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A háború démona agyaglábaival heletapo
sott békés hangyabolyunkba és mi most fejün
ket vesztve, egymás vérét ontva szaladgálunk.

Pedig már igazán úgy éltünk, mintha a 
miénk lett volna az egész világ. Egyél, igyál 
kedves lelkem, van eleséged elég s lakozzál 
vígan . . .  Micsoda megbecsülhetetlen értéknek 
tartottuk a magunk egyén iségé t, szabad tevé
kenységre, nagy dolgokra való hivatottságun- 
k a t ! . .  A háború az óriáskodásokkal alaposan 
végzett. Különböző szürkébe öltözött s ugyan
abban a szerbiai piszokban, vagy galíciai sár
ban megmártogatott tömegek, egész nem zetek 
és b iro d a lm a k  is csak tehetetlen tényezők.

P or és hamu mind, amivel az idők szá
guldó vihara tovatáncol, amelyre a feltartóz- 
hatatlanul tovasuhanó idő a jö ve n d ő  épületeit 
alapozza. Romokon, homokon, a mi boldog
ságunkon építi meg őket.

Menekvés ez elől a sors elől nincsen. 
Szembe kell néznünk vele. Bele kell nyugod
nunk. Meg kell vele barátkoznunk. Meg kell 
szeretnünk ezt a sorsot!

Ez nem is olyan nehéz. Amerre csak né
zünk, mindenfelé a fájdalommal, a világgal, a 
gonoszsággal, az élet hatalmasságaival és a 
halállal való tusakodás hősei nyújtják a kezü
ket felénk segítségül. A zsoltárosok, Jób, a mi 
Urunk Jézus és az ő követői, az apostolok, a
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vértanuk, minden kis falucskában törökverők 
és hitvalló ősök emléke bátorít és vezet ben
nünket az élettel való megbékélés révébe. Hagy
jad az Úrra a te utadat, bízzál ő benne és ő 
megcselekszi. . .

Más nem segit, mint annak alázatos elis
merése, hogy: mi erőnk nem segit rajtunk . . . 
Ebben a megalázkodásban izmosodik meg a 
hit, mely nem egyházi formulák vallása és el
fogadása, nem objektiv igazság, amit mi egy
másra kényszeritsíink, hanem az isteni kegye
lem megragadása, odaadás, b iz a lo m ... a k is  
gyerm ek m e gbú vása  a n y ja  ö l é n . ,  az a 
sziklaszilárd meggyőződés, hogy „azoknak, akik 
az Istent szeretik, mindenek javukra szolgálnak“ , 
Hogy „akár élünk, akár meghalunk, mindig az 
Űréi vagyunk“ s hogy „az ő szerelmétől semmi 
minket el nem szakaszthat!. . . "

Ezzel a hittel megyünk neki az új évnek 
s mind annak a sok veszedelemnek, bajnak és 
bizonytalanságnak, amelyet a jövő méhe szá
munkra, egyházunk, nemzetünk, hazánk számára 
magában rejt.

Munkálkodjatok, amig mécsetek ki nem 
a lsz ik ., ez a m i d o l g u n k .  Az áldás onnan 
felülről jő. Ezt bízzuk ő reá. Isten nem hagyja 
el azokat, akik benne biznak.

Sz. L.
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1. szám. •

Püspöki jelentés.
A háborús viszonyokra való tekintettel egyház- 

kerületeink szokásos évi gyűléseiket a folyó évben 
meg nem tartották. Püspökeink a hézagot „Püspöki 
jelentésiekkel pótolják. Ilyen „püspöki je len tés it 
bocsátott közre a clunáninneni egyházkerület ősz püs
pöke is. Maga a jelentés teljesen kielégíti az igénye
ket; igen helyesen kiemeli a lefolyt év nevezetesebb 
mozzanatait és teljes képet nyújt a kerületi esperessé- 
gck munkásságáról. Az egész jelentés, mondhatnám át 
van itatva az őszinte vallásosság és példás hazafiság 
lángoló szellemétől. De ez természetes is ; olyan jósá
gos szívből, mint a milyen a mi ősz püspökünké, 
csakis jó fakadhat. Köszönet és hála érte !

A püspöki jelentés átolvasása kapcsán bennem 
— s talán sokakban, — önkéntelenül is annak a kér
désnek mérlegelése, fontolgatása támadt: múlhatatlan 
szükség-e a kerületi gyűlésnek évenkénti megtartása s 
nem pótolhatná-e azt a jövőben is a „püspöki jelen
tés?“ Nem kicsinyes dolgok ébresztették fel bennem 
ezt a gondolatot, hiszen én jól tudom, hogy kerületi 
képviselőink, ha semmi mást nem tennének, pusztán 
eszmecserét folytatnának, máris szolgálatot, bölcs dol
got cselekednének.. Az okos, tapasztalt egyházi és v i
lági férfiak gyakori találkozása, érintkezése, nem lehet 
kárára a közügynek. De viszont egy ilyen szegény, 
elrongyolódott egyházban, ahol oly sok a repedés, 
oly nagy a szükség, oly égető a segítség, viszonyban 
van-e a kerületi gyűlések s egyetemes gyűlés munká
jának eredménye ama tetemes költségekkel, a melye
ket e gyűlések évenként felemésztenek?!

Tessék csak megpróbálni és összegezni e költ
ségek tételeit s hozzáadni a tisztviselők tiszteletdijait, 
napi és utiátalányait s megtetszik látni, hogy bizony 
egy ilyen szegény egyházban aránylag horribilis ösz- 
szeg az! S az eredmény, mit kerületi jegyzőköny
veink nyújtanak nem több annál, mint amit a „püs
pöki jelentés“ ad. De meg valljuk be őszintén, kerü
leti gyűléseink kiható és átkaroló ereje sem a régi; 
nem tudja felébreszteni a szélesebb körű érdeklődést 
sőt a legközelebbi rétegeket is hidegen hagyja! Haj
dan az egész ország figyelte s érdeklődéssel kisérte 
mozgalmainkat, ma unalmasak, fásultak vagyunk. De 
nem is csoda, hiszen nincsen felfrissülés; mindig 
ugyanazok az arcok, a sok hivatal és bizottsági tag
ság járma alatt vezetők láthatók, akiknek az a meg
győződésük, hogy nélkülük összeroppan az égés', al
kotmány. S maga az építési munkálat, mely e gyűlé
sekből fakad — bizony nem eredményes, mert apró
lékos dolgokkal bíbelődő szabályrendeleteknél, alig 
nyújt valamit. Azt hiszem, alig van egyházunkban ember, 
aki szabályrendeleteink szeri-számát tudná. Mire való az? 
Az evangyéliumi egyház elve : „parva sapientia'regitur 
mundus“ . Kevesebb törvény, több szeretetés őszinteség.
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Ősz püspökünk felpanaszolja a lelkészhiányt. 
Igaza van, szomorú jelenség! De hát, jó Istenem, mért 
nem itt kezdték az építési munkát, mért nem rendez
ték elsősorban gregarius papság anyagi és erkölcsi 
helyzetét. Hát bizony ezek kezében van az egyház 
jövője, nem a törvények halmazában, fejlődő hierar
chiában, püspökök és esperesek kancelláriáiban. Tes
sék ezek anyagi helyzetén segíteni s intenzivebb, a 
kor követelményeinek megfelelőbb nevelést nyújtani, 
s akkor felujul egyházunk. A theologiákat is meg kell 
bolygatni, ne legyenek azok olyan „noli me tangere“ 
körök. Az egyetemi facultást pedig nagyobb erővel és 
anyagi áldozatokkal is ki kellene erőszakolni

Ősz püspökünk, igen bölcsen a kerületi .tanitó- 
képezdére is felhívja a kerület figyelmét.

Bizony a kér. tanítóképző internálasának félbe
maradt, ég felé nyúló falai, mint Babel tornyának fa
lai, panaszólag, vádlólag és kérőieg merednek a ke
rület felé. Be kell fejezni e nemes munkát Isten dicső
ségére, egyházunk s hazánk javára.

A reformáció négyszázados jubileuma gyors tem
póban közeleg s mi minden terv és cél nélkül állunk. 
Híveinket áldozatkészségre buzdítjuk, de nem ismerjük 
a célt!

I re a szép püspöki rövid jelentésben mennyi 
seb és foltra szoruló repedés! Talán lehetne ritkítani 
a sok gyűlést, bizottsági ülést, leszállítani a napidija
kat s az összekuporgatott fillérekkel enyhíteni, fódo/ni 
a hol lehet.

Selmecbánya.
, Zsámbor Pál,

ev. lelkész.
*

Egy kiáltó szó! . . A magam részéről azonban a kerü
leti gyűléseknek a püspöki jelentésekkel való pótlását nem tar
tanám óhajtandónak. Egyházunk demokratikus alkotmánya sok 
vele járó hátrány dacára is — egyik legnagyobb büszkeségünk 
és legféltettebb kincsünk, melyet sem „konzisztoriumokkal“ sem 
„püspöki jelentésekkel" fel nem cserélnék! Ez nem „pénzkérdés“ 
Inkább a mostani hibák és rossz szokások kiküszöbölésére kel
lene törekednünk. Kerületi s minden gyűlésünknek az a kardi
nális nyavalyája, hogy oda a kiküldöttek abszolút tájékozatlanul 
mennek. A püspöki jelentés, melynek ismerete a gyűlésre való 
készülés conditio sine qua nonja — csak ott olvastatik fel, vagy 
mivel úgyis ki lesz nyomatva, látatlanba tudomásul vétetik. A 
bizottságok a gyűlés előtt való nap készítik el javaslataikat. 
Nem csoda hogyha ily körülmények között nincs nívós tá rgya lás . 
Ki képes X számú dologhoz egyszeri hallásra csak úgy hasból 
hozzászólni, érveit mondhatni pillanatok alatt összeszedni! In
kább : gyerünk tovább ! . .

A közigazgatásunk sokba kerül. Javítani kell rajta. A de 
mokratikus önkormányzat feláldozása árán azonban nem! Okkal- 
móddal takarékoskodni lehetne. Azután a bizottsági gyűlések 
idejét el kellene választani a közgyűlések idejétől noha ez újabb 
költség! hogy a tárgyalásra kerülő anyagot a gyűlési tagokna 
kellő időben rendelkezésére lehessen bocsájtani. Mivel a köz
gyűlés jegyzőkönyve úgyis kinyomattatik, ez a kívánság nagyobb 
költség nélkül egy kis jóakarattal megval ásítható. A sok hivata * 
és bizottsági tagság egy vállra való ruházásának a szokásává
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1. szám.

is lehetne szakítani. Egyrészt úgy, hogy mindenhová nem a 
különben is „vezető embereket“, hanem azokat, akik szakértők 
és munkaerejüket egy feladat megoldására fordítják — válasszák 
be testtileteink. Azután pedig az által, hogy kiki szamot vetne 
önmagával és nem foglalna el annyi hivatalt és megbízást, hogy 
a végen azt sem tudja, melyik bizottságnak a tagja és hol is áll 
a feje tőlük. A kánonjog a jövedelmek halmozása ellen állított 
fel kemény szabályokat Mi a tiszteletbeli hivatalok halmozása 
és ennek következtében a mindenütt jelenlévőség kiváltsága el
len tehetnénk valamit. Ha mindenhová egész embereket állíta
nánk, máris sokat javulna közigazgatásunk és sok kapkodó, bi
zonytalan intézkedés helyett volna részünk alapos munkában is

Erről és hasonlókról nagyon sokat lehetne még beszélni. 
Nehogy azonban a szerk. megjegyzés hosszabb legyen az alapul 
szolgáló fejtegetéseknél, pontot teszek. Csak azt akartam kiemelni, 
hogy alkotmány-változtatás helyett szívesebben látnám, hogyha 
a mostani keretek között történnék meg a szükséges reform. A 
keret jó. Nagyon is szép. Csak az a baj, hogy olyan képét nem 
tudunk beleilleszteni, mely a drága kerethez méltó alkotás lenne!

{Szerk )

Gyermeknevelési segély.
— Lelkészsegélyez.si alapbizott*ághoz. —

Az „Evang. Lap.“ f. é. 49-ik számában az „Egy 
lelkész“ állal a lelkészsegélyezési alapbizottságnak 
ugyanezen lap 4S-ik számában közölt irányelveire 
vonatkozódig b, c és ti. pontok alatt teli megjegyzé
seit magamévá teszem a kővetkező kiegészítésekkel.

Elsőben is kijelentem, hogy nem larlozotn azon 
lelkésztestvérek közé, akik az igen t. bizottság által 
megállapított segélyektől elestek. Tehát érdektelenül, 
tisztán elvi magaslatról tekintve, kívánok hozzászólni 
a 1. bizottság által felállított új irányelvek kérdéséhez, 
bármi vádnak leghalványabb szándéka nélkül, a köz
érdek szempontjából, mely egyenként vonntkozhatik 
úgy az érdekelt lelkésztestvérekre, mint magára a t. 
bizottságra, illetve annak eljárására.

Az egyetemes gyűlés u. ». „Szabályzatot dol
gozott ki a lelkészsegélyezésre nézve. E „Szabályzat“ 
végrehajtására, respektive, ennek alapján a „lelkész
ségéi) ezési alap feletti őrködésre es a nevelési pótlé
kok kioszlására“ (I. 8. pont) u. n. „lelkész-segélye
zési alapbizotlság“-ot választott, de csakis e célra és 
semmi más egyébre. Nem választotta és nem küldte 
ki tehát arra, hogy a segélyek elosztására nézve külön 
irányelveket állapítson meg, annyival is inkább nem, 
mert az irányelvek megállapítását maga az egyetemes 
gyűlés már elvégezte és jól végezte el akkor, midőn 
szabályzatot dolgozott ki, amelyben az irányelvek 
hangsúlyozottan (1. 6. pont) benfoglaltatnak, vagyis 
maga ama Szabályzat az egyetemes gyűlés által meg
állapított, vagy elfogadott irányelveket foglalja magá
ban és azok alapján épült fel igen bölcsen. Külön 
irányelvek felállítása meghaladja a t. bizottság hatás
körét, mert ilyenekre megbízást és felhatalmazást sehol 
és soha nem kapott.

De ha még kapott volna is, külön irányelvek 
megállapítása csakis akkor volna jogosult, ha azok 
önkényt folynának és megegyeznének a Szabályzatban 
lefektetett alapelvekkel és intenciókkal.

A t. bizottság megállapította irányelvek egyné- 
melyike pedig, főleg a c. és d. pontok alattiak nem 
ilyen kongruensek. Mert hisz* n mi lehet a Szabályzat
ban kodifikált legfőbb irányelv és intenció? Nem a 
minél nagyobb tőkegyűjtés a kiosztásra, illetve segé
lyezésre rendelt jövedelemből, mert a lelkészsegélye
zési alap célja nem üzlet, hanem elsősorban és 
hatexochén a segélyezés ott, ahol annak szüksége 
fölmerül. A Szabályzat a lelkész-gyermekek közt (mos
toha, fogadott stb.) különbséget nem tesz. Nem lehet 
a bizottság sem.

Ha a t. bizottság a Szabályzat fogyatékossága, 
kiegészítése vagy bármi ok miatt szükségesnek látja 
külön irányelvek megállapítását: ezt megteheti; ám 
ezek alapján dönteni nem lehet jogosítva mindad
dig, mig azokat az egyetemes gyűlés magáévá nem 
telte. S ha mégis ezek alapján jár el és dönt: e dön
tés nem érvényes mindaddig, mig azt az egyetemes 
gyűlés jóvá nem hagyta. Vagyis a t. bizottság dön
tése megfelebbezhető.

Világért sem akarom a fentiekkel azt nyilvánítani, 
mintha a t. bizottság önkényesen akart volna eljárni. 
Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a t. bizott
ságot a legkomolyabb jóakarat és jóhiszeműség vezette 
fáradalmas és önzetlen munkájában, amiért teljes 
elismerést érdemel.

A jó munkát kövesse a jobb!
L g ) m ásik  le lk és z .

Lapunk főszerkesztőjének a múlt számban adott felvilá
gosításai után c sorok tulajdonki pen tárgytalanok, hiszen a bi
zottság nagyon is tisztában van a maga hatáskörével s irány
elve t épen a lelkészsegélyczési-alap szabályrendelet rendelke
zésein*, k a megtartása érdekében, a kérvények igazságos és 
egyöntetű elintézése céljából állította fel. Átível azonban a köz
lést a felvilágosító sorok vétele előtt kilátásba helyeztük, azért 
mint a lelkészek köreben levő hangulat egyik megnyilvánulását 
mégis közöljük.

(Szerk)

TÁRCA.

KATONÁK KARÁCSONYA.

Grácban az „Evangélikus Egyesület“ karácsonyfa 
ünnepélyén sebesült magyar katonáinkkal Meskó Károly 
cs. és kir. tábori lelkész a következő imádságot mon
dotta el, melyet volt szives rendelkezésünkre bocsájtani: 

Erős Isten! Békének, harcnak hatalmas Ura ! Ir
galmadért esedezve borulunk le Előtted, a jó emberek 
szeretetéből nekünk ajándékozott szent estén, érezve 
szivet nyugtató, lelket felemelő eiődet, mely
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1. szám.

szenvedő testünket gyógyuláshoz segíti, acélozza. Itt 
állunk, távol szeretett, édes magyar hazánktól, hogy 
megszenteljük Fiadnak, az Úr Jézus Krisztus, születé
sének emlékünnepét.

Nekünk ragyog a szent békességet a szeretet ál
dott ünnepét hirdető karácsonyfa. Látása lelkeinket az 
emlékezés szárnyain a múltba ragadja. Azelőtt mind
egyikünknek családi hajlékában, drága mieink körében 
kigyúlt az örömhírt közlő láng, ártatlan gyermekeink 
ajkán csengett az angyali ének: „Boldog örömnap 
derült ránk“ . . .  — Akkor is könny ragyogott sze
münkben — most is az homályositja el látásunkat! 
Az szülői öröm boldogságot visszatükröző könnye 
volt, — most az aggodalom, a fájdalom könnye ez, 
mert e földön nem az áldott békesség, de harc dúl 
— s mi legkedvesebbjeinktől oly távol vagyunk.

Atyánk! Jóságos Mindenható! E szent estén 
közel érezzük a Te kezeid simogatását. Te voltál az, 
aki a harc veszedelmei, ezer borzalma, szenvedéseink 
közepette minket megőriztél s életben tartottál. Láttuk 
közelről láttuk, mily hatalmas vagy! Azért hiszünk 
Benned — óh Atyánk — hiszünk! Teljes bizodalom- 
mal fordulnak Hozzád forró imádságunkban, tudva, 
hogy Te megnyugtatod a megfáradtakat.

Esdve kérünk, szent Isten, áldd meg e szent estén 
s óvjad jövőben is mieinket, az értünk aggódó szülőinket, 
szerető, gondos hitestársainkat, apró gyermekeinket. 
Óvjad őket minden bajtól, testi-lelki gyötrelemtől s az 
ellenség k’méletlen, durva kezeitől. Engedd, hogy sok esz
tendei küzködésünk, munkásságunk eredményei, házunk, 
földjeink romlás nélkül maradjanak meg a béke áldott 
napjára. Őrizd templomainkat az ellenséges fűztől, hogy 
visszatértünkkor harangjaik szentházadba hívhassanak 
Téged dicsérő énekre, Neked hálát adó fohászra!

De nemcsak magunkért esdekel szavunk, óh 
Atyánk, hanem azokért is, kik övéiket többé nem 
láthatják a siró özvegyekért, könnyező szülőkért, 
egyetlen támaszukat, kenyérkeresőjüket, atyjukat vesz
tett árvákért. Óh, légy le  hősi halált halt apjok he
lyett — A ty jok ! Lágyítsd meg â  gazdagok szivét, 
hogy nyomort enyhítő szeretettel istápolják a magokra 
maradiakat. Oltsd a szenvedést megtörő jóságot, kö- 
nyörületet azok szivébe, kiket a háború borzalmaitól 
megkíméltél. Ne engedd, hogy a hősök gyermekei 
hajlék, kenyér nélkül, koldusként alamizsnáért nyújtsák 
kényszerűségből kezeiket!

Békesség adója, Istenünk! Az édes magyar haza 
a műveltség védelmében harcban elesett bajtársaink
nak adj az idegen rónákon és a fekete hegyek között 
ásott sírjukban, csendes pihenést. Engedd, hogy a vér 
melyet ontottak áldottá, hosszantartóvá tegye majd a 
békét, szabaddá, gazdaggá s Benned hittel bízóvá a 
a drága magyar hazát. Lelkűknek örök üdvöt könyör- 
günk fényes Isten! Emléküket tedd áldottá előttünk s 
utódaink e lő tt!

Bölcs Isten! A Te szemeid a m ssze jövőbe lát
nak, Te mindeneket előre tudsz. Látod-e rémitő világ
háborúnak végét, a szent béke napját is. Óh esdünk, 
hozzd, közel nékünk a nagy napot, — hogy vissza
térve szeretteink közé családi fészkeinkbe folytathas
suk hivatásunkat, s ha ismét eljön Fiad születésének 
szent napja egymást szerető népek dicsérjenek Tége
det, aki erős, hatalmas, jóságos, fényes, békét adó és 
bölcs vagy! Hallgassd meg szivünk mélyéből fakadó 
fohászainkat. . .

„A háború emléke.“
E b. Lap 1914. évi 46. száma „igazán papos 

gondolatnak“ minősíti Jób 14 7—9. alapján felépített 
beszéd során „egy erős, fiatal fának a temetőben 
gyászszimbolum gyanánt való kivágatását, kárpótlásul 
különösen egyszerű emberek számára, akik nem bo
rulhatnak messze csatatereken elhantolt szeretteik sír
jára,“ — s egyúttal felkéri az eszme megvalósítóját a 
lefolyt aktus leírására.

Alulírott által az eszme testet öltött. Az aktus 
leírása itt következik:

A múlt év utolsó vasárnapján a 2. istentiszteleti 
ének után mntegy 1500 lelket számláló, templomi közön
ség, élén a lelkész, a másodfelügyelő, tanító, gondno
kok, egyházfiak karával, rázendített a „fogyton-fogy 
napjaim summája“ c. gyászdalra, — mire harangzú
gás közben kivonult a templom mögött elterülő 
temetőbe, melynek közepén 20 éves, sudár, életteljes 
cseresznye fa állott. Ide érve, a lelkész leadta az 
atifonát: „Minden test olyan, mint a fü s annak 
szépsége, mint a mezei virág. (Ezs. 40. 6 -8 ) ,  melyre 
a gyülekezet morajlós áhítata felelt: „De a mi Iste
nünk beszéde megmarad mindörökké.“ Utánna textus 
felolvasás, fohász s az emblékbeszéd bevezetése kö
vetkezett. Ez utóbbiban a lelkész utalt arra, hogy a 
mint kegyeletes tett volt egy királynénk halálának 
emlékére élőfa ültetése, — nem kevésbé az, a kegyet
len halálkirályné 1914. évi pusztításainak gyász emlé
kezetére élöfának kivágása. S ha Jákob szeretett fele
sége sírjára oly emléket emelt, „mely a mai napi 
látható (I. Mózes 35. 20), Sámuel és Józsue pedig 
hős népnek diadaltáblát vésetett (Józs 4. 7.), — akkor 
e kivágásra ítéli fában a textus értelmében emlék
szimbólumot nyer: 1. Elesett hőseink iránti hálás 
emlékezetünk. 2. Vétektilalomfát kései nemzedékünk. 
3. Viszontlátás reményfáját Jézusban való hitünk.

Ez okadatoló bevezetés után a lelkész emelt
hangon szól: „Jézus Krisztus mondá (Mt. 3. 10): 
Minden fa, valamely jó gyümölcsöt nem terem, kivá- 
gattatik s a tűzre vettetik“ , s azért én is (lelkész a 
neki nyújtott fejszével háromszor sújtva a fa derekára) 
kiváglak, mint vétkes tudásunk fájának szimbólumát s 
titeket, testvéreim a J. Krisztusban intelek: „Teremje-
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tek a megtéréshez illő gyümölcsöket mert a fejsze 
már a fáknak gyökerekre vettetett.“ (Ekközben az 
egyházfiak a kettévágott fát földredöntőtték). A cselek
mény leirhatatlanul mély benyomást tett a résztvevőkre! 
A lelkész pedig tovább szőtte beszédét, szólván az 
önfeláldozó szülői, gyermeki, hitvesi szeretctröl, bűn- 
bánatról, Jézusban való viszontlátás reményéről. Be
fejező ima után, az ifjúság gyászszalagos koszorút 
akasztott a csonk a törzsre, — mire a hívők serege 
„Mindaz, ki reményét Istenbe vetette“ éneklése köz
ben otthonába tért, egy felejthetetlen nap édes-bús 
emlékezetével.

Testvérek! — Gondolom, hogy mivel népünknek 
elsősorban nem kenyér, hanem lélek kell, „mert ha 
ez nincs, akkor a kenyérből is kő lesz“, — bátorko
dom ajánlani, hogy, bár Ízlésünk elütő lehet, — ne 
okoskodjunk sokat az olvasottak felett, mint Péter 
egykor, — mert mesterünk bennünket is megró, mond
ván: „Quid ad te? Tu me sequere“ !

Assaküit (Nyitra m.) 1914. dec. 28
Hitrokoni üdvözlettel

Zathureczky László
cv. lelkész.

A Luther-társaság kérelme.
A Luther-Társaság elnöksége az utolsó közgyű

lési határozat értelmében minden rendelkezésére álló 
pénzösszeget felhasznált arra, hogy imakönyveket, nép- 
iratokat ingyen terjesszen. Eddig a Kapi-féle 2 iv ter
jedelmű „Erős várunk“ cimü vigasztaló iratból 13,OCX) 
példányt osztottunk ki. A Schmidt-féle „Unverzagt“ 
három és fél iv terjedelmű népiratból 3000 példányt. 
A Straner-féle „Lelkifegyverből“ magyar, német, tót 
nyelven 2000 példányt. Részint magánadakozásból, 
részint mint a szerző ajándékát, a Majba-féle li?rctéri 
imakönyvből 3200 példányt. A Luther-Társaság egyéb 
kiadványaiból is nagy mennyiséget. A szétküldött in
gyenes iratok számát bízvást 50,000-re tehetjük. Az 
ingyenes küldemények portója 400 koronánál több.

A Luther-Társaságnak ezen nagy áldozata azon
ban még mindig nem elég. Újabb és újabb kérelmek 
érkeznek hozzánk. Hogy a társaság tagjai és evang. 
hitsorsosaink lássák, mily igényeket támasztanak a 
társasággal szemben, közlöm a ma, december 19 én 
érkezett három kérő levél tartalmát:

1. Meskó Károly gráci tábori lelkész, a követ
kezőket írja : A leghálásabb köszönettel vettem Nagy- 
tiszteletüséged nagylelkű adományát. A száz darab 
harctéri imakönyvet. Grácban, Petauban s Marburgban 
sebesülten gyógyulást kereső katonák között osztottam 
őket szét lelkűk épülésére, sziveik erősítésére és vi
gasztalására. Jelen soraimban testvéri szeretettel kérem, 
kegyeskedjék a Luther-Társaság részéről ugyanazon 
célra imádságoskönyveket, új testamentumokat s népies
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iratokat küldeni. 500—500 példányra volna szükségem 
mindegyikből.

2. Wolf József losonci lelkész az alábbiakban 
fejezi ki óhajtását: „Nagyon kérem, szíveskedjék a 
katonák között való kiosztás céljából a Belinisszió 
boritéklapján jelzett ingyen imakönyvekböl minél na
gyobb számú ingyenpéldányt küldeni, ha lehetséges 
postafordultával. Losonc, mint az északi harctér gyűjtő 
tartalékkórháza körülbelül 4000—5000 beteget lát el 
napról-napra. Ezek számára szükséges volna, ha a 
Luther-Társasag még a küldött és megköszönt köny
veket kívül német és tót kiadványaival is megajándé
kozna.“

3. Koren Pál törökbecsei lelkész ezt kéri: „Tö
rökbecse iskolái és szállodái tömve vannak Szerbiában 
megsebesült katonákkal, akik között sok az evangélikus.

Egyházközségem és híveim áldozatkészségét na
ponta nagyon igénybeveszik s azért kénytelen vagyok 
Nagytiszteletüséged utján a Luther-Társasághoz fordulni 
azon tiszteletteljes kéréssel, szíveskednének ingyen 
400 — 500 példányt az evang. imakönyvből és más 
vigasztaló kiadványt küldeni részünkre, magyar, német, 
és tót nyelven. Fájós szívvel látom, hogy a harctéren 
kivétel nélkül mindenikük el van látva róni. kath. ki
adványokkal, a Luther-Társaság szives adománya foly
tán igy módomban lenne a törökbecsei Vörös-Kereszt 
kórházakban ápolt evang. katonákat legalább kis ima
könyvekkel ellátni!“

E három nagyobb mennyiségű ingyenkönyvet 
kérő megkeresésen kívül érkezett még aznap négy 
levél, melyben 20—30 imakönyvet kérnek.

A Luther-Társaság egymaga nem képes a kérel
meket kielégíteni. Segítségre szorulunk, segítséget 
kérünk.

Vitális Gyula, az agitácionális bizottság elnöké
nek felhívására a következő adományok folytak be a 
Luther-Társaság pénztárába: Osztroluczky Miklós a 
Luther-Társaság elnöke 100 korona. Tótpelsőczi egy
ház 20 korona. Dr. Jánosné 6 korona. Kiszácsi egy
ház 5 30. Miután a társaságnak rendelkezésére álló 
pénzkészlete ma már nincs, az alaptőkéhez pedig nem 
nyúlhatunk, azonban az elfogyott Kapi-féle „Erős 
várunk“ — a Schmidt-féle „Unverzagt“ című iratot 
újból ki kell nyomatnunk, magyar német, tót ima
könyvet kell beszereznünk, ennek következtében tisz
telettel kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek közremun
kálni azon, hogy az egyetemes egyház és az egyház- 
kerületek elnökségei az egyetem és a kerületek pénz
táraiból egy bizonyos összeget, például egyenkint 
250 koronát a fentjelzett speciális célra adományozni 
kegyeskedjenek. Az egyes egyházkerületeknek 250 
korona nem nagy áldozat, de a társaság az esetleg 
befolyó 1250 koronából a kért műveket a nyomdákban 
még álló szedést felhasználva újból kiadhatja, valamint 
imakönyveket ingyen szétosztás céljára beszerezhet.
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Hasonlóképen kérjük, jómódú egyháztagjainkat, 
szíveskedjenek a fenti célra adakozni A haza védel
mében résztvesz az, aki katonáinkban a bizalmat és 
a lelkesedést fokozza. Ezt pedig elérjük, ha bennük 
az Isten iránt való hitet ápoljak.

Divattá vált hivatkozni a Szent István-társulatra, 
hogy az mi mindnt tesz. Ha a Luther-Társaság ha
sonló pénzforrások felett fog rendelkezni, úgy az is 
el fogja árasztani az országot népiratokkal és ima
könyvekkel. Társaságunk vezetősége azon van, hogy 
minden kérelmet lehetőség szerint kiegészíthessen, 
dehogy ezt tehesse, anyagi támogatást kér, mint azt a 
reformátusok teszik, akik egyedül az egyetemes kon- 
venttől négyezer koronát kérnek.

Hitrokoni üdvözlettel
Majba Vilmos,

L. T . főtitkár.

SZEMLE.
A habomban elesett katonák anyakönyvezésére 

vonatkozó tudnivalókat az Egyházi Közlöny 52. száma 
a következőkben foglalja össze: Az anyakönyvezés az 
egyes csapattestek lelkészei (tábori lelkészek, had
osztály és hadtest-plébánosok, katonai kórházi lelké
szek) által történik. A katonai halálozási anyakönyvbe 
a bejegyzés az igazoló lap és a halálozást, illetve a 
a temetést igazoló két tanú vallomása alapján történik. 
Minden katona a nacionaléjával s csapattestének a 
megjelölésével ellátott igazoló-lapot hord magával, 
réztokban a nadrágzsebben. A harctéren a temetést 
végzők előkeresik ezt az igazolólapot és ennek, vala
mint legalább kettejüknek a temetés megtörténtét iga
zoló jelentése alapján történik az anyakönyvezés. Ha 
az igazoló-lapot nem lehetett megtalálni, elég az illető 
csapattestnek, vagy parancsnokságoknak a két szem
tanú vallomása alapján eszközölt felvétele a halál
esetről. A háborúban elesettekről halotti anyakönyvi 
kivonatot csak a tábori vikariátus, illetve az anya
könyvvezető tábori lelkész állíthat ki. Az itthoni anya
könyvekbe a háborúban elesettek természetesen nem 
vezethetők be. mivel nem itthon haltak meg és nem 
itthon temettettek el. Közhitelességgel csakis a tábor, 
lelkészség által kiállított anyakönyvi kivonatok birnak. 
Vagyonjogi és más természetű kérdések elintézésére 
nagyon sok esetben lesz szükség ezekre a kivonatokra. 
Egyenlőre nem könnyű dolog őket megszerezni, mert 
a katonai anyakönyvvezető lelkészek roppantul el
vannak foglalva.

Sok elesettet az ellenség temet el, természete
sen az igazoló-lappal együtt. Ezeket már nem lehet 
anyakönyvezni. Nem egy esetben saját csapataink sem 
gondoskodhatnak a haláleset felvételéről, mert nincse
nek tanuk s az igazoló-lap is elveszett. Ilyenkor szin-
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tén lehetetlen az anyakönyvezés. Ezekben az esetek
ben a holttá nyilvánítási eljárást kell majd megindítani. 
Az uj polgári perrendtartás szerint az nyilvánítható 
holttá, aki háborúban vett részt, annak folyamán el
tűnt, azóta hire veszett és háború bevégződése után 
három év eltelt. Ez bizony hosszú időt vesz igénybe, 
azért az egyházi Közlöny azt ajánlja a plébánosoknak, 
hogy a plébániájuk kötelékébe tartozó katonák halálára 
vonatkozó adatokat bizonyítékokat és híreket gyűjtsék 
össze, hogy az esetleg szükségessé válható eljáráshoz 
a kellő bizonyító anyag együtt legyen.

Ugyané tárgyban az erdélyi szász evang. egyház 
konzisztóriuma a felekezeti anyakönyvbe való bejegy
zést illetőleg úgy intézkedett, hogy a lelkészek mind
azon katonák nevét, csapattestét és haláluk közelebbi 
körülményeit külön jegyzékbe foglalják, akiknek halál
híre tudomásukra jut. A temetési anyakönyvbe azon
ban csak azokat jegyezhetik be, akiknek a haláláról 
tábori lelkészi hivataltól származó anyakönyvi kivonat, 
vagy más hivatalos értesítés van, vagy akiknek a neve 
s halála a veszteségkimutatásban szerepel, vagy akik
nek a halálát szavahihető tanuk igazolják. A feljegy
zés alkalmával meg kell jegyezni, hogy a feljegyzés m ily 
alapon történt. Kétes esetekben a bejegyzéssel taná
csos a háború végéig várni.

Az anyakönyvezés hivatalosan a katonaságra ille
tőleg az állami anyakönyvezetésre tartozik. Mi ezek
nek a szabályaival összhangzóan vagy azoktól eltérő— 
leg szabályoztatjuk a mi anyakönyveinkben való be
vezetés kérdését. Anyakönyveink teljessége érdekében 
szükség volna arra, hogy a mi egyházi hatóságaink: 
is elrendeljék vagy a halotti anyakönyvbe vagy pedig; 
a születési feljegyzés jegyzet rovatába a halálozás meg
történtét. Lelkészi hivatalaink bizonyára azért is igeit 
hálásak volnának, hogyha az egyházi hatóságoktól a 
katonai anyakönyvezésre vonatkozó tüzetes és prakti
kus felvilágosításokat kapnának, hogy adandó alkalom
ig íel híveik érdekében a halálozási anyakönyvi kivonato
kért hova forduljanak.

KÜLÖNFÉLE.

Eljegyzés. Kettenbach Jakab felav. lelkész Uj- 
pázuán eljegyezte Albus Krisztinát S.-Banovciról.

Lelkészválasztás. Vitális Gyula alesperes távo
zása folytán megüresedet tótpetsöczi egyházban dec. 
16-án tartották meg a papválasztást. A közgyűlés 
egyhangúlag amellett foglalt állást, hogy az állásra 
Szelényi János póniki lelkész meghivassék. A tótpel- 
sőczi vizágzó egyháznak az egyhangú választáshoz,. 
Szelényi testvérünknek pedig az új, diszesebb álláshoz 
gratulálunk és munkálkodására Isten áldását kívánjuk^
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Gyászrovat. Góbi Imre budapesti nyug. evang. 
fögymn. igazgató fia, ijj. Góbi Imre, ki a Koburg- 
uradalom káposztafalvi intézője volt, a déli harctéren 
hősihalált halt. — hikelszky Andor nyug. ev. lelkész 
Késmárkon december 27-én ötvenhétéves korában 
meghalt. Harmincötévi Hollóloninicon, Izsákfalun és 
Durándon töltött buzgó és áldásás papi működés után 
alig pár hónapig élt a betegsége által rákényszeritett 
nyugalomban. Halálát felesége, négy felnőtt gyermeke 
(köztük a szarvasi ev. tanítóképző igazgatója) és nagy 
rokonság gyászolja. Temetése december 29-én volt 
Késmárkon. Emléke legyen áldott !

Lelkészbeiktatás. A szcpesszombati evang. 
egyház új lelkészét, Kozlay Kólmón volt miskolci 
segédlelkészt december 20-án iktatta be hivatalába 
Kiibecher Albert esperes. A szomorú viszonyokra való 
tekintettel a beiktatás minden külső disz nélkül folyt 
le. A beiktatáson fungált Wittchen Ede a nyugalomba 
vonult és Varga Imre poprádi lelkész is. A nagy biza
lommal fogadott lelkész beköszöntő beszéde nagy 
hatással volt a gyülekezetre. A beiktatást követő köz
gyűlésen az új lelkészt az esperesen kiviil Hensch 
László, az egyház felügyelője, Lersch Kornél dr. esp. 
felügyelő és Ziman főerdész üdvözölték.

Tanítóválasztás. Zselló hói nyugalombavonu- 
lisa fontán megüresedett csömöri kántortanitéi állásra 
november 8-án egyhangúlag Gosztonyi Gyula nagy- 
bánhegyesi tanítót választották meg. Működését tegye 
sikeressé az Ur áldása!

A nagyszentmiklósi egyház temploma felava
tásának az emlékére egy csinos füzetben kiadta mind
azokat a beszédeket és imákat, melyek az avatás al
kalmával elhangzottak. Ezt kiegészíti a templomépités 
története és az adakozók névsora. Az emlék-füzet 
jövedelme a templomépités költségeire van szánva. A 
kedves emlékül szolgáló kiz füzetet Rimár Jenő lelkés- 
állitotta össze.

A Selmecbányái ág. hitv. ev. nóegylet Händel 
Vilmosné elnöklete alatt ezidén nemcsak az árvák és 
özvegyek, de a hadbavonultak segélyre szorult hozzá
tartozóit is ellátta karácsonyra élelmiszerrel és ruha
neművel. A felállított karácsonyfa körül megható, 
hazafias ünnepély keretében szétosztatott 97 gyermek, 
37 nő és 5 férfi között 192 darab gyermekruha, 329 
darab gyermek fehérnemű, 85 darab női felsőruha, 
15 darab női fehérnemű, 6 férfifelöltő és 42 pár cipő, 
123 darab játékszer. Kenyér, kalács és egyéb élelmi
szerek. A helybeli szükségkórház berendezéséhez 462 
darab konyhaeszköz és 968 darab fehérnemű gyűlt 
össze — a fentartásához az egylet 800 koronával já
rult hozzá. A budapesti központi vöröskereszt egyleti 
kórházba 136 darab fehérneműt, a hadsegélyzőbe 
416 darab melegruhanemüt és 50 darab prémet kül
dött. A harctérre 18, a fogolytáborba 22 darab meleg
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ruhaneműt. Helyben 274 harctéré induló katonának 
osztott ki meleg ruhaneműt. Az „Auguszta gyorsse
gélynek“ 366 darab vasgyürüt cserélt be arany-ezüstért 
s eladott eddig 35 plakettet.

Mündel Vilmos
titkár.

Tábori lelkészbehívása. Szántó Róbert buda
pesti segédlelkész, táborilelkész behívót kapott s Mos- 
tárban fog szolgálatot teljesíteni. December 30-án 
útra kelt.

A Katholikus Népszövetségnek 2$5,240 tagja 
van. Ezek tagilletményekép és propaganda célokra 
kiadott a népszövetség 4,714,660 darab nyomtatványt. 
A központi irodának 48 alkalmazottja van. A köz
ponti titkárok az év első felében, mikor még gyűlése
ket lehetett tartani, 750 gyűlést tartottak. A jogvédő 
iroda 12.520 írásbeli megkeresésre adott ingyen jogi 
tanácsot. Ezenkívül személyes megkeresésre felvilágo
sítást adott 2955 esetben és 2623 esetben különböző 
hatóságoknál járt el. A népszövetség gazdasági iro
dája 2812 esetken adott szakszerű útbaigazítást. Ehhez 
a beszámzlóhoz az Egyh. Közlöny ezt teszi hozzá: 
Hogy a ridek számadatok mögött mennyi munka, agi- 
tálás, eredmény húzódik meg, azt nem is kell mondani, 
annyira ismerjük mindnyájan.

Az ó-katholikus mozgalom egyik megindítója 
és vezére, Joh. Friedr. v. Schulte is meghalt. Egyike 
volt azoknak, akik a csalhatatlansági dogma miatt há
tat fordítottak a római katholikus egyháznak. Kiváló 
egyházjogi munkákat és egyháztörténeti memoáro
kat irt.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Őszinte sajnálattal vallók meg az uj övben Szélényi Ödön 

dr. theol. taná tól, mint lapunk főmunkatúrsától, aki a „Theoló- 
giai Szaklap" szerkesztésének az átvételével oly munkát vállalt 
magára, mely egész embert kíván. Bírom Ígéretét, hogy alkalom
adtán ercníul is fel fogja a lapot becses közlenién>eivel keresni 
s remélem, hogyha névleg nem is, de tényleg továbra is tlmasza 
lesz az Evangélikus Lop-nak. Szelényi Ödön dr. helyett a cikkei 
n i  és közlem ényről jól ismert Endrcffy János lajoskom áromi 
evang. lelkész állandó támogatását sikerült biztosítani.

A mai számhoz az előfizetési dij beküldésére csekklapot 
mellékeltünk.

A IV. évfolyamhoz készült tartalomjegyzéket a jövő szám
mal kapják olvasóink.

P Á L Y Á Z A T O K .
A kispéczi evangélikus iskola három alsó osztályához, 

az önkéntesi évét S7olgáló tanító helyettesítésére öt hónapra 
oki. helyettes kerestetik. Pályázhatnak tanítók és tanítónők. 
FLetés É0 korona havonkin*, kis szoba a legszükségesebb bútor
zattal. Az á lás a onal elfoglalandó.. Kérvények az evang. iskola
székhez cimzendők. (Posta; Kajár, üömör m ) 1
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A csesztvei (Nógrád) evang. leányegyház hadbavonult 
kántortanitója kelyettesitésére pályázatot hirdet. A tót nyelv 
ismerete szükséges. Fizetés havi 80 korona, lakás és fűtés. 
Jelentkezés január hó 15-ig Zeman Mihály lelkésznél, Szügy, 
Nógrád. 2

-Ln.m_ru~—̂ —nr~r*r * *“ * - t-j-j-j

BÉKÉI FÜLÖP
NY1TRA, TÓTH V1LMOS-Ü. 24. SZ.

Katonai egyenruhákat a leg
szebb kivitelben jutányos 

árban szállítok Katonai 
felszerelési czikkek 

31 nagy raktára ~

Lk ,'

-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója

J B E
”*>»****« ..r VP

R i e g e r  O t t ó
cs. és k i r .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Feren c  József 
ren 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 m ellett kf- 
váló, tiszta légnyomási csőre dszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óla 2C00nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azán k  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb*n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze ekkel és ' rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
Prédikációk gyűjteménye. 

• ÁRA . írták: Kemény Lajos}Molir 
J 5 K .’ Henrik, Szimonidesz Lajos 
’  » Szüts Gábor és Wolf J , ;;
Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY

LEQUJdBB1
az én in/tKöNTVEn.

HÁBORÚSÁGOT
SZENVEDŐK VIGASZTALÁSÁRA

- SZERZETTÉ *8áÉi J KS

RflFFdY S/ÍNDOR
MUTATVÁNYFÉLDÁNY INQYEN ! 

ÁRA 20 FILLÉR. - 10 FÉLDÁNYRÁ 1, 
50-R E 5 , ÉS 1 00-RA 10 INQYEN PÉL
DÁNY. - 100 PÉLDÁNYTÓL KEZDVE 
BÉRMENTVE. EL NEM KELT PÉLDÁ- 
NTOK/1T VISSZAVESZEM. - KAPHATÓ:

KÓKAI LAJOSNÁL
BUDAPEST,

IV., KAMERMATER KÁKOLY-UTQA3. SZ.

EVANGÉLIKUS LAP
külön lenyomataként megjelent 
Szentirmai Imre dr : „ I m á j a “ ,
Endreffy János: „A  m i n t  a 
h a l o t t a k  b e s z é l n e k “ és 
„ H a z a  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. ::

POKOJ V BOJI.
REGI A MODLITBY PRO VOJAKU NASÍCH NA BO- 
JISTI BOJUJÍCÍCH A PRO JEjICH MÍLYCH DOMÁCÍCH 

SEPSOL: ANDOR KOVÁCS, 
PRELOálL: 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 metszéses 
példány ára 1 korona. Kapható:

LU TH E R -TAR S A S Á  G könyvkereskedésében,
B u d a p e s t ,  VIII., Szentkirályi-utca 51/a. kaphatók.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
2. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAKOT Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .

1915.
191!). JANUÁR 9

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZÍ MÓNI DESZ LAJOS
FŐMUNKATAn sak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
L IC  FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁ N O S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K, 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f. 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K. 
Kisebb hirdetések (rályázatok) minden 
szava 0 filler. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

T a r ta lo m : E. J.: Emberek. — Mesk'ö Károly'. A sebesültek között. — Sass János: Hitoktatás a szószéken. — Szemle. — Irodalom. 
Különféle. — Szerkeszt ' közlései. — Hirdetések.

Emberek.
Franciák.

A francia hadügyminiszter körlevélben figyelmez
tette az összes kórházigazgatókat, hogy nem szívesen 
veszi, hogy a vörös-kereszt hölgyei vallásos tárgyakat, 
érmeket stb. osztogatnak a betegek és sebesültek kö
zött. Franciaország vallásilag sem eges ország. „Föl
kérem önt — így végződik a miniszteri körirat —  
hogy a kórházi személyzetet vallási tárgyak kiosztá
sától tiltsa el.* — Egy másik rendeletében újra fog
lalkozik a ftancia hadügyminiszter a vallási kérdéssel. 
Hivatkozva arra, hogy Franciaországban az egyház és 
állam elválasztásának törvényei alapján sok kultusz
helyet bezártak, vallási „ceremóniák“ csak azokban a 
katonai kórházakban „türhetők meg*, hol az isten- 
tisztelet céljaira előirt kápolna van. Hol nincs isten- 
tiszteleti célra előírt kápolna, ott vallási ceremóniák 
nem tarthatók. Azért nem, mert a különféle vallások 
éket verhetnek a francia egységbe, melyre pedig nagy 
szükség van, sérthetik az állam vallási semlegességét 
is  az egyes franciák lelkiismereti szabadságát.

Mi okozhatja a franciák közismert vallási anti- 
paliáját? Mielőtt megmondanánk ennek eeyik magunk
ban tartogatott okát, vessünk egy pillantást a volt 
francia tengerészeti miniszternek Camille Pelletan-nak 
izgalmasan érdekes soraiba, melyek a „Malin" szep
tember 27-iki számában láttak napvilágot. Már maga 
az a tény, hogy éppen a tekintélyes „Matin" közölte 
Pelletan jellemző kirohanásait, különös érdekességet 
ad a dolognak. A cikk veleje ez: „Érdekes dolog, 
hogy ő (t. i. a német császár) ezeken kívül még 
pietista, kegyeskedő és misztikus. Ez a vért-s ször
nyeteg mindig az egekről beszél. Mikor elhatározta, 
hogy a háborút minden borzalmával vadul ráereszti a 
civilizált világra, mert neki úgy tetszik, szükségét
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érezte, hogy „családi isteniével lépjen érintkezésbe 
gazsága dacára. Szivében Attila érzései újultak fel. Az 
a gőg van benne, hogy „isten ostora" legyen. Az az 
isten, kit most segítségül hív, nem a szittyák romboló 
istensége, nem valami embervér után szomjazó bál
ványkép, nem valami moloch, mely az égett hús átható 
szagát szívja föl, nem, hanem az evangeliumok.Istene, 
aki azt mondotta; szeressétek egymást! Vallása szá
mára új tízparancsolatot kellene írni, melynek tételei 
ezek volnának: ölj, szúrj, gyújtogass, lopj, borítsd be 
vérrel a földet és perzseld fe l! Különös egy isten, ki 
százezerszer több emberáldozatot követel, mint a bar
bár népek könyörtelen istenségei. . .  Meg fogjátok 
látni, hogy neki (t. i. a német császárnak) a reimsi 
székesegyház szétpusztitását is istene parancsolta. Az 
az isten, ki székesegyházakat pusztít, minden időkben 
különös figura leend. Nyíltan kimondva: „II. Vilmos 
istene* borzalmasan hasonlít a — „sátánhoz !“ .Mi okoz
hatja a franciák közismert vallási antipatiáját ? Nem 
segítette elő a német-gyűlölet a németek vallásának 
s általában a vallásnak gyűlöletét? Valószínűleg lesz 
valami a dologban. Utálják a németet mindenestül — 
vallásával együtt. Ez nem maradhat hatás nélkül álta
lános vallási állásfoglalásukra. Konzekvens vallástalan- 
ságuk mintha tüntetés lenne a német vallásosság ellen. 
Lehetséges, hisz ők is — emberek!

Németek.

Vall isi szempontból a német szellem a franciá
nak totális ellentéte. Igaz ugyan, hogy most a patri
otizmus elnyelte a német vallásosságot, de azért ők 
most is vallásosak. Vallásuk a patriotizmusnak teljesen 
alárendeltje. Sok prédikációt' olvastunk, amelynek az 
volt a megszólítása, hogy: „Liebe Deutsche.“ Olvas
tunk olyan imádságot is, mely úgy kezdődött, hogy: 
„Ich danke dir Ootl, dass ich ein Deutscher bin.“ 
Olvastunk olyan sorokat is, melynek tetejébe az volt
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írva, hogy: „Der deutsche Gott.“ A másik érdekes 
dolog a német vallásosságban az, hogy csodálatosan 
megfér benne a legfanatikusabb gyűlölet is. Az ango
lok ellen. Az Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung (!) ezt a 
gyűlöletet még helyesli is. November 20-iki számában 
közöl egy verset, utána terjedelmes cikke) „Der Hass 
gegen England“ címen. A gunyvers röfrénje az, hogy: 
„W ir haben alle nur einen Feind : England.“ E verset 
a bajor trónörökös Rupprecht a bajor csapatok között 
osztogatta is, hogy vele az angolok elleni gyűlöletet 
szítsa. A hosszú cikk vége az, hogy az angol gyűlö
letet nem kell elnyomni, mert véleménye szerint ez 
nem személyes természetű, hanem szeretetböl, rokon- 
érzésből, hűségből fakadó harag és „weil w ir in die
sem Zorn grosse und edle Mannes und Volksgedanken 
auffammen sehen, scheint es uns nicht Sache der Chris
ten zu sein, diesen Volkszorn zu bekämpfen.“ Ez az 
Alig. Ev. Luth. Kirchenzeitung álláspontja! Hogy ke
resztyén szempontból a gyűlöletet és haragot szabad-e 
táplálni és van-e ilyen alantas nevelésnek vallási és 
morális értéke, az más lapra tartozik, mert csak azt 
kívánjuk a jövendő számára leszögezni, hogy a háború 
keresztyénségp más, mint a békéé. Fölvethetnők ugyan 
azt a kérdést is, hogy van-e egyáltalában háborús 
keresztyénség és jellemes-e ez a keresztyénség, de 
most hagyjuk ezt. Most „treuga Dei“ van. Azaz, hogy 
nincs. Sehol sincs. Bajorországban épp úgy bolygatják 
a szabad vallásos oktatás eltörlésének kérdését, mint 
ahogy lebunkózta a pozitív „Ev. Kirchenblatt für W ürt
temberg“ Dr. Graue berlini lelkészt a „Protestanten- 
blatt“ ~ban tett „istenkáromlásai“ miatt, fejére citálva 
Joh. Arnd-nak ama épületes mondását, hogy az az 
ember, ki lenni akar valami, Isten kezében olyan ma
téria, melyből vagy semmit vagy bolondit csinál! A 
trieri Petrusblätter is (1914. 2. sz.) most a treuga Dei 
alatt találták ki, hogy a világháb rút a szabadkőmű
vesek hozták létre, a hármasszövetséget detto, a ne
mes trónörököspár meggyilkolását detto ! A treuga Dei 
szép szó csak, melyet s'.épnek talál mindenki, de nem 
követ senki.

Ez csak az érem egyik oldala. Van másik is. Rómából szár
mazó hírek szerint a franciák újabban meglehetősen keresik a 
Vatikán Kegyeit s szabad ez út megint a szerzetesinvázió szá
mára Mi ez ? Royalista munka, — politika, vagy az Istentől 
való félelem, vagy esetleg — kacsa, — ki tudná azt mégmon
dani?! Jellemző különben az oroszok magatartása is a tem
plomokkal szemben. Keletporoszországban amit lek etett tönkbe 
igyekeztek tenni, a templomokat azonban feltűnően kimé.ték. 
M iért? Különös, hogy Isten kézzel csinált templomai, érdemtelen 
szolgái miiyen megbecsülésben részesülnek, a szentlélek tem
plomának élő köveit, az Isten fiait, Krisztus örökös társait pedig 
ezerszámra a háború molochjának oda . . .  (S z e r k.)

A sebesültek között.
— Levél a szerkesztőhöz! —

Kedves Barátom! Tegnap kedves csomagot kap
tam feleségemtől, küldi' a távozásom óta összegyűlt 
szaklapokat. Kimonhata lan élvezettel olvasom mind, 
mert régen jutottam ily nemes olvasnivalóhoz. A többi 
lapok között természetesen a te szerkesztésedben meg
jelenő „Evangélikus Lap“ -ot is megkaptam. Olvas
gatva Írásaitokat — arra határozta magam, hogy érte
sítelek munkakörömről — s fáradozásom eredmé
nyeiről . . .

November elején nagy nehézségekkel kellett 
megküzdenem. A német nyelvet egyáltalán nem bírtam 
— s itt németül kellett beszélnem, nemcsak a katonai 
parancsnoknál, hanem mindenfelé. Szerencsére még 
Pesten megvettem a legújabb kiadású Kelemen-féle 
magyar-német, német-magyar szótárt. Ha valahová 
indultam, előbb e szótár segítségével tájékozódtam 
mondani valóim felől. így lassacskán mindig könnyeb
ben forgott a nyelvem. S ma már megértetem magam 
mindenkivel . . .

Idejövetelemkor úgy volt, hogy 3 hét múlva a 
déli harctérre megyek. Addig pedig látogatom a gráci 
kórházakban sebesülten és betegen fekvő ev. és ref. 
katonáinkat. Elindultam felfedező útamra. Tennivalóimra 
vonatkozólag senkitől semmi útbaigazítást nem nyer
tem. A legnagyobb kórházat a „Landeskrankenhaus“ -t 
kerestem fel legelőször. A hivatalban rendkívül barát
ságos s lekötelező modorú úriember rögtön rendel
kezésemre bocsátott egy szolgát, aki az óriási terje
delmű labyrintban kalauzoljon. A kórház kb. 2 négyzet 
kilométer nagyságú területen fekszik. Tágas ablakú, 
magas, fehérre festett 3 emeletes palotákból áll. Min
den osztálynak külön nagy és kisebb épülefe van, a 
súlyos és könnyebb betegek — jelenleg sebesültek — 
számára. A hygiénia legmodernebb eszközeivel van 
felszerelve, amit bizonyít az is, hogy az ide került 
sebesülteknek csak 270-a nem gyógyul, 98 teljesen 
egészségesen hagyja el a kórházat. Az első épületben 
van egy evangélikus kápolnánk is szép oltárral, har- 
móniummal s megfelelő ülőhelyekkel ellátva. Először 
a sebészeti osztályra vezettek, ahol csupán lősebeket 
kezelnek. Itt találtam 27 ev. magyar sebesültet. A
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Mi úgy hisszük, hogy a militáris keresztyénség 
önellentmondás. A vallást semminek a világon alá
rendelni nem szabad, hanem meg kell hagyni vallás
nak. Az állam sohasem kívánta a vallástól, hogy jel- 
lemtelen legyen. Ha húsz esztendő múlva visszatekin
tünk a háborús vallásra, csodálkozni fogunk Jézus 
vallásának eltorzításán. Azt fogjuk mondani, hogy „si 
tacuisses, theologus manisses.“

Most azonban emberek vagyunk mindannyian. 
Homines sumus. Jézus Krisztus tegnap és ma örökre 
ugyanaz marad. A keresztyénségből a világháborúnak 
sincs jogában háborús vallást formálni. Ideig-óráig 
azonban mégis megtesszük. Mert emberek vagyunk . . .

E. J.
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budapesti magyar ev. egyház (Deák-tér) nagylelkűsé
géből 40 darab Lelkifegyver s 30 darab újtestamen- 
tom volt az egész felszerelésem. Ezzel indultam neki 
hivatásom teljesítésének. Magyar s tót ajkú sebesült 
katonáink sohasem remélt örömmel vették látogatáso
mat. Kikérdeztem őket hová valók, családosak-e, hol 
érezték Isten segítő hatalmát legközelebb sorsukba 
folyni, hisznek-e benne? Egytől-egyig igenlő választ 
adt.ik e legutóbbi kérdésre s óhajtották az Úr szent 
vacsorájának kiosztását. Kivétel nélkül teljesítettem 
óhajukat. Mélységes csend uralta az egész óriási ter
met az idő alatt, ainig a szent functio tartott. A más 
felekezetű magyar testvérek felülve ágyaikban, vagy 
fekve, a súlyosabban sebesültek összetett kézzel együtt 
imádkoztak velünk. A szent cselekmény végeztével 
híveimnek adtam újtestamentumot és a hitet erősítő 
„Lelki fegyver“-t. De kívántak a más vallásfelekezet
beli katonák is magyar imádságos könyvet, nekik 
is adtam

Együttesen elénekeltük azután az „Erős vár a 
mi istenünk“, s az „Isten áldd meg a magyart“. Sok
nak — talán mindnek a szemében könny csillogott, 
bizony az enyémben is, a távol édes magyar hazára, 
balsorsára s megszámlálhatatlan ellenségére gondolva. 
Látogatásaimat most már megerősödve önbizalmam
ban, folytattam napról-napra reggel 8 — 12-ig, délután
3— 7-ig. Legnagyobb gondot okozott a kiosztandó 
imádságos könyvek megszerzése. Jónak láttam az 
itteni lelkészi hivatallal lépni érintkezésbe. Felkeres
tem tehát S nior Eckhardt-ot a steyermarki evangélikus 
gyülekezetek szervezőjét, lelkét. A legnagyobb kész
séggel bocsájtott rendelkezésemre a dunántúli ev. 
egyházkerület püspökétől ép akkor átvett magyar s 
tót imádságos könyveket. Eddig 17 kórházban láto
gattam meg a magyar s tót ajkú sebesült testvéreket. 
Természetesen nemcsak egyszer látogatok meg egyet, 
hanem lehetőleg hetenként. A régebbi sebesültek, kik 
már ismernek, felolvadnak tartózkodásuktól, nyíltan, 
őszintén, szeretettel beszélnek velem s bizalommal 
kérnek kívánságaik tolmácsolására. S az orvosok és 
ápolónők a legnagyobb udvariassággal teljesítik az 
előadott kéréseket. Egy érdekes emberem van a 
Landeskrankenhaus sebészeti osztályán. Galíciában 
sebesült meg a bal lábán. Meg akkor lába deszkák 
közé .volt szorítva s sebeiben a gennylevezétő gummi- 
csövek élénk fájdalmat okoztak. Mikor ágyához lép
tem s magyar nyelven köszöntöttem, megragadta ke
zeimet — „A jó Isten küldte ide hadnagy úr! Nem 
tudok ezekkel a németekkel beszélni. Hiába mondom, 
így meg úgy tegyék, mindig megfordítva végződik ke
zükben a munka“. Kérdéseimre előadta, hogy neki 
komisz-kenyér nem kell, adjanak búzalisztből sütött 
cipót! A sok fekvés feltörte a gerincét, adjanak puha 
dunnát alája. Mikor ezen kívánságait az orvos és 
ápolónő előadásom alapján (ami bizony nehezen
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ment) teljesítette, vérszemet kapott az én magyarom. 
Neki jó vörösbor kell, olyan, mint az ő vére volt, 
melyet az osztrákért ontott. (Szórul-szóra így mondta). 
Teljesedett ez az óhaja is. Mikor a hozott firtli vörös 
bort lecsusztatta, imádságos könyvet kért. Természe
tesen adtam neki. Néhány nap múlva meglátogattam. 
No, hop;y van? Elkezd panaszkodni, hogy ő nem lát, 
neki szemüvegét adjanak, Szóltam az orvosnak. Az 
áthivatta a szemészeti osztályról kollégáját, aki meg
vizsgálta emberem szemét — azt állapította meg, hogy 
semmi baja, képzelődés az egész. Az én magyarom 
nem nyugodott. Beszéltem az orvossal, nem lehetne-e 
neki adni ablaküvegből szemüveget Helyeselte s 
mindjárt át is hozott egyet. Oda adtam neki. Alapo
san végig mustrálta — azután föltette — s elővette 
az. imádságos könyvet. „Ezen mán látok! Ez mán jó !“ 
S szegény úgy meg volt elégedve a soisával azontúl.

De sokkal több a szomorú eset. Volt egy szé
kely őrmester, akit az első naptól kezdve minden ál
dott nap meglátogattam. A bal lábát elvitte az orosz 
gránát. Sebe megüszkösödött. Kétszer is operálták. 
Segíteni nem lehetett rajta. A főorvos közölte velem, 
hogy a végét járja. Óvatosan kikérdeztem, nincs-e 
valami óhaja, nem szeretné-e látni édes anyját vagy 
feleségét? A jó Isten áldja meg tiszteletes úr, hivassa 
őket ide, édes anyám ápolása biztosan javítaná gyó
gyulásomat. Megfogalmaztam a sürgönyt s a kom man
dans kérésemre rögtön feladta „dringend“ 'y ízessel. 
Harmadnapra édes anyja ott volt. Oly nagy volt ez. 
ember lelkien je. hogy az. orvosok lemondása dacára, 
bevárta életben édes anyját. Azután engem kívánt. Az 
Úr szent vacsoráját óhajtotta venni. Egy óra múlva az 
Úr vacsora vétele után békésen elhunyt. Katonai pom
pával temettem el, sírja mellé magyar zászlót tűzve. 
Édes anyjának utazási költségeit s némi segélyt is 
adott itteni magyar katon: ink jóságos földi angyala, 
a helytartó magyarul is beszélő felesége Clary grófnő. 
Áldott legyen! A karácsonyi ünnepek alatt, minden 
ünnepen két helyen tartok magyar istentiszteletet. A 
jövőben bővebben. Szeretettel ölel a távolból igaz 
barátod

Grác, 1V)! 4. dec. 19-én.
Meskó károly

cs. és kir. tábori lelkész.
- - - i - , - - » —• • •  -  • -  -  * • * * ■ • ■  - — i. r im j - . - - i -i- i-i-

h it oktatás a szószéken.
Az. iskolákból kikerült egyén a közmunka terére 

lép és lassanként vállaira veszi az. élet gondjait. Dol
gozik önmagáért, dolgozik övéiért, biztosítani igyek
szik a jelent, előkészíteni a jövőt.

Munka és gondok közt azonban kifárad a lélek, 
az izmok és idegek megmerevednek. A rendes éjjeli 
alvás csak pihenést nyújt, mely az álldi szervezet fen- 
tartására nézve elégséges ugyan, de annak az erőnek 
mely egy időben foglalkozik a múlt emlékeivel, a jelen
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behatásaival és a jövő gondjaival; az öntudatos lélek
nek igényeit nem elégíti ki. A lélek üdülést is kiván, 
amidőn rendes, mindennapi foglalkozása köréből k i
szállhat, annak gondjait egy időre elvetheti, azok fölé 
emelkedik és az élet szépségeiben gyönyörködve, nyu
godtan adhatja át magát örömök élvezetének.

Erre a célra szolgába játék, a mulatozás és az 
érzékiség fölötti világban időzés. Nem kell helyteleníteni 
a munkás ember szokását, hogy pihenő napján mu
latni, szórakozni óhajt. Az egészség fentartásához ez 
épen olyan szükséges, mint a mindennapi kenyér. De 
vezérelni kell e vágyat oly irányban, hogy lelkének a 
végtelenséggel való viszonyából származó kívánalmai 
kielégitéséről se feledkezzék el és hogy a kielégítés 
magasztos örömeivel a mulatozás élvezeteit megszen
telje. „Tudjak szentül örülni s minden vétket kerülni“ 
mondja egyházi énekünk.

A templomi isteni tiszteletek rendeltetése az em
bert figyelmeztetni és néki egyszersmind alkalmat 
nyújtani, hogy a végtelenség utáni vágyait, háláját, 
tiszteletét, kérelmét, szóval vallásos érzelmeit nyilvá
níthassa. Azért szükséges, hogy a vezetőség különös 
gondot fordítson az isteni tiszteletek alatt a buzgó 
áhitat emelésére gondot fordítson minden körülmény 
eltávozására, mely az áhitat felbuzdulását zavarná, 
vagy épen akadályozná. Feleslegesnek tartanám emlí
teni is, — hogy a templom tisztán tartása nem épen 
utolsó kellék, ha nem tapasztaltam volna saját magam, 
hogy papi gyónás alkalmával a padok porosak voltak. 
Zsebkendőinkkel kellett helyünket annyira-amennyire 
leporolnunk, hogy leülhessünk.

Eszembe ötlik itt mellesleg az a kérdés is, 
hogy a keresztyénség e magasztos, vallási cselekmé
nyében miért nem vesznek részt a papokkal együtt a 
tanítók és felügyelők is? Ha egyházunk tisztviselői 
szivük mélyéből, őszintén hiszik, hogy az ember gyarló 
teremtmény, a'szerető mennyei Atyja pedig Krisztus 
urunk tanítása szerint irgalmas és végtelen kegyelmes, 
úgy ezt az alkalmat, a midőn a lélek — Kölcseynek 
szávai szerint „a szenvedélyek és indulatok örök 
ostromában hozzáragadt szennytől megtisztul,“ el nem 
mulaszthatják. És ha komolyan fogják fel tisztüket: 
a közerkölcsnek hitbuzgóság által való nemesítését, 
úgy meg kell fontolniok hogy egy példaadás hatha
tósabb száz tanításnál vagy fegyelmezésnél. — „ügy 
fényijük a ti világosságtok az emberek előtt, — mondja 
Krisztus urunk — hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket 
es dicsőítsék a ti 'mennyei Atyátokat.“ A kikben pedig 
nincs világosság, ezt ne állítsuk oda, ahol leikével 
fényleni kellene.

A hol a gyermekek a felnőttekkel együtt vesznek 
részt az isteni tiszteletben, de még olt is, ahol a gyer
mekek számára külön isteni tiszteletek vannak szo
kásban, az iskolás gyermekeket — az ismétlőket is 
beleértve — a tanító az iskolában gyűjtse össze s a
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beharangozás ideje alatt csak az ő vezetése alatt szép 
rendben vonuljanak be a templomba. Ez a jelenet nem
csak ajgyermekek, hanem a szülők hitbuzgóságát is emeli.

Isteni tiszteleteink legfontosabb alkatrésze az 
egyházi beszéd. Itt nyílik alkalma a szónoknak az 
összesereglett hívek felgerjedt, nem ritkán csak lap
pangó s öntudatra fejlődni nem tudó érzelmeit sza
vakban kifejezni, a gondolkodást felvilágosítani s 
irányítani, a kételkedőt a hit igazságairól meggyőzni, 
a bizalmában megrendültei megerősiteni s általában 
mindeneket a köznapi foglalkozás köréből kiemelni 
abba a magasabb világba, hol a lélek megnyugszik, 
felüdül és a további munkára friss erőt gyűjteni ké
pes. Itt nyílik tér a szónoknak hívei szívébe markolni 
s a vallás áldásdús malasztját velük kézzelfogható 
módon megismertetni.

Ha a szónok beszédének tartalmát általános el
méleti fejtegetések képezik, a hallgatók gondolkodó 
ereje kifárad, az összefüggést figyelemmel kisérni nem 
képesek, az áhítatos hangulatot tompa közöny váltja 
fel. A szavak elhangzanak hatástalanul és az építésre 
szolgáló alkalom felhasználatlanul múlik el. Még ér
telmileg miveltebb léleknek is munkájába kerül az, 
hogy gondolatainak azon világából, melyben huzamo
sabb ideig — hat napon át — foglalkoz >tt, kiszáll
jon és egészen más, egészen új gondolatkörbe dol
gozza át magát. Annál kevésbbé lehet ezt kívánni 
azon egyszerű embernél, ki elméleti gondolatokkal 
foglalkozni nem szokott.

Nagyon helyes berendezés tehát az, hogy az 
egyházi beszédet megelőző közének tartalma rendesen 
előkészíti a hívek lelkét a beszéd tárgyára. E mellett 
azonban az egyházi szónoknak, amidőn a szószéken 
megnyitja ajkait, legalább bizonyos esetekben, bizo
nyos alkalomkor tudnia kell, hogy az előtte össze
gyűlt közönség legnagyobb részének lelkét miféle 
gondolatok és érzelmek foglalkoztatják és ehez a 
megállapított tényhez kell kiválasztani beszéde alap
igéjét, ehez alkalmaznia beszéde tartalmát. Tavaszszal 
a földmivelő munka megkezdése, a gyümölcsfák vi
rágzása, gazdag terméssel biztató, vagy a gazda remé
nyeit veszélyeztető időjárás; nyárban az aratási munka, 
a termés betakarása stb. alkalmat szolgáltasson a lel
késznek, hogy h'ivei lelkét a gondviselés szeretetére s 
bölcsességére irányítsa, a csüggedőben bizalmat* ger
jesszen, a csapácsok által meglátogatottat megvigasz
talja, megnyugtassa s megerősítse; a jótéteményekben 
részesnek hálaérzete kinyilvánításában segedelmére 
legyen. A község társadalmi életében előfordult neve
zetesebb, a hívek összességének leikéi érintő esemé
nyeknél arra tanítson, hogy mikép kell azokat kérész^ 
tyéni szempontból megítélni e így a helytelen, vagy 
ferde felfogás tneggyökeresedését megelőzze. Az iskolai 
év megkezdése s bezárása hasonló jó alkalom egy- 
egy ide illő gondolat tárgyalására.
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Valamint a hívek közélete alkalmazkodik az 
egyházi év hivatalos ünnepeihez, hasonlókép a tem
plomi élet is párhuzamosan lépést tartson a minden
napi élet változásaival, mint annak irányítója s meg
szentelje. Szóval az egyházi szónok együtt éljen, 
együtt érezzen, együtt gondolkodjék mindig a pász
torkodása alatt élő néppel; az ő keblében a gyüleke
zet szive verjen. Ily módon remélhető, hogy beszédei 
sohase hangzanak el hatástalanul, temploma nem kong 
az ürességtől és a hívek minden alkalomkor felüdülve, 
nieghyugodva, Istennel és emberekkel kibékülve, emel
kedett hangulatban távoznak az isteni tiszteletről. Ha 
szive mélyén éri, közvetlenül tapasztalja az egyház
tag, hogy a vallás malasztja kisugárzik az ő minden
napi életére, vagy ő se feledkezik meg köznapi fog
lalkozása közben Istenre gondolni s minden szavában, 
cselekedeteiben, minden gondolatában Isten törvényei
nek engedelmeskedni.

Ily módon — hiszem — sikerül elérnünk egy 
magas célt egyházunk dicsőségére s a társadalom
nak eléggé meg nem becsülhető javára. Azt a célt 
érhetjük el tudniillik, hogy a mi híveink emberszere
tet, józanság, erkölcsi tisztaság, szorgalom és más 
egyéb erények tekintetében messze kitűnnek más 
felekezetbeliek közül. A községre, a házra már távol
ról reá lehet ismerni, hogy itt evangéliumi szellemben 
nevelkedett család lakik.

S a»* János.

SZEMLE.
Az elesettek emléke. Valamelyik pfalzi város

ban az elesttcknek emléket akartak emelni. A ter- 
vezgetést egy katonatisztnek a következő sorai zavarták - 
meg: „Köszönjük ezt a inegtisztelést. Emlékünket csak 
akkor becsülitek meg, hogyha minél jobban gondos
kodtok azokról, akiket hátrahagyunk: árváinkról és 
özvegyeinkről. Azt a pénzt, amit emlékoszlopokra akar
tok fordítani, adjátok ö nekik. Vessétek meg vele egy 
nagy alapítvány alapjait, amit nem lehet elég gyorsan 
összegyűjteni és elég anyagi eszközzel ellátni. . .  Mert 
az elhagyottak száma légió lesz. Nagy szégyen lenne 
rátok, hogyha nyomorogni hagynátok őket. Kenyeret 
adjatok kövek helyett s ha ezen felül még valamit tenni 
akartok, akkor a templomaitokban egyszerű, cifraság 
nélkül való táblákra írassátok rá halottaitok nevet!“

IRODALOM.
A Protestáns új képes naptár 61. évfolyama 

is megjelent legifj. Szász Károly szerkesztésében. 
Ára 80 fillér. A sablonos naptári részen kívül különö
sen értékes része ennek a naptárnak az az arckép-
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sorozat, melyet elhunyt protest, jeleseink és az új 
emberek képeiből közöl. Az előbbiek sorában ott 
látjuk Kossuth E. és Rombauer Emil képét a mieink 
közül, az utóbbiak sorában pedig Keviczky László 
békési esperesét, báró Solymosy Lajosét és Okolicsányi 
Gyuláét. Megrendelhető a Franklin-Társulatnál Buda- 
pes, IV. Egyetem-u. 4.

KÜLÖNFÉLE.

Gyászrovat. Egy igen érdemdús egyházi férfiút 
szólított el a halál a tolna-bar-som. egyházmegyében: 
Gráf József a bonyhádi gyülekezetnek csak két héttel 
ezelőtt 50 évi fáradhatatlan buzgó munkálkodás után 
nyugalomba vonult lelkésze elhunyt dec. 13-án, életé
nek 76. évében. Bölcseségével, kötelességtudásával és 
jellemével nagy tekintélyre tett szert úgy az egyház
megyében mint a polgári társadalmi életben is. Te
metése óriási részvét mellett dec. 15-én ment végbe. 
Áldott legyen emlékezete.

látray  Endre vanyarci ev. kántortanitó, egyéves 
önkéntes, az északi harctéren hősi halált halt.

Szuttor Károly ruszkini egyházfelügyelő 81 éves 
korában dec. 28-án meghalt.

Sitirödl Józsefné szül, Varga Krisztina ev. lelkész
özvegy dec. 18-án Balfon rövid, de súlyos szenvedés 
után életének 76. évében csendesen elhunyt.

Legyen áldott emlékük.

A F. M. K. E. közgyűlése a köv. evang. taní
tóknak és tanítónőknek juttatott a magyar nyelv sike
res tanításáért dicsérő oklevelet: Érti Dániel Újmogyo
ród, Jeszenszky Margit Nagybörzsöny, Krmann Jenő 
Alsóesztergály, Knneszky János Plostin, Morgenstern 
Lajos Vágcsütörtök és Toperczer Vilmos Svedlér.

Változás az esperesi állásban. A vasi-felső 
egyházmegyében a főesperesi tisztről lemondott Stett- 
ner Gyula helyére az egyházmegye az eddigi alespe- 
rest Beyer Teofil kőszegi lelkészt választotta meg, 
ennek helyére az alesperesi állásra Rájler János kuk- 
méri lelkészt. Üdvözöljük a lelkes vezéreket uj tisz
tükben, Isten áldása kisérje működésüket. Petőfalvára 
egyhangúlag Schrödl József lajtaujfalusi lelkészt hívta 
meg az egyház bizalma.

Egyházi munka. Újcsanáloson Marcsik János 
lelkész apostoli buzgósággal foglalkozik gyülekezete 
kicsinyeivel és nagyjaival. Minden kedden olvasó óra 
van, vasárnaponként előadásokat tart az ifjúságnak s 
ismét olvasó órára gyűjti őket össze.t Karácsony este 
karácsonyfa ünnepély volt, 27-én pedig szeretetvendég- 
séggel végezték az ünneplést. A szeretetvendégségnek 
25 korona volt a jövedelme az evang. munka javára.
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Nyugalomba vonult lelkész. Mód Lénárd a 
a nagysimonyi gyülekezetnek közel 40 éven át volt 
buzgó lelkipásztora dec. 1-vel nyugalomba vonult.

A lelkészek feladatai. Geduly Henrik tiszaker. 
püspök az uj év beköszöntése alkalmából körlevélben 
üdvözölte kerületebéli lelkésztársait s a mostani nehéz 
időkben különösen a lelkűkre kötötte evangéliumi fel
adataik hü teljesítését és áldást is kíván buzgó mun
kájukra. A körlevél egy fontos részlete ekkép hang
zik : „Most van igazán helyén az ősi parancs követése : 
„A tüzet, mely az oltáron vagyon, táplálják, hogy el 
ne aludjék, hanem gondot viseljen a pap, hogy minden 
reggel égjen a fa  az oltáron.“ (Mózes Ili. k. VI. 12.) 
— Most kell lankadatlanul élesztgetni a hit és a gyer
meki bizodalom, a lelki megalázkodás és megadás, a 
vigasztalódás és az örök jó győzedelmében való szent 
remény tüzét a szivekben, — most oda kell terelni a 
nyájat és annak minden tagját, hogy a földi meg
próbáltatások e véres özönében tanuljon zörgetni az 
égi kegyelem aj ajain : Kérjétek — és megadatik nék- 
tek; keressétek — és megtaláljátok, zörgessetek — és 
megnyittatik néktek.“ Mennél hevesebb és keserűbb a 
a földi megpróbáltatások és veszteségek felett a s z í v  

csalódottságának az érzése, — annál inkább lép elő
térbe a hitnek mennnyei kincsekből táplálkozó vigasz
taló és boldogító hatása, az evangéliumnak sebeket 
gyógyító ereje. Meg kell tehát ragadnunk mindent, 
hogy ez a gyülekezeti életben is kifejezésre jusson. 
Keressük fel egyről-egyre feldúlt családi szentélyük
ben elesett katonáink gyászbaborult özvegyeit, bánatos 
árváit. Nyissuk meg előttük a vigasztalások szent 
könyvét. A haza szabadságáért és ősi jogáért elesett 
mártyrok szerepét állítsuk arra a magas piedesztálra, 
ahol már a vesztesek gyásza is a vigasztalódás oltá
rává magasztosul. A közös szeretet gyámolitó karjai
val enyhítsük a vesztesek gondját, nyomorát. Meg ne 
szűnjünk a könyörülő szeretet munkájának gyakorlásá
ban a sebesültek, a betegek, a harcosok, a fenkölt 
célú társadalmi és állami segítő actiók iránt. Meg ne 
szűnjünk imádkozni igazságos ügyünk diadaláért, és 
harcoló vitézeink javáért, sebesültjeink gyógyulásáért, 
szenvedő testvéreink vigasztalásáért és a béke áldott 
korszakának mennél hamarabbi visszatéréséért. Mutas
sunk reá Isten nagy áldására, mely abban áll, hogy 
van egyházunk, van hitünk, van szent vallásunk, van 
ártatlan gyermekeink számára iskolánk, amelyeknek 
zavartalan működésében a lélek gazdag kárpótlást 
talált az átélt napok súlyos veszteségeiért. Készítsük 
elő a lelkeket újabb gyülekezeti alkotásokra, buzdítsuk 
és lelkesítsük őket a hitélet odaadó felkarolására, 
együttes erővel fejlesztésére. így aztán megenyhül a 
zugolódók, az elégedetlenek panasza és megszilárdul 
a gyülekezet népének hite, amely, ha valaha, úgy e 
válságos esztendő küszöbén igazán pótolhatatlan 
drága lelki kincse a Krisztusban hívőknek.“ Sok ne-
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héz feladat . . . Teljesítésükhöz adjon erőt és egészsé
get, buzgóságot és kitartást mindnyájunknak a kegye
lem Istene!

A késmárki ev. egyház dec. 27-én tartott 
közgyűlésén iskolafelügyelővé Kottlár Sámuel, iskola
széki tagokká: Be/óczv Sándor, Bruckner Ottó, Patonay 
Adolf, Stenczel Pál, Tátray Ödön, Topper ezer Rezső, 
Weber Sándor és Wrchovszky Ottó dr. gondnokká pe
dig- Fábry Lajos választattak meg. Kintzler Béla eddigi 
helyettes gondnoknak a közgyűlés 300 korona tiszte
letdijat szavazott rreg. 10 százalékos egyházi adó mel
lett 1915. évre 1326M4 kor. bevétel irányoztatott elő. 
A népiskolára 11361 kor.-t kell fordítani, amihez az 
egyház pénztárának 797 koronával kell hozzájárulnia. 
A polgári leányiskola költségelőirányzata 23052 kor. 
Genersich Antal egyetemi tanár nagyanyja emlékére 
2000 koronás alapítványt tett az egyháznál szegény 
evang. özvegyek részére, mit a közgyűlés köszönettel 
elfogadott. Karátsony Zsigmond egyházi tisztéről le
köszönt, a közgyűlés azonban lemondását nem akarja 
elfogadni s küldöttség utján kéri őt tisztének meg
tartására.

Hadikölcsönjegyzés. Az „Egyházi Közlöny“ 
szerint a magyar katholikus egyház: ideértve a világi 
papságot és a szerzetesrendeket s ezenkívül a szigo
rúan vett katholikus intézményeket egyesületeket és 
alapokat — összesen 40.247,523 koronát jegyzett a 
hadikölcsönre,

A késmárki ev. kér. lyceumnak öt tanára tel
jesít katonai szolgálatot. Ezek : Báthory Andor Gott
hardt Kornél, Mikolik Imre, Szokol Károly, és W/eisser 
Róbert óráikat az itthonmaradt tanárok vállalták in
gyen magukra. A lyceum épületét kórház céljára vette 
igénybe a hadvezetőség, miért is az intézet az állami 
polg. és felső keresk. iskolában nyert ideiglenesen 
otthont. A lyceum fenntartására 1915-ben 110.316 K-t 
irányzott elő dec. 29-én Tátray Ödön lyc. felügyelő 
elnöklete alatt tartott pártfogósági közgyűlés, mely 
hálás köszönettel vette tudomásul, hogy Genersich 
Antal egyet, tanár, udvari tanácsos nagyatyja Genersich 
János volt lyceumi tanár emlékének megörökítésére 
ösztöndij alapítványt tett.

„Tatárjárás után“, címmel külön rovatot nyit
hatnánk azon károk és dulások feljegyzésére, amit 
ellenségeink egyházaink, híveink és lelkészeink vagyo
nában tettek. Most a bártfai lelkészek jelentéséből van 
módunkban közölni azokat a károkat, melyek különö
sen az egyházat és a két kirabolt lelkészt érték. Ez a 
pár sor sejteti, mit kell az invázió által meglátogatott 
lakosságnak is szenvednie.

A bártfai 1. egyház lelkésze ezt jelent: Az oro
szok elrabolták az egyházközség tulajdonát képező 
gyönyörűen hímzett nehéz brokátselyemből készül 
oltáttérítőjét, melynek értéke 200 korona. Az épületek-
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ben tett kár minimálisan 4000 korona értéket kép
visel.

A lelkész kára: Elrabolták értékesebb képeit, 
dísztárgyait ezüst neműit, melyek értéke minimális 
számítás szerint 800 K. Elrabolták nyolc ágyra szóló 
összes ágyneműjét, fehérneműjének háromnegyed ré
szét, majdnem minden ruhadarabját. Ezek értéke 8000 
koronát képviselt. Porcell n, üvegnemükben s egye
bekben 200 korona. Ezenkívül elpusztították az oro
szok bútorai nagy részét, minden élelmiszerét és 
tűzifáját.

A bártfai //. egyház lelkésze ezt közli : A leány
egyházak közül csak Kislankásnak van nagyobb kára.
Itt az oroszok tönkretették az iskola összes tanesz
közeit 350 korona értékben. Az iskola egyik falát bc- 
döntötték. A kár 350 korona. Az összes ajtókat össze
törték. A kár 550 korona. Az egyházközség tulajdo
nát képező fát elégették. A kár 220 korona. Az iskolai 
szekrényt feltüzelték. A kár 60 korona. Kisebb rongá
lások okozta kár 100 korona. A kislankási leányeg>- 
h zközség kára tehát 1330 korona. Ezenkívül az oro
szok elvitték a kislankási tanítónőnek minden ruha
neműjét, minden bútorát megsemmisítették ; kára 1600 
korona.

A lelkész kára: Megsemmisítették 15 kaptár mé- 
hét. Kára !50 korona. Elvitték két nagy szőnyegét 
300 korona értékben, két kisebb pokróca hiányzik 
100 korona értékben. Elrabolták 3 ágyról való ágy
neműjét 300 korona értékben. Elrabolták egy téli
kabátját, egy felöltőjét s egy nyári ruháját (minek ez 
möst az orosznak?) 180 korona értékben.

Megsemmisítették könyvtára egy részét 200 kor. 
értékben. Az éléskamarából elvitt és kisebb hiányzó 
dolgok értéke 150 korona. A lelkész összes kára tehát 
közel másfélezer korona . . .  Ez a háború!

Ismeretlen Luther mondás. A Christliche Welt 
karácsonyiszáma közzétesz egy eddig ismeretlen Luther 
mondást, melynek kéziratát a kiváló Luther kutató 
D, Kawerau Berlinben valódinak mondotta és a szö
veget kézírása és tartalma szerint Luther élete utolsó 
idejére teszi. A sorok egy könyv előlapjára, mint 
ajánló sorok vagy mint emlékezés vannak irva. Az 
érdekes Luther sorok a következők. Wer sich fiircht, 
der zihe ein Pantzer an. Helpfts so helpfts. Aber wir 
wissen, das es helfen mus. Denn er lebt und 
bleibt lebend, der Scheblimini. Sede a dextris meis. 
Da steckts. M. Luther.

bvang. naditoglyok lelkigondozása. Somor- 
ján az orosz foglyok közt van körülbelül 100 fogoly, 
akik evangélikusok. A Baltitenger vidékéről valók és 
németek. Lelkigondozásukat dr. Halmi Béla végzi 
nagy buzgósággal.|

W obbermin G. theol és fii. dr. a breslaui egye
temen a rendszeres theol. rendes tanára az 1915. évi
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nyári félévben Heidelbergen fog már tanítani, mint a 
Berlinbe került Troeltsch ianár utóda.

Hurter Hugó, az innsbbrucki egyetem kath. theo 
logiai facultásának a tanára, a hires jezsuita dogmati
kus 83 éves korában meghalt. Munkái közül isme
retesek egyházatya - kiadásai (54 kötet) és dogma
tika kompendiuma, mely 30 év alatt 12 kiadást 
ért meg.

Fontos számok. A kultuszminiszter „Magyar- 
ország közoktatásügye az 1912. évben" cim alatt a 
statisztikai hivatal által gyűjtött adatok egész halmazát 
közli egy 118 oldalas kvart alakú füzetben. Ebből az 
evangélikus egyházat és közvéleményt érdeklő számo
kat hol egy pár megjegyzéssel, hol pedig anélkül kö
zölni kívánok. A statisztika pozitiv adatokkal számoló 
tudomány — egészséges ellentét a mi örökké ideális 
világban (?) szárnyaló okoskodásainkkal szemben. Az 
általa nyújtott számok az életből vannak elvonva, le
olvasva ; egyes életjelensegeket rögzítenek meg. Aki 
megtudja eleveníteni őket, az egypár egymás mellé 
állított számból többet olvas ki, mint amennyit olda
lakra terjedő — sopánkodásból elhisz. Számokba jege- 
cedelt tények megindíthatják a gondolkozás lavináját 
s amit hosszú és dörgedelmes beszédek hiába köve
telnek, helyzetünk, jövendőnk komoly megfontolására 
késztethetnek bennünket. Vannak ékesen beszélő szá
mok s a következőkben bizonyára fogunk ilyenekkel 
találkozni.

1. A jelentés a hajdudorogi gör. kath. püspök
ség felállításának a bejelentésével kezdődik. Az 1900. 
évi népszámlálás szerint 246,6^8 gör. kath. volt ha
zánkban, ezek közül 169,756 a munkácsi és eperjesi 
ruthén gör. kath. püspökök fennhatósága alatt állt és 
ó orosz liturgikus nyelvű istentiszteleteken volt kény
telen résztvenni, 70597 pedig a balázsfalvi, nagyváradi 
és szamosujvári egyházmegyékre esett, ezekre a román 
liturgikus nyelv volt kötelező. Most megvan a magyar 
görög. kath.-ok püspöksége az ó görög liturgikus 
nyelvvel! (Lásd Honwla István „A hajdudorogi gör. 
kath. püspökség" c. cikkét az Evang. Lap 1914. évi 25 # 
számában.) Most 162 plébánia 191,648 hivővei tarto
zik az új gör. kath. püspökséghez.

2. „Az ország északkeleti részén az utóbbi évek
ben egyre jobban terjedő áttérési mozgalmak voltak 
észlelhetők, melyek a vallás örve alatt nyilvánvalóan 
politikai célok szolgálatában állottak. Miután ezen 
állami szempontból is veszélyes mozgalmak terjeszté
sében az anyagi eszközök és kérdések jelentékeny sze
repet játszotttak : gondoskodás történt az iránt,-hogy 
ezenmozgalmak ellensúlyozására a gör, kath. egyház 
segélyezése címén rendelkezésre álló tételből az azon 
vidéken levő hitközségek, templomok és paplakok 
építésére és fentartására bővebb segélyekben része
süljenek."
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Raffay; Az én imakönyvem bírálata. R.őr- 
nagy aláírásával a következő megrendelés érkezett, 
mely eléggé jellemzi e kis imakönyvet: „A  közel na
pokban, Budapesten való időzésem alkalmából zászló
aljam protestáns vallásu legénysége számára „Az én 
imakönyvem“ -bö] néhány példányt vettem. Miután 
meggyőződtem arról, hogy zászlóaljam legénysége 
említett imakönyvet a legnagyobb örömmel fogadta s 
látható lelki megnyugvással olvasgatja, illetve imád
kozik abból, mi magatartására és kötelességteljesitésére 
kétségtelenül előnyös befolyással van: kérek jelzett 
imakönyvből még 100 (egyszáz) példányt utánvét 
mellett túloldali címre küldeni, hogy ezredem másik 
két zászlóaljának protestáns vallásu legénységét is el
láthassam avval.“ E kis imakönyvből rövid pár hét 
alatt hatezer példányt vittek el a küzdő és sebesült 
katonák számára. Melegen ajánljuk az érdeklődők 
figyelmébe. A tiszta jövedelem egy részét a Magyar 
Vörös Kereszt javára fordítjuk.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSI.
A hólabda imádságáról, mely úgy látszik nagyon elter

jedt egyszerű emberek körében is, a Harangszó 8. számában 
Endreffy János írt egy pár talpraesett sort felvilágosításul!

Jól esik konstatálnunk, hogy a Hadsegélyzö bizottság az 
52. számban szóvátett /zó/uóí/ű-gyüjtéssel semmi közösséget 
nem vállal.

PÁLYÁZATOK.
A kispéczi evangélikus iskola három alsó osztályához, 

az önkéntesi évét szolgáló tanító helyettesítésére öt hónapra 
oki. helyettes kerestetik. Pályázhatnak tanítók és tanítónők 
Fizetés 80 korona havonkinf, kisszooa a legszükségesebb bútor
zattal. Az állás atonal elfoglalandó.. Kérvények az evang. iskola
székhez cimzendök, (Posta ; Kajár, Gömör m.) 1

A csesztvei (Nógrád) evang. leányegyház hadbavonult 
kántortanitója kelyettesitésére pályázatot hirdet. A tót nyelv 
ismerete szükséges. Fizetés havi 80 korona, lakás és fűtés. 
Jelentkezés január hó 15-ig Zeman AAihály lelkésznél, Szügy, 
Nógrád. 2

BÉKÉI FÜLÖP
N Y1TRA, TÓTH V1LMOS-Ü. 24. SZ.

Katonai egyenruhákat a leg
szebb kivitelben jutányos 

árban szállítok Katonai 
felszerelési czikkek 

— nagy raktára 3

LEQUJ/1BB [
AZ ÉN IfMKÖNYVEn.

HÁBORU5ÁQOT
SZENVEDŐK VIQA5ZTALÁ5ÁRA  

- SZERZETTÉ -

RflFFAY S/ÍNDOR
MUTATVÁNYPÉLDÁNY INQYEN! 

ÁRA 20 FILLÉR. - 10 PÉLDÁNYRÁ 1,
50-R E  5, ÉS 100-RA 10 INQYEN FÉL» 
DÁNY. - 100 PÉLDÁNYTÓL KEZDVE 
BÉRMENTVE. EL NEM KELT PÉLDÁ
NYOKAT VISSZAVESZEM. - KAPHATÓ:

KÓKAI LAJOSNÁL
BUDAPEST,

IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTQA3. SZ.

EVANGÉLIKUS LAP
külön lenyomataként megjelent 
Szentirmai Imre dr : „ I m á j a “ ,
Endreffy János: „A  m i n t  a 
h a l o t t a k  b e s z é l n e k “ és 
„ H a z a  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. ::

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 k ir .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  ék a Ferenc József 
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 m ellett k i
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) 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 ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten «zolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
3. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAKÓT Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M . 1915. JANUÁR 16

1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FF.LF.LÓS SZF.KKF:SZTÖ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
FŐMŰNK AT ARSAK : IIORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁ NO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6 fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom: Petersen E .: Prédikáció gondok. — Szelényi Ödön d r.i Beke es háború. — Szlabcy Mátyás: Bártfa az oroszok kezén 
— Gyónt Géza : Dicsőség a magasságban. — Szemle. — Különféle. — Hirdetések.

Prédikáció-gondok.
Vannak papok, akik azt mondják : itt az ideje, 

hocy már vége legyen a sok háborús beszédnek. Jobb 
volna, hogyha megint visszatérnénk a régi csapásra. 
Én nem vagyok egy véleményen velük. A háború még 
mindig élénken foglalkoztatja a hallgatóinkat. Amivel 
a lelkűk tele van, azt akarják a templomban is hallani. 
Ez a kívánság egész természetes. Ha mi hallgatnánk 
azokról a nagy dolgokról, amik most a világban tör
ténnek, akkor a gyülekezetünk csalódnék bennünk.

De van egy baj. Mikor a háború elkezdődött, 
akkor volt miből prédikálni. Hogyha azonban az em
bernek egy negyed éven át hétről-hétre nemcsak vasár
nap, hanem a heti imaórán (vagy imaórákon!) is 
prédikálni kellett, lassanként azt veszi észre, hogy a 
háború által kiváltott gondolatok köre nem olyan túl
ságosan bőséges, mint aminőnek kezdetben látszott, 
amikor meditáció alkalmával a gondolatok egymást 
kergették. Hétről-hétre nehezebb lesz újat mondani, 
ismétléseket elkerülni. Mivel lehetne a meditációt 
megint megtermékenyíteni ?

Legkevesebb hasznát lehet e célra venni mások 
kész beszédeinek. Ha van is bennök nem egy jó és 
továbbszövésre érdemes gondolat, mégis rendesen 
csak zavarják a meditációt és keresztezik a gondo
latainkat. Aki a meditáció felfrissítésére keres alkalmas 
orvosságot, annak először Johannes Bauer: „Schleier
macher als patriotischer Prediger“ c. könyvét ajánlom. 
Schleiermacher mellett meg kell Fichtét és Lagarde-ot 
emlitenem. Ugyan sein Fichténél, sem Lagardenál nem 
találunk olyan gondolatokat, amelyeket a beszédünk
ben közvetlenül használhatnánk. Ha azonban az Írá
saikat olvassuk olyan atmoszférába kerülünk, ahol 
szabadabban lehet lélekzetet vennünk, niegtisztúlunk 
szenvedélyeinktől. Mikor agyunkat az a kérdés kínozza:
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mit prédikáljak — felemelő és megváltó hatással van 
ránk az olvasásuk !*

A háborús beszédek részére textust választani 
nem nehéz. Ilyen van bőven. Azonban a zsoltárosok- 
ból néha oly hangok törnek ki, hogy azokat keresz- 
tyénietleneknek vagy legalább is a keresztyénségig 
fel nem érőknek kell tekintenünk. Véleményem szerint 
a papnak az ilyen helyeket még az oltár előtt való 
felolvasás alkalmával is ki kell hagynia. Különösen 
keresztyénietlennek tartom, hogyha ahol csak isten
telenek es gonoszok előfordulnak, ott mindig az ango
lokra gondolunk. A kisértés nagy, azonban mégis csak 
az „ó ember“ az, aki örül bennünk, mikor egy olyan 
helyet találunk, amelyet alaposan az angolok fejére 
olvashatunk és mikor bizonyos gyönyörűséggel keres
sük az ilyen textusokat.

Másik nehézség theologus számára a háború 
problémája. Számunkra a háborúnak van egy csomó 
problem ja. Előszámlálni is felesleges őket. Minő 
álláspontot foglal azonban el e kérdések tekintetében 
az egyház. Vannak hivek, akik ezekkel a kemény 
diókkal gyötrik magukat, azonban ezek kevesen van
nak. A  többség számára csak akkor válik a háború 
problémává, hogyha a sors keze egyénileg sújtotta 
őket, a fiuk, az uruk, a vőlegényük elesik a csatatéren. 
Akkor minduntalan ott van ajkukon a gyötrő kínzó 
miért? . . . Miért éppen öt találta a golyó? . .  . Miért 
éppen én vagyok az a szerencsétlen, akit ez a bor
zasztó veszteség ér? Ez a kérdés azonban nem igazi 
háborús probléma, noha minden megrázó haláleset 
újra meg újra feltámasztja. Az igazi háborús probléma: 
„isten e$ a h á b o r ú a z o n b a n  eljut-e hallgatóink nagy 
tömege ehhez a problémához? A legtöbb ember, aki

* Vannak, kell lenni magyar költőnek, filozófusnak, gon
dolkozónak is. akit érdemes e célra olvasni ! Kik ezek? . , . 
Petőfi? Arany? Kossuth? D e á k ? ,,.  (Szerk.)
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nagy és nehéz kérdésekkel foglalkozik, nem igen szo
kott templomba járni. A prédikációban mégis foglal
koznunk kell ezzel a problémával. Azokat, akik még 
nem ismerik, bele kell botiatni, nehogy hívatlanok 
jöjjenek, azok oktassák ki őket s igy oldják meg szá
mukra isten és a háború problémáját: „Isten nincs. 
Ha volna, akkor lehetetlenné tenné a háborút!“ A 
probléma mellett elmenni azok kedvéért sem szabad, 
akik ha kevesen vannak is, de gyötrik magukat vele. 
De hogyan oldjuk meg ezt a kérdést a prédikációban ? 
Elsőbb is a „jóságos Isten“ fogalom ellen kell beszél
nünk. Isten erős, hatalmas isten, aki bennünket nem 
avat be a terveibe és a legmélyebb titkokat nem fedi 
fel előttünk. Azért hatalmas keze alatt meg keil aláz- 
kodnunk. A problémának értelmünket teljesen kielégítő 
megoldása nincs, azonban amint az Isten minden baj 
megtörténését engedi, — nem azért, hogy mi azt meg
értsük, hanem hogy viseljük és megküzdjünk vele, — 
épúgy ránk bocsájtja a háború rettenetes csapását, 
hogy általa gazdagabbak és érettebbek legyünk. A 
háború az emberiség egyik tanitómestere — igaz hogy 
kemény és kegyetlen mester! . . .

Nem egyszer találkoztam olyan hívekkel, kik a 
seregünk győzelméért való imádsággal voltak bajban. 
Fogja Isten a mi pártunkat? vagy azokét, akik hoz
zánk hasonlóan a saját győzelmöket kérik ? Ezeket az 
aggályokat véleményem szerint azzal lehet a Iegköny- 
nyebben eloszlatni, hogyha a prédikáló rámutat arra, 
hogy a győzelem végül is azé, akiben több az erkölcsi 
erő, győzelemért imádkozni annyi, mint erőért imád
kozni. Azt a naiv istenképzetet, mintha Isten a hada
kat úgy vezérelné, mint ahogy a sakkjátékos huzgálja 
a figurákat a sakktáblán, el kell oszlatni.

Örvendjünk az újraéledt vallásosságnak. A nép 
lelkében szunnyadó vallásos élet szikráját a háború 
lobogó lánggá szította. Örök, világot meggyőző gon
dolatok: alázatosság, hűség, engedelmesség, köteles- 
ségteljesités, a mi ügyünk félteden győzelmébe és az 
isteni igazságosságba vetett hit töltik el a lelkeket. 
Nem a különböző felekezetek dogmái támadtak fel új 
életre. A most újjáéledt vallásosság alapjában véve a 
régi racionalizmus vallásossága, amelyet sokszor holttá 
nyilvánítottak ugyan már, amely azonban a polgárság 
és a parasztság körében még mindig él. Én Schleswig- 
Holsteinra gondolok. Másutt lehet, hogy máskép^van. 
Ennek a vallásosságnak nincs semmi köze a keresz- 
tyénség két sarkalati pontjához: a bűnhöz és a kegye
lemhez, Jézussal sem igen van a laikusoknál szoros 
kapcsolatban. Mi theologusok tudjuk jól, hogy ennek 
a vallásosságnak a gyökerei Galileába nyúlnak, a 
hiveink azonban ezt nem igen tartják számon. A pré
dikációnak az a feladata, hogy ezt a feltámadt vallá
sosságot ápolgassuk. Óvakodjunk attól, hogy a lélek 
szárnyalásának útját álljuk és ezt a vallásosságot 
kisebb értékűnek t irtsuk. A mélyítésére mindenesetre
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törekedjünk. Hogyan ? A bűnösségük tudata semmi
esetre nem hajtja most az embereket a templomba. 
Más nyomorúság, a háború teszi ezt. Ebben rejlik a
háborús prédikáció legnagyobb nehézsége.

Az „Evang. Freiheit“ -ból 
Irta : Petersen E.

aiíonaottenseni lelkész.

Béke és háború.
írta és Szombathelyen felolvasta S z e lé n y i Ödön d r. theol. tanár.

1.
Szomorú ádvent köszöntött be hozzánk, könnyes 

szemmel, elszorult szívvel várjuK az idén az Urat, 
hogy bizodalmát, vigaszt öntsön csüggedt lelkűnkbe. 
Hiszen a világháború rémes fergetege söpör végig az 
emberek lakta országokon és nincsen ország, nincsen 
nép, mely közönnyel figyelhetné az egymást erő nagy 
eseményeket. Hogyne foglalkoztatna tehát minket a 
szent ádventi időben is a háború, minket, akik első 
sorban érdekelt fél vagyunk, a soha nem látott világ
rengető viaskodásban . . .

Azonban a mi háborús hangulatunk némileg 
mégis csak megváltozott az első hetek izgalmai után, 
mikor eiőször suhant el fölöttünk a halál és pusztulás 
leheliete. Valahogy megszoktuk a háborút és a vele 
járó dicső, de véres képeket is — és kezdünk vissza
zökkenni az élet rendes vágányába. Vagy nem külö
nös az, hogy mig máskor egy-egy haláleset megren
dít, ma nap-nap mellett szinte közönnyel, sör öröm
mel olvassuk embertársaink ‘tömeges pusztulását, sőt 
szomjuhozzuk az ezekhez hasonló hireket. Majdnem 
hidegen hagynak a naponként közölt veszteségi kimu
tatások és gyorsan napirendre térünk fölötte, ha arról 
olvasunk, hogy a háború békés polgárokat, ártatlan 
embereket földönfutókká tett. Ha pedig érzékenyebb 
lelkiismeretű embereknek megesik a szívok a sok 
vérontáson — hiszen mégis csak felebarátaink, keresz
tyén embertársaink azok, akik ezerszámra pusztulnak, 
akkor azt a feleletet kapják: e’est la guerre, ez a 
háború, ennek így kellenie, mert ez a háború kike
rülhetetlen volt.

Háí való igaz, ha volt háború, melyet tiszta in
dító okból kezdtek, mely igaz ügy szolgálatában állt, 
akkor a mi mostani háborúnk az. Hiszen ki ne tudná, 
hogy mikor egy borzalmas bűntény megtorlására ké
szültünk hadat indítani, egyszerre fél Európával talál
tuk magunkat szembe és oldalunkon csak egyet: a 
szövetségi hűségről hires német nemzetet. Ki ne tudná, 
hogy nyomban lerántottuk a leplet a hirhedt entente 
nemtelen szándékáról, természetellenes csoportosulá
sáról diplomáciai fondorlatairól és azóta áll a nagy 
küzdelem vizen, szárazon és levegőben csodálatos 
hősiességgel.

Mintha megismétlődnék a történelem! A magyar 
nemzet, melynek az a szerep jutott, hogy megvédje a
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keresztyénséget a mongol-tatár vihar és az izlám 
fegyverek ellen, újra világtörténeti hivatást teljesít, 
midőn megvédi a nyugati kultúrát a kelet előrehala
dása ellen. Nem csoda, ha újra fölzeng a régi dal, a 
régi magyar dicsőségről . . .

L)e nem ezekről a mindenki előtt ismeretes napi 
eseményekről akarunk szólni e szent helyen, nem is 
győzelmet akarunk kérni dicső csapataink részére és 
gyűlöletet, átkot szórni ellenségeink ellen.

Nem, hanem felejtsük el egy percre az ott kint 
tomboló véres zivatar dulásait, felejtsük el a napi 
híreket és emelkedjünk a vallási tiszta magaslatba, 
mert a vallás megvilágitásában minden tetszetőssé 
válik, minden békét és nyugodalmat sugároz. Amit 
eddig mondtunk a háborúról, a mi háborúnkról, az 
kielégít bennünket politikai, történeti és erkölcsi szem
pontból, de nem elégíthet ki vallásos szempontból. 
A háborút is bele kei) tudni helyeznünk az örökké
valóság világába, ha azt akarjuk, hogy lelkünk meg
nyugodjék.

A háborúnak csak a legközvetlenebb okait so
roltuk fel, de a vallásos ember ezeknél meg nem 
állhat. Ha a kis gyermek meghal, az orvos megmondja 
a halál közvetlen okát, a betegséget, de a szülők, ha 
vallásosak, mindjárt felvetik a kérdést, miért kellett 
annak történnie.

Így vagyunk a háborúval is Mi nem érhetjük 
be azzal, amit a politikusok nekünk mondanak és a 
hazafias érzés nekünk sugall, hanem tovább kutatunk 
és felvetjük azt a kérdést, mi van a háború mögött? 
Csakugyan az emberek gonoszsága és féltékenysége 
okozta, másfelől pedig a jogos önvedekezés?

De hiszen az emberek túlnyomó többsége min
dig jobban szerette a békét, mint a háborút és a 
háborúk meg sem szűntek meg a földön.

Akkor talán Isten akarja ? De hogyan akarhatja 
az Isten, aki maga a jóság és szeretet, a háborút a 
maga borzalmaival? Hiszen a Jézus Kiiszlus evangé
liumában egy szó sincs, amely felhatalmazna minket 
a háború viselésére.

Úgy látszik tehát, hogy mint keresztyének nem 
helyeselhetjük a háborúul, mint hű hazafiaknak pedig 
akarnunk kell, legalább a mostani háborút  ̂mindenki 
akarta, aki a haza sorsát szivén viseli. Úgy érezzük 
mindnyájan, hogy a mi részünkön van az igazság es 
azért tiszta szívvel kérhettük az Istent, hogy legyen a 
mi vitéz seregünkkel és adja a mi fegyvereinknek a 
győzelmet. De ugyanakkor azt is halljuk, hogy ellen
ségeink hasonlókép tesznek, ők is igaznak tartják 
ügyüket és ők is ép úgy térdelnek templomaikban és 
ép úgy fohászkodnak ugyanazon Istenhez, mint mi. 
Sut ha egy pillantást vetünk az emberiség történetébe, 
mindig azt fogjuk tapasztalni, hogy nem volt nép, 
mely ne a maga háborúját tartotta volna igazságos
nak és ne a másik félt okozta volna a háború elő
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idézésével. Ha most is igy áll a dolog, vájjon kinek 
az akaratát fogja az Isten teljesíteni, a mienket vagy
az ellenségeinkét, hiszen mindketten a magunk ügyét 
tartjuk igazságosnak ?

Úgy látszik, hogy az a legegyenesebb eljárás, 
mely mindenféle háborút elvet, mert méltatlannak 
tartja a keresztyén valláshoz és a keresztyén em
berhez.

Legerősebben a nagy orosz iró és próféta 
Tolsztoj támadta a háborút legutoljára az orosz-japán 
háboiú kitörése alkalmából. Hadd halljuk öt magát, 
mert szavai sohasem vesztették erejüket. „Újra itt a 
háború. Olyasmi történik, aminek nem szabadna meg
történnie, azt hinné az ember, hogy álmodik, pedig 
nem álom, hanem borzalmas valóság. Hogyan is képes 
az úgynevezett müveit osztály a háborúi prédikálni, 
benne résztvenni és szerencsétlen megcsalt testvéreit 
feltüzelni és a harc veszélyének kitenni. Hiszen tudniok 
kellene, hogy a háborúk nemcsak milliárdokat, tehát 
mérhetetlen emberi munkát pocsékolnak el csupán 
azért, mert mindig háborút várnak az emberek, hanem 
hogy ép a legderekabb, legmunkásabb emberek milliói
nak halálát is idézik elő. Békés, ártatlan embereket, 
kiket kezük munkája táplál, arra kenyszeritenek az 
állítólag művelt emberek, hogy iszonyúan lelkiismeret
len, vallástalan es vétkes tetteket hajtsanak vegre. 
Mikor az aszirok, görögök, romaiak háborút viseltek, 
meg voltak győződve arról, hogy nemcsak a lelkiisme
ret szava szerint cselekszenek, hanem általában jó 
inunkat végeznek. Máskép allana a dolog nálunk 
keresztyéneknél, akik teljesen áterezzük a harcnak 
esztelenségét e.s kegyetlenségét es azért nem viselhet
jük a háborút azzal a nyugalommal, mellyel a régi 
népek tették. Vagy hiába tanította volna Jézus az em
berek testvériségét, az isteni es felebaráti szeretetet ? 
A háború soha sem volt szükséges. Soha, soha. Min
den időben megakadályozta az emberi fejlődést, meg
sértette a jogot, feltartotta a haladást. A baj, amely 
miatt a keresztyén viiág emberei szenvednek abból 
áll, hogy a vallásukat veszt tték el. Mert a keresztyén 
vallás a testvériség elve és e törvény: „amit nein 
akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd azt másnak. 
Hogy kiírtassék a baj, a háború, úgy szükséges, hogy 
ne csak egyesek, hanem valamennyi ember eszre tér
jen és hogy valamennyien életüknek céljául az isteni 
akarat betöltését és a felebaráti. szeretetet vallják.“

Bizonyára senkit se hagynak érzéketlenül Tolsztoj 
eme komoly szavai és különösen egy gondolatra irá
nyítják a figyelmünket. Ha az Isten csakugyan rosszalja 
a háborúkat, miért engedi meg és ha megengedi, 
hogyan fér össze az emberek tömeges pusztulása az
zal a keresztyén tannal, mely minden emberi léleknek 
örökértéket tulajdonit? íme, nem fogyunk ki a kérdé
sekből és kétségekből. Lelkünk kétségbeesetten sikolt 
bele a jövő sötétségébe, de onnan visszhang nem
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érkezik. A háború, melyet eddig oly egyszerű, termé
szetes valaminek Tartottunk, egyszerre rettenetes világ
talányként meredezik elénk, mely eszünket, szivünket 
gyötri és megoldást követel. Úgy állunk vele szemben, 
mint egy nagy természeti katasztrófával, mely az em
berek ezreit értelmetlenül elragadja. Gondoljunk a 
Titanic szerencsétlenségére vagy a messinai földrengés 
áldozataira. Mindezek emberi tehetetlenségünket juttat
ják eszünkbe. Úgy látszik, hogy amint nem bírunk az 
elemek irtózatos hatalmával, úgy a háborút sem tud
juk megakadályozni, bármennyire akarjuk is.
,  .  j  i  r i i T i r i v  i - i— !- ■—n  ■ * . “ * *  r  ■ ■ i • 1 — —  — -  - -  — * * * * * *

Bártfa az oroszok kezén.
Homola István kassai lelkész volt szives részünkre Szlabey 

Mátyás bártfai lelkésznek egy hozzá intézett levelét közlés vé
gett átadni. A bartfai rémnapok leírása bizonyára érdekelni fogja 
lapunk olvasóközönséget. A levél ekkép hangzik;

Kedves Barátom! Az első napok izgalmain tú l
estem s szavamat meg akarom tartani. Soraimat azzal 
kezdem, hogy», az én házamban is elég sok kárt 
okoztak a vad csordák. Az egyházi Wertheim szek
rényt több ízben szerették volna feltörni, de a nálam 
elszállásolt ezredestől való félelmükben s gondnokunk 
ügyes taktikája következtében, ettől elállottak s így az 
érintetlen maradt. Amint Nálad említettem, én itten egy 
hivemet hagytam, aki bennt a szobákban mindent 
őrzött, azonban méhesemet mégis feldúlták s az ösz- 
szes méheimet elpusztították. A padlásra tett holmim 
egészen eltűnt. Három ágyra való ágyneműmet, egy 
téli és egy őszi kabátomat s egy nyári ruhát 4 darab 
teppichot elvittek. S így a méheket s egyes elvitt 
dolgokat beleszámítva, a károm meglehetős nagy. Úgy 
látszik, az őrség tudtával s beleegyezésével vitték el 
a hátulsó kapun, amelyet feltörtek. Mind ezt csak 
későbben vettem észre, mert addig a pádon nem 
voltam.

Mint érdekes dolgot említem, hogy a könyvtá
ram egy részét és a püspöki körleveleket fűtőanyag
nak kezdték használni, de a könyvtáramat az ezredes 
tiltó parancsa mentette meg. Ő maga elvitte a funeb- 
rálisomat és temetési ágendámat „Mert erre esetleg a 
háború folyamán szüksége lehet“ de a háború után 
köszönettel fogja visszaküldeni s Írni fog nekem. Ne
vem az agendában volt felírva.

A mint az ezredes bejött kérdezősködött a „Pas
to r“ után s mondta, hogy kár volt nekem szökni, ő 
szeretett volna egy cvang. magyarhoni lelkésszel be
szélni, mert ő is evang. vállásu. Azután kinyitatta a 
templomunkat, leült egy pillanatra az első padba s 
fejét lehajtva röviden imádkozott s azután megnézte a 
templom berendezését, megdicsérte annak egyszerű, 
de igaz prot berendezését s különösen tetszett neki 
az ablakon lévő két üveg ^festmény,, Luther és Me- 
lanchton képe. A templomot bezáratta s azonnal a 
templomunk elé őrséget állíttatott úgy, hogy ott senki 
más nem volt s gyertyák sem tűntek el.
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Ami a városunkat illeti, az oroszok elfoglalták. A
kálváriái hegyoldalon volt a csata, rövidesen szurony
csatává változott át s akik látták, most is borzalom
mal gondolnak reája. De a mieink a túlerővel szem
ben kénytelenek voltak a városba hátrálni s új csata 
folyt az eperjesi utón ahol a sebesültek jajgatása, a 
haldoklók haláltusája, a csataordítás sok egészséges 
embert beteggé tett. Krisztust hivták: Kriste pomoz, 
családtagjaik nevét emlegették mind a két oldalon. 
Borzasztó lehetett! Itt is a mieink kénytelenek voltak 
hátrálni, a várost elhagyták s kezdődött a rémuralom. 
Ennek nyomai máig és még nagyon-nagyon sokáig 
bosszúért fognak kiáltani az égbe.

Az oroszok az összes boltokat, takarékpénztárakat, 
patikákat, korcsmákat kirabolták. Azután a befalazott 
pincéket keresték és a legtöbb helyen meg is találták 
s ott az összehaímozott holmit, a piacra hurcolták s 
készen tartott kocsikra rakták s egyenesen Galicia- 
felé vitték. Következett a lakások fosztogatása s ezt 
most is megnézni, szivettépő látvány. Dr. Weisz köz
jegyző, a városi főkapitány, a járásbiró lakásai leg
inkább szenvedtek. Ott a selyem paplanokból kapcá
kat varrtak, bútorokkal fűtöttek, iratokat vagy a 
trágyadombra, vagy klosettbe szórtak, lovakat állí
tottak be a szobákba. Az összes házakból, amelyek
ben nem találtak senkit, az ágyneműt és ruhákat elci
pelték és a vidékről mint egy vezényszóra beözönlő 
rusznyákoknok 20—30 fillérjével eladták. Most szedi 
össze a hatóság a lopott holmit. Francznál is garáz
dálkodtak, kántorunk lakását is kifosztották.

A falusi néppel nem bánták kegyetlenül. Ott 
inkább csak húst és kenyeret és — ami náluk a fő — 
tyúkokat requirálíak, egy-két helyen azonban lovakat, 
teheneket és különösen sertéseket elhajt dtak. Az is
koláink közül a kislankásit fosztották ki, — de azt 
teljesen s a felsöszabadosi tanítónő asztalából egy 
tiszt kilopott 100 koronát.

Mint érdekes dolgot felemlítem, hogy a parancs
nok, aki a polgármesterünktől úgy búcsúzott, hogy 
„viszontlátásra“ , tényleg egy hét múlva, mint fogoly 
jött vissza Bárfára.

Az oroszok egy-két embert, akik ellene akartak 
szegülni, magukkal vittek, de azok egytöl-egyig Zborán
— midőn az őrségük részegen elaludt, megszöktek és 
haza jöttek. Asszonyokat azonban sehol sem bántottak.

Népünk az első két napon nagyon félt tőlük, de 
későbben, ha csak két-három jött a házba és nem 
egyszerre többen, kikergette őket. Sőt az erdővágásaik
— ahol 200 orosz volt, össze akarták fogdosni s a 
mi katonáinknak kiszolgáltatni, de féltek a bosszútól. 
A terv már készen volt.

Itt jeleztem mindent, objektive. Ebből alkothatsz 
magadnak tiszta képet. Az Úr legyen velünk!

Isten veled! Ölel szerető hived:
Szlabey flátyás.
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Adjátok rám papi palástom,
Amelyet egykor elvetettem,
A fegyvert most lábhoz bocsátom.
Kik jártunk a vér mezein,
Együtt leszünk ma, véreim,
E buzgó Isten-tiszteletben.

Oltáraink a barna dombok;
Oltárleplek bíbora: vér,
Mely szent harcunkon bőven omlott.
Szent vér és minden csöppje boldog,
Mert hű szívekből híven csörgött 
A hazáért es az Istenért.

Szálljon a füstölők tömjéné. . «
Orgonánk: ezer erc-torok,
Ez az ítélet nagy miséje:
Rabló ellenség döghalálát 
S a szabadulás szent óráját 
Zengjék ma hősi kántorok:

Dicsőség a magasságban, —
Dicsőség az erős Istennek.
Isten földje ringassa lágyan 
Testvéreink, a hősöket,
Kiket villáma döntöget 
S kik már a harcban eipihentek.

Dicsőség a magasságban,
Dicsőség a fehér királynak,
Ki szadad nép szívebe zártán 
fehéren trónol trónusán,
5 kit túl ezer nehéz tusán 
Szabad és boldog népek áldanak.

Dicsőség a magasságban —
S az emberekhez jóakarat . . .
S hol áldott szívek várnak gyászban,
Hol büszkén borul ős Verecke:
Magyarok csillaga vezesse 
A diadalmas hadakat.

Szálljon a füstölők tömjéné;
Szóljon ezer ágyú-torok.
Ez az ítélet nagy miséje;
Szentvize: vér, virága; béke —
S magyar Kanaán szent földjére 
Vezetnek égi pásztorok

Qyóni (Achlm) Qéza 
pionír-káplár.

* ' r *  Ez a vers a przemysli körülzárt várban készített „ T á b o ri 
Ú js á g "  69. számában jelent meg. Költője theologustársunk volt, ki 
sok hányattatás után most m:nt pionir-káplár érte meg azt, hogy mint 
költőt és írót felfedezték. „ L e n g y e l  m e z ő k ö n  t á b o r t ű z  m e l 
l e t t “ c. kötete t i z e z e r  példányban fogyott már el, jövedelméből 
a przemysli harcokban elesett hős honvédek és népfelkelők családjai 
számára 5000 korona jutott! Van tehát a háborúnak uj lantosa, az is a 
mi vérünk, a gyóni paróchia szülötte . . . Adja isten, hogy a győzelmet 
és a békét is megénekelhesse. (Szerk.)

SZEMLE.
K i a szegényebb ? Már bizony én nem tudom, 

hogy milyen összefüggésben, de valahol nemrég azt 
olvastam, hogy a katholikus egyház Magyarországon 
aránylag a legrosszabb helyzetben van s különösen az 
államsegély miatt nekünk protestánsoknak nagyszerű 
a dolgunk. Mi, akik ebben a nagyszerű állapotban 
benn élünk, nagyon jól tudjuk, hogy mi igaz ebből az 
állításból. Azonban ezt mindenki nem tudja s bizo
nyára akadnak sokan, akik a szegény katholicizmus“ 
állítást készpénznek veszik. Nem áll ugyan érdekünk
ben, hogy a rongyainkat és a sebeinket mutogassuk, 
mégis bátrak vagyunk egy par közismert, de mindig 
újból feledésbe menő számra felhívni ez állítással 
szemben a figyelmet.

Csupa hivatalos szám.
Az 1895. évi mezőgazdasági statisztikai összeírás 

a szúkebb értelemben vett Magyarországon 2.352,827 
hold területű birtokot talált a hitfelekezetek tulajdoná
ban, miből a róm. kath. felekezetre 1.696,769, a görög 
kath.-okra 279,336, a reformátusokra 165,062, az ág. 
Iiitv. evang.-okra 71,623, a görög keletiekre 123,745, 
az unitáriusokra 15,193, az izraelitákra 1099 hold 
esett. Ezzel szemben a róm. kath. egyház 19 egyház
megyében 3251 anyaegyházat és 15,131 leányegyházat, 
a gör. kath. 6 egyházmegyében 2,110 anyaegyházat és 
3476 leányegyházat, a ref. 5 egyházkerületben 2039 
anyaegyhá/.at és 3342 társ-, leány, fiókegyházat és 
szórványt, az evangélikus 5 egyházkerületben 898 
anyaegyházat 1366 társ-, leány-, fiókegyházat és szór
ványt gondoz. A görög kel. 7 egyházmegyében 2109 
az anya es 983 a leányegyházak, az unitáriusoknál 
110 az anya- és 65 a társ- és leányegyházak száma. 
Izraelita anyaegyház van 555, fiókhitközség 1800. Vé
gül a baptisták egy hitközséget és 190 ehhez tartozó 
állomást tartanak fenn. Ezek a számok 1908-ból valók.

Ha ezeket a számokat az egyházak lélekszámú
val egybevetjük s az általuk teljesített vallási és kul
turális feladatokat számba vesszük — aligha adunk 
igazat a „szegény katholicizmust“ hangoztatóknak. A 
készpénz és egyéb vagyont még számba se vettük. 
Pedig ilyet aligha lehet másutt annyit találni, mint a 
kath egyházaknál. De mégha annyit megengedünk is, 
hogy a kath. egyházközségek talán aránylag szegé
nyebbek a mieinknél (annál gazdagabbak azonban a 
püspökségek és káptalanok!), mégis különös, hogy 
ugyancsak hivatalos statisztikai adatok szerint a kat- 
holikusok egyházi teherviselése tetemesen alacsonyabb, 
mini a protestáns egyház tagjaié. Az 1908-ból készített 
községi háztartási statisztika adatgyűjtése erre a kér
désre is kíterjeszkedett. Az adatok ugyan nem abszolút 
pontosak, azonban a hibaforrások figyelembevétele és 
a lehetőséghez képest való kiküszöbölése után mégis 
a tényleges állapotot nagyon is megközelítő képet
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nyerhetünk belőlük. E szerint az összes felekezeti 
adóteher Magyarországon 1908-ban 23.868,362 korona 
volt, miből minden lakosra P7 korona jutott. Arány
lag a legsúlyosabb ez a teher a Dunántúl (egy főre 
átlag 2 3 kor.) és a Tisza jobb partján (2’ 1 kor.), 
mind a két vidéken a protestáns felekezeteknek ma
gasabb arányú adóztatása folytán.

Az egyes felekezetek közül az izraelitáké mutat 
legnagyobb terhet: évi 1.567,939 korona felekezeti 
adójukból egy főre 35 kor. jut.

Az ág. hitv. ev.-ok 3.261,221 kor. egyházi adót 
fizettek. Egy főre 3-1 kor. jutott. A protestáns vallásuak 
közül ennek a felekezetnek a hívei vannak a legsúlyo
sabban megterhelve egyházi adóval. A királyhágóntuli 
részek átlaga (erdélyi szász egyház) itt is csak 2'9 
kor., ami a mi egyházegyetemünk adózási viszonyait 
még szomorúbb színben tünteti f e l !  . . .

A reformátusok terhére az összeírás 4.879,227 
kor. egyházi adót mutat ki, miből minden fejre 2’6 
kor. jut.

Az unitáriusok 95,770 kor. egyházi adót fizettek, 
miből egy személyre 1*7 kor. esik.

Legnépesebb felekezetűnknek a róm. kath. egyház
nak a .hívői 9.758,514 korona felekezeti adót fizetnek; 
az egy létekre eső átlag — vidékenként csekély inga
dozással — országosan 7*5 kor. A róm kath. feleke
zetűéi tudvalevőleg sok helyen ismeretlen a felekezeti 
adózás; ez magyarázza meg az egy főre eső hányad
nak aránylag alacsony voltát. Ehhez a hivatalos meg
állapításhoz felesleges minden kommentár.

Ezeket a számokat mindenesetre jó lesz meg
jegyeznünk, mert a köztudatba bedobott jelszavak 
néha kísérteni szoktak s a „szegény katholicizmus“ 
jelszavával lehet, hogy alkalmasabb időkben talál
kozni fogunk!

Krónikás.
Kevés a tábo ri lelkész. Sebestyén Jenő ref 

lelkész, theol. m. tanár a „Dunántúli Protestáns Lapp
ban jelentést tesz az ausztriai kórházakban elhelyezett 
magyar református sebesültek látogatásáról. A többek 
között ezeket mondja Sebestyén : „Igazi nagy erővel 
azonban csak akkor menne a munka, ha minél ha
marább, több új ref. tábori lelkész kinevezését lehetne 
a hadügyminisztériumnál keresztül vinni. Eddigi utam 
s tapasztalatom után a következő helyekre kellene 
okvetlen és sürgősen tábori lelkész : 1. Linz—Salzburg 
vidékére, 2. Éger—Karlsbad—Marienbad—Komotan 
stb. vidékére, 3. Prágába magaba külön, 4. Leitine- 
ritzbe és legészakibb Csehországba külön. Végül 5. 
Brimnhe és környékére külön. A wieni cs. és kir. kö
zös hadügyminisztériumban tett látogatásaim arról 
győztek meg, hogy a hadügyminisztérium illetékes 
osztálya is belátja a kinevezések szükségességét, így 
remélhető, hogy a közel jövőben több új tábori lelkészt 
kinevezés fog publikáltaim. Arra azonban okvetieuül
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szükség van, hogy a kinevezéseket úgy egyházi útorr, 
mint az osztrák lelkészek segítségével az ottani tér
parancsnokságok útján sürgessük.“

Mikor fogunk már végre valahára mi is több 
ilyen lutheránus reíerádát olvashatni? Újból és újból 
felhívjuk erre illetékes egyházi főhatóságaink nagy
becsű figyelmét, hogy az általunk elhanyagolt katonai 
lelkigondozás ügyét szeretettel karolják fel s hassanak 
oda, hogy evangélikus katonáink lelki élete kárt ne 
szenvedjen. Mint a fenti sorokból kivehető, az ügy 
sürgős elintézést kíván. e .

KÜLÖNFÉLE.
Buzdítás. Gyurátz Ferenc dunántúli püspök 

újévi szózata ebben a nehéz évben is biztatja, bátor 
rítja, hű és odaadó munkára buzdítja kerülete lel
készeit. „Melegen kérlek benneteket, hogy a téli idő 
folyamán — vasárnapon kívül — hétköznapon is tart
satok hetenkint dél-esti istentiszteletet, vallásos esté
ket s a hívekkel együtt szívből fakadó imában kérjé
tek Isten áldását szeretett királyunkra, szabadságért, 
honért küzdő seregeinkre. Kérjük mindannyian a sere
geknek Urát, hogy rövidítse meg a nagy megpróbál
tatások idejét, segélje győzelemre az igazságot s en
gedje üdvözölnünk az áldott békességet.“

E lpusztíto tt egyházaink. A Tiszakerület orosz
járta vidékre eső egyházközségeinek és lelkészeinek a 
nyomoráról egyre több hir jön, egyre világosabb ké
pet nyerünk. A margonyai lelkész dec. 27-én jelenti 
püspökének, hogy az egyház levéltára elveszett, a 
közgyűlési jegyzőkönyvek elkaliódtak, a vagyona tel
jesen elpusztult. A katonaság mindent elvitt. Az isko
lából az ablakok, ajtók, kályhák, a könyvtár és irattár, 
sőt az iskolai pecsét is lábra kelt. A templom is fel
töretett. Onnan azonban csak a gyertyák vesztek el. 
A karácsonyi ünnepek alatt állandóan hallatszott az 
ágyúzás zaja. Nagyon megviselte a háborúval járó 
katonajárás a lapost egyházat is. Különösen a gazda
sági épületekben és a lakóházakban sok a kár és a — 
piszok. A bártfai lelkészek január 5-én vett jelentés 
szerint újból elhagyták állomásaikat. (Azóta már me
gint visszatérhettek.) Elmenekült a lukavicai tanítónő 
is. Citálton az oroszok feldúlták a papiakon a tűz
helyt, feltörték az éléstárat s amit benne találtak, azt 
elharácsolták, a szobák falait beronditották s katoná
kat pingáltak rá, a kályhákat, ajtókat és a kutat tönkre 
tették. A lelkész bútorait összezúzták és hasznavehe
tetlenné tették. Mindenütt ezrekre rúg csak az egyhá
zak és lelkészek kára is !

Lelkészkisérők sebesültszállító vonatokon. 
A róm. kath. tábori püspök előterjesztésére a közös 
hadügyminisztérium m. é. nov. 22-én kelt 8152. sz. 
rendeletével felhatalmazta a katonai parancsnokságo-
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kát, hogy a katonasebesülteket szállító vonatok lelki- 
ellátásával foglalkozó papok részére igazolványokat 
(Legitimation) állítsanak ki Az igazolványokkal ellá
tott lelkészek 1., ingyen utazhatnak a sebesültszáilitó 
vonatokon, 2., azokon az állomásokon, amelyeken a 
kórházvonatok betegei és alkalmazottai részére a ren
des napközi étkezést felszolgálják, ingyen ellátást kap
nak, 3., azokon az állomásokon, ahol a katonavona
tokra frissítőket adnak fel, a hivatalosan megállapított 
ár mellett vehetik .ízt meg, 4., az illetékes katonai 
parancsnokságtól igényelhetik azon költségeik megtérí
tései, amibe nekik lakóhelyüktől a sebesültszállító vo
nat eléréséig az utazás került, ha úti számlájukat be
nyújtják. A hadügyi minisztérium feltételezi, hogy szük
ségtelen illetőleg a sebesült katonák érdekében feles
leges utazásokat a lelkészek tenni nem fognak. A 
katonai lelkigondozásnak ezen a terén reméljük, hogy 
nem csak a katholikus lelkészek, hanem a mieink is 
buzgólkodni fognak es igénybe veszik majd ezt a 
kedvezményt. Az igazolványt a katonai hatóságtól 
kell kérni.

A fakóvezekényi evang. egyház 1000 koronát 
kapott a vallas- és közoktatásügyi minisztertől templom 
renoválási segely címén.

Hadikölcsön. A körmücbányai ev. egyház 11,000 
koronát jegyzett a hadikölcsönre. A miskolci egy
ház 30,000 koronát, a miskolci ev. nőegylet pedig 
5000 koronát jegyzett.

Eljegyzés. Wolf József losonci lelkész karácsony 
estéjén eljegyezte Radvdnyi Blankát.

Adomány a katonáknak. A modor« evang. 
leánynevelő intézet 1100 koronát gyűjtött, amin az 
intézet anyagot, vett s a tantestület és az összes növen
dékek azt feldolgozták és elküldték 200 drb férfiinget, 
130 drb alsónadrágot, 50 drb párnahuzatot, 8 drb 
párnát, 22 drb kapcát, 200 drb haskötőt, 103 drb 
hósapkát, 40 drb térd védőt, 38 drb ér melegítőt, 3000 
drb cigarettát és 100 drb zacskót mellbonbonokkal, 
cukorkákkal töltve A hadikölcsönre az Ifjúsági Segítő 
Egyesület 350 koronát jegyzett. A tárgyak a követ
kező helyekre küldettek ; a modori sebesülteknek, 
pozsonyvártnegyei vöröskeresztnek, pesti hadsegélyző 
bizottságnak, kultuszminisztérium hadsegélyző osztá
lyának, a fővárosi ezerágyas kórháznak. Az intézet 
továbbá a Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyző Bi
zottságának a katonák karácsonyára 100 koronái kül
dött. Ruhaneműt és játékszereket adott az intézet; a 
fővárosi Ezer Karácsonyfa szegény gyermekeinek 200 
darabot, a rnodori jótékony Nőegylet szegényeinek 
114 darabot, a modori árvaháznak 104 darabot, a po
zsonyi diakonissza árvaháznak 100 darabot.

Tanítók a háborúban. A tanítóság bebizonyítja, 
hogy most a háború nehéz napjaiban is, a tanítók 
nagy kontinense vesz részt a háborúban: fegyverrel
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és pénzzel, munkával és segítéssel. Eddig hadbavonult 
6172 tanító, a harctéren meghalt 129, megsebesült 
279, hadikölcsönt jegyeztek 2.105,860 korona értékben, 
a katonák karácsonyfájára 300,000 koronát gyűjtöttek, 
a «hadbavonultak s azok családjai támogatása az 
iskolák részéről meghaladja az egymill.ó értéket.

Franciaország em beráldozata. Hallatlan szá
mokról adnak hirt a napilapok. Francia kórházakban
498.000 francia katonát ápolnak, ebben nincsenek 
benne a magánkezelésben lévő betegek. 300,000 francia 
német fogságba került, a halottak száma legalább 
300.000, igy Franciaország vesztesége körülbelül
1.200.000 ember. Hol van az az érték, mely ennyi 
emberélettel fölérne?

Karácsony a ném et-francia lövészárkokban.
Kedves jelenetekről számol be nehány karácsonyi 
tábori levelező-lap, mely a német-francia frontról érke
zett. A harctéren bizalmasság uralkodott. Az örök 
egymásnak barátságosan átkiáltoztak, hogy ne zavar
ják egymás ünnepét. Sőt meg is kínálták egymást 
kenyérrel, cigarettával. A németek elénekelték a „Csön
des ej, szent éj41—t és a 100 méternyire lévő lövész- 
árkokban a franciák — megtapsolták!

Irnakőnyveket foglyaink szám ára! Hogy kü
lönösen magyar es tótnyelvű foglyaink istentisztelet
hez fogságuk alatt sem Oroszországban, sem Szerbiá
ban nem juthatnak, az egészen bizonyos. S hogy 
bibliával, iina- es énekkönyvekkel csak mi láthatjuk 
el az is világos. Épen azért tudakozódtam és kértem, 
nem volna-e lehetséges foglyainknak irnakőnyveket 
küldeni. Határtalan örömömre szolgál, hogy közben
járásom nem volt hiábavaló s úgy a zürichi protes
táns egyházi konsistorium elnökétől, mint a bécsi 
hadifogoly irodától azt a választ kaptam, hogy fog
lyainknak küldhetünk irnakőnyveket. Az utóbbinak leve
lét itt közlöm miheztartás végett: „A hadifoglyoknak 
Oroszországba'és Szerbiába küldhetők imakönyvek és 
pedig úgy, hogy mint nyomtatvány keresztkötéssel 
csomagoltalak. Minden küldemény „frisonnier de 
guerre“ felírással és az illető fogoly dinével látandó 
el s vite'dijmentesen postára adandó. Ezen kereszt- 
kötésü küldemények a bécsi hadifogoly irodába kül
detnek tel, ez az orosz, illetőleg szerb Vöröskereszt
nek küldi el, mely a könyveket a címzettnek átadja.“

Azt hiszem ezen alkalmat meg kell ragadnunk s 
különösen nekiink, lelkészeknek gondoskodnunk kell 
arról, hogy minden evangélikus hadifoglyunk címére, 
akiről tudomásunk van, elmenjen’ legalább egy ima
könyv.

Ki kell emelnem, hogy csak istentiszteleti köny
vek küldhetők, ezek is csak lUOO grammig.

Szolgálatot tenne egyházunknak és foglyainknak 
az, aki összeállítaná és lapjainkban közölné az ima
könyvek jegyzékét. z. s.
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PÁLYÁZATOK.
A nógrádi egyházmegyébe bekebelezett etrefalvi ev. 

egyház nyugdíjazás folytán megüresedett kántoriamtól állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma; természetbeni lakás melléképüle
tekkel, kerttel; 447 korona az egyház pénztárából negyedévi 
előleges részletekben. Stóla. Fjzetéskiegészités államsegélyből. 
Istentisztelet nyelve tót. Kellőleg felszerelt kérvények Mráz Gy. 
ev. lelkész címére Etrefalva, pósta ; Szimonbánya január 25-ig 
küldendők. 4

A kiskérl ág. hitv, evang. egyházközség helyettes tanítói 
állásra hirdet pályázatot. A helyettes kötelessége az evang. elemi 
iskola V. osztályának s az általános ismétlőiskola leánynöven
dékeinek tanítása. Pályázhatnak tanítónők is. A férfitanitó — a 
többi tanerővel felváltva — kántori functiókat is köteles végezni. 
Fizetés: havi 80 kor. Folyamodványok evang. Ielkészi hivatal, 
Kiskér (Bács-Bodrok m.) címre, január 25-ig küldendők. 5

“  POKOj V BOJI.
RECI A MODLITBY PRO VOJAKU NASÍCH NA BO~ 
JISTÍ BOJUJÍCÍCH A PRO JEJICH MÍLYCH DOMÁCÍCH 

SEPSOL: ANDOR KOVÁCS, 
PRELOSlL: PAVEL GAJDÁCS.

Ez az imakönyv, mely 96 oldalon jelent meg, gondo
latokban gazdag beszédeket, imákat tartalmaz, melyek 
kiválóságuknál fogva valóságos lelki kincset kéneznek. 
Ára tetszetős kötésben egyenkint 70 fillér, 25 példány 
(á 64 fillér) 16 korona, 50 példány (á 60 fillér) 30 
korona, 100 példány (á 58 fillér) 8 korona. Finomabb 
papiron nyomott díszesebb kötésű, piros metszéses 
példány ára 1 korona. Kapható:

Luther-Társaság könyvkereskedésében.
B u d a p e s t, VIII., S z e n tk irá ly i-u tc a  51/a. kaphatók.

ORGONA-GYÁR.
Gözüzemre 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 k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
rend  tu la jdon osa

Budapest, X., S zig lig e ti-u tca  29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiáliitásokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomási! csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta düQOnél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mü ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsekeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezeickkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Mill UM

ü ip  Hároly-u. l

Az én imakímyvem.
Háborúságot szenvedők vigasztalására szerzettet 
Raífay Sándor. Ára 20 fillér.

Egyházi beszédek az 1914 évi világ
háború idején.
Irta : Kis József ref. esp-lelkész. — Á ra 3 -40K.

Hétköznapi templomi imádságok.
Különös tekintettel a háború és téli évszakra. 
Irtai: Harsányt Pál gyomai ref. leik. — Ára LO f.

Krisztus minden mindenekben.
Egyházi beszédek V. kötet. — Irta : Mindszenti 
Imre ref. lelkész. -o -

Legcélszerübb az összeget póstaotálványoa vagy 
levélhez mellékelve bélyegekben beküldeni. Portóra 

20 filiért kérek.

EVANGÉLIKUS LAP
külön lenyomataként megjelent 
Szentirmai Imre dr : „1 m áj a“ , 
Endreffy János: „A  m i n t  a 
h a l o t t a k  b e s z é l n e k “ és 
„ H a z a  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. ::

JÉZUSSAL EGY XJTON . . .
Prédikációk gyűjteménye. 

*nÁRA jr írták: Kemény Lajos,Mohr 
Í 5 K . I  Henrik, Szimonidesz Lajos 

Szűts Gábor és Wolf J. I I  
Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

Kalmár B tlan könyvnyomdája, Aranyosmai^

HÁBORÚS IDÖR]E.
Az Isten a mi reménységünk!
Kis imakönyv a harctérén levő kér. 
katonák részére. — irta : Uray Sán
dor ref. lelkész/ — Ara 16 fillér.

Kiáltásom halld meg Isten!
Kis imakönyv háborús időkre családi 
és magán használatra — Irta : Uray 
Sándor ref. lelkész. — Ára 20 fiit.

Imádkozzunk szeretteinkért.
I r ta : Lengyel Gyula ref. lelkész.

Ára 20 fill.

Imák, a betegágyon sebesült katonák részére.
Irta : Lengyel Gyula ref. lelkész. — Ára 20 fiiér.



EVANGÉLIKUS LAP
, ^ EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
4. SZ. 1915.

ARANYOSMARÓT *<• Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  a JANUÁR 23.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A  lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cinlére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

főszerkesztő; SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZl.KKbSZTÖ ES KIAIK):

SZIMONIDKSZ I AJ OS
rÓMUNKATÁRSAK HÓRNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F L Y  JÁNOS

Az előfizetés áia: Egész évre 12 K 
fél evre ö K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés d ija : Egész o!da! 28 K 

Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava t>. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : A'.: Az Igazság harca. — SzeU'nvi Ödön dr.\ Béke es haboiu. IV. — R. Af. Egy rendelet. -  Különféle. -  Hirdetések.

Az igazság harca.
„Nem cselekedhetünk semmit 

az icaz*aR ellen, hanem at igaz
ságért. •* II. Kor. 13. 8

Néni csak a szentirásban van megírva, de bele 
van vésve az emberiség szivébe a nemzetek életébe 
is,-hogy nem cselekedhetünk semmit az igazság elleti 
Ez a világ homlokára van irva, ez a világtörténet 
lelke, nemesek sorsa, élete vagy halála.

El kellett jönnie ennek a viharnak, hogy vétkes 
nemzeteket annyi „bűn, szenny s hazugság dühétől* 
megtisztítson.

Hallottunk történet^ hazugságokat — és hallgat
tunk ; láttunk gyilkos lelkű népet — és nem büntet
tünk ; veres ármány kérkedett feleltünk — és lezártuk 
szemeinket; egykor szabad nép nyögött „a rabságnak 
kínos kötelében- — és fel nem szabadítottuk.

Vétkeink miatt reánk zúdította haragját az Ég, 
amikor orkántól nyögött a föld, tört le százados fa, 
forgott a vizen hajó, mint könnyű pehely. A szenvedő 
igazak jajszava és elfojtott haragja ég felé szállt és a 
magasabb rétegekben viharrá változott át, mely jegel 
zúdított fölénk. Oh, talán az Ég siralma volt súlyos vét
keink miatt, amikor rettentő árvizeket sírt földeinkre!?..

Az igazság azonban felszabadította a lekötve 
tartott erőket, a népek szunnyadó erkölcsi öntudatát 
s azután megkezdte iszonyú harcát a hazugság ellen 
■— felemelte ellene büntető jobbkezét mibennünk.

Midőn az első összecsapás megtörtént, az embe
riség szive megreszketett, az emberiség teste össze- 
rezdült, a csillagok megreszkettek fényükben, a föld 
feijajdúlt fájdalmában.

És elkezdődtek a csodák napjai!
A szív, mely kemény volt s érzéketlen mint a 

kő, meglágyúlt, mint Mózes vesszeje alatt a kőszikla.
A szemeknek, melyek nem ismerték a könnyet, 

megeredtek forrásai.

Az ellentétes lelkek egymást öleltek, — nemcsak 
egy nép fiai, de három népé, százmillió emberé.

A g) ülölség a pártok között meghalt és édesen 
beszelt közöttük az isteni szeretet.

Csodálatos napok voltak ezek!
A fukar kezek megnyíltak a kérők előtt, az ajtók 

feltárultak a szegények szerény, félő kopogtatására, a 
teltett aianyat odaadjuk egy darab vasért, a gyerme
kekről, akik apát veszítettek, atyailag gondoskodik a 
társadalom.

Nagy tettek születtek meg az evangélium szelle
mében, a halhatatlanság jegyében, a szeretet és az 
igazság örök erejében!

Megianultunk együtt sinn es együtt örülni, együtt 
szeietni és együtt szenvedni. Éreztük a lelkesedés árját, 
amely visszatarthatatlanul ragadott magával valami 
isteni mámorba, amikor adnunk kell, szeretnünk kell, 
haragosainkkal megbékélni, a hősök fejére és útjára 
virágokat szórni, mindent adni, mivel sem törődve, 
semmit sem sajnálva! Óh, aki érezte ezt a lelkesedést, 
ezt a királyi bőkezűséget, ezt a magunkkal nem törő
dést, önmagunk fölé emelkedést, a szeretetnek ezt a 
megosztó, nemes cselekedetekre hajtó erejét: azt a 
halhatatlanság és az örökkévalóság lehellete érintette, 
az oly lelki gyönyörűséget érzett, melynél szebb érzése 
nem volt s talán nem is lesz soha! Aki pedig nem 
érezte, mert szűkkeblűén sajnálta ajándékát a haza 
oltárára helyezni, az nem nyert vele, hanem veszített: 
a végtelen szeretet és nagylelkűség gyönyörének egész 
világát veszítette el.

Csodálatos napok voltak ezek !
Maga Isten jelent meg közöttünk ! Ott állt a hatá

rokon a bátorság erejében, a visszatérő sebesültek mel
lett a részvét vércseppeket letöriő kendőjével, a kór
házakban az irgalomnak sebeket gyógyító balzsamával 
s a szegénység jajkiáltására Ö sietett elő a könyörületben.

Csodálatos napok voltak ezek!
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Az evangélium tettekben prédikált hozzánk. A 
haragosak kezét egymásba tette a békesség szent lelke, 
s a megoszló vélemények felszívódtak a megértés és 
igazság erejében, a haza iránti nagy szereteíben és a 
sorsa iránt való nagy aggodalomban . .

Ezeknek igy kellett történniük. Mi nem tehettünk 
máskép, nem cselekedhetünk az igazság ellen — és 
mások sem. S most, csaknem félesztendős borzasztó 
harc után is, rendületlenül áll az igazság. Kard ketté 
nem vághatja, ágyú el nem sodorhatja. Ellene törhet 
négy világtáj: Észak évezredes hazugságaival és sza
badságot igázó szellemével, ellene törhet Dél, királyt 
öldöklő gyilkosaival, támadhatja Nyugat lihegő bosszú
vágyával és áruló kalmár szellemével, fenyegetheti 
Kelet, úszó városaival és segítségül hívhatják még 
ellene Afrika sötét gyermekeit, Indiának félelmetes 
embererdejét, ellene támadhat a három világrész és a 
négy világtáj: az igazság rendületlenül megáll! Legyőz
hetetlen Örökkévaló ama megmásíthatatlan isteni tör
vénynél fogva, amely körül forog az egész erkölcsi 
világ rendje.

Az igazság rendületlenül megáll s hogy meg- 
küzdhessen az erkölcsi világrend ellenségeivel, látható 
alakot öltött s látható alakban küzd. E testet öltött 
igazság feje két uralkodó, dereka két ország népe, 
tagjai a hadtestek messze kinyúló oszlopai — erős 
derékon, erős tagok — erei a hazaszeretetnek, az or
szág testét átlüktető érzések, szive az istenbe vetett 
rendületlen hit és szeme a remény, amely az ég felé 
néz és csodákat lá t: Istennek kegyelmesen aláhajló 
segítő jobbját, az igazság megvalósulásának csodáit, 
az igazság eljövendő diadalait.

Az igazság diadalmasan harcol s akik érette küz
denek, azok az igazság katonái, kiket nem hagy el 
soha. Együtt tart véreinkkel vándorutaikon, a harctérig, 
felkeresi őket az ágyuk dörgésében, a kardok villá
mában, a tusakodás hevében. S ha némelyik golyóval 
a halál repül szivükbe, lelkűket a halhatatlanságba 
viszi, az örök igazsághoz! . .

ja j annak az itthonmaradottak közül, aki nem 
érzi magát az igazság felkent papjának s a háború
ban küzdők közül az igazság félként harcosának, aki 
előtt e hadakozás játék, akivel nincsen az igazság 
tudatának erkölcsi ereje, aki előtt a háború nem szent 
harc, nem szent kötelesség. Ezeket a hon, a történe
lem és az utókor bírói széke elé állítja egykor és 
Isten a maga ítélő trónusa elé vonja !

E nép csak addig lesz erős, amíg nagy erkölcsi 
tudat lelkesíti ainig kész az áldozatra és küzdő vérei 
mögött önfeláldozó lélekkel és lelkesítő erővel áll. 
Filléreket lehet adni kérkedésből, lehet adni irgalom
ból, meghalni lehet gyáván és hősiesen, egyik helyen 
a halál gyilkolás, a másik helyen mártiromság és 
igazságszolgáltatás: . .  . melyiket választjátok! ?
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Óh mi az igazságot választjuk s ez nem hagy 
el bennünket soha.

Felkeresi magyar véreinket a csaták viharai 
között. Ott van a harcmezőn, mikor vértől piros arc
cal, vértől piros földön küzdenek az igazság hősei és 
a hazugság rabszolgái életre halálra, — örök életre, 
vagy örök halálra.

De véreinkkel lélekben mi folyton együtt vagyunk !
Mig távol a fegyvercsattogás zajlik, felzeng tem

plomainkban a szent zsolozsma, erősen mint az ég 
viharja. Megrengeti a szent falakat, áthasítja a szilárd 
boltozatot, foszlányokká tépi a felhőt s utat tör ma
gának Isten felé: „Légy a mi hadainkkal seregeknek 
U ra !“

Míg ellankadva küzdenek seregeink, egy nemzet 
imája száll a csatamezőre sebes szárnyakon, mint a 
sas, lágyan, mint az esti szél és az ima minden szavá
ban erő él, amely „az elfáradtaknak új lelket ád, hogy 
erejük megújul, szárnyra kelnek, m in t' a saskeselyűk, 
futnak és nem lankadnak meg, járnák és nem fáradnak el."

És a holt hősökhöz is elszáll imánk s ebben 
benne van egy nemzet megható áhítata és az ima 
szárnyain a Holtak lelkeit az egbe viszi és átnyújtja 
Istennek ezt mondván: „Fogadd őket örök dicsősé
gedbe, mert ezek az igazságért küzdöttek és haltak meg!"

És a holtak eltemeítetnek. És eljönnek az égnek 
madarai és halotti énekeket zengenek felettük.

Eljön a tavaszi szellő és virágok magvait binfc 
a hantokra, miket a honi földekről visz.

Eljönnek a hegyek viharai és megsiratják.
Odaszállnak az anyák,f apák, hitvesek és gyerme

kek imába foglalt lelkei s a sír felett áldólag lengenek.
És ha egykor kihal e nemzedék, a történeti igaz

ság gyújtja meg felettük a halhatatlanság mécsesét, a 
késő kor nemzedéke pedig az emlékezet és becsülés, 
a tisztelet és hála örökzöld koszorúját helyezi sírjaikra.

A holtak lelkeit pedig a mennyben Isten meg
koronázza és a koronán e szó fog fényleni: az igazság; 
hősei! . . .

Egykor e nemzedék is kihal. S e nép. mivel fiait, 
magyar véreit, keresztyén testvéreit imájával kisérte, 
leikével bátorította, hamvaiban is megtisztelte, e nép, 
mivel hősiesen áldozott az igazság oltárán, he nem is 
vérével, de szivének egész melegével: követni fogja 
az elhunyt hősök lelkét. És az ő fejére is az égi ko
rona kerül a fénylő felirással:

Az igazság hősei! k„

Béke és háború.
írta és Szombathelyen felolvasta S z e lé a y i Ödön d r . theol. tanár.

II.
Tudjuk például, hogy a mostani orosz cár ré

gebben sokat tett a békemozgalom érdekében, hiszen 
• a hágai békekonferencia alkalmával ő ajánlotta az
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általános lefcgyverezést a hatalmaknak. Tegyük fel, 
hogy II. Miklós komolyan még sem akarta a békét, 
vagy hogy, ann valószínűbb, tanácsosai kergették bele 
a háborúba, de ott vannak a mi öszkirályunk és 
II. Vilmos császár, akiknek békeszeretetét senki sem 
vonhatja kétségbe, mertük tettel mondották meg, hogy 
a békét akarják. II. Vilmos 1905-ben azt mondta 
Wiesbadenbenj: „Midőn 1870-ben Hesscnben könnyet 
és fájdalmat láttam a kórházakban és azt a tenger 
szerencsétlenséget, mellyel a háború az országot el
árasztja, megfogadtam magamnak, hogy mindent gl 
fcgok követni a beke fenntartására.“ És ime e két 
hatalmas békeszerető uralkodó legjobb igyekezete sem 
tudta a békét biztosítani!

Eddigelé tehát megállapítottuk azt, hogy a há
ború a jobb érzésű emberek akarata ellenére is kitöri 
hogy olyan, mint egy iszonyatos természeti csapás1 
melynek rombolása embeii gyengeségünkre figyelmez
tet. Különösen az döbbent meg bennünket, hogy 
mint a nagy természeti pusztításoknál válogatás nél
kül veszítik el életüket az emberek ezrei, ami kétsé
get támaszt bennünk Isten gondviselő hatalma iránt, 
melyről ezt olvassuk a szentirásban: „Nemde 5 
verebet meg lehet venni 2 filléren és egy sincs azok 
közül Istennél elfelejtve. De néktek a fejetek haj
szálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért, sok 
verébnél drágábbak vagytok.“ (Luk. 12. 6 7.“ De 
másreszt az is bizonyos, hogy a háború közelebb 
visz az Istenhez. Vagy nem látjuk-e'minduntalan, hogy 
«lég a legközönyösebb emberek hogyan kívánkoznak 
mosta templomba, hogyan szomjúhoznak az Isten igeje 
után? Es amint a tomboló vihar,a zajló tenger láttára, 
érezzük a mi kicsinységünket, úgy e napokban is a 
háború félelmetes látványosságában valami felsőbb 
hatalom megnyilvánulását véljük látni. Nem maradt 
tehát más felelet számunkra, mint az, hogy a háború
nak is megvan a maga rendeltetése, hogy az Isten 
megengedi és tűri, mert a maga céljai szolgálatába 
helyezi. E célból azonban nyomoznunk kellene Isten 
kezét az emberiség történetének a vezetésében. Az a 
kérdés, látni-e a történetben egy magasabb erkölcsi 
rend jeleit, olyanok-e a történeti események, hogy 
mind világosan utalnak egy örök és változhaiatlan 
isteni értelemre, mely emberek által a maga gondo
latát megvalósítja. Hát.* kétségtelen, van nem egy 
olyan példa, ahol Isten keze szinte láthatóan műkö
dik. Az ókori római birodalom pl. a romlottsága 
miatt bukott meg, a görög császárságot szintén ezért 
buktatta meg a török császár és foglalta el Konstanti
nápolyi. Nagy Napóleont pedig a maga telhetetlensége 
döntötte romlásba. Mi tehát már jobban értjük, mint 
a 100 évvel ezelőtt élt emberek, hogy miért kellett 
annyi németnek a Napoleon oroszországi hadseregé
ben elvesznie, azért, hogy sírjukból kinőjjön Német
ország felszabadulása. Csakhogy nein mindig oly át
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látszó a történelem. így pl. még mindig nem értjük, 
miért akasztotta meg a keresztyénség haladását 
a mohamedán vallás, melyet a keresztyénség még 
máig sem tudott legyőzni, sőt ma látjuk, hogy prot. 
es, katholikus államok vállvetve harcolnak a mohame
dán törökkel más keresztyén államok ellen.

Úgy látszik tehát, hogy a történelem is tovább 
halad a maga utján és nem törődik az egyes ember 
apró csepiő bajával, hogy az Isten villámokkal irja 
meg az emberi történet legtöbb fejezetét.

Talán közelebb jutunk a történeti események 
megértéséhez, ha a természetnek egy megdönthetetlen 
törvényét alkalmazzuk a történetre. Ez pedig abból 
áll, hogy semmiféle anyag vagy erő a földön el nem 
vesz, bárhogy változtatja is állapotát. Egy csöpp viz, 
egy csipetnyi hamu meg nem semmisül, hanem csak 
átalakul. Már most, ha ez a testi világra, az élettelen 
természetre áll, lehetséges-e, hogy a teremtés koronája 
az ember semmibe se vétessék, a szellemi országban, 
a történelemben? Az embert is erőnek vehetjük és 
akkor feltehetjük, hogy minden emberi erő számára 
ki van jelölve az a pont, ahol különös jelentőséget nyer. 
Más szóval hinnünk kell, hogy minden embernek meg
van a maga rendeltetése, hogy mindenki egy por
szemmel hozzájárul ama nagy célok eléréséhez, me
lyeket Isten kitűzött Minden ember eszköz az isten 
kezében és a legcsekelyebbnek is el kell végezni a 
rábízott feladatot.

Azért az, amit véletlennek neveznek, nincs és 
nem is lehet a történelemben. Nekünk véges embe
reknek latszik valami annak, Ivolott az is az Isten 
felsőbb céljait szolgálja. Hiszen az egyes emberi elei
ben sem latjuk mindig Isten nyomdokait, pedig a mi 
hitünk az, hogy Isten minden emberrel egyformán 
törődik. Némelykor azonban vannak pillanatok, ami
kor az ember hirtelen észrevesz egy tervet, mely 
keresztülszeli az ö életet és amely nem tőle szárma
zik, hanem Istentől. Szabadnak érzi magát és 
mégis szinte akaratlanul követi azt a tervet, mert 
reméli, érzi, hogy diadal, siker lesz a vége. Ha pedig 
minden egyes embeii életnek megvan a maga célja, 
lehetetlen, hogy a történet oly gyakori eseménye, a 
háború, merő értelmetlenség legyen. Hinnünk kell, 
hogy a háborúnak is megvan a maga szerepe Isten 
világtervében. Próbáljuk tehát megérteni a háború 
ezen szerepét. Keressük a véges jelenség mögött az 
örökkévaló célt. Mi a jelentősége az egyes ember és 
népek szempontjából?

Talán legjobban úgy közelíthetjük meg, ha a 
történelmet az emberiség nevelőiskolájának fogjuk fel, 
oly iskolának, melyben Isten közvetve és közvetetle- 
nül neveli az embereket. Ebből következik, hogy 
a háborút is az Isten eszköznek használja fel az em
beriség nevelésére. Láttuk, hogy az egyes ember csak 
ritkán keresi és találja Isten utait a maga életében, a
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legtöbb ember csak máról holnapra él és nem igen 
gondol vele, miért van a földön? Sok ilyen embernek
csak a háború a maga rémesen fenséges ábrázatával 
nyitja meg a szemét.

A háború alatt még a legegyszerűbb ember is 
hőssé magasztosul, mert érzi, hogy az ő életének is 
értelme és értéke van. Érzi, hogy nem az ő külső 
élete, ruházkodása, táplálkozása a fontos, hanem a jó 
felé való törekvés, ez pedig a háborúban az áltál jut 
kifejezésre, hogy mindenét, életét is feláldozza a 
közért, vagyis a hazáért. Érzi, hogy nem az ember
gyilkolás a fő a háborúban, hanem a nagy, közös 
létért való odaadás.

És amint az egyesekkel, úgy van ez a népekkel 
is. A közömbösség fagya enged, ilyenkor a felekezeti 
és politikai válaszfalak leomlanak és az egyének meg
feledkeznek egyéni bajaikról., egynek érzik magukat az 
egésszel.

De más nézőpontból is tekinthetjük a háborút. 
Tudjuk, hogy a legjobb nevelő sem mellőzheti egé
szen a büntetést, még pedig az érzékeny testi bünte
tést sem, ha a növendék javulása úgy kívánja. Azt 
is tudjuk, hogy vannak úgynevezett természetes bün
tetések, mikor nem maga a nevelő végzi a bün
tetést, hanem csak elszenvedi, hogy a gyermek elvi
selje tettének a következményeit. Ha pl. a gyermek 
izzó tüzfogóhoz nyúlt vagy a kezével gyertyalángba 
kapott, a származott égés vagy seb oly lecke lesz, 
amelyet nem fog egyhamar elfelejteni.

Ilyen természetes testibuntetésnek foghatjuk fel a 
háborút is. Az isten megengedi, hogy a háborúban az 
emberek indulatai is kitombolják magukat, hogy utána 
mindnyájan okuljanak a maguk kárán. Az entente 
hatalmak vezérférfiai éveken át játszottak a háború 
gondolatával, majd megválik, hogy nem perzselődik-e 
meg a kezök. De amint a uevelésben sokszor az is 
megtörténik, hogy egynéhány rakoncátlan suhanc miatt 
a tanítónak sokszor egy egész osztályt, az ártatlano
kat is meg kell büntetni, mert azonosítják magukat a 
bűnösökkel, úgy látjuk a háborúban is, hogy néhány 
elvakult ember miatt Isten egész népeket enged egy
mással hadakozni, mert felsőbb céljai úgy kívánják. 
És amint a gonoszokkal együtt megbüntetett jó tanu
lók egy ideig többen zúgolódnak a büntetés miatt, de 
később mégis belenyugodnak, mert átlátják, hogy a 
tanító csak ilyen közös büntetés által érhette el ma
gasabb céliát, hasonlókép meg kell hajlanunk Isten 
akarata előtt olt is, ahol valamit nem értünk, sőt még 
sokkal, de sokkal gyakrabban. Nem palástolhatjuk el 
a háború sok útvonását: a sok embertelenséget, hiú
ságot, haszonlesést, tűzvészt, pusztítást, ragályos és 
gennyes betegségeket és mégis hinnünk kell, hogy 
mindezt a sok felháborító igazságtalanságot, a sok 
gonoszságot az Isten jóra fordítja.

És végül tekinthetjük a háborút próbának, vizs- 
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gálatnak, melynek az Isten a népeket és egyeseket 
alá veti. Első sorban, a harcosokat: az a nemzet fog  
győzni, melynek harcosai többet bírnak lemondanin
nélkülözni, akik jobban tudnak megfeledkezni önmaguk
ról, hogy a közügyet szolgálhassák. De ez a próba 
nemcsak a katonáknak szól, hanem minekünk, mind
nyájunknak. Mindenkihez bekopogtat ilyenkor a haza, 
mindenkitői áldozatkészéget, szenvedést, lemondást 
követel es boldog az a nép, melynek minden rétege 
ilyenkor megállja a tűzpróbát, aki ilyenkor is csak a 
maga hasznát nézi, a maga életével törődik és semmi 
áldozatra sem hajlandó, az nem Isten szolgája és nem 
méltó arra, hogy Isten vele törődjék. A rendes idő 
ben, de háborús időben még inkább úgy kell élnünk, 
mintha minden percben meg kellene halnunk. Mert 
nem az élet a legfőbb jó, nem a hosszú életkor 
fontos, hanem az elet tartalma és hinnünk keli, hogy 
senki sem hal meg előbb, míg azt a feladatot, mely 
neki jutott, be nem töltötte. És amint az egyes ember
rel, úgy történik az egyes népekkel is. Azért az olyan 
nép, melynek minden tagja a maga kötelességét telje
síti, nyugodtan tekinthet a győzelem vagy vereség elé. 
A leveretés nem jelenti a véget, hanem sokszor er
kölcsi ébredést, újjászületést Erre is sok példát mu
tat a történelem. És amint a vereség nem vég, úgy 
viszont a győzelem is átokká válhatik, hanem vonjuk 
le a háború tanúságait, hanem elbizakodunk és újra 
bele merülünk léha életfelfogásunkba. Azon kell ien- 
nünk, hogy hibáink elégjenek a háború tisztító bűzé
ben és hogy minden tekintetben megjavülva, meg
újulva fogjunk hozzá a béke müveihez. ÍVlert bizonyos, 
hogy a béke az, amely nekünk minden, meiyet áhí
toznunk kell.

Igaz, a háborúnak magában nincs értéke, hanem 
az csak eszköz lehet a béke fenntartásáért és elérésé
ért. A háborút azért akarjuk, mert a békét akarjuk. A 
háborút Isten bocsátotta ránk, az ő kezéből kel elfo
gadnunk ezt is és úgy cselekednünk, hogy minél több 
áldás fakadjon belőle ránk és nemzetünkre. Nem tud
juk, hogy fog végződni ez a háború, de bíznunk kell 
benne, hogy Isten ezt a világválságot is a saját és 
ellenségeink hasznára fogja fordítani. Igen, mi hisszük, 
hogy a világ felett igazságos isten uralkodik. Mi nem 
egy értelmetlen történés vigasztalan örvényébe va
gyunk bele dobva, hanem oly világban élünk, mely
ben az összes dolgok Istentől, Isten által vannak és 
Isten felé irányulnak, oly világban, melynek sokszor 
zavarosan és zúgva hömpölygő folyama végre is a 
csöndes de fényes örökkévalóság tengerébe ömlik, 
ahol Isten minden lesz mindenben és ahol azt, amit 
ma tükör által látunk,, szemtői-szetnbe fogjuk 
meglátni.

Addig pedig meg keli hajolnunk az isten aka
rata előtt és elszenvedni a háborút is, amelyet a maga 
iszonyatosságaival ránk bocsátott. Aki őbenne gyö-
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kerezik, jobban megérti az élet és világ folyását és a 
-sok zavaros összevisszaságban is az ő hatalmas ke
zét látja kivillanni. De bele kell nyugodnunk abba is, 
hogy mindig és mindenütt nem fogjuk az ö ujjait 
fölismerni és az is természetes, hiszen kiilönben Isten 
íiem volna a mindenható Isten, mi pedig a véges 
eszü teremtmények, akik nem tudjuk az ö nagy gon
dolatait végig gondolni, csak részleteket, körvonalakat 
látunk, de az egészet csak sejthetjük. Nem. Istent 
•nem szabad emberi mértékkel mérni. És különben, 
nem megnyugtató az a hit, hogy Isten eszközöknek 
használ fel mindnyájunkat az igazság, béke es szere
iét országának a fölépítésére?

Ebben a világításban keli a háborút tekintenünk, 
mely ugyan nem oly átlátszó, mint első tekintetre 
feltűnt, de amelyet jobban megértünk, ha Istentől ren
delt dolognak nézzük. És még csak egyet. Ha majd 
a háború végén fölhangzik a győzelmi harsona es 
tömegesen a templomba zarándokolunk hálát adni 
Istennek a kivívott diadalért, ne felejtsük el a hála- 
adó ünnep után megalázkodni Isten előtt, hogy em
beri nemünk meg mindig rászolgál a háború fenyí
tékére. Hiába, nem tudunk lemondani arról a hitről, 
hogy ha az emberiség meg fog nemesedni minden 
tagjában, akkor végre a háború is fölöslegessé fog 
válni. Nem, az örök beké nem lehet üres eszme, ha
nem oly feladat, mely fokozatosan feloldva, mind 
közelebb jut céljához. (Kant.) Hinnünk kell, hogy a 
béke fejedelme egyszer elhozza nekünk ama nagy 
karácsonyt, mikor nem lesz többé viszálykodás, harc, 
háború az emberek között.

Óh égi fény, tekints le ránk, tekints,
Törüld a könnyet, csillapítsd a jajt.
Váltsd meg a bűntől és átoktól megint 
Az önmagát emésitó földi fajt.
Ragyogjon fel mindenható világod.
Mint egykor a jászol felelt
S az ó bel) én teremts új, szebb
Világot Megváltó égi steretct! Varn/nt Gv-ne.

............................................ ....  w  . y  «■ -w»».

Egy rendelet.
Van a vallás és közoktatásügyi miniszternek egy 

rendelete (150,258/1914. sz.), melyben a következő 
intézkedés foglaltatik :

„Az iskolai költségvetés szükségleti részeben 
esetleg előirányzott óraadói dijakat 10 havi egyenlő 
ielosztás mellett havonként utólagosan kell kifizetni 
J914. évi szapt. hó 1-től 1915. évi junius hó végéig.

Azon hónapokra, melyekben a tanítás bármely 
okból szünetel, óradíj nem fizethető ki.“

Köztudomású, hogy ez az intézkedés a hitoktatási 
dijazásru is vonatkozik. Mert noha a hittant szeretik 
■az iskolákban rendes, fő, sőt legfőbb tárgynak tekin
teni, a hitoktatókat pedig (sok helyen!) a rendes tan
testülethez számítják, díjazás tekintetében azonban a
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hittan ugyanolyan beszámítás alá esik, mint mondjuk 
a szépírás, ének, vagy egyeb ügyességek és a francia 
nyelv Ezért érdekel bennünket ez az intézkedés. Végre 
is különösen városi egyházakban, ahol a sok iskola 
miatt külön hitoktatói állásokat kellett szervezni és 
fenntartani, — ez a rendelet egy egész sereg kellemet
len következménnyel járhat a hitoktatóra, az őt meg
hívó lelkészre, vagy az állást fenntartó egyházra! A 
mostam szomorú viszonyok között semmi sem min
dennaposabb esemény, minthogy itt is ott is kiüríte
nek egy iskolát, hogy szegény sebesülteknek helyük 
legyen. Ha akad helyiség, ahova az iskola költözhes
sen, tovább folyik a tanítás. Ha nem akad, „becsuk
ják az iskolát.“ Vagy sajnos az sem ritka eset, hogy 
járványos betegség miatt kell szünetelnie az oktatás
nak. Mindezekben az esetekben az óraadó közé szá- 
mitütt hitoktató egyszerűen nem kap fizetést, melyen a 
tanítás szünetelt.

Olyan helyeken, »hol a hitoktatást mellékfoglal
kozáskent a lelkész végzi, még csak el lehetne viselni 
ezt az állapotot. Azonban ott, ahol hitoktató van, ki
nek kizárólag a hitoktatási óradijak képezik a fizetését 
és exisztenciájának az alapját, ott ezen rendelet a leg
kellemetlenebb következményekkel járhat.

Ajánljuk ezt az ügyet most ülésező kerületi gyű
léseink es egyházi hatóságaink figyelmébe.

Talán nem ártana, hogyha akár konkrét esetek
ből kifolyólag, ak r pedig mielőtt a rendelet kellemet
len következményei mutatkoznának, megkérnék a mi
nisztert, hogy e rendeletét a méltányosság figyelembe- 
vételével módosítsa meg pedig oly irányban, hogy a 
hittant, mint rendes tárgyat tanító hitoktatók fizetését 
ne minősítse óradíjnak vagy tis2teleidíjnak, hanem 
rendes fizetésnek, mely épúgy mint a tanítókat és a 
tanai okát megilleti a fizetés ilyen non putareiuek köz
bejötté esetén is, uta/tassék ki a hitoktatóknak is. Ott, 
ahol a hitoktató a tiszteletdijakból el - feltétlenül 
meg kell óvni őt is, az őt alkalmazó egyházat is attól 
a kellemetlen meglepetéstől, hogy egy szép napon 
fizetés nélkül maradjon, mert mikor az oktatás szü
netel, óradij nem fizethető k i !

r. n.

KÜLÖNFÉLE.
Az államsegély. Az 1915. évre járó 

államsegély első felét az állam egyházunk ré
szére kiutalta. A kerületek egyenként 75,000 
koronányi közigazgatási segélye ebből már 
folyósittatott. Mivel az államsegély megjött, az 
egyetemes egyház 1914. évi költségvetésében 
megállapított kiadások mind folyósittatni fognak, 
legfeljebb a tárgyi kiadásokat szorítják szíi-
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kebbre. Az egyházak az adóalapból jogerősen 
megszavazott összegeket szintén meg fogják 
kapni. Csak a felebbezéstől függő tételek tar
tatnak vissza. Tekintve azt, hogy majdnem 200 
egyház élt felebbezéssel az adóaiapi bizottság 
határozata ellen, meglehetős sok egyház lesz 
kénytelen várni az államsegélyre. Azért óhaj
tandó volna, hogyha ezek a íelebbezések az 
egyetemes gyűlésen mielőbb elintéztetnének.

E gyházkerületi közgyűlés. A bányai egyház- 
kerület a múlt évben elmaradt közgyűlését január 
14-én és 15-én tartotta meg Budapesten, Zsigmondy 
Jenő udvari tanácsos egyházkerüieti felügyelő és 
Scholtz Gusztáv püspök elnöklete alatt. A reformátu
sok már előbb megtartották, kerületi gyűlésüket. Jó 
volna, ha a többi egyházkerületek is követnék a 
bányakerületi példát és neki látnának a gyülésezésnek. 
A közgyűlést megelőzőleg istentisztelet volt, amikor 
Sárkány Béla mondott imát. Uíánna a közgyűlést 
Zsigmondy Jenő nyitotta meg, rámutatva arra, hogy 
az egyház szolgáinak fokozott tevékenységre van 
szüksége, hogy a háború okozta sebeket enyhíthessék. 
A püspöki jelentést, miután az nyomtatásban előző
leg megjelent, a közgyűlés helyeslőleg tudomásul 
vette. Veres József halálával megüresedet egyh. ke- 
riUytj főjegyzői állásra egyhangúlag Sárkány Béla 
egyh. k. aljegyző/kinek helyébe pedig Szíehló Gerő 
beSzíerceháhyai lelkész választatott meg. Kerületi 
törvényszéki bíró Kovács Andor orosházi lelkész, a 
számvevőség tagja Maíisovich Sándor lett. A pénz
ügyi bizottság uj tagja : Paulinyi Dániel, az iskolai 
bizottságnak pedig Győry Lóránt és Sárkány Ernő 
lettek Húsz János reformátor halála 500 éves évfor
dulója emlékére az ünnepély módozatainak megálla
pítására a közgyűlés a püspök urakat kéri fei. A va
sárnapi munkaszüneí megtartása érdekében az egye
temes közgyűlés útján felterjesztési intézett az ország- 
gyűléshez, a kormányhoz és felkéri az egyetemes 
gyűlést, hogy ennek érdekében a többi felekezeteket 
is hasonló tevékenység céljából keresse meg. Az 
1848. XX. t.-c. végrehajtását megsürgeti. Megkeresi 
az egyetemes közgyűlést, hogy a felbontott nagyge- 
rezsdi egyezség helyébe a református konventteí újabb 
megállapodást létesítsen. Magócsy Dietz Sándor kerü
leti és egyházmegyei tanfelügyelők szervezését indít
ványozza. Az aszódi polgári leányiskolái igazgatónői 
állásra Petrik Saroltát választották meg. A horvát- 
.szlavonországi püspökség felállítását a közgyűlés sem 
időszerűnek, sem kívánatosnak nem tartja és felette 
napirendre tér. Az amerikai esperesség ügyét Raffay 
Sándor ismertette, kinek útijelentését tudomásul vette 
a közgyűlés. A kerület az amerikai egyházmegye be
fogadására késznek nyilatkozott és a megbízatást az
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egyetemes közgyűléstől kéri. A gyűlést Zsigmondy; 
Jenő köszönő szavai és Scholtz Gusztáv imádsága
zárta be. 1

Gyászrovat. Alsófehérkuton 82 éves korában 
meghalt Stur Károly né sz. Benczúr Mária lelkészöz
vegy, Stur Pál lelkész édesanyja. Az agg matróna 
megfáradt testét nagy részvét mellett e hó 16-án temet
ték el Alsófehérkuton. — Szerbiában, Valjevo mellett 
hősi halált halt a rozsnyói evang. egyház kántor-hit
oktatója, Halmai Gyula. Jeles ifjú tisztviselőjének em
lékére a gyászoló egyházközség január 10-én gyász
istentiszteletet tartott. Legyen emlékük á ldott!

A m isko lc i ev. egyház „Egyházi Értesítője“ az: 
egyház életéből egy pár figyelemreméltó adatot közöl. 
Egyházi épületeinek a rendbehozására közel 23,000 
koronát áldozott az egyház 1914-ben. A vízvezeték 
bevezetése 21,513 koronába került, a toronyóra kija
vítására 382, a torony bádogozására és kijavítására. 
1028 korona kellett. Kozlay Kálmán helyébe Báron 
János hivatett meg segédlelkésznek. A hadsegélyezés- 
böl az egyház közönsége bőven kiveszi a maga részét. 
Csók György lelkész a Vörös-kereszt egylet titkára 
egyéb dolga mellett vezeti az egylet tudakozódó iro
dáját, melyben eddig 15,000 kérdezősködő kapott fel
világosítást. Ebben a munkában részt vesz báró Rad- 
vánszky Kálmán is, aki mint a Vörös-keresztegylet 
megbizotta az államsegéllyel kapcsolatos ügyekben és 
a sebesült katonák hazahozatala dolgában intézkedik. 
A nöegylet dr. Markó Lászlóné vezetése alatt kb. 1000 
beteges kórházban végzi a szolgálatot már négy hó
nap óta. Lichtenstein Lászlóné a Vöröskereszt-Egylet 
rengeteg fehérneműjét gondozza, melynek gyűjtésében 
a szomszédos egyházak lelkészei Jungmann Géza, 
Ligeti Ede és Marcsek János fejtettek ki elismerésre 
méltó buzgóságoí. Az egyház a sebesülteket ellátta 
vallásos iratokkal; a nőegylet a vöröskereszt-egyletnek 
1000 koronát adományozott.

H indenburg  doktorá tusa. A breslaui egyetem 
jog és államtudományi fakultása Hindenburgot tiszte
letbeli doktorává nevezte ki. A latin nyelvű doktori 
diploma magyar szövege ez: „Paul von Benckendorfí 
és von Hindenburg kir. altábornagy urat az áilam- 
tudományok tiszteletbeli doktorává választottuk, a hadi 
művészetnek zseniális mesterét, aki Istenbe vetett 
bizalommal az északi Fáraó hadseregét a Mazurí 
tavakba, mint valami második Vöröstengerbe sülyesz- 
tette, aki keleti Poroszországot megszabadította és 
immár mint két császár bátor harcosainak dicsőséges 
vezére Sziléziát a borzalmas ellenség ellen megvédel- 
mezte; a nép kedvelt hősét, aki nélkül a breslaui 
egyetem már nem állna fenn.“

A london i püspök elment 'az angol hadsereg
gel, amely Franciaországban kötött ki. A „Church- 
Times“ ehhez azt a megjegyzést fűzi, hogy a püspök-
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nek otthon lett volna a helye, ha az angolok lettek 
volna a támadók és hódításra gondoltak volna. Mivel 
azonban a püspök velük együtt dolgozik, nyilvánvaló, 
hogy az angolok ügye igazságos. — A gondolatme
net, logikája igen angol os.

Új tábori lelkész. Kárpáti János malompataki 
lelkész tábori lelkésszé neveztetett ki.

A kaposvári pók. Ez is a háború babonás 
torzszülötte. Kaposváron — úgy hírlik mindenfelé — 
van egy csodabölcsességü pók, mely megmondja, 
jobban, mint a Vörös Kereszt tudósító irodája, hogy 
ki esett el a háborúban, ki sebesült meg, ki fog 
meghalni, ki fog hazatérni . . .  Korunk vallásosságára 
érdekes tünet, hogy ily dolgok elterjednek és szánal
mas dolog, alsóbb néprétegünk tagjait gondolkodóba 
is ejtik, — inig az evangélium terjedése lassan halad 
a túlságos fölvilágosodottság miatt. Miért nem vagyunk 
a háborúvá! szemben fölvilágosodottak.

Fontos számok. 3. A katholikus kongmatanács 
4 ülést tartott, ezeken 2b esetben foglalkoztak a jö
vedelmi összeírás kiigazítására irányuló kérelemmel 
s javasolták 19 új lelkész! és 15 új segédlelkészi 
állásnak kongruasegéllyel leendő alapítását. Ezentúl 
azonban új lelkészi állások — kivételes elbírálást 
igénylő eseteken kívül — csak akkor kapnak konrua- 
kiegészitést, ha 800 hivő, templom es papiak és a 
kongruasegély fele biztosítva van. A kongruaalap csak 
800 koronát ad. 1912-ben 3836 latin éi gör. szert, 
kath. lelkész es 1014. segédlelkész kapón 3.234.124 
kor. kongruát, amiből 1,200.000 koronát a vallásalap, 
700,000-et a főpapok, a többit az állam adta. 1912-ben 
a kath. papok 44,404 koronával több kongruát kaptak, 
mint 1911-ban. Ezek között a lelkészek között 354 
görök és 8 latin szertárt, lelkész nem bírt teljes 
képesítéssel.

4. Érdekes, hogy teljesen a kath. terminológia 
szerint igazodva valamennyi k̂atholikus“ lelkészt egy 
kalap alatt foglalja össze a jelentést. így kerülnek szép 
békében egymás mellé a ref., evang., gör. kel. román, 
és 'gör. kel. szerb, unitárius és izraelita kongruás 
lelkészek, kiknek száma 4053. Meg pedig ref. 1517, 
evang. 376, gör. kel. román 1967, gör. kel. szerb 16, 
unit. 107, izr. 70. A kongruás lelkészi állások száma 
itt 1911-hez viszonyítva 13-mai növekedett. A növe
kedés főleg a gör. kel egyház javára esik, mivel több 
oly lelkész részesült most állami jövedelem kiegészítés- 
ben, mely a megállapított határidőn belül bejelentetett 
ugyan, de az akkori lelkészek jövedelem kiegészítés 
megállapítására, illetőleg annak engedélyezésére igényt 
nem tarthattak, de most kertek.

A ref. lelkészek 1,055.252 32 kor. az evangéliku
sok 219.564-32 kor., a gör. kel. román 1,265.948-80, 
a gör. kel. szerb 233549, az unit. 111,960 47, az izr. 
rabbik pedig 22854‘29 kor. kongruát kaptak, 1912-ben
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88251-88 koronával többet, mint 1911-ben. A nagy 
szaporodás megint a gör. kel. román egyházra esik, 
mert ott az alacsonyabb képesítésű lelkészek évről- 
évre fogynak. (Még van belőlük 1405! Az izraeliták
nál 57, az unitáriusoknál 1, a szerbeknél 8.)

A segédlelkészi kongruára kapott a ref. egyház
115.000 koronát, a román 40.000, az unit 2000 K.-t. 
A mienk nincs a jegyzékben!

Ev. ga líc ia iak hazánkban. Kevesen tudják, hogy 
Galíciában 34 evang. gyülekezet van, kulturharcos 
valamennyi a szlávság nagy tengerében. A világháború 
valósággal elseperte őket s pásztorok s nyájak szét
szórva élnek Németországban es Ausztriában. Hat 
család Pelejtén (Zemplénmegye) lakik amint elképzel
hető nagy nyomorban. Mindenfelé fordultak segítségért 

de hiába. A hat család feje: Johann Rössler alul- 
irnttli jz  fordult támogatásért, ki az .,Ev. Glaubensbote 
für die Zips“ cimü egyházi lapban közzé tett kérelem 
és szószéki hirdetés folytan elküldhette szegényeknek 
az első segélyt 100 (egyszáz) koronát. Mindez bizony 
nagyon kevés. Ha valaki e b. lap olvasói közül e 
szerencsétleneken adományával segíteni akarna szíves
kedjek adományát hozzám küldeni Hoffmann Károly 
ev. lelkész, Gölniczbánya. •

SZERKESZTŐ KÖZLÉSI.
Erényó András nyug. lelkész ur hozzám írott leveléből

közlöm a köv. sorokat;
„B lapjában olvasom a tömeg kéréseket kato

nák sebesültek részére való imák tárgyában.
Szerintem a Luther-társaságot nem lehet ezzel, 

ennyivel terhelni.
Hanem mondana le minden tag az idei tagsági 

könyvilletményéiöl és ennek fejében a Luther-társnság 
lássa el imakönyvecskékkel a kérelmezőket.

Avagy adakozzunk e célra b. lapja utján . . .*
A levéllel együtt kaptam egy koronát. Ezt a koronát a 

Iuiher-tátsasághoz juttattam A javaslatot melegen ajánlom meg
fontolás végett az illetékesek figyelmébe. Ha jótékony lelkek 
ezen igazán fontos célra áldozatot hoznak s au az Evung. Lap 
utján kívánják á rendeltetési helyre juttatni, én a közvetítést 
szívesen vállalom Az els'* adományért köszönetét mondva, ké- 
rém es varom a többit!

PÁ LYÁ ZA TO K .
A nagybárhegyesl evang. egyház kántortanitói állásra 

pályáz it< ■ hirdet Fizetése: l akas kerttel (együtt 550 négyszögöl.) 
Készpénz 400 kor Bura 40 hektoliter, literje 12 fillérrel meg- 

I 100 koronával megváltva. Szalma 2 öl 60 koro
nával megváltva. Tandíj minden beirt gyermektől 1 csirke, 12 
tojás, eddig az államtól 160 koronával megváltva. Fizetése ne- 

cnkfnt el fivett étik. Temetési stólák: énekes halottért
40 fille r, búcsúztatásért 1 kor. Kötelessége: a kijelölt osztályo
kat tanítani; a működő tanítókkal felváltva a templomban orgo
náim és énekelni; a temetéseket végezni; a lelkésznek akadá
lyoz»,dása esetén segítségére lennni. Az orgonálás és a tot nyelv
ben való jártasságának bebizonyítása végett a jelölt próbára fog 
nieghiva ni, A t állás szükség esetén helyettes tanítóval fog be
töltetni. Pályázati határidő február 1. Leszich László evang. 
lelkész. 6

A lévai evang. tanító hadba vonulván az egyházközség 
helyettest keres. Jelentkezzenek minél előbb nyugdíjazott tanítók 
vagy tanítónők igényeik megjelölésével. 1
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A kisapostagi (Fejér m.) ev, kántortanitói állásra pályá
zatot hirdetek. Fizetése: 689 kor. államsegély, 288 kor. az egy
ház pénztárából, 50 véka (16 hektoliter) búza, 10‘/4 hold szántó
föld (1200 négyszögöles), '/* holdas kert és fübér kedvezmény. 
S tóia: kis temetés 1 kor., nagy temetés 2 kor., keresztelés, 
avatás 1 kor. Lakás : 2 szoba, konyha, kamra és egyéb mellék- 
épületek. A lakás közvetlen a dunaparton fekszik egészséges 
helyen. Pályázati határidő február 15. Tót nyelv ismerete szük
séges, Pályázati iratok ev. lelkészi hivatal Dunaegyháza (Pest m ) 
címére küldendők.

,,H Á B  QR US M JDO NSÁG O K^

Az én imakönyvem
Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay Sáudor K — .20

A LUTHER TÁRSASÁG Könyvkereskedése»i______

fi QTÖRI ÉNEKES KÖNYV
következő kötésű példányainak készletét kiárusítja 
míg a készlet tart s a megjelölt kedvezményes áron szállítja
Egyszerű vászonkötés, dombornyomásu fedéllel

K  4.— helyett K  3.— 
Félbőrkötés, fekete domború sajtolásu táblával réz

metszéssel tokban K  4.80 helyett K  3.60
Egész vászonkötés, dombornyomásu fémszegélyezett 

táblával, aranyozott díszítéssel és kapoccsal tokban
K  5.— helyett K  3.80 

Krokodilbőrutánzatu kötés, fémmetszéssel, kapoccsal, 
tokban K  5.— helyett K  3.50

Fekete bőrutánzatu kötés, ezüstözött díszítéssel, fém- 
metszéssel,, tokban K  5.— helyett K  3.50

Piros bársonykötés aranymetszéssel, kapoccsal do
bozban K  6.— helyett K  4.80

Fekete csontutánzatu kötés, dombornyomásu díszítés
sel, aranymetszéssel, tokban K  6.— helyett K  4.80 

Fehér, domborpréselésü, csontutánzatu kötés arany- 
metszéssel, tokban K  6.— helyett K  4.80

Fehér csontutánzatu kötés, aranyozott díszítéssel, arany- 
metszéssel dobozban K  fi,— heJyett /é 4 50

Fekete csontutánzatu kötés, mint előbbi
K  6.— helyett K  4.50 

Fekete csontutánzatu kötés, ezüstözött díszítéssel, arany- 
metszéssel, kapoccsal, dobozban

K  7 — helyett K  5 —
Bordó borjubőrkötés aranymetszéssel tokban

K  .9,— helyett K  6.50
■ ;•■■■-— Rendelések a ~

Luther-Társaság könyvkereskedésében
Bud a pe s t ,  V ili., Széntkirályi-utca 51/a. mtézendők.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berenclezettcs.es k ir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc József 
rend  tu la jdon osa

Budapest, X . ,  Szig ligeti-utca 29. sz,
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező Fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomási csőre‘.dszerii (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít, 
40 év óta 2C00nél több orgonái szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
bazank  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeítebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal k ívá

natra d ijmenteten szolgál.

iiiis íi m űm  le M i i
írta: Gyökössy József ref. leik. . . K —.20

„NE SÍRJ 
Í U  Kitel II

( i Útmutató a vigasztalás 
örök forrásához K — .20

tekintettel a háborúra és téli évszakra. Irta 
Harsányi P á l .................................K 50,—

írta Kis József K 3.40"

Kókai Lajos könyvkereskedésébea
Budapest, IV ., Kám erm ayer Károly-utca 3.
C élszerű  le v é lh e z  xuellék U bélyegekben  b e k ü ld en i a k ív á n t  

k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k . —

EVANGÉLIKUS LAP
külön lenyomataként megjelent 
Szentirmai Imre dr : „ I m á j a “ , 
Endreffy János: „A  m i n t  a 
h a l o t t a k  b e s z é l n e k “ és 
„ H a z a  j ö n - e “ cimii háborús 
időkbe való elmélkédései — A 
lenyomatokon művészi klisék 
vannak, A lapok drb.-ként két 
fillérért-j-portóköltség kaphatók

NAGYBÖRZSÖNYBEN AZ EVANGÉLIKUS LA P  
:: SZERKESZTŐJÉNÉL. ::

JÉZUSSAL EGY ÜTŐN . . .
? Á B S p

Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény Lajos,MohF 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és W olf J. í ? 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



KÜLÖN LENYOM AT AZ „EVANGÉLIKUS LAE"-BÓL.
E lapoU kaphatók 5*|rnonfd';sz Lajos ev. lelkésznél Nagybörzsöny (Hontmegye)

HAZA JÖN-E . .

ok érzés vonult már át bensődben. Jó is, rossz 
is, lesújtó is, felemelő is, kétes is, bizonyos is. 
Egyik sem távozott el telkedből anélkül, hogy 
valahogy ne hatott volna rád. A jó hir meg- 
telitett örömmel, erővel, élettel, a rossz hir le

hangolt, elvette kedvedet önmagádtól, munkádtól, mintha 
gyengébb s bizonytalanabb lettélvolna, mintha a jövővel 
sem foglalkoznál oly kedvvel, mint azelőtt. Most nem ér
dekelnek a kószahirek. Alig hatnak rád. Most csak egy hir 
érdekel. Ö! Kezedet szemed elé tartod s meghajolva me
rően nézed azt a fordulót, ahol akkor eltűnt szemed elől. 
Belenézel a messzeségbe, 
valakit vársz, valakiért re
meg belsődben az a kis 
husdarab, aminek a neve : 
szív . Aggódva veted fel az 
örökös kérdést: hazajön-e.

Tudom, hogy mit érez a 
szived. Tudom, hogy va
lakit keress/, valakit vársz.
Borongás 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, öi 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 éljen. 
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. Kiméld 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 haza 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 le váltságul a haza Oltárára! Adjon Isten neki 
örök nyugodalmat! — Szoktasd magad e gondolat
hoz. Próbáld elgondolni, hogy mint lenne akkor, ha

nem jönne ha/.: . . Ha
az a bucsúcsók, mit akkor 
kaptál tőle, utolsó volna. 
Készülj el a legrosszabbra 
is imás lélekkel — a ha
záért. Légy erős es járulj 
Istenedhez. — Aztán vedd 
elő másik „vagy“-ot. 
Ehhez nem kell hozzá
szoktatnod magad, hisz 
úgyis megszoktad. Ha ha
zajön . . .  Ne úgy legyen, 

mint azelőtt volt. Becsüld meg jobban, szeresd jobban, 
élj vele jobban. Légy hálás S'ivú, 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
mukat, segíts terhük hordozásában. Örülj az örülőkkel, 
sírj a sirókkal. 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 őt várd haza, de te 
is készülj haza, ahol Atyád lakik. Közeledj Istenhez, 
akkor Isten is közeledik majd tehozzád.

E. J.





EVANGÉLIKUS LAP
5. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . a , 9 1 5  ja n u á r  30

1 9 1 5 .

- Szón balonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősege címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FÓSZI KKI SZ1Ó; SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDESZ I.AJOS
FÓMUKKATARSAK: HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS EN D R EFFY JÁNOS

Az előfizetés «ára: Egész évre 1 > K 
fél évieb K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28'K  
Rise1 b hirdető?ck í 1 őlyá?ntok) minden 
t znv.'. ü. fdKr. - Tí«bhs?ür megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sz. L . : EgyházalapiMsi politikánk. — Kis Béla: Ma 'yar talizmán. — Pál f i  Péter: Állítsunk napközi otthonokKat össze
kötött gyerinekmenhelyeket. — S. s. : A hatotthnmvaszt.ls és a háború. - Dr. Sz. Af.: Szemle. — Különféle. — Hirdetések.

Egyházalapitási politikáik.
Ez is olyan dolog, ami nincs. Ha volna, nem 

kellene róla sokat beszélni. Csillogó szemmel, de hall
gatva gyönyörködnénk azokban az alkotásokban, egy
házunk jövendő fejlődésének a szegeletköveiben. me
lyekre nekünk oly igen igen szükségünk volna vesz
teségeink meggátlására s egy jobb, biztosabb jövő 
megalapozásán!. De nincs! N in c s ...  azért sóvárgu k 
utána, azért beszélünk róla, azért keressük és kérjük 
számon azoktól, akikre egyházunk vezetésének és gon
dozásának a nehéz munkája rábizatoti! . . .

Református atyánkfiainak van egyházalapitási 
politikájuk. Egyházak e.ész sora köszöni létét ennek 
a politikának. Nálunk ilyesmiről szó sincs. Mi örülünk, 
hogyha tovább tengethetjük a magunk nyomorúságos 
életét. A jövőről gondoskodjanak azok, akik utánunk 
jönnek. „Minden napnak meg van a :: aga gondja!“ 
Ez a csüggeteg tehetetlenség nagyon jellemzi a mi 
viszonyainkat és a mi vezetésünket is. Mig Degenteld 
gróf Szlavóniában „vizitál“, addig Baltazár püspök 
Krassószörényben és Torontálban, vagy fent északon 
és messze nyugaton atyafiaival, okos telepítési politi
kával stb. stb. egyházakat alapit és erősít, igazi nagy
stílű egyházépitö munkát végez. Ezeket az egyházakat 
beépíti egészen idegen környezetbe, megcsinálja úgy
szólván alapozás nélkül, pusztán a jövőben bizakodva, 
hogy ezek kristályosodási pontok, őrállomások legye
nek s ne hagyják veszni nyomtalanul eltűnni idegen 
tengerben a kálvinizmust.

Van-e valami nálunk, ami ehhez- a munkához 
volna hasonlatos ? . .  . Van. Igazságtalanok lennénk 
különösen D. Baltik Frigyes püspök iránt, hogyha 
kétségbevonnánk ilyen törekvések létezését. Baltik 
püspök nagy szeretettel és odaadással igazán a szivén 
hordja a diaszporagondozás ügyét. Érsekújvár, Magyar
óvár és több kisebb-nagyobb szórványhely sokat tudna
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a/, ö támogatásáról beszélni. Azonban egy fecske nem 
csinál tavaszt. Az ő munkája sem találkozik azzal a 
Az ő munkája sem találkozik azzal a megértéssel és 
nem részes I olyan támogatásban, hogy maradandó 
eredményeket érhessen el.

A nagystílű egyházalapitó politikának nálunk rajta 
kívül nem sok a szószólója. Pedig ez nagyon hálás 
terrénum. Nemcsak sikereket lehet vele elérni, hanem 
— ami az egyház szempontjából bizonyára jóval fon
tosabb — egyházunknak mondhatatlan hasznára len
nénk vele. ha többet beszélnénk róla és még többet 
tennénk érte! . .  .

Zatüureczky László assakiiiti lelkész ur szíves
ségéből egy pár jellemző adat birtokába jutottam, me
lyek beszédes bizonyságai a mi hires élhetetlenségünk
nek. Az adatok Nyitrára vonatkoznak. Nyit i án va n 
református anyaegyház ill. missziói központ, holott a 
reformátusok száma 145. A ref. egyháznak az adós
sága 99 ezer korona. Iskolásgyermekük van 10— 15. 
Ezzel szemben evangélikus hithü és buzgó hívünk van 
3 0, iskolásgyermekünk 30—35. Híveink egy része 
vezető állásban. A városi és vármegyei magasabb 
tisztviselők tekintélyes hányada evangélikus. A hivek 
áldozatkészsége példás. Templomalapja 125 koronáról 
három év alatt majdnem 10000 koronára emelkedett. 
A város részéről megfelelő 400 négyszögölet kitevő 
templomtelek adományozása kilátásba helyeztetett. A 
hivek évenként körülbelül 1200 korona egyházi adót 
fizetnek. Az „Evang. Oltáregyesület“ tagjain, k az évi 
ta -dija maga is 260 korona. Szóval itt legalább is 
akkora fundamentum volna egy egyház-alapitás szá
mára, mint amennyijük a reformátusoknak volt. Ok 
azonban megcsinálták az egyházat, mi pedig még nem 
csináltuk meg s Isten a megmondli: tója, hogy mikor 
fogjuk megcsinálni! . . .  Ez a különbség köztünk.

Min és kin múlik ez? A hiten aligha. A nyitraiak 
is lutheránusok és akarják, erősen akarják, hogy dűlőre
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jusson az ügyük. Az aki a nyitrai egyház ügyét nagy 
buzgósággal mozgatja és fáradhatatlanul dolgozik érde
kében, — szintén lutheránus. Mi, akik velők jajgatunk, 
sirunk — szintén ! . . . Rajtunk és a mi hitünkön nem 
múlik semmi. Mi hivei és követelői vagyunk annak, 
hogy fogjunk már mi is ahhoz, amit egyházépitési 
politikának neveznek. Egyházunk vezetői ne becsüljék 
túl az adminisztratív munkát és az évenként egyszer- 
kétszer-háromszor megtartott és végig elnökölt gyűlé
sek fáradságait. Egy a szükséges dolog. Ezt válasszák 
ők is és a meglevő egyházak bölcs adminisztrálásán 
kívül legyen gondjuk arra is, hogy a jövőért is tegye
nek valamit.

Most ugyan háború van. Utána azonban megint 
jön majd a normális élet . . .  Ha nem akarjuk, hogy a 
rendes létért való küzdelemben feltétlenül a rövidebbet 
huzzuk, akkor most is azon kell töprengenünk, hogyan 
vértezzük fel magunkat. A zsinatnak most gyönyörű 
feladata volna. Új törvényekkel új életet inaugurálni 
egyházunkba! A régiekkel együtt el lehetne takarítani 
sok minden lomot és romot, megcsontosodott rossz 
szokást s megifjodva fogni neki az új feladatoknak!

Ezek közé az új feladatok közé való az egyház- 
alapitó politika is. Nem lokális érdekek szerint, hanem 
közegyházi szempontok erélyes érvényesitésével köz
pontokat kellene teremteni a diaszpórák számára és 
őrállókat állítani a veszélyeztetett pozíciókba. Erre a 
célra pedig akár a gyámintézet utján, akár másképen 
sok pénzt kellene juttatni, hogy a diaszporagondozás 
fontos egyházfenntartó munkájának ne legyenek örö
kös anyagi akadályai. Nyitrát és a többieket — longus 
est ordo idem petentium decus . . .  — fejleszteni, ön
állóvá tenni eminens egyházi feladat! Erre felhívjuk 
az illetékesek figyelmét s igen hálásak volnánk a zsi
natnak, hogyha az atyák bölcsessége ehhez az egyház- 
alapitó politikához a megfelelő anyagi fundamentumot 
is meg tudná teremteni.

Sz. L.

r ia g y a r ta lizm án .
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Kis Béla
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Állunk MEkfti otthonohhal összekötőit i n t M e l f l i t t . . .
„Fejünk felett gyújtó villámokat cikkáztat az el

söpréssel fenyegető zivatar; puha fészkünk, családi 
tűzhelyünk felé millió szurony hegye villog rémesen; 
testvéreink, honfitársaink elárvult gyermekei, megtört 
szülői, lesorvadt hitvesei futnak üldözött vadként utta- 
lan utakon, fagyos éjszakákon, a fejükre szakadt haj
lék üszkei alól a hontalanság pusztája felé. Nyomuk
ban a dúló embercsordák diadalorditása, gyalázat 
veszedelme, felkorbácsolt szenvedélyek pusztító ziva
tara, előttük, velők a nyomor és kétségbeesés útvesztő 
sivataga . .  .“ így elmélkedik karácsony szent estéjén 
a miskolci ág. h. tv. egyház aranyszájú prédikátora.

Borzalmas kép, amely elénk tárul e szavak értel
mezésével !

Azonban nem szabad kishitüeknek lennünk; nem 
szabad kétségbeesnünk a titáni harc kimenetele fölött; 
miénk az igazság, velünk az Isten, mi győzni fogunk!

És bár a háború borzalmai mi tőlünk messze 
vidékein játszódnak le, mégis nap-nap mellett látjuk, 
hogy a már elesett hősök pótlására viszik fiainkat, 
testvéreinket és gondos családapákat ki a harcmezőre: 
ne öntsünk keserves könnyeket érettük hisz’ a midőn 
fegyverrel kezükben harcolnak a haza védelméért, 
egyúttal jövendő boldogságunkat is készítik elő. De 
azt is látjuk, hogy nemcsak emberanyagot követel a 
háború, hanem viszik lovainkat, barmainkat, gazdasági 
felszerelésünket, takarmányt, élelmet mind-mind a mit 
az áldott anyaföld megtermett, hogy jólétünket bizto
sítsa. Ne sajnáljuk ezeket sem közös anyánktól: a 
Hazától, hisz’ a messze idegenben küzdő saját véreink 
segítségére küldjük azokat, hogy a vad ellenséggel 
szemben annál nagyobb ellentállást tudjanak kifejteni.

Ölhetett kézzel ne sopánkodjunk a veszteségek 
felett, hanem egyesült erővel igyekezzünk idehaza a 
hiányokat pótolni! A kalendáriumban itt a „Pál for
dulása“. A gazdaember tudja, hogy itt a tél közepe, 
<özelgünk a tavaszhoz. Ahol nincs férfi a háznál, ott 
íz asszonynak kell a sarkára állani, hogy a gazdaság 
törül elvégezze a szükséges teendőket. Ha nem ért 
hozzá, ott a pap, tanító, jegyző, biró: ezek készsé
gesen adnak tanácsot a hozzájuk fordúlóknak, csak 
le resteljiik a dolgot.

A megélhetés gondja súlyos teherként nehezedik 
kállainkra. A kenyér ára folyton emelkedik; legyen 
mondunk rá, hogy a midőn a kenyérnek való lisztünk 
nár elfogyott: tudjuk azt mással pótolni; a burgonya,
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bab, borsó, köles, kukorica sokáig eltarthatok, s szük
ség esetén jó „éhségcsillapitók“ .

De a szép tavaszra vált idővel, a kerti veteiné- 
nyek körül is foglalatoskodjunk. Meleg ágyat minden 
asszony tud készíteni, ha akar. Egy eldobott „ferslóg“ 
megteszi a szolgálatot; trágyát, száraz földet az ól 
alól mindenütt lehet szedni, abba vessük el a spenó
tot, salátát, kalarábét, káposztát: mikorára kikelnek, 
már a föld is átmelegedeít s ki lehet azokat ültetni. 
Egy talpalatnyi földet se hagyjunk parlagon, vegyük 
hasznát, mert nehéz időknek nézünk eléje !

És e nagy munka a legtöbb helyen az asszony 
kezeire vár. Ahol más segítség nincs, ott az iskolás 
gyermekeket is lehet a könnyebb munkák elvégzésére 
felhasználni. A magas közoktatásügyi kormány már 
intézkedett is a felől, hogy a szükségből otthon tartott 
gyermekek bírságot ne fizessenek. Azonban ott vannak 
az óvodás és a csecsszopós gyermekek, azoknak 
gondozása az asszony tetemes idejét veszi igmybe, 
sokszor kerékkötője cselekvési akaratának.

Állítsunk napközi otthonokkal összekötött gyér-, 
mek-menhelyeket s bízzuk azoknak vezetését szakava
tott, okleveles menházvezetőnőkre avagy óvónőkre.

A vallás és közoktatásügyi miniszter készségesen 
nyújt hozzá segitőkezet. Műit évi 130., 430. VI d. 
számú az ország összes tanfelügyelőihez intézelt ren
deletében kijelenti, hogy ott, ahol óvoda vagy mene
dékház még egyáltalán nincs, a gondozást igénylő 
gyermekek száma legalább 30-at tesz ki s ahol az 
elhelyezés, bútorozás, fűtés, világítás és a gyermekek 
élelmezésének költségeit a társadalom áldozatkészsége 
és az érdekeltségnek hozzájárulása fedezi: a vezető 
óvónők díjazását a megszabott mérvben vállalja.

Jó szándékkal és közös erővel tehát megszaba
dulunk oly gondtól, amely bénitólag hat a munkás- 
emberre s az intézmény létesítésével kiszámíthatatlan 
értékű előnyt biztosítunk a társadalom minden rétege 
részére.

Soraimat zárva, a Pétert feddő János gazdával 
szólalok fe l: . . .  „Tavaly is csak termett, most is 
szépen nyílik; csakhogy ne heverjen az ember féldélig!“ 
— és végül: „Ha kegyesen élünk s a munkához .lá
tunk: Isten áldása lesz kincsünk-gazdagságunk.“

Ipolyság, 1915. január 25.
P á lfi P é te r.

* — * — *l ** ,,‘ * *~ m *‘ ‘ * —i —i ——■**■*11—a—L-.* ‘ **“ *.rirr.*j*i‘ *-*‘

A halotthamvasztás és a háború.
A halotthamvasztás kérdése talán még sohasem 

volt olyan aktuális, mint napjainkban, amikor a világ
háború s a velejáró ragályos betegségek ezerszámra 
szedik áldoza aikat. Bőségesen van példa rá az 
1495-iki fornorói csatától a legutolsó háborúig, hogy 
elégették a harctéren elesettek és ragályos betegség
ben elhaltak egy részének holttetemeit, azonban ezek
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az esetek mégis csak kivételek voltak: a mostani kor
nak és a mostani intéző és illetékes köröknek a leg
szentebb feladata és kötelessége, hogy az orvosi tu
domány és egészségügyi kívánalmak előtt meghajolva, 
állítsanak fel krematóriumokat!

A szükség még a törvényt is megbontja, nem
hogy az erőtelen es alap nélküli előítéletekkel meg
birkózni ne tudna. A kérdés már minden oldalról 
meg van vitatva s a halotthamvasztás hívei egy pon
ton sem szenvedtek vereséget. Ami pedig a legkénye
sebb oldalát illeti, a vallásit, a halotthamvasztás ellen
felei, bármilyen felekezethez tartozzanak is, kénytelenek 
elismeri, hogy a krematóriumok felállítása ellen nittani, 
dogmatikai szempontból ellenvetést tenni nem lehet. 
Szóval a minden haladásnak ősi ellensége, a régiek
ben való inegkövesedés az akadálya, hogy a XX-ik 
század ezen a téren is egy lépést tehessen előre. A  
protestantizmus, amelynek lényegéhez tartozik a vég
telen tökéletesbülés és haladás, nemhogy ellentétben 
állna a halotthamvasztás kérdésével, de sőt kell, hogy 
egyik társadalmi programm-pontját lássa és valósítsa 
meg benne. Ezért örömmel kell fogadnia és tőle telhe- 
tőleg tátnoga nia minden mozgalmat, és kezdeménye
zés , amely különösen e háborús időben a kérdést 
egy lépéssel közelebb viszi a megvalósulás felé.

A legeredmény.sebb kezdeményezést ez idő sze
rint a hadvezetőségtől remélhetjük, amely kicsinyes 
szempontok után sohasem indul, ellenben a közegész
ségügyet annál inkább szivén viseli. (A tisztek közül 
is végrendeletileg számosán elhamvasztanák magukat. 
A napokban hamvasztották el egyebek között Góthá- 
ban szentgyörgyi Szégner Henrik cs. és kir. vezérőr
nagy holttestét is.) Az egyes tudósításokból pedig 
egyenesen arra lehet következtetni, hogy a hadveze- 
töség nem idegenkedik a halotthamvasztás gondolatá
tól Nevezetesen a „Flamme“ c. berlini lap, a német 
halotthamvasztó egyesületek hivatalos lapja legutóbbi 
szama szerint, megkérdezte Leonhard Adelt, a „Béri. 
Tageblatt“ haditudósítóját, mit tapasztalt a kérdést 
illetőleg a harctereken ? A tudósító elmondta, hogy 
Galíciában Przemyslitől délkeletre a kolerában elhalt 
tiro li vadászokat elhamvasztották, még pedig a fertőt
lenítés egyszerűsítése végett tő eges földön, amely 
már izzott, vagy ami valószínűbb, lángba boríttatott. 
Hogy kinek a rendeletére történt mind ez, azt sem a 
tudósító, sem dr. Knak Gottfried ezredorvos nem 
tudta megmondani, aki különben a tényt szintén meg
erősítette. Végül, mint érdekes tényt megemlítette, hogy 
Zsolnán a kolerás és fertőző betegek részére barak
kokat, de egyben egy krematóriumot is építettek. 
Bjelik tábori püspök ezt a hirt, amelyről az „E st“ is 
megemlékezett, az „Alkotmány“ uj évi számában ta
gadásba veszi s szerinte e gócponton csupán a fertőzött 
holmik elégetésére szolgáló kemencéről van szó, mely
hez hasonló T.-ben is működik.
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E pillanatban nincs módunk utánna járni a do
lognak, kinek van igaza, az érdektelen haditudósító
nak-e, vagy a katholikus tábori püspöknek, hanem 
leszögezzük az utóbbinak szavait szószerinti

— „A szükséges esetekben történő hullaégetése, 
főleg, ha annak elmulasztása még a fertőzés vesze
delmével is jár, mint kivételes intézkedést, senki sem 
kifogásolhatja.“ Ezek a sorok bizonyító erejük mellett 
még többet is mondanak, mint amit akarnak. És ez 
a lényeges: a halotthamvasztás ellen elvi kifogás nem 
-emelhető, még a r. kath. egyház püspöke szerint sem.

Kolerás és fertőző betegeink pedig nemcsak 
északon vannak, hanem délen is. A fővárosi lapok 
szerint a belügyminiszter ép a napokban utazott le 
személyesen, hogy az óvóintézkedések megtételét ellen
őrizze. Ha igy áll a dolog télen, mi lesz majd tavasz- 
szál és a nyáron? Azért ha egyenlőre másként nem 
lehetséges, a tábori krematóriumok felállítását a tár
sadalomnak kell sürgetnie az egészséges embermil
liók érdekében.

Különben az egyes külföldi városok a civil- 
krematoriumok felállítását is mindjobban sürgetik. 
Hamburgban a krematóriumot államosították, Reichen
berg, Máhrisch-Ostrau és Prága komolyan fogott 
hozzá, hogy a kérdés dűlőre vigye. Csupán Magyar- 
ország közömbös még, noha megcsendült már a fi
gyelmeztető szó: videant consules:

A háború minden téren sajátos kötelességeket ró 
reánk, melyeket nem teljesíteni: bűn. Az egyik leg
fontosabb kötelesség pedig a közegészségügy terén a 
jelenre és főkép a jövőie való tekintettel: kremató
riumok felállítása. Aki szivvel-lélekkel protestánsnak 
hiszi, tartja és vallja magát: az csak hive lehet az 
eszmének.

S. n.

SZEMLE.
„Állam és egyház“. E cim alatt értekezik az 

ismert nevű német egyházjogász Curtius Fr. a „Christ
liche Welt“ mult évfolyam 53. számában. Ősrégi prob
lémánk: az állam és egyház viszonyainak kérdése a 
világháború okából egy nagy lépéssel előbbre haladt. 
Elvi, szinte radikális megoldás t éljük át napjainkban, 
már. t. i. a nemzetközi jog által alkotott „keresztyén 
állameszme“ s a „kér államközösség“ teljes romba
dőlését. Tudvalevőleg Luther a pápában és a török
ben látta a keresztyénség „ősi gonosz ellenségét.“ 
Mindkettő trónjáról akarja letaszítani a Krisztust. Az 
egyik, mert látható helyettese akar lenni s a másik a 
Irinitás tagadása miatt a pedagógus Sturm Jakab 
a strassburgi reformátorokra azért a törekvésükért,’ 
hogy „a törökkel szövetkezett“ I. Ferencz francia 
királlyal keresték a békés megértés politikáját. Ma

73

meg Németország szövetkezett a törökkel és szívesen 
látja az egész Izlám szent háborús felkészülődését is 
a keresztyén Európa ellen. (Ebben is Anglia járt elől 
a krimi háborúban és ma Japánnal!) Pedig a balkán
háborúban borzalmai dacára szívesen láttuk volna az 
Izlam visszaszorítását s a sztambuli Zsófiamecsetnek 
kér. templommá való átalakulását. Most a történelem 
végkép szakított ezzel az eszmekörrel, mert szövetsé
gessé tette Németország összes protestáns és kath. 
lakosait a törökkel s az egész pánizlám mozgalommal. 
Ezzel végkép el van ejtve az állam és az egyház val
lásilag értékes összeköttetésének a gondolata. A pro- 
testantismusnak a pápás hatalomvágygyal évszázadokon 
át folytatott éles küzdelmeiben gyakran feledtük utób
binak azt a nagy érdemét, hogy megszabadította az 
európai emberiséget a szellemi szolgaság legborzal
masabb alakjától: a muszka czaropapizmustól. Saját 
szemünkkel láthatjuk annak rettenetes bálványát 
a mai Oroszországban. Ha valamikor Róma és 
Byzancz között kellene választanunk, nehéz szív
vel bár Rómához csatlakoznánk. De ez az állapot 
csak a középkori kiskorú népeknél volt lehetséges 
s igy a múlté. Ma, miután a byzantinizmus halálos 
ágyán van, teljes fényében tűnik fel előttünk az 
evangéliumnak az a politikai alapelve: Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré s az isten
nek, ami az istené. Ez az ige a politikának teljes el
választását jelenti a vallástól, mely vallásos lelkiisme
retünk cselekvési szabadságát biztosítja és felszaba
dítja a hitet s az isfenországa szeretetmunkáját a világ- 
birodalmak gondjaitól. így hát ma törökgyözelmeknek 
is örülnünk lehet. Az izlani és az egyház elvi elvá
lasztása nagy gondolatának, mely szemünk előtt való
sul, más tekintetben is nagy befolyása lészen népünk 
és egyházunk benső életfejlödésére. Mert hát felsza
badulnak vallásos erőink a politikai nézetek akadályai
tól s lehetségessé válik majd — a jövendő haladás és 
fejlődés nélkülözhetetlen életfeltételeként — a protes
tánsok és a katholikusok nemzeti egybeolvadása.

Sz. M.

---------   — - -  —  —  • —  m * * ■ » ■ ■ ■  ■ —

KÜLÖNFÉLE.
Gyászrovat. Dr.. Szeberényi János Mihály nyug. 

katonai superintendens és egyetemi tanár 90 éves 
korában Wienben január 19-én meghalt. Lelkészi pá
lyáját szülővárosában Selmeczbányán kezdte. 1860-ban 
katonai lelkész, 1863-ban a wieni theol fakultáson 
tanár lett. — Árvanagyfalvi Farbaky István dr. igaz- 
ságügyminiszteri osztálytanácsos, január 22-én 48 éves 
korában meghalt. Holttestét Budapestről Selmeczbá- 
nyára szállították s ott helyezték január 26-án örök 
nyugalomra. Az elhunytban Farbaky István a honti 
egyházmegye másodfelügyelője, egyetlen fiát gyászolja.
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— Kachelmann Oszkár gépészmérnök, gépgyáros, 
Barsvármegye törvényhatósági bizottságának a tagja 
a cs. és kir. 6. hegyi tüzérezred szakaszvezetője a 
déli harctéren szerzett súlyos betegségben január 16-án 
Rumán a tábori kórházban 33 éves korában a háború 
kitörése óta királyért és hazáért hősiesen küzdve el
hunyt. Január 24-én helyezték Vihnyén örök nyuga
lomra. — Gazdik János tart. zászlós a videfalvai ev. 
leányegyház kántor-tanítója, tart. zászlós az észak harc
téren hősi halált halt.

Lelkészválasztás. Az Achátz Béla távozása 
folytán megüresedett ujbanovcei papi állásra a hívek 
egyhangú bizalma Plivelits Fülöp hrastováci lelkészt 
választotta meg. Az Ur áldása legyen munkál
kodásán!

Kitüntetés. Meskó Károly tábori lelkész a beie- 
gek körül kifejtott odaadó munkálkodásáért az arany 
érdemkereszt kitüntetést kapta meg. Gratulálunk!

A pozsonyi betegápolást végző theologusok
munkájáról szép elismeréssel szólnak mindenfelé. Egy 
a szerkesztőhöz intézett levélből álljon itt a köv. részlet: 
„Sok dicséretet hallottam a mi theologusainkra, mint 
ápolókra. Azok igazán itt is, most is, oly nemesen és 
szépen töltik be, hogy kalapot kell emelni mindenkor 
előttük. Hogy megértsük, milyen űrt töltenek be ők, 
arra kell gondolni, hogy a nehéz sebesültek ápolásá
nál mily szükséges az önkéntes ápolónők mellett is a 
férfi erő. De az arra a célra beosztott katonák nem 
épen az emberek elejéből vannak kiválogatva, azért 
oly szinte megbecsülhetetlen az intelligens férfi ápoló, 
akinek esze, szive a helyén van s aki hivatásánál 
fogva is nemesitőleg hathat a környezetére. Ezért én 
egyénileg őszintén sajnálnám ha a tüzbe indulnának 
ezek a derék ifjak, akik itt is úgyis tüzvonalban álla
nak. Ép most van egyik elzá'va a világtól, mert egy 
kiiteges hagymázos beteget ápolván nem szabad sen
kivel érintkeznie. Tehát itt is szembe nézhet a halállal 
minden percben.“ Ezt az elismerést örömmel közöljük, 
mert jól esik általa belegondolni magunkat theologu- 
saink mostani nehéz munkájába s látni, hogy ezzel a 
hasznos munkájukkal milyen becsületet vallanak.

Theologiai vizsgák elhalasztása. A soproni 
theol. akadémián úgy az alap-, mint a szak- és lel- 
készi vizsgálatok, miután e vizsgákra nézve érdekelt 
theol. hallgatók 3 kivételével a katonai betegápolásban 
vannak elfoglalva a püspök határozata folytán szept. 
havára halasztatnak el. Az írásmagyarázati és rend
szeres theol. dolgozatok megfelelő tételek alapján a 
szóbeli vizsgálatokat megelőző két napon zárt helyi 
dolgozatok alakjában lesznek elkészítendők, az egy
házi beszédek azonban korábban beküldendők. Egy
házi beszédek tételéül kijelöltettek: Mát. 6, 31—33. és 
zsid. 13, 7—8. Az ápolással foglalkozók colloquálásai- 
kat is elhalaszthatják legkésőbb szeptember haváig.
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A nagyszombati reformátusok egyházi szer
vezkedése. A geresdi egyezség felbontásának a kö- 
vetkezményekép a reformátusok megkezdték a külön 
való szervezkedést. A nagyszombati 93 ref. hivő Se- 
divy László nyitrai missiói lelkész vezetése alatt külön 
missiói fiókegyházat szervezett, melynek élén Galam
bos Lajos czifferi állomásfőnök áll, mint főgondnok. 
Vagyonkezelő gondnok: Horkay Dezső pályafelvigyázó, 
presbiterek: Kenessey Nándor állomásfelvigyázó, Nagy 
Sándor fényképész, Akucs István váltóőr és Hodossi 
Pál málházó. (Vájjon a mi szórványban levő híveink 
szervezkedéséről mikor és honnan kapunk és közöl
hetünk majd ilyen híreket? (Szerk.)

A debreceni egyetem megkapta a vizsgái jogot. 
A kultuszminiszter Láng Sándor dr. r. tanárt nevezte 
ki a tanárvizsgáló bizottság elnökévé. A tanárvizsgáló 
bizottság a köv. hét tárgycsoportból fog tanári vizs
gálatot tarthatni és képesítő oklevelet k iá llíthatn i: 1. 
classica-phiologiából, 2. magyar és latin, 3. magyar 
és német, 4. német és latin nyelvészetből és irodalom
ból, 5. történelem és magyar nyelvészetből és irodalom
ból, 6. történelemből és latin nyelvészet és irodalom
ból, 7. történelemből és földrajzból.

A külföídönlevő ev. sebesültek A meglátoga
tására mint hírlik báró Podmaniczky Pál felsőszelii 
és Korea Márton kiskőrösi lelkészeket fogja az egye
temes egyház elnöksége kiküldeni.

Háborús előadások Budapesten. 7raub Gott
fried porosz képviselő, volt evangélikus lelkész, kinek 
neve a Jatho-Traub ügyből kifolyólag jó l ismert, 
Budapesten január 29-én a Lloyd-társulat dísztermé
ben „M ire tanít a háború“ címen felolvasást tartott. 
Febr. 9-én Ecken Rudolf, a jénai egyetem filozófussá, 
febr. 15-én pedig Naumann Frigyes német birodalmi 
gyűlés képviselője tart előadást a háborúról.

Uj hadikórház. A debreceni ref. diakonissza 
otthont hadikórházul ajánlották fel. Száz beteget fog
nak benne elhelyezni. A hadvezetőségnek az a szán
déka, hogy kizárólag németországi katonákat küld 
kezelésre ebbe a kórházba.

Krematóriumok a harctéren. Milánon kérész 
tül Pétervárról jön az a hir, hogy a németek Lodz 
körül hatalmas krematóriumokat állítanak fel, ame
lyekben a holttesteket tömegesen égetik el. Ezzel az 
intézkedéssel a németek a sokféle ragályos betegség 
terjedését akarják meggátolni.

Takarékoskodjunk! A földmivelésügyi minisz
ter rendeletet bocsátott ki az élelmiszerekkel, különö
sen pedig a búzával és rozszsal való takarékosság 
tárgyában. Ezt a rendeletet megküldte az egyházi fő
hatóságoknak is, hogy a lelkészek révén is hasson a 
közönségre s nagyobb takarékosságra buzdítsa azt. 
A nagy időkhöz sok tekintetben nem vagyunk méltóak.
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-Élés dolgában különösen néni. Azért nem lesz fölös
leges, ha minden szószéken felcsendül a takarékos
ságra felhívó komoly intelem. Sok eredményt ugyan 
nem várhatunk tőle, mert aki az „együnk, igyunk, 
holnap meghalunk úgyis“ filozófia valló] \  az nem 
sokat törődik a mi intelmünkkel, azonban bizonyára 
lesznek olyanok is, akik megszívlelik.

Iskolalátogató. Az aszódi ev. főgimnázium meg
látogatásával és benne az állami felügyelet gyakorlá
sával dr. Bailies Ferenc budapest-vidéki főigazgatót 
bízta meg a kultuszminiszter.

A világháború irodalm ának teljes gyűjtemé
nyét akarja megszerezni a bécsi udvari könyvtár, ezért 
a kultuszminiszter felhívta az egyházi főhatóságot, 
hogy az alájuk rendelt hivatalok és intézetek ily irányú 
kiadványait — még azokat a nyomtatványokat is, 
melyek könyvárusi forgalomba nem kerülnek, három 
példányban hozzá bekiildjék.

Olvasmány a sebesülteknek ménhárdi (Sze- 
pes m.) lelkész úr fe'hivja figyelmünket arra, hogy a 
betek evang. katonák közt kiosztandó vallásos tárgyú 
olvasmányokat régi Luther-, Prot. árvaházi, Gotthold-, 
Gusztáv- Adolf is  más naptárakkal lehet pótolni. 
Népünk, mely már annyi áldozatot hozott, az évek 
során át összegyűjtött naptárairól is bizonyára szíve
sen lemondana s igy egyszerre bőségesen volna ma
gyar, német és tótnyelvü vallásos tárgyú olvasmány. 
A naptárak gyűjtésére is van egy pár javaslata. Alkal
mas helyen lakó lelkészeknek kellene a közvetítésre 
vállalkozni. Mi többiek összegyüjtenök híveinktől a 
naptárakat s jelentenők, hogy mennyi áll rendelkezésre. 
A közvetítő lelkészek azután, akik a kórházakkal érint
kezésbe lépnének, disponálnának a gyűjtött naptárak 
felett s azokat a szükséghez képest az egyes kórhá
zakba küldetnék. Homola István kassai lelkész úr már 
most is igen szívesen fogad ilyen küldeményeket. Ezt 
a javaslatot megszivlelés végett olvasóink s különösen 
lelkésztársaink figyelmébe ajánljuk. Persze ezt a mun
kát a mi hivatalos apparátusunk gyönyörűen elvégez
hetné, hogyha nem tartozik is kifejezetten hatáskörébe 
és nem szorosan vett közigazgatási teendő. Azonban 
meddig várjunk rá? Tegyük tehát közhírré, hogy régi 
naptáraknak is jó hasznát vesszük s ha összegyűlt egy 
csomó, Írjuk meg valamely kórházban fogla'atoskodó 
lelkésztársunknak, hogy hány naptárat tudnánk küldeni. 
Egy pár kórházat igy is el lehetne látni olvasnivalóval. 
Hogy azonban lehetőleg mindenhova jusson, az Evang. 
Lapban szívesen közzélesszük, hogy hova mennyi 
olvasnivaló kellene. Akik gyűjtik az ilyesmit, azok ezu
tán egyenest az illető lelkésznek írhatják meg, hogy 
milyen könyveket és mennyit tudnak a rendelkezésére 
bocsájtani. (Szerk.)

Német misszió japánban. Dr. Schiller supe
rintendens Kiotóból a következőket Írja: „A mi hely-
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zetiink itt a következő: személyünk biztonságban van. 
Jó akaratot az elöljáróság részéről bőven tapasztalunk. 
Mindenütt titkos rendőrök őrködnek fölöttünk, hogy 
bántódásunk ne legyen, amint azt már régebben is 
tapasztaltam. Munkálkodásunk természetesen sokkal 
több nehézséggel küzd mostanában, mint békeidőben, 
de azért elviselhető. Eltekintve a financiális oldaltól, 
nincs okunk a nyugtalanságra. A háborús helyzet majd 
elmúlik s már sokkal rosszabb időket is átéltem a 
Németország elleni rossz hangulatot illetőleg. A mi 
missziónk már kezdettől fogva tisztán vallásos jellemű 
tevékenység volt, (eltekintve tán az elmúlt években 
létesített gyermekkert (óvoda) és diákotthontól) úgy
hogy nem igen hinném, hogy a hatóság rossz szem
mel nézne ránk és kilátásba helyezhetjük nemcsak, 
hogy munkánkat megtarthatjuk, hanem, ha a háborús 
helyzet véget ér, nagyobbá is fejleszthetjük. Igazat ir 
nekem dr. Fujinami tanár:

„Azon véleményen vagyok, hogy ezt a rossz időt 
még inkább jól fel lehet használni, hogy megmutassák 
az embereknek, mily magasztos és áldással teli az 
önök, mint Krisztus evangéliuma hirdetőinek munkája.“ 
Ez az én véleményem is és Gundert szabad misszio
nárius is igy gondolkozik. Hogyha őszintén s igazán 
más szándékunk nincs, mint a szivekbe az evangélium 
magvát hinteni, akkor nincs okunk az itteni viszonyok 
közt, hogy hűségesen s buzgón tovább ne dolgoz
hassunk. Elég oly missziói terület van, ahol a munka 
sokkal nehezebb és veszedelmesebb, mint itt. Kiilöm- 
ben pedig egyetlen német vagy osztrák nem panasz- 
kodhatik, hogy Japánban rossz bánásmódban részesült 
volna . . . Missziónk letűnése itt nemcsak vallási 
szempontból volna fájdalmas, hanem súlyos csapás 
volna a németségre is, amely most itt az egyik pozí
ciót a másik után adja föl. És a háború után a kibé
külés fontos munkáját a két nemzet között meg kell 
tennie. — A mi missziónk, ha majd a béke beáll, arra 
lesz hivatva, hogy a barátság kötelékét Németország 
és Japán között szorosabbra fonja."

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
•  ,,

A Theol. Szaklap uj szerkesztőjének Szclenyi Ódon dr.- 
nnk a beköszöntőjét e számban helyszűke miatt nem közölhet
jük. Jövő számban hozzuk. #

A napközi gyermekotthonoknak legalább a háború tar
tamára való berendezését nagyon ajánljuk lelkészolvasóink figyel
mébe. Pálfi tanfelügyelő úrnak köszönöm, hogy erre a kérdésre 
ráterelte a figyelmet. Nem könnyű dolog, de sajnos nagyon 
szükséges. Ahol az előfeltételek megvannak, ott a legjobb biza
lommal az egyházközség vagy a községi képviselőtestület utján 
az illetékes tanfelügyelőhöz fordulni és az ő közvetítésükkel az 
óvónő vagy gyermekkertésznő kirendelését kieszközölni.

Iratterjesztésre Zatliurcczky Lássló ev. lelkész űrtói 
Assakürtröl 3 koronát kaptam. Bár ö maga is sok sebesült és 
egészséges katonát gondoz s ellát iratokkal, buzdításul küldi ezt 
az összeget. Legyen áldás rajta.
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A kisaposfagi (Fejér m.) ev. kántortanitói állásra pályá
zatot hirdetek. Fizetése: 689 kor. államsegély, 288 kor. az egy
ház pénztárából, 50 véka (16 hektoliter) búza, 10‘/4 hold szántó
föld (1200 négyszögöles), 1 4 holdas kert és fübér kedvezmény. 
Stóla: kis temetés 1 ko r, nagy temetés 2 kor., keresztelés, 
avatás 1 kor, Lakás : 2 szoba, konyha, kamra és egyéb mellék- 
épületek. A lakás közvetlen a dunaparfon fekszik egészséges 
helyen. Pályázati határidő február 15. Tót nyelv ismerete szük
séges. Pályázati iratok ev. lelkészi hiva'a. Dunaegyháza (Pest m ) 
címére küldendők.

@háborús újdonságok̂
Az én imakönyvem

Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay Sándor ................K — .20

A LUTHER TÁRSASÁG Könyvkereskedése
(i QTŐRi ÉNEKES KÖNYV

következő kötésű példányainak készletét kiárusít a 
mig a készlettarts a megjelölt kedvezményes áron szállítja
Egyszerit vászonkötés, dombornyomásu fedéllel

K  4.— helyett K  3.— 
Félbőrkötés, fekete domború sajtolásu táblával réz- 

metszéssel tokban K  4.80 helyett K  3.60
Egész vászonkötés, dombornyomásu fémszegélyezett 

’táblával, aranyozott díszítéssel és kapoccsal tokban
K  5.— helyett K  3.80 

Krokodilbőrutánzatu kötés, fémmetszéssel, kapoccsal, 
tokban K  5 — helyett K  3.50

Fekete bőrutánzatu kötés, ezüstözött díszítéssel, fém
metszéssel, tokban K  5.— helyett K  3.50

Piros bársonykötés aranymetszéssel, kapoccsal do
bozban K  6.— helyett K  4.80

Fekete csontutánzatu kötés, dombornyomásu díszítés
sel, aranymetszéssel, tokban K  6.— helyett K  4.80 

Fehér, domborpréselésü, csontutánzatu kötés arany- 
metszéssel, tokban K  6.— helyett K  4.80

Fehér csontutánzatu kötés, aranyozott díszítéssel, arany
metszéssel dobozban K  6.— helyett R 4.50

Fekete csontutánzatu kötés, mint előbbi
K  6.— helyett K  4.50 

Fekete csontutánzatu kötés, ezüstözött díszítéssel, arany- 
metszéssel, kapoccsal, dobozban

K  7.— helyett K  5 —
Bordó borjubőrkötés aranymetszéssel tokban

K  9 . -  helyett K  6.50 
=  Rendelések a =

Luther-Társaság könyvkereskedésében
Budapes t ,  VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intézendők.

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 llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc József 
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 m ellett k i
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2C0Ünél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (S0 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árbün teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kivá- 

natra d ijmenteten szolgál.

Irta: Gyökössy József vei. leik. K — .20

N p ^  CT J |sP I Útmutató a vígasztalás 
I__ I I örök forrásához K —.20

tekintettel a háborúra és téli évszakra. Irtai 
Harsányi P á l ................................ K 50.—

I l i i  teÉH íj 19R é«i l i l é i !  idejére
Irta Kis J ó z s e f ................................ K 3.40

Kókai Lajos könyvkereskedésében
Budapest, IV ., Kám.ermayer Károly-uíca 5.
C élszerű  le v é lh e z  m e llé k  lt  bé lyegekben  b e k ü ld en i a k ív á n t  

k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  —

♦ J É Z U S S A L  E G Y  U T Ó N  . . „
m “js. Prédikációk gyűjteménye.
.ÄRÄ . írták: Kemény Lajos Mohr 

J 5 K . L  Henrik, Szimonidesz Lajos 
™ i«"1 " Szüts Gábor és Wolf J ;;
Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton. -* v*.
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AHIT A HALOTTAK BESZÉLNEK . . .
Akik elmentek, nem mind térnek vissza. Idegen 

tájon, idegen földben nyugosznak meg sokan. Halot
tatok, drága halottatok ! . . .  Hány hitvesi szív fog fájó 
sajgásban szenvedni miattatok. Hány öszbecsavarodott 
galambfehér hajú szülő fog sietve utánatok indulni az 
örökkévalóság felé, hová megelőztétek őket. Ki vagy
tok terítve sorjában egymás mellé, szederjes ajkatok 
csak némaságot beszél, csak fagyosan tudatja velünk, 
hogy megcselekedtetek, amit követelt a haza. Mi pe
dig csendben clzarándokolunk jeltelen sirjaitokhoz, 
letérdepelünk még egyszer belül luborogva 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 
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 beállított, tegyétek meg 
kötelességteket. Ne körötökön kiviil keressetek életetek

vagytok. Kell lenni valami nagyobbnak, amiért 
vagytok.

Sirattok bennünket néma halottakat? Csak sírja
tok, boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatuak. 
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 ereznetek kell állandóan bensőtökben. így fogja 
tisztítani telketeket a szenvedés. A fájdalom mélyít

célját. Az élet jó harcosa mindig a helyén marad. 
Akkor is, ha meg kell halnia. Az ellenség golyójától ne 
féljetek. Legföljebb megölh t benneteket. De amiért síkra 
Szálltatok, azt nem ölheti meg. Jönnek helyetekbe újak, 
kik azért harcolnak, amiért ti meghaltatok. Folytatják 
btt, ah» 1 ti elhagytátok. És ez nem vigasztok nektek? 
Nyomorult ember és nyomorult níp az, melynek nin
csenek eszményei, hogy azért éljen haljon! „Kinek 
drágább rongy élete, mint a haza becsülete." 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 mások boldogságáért 
önnön vérükkel fizetnek. Fizetnek a hazáért vért és 
életet, mint Isten fia az egész emberiségért fizetett 
vért és életet. Nem félmunkát, fél szivet, sok hazug 
szót, képmutatást és alávalóságot, — hanem vért és 
életet áldozzatok a haza oltárán. Ne csak lelkesedje
tek, hanem cselekedjetek. Lássatok magatokon túl, 
hogy megtudjátok, kik vagytok. Nem csak magatokért

nemesit, jobbít. Tartós szerencse könnyen felületessé 
tesz. Szenvednünk kell, hogy bensőnkben gazdagodjék, 
rendeződjék, nemesedjék az élet.

Ne feledjétek, ti élők, hogy miajövőhalottai vagyunk. 
Elvittük 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.

( in le w iM l az j m ü É L l S  LAF“-öal. E lapok kaphatók Szimoiiesz Lajos n . lelkésznél M óízpópp (Honiiesye)





EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

6. SZ. .. A . 1915.
ARANYOSMAKÖT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . a 1915. FEBRUÁR 6.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vili.) küldendők.

rőüZLRKESZTÓ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÍS  KIADÓ:

SZÍ MÓNI DESZ LAJOS
M'MUNKATÁRSAK: HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN fs  E N D R E F F Y  J ÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kise‘;b hirdet&ck (r ályázatok) n.inden 
: znvn G. fi 1K r. - Többször megjelenő 
!iirdeiéseKr.» I megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sz. A'.: Az új polgári perrendtartásról. — Egy tartalékos zásdós levele. — M. J .:  Egy adat a háború egyenértékűhez. 
Irodalom. — Szemle — Fontos számok -  Különféle. — Hirdetések.

Az új polgári perrendtartásról.
i.

Az új év küszöbén életbe lépett új perrendtartás 
nemcsak a bírákat és ügyvédeket érdekli. A j< g érvé
nyesítésének új rendje belevág minden állampolgár 
jogi és gazdasági életébe és sok költséget és kárt 
takaríthat meg magának, a ki az új pcrrer.dnek szabá
lyaival legalább nagyjából megösmerkedik. Miután 
pedig a mi népünktől nem lehet megkívánni, hogy az 
öt érdeklő jogszabályokat a meglehetősen complikált 
és casuistikus törvényszövegből megtanulja s miután 
ez a nép még mindig bizalommal keresi fel papját, 
hogy neki ügyes-bajos dolgaiban tanácsot adjon, az 
Evangélikus Lap elhatározta, hogy nehány cikkben 
ismertetni fogja az új perrendtartásnak ama szabályait, 
a melyeket a lelkésznek tudnia jó, ha hive hozzá fordul 
tanácsért.

Mielőtt a perrendtartásra magára áltérek előre
bocsátom azt, hogy a perlekedés az új bélyeg és 
illetéktörvény folytán, a mely a perrendtartással egy
idejűleg életbe lépett, igen megdrágult, azért kétszer 
is fontolja meg a szegény ember, mielőtt ráadja a 
fejét, hogy pert kezd. A pert — épen úgy mint a 
háborút — néha lehetetlen kikerülni, de ha egy sovány 
egyezséggel kikerülhetünk egy zsíros pert, kössük meg 
az egyezséget még fogcsikorgat;'’ss;il is. Sok pert ki
kerülhet a szegény nép azzal, ha jogügyletei megköté
sénél egy jóravaló ügyvéd vagy közjegyző tanácsát 
kikéri. A jegyző olcsóbban csinálja, de a kár a mi a 
rosszul szerkesztett szerződésből a szegény emberre 
hárul igen gyakran teljesen tönkreteszi azf. A lelkész 
természetesen óvakodjék attól, hogy jogügyletek köté
sénél vagy végrendelkezéseknek közbenjárjon. Ha hive 
ilyen ügyben tőle tanácsot kér, küldje őt a közjegy
zőhöz, vagy ajánljon neki egy jóravaló ügyvédet. Óva 
intsék a lelkészek híveiket zugirászok igénybevételétől,
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a kik már foglalkozásuknál fogva, a melyet a törvény 
elzárással és pénzbüntetéssel sújt, megbizhatlan, züllött 
egyének, akik a köznép tudatlanságát kihasználva, an
nak kiszán ithatlan kárt okoznak és lelkctlcnséggel és 
értelmetlenségükkel azt perekbe bonyolítják.

Általában véve pedig igyekezzenek a lelkészek 
híveiket a hitelbevevés káros voltáról kitanitani. Az 
a ki nem vásárol hitelbe, nincs kitéve annak, hogy a 
hitelb vétel folytán perrel megtámadják. Különösen 
óvakodjék a szegény ember kényelmi cikkek, képek, 
könyvek, szőnyegek, vászonnemiiek stb. hitelbe vásár
lásától. Ezeket akkor vegye meg, ha együtt van a pénz, 
a m.t arra szánt. Jó tanács az is, a mit egy német 
lapban olvastam, hogy háború idején fizessük ki szám
láinkat és ne vegyük igénybe a moratóriumot, mert a 
háború befejezése után kétszeresen fog nyomni ben
nünket a régi és az új gond.

A bíróságok előtti eljárásnak két főneme van, 
az egyik a j rásbirósági, a másik ;• törvénykezési el
járás. Ezenkívül vannak még bizonyos ügyekre kivé
teles eljárások, amelyek közül csak azokkal fogunk 
foglalkozni, a melyekben az ügyvédi eljárás nem kö
telező.

Nem vonható ennik az ösmertetésnek keretébe 
mindazon szabályok felsorolása, a melyek meghatá- 
Iózzák mely ügyek tartoznak a járásbíróságok és me
lyek a törvényszékek ha áskörébe. A ki ebbe alapo
sabban behatolni akar, r.z tanulmányozza a polg. 
perrendtartás (1911. évi I. t.-cz.) 1. és 2. §§-ait.

Elég egyelőre ha azt tudjuk, hogy a járásbíró
ság hatáskörébe tartoznak azok a vagyonjogi perek, a 
melyek tárgyának értéke kétezerötszáz koronát meg 
nem halad, tekintet nélkül a per tárgyának értékére 
azok a vagyoni perek, amelyekre nézve a járásbíróság 
hatásköre teljesen bizonyító okiratban ki van kötve. 
Ide tartoznak különösen tekintet nélkül az írtékre, a 
bérleti és haszonbérleti viszonyból eredő, a sommás

82



6. szám.

visszalielyezési, a szolgálati szerződésből felmerülő, az 
ideiglenes nőtartás, a házasságon kívüli nemzésből 
származó követelések iránti perek stb. A járásbíróság 
elé nem tartozó perek a törvényszék hatáskörébe tar
toznak. Vannak oly ügyek is, a melyek tekintet nélkül 
az értékre kizárólag a törvényszékek elé tartoznak, 
ezek azonban mint a hitbizományból biró és közhiva
talnok által okozott kár megtérítéséből és kereskedelmi 
viszonyokból eredők a falusi embert nem igen érdeklik.

A pert rendszerint ott kell megindítani, a hol az 
alperes lakik vagy tartózkodik. Ha valakit nem a saját 
lakhelyén perelnek iLetékességi kifogással élhet, de 
ezt mindjárt a tárgyalás kezdetén kell előadni.

Sok visszaélésre szolgáltatott okot a múltban az 
a körülmény, hogy a kereskedő és iparos könyvkivo- 
nati követeléseit a más helyen lakó adóssal szemben 
azon bíróság előtt érvényesíthette, á hol a könyvek 
vitetnek. Az új perrendtartás ezt a részletkövetelésből 
eredő követelésre egészen kizárja, más könyvkivonati 
követelésekre nézve megnehezíti. Mi csak azt taná
csolhatjuk, a ki a vidékről Budapestre jön és itt hitelbe 
vásárol, ne Írjon alá semmit, ha azt akarja, hogy 
budapesti járásbíróság elé idézhető ne legyen. Ha 
levélben tesz megrendelést itt perelhetik.

Az illetékességi kifogást nem lehet Írásban elő
terjeszteni, azt a kereset tárgyalására kitűzött határ
napon szóval kell előterjeszteni. A távollakó alperes 
bizzon meg a bíróság székhelyén lakó ügyvédet a 
kifogás megtételével. Ha annak helyt adnak, a költ
ségben a felperes lesz elmarasztalva.

Mikcr kell a per vitelével ügyvédet megbízni?
A járásbíróság előtt a fél személyesen léphet fel 

és személyesen védekezhetik. Keresetét az arra kiren
delt napokon szóval is előadhatja. Meghatalmazott 
által is képviseltetheti magát, de a felet, mint meg
hatalmazott csak a következő huszadik életévüket be
töltött személy képviselheti:

1. a felmenő ágbeli rokon felmenő ágbeli roko
nát és viszont, a férj nejét, a testvér testvérét és a 
pertárs pertársát;

2. a gazdatiszt, az erdőtiszt és a bányatiszt, vala
mint az, a ki valamely ingatlan kezelésével járó ügy
letek kötésére állandóan van hatalmazva, a gazdaság
ból vagy az ingatlan kezeléséből eredő ügyekben azt, 
a kinél alkalmazva van ;

3. a kereskedelmi meghatalmazott és az iparos
nak üzletvezetője az üzletből származó perekben 
főnökét;

4. a gazda cselédjét és a gazdatiszt a gazdaság
ban alkalmazott cselédet.

A meghatalmazáshoz nem szükséges az aláírás 
közjegyzői hitelesítése, két tanú elegendő.

Ha a per tárgyának értéke 1000 koronát meg
halad úgyszintén váltóperekben a félnek járásbíróság 
előtt is ügyvéddel kell magát képviseltetni.
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A váltó és kereskedelmi ügyekben kibocsátott 
fizetési meghagyás ellen a kifogás ügyvédi képviselet 
nélkül is benyújtható.

A törvényszék, a kir Ítélőtábla és a kir. kúria 
előtt a félnek ügyvéddel kell magát képviseltetnie.

S/tehlo Kornél.

Egy tartalékos zászlós levele.*
Nagytiszteletü Uram, a táborba küldött lapján azt 

írta nekem.: Ha nincs az ezrednek papja, legyen ön, 
annak a szegény, meggyötört népnek apja, papja! 
Tehát nem csak lelkem sugallatát követtem, hanem 
az Ön sorai is arra serkentettek, hogy lelkész híján 
én prédikáljak nekik karácsony ünnepén, hogy messze 
a Magyar hazától, a családi otthontól, a pusztulás, a 
borzalmak helyén sem nélkülözzék az öröm hírt: meg
született a Krisztus ! Gondolom érdekli, hogy egy 
papi dolgokban teljesen laikus ember mit is prédikál
hatott?! Tehát itt küldöm!

Mint lelkésznek, lesznek reá észrevételei, de 
hogy itt volt hatása, azt bizonyították a szegény meg
gyötört katonák omló könnyei. Nekem pedig életem 
legboldogabb, felejthetetlen emléke marad, hogy pré
dikációm megkönnyebbülést, megnyugvást szerzett 
embereimnek és az én lelkemnek.

Jött a parancs s megfordultunk Magyarország 
felé, kimondhatatlan boldogító érzés: a hazát védeni!

Levelemet is Magyar földön írom . . .
*

Bajtársak, Katonák, Testvéreim az Ú r Jézus
Krisztusban.

Ágyú dörgések, puska ropogások közepette, 
a keresztyén világ legnagyobb ünnepén én, aki nem 
vagyok az Úrnak felkent szolgája hirdetem Nektek a 
Megváltó születését. Én, aki nem vagyok hivatva, 
hogy hirdessem én, akit ide állított veletek egy sorba 
a hívó szó: veszélyben a haza! Egy isteni sugallat
nak engedve megkísérlem, hogy lelki békét, egy kis 
lelki megnyugvást szerezzek tinéktek, szerezzek 
magamnak s hogy ez csak némileg is sikerüljön, 
kérem erre a Mindenható segedelmét!

Én édes véreim! A napnak épen abban az 
órájában vagyunk, melyben szeretett otthonunkban, 
kis falunkban avagy városunkban oly hivogatóan 
kong kicsiny templomunk harangja: oh jertek ti, 
kik megfáradva vagytok és enyhülést nyertek; óh 
jö jj te bűnös lélek, megszületett a Megváltó, nincs 
mit félned, ha Őbenne bizol, ha Öt követed, el nem 
veszhetsz! így kong, így cseng a kis harang, így 
kong, igy búg a nagy harang! — Testvéreim, ti 
már vélitek is hallani a harangszót, mentek is már 
arra az Úr háza felé; de ébredjetek!

* Lapunk szerkesztőjéhőz ezt a levelet és prédikáció, 
küldte Fizély Imre tartalékos zászlós. Örömmel adjuk közret 
annál is inkább, mert küldője ne n papi ember.
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Tudom, a képzelet játéka fájón remegted meg 
sziveteket, hogy az ébredés ne legyen oly fájó, 
jertek ha e pajta alól is, de lélekben oda vezetlek, 
ahová ismerős papotok, rígi lelkipásztorotok szo
kott: az Üdvözítő elé, a betlehemi jászolhoz, az 
Űr zsámolyához! Hallgassátok meg, felolvasom nék- 
tek a szentírásból azokat az igéket, melyek un min
den templomban elhangzanak, talán könnyebben 
beleéli magát Ielketek az ünnepi hangulatba, ha 
pap, lelkipásztor hijján egyik tisztetek prédikál is. 
A szent igék pedig ekként szólnak:

Lukács II. 1 — 15-ig.
A régi karácsonyi történetet hallottátok. Sok 

kedves emlék újul fel lelketekben! Engem azonban 
az egész történetből az angyali sereg szózata raga
dott meg legjobban: Dicsőség a mngnsságos 
mennyekben az Istennek és e földön békesség és 
az eml erekhez jóakarat

Figyeljétek csak az angyali szózatot! Az idők 
teljességében hangzott ez el, a Megváltó születése
kor. S a Megváltó megjelenését valóban dicsőség 
és békesség követte. Én kedves atyámfia, édes 
felebarátom, nem tar od-e időszerűnek, szükséges
nek éppen ma megfontolni ezt az angyali szózatot ? 
Dicsőséget, békességet hirdet az angyali sereg, mely 
az. Üdvözítő megjelenését követte; de amely dicső
ség ma ismeretlen dolog, amely békesség, ma nem 
létező valami, mert ezt az Üdvözítőt, aki ezt a földre 
hozta, megfeszítette a rosszakaratú ember. És sajnos, 
nem egyszer feszítette Öt meg. Minden évben eljő 
az Üdvözítő, meg is születik, de sajnos az Úr szü
letése csak látszólagos. Embe.társam! hogy ez igy 
van, egyedül csak Te vagy az oka, nem engeded, 
hogy a szivedben, lelked legmélyebb iéjiekében 
szülessék meg a Krisztus és éljen tebenned és Öt 
soha meg ne feszítsed!

Békesség a földön! — mondta az angyali 
szózat. Ha körültekintesz embertársam, mit látsz? 
Látod a halálnak szörnyű aratását, olyan háború
ban harcolsz, milyet a világ eddig elképzelni sem 
tudott ; jeltelen sírok, tcmetetlen holttestek, évszáza
dok munkájának romjai jelzik, hogy erre mi történt! 
Könny, sóhaj, fájdalom, sírás és jajgatás ami otthon 
maradt kedveseink sorsa!

Nem hallatszik ma a boldog ige: Boldog, 
öröm-nap derült ránk, ma nem tud vigadni szivünk, 
nem, mert sok hajlék üres lelt, a nyomor verte fel 
tájékát és sok családnak esett le a feje-koronája!

Én felebarátaim! — úgy ér;em, hogy újból 
elérkezett az idők teljessége. Elérkezett, hogy min
denki hallja nyitott fülekkel, nyitott szívvel és lélek
kel : Dicsőség a magasságos mennyekben az Isten
nek és e földön békesség és az emberekhez jóakarat!

Drága Atyámfiái, én úgy látom, hogy ennek 
a nagy békétlenségnek, ennek a nagy háborúnak,
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mi magunk vagyunk az okai. Mi gyarló emberek, 
akik a hozzánk a béke olajágával közelgő Krisz
tust szivünkbe nem bocsájtottuk be, Öt nem akar
tuk ismerni, eltaszítottuk magunktól, Öt megfe
szítettük.

Az eredmény az lett, hogy még gyarlóbbak 
lettünk. A szeretetlenség, az irigység, a rossz indu
lat, a bosszú s a rossz tulajdonságok sokasága lett 
úrrá a mi lelkűnkben, szivünkben.

Az egyes ember rósz tulajdonsága átragadt az 
egész társadalomra, az egész világra ! S az eredmény, 
au borzalmas! Sok füstbe ment remény, megvaló
síthatatlan terv, árvák, özvegyek, elhagyottak száz
ezrei, megmérhetetlen könny és vér! Öli atyámfiai 
nem időszerű c most az angyali szózat, nincs e 
most itt az idők teljessége, hogy a nyomorult világ
nak odazengje mindennél hangosabban: Ember! 
eszmélj, figyelj! újból megszületett az Üdvözítő, 
halljad az angyali szózatot, véssed szivedbe mélyen : 
Dicsőség a magasságos menyekben Istennek és e 
földön békesség és az emberekhez jóakarat!

Oh bárcsak megszületne a Krisztus ami szi
vünkben is, óh bál csak töltene el bennünket lel\ i 
békével, egymás iránt való jóakarattal, oh bárcsak 
hallaná meg az igész világ: Dicsőség a magasságos 
mennyekben az Istennek és e földön békesség es 
az emberekhez jó akarat! Amen

Miatyánk stb.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg mindnyá

junkat, tegye Ö ami lelkünket a békesség lakásává, 
adjon erőt, bátorságot, hűséget és kitartást nehéz 
küzdelmünk megvívásához Amen.

[fii Mit l kiteli „Hlíítsi E lP lW
Sokat beszélünk a háborúról és még többet vá

runk tőle. Beszélünk sok káráról — ha nem is a leg
többet, meg különösen arról a sok erkölcsi haszonról, 
amelyet lépte.;-nyomon látunk, nagy vallási feibuzdú- 
lásjól, gyakori és nagy templomba-járásról, — és 
azután beleszédülünk szinte, ha a háború bekövetkez
hető nagyszerű kereskedelmi és ipari „konjunktúrái“-ra, 
a remélt nagymérvű gazdasági fellendülésre gondolunk. 
Ebben a felségesen nag) küzdelemben mindenütt csak 
hősöket, hőstetteket keresünk, a kisebb de azért szintén 
jelentőséges dolgok iránt nincs is most érzékünk, — 
ha meg van, eltompítani törekszünk, hogy csak szépet, 
csak jót, csak nagyszerűt — lásunk. A háború kárai
val szembe rllitjuk áldásait, és különösen a mi elzár- 
tan elmélkedő lelki világunkban megalkotjuk háborús 
filozófiánkat a háború erkölcsi egyenértékét. Kétség
telen, van ilyen, vagy ilyesféle is, de van más erkölcsi 
értéke is. Csak egyre mutassunk rá.

Az állam megalkotta a mély szociális érzékről 
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tanúskodó és áldásosán működhető intézményt: a 
hadba vonultak hátramaradt családtagjai segélyezését. 
Könnyeket letörülni, a gondok terhét megkönnyíteni 
van hivatva ez a segély, a gyakorlatban a gondnél
küliség, sőt elbizakodott jólét biztosítására szolgál. 
Nem beszélünk elvont elmélkedésből, de látjuk a szo
morú eredményeket. Jó gazdák és nélkülözéstől koránt
sem aggódó polgárok fizettetik meg maguknak ilyen 
módon a hadbavonult munkáskezek hiányát. Pedig a 
háborús idő nekik terményeik s a gazdasági piac 
magas árai révén egyenesen hasznot is jelent, felesle
get hoz, — amit kiegészít az államsegély. Mennyire 
elromlik a szép és nemes is az emberek keze között! 
Másrészről pedig nem a nyomor enyhítése, — hanem 
a doiogtalanság előmozdítása is ott van az államsegély 
nyomában. Bizonyságom erre Zemplén vármegye, ahol 
a közigazgatási bizottság aggodalmaskodik, vájjon ha 
a hadbavonult gazdasági cselédek, munkások államilag 
segélyezett nejei és családtagjai az állami támogatás 
folytán dologtalanságok miatt nem segédkeznek, vagyis, 
ha a keresetre nem lévén rászorulva,* továbbra sem 
hajlandók semmiféle munkát végezni“ — mi lesz akkor 
a tavaszi mezőgazdasági munkálatokkal ? — Nem fog
lalkozunk bővebben a határozatta', amely felhívja a 
közigazgatási hatóságokat, „különösen pedig felkéri a 
lelkész . . . urakat“ , buzdítsák a hadbavonultak segé
lyezett családtagjait a munkára. Megemliteidőnek 
tartom, hogy a bizottság felír a földmivelésügyi minisz
tériumhoz a segélyosztás ügyében.

Nem célunk, hogy részletesebben foglalkozzunk 
a dologgal, elég ha rámutatunk. Nagy réteget érintő 
kérdés ez, sokakat magával r-gadó „erkölcsi“ hatás. 
Nyitott szemmel vizsgáljuk a háború erkölcsi hatásait 
és csak azután állítsuk fel a nagy tételt, a háború 
„erkölcsi egyeuértékét.“ Az emberek még a háború 
alatt emberek maradtak. n. J.
—  —  —.. .  — »—-i- .-  ■-a-»-,- i~i~i

IRODALOM.
Hadi beszédek. Az országos hadsegélyző b i

zottság megbízásából a m. kir. honvédelmi minisztéri
um Hadsegélyző Hivatala a háborúban elesett, vagy 
a háborúban kapott sebek, avagy a hadi fáradalmak 
következtében elhalt katonák özvegyei és árvái javára 
egy 5 füzetből álló hadibeszéd sorozatot adott ki. 
Minden egyes füzet ára 10 fillér. Az első füzet Apponyi 
Albert grófnak 1914. december 5-én tartott beszéde: 
„A  háború cs a nemzeti politika“ (21 oldal.) A má
sodik füzet Csernoch János bíboros hercegprímásnak 
1914. december 15-én tartott beszéde: „Egyház és 
háború.“ (14 oldal). A harmadik füzet Báró Hazai 
Samu in. kir. honvédelmi miniszternek 1914. december 
8-áu tartott beszéde: „A háború tényezői.“ (15 oldal). 
A negyedik füzet Tisza István grófnak 1914. december
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22-én tartott beszéde: „A háború hatása a nemzeti 
jellemre.“ (15 oldal). Az ötödik füzet Andrássy Gyula 
grófnak 1914. december 12-én tartott beszéde: 
„A háború oka“ . (19 oldal).

Bennünket közelebbről Csernoch hercegprímás 
beszéde érdekel. Az előadás tárgya annak tisztázása, 
hogy megengedhetőnek tartja-e az egyház hittani és 
erkölcsi szempontból a háborút s miképen illeszti 
bele az erkölcsi világrendbe? Az egyház hivatását 
Csernoch nem az államok kormányzásában látja, nem 
a nemzetközi jogviszonyok rendezésében, hanem ab
ban, hogy a halhatatlan lelket elvezesse örök céljához. 
A háború jogi, nem vallásos kérdés, amelynek meg
ítélése csak a vallásos és erkölcsi el.ekkel való vonat
kozásaiban tartozik ac egyház illetékességébe. Az 
evangéliumban a háborúról elvi kijelentést nem olva
sunk. Jézus nem foglalkozott politikai, államjogi és 
nemzetközi kérdésekkel, csak az emberi élet alapjait 
és célját érintő igazságokat hirdette. A háborút nem 
tiltotta. Az ószövetség sok háborúnak jogosságát 
elismerte. Az evangélium ajánlja a szelídséget, a türel
met, a hősies béketürést, de az önvédelem jogosságit 
kétségbe nem vonja, hanem föltételezi. Az önvédelem 
jogunk, sőt bizonyos körülmények között kötelessé
günk. A világtörténelem alig mutathat fel okmányt, 
amely egy háborúnak keletkezését oly világosan és 
meghatóan igazolná, mint Őfelsége proklamációja. 
Majd néhány szót szólva a pacifizmus törekvéseiről, 
a háború lelki és erkölcsi hatásairól, avval végzi be
szédét, hogy bellum geritur, ut pax acquiratur. A 
háborút azért viseljük, hogy tartós és tisztességes bé
két nyerjünk. Valamennyien a hazában szivünk mélyéig 
meg vagyunk győződve a mi harcunk igazságáról és 
azért rendíthetetlen bennünk a győzelem reménye. \  
keresztes háborúk hangulata száll meg minket. „Az 
Isten akarja“ , a mi jelszavunk. Fízt mondja a herceg- 
prímás. Egyik-másik állítása mellé kérdőjelet lehet 
tenni. Ez azonban cs k úgy ér valamit, ha azt 
mindenki maga teszi meg. Prohászka előadása. Január 
hó 10-én vasárnap este dr. Prohászka Ottokár megyés
püspök a székesfehérvári Muzeumegyesületben tartotta 
az első háborús estét. Témája a „Háború és erkölcsi- 
ség“ volt. A „Fejérmegyei Napló“ szerint az egy órás 
előadás a közönségét valósággal elbűvölte. Először a 
háborút mutatta be a maga valóságában, rettenetes 
pusztításaival és káraival. Azután a háborúból levon
ható erkölcsi hasznokat sorolta fel. Miként a kő még 
nem szobor, hanem belőle lehet mestermüvet alkotni, 
úgy maga a háború sem csinál erkölcsi megújhodást, 
hanem alkalmas eszköz a nagy korrekcióra. A háború 
erkölcsi hatását széles perspektívában világította meg, 
csakhogy a fénykévében ott volt a háború okozta ár
nyék is : a hiénák, a ::ialombárók s a hamis jótékony
ság. Az igazság fonalait bevezette a szókimondó fő 
pásztor a városházba, a színházba, a korzón ma is
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selyemrongyban hivalkodó hölgyek rokolyájáig is. De 
leszűrte az előadó a háborúnak a szociálizmusra, a 
nemzeti érzésre való hatását is s oda konkludál, hogy 
a háború lesz hivatva megtisztítani az emberiség er
kölcsi érzését és felfogását. A felolvasást a megyés
püspök engedelmével a Fejérmegyei Napló adta ki a 
közönség kifejezett óhajára. Kapható a kiadóhivatal
ban, Székesfehérvár, Szent István-tér 1.

Egyetlen tudományos theologiai folyóiratunk, 
a Theologiai Szaklap, melyet 12 éven át Raffay Sándor 
theol. tanár, budapesti lelkész szerkesztett, az új évvel 
szerkesztőt cse:élt. Szelényi Ödön dr. pozsonyi theol 
tanár lapunk volt főműnk »társa vette át a szerkesztést 
Nehéz, nagyon nehéz időkben és bizonyára nem a 
legbiztatóbb auspiciumok között. Vállalkozási minden 
rokonszenvet és támogatást megérdemel. Hisszük is, 
hogy a lap előfizetői ki fognak tartani s ebben a nchéz 
időben áldozatokkal dokumentálni fogják, hogy ennek 
az egyetlen szaklapunknak nem szabad meghalnia, 
még csak meggyengülnie sem, mert egyházunknak a 
theologiai tudományt meg kell becsülnie, annak virág
zását, szóhoz jutását áldozatokkal is elő kell segítenie.

A beköszöntőből azt látjuk, hogy a folyóirat a 
tudományos vizsgálat szabadságának a feltétlen tiszte
letét tűzte ki célul. Hangsúlyozza, hogy a theologiának 
nem készen kapott tételek igazolása a feladata, hanem 
kutatás, tárgyának gyökeres megvizsgálása. Amely 
theologia készen kapott tételek igazolását vallja fel
adatául, csak — iparág és nem méltó többé a tudo
mány névre. A vizsgálat szabadságának a theologia 
«gesz terén az Írástól kezdve a gyakorlati munkásság 
problémáinak a mezejéig mindenütt érvényesülnie kell. 
A Theol. Szaklap fel fogja ölelni a theologia kérdések 
egész tömegét, azonb n különös gonddal fog foglal
kozni a magyar theologiai irodalommal és annak a 
történetével. Közöl majd hazai egyháztörténet forrá
sokat is.

Nem szegődik egyik theol. és egyházi párt szol
gálatába se, mert ez is gátolná a vizsgálat szabadsá
gát. Mindenki tudományos meggyőződését, munkája 
eredményét meg fogja becsülni. Ezzel a programmal 
hívja közös munkára, egymás megértésére a hazai 
protestáns theologiai tudomány művelőit. Bár hallgat
nának minél többen a hivó szóra s bár sereglenének 
minél többen a lap olvasói közzé is, hogy ez a derék 
vállalkozásba beléje temetett munka ne vészén kárba, 
hanem e szomorú időben is megéljen, hogy utána 
virágzásnak indulhasson! A lap előfizetési ára 6 ko
rona, tneologusoknak segál lelkészeknek is tanítóknak 
4 korona.

„Emlék a viharos időkből“ címen Paulik János 
nyíregyházi lelkész kiadta egy okt. 6-diki imádságát, 
karácsonyi és az ó év utolsó estéjén tartott beszédét. 
Sajnáljuk, hogy nincs arra terünk, Ingy ezeket a

89

beszédeket behatóan tárgyalhassuk. Azonban olvasóink 
figyelmébe ajánljuk őket Nemcsak azok, akik hallgat
ták, hanem azok is akik olvassák, épülni fognak eze
ken a komoly, mélyen átérzett és minden felesleges 
sallang nélkül való szép beszédeken. A füzet ára 40 
fill. Megrendelhető a szerzőnél is.

Az új élet igéje ciinen Pröhle Károly soproni 
theol. tanár kiadta a soproni ev. templomban január
10-én elmondott egyházi beszédét. A prédikáció tömeges 
terjesztésre van szánva. Tiszta jövedelme a harctéren 
elesettek özvegyei és árvái javára folyik be. 1 pl. 16 
fill. 50 drb. 7 kor. 100 drb. ára 12 kor.
*  — - ~ i — i  ni— i,------------------ i n r i u ~ L r ir r m

SZEHLE.
M agyar talizm án. A budapesti napilapok de

cember 21-iki számaiból vettünk hirt először arról, 
hogy egy új hadsegélyzö bizottság alakult meg Buda
pesten gróf Tisza István védnöksége alatt, mely bizott
ság feladatául a „Magyar talizmán“-ok elárusitását 
tiizte ki, a katonák hátramaradottjainak felsegélyezése 
céljából. Ez a „Magyar talizmán“ egy kis emlékérem, 
melynek ez a körirata: „Afagyarok nagyasszonya —  
hazánk réménye.u E mondást Csernoch kath. herceg
prímás készítette; a kép pedig Máriát, Isten anyját 
ábrázolja a gyermek Jézussal. A megalakulás után 
csaknem mindennap olvasunk egy-egy rövidke hirt, 
mely lelkesen regisztrálja ez egyesület munkáját s 
megtudjuk, hogy harctéren levő katonáinknak épugy 
mint az itlhonlevöknek ezer és ezer számra kerülnek 
birtokába e Mária képes talizmánok, „melyekről kato
náink egyenesen azt hiszik, hogy őket ez a szüzanyás 
kép megtartja életben s ha hozzá imádkoznak az ellen
ség golyója nem érheti őket.“ . . . stb.

Az Országos Pázmány Egyesület. A katholikus 
irók és hírlapírók egyesülete ez. Van 135 alapitó, 230 
rendes és 313 pártoló tagja, 127,966*90 kor. vagyona. 
Az egylet működésének a súlypontja a katholikus egy
ház a katholikus intézmények védelme. 1914-ben a 
Pázmány védőiroda zajtalanul, de annál eredményeseb
ben működött. Az új sajtótörvény módot ad a meg- 
tám idott egyháziak védelmére s az új esküdtszéki 
rendtartás is lehetővé teszi az egyházellenes kirohaná
sok megbüntettetését. A védöiroda rektifikációkat adott 
ki a megtámadott egyháziak védelmére és cikkeket a 
katholikus sajtó számára. 1914-ben 232 egyházellenes 
támadás jelent meg a magyar sajtóban. Ebből 129 
teljesen általános tartalmú, mig 103 eset speciális 
támadás volt papok, szerzetesek, vagy egyházi intéz
mény ellen. 68 esetben teljesen valótlanok voltak a 
támadások és a védőiroda rektifikációt is adott ki. A 
többi esetben részben megtörtént tények a sajtóorgá
numokban erősen elferdittettek vagy kiszineztettek. Ily 
esetekben a védőiroda figyelmeztette az illető lapokat
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tévedéseikre és ismertette a száraz tényállást. Kiadott 
ezenkívül 8 cikket, köztük egyet Csernoch János her
cegprímás, kettőtt Prohászka Ottokár püspök irt.

FONTOS SZÁflOK.
5. A törvényesen bevett vallás felekezetekből 

1251 egyén lépett ki, 280-nal kevesebb, mint az 
1911. évben. Az országrészek közül . . .  a Tisza- 
Maros szöge vezet, ahol 443 kilépés történt A vár
megyei törvényhatóságok közül aránylag a legtöbb 
kilépőt Bihar (225) Arad (217) Csik (142) Temes (93), 
Torontál (87) vármegyékben, a városok közül Buda
pesten (150) Újvidéken (20) és Hódmezővásárhelyen 
(23) találjuk. A kilépések a legérzékenyebben a gör. 
kel. gör. kath. és ref. „ felekezetet“ — ez is kath. ter
m inológia! egyház csak egy van! — érintették, melye
ket az 1912. évben 501, 262, illetőleg 220 hivő hagyott 
el. A sorrend más mint az előző évben, aminek az a 
magyarázata, hogy 140 csikmegyei gör. kath. székely 
az oláh egyházi fenhatóság alól magát kivonni óhajt
ván, felekezet nélkülivé lett, de még ugyanazon évben 
áttért a róni. kath. hitre. A kilépések valószínű okául 
a nazarénus szektához való áttérés 393 a baptista val
lásra való áttérés '133 esetben szerepelt, 198 esetben 
az egyházi adók terhessége, 153 esetben ez és a naza
rénus, vagy paptista hitre való áttérés, 22 esetben a 
lelkésszel való viszálykodás volt a kilépés oka. 352 
esetben nem lehetett az okot megállapítani. A kilépet
tek között oláh volt 504, magyar 492.

6. 1912-ben 6421 egyén változtatta a vallását. Az 
áttérések folytán a róm. kath. egyház 1124, a baptista 
„felekezet“ 264 hívőt nyert, ezzel szemben az izraeli
ták 416, a gör. kel.-ek 347, a reformátusok 213, a gör. 
kath. 176, az evangélikusok 137, az unitáriusok 73 
egyéb felekezetek 26 hívőt veszítettek.

„Érdekesnek tartjuk megemlíteni hogy 1896— 1912- 
ben az áttérések összes száma 103,870 volt. A latin 
szert, egyház nyeresége 21093, a gör. szert, kath.-é 2436, 
az unitáriusé 330, a baptista felekezeté 2123 hivő, mig 
a ref. egyház híveinek a számát az áttérések az emlí
tett időtartamban 8715, az ág. hitv. ev. egyházéit 4837 
a gör. keletiéit 6362, az izraelitákéit 5822, egyéb val
lásiakéit 246 egyénnel fogyasztották meg.“

Ezek mellé a számok mellé el kell olvasnia minden 
egyházunk sorsát szivén viselő olvasóiknak Z im ányi. 
Dánielnek „Egyháztörténet számokban“ c. munkáját 
(kapható és megrendelhető lapunk szerkesztőjénél 60 
fillérért) akkor nem beszélünk a világba arról, hogy 
„pusztulunk, veszünk“ és még kevésbé adhatjuk a 
megelégedett optimistát, aki nem esik kétségbe egy
házunk jövendője felett — hanem előttünk áll a szomorú^ 
számokban megfogható valóság!! . . .

7. Elemi népiskola van hazánkban 16635. Ezek 
közül 3051 állami, 11927 felekezeti. (5222 róm. kath.,
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1813 ref., 1293 evang., 7 egyesült prot., 32 unitárius). 
A felekezeti iskolák közül 9375 iskola 10,818.804 kor. 
államsegélyt kapott. Ebből a kath. iskoláknak (4430) 
5,456.009 korona jutott, a reformátusoknak (1700)- 
2,059.833 kor., az evangélikusoknak (927) 911.797 
kor. az egyesült protestánsoknak (7) 4854, az unitá
riusoknak (32) 36776 kor. jutott. (Zárjelben az állam
segélyes iskolák száma.) Feltűnő a mi iskoláink kisebb 
száma és kisebb államsegélye. De nem csak itt: az 
egész vonalon. A mi egyházaink régi „jó  módjára“  
mutat.

A nép és más iskolák tanítói közül (42.856) 
felekezeti 21.324. A felekezeti tanítók közül 10.441 róm- 
kath., 2008 gör. kath., 3164 ref., 2331 evang., 2063 
gör. kel., 39 unit. és 887 izraelita vallásu. Az állami 
iskolai tanítók közül 5733 r. kath., 608 gör. kath., 
1851 ref, 713 evang., 201 gör. kel., 192. unit. és 263 
izraelita. Az összes tanítók közül 20.694 r. kath , 2753 
gör. kath., 278 unit. és 1814 izraelita vallásu. (A hit
oktatók nincsenek számítva!)

8. Gymnasium és reáliskola van az országban 
74 állami, 15 kir. kath., 11 közs., 42 róm. kath., 2 
gör. kath., 1 izr., 1 alapítványi, 1 társulati, 3 magán
jellegű. Hetet az erdélyi r. kath. státus tart fenn, 27-et 
a ref., 24-et az evang., egyet az egyesült prot., négyet 
a gör. kel., kettőt az unitárius egyház Összesen 215. 
Ezek közül gymn. 183, reáliskola 32.

A tanárok közül (3870) róm. kath. 2010, gör_ 
kath. 99, református 693, evang. 510, gör. kel. 72, 
unit. 55, izr. 187.

9. A róm. kath. hittudományi intézetekbe 819 
hallgató járt. Gör. kath. theologus volt 272, reformá
tus 404, evang. 140 (az erdélyrészi ev. egyház hittan
hallgatói nélkül!), gör. kel. 190, unit. 16. izraelita 19.

Külföldi egyetemeken járt Ausztriában a bécsi 
egyetemen 58, az innsbruckin 57 róm. kath. theologus. 
A csernovitzi theologián tanult 13 gör. kel. hittanhall
gató. Bécsben volt három evang. theologus. Német
országban a berlini egyetemnek 9, a kőnigsberginek 
1, a göttingeninek 2, a greifswaldinak 3, a halleinek 
6, a marburginak 4, az erlangeninek 1, a lipcseinek 
10, a tiibingeninek 3, a heidelberginek 1, a strassbur- 
ginak 1 theologus hallgatója volt, Svájcban a zürichi 
prot. theol. fakultáson volt 2, a baselin 3, a genfin 3 
theologus. Hollandiában az utrechti református theol. 
karon 3. Összesen 182 theologus, 301 jogász, 384 
orvos, 246 filozopier és 20 fogorvos illetve gyógy
szerész tanul külföldi egyetemeken. Miiegyetemhallgató 
412 volt kinn. (Mind az 1911 —12. tanév nyári semes- 
terében.)

10. 1912-ben volt 12 szeretetház. Ezek közül 
evang. a Bethánia szeretetház Locsmándon három, 
mond három növendékkel. A reformátusoknak sem 
volt több, (az erdélyi ref. egyházker. szeretetháza 
Kolozsvár,) azonban abban már 68 növendék volt-
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Azóla épült a szikszói Bethánia (?) és a dunaalmásí 
Kerkápoly-Bodor szeretetház. Ezen a téren nagyon sok 
még a tennivaló!

Árvaházunk már több volt (7), míg a reformátu
soknak az egy közös Orsz. Prot. Árvaházon kiviil csak 
kettő. (Azóta készült a hatalmas Kálvinenm Hajdú- 
böszörményben!) Az árvaházakban gondozott evang. 
gyermekek száma 338, a reformátusoké 479. A mi 
árvaházainban volt elhelyezve 190 evang. és 3 ref. 
árva. Az állami gyermek menhelyeken volt 2105 evang. 
2662 ref. gvermek, az országos gyermekvédő liga in
tézeteiben 22 evang. és 68 református. Az összes 
gondozottak száma 51140 illetve a gyermekvédő liga 
által gondozottaké 461.

11. Evang egyházunknak vannak kevéssé ismert, 
értékes könyvtárai is. Ki tudja, hogy a besztercei ev. 
főgymn. tanári könyvtára 29068, a brassói Hontcrus 
gymnásiumé 32725, az eperjesi kollégiumé 25000, az 
eperjesi Szirmai könyvtáré 14729, a ig ló i  ev. gym
násiumé 12994, a késmárki lyceumé 45873, a lőcsei 
egyházé 17328, a medgyesi főgymnásiumé 13263, a 
miskolci egyházé 10892, az erdélyi ev. egyházé Nagy
szebenben 1J970, a báró Buckenthal féle múzeumé 
117,495, a Selmecbányái lyceumé 18823, a soproni 
lyceumé 13193, a szarvasi főgymnásiumé 26527, 
a pozsonyi egyházé 44,784, a segesvári líceumé 15,160 
kötetből á:l ?

KÜLÖNFÉLE.
S z lc h ló  K o rn é l egyetemes ügyészt, la

punk főszerkesztőjét a napokban sajnálatos 
baleset é-te. Síkos úton elcsúszott és csont
törést szenvedett. Állapota szerencsére nem sú
lyos s remélhetőleg hamarosan felépül.

Hősi halál. Raab Rezső sublechnici ev levita- 
tanitó november 19-én Krakó mellet elesett, míg 
Teltsch Géza zászlós, eperjesi ev. jogász, szepesbélai 
lakos Sylvester estélyén esett el Zucinánál.

Tábori lelkész. Jeszenszky Karoly salgótarjáni 
evang. lelkész, tábori lelkészi teendők teljesítésére 
bevonult.

Gyűjtés. A szepesbélai hívek a pelejtei evang. 
lengyel menekülteknek 63 koronát gyűjtöttek. — A 
szepesbélai sebes ilt 28 katona közt csak egy evang. 
van Orosházáról, ki igen jól érzi itt magát.

Felügyelő beigtalás. Folyó hó 24-én igtatta 
hivatalába a salgótarjáni egyházhoz tartozó kistere- 
nyei fiókegyház új felügyelőjét blrech Jenő bagjasaljai 
bányaigazgatót, szép számú közönség jelenlétében. Az 
új felügyelő munkássága elé nagy reményekkel néz 
gyülekezete, mert egyénisége, előkelő állása, az 
egyházi ügyek iránti eddigi érdeklődése és lelkesedése 
a legbiztatóbban feljogosítják öt erre. Az Úr áldását 
kérjük az új felügyelő munkásságára !•
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A késmárki diakonia-egvlet látray  Vilma 
úrnő elnöklete alatt január 24-én tartotta évi számadó 
közgyűlését. Az egylet egy diakonissza nővér alkal
mazásával teljesít az evang. szeretetmunka terén fontos 
missziót. A múlt évben rövid ideig két diákonissziát 
tartott, az egyiknek azonban a háború miatt a po
zsonyi anyaházba kellett visszatérnie. Az egylet va
gyona 28388 korona, a múlt évi szaporulat 1125 kor. 
Ápolási dijakból volt az egyletnek 631 kor. 20 fill, 
bevétele, a megtartott teaestély jövedelme 805 kor. 20 
fillért, koszorúmegváltásokból befolyt 160 kor., egyéb 
adományok 80 kor. 50 fillér. Az egylet közgyűlése 
újraválasztotta a tisztikart, a választmány tagjaivá 
megválasztattak Marczelly Malvin, Wiesner Mariska és 
Fábry Irma úrnők.

Gondnokválasztás. Az óbuda-ujlaki evang. egy
ház Lipter Rudolfot választotta meg egyh. gondnoknak.

A Szepességről Thinnschmiedl Sándor szomol- 
noki, Rdcz Károly volt kakaslomniczi ev. lelkészek 
teljesítenek lelkészi szolgálatot a harctéren, míg Pod- 
huranyi svábfalvi és Kárpáthy János malompataki ev. 
lelkészek már ki vannak nevezve. Medgyes József 
szepesbélai állami tanító és evang. kántor, Kievben 
van orosz fogságban.

Orosz berendezkedés. A szent szinodus —  
orosz lapok jelentésa szerint — a száz újonnan ala
pított galicziai orthodox egyházak papjai számára havi
10,000 rubel fizetést kért, az orosz állam pénztárából.

Hadifoglyok lelki gondozása. Németország
ban a Zentral Ausschuss für Innere Mission kezde
ményezésére megalakult egy interkonfessionális bizott
ság, melynek az a feladata, hogy a hadifoglyok lelki
gondozására alkalmas személyek kikeresésével és 
egyéb tekintetben, a hatonai hatóságok feladatán 
könnyítsen. A bizottság elnöke L)r. Spieker, alelnöke 
ür. Wnermeling, tagjai Dyrander udv. lelkész, Scheffen 
lelkész, l)r. Kleinadam prépost, Saltzgeler lelkész és 
Dr. Rosenzweig rabbi. Az evang csoport jegyzője 
Schreiber A. W. (Berlin—Steglitz, Humboldtstr. 14.), 
aki a bizottság működésére stb. vonatkozólag felvilá
gosítást nyújt.

Anyakönyvi kimutatás. Szepesbéldn 1914-ben 
született 29, meghalt 41. Konfirmáltatott 15. Úrvacso
ránál volt 495. Beteggyónás volt 9.

Üresedések. A Szepességen a remetei, a kakas
lomniczi és a durandi evang. lelkészi állások betöl
tésre várnak.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
— A hadifoglyok számára nem le h e t im a k ö n y v e t k ü ld e n i. 

A 3-ik számban közölt éitesités óta az oroszok megint meg
gondolták magukat A cenzúra nyomtatványt egválta án nem 
bocs.ijt át, azért az imakönyvek visszajönnek a feladónak.

— Lapunk múlt heti számában „Olvasmány a sebesültek
nek“ c. hirnél a menhárdi lelkész úr Kirnbauer Gyula neve ki
maradt. Tervét ismételten olvasóink figyelmébe ajánljuk.
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PÄLYÄZÄTOK.
Az irsa l ev. egyház, mivel a megválasztott egyén hábo

rús akadályok miatt állását el nem foglalhatja, új pályázatot 
hirdet az 1-ső kántortanitói állásra. Ajánlkozók úgy férfiak, mint 
a nők, tekintetbe vétetnek, főleg, ha azonnal jelentkeznek. Pályá
zati határidő február 20. Irsa (Pest m., u. p. Albert-Irsa), 1915 
január 20. Jankó Károly ev. lelkész.

A k isko rná l ág. h. ev, elemi népiskolánál megüresedett 
kántortanitói állásra febiuár 15-ig pályázatot hirdetek. Javadalom 
a törvény által biztosított összeg. Pályázhatnak evang. zeneértő 
tanilónők is. Hamar János ev. lelkész, Ipolymagyari u. p. Ipoly- 
róna, Nógrád m

A királyfalvai ev. iskola hadbavonult tanítója visszatéré
séig kisegítőt keres, Javadalom havi 89 kor. Jelentkezés az ókőrt- 
vélyesi ev. lelkészi hivatalnál,

A mekényesí (Baranyam.) evang. egyházközség, tanítója 
hadba vonulván, helyettest keres az I—III osztályok oktatására 
junius elejéig. Javadalom megegyezés szerint

LUTHER jÁRSASÁG Könyvkereskedésében 
i-itca síi. *  K ifliin :

EMLÉK 
A VIHAROS IDŐKBŐL.

Egyházi beszédek, melyeket 1914 
évi világháború idején a nyíregy
házai ev. templomban tartotta:

PAULIK JÁNOS
nyíregyházai ev. lelkész.

-----------  Ára 40 fillér -----------
Legcélszerűbb 45 fillérnek (portora 5 f,l előre való beküldése.

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. cs k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ír  lo v a g ja  és a Ferenc József 
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, nemesliangu orgonákat szállit. 
40 év óta 2C0Gnél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidö szerint 
h azán k  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra d ijmenteten szolgál.

KONFIRMANDUSOK
i___KrfTÉJflrZT

: IRTA: :

RAFFAYSÁNDOR

■ ÁRA 40 FILLÉR

EQYEE KONFIRMÁCIÓI 
TANKÖNYVEK, BIPLIÁK 
i IMAKÖNYVEK i 
UJTESTAMENTUM. s t b .

BESZEREZHETŐ

KÓK/1I L/UOSN/ÍL
BUDAPEST,

IV., KAflERHATER KAROLT-VTCA3. SZ.

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény L.ajos(Mohr 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és Wolf J, ;; 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

? Ä R Ä p

(fiinrtKONTVEKfi)
m m á K  —  S

■5TB.. 3 )
n i  a Lilin mmh isnpKür

QHL, SznlliíiW-lla 51/1
Ka’már Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
_  EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

7. SZ. 1915.
ARANYOSMANÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . *  1915. FEBRUÁR 13.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A  lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
fómijnkatArsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. I'IZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K
Kisebb hirdetések (rályázalok) minden 
szava 0. filler. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sz. A'.: Az új polgári perrendtartásról. II. — Puszik Lajos: A magunK lábán — Gyóni Áchim Géza: Alom a sátorban. 
Sz. Lj Irodalom. — Különféle — Hirdetések.

Az új polgári perrendtartás.
ii

— Szegénységi jog. —

A mi szegény népünket leginkább érdeklik a 
a polgári perrendtartásnak azon szakaszai, a melyek a 
szegénységi jog megadását és azon alapon való perlést 
szabályozzák. Erre vonatkozólag az uj perrendből a 
következőket emeljük ki:

„Szegénységi jogban rendszerint az a fél részesí
tendő, a kinek jövedelme nem nagyobb, mint a lak
helyén közönséges napszám A bíróság azonban az 
Összes körülmények tekinteibe vételével szegénységi 
jogban részesítheti azt a felet is, a ki a perköltséget 
fedezni nem tudja a nélkül, hogy a saját és azoknak 
a hozzátartozóinak szükséges tartása sérelmet szen
vedne, a kiknek tartására törvénynél vagy törvényes 
gyakorlatnál fogva köteles. így például egy özvegy 
asszony ha van is valami ingatlana a melyből a nyug
díj hozzászámitásával több jövedelmet élvez mint a 
mit a közönséges napszám kitesz, igényt tarthat a 
szegénységi jogra, ha nagyszámú csal d fentartásáról 
kénytelen gondoskodni, gyermekeket házon kivül 
neveltetni. A bíróság azonban előre megvizsgálja azt, 
nem mutatkozik-e már előre teljesen eredménytelennek 
a perlekedés, és ha azt találja, hogy annak mutatkozik, 
nem adja meg a szegény jogot.

„A szegénységi jog megadása következtében
a fé l:

1. egyelőre fel van mentve az ügyben felmerülő 
illetékek és bélyegek fizetése a ló l;

2. a perköltségek fedezéseid nem kell biztosíté
kot adni;

3. jogot nyer arra, hogy ügyének egyelőre díj
talan vitelére ügyvédet rendeljenek ki számára. Ha a 
perben az ügyvédi képviselet nem kötelező, a bíróság 
ítéli meg, hogy szüksége van-e a félnek ügyvédre, a
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minél az ügy többé vagy kevésbé bonyolult természe
tét is a fél előadási képességét seszi figyelembe. A 
szegényvédő ügyvédet a biróság megkeresésére az 
ügyvédi kamara rendeli ki. Sürgős esetekben azonban 
a biróság maga rendelhet ügyvédet. Lehet kérni köz
vetlenül az ügyvédi kamaránál is ügyvédet. De a 
szetfényjogon való perlekedést ebben az esetben is a 
bíróságtól kell kérni.

4. egyelőre fel van meutve a bírósági kiküldöt
tek dijjának és kiadásainak, a tanuk és szakértők 
illetményeinek, valamint a szükséges hirdetmények és 
az ügygondnok költségeinek fizetése alól és ezeket az 
államkincstár előlegezi.

A szegénységi jog megadása a per bíróságánál 
Írásban vagy szóval kérhető.

Ha a fél a perbíróság székhelyén kivid fekvő 
járásbíróság területén lakik, vagy tartózkodik, kérel
mét lakhelyének vagy tartózkodási helyének járásbíró
sága előtt is előadhatja.

A szegénységi jog megadása iránti kérelemben 
elő kell adnia peres ügyállását (egy már folyamatban 
lévő perben is lehet szegény égi jogot kérni) és meg 
kell nevezni a bizonyítékokat. Ha a fél okiratra ala
pítja igényét, nem szükséges ezt becsatolni, elég arru 
hivatkozni. A tanukat :em kell megnevezni, elég meg
mondani, hogy állításait tanukkal fogja bizonyítani. Be 
kell mutatni a hatósági bizonyítványt, faluhelyen ezt â 
községi elöljáróság állítja ki. a mely tanúsítja a félnek 
állását vagy foglalkozását, vagyoni viszonyait, az általa 
fizetendő egyenes állami adó mennyiségét, továbbá 
azt a körülményt, hogy jövedelme a lakhelyén szokásos 
közönséges napszámot nem haladja meg. Ha ez az 
eset nem forog fen, a hatósági bizonyítványnak a fél 
állásán, foglalkozásán, vagyoni viszonyain és az általa 
fizetendő egyenes állami adó mennyiségén felül tanú
sítania kell a félnek családi viszonyait azoknak a 
személyeknek a megnevezésével s a kiknek tartásáról
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7. szám.

gondoskodni köteles, és a félnek a perköltség viselé
sére való tehetetlenségét. Gyámság vagy gondnokság 
alatt állók részére a bizonyítványt a gyámhatóság is 
kiállíthatja.

Az a fé l a ki a szegénységi jo g  megadását a 
vagyoni feltételekre nézve tudva hamis döntés alapján 
eszközölte ki, hatszáz koronáig terjedhető pénzbírság
ban marasztalandó.

A szegénységi joggal perlekedő fél azokat az 
összegeket, a melyek fizetése alól szegénységi joga 
alapján felmentetett, utólag köteles megfizetni, mihelyt 
a szegénységi jog feltételei már nincsenek meg.

A szegénységi jogot megtagadó határozat ellen 
felfolyamodásnak van helye. Ezt járásbíróság előtt 
szóval is be lehet jelenteni. Sztehio Kornél.

A magunk lábán.
Míg állami életünk új fejlődésének mesgyéit az 

ágyúkerék-nyomokkal jelölik meg a mi dicsőségesen 
küzdő seregeink, itt belül, a háború hatalmas szavá
tól megriadt életünk vérkeringése tovább mozog s 
fejlődésünk is felszínre veti a figyelmet igénylő hul
lámait. Egyházunk, míg templomaiban buzgó imákkal 
esd áldást a lőporfüstben hajladozó zászlainkra, míg 
iskoláiban a kihordott padok helyére fektetett hősök 
testét és lelkét melengeti, erősítgeti, a háború minden 
erőt lekötő hatalma alól fe szabadulható energiájával 
készülget a — holnapra. Tegnap kezdett munkáját ha 
félkézzel is, de rendezgeti.

Nem lehet még ezekben a honfiúi egész buzgó- 
ságunkat, reménykedő bizalmunkat és részvétünket 
lekötő napokban sem elhaladnunk egy gyászjelentés 
mellett, mely a nagygeresdi egyezmény elhunytát tu
datja. Egy kapcsolattal, egy a magyarhoni két protes
táns egyház testvéries „leikéből lelkezett“ szervvel 
megfogyott a mi közös intézményeink, közös kapcso
lataink — amúgy sem túlnagy — száma.

Fájlaljuk megszűntét, de bátran megyünk — 
tovább.

Ha a természettudomány a sejtek oszlását, tehát 
a közös keretek szétesését az élet jeleként állapítja 
meg, e több lelkesedéssel, mint jövőbelátással, több 
jóhiszeműséggel, mint jogászi leleményességgel meg
alakított jogi keretnek a túlnövése — mert szerintem 
ez és csak ez lehet oka a felbontásának — a fejlő
dés jele.

Egy korszak becses emléke marad ez az egyez
mény. Szeretném ezt a korszakot a magyarhoni refor
máció romanticizmusának elnevezni. Micsoda szép 
idők levegőjében született ez meg! A nehéz, viharos 
napok elmúltak, a börtönök és gályák lelkesítő em
lékké lőnek, a hősök neveit áldva, imádkozva mon
dották el s a vérkeresztséggel testvérré avatott, a
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szenvedésben bajtárssá ölelkezett egyházak az emlék
beli és a reménybeli közösségnek jogi alakot adtak, 
1833-ban. így született a szerződés, melyet később — 
talán, amikor már gyengülése szembetűnt — megerő
sítettek. A közös, vállvetett munka, békés időkben a 
romokra új falak emelésének munkája állott az egy
más kezét testvéri melegséggel megszorító eleink 
előtt: erre szövetkeztek.

Most felbomlott a szerződés. Nem azért, mert 
gyenge lett, hanem, mert a felek lettek erősekké. Az 
erő kétségtelen életnyilvánulása pedig a függetlenűlés. 
Közös intézményeink — csak figyeljük meg — lassan 
a vérszegénység halovány arcát mutatják. Hályogos 
szemű pesszimista láthat e jelenségben gyöngülést.* 
Ellenkezőleg. Az élet, mely annál rendezettebb, annál 
gyorsabb tempójú, annál elevenebb lüktetésű, mennél 
differenciálódottabb, a funkciói mennél körűlkerítet- 
tebbek és mégis egybevágók, az élet kívánja az 
önállósulást. A centralizáció, még részletekben, itt 
sem egészséges törekvés, mert ez a szerzódés-meg- 
szüntetés igazolja, hogy a mi jól felfogot érdekünk a 
két testvéregyháznak a maga lábán járása. Sokkal 
őszintébb, mélyebben alapozottabb az a tesívériségi 
viszony, mely a felekezeti sziliek teljes respektálása 
mellett a célok és törekvések közösségében és nem 
az egymás erőinek felszívásában áll.

Mi nem nevelhetünk igaz, meggyőződéses refor
mátusokat, mint ahogy nein kaphatunk erős öntudatú 
evangélikusokat református kézből. Senkisem szol
gálhat két úrnak.

Ha lesz — mint ahogy lenni kell — a két fele
kezet között valaminémű szerződés-pótló megállapo
dás, annak csupán a két egyház u. n. végvidékein 
meglevő állapotok rendezése lehet a rendeltetése.

Itt belül pedig, egyházunk szent műhelyeiben 
indúljon meg fokozottabb buzgalommal, tüzesebb lé
lekkel a munka. Vessük csak mélyebbre azt a péteri 
hálót. Mélyre, a mi eddig csak idegen hálókkal boly
gatott mélységeinkre, a — szórványokra. Ezekben 
tűntek el azok a számok, melyek a mi percentuális 
elmaradásunkat növekedéssé, gyarapodássá változ
tatnák.

Mindegy, bármi lesz is a szerződést helyettesítő 
újabb direktíva a két egyház közös területein folyta
tandó munkavállalásra nekünk már most kell a szór
vány-ügyet beilleszteni egyházunk munkaprogramin- 
jába. S ha a közalapi járulékot azok után a hittestvé
rek után is be kell szolgáltatniok az anyaegyházak
nak, kik annak nemcsak nem adóznak, de még lel
készét sem látták és akik csupán papiroson evangéliku
sok, valójában kivált gyermekeikben, már átfejlödtek

* Érdemes munkatársunk bennünket is bátran a hályogos 
szemű pesszimisták közé sorolhat. M i úgy látjuk, hogy nekünk 
ettől a dif erencializálódásíól nem lesz pezsgőbb az életünk. Bár 
neki volna igaza! (Szerk.)
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a többség vallására, első sorban ennek az alapnak 
szélesítése, növelése révén az anyagi erőforrást kell 
megterem ten Unk, hogy az erre juttatott fillérek és ko
ronák igazi rendeltetésüket szolgálják.

És nyíljanak meg végre a szemeink. Mozduljunk 
meg. Lássuk be, hogy a mai felekezetközi elhelyező- 
elés nem felel meg a mi áldásos és boldogító misz- 
sziónak. Nekünk látnunk kell már, hogy ebben a kor
ban, elsőbb helyre kell jutnunk s azt a nagy lélek- 
jobbitó, életszépitő hatalmat — az evangéliumot — 
épp most közelebb kell vinnünk e tépelődő, vagy 
tépett ltlkekhez. Tehát lássuk be, hogy bizonyos 
ügyünk szentsége és igazsága e szót is megszenteli 
— propagandára is be kell rendezkednünk, mert e 
világvajudás után a sok-sok felsíró kérdésre a választ, 
a lelket megvilágító választ Krisztus, csak Krisztus, 
az evangélium Krisztusa és nem a babona és varázs
lás fogja megadhatni. A szó és betű álljon most ké
szen a munkára s ahová a szó el nem repülhet, 
szálljon oda a betű. Csak legyünk készen, legyünk 
résen. Kivált a — véghelyeken.

És ha ezt a munkát, melyre el vagyunk híva, 
úgy végezzük, mintha csak magunk volnánk e nagy 
feladattal szemben, ha a világosság szent szikráit a 
templomuktól messzelakó híveink szívében a mi lel
kesedésünkkel, a mi lelkületűnkkel fogjuk szitogatni, 
mintha e szent munka csak a mi rendeltetésünk volna, 
az a meghalt egyezmény feltámad, feltámad a szelle
mében, az egymás, al a célokban, a törekvésekben, a 
munkás buzgéságban testvéri kezet szorító, egymást 
megértő és megbecsülő evangéliumi egyházak köz
szellemében. Akkor az egyezmény a papírról átrepül 
a szívekbe, az életbe.

Készüljünk erre az önálló munkára. Megszűnt az 
egyezség és mégis ha valamikor, úgy most kell 
együttartania a két protestáns egyháznak. Jól van ez 
így; most fog eldőlni: papíroson, vagy a porondon 
vagyunk e testvérek? . . .

Szatinár, 1 9 1 5 .  jan. 2 5 .  ü u » z ik  i.ajo.«*
cv. lelkész.

Alom a sátorban.
Mihály főhadnagynak, akivel az ítélet 

harmadik hónapjában az ostromlott várban 
testvéri ölelésre összehozott az Clr

Már Észak véres éjszakái 
Mögöttem lesznek. Délfelé megyek.
Köszöntlek áldott róna, erdőnk fái 
5 vértől pirosló kincses szent hegyek.

J\ dombon, melyről falum látszik,
Könnyel köszöntöm a drága határt.
Zsoltáros ajkam érinti a földet,
Melyen rabolva bitang csorda járt.
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fidlieiuja! új mese-ország;
Áldott új magot zsendülő mező. 
halleluja I megcsókolom a szent nőt, 
fi ki elébem lelkendezve jő.

Karját karomba büszkén ölti,
5 megállók vele a kapuk előtt,
J\ hős társakat dallal köszöntíii . . .

# 5 megkeresem a g'>cni temetőt.

Szegény öreg pap lent a sírban 
T\z én apám, tudom, hogy nem aludt,
Mig messze Észak gyilkos éjszakáin 
Fiai fölött égtek a faluk.

Szent öreg úr, néhai pásztor 
Sírja tövében pihenőt lelek.
Beszélek néki népe tavaszáról 
S megáidnak áldott ap3i kezek.

harcos dicsőség koszorúját 
Szegény öreg pap sírjára teszem, 
fiz (Jr velünk volt, apam visszajöttünk,
Szabad földben nyugodj már csendesen.

Przemysl, a második ostrom alatt.
Gyóni Achim Géza.

Ez a költemény is Ac h i m Géza  „Lengyel mezőkön. Tábor
tűz mellett.“ c. köteléből való. A költő és müvének egész kiadása 
Przemyslben van „koríilzáiva.“ A kirepült egyetlen példányból lelkes 
barátja, szerető rokena küldte meg az E varig. Lap-nak négy versét. 
Egyet mar közöttünk, a másik kettő hamarosan sorfa kerül. Nem kérek 
bocsánatot olvasóimtól a közlésükért, mert tudom, hogy velem együtt 
örülnek a „pionír-káplár“ -kő tő megérdemelt sikerén. A gyóni szalma- 
fedeles parókia szülöttére leszünk mi még büszkébbek I s i . .  (Szerk.)

IRODALOM.
Mostani munkánk és segédeszközeink. A há

ború a szellemi tevékenység terén is nagy feladatot ró 
egyházunkra, különösen pedig lelkészeinkre. Nemrég 
a szószék, sokunk szószéke, az a tengerből kiálló 
szírt volt, hova az élet huTmni soha KI nem értek, 
bpistolai és evangéliumi textusokról szóló csendes 
elmélkedéseket tartanunk, róluk s ezeket a textusokat 
is minden harmadik vagy legfeljebb negyedik évben 
újra elővettük. Az egyházi esztendő során kimagasló 
üdvtörténeti eseményekre élőké zitettiik hive nket, az 
ünnepeken ujjongó érzése.k szószólói voltunk s az 
ünnep után a szent érzések mélyítésére irányúit min
den törekvésünk, bz igy ment esztend röl esztendőre, 
legfeljebb a szentháromság-vas rnapok egyikén-másikán 
vettünk elő más textusokat és más kérdéseket.

A háború ennek a csendes épitőmunkának is 
egyszeriben végit vetette. Szerencsétlen trónörökösünk 
gyászos halála cta, a szomorú alkalmak egymást érték. 
Útra kellett bocsátanunk híveink sziné-java fiatalságát, 
azután sorra jöttek a szomorú és örvendetes hírek,

102



melyek híveinkkel együtt a mi lelkünk nyugalmát is 
felkavarták, születtek gyermekek, kiknek apja a harc
téren — Isten tudja — él-e, hal-e, temettünk csöpp
ségeket, akiknek az apja hónapok múltán, szibériai 
fogságban fogja nagysokára megtudni, hogy az ő 
szemefénye a sírban porlad, állót!unk anyák és apák 
sirja mellett, kiknek sírjára nem tudtak a fiák keserves 
könnyeket hullatni s ami a legszomorúbb volt . . temet
tünk és fogunk is még temetni koporsó nélkül, vigasz
taltunk árvákat és özvegyeket, akik nem tudják, hol, 
merre fekszik az ő éltük e ős támasza . . .

Csupa új, soha nem várt és nem gondolt alka
lom. Azután prédikálnunk kellett karácsonykor, amikor 
csak úgy dörögtek az ágyuk, csak úgy mentek ro
hamra a legények, mintha Jé us Krisztus, a békesség 
fejedelme soha meg nem született, nem élt és nem 
halt volna meg, nem nyomta volna az ő képét kitöröl
hetetlenül az ő hivei szivébe.

A háború egyszerre elsöpörte, ízetlenné és hatás
talanná tette legszebb gondolatainkat. Elénk meredt a 
maga rettenetes mivoltában. Nincs más kérdés, más 
probléma már, mint a háború! . . Égő falvak lángjai
nak a fénye festődik le a láthatárra, ágyuk kisülésének 
a villanása hasit bele a sötétségbe. E mel ett a vilá
gítás mellett arcunk vonásai is másoknak tetszenek, 
mint derii s napfényben s a háború vö ős-reflexe sajá
tos szint ad minden gondolatunknak! . . Ez a gyászos 
fényforrás elhomályosítja most minden más mestersé
ges vagy természetes fényforrás sugarait. Minden gon
dolatunk a háborúval áll kapcsolatban, egesz létünk 
és boldogságunk tőle függ, jövendőnket nem magunk 
csináljuk többé, hanem az egymással küzdő hadseregek.

A háború óta a szószék sem az a való élet 
hullámverésén kívül s a fölött álló szírt, amelyről a 
megszokott ritmusban tovább hangzanak a megszokott, 
de a hívek és a világ által soha komolyan n.m vett 
(ecce • a háború!) evangéliumi tanácsok és elmélke
dések. A szószék is bele került az élet forgatagába . .. 
A háború minden szenvedésével és nyomorúságával 
közös élményünk, egyformán fojtogat bennünket, azért 
egyformán viaskodunk vele s együtt keresünk ellene 
menedéket!.. Papnak, hívőnek soha olyan egyszerre 
nem dobbant és nem szorúlt össze a szive, mint most 
s ebben a közös nyomorúságban együtt érzünk, együtt 
élünk, együtt gondolkodunk, együtt imádkozunk. Más
kor csak a pap beszélt A hívek a szokott módon 
hol elbóbiskoltak, hol sétálni engedték gondolataikat. 
Ma a vallásos ébredés és megújhodás éppen abban 
áll, hogy nem csak a pap gyötri inagat theoíogiai 
problémákkal, nemcsak ő foglalkozik vallásos és er
kölcsi kérdésekkel, hanem mindenki theologus lett és 
mindnyájan együtt kínozzuk magunkat azzal a kérdés
sel: mi is ez a háború? Honnan származik? Isten 
veresége? Hogy tehet ilyet az Isten? és más hasonlókkal.

Azonban, ha együtt gyötörjük is magunkat velük, 
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a papnak egy lépéssel mégis előbb kell járnia hívei
nél, a papnak mégis bizonyos megoldás birtokában 
kell lennie, mert különben nem volna az, aminek 
lennie kell, nem tudna eleget tenni nevelő, vigasztaló 
hivatásának.

Helyes. De hol az a pap, aki ilyen soha nem lá
tott viszonyokba minden vezetés és útmutatás nélkül 
egy-kettőre beleéli magát s aki a theodicea, az isteni 
igazságosság és könyörületesség problémáival máról- 
holnapra tisztában van s minden támogatás nélkül 
megállja a helyét a mostani igazán nehéz viszonyok 
között ebben az erős szellemi munkát követelő idő
szakban ? !. . .

Az, hogy a bibliából találomra kikeresünk egy- 
alkalmasnak latszó mondást s az által adunk lökést 
gondolatainknak, ahhoz füzzük elmélkedésünket, nem 
célravezető eljárás. Hamar kimerülünk és kifáradunk 
mellette s nagyon könnyen kellemetlen ismétlésekbe 
esünk. Az alapos munka ér itt is legtöbbet. Aki átdol
gozza a maga bibliáját, sorra kijegyzi a háborúra 
békére, a h iború problémáira, a szerencsétlenség, fá j
dalom okára vonatkozó megjegyzéseket és helyeket s 
azokat a maguk helyén és összefüggésében tanulmá
nyozza, egymással egybeveti s az egyes bibliai irók 
individuális nézeteit rendszerbe foglalja s egymással 
összehasonlítja egyezéseiket és eltéréseiket konstatálja, 
— az már könnyebben beszél. Az a módszer ez, me
lyet újabban gyakorlati theo'ogia kezd alkalmazni. Nem 
a perikopák, vagy egy bibliai könyv végigmagyarázása 
és egy csomó felosztás és beszédvázlat közlése az 
igazi áldás arra a „gyakorló“ lelkészre, aki nem akar 
örökké szellemi mankókon járni, hanem önálló szel
lemi munka végzésére törekszik s minden ténykedése 
alkalmával a maga szivében átélt hitéről akar bizony
ságot tenni, — hanem az, hogyha [harmonikus világ
nézet alkotásában vagyunk segítségére s azután leg
feljebb arra vezetjük rá, hogy egyes speciális problé
mákat hogyan kapcsoljunk bele a világnézetbe!...

Erre azért van szükség, mert a prédikációi tevé
kenység nem kaotikus kapkodás, — ma erről, holnap 
másról beszélek minden benső összefüggés nélkül, ma 
Győry Vilmosnak, holnap Székácsnak egy beszédét 
mondom el, holnapután pedig az Igehirdetőt veszem 
segítségül, — hanem tervszerű nevelő munka. Nem is 
tetszés szerint való textusokról prédikálunk, hanem 
tulajdonképen vallásos erkölcsi és társadalmi kérdé
sekről szólunk ; — nem ezt vagy azt „megmondjuk“ , 
hanem gondolkodásra szoktatjuk hallgatóinkat s keresz
tyén karakterekké való fejlődésükben segítünk nekik.

Ebben az irányban az önképzés céljára nagy
szerű hasznát lehet venni a Niebergall által kiadott 
Praktisch-theologische Handbibliothek (kiadja : Vanden- 
hoeck és Ruprecht Göttingenben) egyes köteteinek. 
Ezek a pompás kis könyvek egy-egy gondolatcsoport
tal foglalkoznak, az egyikből kitűnő útmutatást lehet
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arra nézve nyerni, hogy hogyan lehet egy egyesületet 
vezetni (a németnek ez is tudomány és méltán !) a 
másik a falusi lelkipásztorkodásba, a harmadik a 
betegekkel való foglalkozásba vezet be, van olyan 
amely arra tanít, hogyan kell Krisztusról és olyan, 
amely azt mutatja, hogyan kell a bűnről, vagy a ha
lálról és a vele kapcsolatos keresztyén reménységről 
prédikálni. Csupa kerekded, összefüggő gondolat
csoportról szóló monográfia. Háborúról szóló kötet 
ebben a sorozatban nincs. Azonban azt hiszem, annak 
aki igazán alaposan akar a háborúról beszélni és nem 
akarja, hogy a különböző texlusok hullámai ide-oda 
labdázzanak vele, aki nem akar egyszer — állítsuk 
össze a legszélső ellentéteket — valamelyik zsoltárral 
átkozódni, egy hét múlva pedig az örök béke útin 
sovárogni — szintén így kell megfognia a háború 
problémáját. Erre a célra nagyon jó útmutatót ajánl
hatok Baumgarten kiéli tanár „Evangelische Freiheit“ 
c. folyóirata képében. Ez a folyóirat a háború kitörése 
óta csak a háború kérdésével foglalkozik és kitűnő 
cikkeivel igen alkalmas arra, hogy a háború problé
máját vallásos szempontból több ódáiról megvilágítsa.

Elengedhetetlen munka azonban emellett az, hogy 
a bibliát a háború problémáira figyelmessé tett szem
mel újra átolvassuk és áttanulmányozzuk. Mennyi 
kitűnő, sehol meg nem jelölt textus, elfelejtett gondo
lat kerül ezen munka eredményekép felszínre! Ezeket 
a gondolatokat azonban rendszerbe is kell foglalnunk, 
akkor lesznek csak igazán értékesek és bírnak meg
termékenyítő hatással szellemi munkákban. De fontos 
az, hogy igazán jól sz-.djük őket rendbe s az esetleges 
különbségeket el ne tüntessük, hanem a maguk ere
detiségében meghagyjuk őket. így a bibliából nem egy, 
hanem több háborús theologiát is kihüvelyezhetünk, 
ami esetleg Útmutatóul szolgálhat a mostani nézetek 
megértésére vagy biblikus illusztrálására. A legfonto
sabb azonban az, hogy egy pillanatra se tévesszük el 
a különbséget, ami van Izrael népének a filiszteusok- 
kal és e;yéb népekkel vívott ókori harcai és a most 
folyó világháború között, amit a modern technika 
minden öldöklő eszközével keresztyén népek viselnek 
egymás ellen . . . Micsoda háborúk voltak azok a 
botokkal, fütykösökkel, parittyákkal kardokkal és paj
zsokkal vívott háborúk a mostanihoz képest?! . . . 
Milyen volt a halálozási arányszám, milyen volt a 
visszahatás a mindennapi életre . . .  és milyen most!! 
A másik lényeges szempont, hogy a háború megíté
lésében is keresztyén magaslatra emelkedjünk s ne 
maradjunk meg valamely ker.-ség előtti állásponton. 
Végül nem utolsó módja a mi számunkra se a szellemi 
gyarapodásnak az a formája, hogyha nem könyvből 
és nem történetből olvassuk ki, hogy milyen egy há
ború és mit kell róla tartanunk, hanem a háborút a 
maga jelenlegi valóságában tesszük beható vizsgálat 
tárgyává s a prófétáktól és szent könyvíróktól fiigget-
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lenül gondolkozunk el róla. Ezt teszi mindenki körü
löttünk. Ezt teszik a mi híveink is. Ha velők lépést 
akarunk tartani, vagy ha pláne vezetni akarjuk őket, 
akkor okvetlen tudnunk kell, hogy merre járnak, milyen 
irányban haladnak gondolataik.

A háború ránk itthonvalókra nézve különösen 
következményeiben rettenetes. Mi, akik távol vagyunk 
a csataterektől, ugyanazt az eget látjuk, felénk csak 
a szellők lengedeznek, ugyanazok a csillagok ragyog
nak felettünk, amelyek a béke napjaiban. A természet 
maradt a régi, csak mi emberek acsarkodunk egymásra. 
Hanem azután jönnek a sebesültek, a jobb vagy bal
oldali szomszédtól vagy a tiszt úrtól származó, szo
morú hirt közlő levelek. „Vigasztaljátok, vigasztaljátok 
az én népemet!“ Most ennek van itt az ideje . . .

Ezzel is úgy vagyunk, mint a háborúval. Ezt 
ezzel, azt mással vigasztalják ? . . .  A vigasztalás 
forrásáig kell leásnunk a abból kell mindenkinek egy
formán nyújtanunk. Mindenkinek annyit amennyit 
megbir. A fájdalom problémájával való viaskodás cél
jára legyen szabad Maurenbrecher Miksának: „Das 
Leidu c. történeti áttekintést nyújtó monográfiáját aján
lanom melyet a háború most tárgyánál fogva újra aktuá
lissá tett. habár még 1912-ben jelent meg. (E. Diuderichs 
kiadása Jena. Ara fűzve 3 Mk.) A vallás és a fájda
lom oly szorosan összetart óznak, mint a virág a gyö
kérrel, amelyből sarjadt. A vallás után való vágya
kozás a fájdalomban születik s a vallás minden törek
vése arra irányul, hogy az eltűrt és véletlen szenvedést 
az élet, a boldogság, a jövendő szempontjából boldog
sággá varázsolja. Ez a szerző kiindulási pontja. Azu
tán végigvezet a görög tragödián, a biblián, az ázsiai 
vallások hangulatán hogy Schopenhauernél és Zarathus- 
tránál álljon meg. Nagyon instruktiv munka s nagyon 
tanulságos a vallásokat a szenvedéssel való viaskodá- 
sukban megfigyelni. A könyvet azonban gondolkozva 
kell olvasni s némi katytélával lehet csak ajánlani, 
mert szerzője szocialista s éppen n?m paposán gon
dolkozik. Neki a kercsztyénség túlhaladott álláspont. 
A szempont — azonban, amit felvet, a történeti átte
kintés, amit nyújt, most mikor ránk is töméntelen 
szenvedés szakadhat — nagyon tanulságos.

Sokkal közvetlenebb hasznát lehet venni Jaeger: 
„Ich glaube keinen Tod“ (Stille Gedanken beim Heim
gang unserer Lieben) c. füzetének. Megjelent (C. 
Troemers Univ. Buchhandlung kiadásában, Freiburg 
i/Br. Ara 50 Pf.) Ez egy igazán bölcs és körültekintő 
lelkipásztor munkája. Nem vájkál a sebekben, nem 
facsar könnyeket, hanem komolyan szembenéz az élet 
legbrutálisabb realitásával, a halállal. Számol a ma 
emberének a kételyeivel is, nem erőszakol rá át nem 
élt s megfoghatatlan igazságokat, hanem lépésről- 
lépésre vezeti a különböző problémákon át a meg
nyugvás, a halálon való diadalmaskodás felé! Ez a 
füzet nemcsak nekünk, hanem németül tudó hiveink-
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nek is hűséges és áldott vigasztalójuk lehet vesztese
gek és csapások idején . . .

Ilyen és hasonló könyvekből, ezen az úton kell 
megbirkóznunk a szenvedés és a halál mind gyakoribb 
valóságával is, hogyha azt akarjuk, hogy vigasztaló 
tisztünknek minél jobban eleget tudjunk tenni. Nem a 
könyv teszi, hanem a kérdéssel való alapos foglalkozás. 
A könyv csak impulzust ad és segít. . .

Végül még egy agendára hívom fel lelkésztár
saim figyelmét, mit a Luther-társaságtól hiába vártunk. 
A Belmisszió novemberi és decemberi száma ugyan 
tele van háborús alkalmakra való imádságokkal, azon
ban ez nem az, amire nekünk tulajdonképen szüksé
günk van. Ez az agenda az Arper-Zillessen-ié\e „ Agende 
fü r  Kriegszeiten“ , amit kiegészit a „Festagende fü r  
Kriegszeiten“ (Vandenhoeck u. Ruprecht kiadása Göt
tingen.) Ez az, amire nekünk szükségünk van! Ez az, 
amiről októberben ezt írtam: „Nemcsak a hadba- 
vonultakért, fegyvereink győzelméért, a békességért 
kell ma imádkoznunk, nemcsak katonákat kell gyón
tatnunk vagy temetnünk, hanem minden egyéb teendőnk 
alkalmával is, keresztelésnél, esküvőnél, temetésnél, 
ünnepeinken is kifejezést keli adnunk beszédünkben, 
imádságunkban annak a különleges helyzetnek, amiben 
élünk: azoknak az érzéseknek; az aggodalomnak, a 
szerető gondoskodásnak, az Istenbe vetett bizodalom- 
nak, amikkel most mindig csordultig van a szivünk.“ 

Ez az agenda megfelel ennek a követelménynek 
s sok egyéb tekintetben is jó t nácsadó, azért aki 
hasznát veheti, szerezze meg magának.

Ilyen eszközökkel felszerelve sokkal könnyebben 
s talán jobban is megy a nehéz munka.

Sz. L.

KÜLÖNFÉLE.
KOCH AURÉL f

Milyen észrevétlen, mennyire pillanat müve egy 
infekció. — s milyen heves és tartós ezzel szemben 
a fájdalom, mely az élők szivét mint gyász mérgezi!... 
A lig látható piciny a hely, amelyen keresztül a méreg 
a testbe lopódzik, hogy elvégezze ott romboló mun
káját, — a halálhír riadt madarai pedig mintha egy 
hirtelen támadt, széles kapun röppennének ki, oly 
sebesen s oly egyszerre viszik a szomorúságot szerte- 
széjel: a strázsai gyülekezet hü lelkésze nincs többé!

Pedig mi oly erősen biztunk benne, hogy ez a 
munkás kar még soká-soká el nem hanyatlik, hogy aki 
hü volt a kévésén, — az Urnák ezen kicsiny szőlős
kertjében. több, nagyobb fog még arra bízatni ezután. 
Hittük szilárdan még akkor mikor testét egy megfej
teden, ismeretlen kór támadta meg, — hogy ennek a 
jellemnek, becsvágynak, és tehetségnek földi koszorúja 
még díszesebbé fonódik mielőtt a nyílt becsületes
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homlokot az égi korona ille tn é ... s ime, most ott 
állunk lélekben a fájdalom tövétől hasogatott ifjú öz
vegyének, három bájos kis árvájának, egyetlen kiváló 
fiukat sirató szüleinek, egy pótolhatatlanul odaadó 
lelkipásztornak elvesztését fájlaló egyházközség tag
jainak. rokonai és tisztelőinek hosszú, gyászoló sorai 
között és megrendültén, megalázóban kiáltunk f i ve
lük a „mélységből“ , a hová a bánat és félelem vetett, 
hogy vajha elmúlt volna tőlünk, Bmindnyájunktól „e 
keserű pohár“ és próbáljuk magunkat vigasztalni ama 
krisztusi antitézissel, azzal a „mindazonáltal“ -lal, mely 
inkább óhajtja az atya akaratának semmint a miénk
nek teljesülését.

Az elhunyt csak 42 éves volt még. Alapitója és 
szerkesztője egy igen szép jövővel kecsegtető lapnak 
az „Ev. Glaubensbote“ -nak.

Úgyszólván örökös elfoglaltsága mellett sohasem 
riadt vissza semmi újabb munkától, ha az nemes célt 
szolgált s ha az tőle csak újabb fáradságot kívánt.—  
Mert ez utóbbit nem ismerte! . . . Alig van kartársa a 
vidéken, aki igénybe ne vette volna kész segítségét. 
Mindenütt ismerték agilis, lelkes alakját, képzettségét 
és szerénységét. Szivünk melegét emlékezetesen jel
lemzi az az önzetlen buzgólkodás, melyet a pár évvel 
leégett Strázsa üszkös romjai között őt hevítvén, er
kölcsi és anyagi áldások egész sorát fakasztotta a bal
sorstól sújtottak közöt t . . .

A gyászszertartás február 7-én d. u. 2 órakor 
volt a strázsai evang. templomban megtartva, fö ld i 
maradványait pedig február 8-án d. u. 3 órakor Kés
márkon, szüleinek és most már családjának is a lak
helyén helyezték örök nyugalomra. I. Moz. 48 'i jut 
eszünkbe. Mi is részvéttel temetjük és kérjük ezt: 
Legyen az Isten ott is veletek ti fájó szivű övéi.

K.
A budapesti evang. egyház február 5-én tar

tott közgyűlése alkalmából a megüresedett egyház
tanácsosi helyekre Kostyál Zsigmond, Krompecher 
Szilárd és Sass János egyháztagokat választotta meg.

Gyászrovat. A selmeczbányai evan. lyceum 
fiatal tanára, Fucskó Mihály dr. a szerb harctéren hősi 
halált halt. — Markó István járásbiró, a sajóarnóti 
evang. egyház főfelügyelője és a szikszói ref. egyház 
presbitere Szikszón 47 éves korában meghalt.

Nyugdíj. Nemes Béla Sámuel dr. szarvasi ev. 
főgymn. tanár özvegye szül. Szolcsányi Szeréna Mária 
részére évi 1800 kor. nyugdíjat, három kiskorú árvája 
részére pedig egyenként évi 360 kor. nevelési járulé
kot engedélyezett a vallás és közoktatásügyi miniszter 
az orsz. tanári nyugdijintézetből.

„Katona Otthon“ Nyíregyházán. A nyíregyházi 
ág. hitv. ev. egyházközség vezetősége Geduly Henrik 
püspök kezdeményezésére és az ő elnöklete alatt a 
folyó hó 4-én értekezletet tartott egy Nyíregyházán 
létesítendő „Katona Otthon“ létesítése tárgyában,
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amelyen részt vett a „Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
Magyar Nemzeti Szövetségének“ országos titkára: 
Megyercsy Béla is, ki mint a budapesti „Katona ott
hon“ vezető titkára részletes előadásban ismertette a 
létesítendő intézmény céljáj, szervezetét, eszközeit és 
hatását. Az értekezlet egyhangúlag elhatározta, hogy 
az egyház a legközelebbi napokban a központi iskolája 
dísztermében a „keresztyén ifjúsági Egyesületek Ma
gyar Nemzeti Szövetsége“ és a nyíregyházi közönség 
támogatása mellett megnyitja a „Katona Otthont.“

A létesítendő otthonnak az a célja, hogy a sebe
sült katonák számára pótolja azt, amit érettünk kény
telenek voltak elhagyni: a békés családi hajlékot. E 
célból a nyíregyházi egyház az Otthonnak a rendel
kezésére bocsátotta már fentebb említett helyiségét, 
ugyancsak ő fog gondoskodni a terem világításáról, 
fűtéséről, felszereléséről es takarításáról. Az Otthon 
mindennap a délutáni órákban fog rendelkezésére 
állani a sebesült katonáknak minden felekezeti, nem
zetiségi különbség nélkül. Minden katona, aki az Ott
hon küszöbét átlépi barátságos, keresztyéni fogadta
tásra, krisztusi szeretetre talál. Kielégítheti vallásos 
érzését, amennyiben a Keres tyén Ifjúsági Egyesületek 
Magyar Nemzeti Szövetsége szívességéből hat külön
böző nyelven találhat ott épületes elbeszéléseket, 
olvasmányokat; olvashat napilapokat, képes folyóira
tokat, amelyek hasonlóképen különböző nyelven fog
nak a katonák rendelkezésére állani. Írhatnak levele
ket (levélpapirost es Írószert ingyen kapnak), az írni 
nem tudók helyett pedig a vezetőség készségesen írja 
meg a levelet tollbamondás után. A szórakozni akarók 
rendelkezésére a legkülönfélébb társasjátékok tognak 
állani, mint például: sakk, halma, dominó, malom, 
dáma, lóverseny slb. stb. Néha-néha hallgathatnak 
majd érdekes s tanuságos előadásokat, többször a 
Sza. ad líceum szívességéből vetített képekkel. Ugyan
csak a katonák szórakoztatása céljából időnként a 
helybeli főgimnázium zenekara fog közreműködni.

De nem csak szellemi táplálék és szórakoztatás 
nyújtás . képezi az Otthon feladatát. Az Otthon veze
tősége bizonyos napokon uzsonnával is fog kedves
kedni a sebesült hősöknek. Nem lakomák lesznek 
ezek: egy-egy csésze tea, tej avagy kávé, egy k.s 
husnemü, vagy sütemény, szivar és cigaretta fogja ké
pezni az uzsonnát. Természetes azonban, hogy az 
uzsonnák beszerzése érdekében az Otthon vezetősége 
Nyíregyháza sárosának közönség hez fog fordulni s 
a napokban kibocsátandó gyüjtőivek segítségével fogja 
megkísérelni, hogy derék katonáink minél kevésbbé 
nélkülözzék az elhagyott otthont, s minél jobban érez
zék, hogy a magyar társadalom örökké hálát érez 
azokért a szolgálatokéit, amelyekkel ők a mi jövendő 
jólétünkön munkálkodtak. Az Otthon ügyeinek vezeté
sével teljes felelősség mellett Malyuga Kamill kerületi 
missiói lelkész bízatott meg.
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A prof. katonai lelkigondozás hiányai hiva
talos vizsgálat és utánjárás tárgyát is képezik. A m. 
kir. honvédelmi miniszter 4407/2— 1915. sz. leiratával 
Bakó József nagykőrösi ref. lelkész, országgyűlési 
képviselőt felhívta, hogy az e téren felmerült sérelme
ket természetesen konkrét adatokkal támogatva, melyek 
további utánjárás alapjául szolgálhatnak, hozza tudo
mására, hogy a cs. és kir. hadügymi iszterrel egyet
értőig a jogos kívánságokat a lehetőség szerint tel
jesíthesse. Bakó József tehát most sürgősen gyűjti az 
adatokat s kéri, hogy február 20-áig hozzunk tudo
mására minden olyan katonai vagy hadikórházi eljá
rást, mely a háború alatt vallásunk sérelmére kö
vettetek el. A bejelentések egész ív papírra írva, név
aláírással küldendők be s tartalmazniok kell a pon
tos adatokat, hol, mikor, ki által követtetek el, jogo
san kifogásolható sérelem. Ezt az adatgyűjtés lelkész
társaink figyelmébe ajánljuk. Közleményeiket február
20-ig szíveskedjenek Bakó József ref. lelkész úr cí
mére Nagykörösre küldeni.

A deáktéri konfirm ált ifjúság február hó 7-én 
Budapesten nyilvános ülést tartok a következő prog
rammal ; Elnöki megnyitót mondott Fcaf/ay Sándor 
lelkész, egy triót játszottak Koimenmacher Lajos, Tor
kos Ferenc és Tóth Miklós, Jókai: „A munkácsi rab“ 
c. költeményét elszavalta Zsedényi Gábor, Liszt 2. rap
szódiáját zongorán előadták Raffay A\árta és Szemere 
Georgina, a vasárnapi iskoláról előadást tartott Var
sányi Mátyás bányakerületi püspöki másodlelkész, vé
gül Farkas Imre Czinka Panna c. melodrámáját előad
ták Szlá.ik Janka, Kormeninacher Lajos és Holcz- 
man Irén.

Harctéri hősök kultusza. A Hadsegéiyzö 
Hivatal égisze alatt egy bizottság létesült „Hősök 
Emlékét M e .örökítő Országos Bizottság“ címen, amely
nek elnökei Kirchner Hermann cs. és kir. altábornagy, 
a Hadsegéiyzö Hivatal vezetője és dr. Lukács György 
v. b. t. t. orsz. képviselő. Ez a bizottság felhívást 
intézett az egész ország közönségéhez, hivatalos ható
ságokhoz ép úgy mint magánosokhoz, hogy minden 
adatot, amely harctereinken elesett hőseink halála 
körülményeire és a harctéren tanúsított hősi cseleke
deteire vonatkozik, ép így az elesett hősöknek rendel
kezésére álló . feképeit küldjék be a bizottságnak. Az 
ilyenformán összegyűlő adathalmazt a bizottság hivata
losan hitelesíteni igyekszik s rendszerbe foglalva, mint 
a mai h ’.ború emberi dokumentumainak okmánytárát, 
,f nyilvánosság rendelkezésére bocsátja. Ez a nemes 
mozgalom, amely a komoly hadtörténelem számára is 
kétségtelenül nagyértékü becses adatokat fog ered-r 
ményezni, hivatva van arra, hogy lelkes visszhangra 
leljen az ország egész társadalmában, főként azokban 
a hajlékokban, ahol ma aggódó szeretettel figyelik a 
harctéren küzdő családtagok sorsát és gyászolják a 
hősi halottakat. A Hősök Emlékét Megörökítő Országos 
Bizottság ez utón hívja fel az ország közönségét, az 
érdekelt családokat és testületeket, hogy a fentjelzett 
adatokat az elesett hősök fényképeivel együtt címére 
(Budapest IV., Hajó-utca 16.) sürgősen küldje be.

1 1 0



7. szám.

Köszönet és kérelem.
E b. lap 4. számában azon kérelemmel fordultam 

az olvasókhoz, szíveskedjenek 6 (hat) Galíciából 
Zemplénmegyébe menekült evang. család részére ado
mányokat küldeni. E felhívás folytán az assakürti ev. 
egyház 10 K, Beliczay Béla (Budapest) 20 koronát 
küldött. Az összegeket rendeltetése helyére juttattam. 
A szives adományokat hálás köszönettel nyugtázom s 
egyúttal azon kérelemmel fordulok lelkésztársaimhoz 
szíveskedjenek szószéki hirdetés utján hiveik figyelmét 
felhívni a fenntebb említett hivek nyomorúságára, mely
nek enyhítése kötetességünk. Minden adományt, mely 
az „Ev. Lap“ olvasói köréből származik e helyen fo
gom köszönettel nyugtázni.

Gölnicbánya.
Hoffmann Károly 

ev, lelkész

KONFIRMANDUSOK
~  IKÁTÉJAI r
------------------ i  IK T d : : --------------- *

RAFrAYSÁNDOR

4K a  40  FILLER

EQYEB KONFIRMÁCIÓI 
TANKÖNYVEK, BIBLIÁK 
i IMAKÖNYYEK i 
UJTESTAMENTUM. s t b .

LUTHER IÁRSASÁG Könyvkereskedésében 
1 j Szei!tlrHw-itu 511. *

EMLÉK
A VIHAROS IDŐKBŐL.

Egyházi beszédek, melyeket 1914 
évi világháború idején a nyíregy
házai ev. templomban tartotta:

PAULIK JÁNOS
nyíregyházai ev. lelkész.

-----------  Ára 40 fillér — -------
Legcélszerűbb 45 fillérnek (portora 5 f.) előre való beküldése.

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

emplom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R i e e i9 Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S lr  lo v a g ja  és a Feren c  József 
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. s z .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomást csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óla 2C00nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, anielv mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

tiin_ru-ivrini-i

BESZEREZHETŐ

KOK/1I L/UOSN/ÍL
P M IW E S T ,

IV., KAMERM/íYER K/ÍROLY-VJTQÄ3.5Z.

JÉZUSSAL EGY XJTON . . .
^  Prédikációk gyűjteménye,

W  ä R ä  w írták: Kemény Lajos,Mohr 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor é s  W olf J ;; 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

*

IH / IKONTVEKfí)
PIPlí/ÍK

UJTE/T /UTENTUnSK
-5TB.-

KapHatÓh i L i l i  TÁRSASÁÉ U ip ta ts M ä ttt l,  N f l H t  
:: Ifin., SzentHirályi-otea SLa. ::
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Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
8. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAROT Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
FÖMUNKATÄRSAK: HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁNOS

1915.
1915. FEBRUÁR 20.

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre ö K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava G. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Lie. Fizély Ödön: Vallásosság és háború. — Diiszik Lajos: Ima békességért — R. M.: Egy diagnózis — Gyónt (Áchim) 
Géza: Könyörgés harc hajnalan. Endreffy János: Irodalom. — Szemle. — Különféle — Hirdetések.

Vallásosság és háború.
Békés, nyugodt időkben is fontos megnyilvánu

lása volt az emberi léleknek a vallásosság. Az élet 
különböző váltózásaiban láthattuk jelentőségét fon
tosságát. A létért való küzdelemben arra figyelmez
tetett, hogy ne feledjük isteni származásunkat, hogy 
sokkal drágább a lélek a testnél. Az élet labirinthusá- 
ban felmerült kérdésekre választ adott és eligazított 
az Isten, a lét, a halál nagy problémái között is. A 
vallásos embert ugyan azért még sokszor nyugtalaní
tották kérdések s kereste azokra a feleletet. De béké
jét igazán megtalálhatta ebben: nyugtalan a mi lelkünk 
mindaddig Isten, mig nyugalmát Te benned nem 
találta meg.

Ennek a vallásosságnak az volt a lényege, hogy 
nem elégedett meg kapott tételekkel, hanem belemerült 
az életbe, a természetbe, a történelembe s lelki szen
vedések és nyomorúság árán átélte az Istent. A vég
telentől, az Istentől való függés érzés volt ennek a 
vallásosságnak az alapja, alázat és áhitat a jellemző 
vonása.

Ezzel szemben nagy szerepe volt annak a fel
fogásnak, a mely azt tartotta, hogy a vallásosság kri
tériuma, hogy az ember igaznak tartsa a hittételeket. 
Azokat elhigyje. Hitvallás nélkül a vallás csak hangu
lat, a mely eloszlik mint a buborék s marad mi volt 
a puszta lég. Ezért pl. a templomba való szorgalmas 
járás, a prédikáció buzgó hallgatása a feltétele az 
igazi vallásosságnak. Lépten-nyomon fel is hangzott 
a panasz, hogy az emberek nem vallásosak, kerülik a 
templomot. A panaszkodók ugyan magukra nem igen 
vetettek, hogy sablonos szólásokkal nem lehet meg
nyugtatni a vergődő, a kételkedő embert. S lélek és 
igazság helyett követ adtak és betűt prédikáltak.

A nagy háborútól sokat várunk a vallásosság 
újraébredése tekintetében. Eddigi megnyilvánulásaiból
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úgy látszik, mint hogy ha az az irány igazsága válnék 
be, a mely a vallás tételeinek elhivéséből áll. Az illető 
körök buzgón hirdetik is, hogy sohasem voltak még a 
templomok úgy látogatva, mint eddig, s nem imádkoz
tak annyit és olyan buzgón, mint most. Szorgalmasan 
hallgatják az Isten igéjét és hisznek.

Távol legyen, mintha ez vallásosság szempont
jából jelentőség nélkül való lenne. De az a vallásos
ság. a mit e háború ébresztett, aminek helye lelkünk 
legbensője, egészen más valami.

A háború hatalmas ütése hitet ébresztett az em
beri szívben. Ellenmondás talán, de annak a szivében 
is, aki az egyházi tanításokat mind elfogadta és igaz
nak is tartotta. Mert a hit más valami és több, mint 
a hittani órákon tanultak elhivése. A hit a láthatatlan 
világ érintkezése a látható világgal. Annak az érzése, 
hogy az Isten belenyúlt az emberiség, népek, nemze
tek, egyesek sorsába és irányításába. Az igazságos 
Istenbe vetett hit. Amit talán 1000 és 1000 prédikáció 
nem tudott úgy az emberek szivéből kiváltani, mint 
ez a háború. Olyan hit, amely felülkerekedik a látható 
világon, a láthatatlan Istenre épít: jogra, igazságra és 
becsületre.

Hogyan jutottak el az emberek ide ? Beléjük kel
lett azt beszélni? Érvekkel, logikus beszéddel ilyenről 
nem lehet meggyőzni. A szél zúgását hallod, de hogy 
honnét jön és hová megy, azt nem tudod.

Az emberek közvetlenül eljutottak Istenhez. 
Csöndben, békében eljutnak így egyesek. De a vihar, 
a háború a nagy tömegeket vitte oda.

Háborús időben az emberek inkább akarják 
érezni, hogy ők a végtelentől, az Istentől függenek. 
Azt át akarják élni. A vallás a legszemélyesebb birto
kuk, kincsük. Ez a vonás látható, hogy az istentiszte
letek közül nem a prédikációk vonzanak. Jobban az 
esti istentiszteletek, melyek énekből, imából állanak. 
Talán az estéli csönd, a gyertyák fénye mellett jobban
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érzi magát a lélek, a mely féltő gonddal, aggodalom
mal van eltelve a csatatéren küzdő hozzátartozói iránt. 
De bizonyos, hogy megfelelőbb mód az Istennel való 
egyesülésre. Miért kell az embernek a templomban 
prédikációt végighallgatni, mikor az Istennel akar 
közvetlenül érintkezni? Nyilvánvaló, hogy egész termé
szetes a buzgó lelkek kívánsága, hogy a templomok 
egész napon nyitva legyenek. S a legtöbb helyen a 
protestáns templomokat egész nap nyitva hagyták.

Kétségen kiviil ez misztikus vonás. Deum et 
animam scire cupio. De a vallást egyik életadó forrá
sától fosztjuk meg, ha tőle elzárjuk.

Mennyire kiléphetett a vallásos érzés szűk kor
látái közül a harctéren, a tűzvonalban! A hol igazán 
alig gondolhat az a katona másra, mint kötelességre, 
becsületre és a halálra s örül ha este el tudja imád
kozni a kicsi gyerekkorban tanult imát: Álomra haj
tom kis fejem, tudom Te őrzői jó Isten engemet. A 
mikor tábori istentiszteleten résztvesznek protestánsok, 
zsidók, katholikusok. Mi az, amit ilyenkor tisztit, 
Istenhez emel? Az Evang. Freiheit 1914. 12. számában 
egy tábori levél igy felel meg erre: Legyen akármilyen 
az emberiség hite, nagy küzdelmekben és veszélyek
ben akaratlanul tekintetét az örökkévaló hatalom felé 
irányítja, amely sorsát irányítja és ami előtt mindnyá
jan egyformán érezik, hogy függnek. Hosszú idő után, 
amikor a táborban istentiszteletre mentünk, senki sem 
kérdezte, hogy milyen protestáns, katholikus, vagy 
zsidó istentiszteletre. Mindenkinek szüksége volt rá, 
azoknak is, akik talán sohasem mentek templomba.

A háború vallásosságot ébresztett mindenfelé. Ez 
a vallásosság nem fér be a hittételek szűk körébe, 
mert az élő hatalmas Isten szava szól hozzánk. A 
vallás igaz megnyilatkozása a végtelentől való függés 
érzése, a melytől túlárad az emberi lélek, s a mi a 
maga valóságában egészen egyszerű do log : bizalom 
Istenben, minden gondunknak ő reá vetése. Ha csak 
Téged bírlak Isten, úgy nem nézek ég és föld után.

L. F. Ö.

Ima békességért.
Irta: Duszik Lajos.

Isten! Mikor szent nevedet vesszük imádkozó 
ajkunkra, mintha a bánat és félelem, az aggódás és 
rettegés éjfekete borulatain át napsugár ömlenék 
Elődbe borúló lelkünkre, mintha angyalszárnyak suhan
nának meg felettünk . . .  Óh mi édes, mi boldogító a 
Te kebeleden megpihenni, én Atyám, én Istenem ! . . .

Szívünk, mint a halálra sebzett madár nyugtalanul 
vergődik . . .  oh csak te benned nyugszik meg . . . 
Amit itt látunk, amit itt hallunk, attól szinte megsza
kad. Véres csatamezők ágyuroncsokkal és roncsolt 
holttestekkel . . . sötét, nagy sírok kis fakeresztekkel. . .  
házromok felett meredező csonka, kormos kémények,
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mintha fejfákként emelkednének, fejfáikérit a halott, az 
eltűnt békének, boldogságnak . . .  Az ágyudörgés, 
fegyverzaj és halálhörgés kiáltja, hogy él a h a lá l. . . 
És innen, a Te kebeledről mi más a látás: azoknak 
a nagy meszes síroknak, kifehérlő rögei a te intel
meddé rendeződnek, a csonka kémények mintha Feléd 
mutató intő ujjak volnának, az ágyudörgés mintha 
igédet zúgná, olvassuk, halljuk szavad: „Elég immár!“ ..

Istenünk! Hatalmas örök Felség! Oh ints, ints, 
azokkal a halomra szórt tetemekkel, melyeknek elcsen
desült szive valakik boldogságát, reményét viszi a 
sírba, ints azokkal a rettentő sebekkel, melyek mint 
nyitott ajkak beszélnek az embervadságról, ints a 
könnyekkel, azokkal az égető könnyekkel, melyek 
ragyognak a halavány orcákon, mintha gyöngyök gör
dülnének alá: bennük van egy lélek földi napjának, 
lebukott napjának ragyogása . . .  Oh szólalj meg, ne 
hallgass tovább Istenünk! . . . Legyen elég im m ár. . .

Tudjuk, hogy a Te akaratod nélkül nem libbenti 
meg szárnyát az alkonyi szellő, ha Te nem paran
csolsz a villámnak, elrejti lángpallosát a fellegekbe, 
ha Te nem akarnád, az ágyuk nem beszélnének a 
fegyverek nem pusztítanának, a halál és bánat sötét 
angyalai nem vágnának ércszárnyaikkal a szívekre . . .  
Ha te nem akarnád . . .  a szívünk sem dobbanna, 
hanem mint lezuhant harang egy utolsó ütéssel el- 
némúlna . . .

Oh de az az utolsó is a Te imádásod volna! __
Ha Te akarod, hogy itt tovább tomboljon a 

káború, hogy itt tovább zudirljon ‘a Vérözöri és a 
szenvedés mélyebbre vágja a karmait a szívekbe, 
bizonnyal meglesz az . . .

De mi imádkozunk Hozzád, térdre hullva, lebo- 
rúlva, bánatban . . .  Mi imádkozunk hittel . . .  Mi imád
kozunk amint a szeretet diktálja a kérést ajkunkra. 
Oh hisszük: a szeretet szavát meghallod, meghallgatod, 
Te örök Szeretet! . . .

Könyörgünk Hozzád az imádkozókért: hallgasd 
meg őket! Azokért a jajba fuldokló imákért elégeld 
meg a nagy leckét. Könyörgünk azokért, akikért imád
kozik valaki: áldd meg őket! . . . Valahol egy katona 
kemény szive ellágyül a hazagondolás édes-fájó per
cein, oh a szeretet — a halálnál erősebb szeretet, a 
Te lelked*szívünkbe hintett paránya melegítse le lké t. . .  
Valahol egy katona megnyitott szivéből földre szökken 
a vér, oh bocsáss szemére áldott, békességes álmot . . .  
Valahol egy fekete hir kopog, mint koporsóra dobott 
sírgöröngy, oh légy ott közel . . . Könyörgünk Hozzád 
ez imáért, mit Hozzád küldünk a Te Fiad — a magát 
feláldozó szeretet nevében: legyen ez védő páncél a 
mi küzdő véreink szíve fölött, legyen ez az ima biza
lommá, mely lelkünket megedzi,' legyen napsugárrá, 
mely alámosolyog reájuk, legyen ez — oh nagy Isten 
— szemfedővé, mely a mi halott véreink arcára borúi, 
legyen angyalszárnnyá, melyen lelkűk Hozzád száll.
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Oh és legyen ez az ima szent vonzó erővé, mely az 
egymástól messzeálló, a féltékenység és gyülöletásta 
szakadék által elválasztott lelkeket közelebb vonja 
egymáshoz s így Te Hozzád . .  .

Szólalj meg, örök Isten, azoknak szivében, kik
nek hatalmat adtál. Titkon imádkozva keresnek Téged, 
hisz a korona nehéz s alatta a fájdalom tövis koszo
rúja sebzi fejüket . . . Hallgasd meg őket s e nagy 
leckével megfenyített, e nagy sebekkel megoktatott 
világot — ezt a mi bús, véres földünket — gördítsd 
bele a Béke áldott, napsugaras, sebet-könnyet gyó
gyító, száritó napsugaras vonzás körébe . . .

E háború vége nem lehet más, mint a Te dicső
séged. Nincs itt más hatalom, más akarat, mely cse
lekszik, csak a Te akaratod.

Ez a mi szent bizalmunk. E hit a mi erős várunk.
Oh csak ezt a népet, a mi népünket, ezt béké

jéért küzdő, kezedbe fogózó népet és kezedben bün
tető pallossá vált kardjával ítéletedet kiszabó magyar 
népet oltalmazd meg, tartsd meg a nagy világingás- 
ban, emeld fel a dicsőség magaslatára s adj neki 
borús múltjáért, véres jelenéért békés áldott jövendőt!

Atyánk! Légy velünk ! Hallgass meg minket!
Uram ! Maradj velünk !
Isten! Áldd meg a magyart. Amen.

Egy diagnózis.
A „Belmisszió“ csendes szemlélődései között 

némi feltűnést kelt és a legnagyobb figyelmet érdemli 
meg Mayer Endre eperjesi theol. dékánnak egy cikke, 
mely a belmissziónak a theologiai akadémiákon való 
tanításáról szól s melyből szemelvényül legyen sza
bad a következő részt közölnünk:

„A legtöbb ember odamegy működni, ahol nép
szerűséget, olcsó sikert arajhat: a közigazgatás be
szédes s hősieskedő porondján, a csendes, szer etet
ni unkát végzők, mint mindig szokott lenni, ismeretle
nek maradnak. De ha az e téren munkálkodók elisme
résben fognak részesülni s vezetőállásokat fognak 
teremteni részükre, megindul a belmisszió munkája 
külső terjedelemben is.

Nagy haja egyházunknak, hogy mindent a hiva
talos egyház utján s nem az önkéntes egyházias tár
sulás utján akarunk csinálni. Ha egy-egy egyházias 
szellemű, de az egyháztól független egyesület vjn 
alakulóban, rögtön felébred a gyanú, hogy egyházelle
nes céljai vannak. Mindennemű egyesületeink élére 
püspökeinket s felügyelőinket akarjuk s kell állítanunk, 
mert előre látjuk, hogy nélkülök a legszebb célok sem 
valósulhatnak meg, pedig jól tudjuk, hogy egyébb 
elfoglaltságuk miatt képtelenek arra, hogy itt is meg
felelő eredménnyel működjenek. Mintha a cégért ke
resnek s nem a hozzáértő szorgalmas munkást. A 
A közönségünk is így van szoktatva, csak nagynevű
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befolyásos emberek vezetésében bízik, kiskorúsági 
betegség ez, amelyből ki kellene gyógyulnunk. Talál
kozunk vele egyházi közigazgatásunk minden fórumán. 
Egyes kiváló embereink agyon vannak nyomva a leg
különbözőbb bizottsági tagsággal s elnökséggel, mig 
mások mellőztetnek, akikben megvolna a tehetség, az 
akarat s az idő, hogy áldásosán munkálkodjanak, 
ambiciójuknak megfelelően. így esik meg, hogy új 
esperesválasztásnál sokszor nem tudják, kit válassza
nak, mert nem nevelnek maguknak új embert.

Midőn a fiatal theologus az iskolát elhagyja, 
csakhamar látja, hogy az életben nem az iskolában 
tanult ismeretek határoznak, hanem egészen más ér
dekek. A kitűnően végzett theologusok csakhamar 
lemaradnak a versenytéren, győznek az olyanok, akik 
ügyeskedésekkel meg tudják nyerni a községek és 
a befolyásos emberek jóindulatát. Szép termet, jó 
hang, többet ér nagy s alapos tudománynál és ha 
még hozzájő az áldásos protekció, akkor az illető 
még sajnálja is azt az időt, melyet a theol. főiskolán 
töltött. S mintha igazat adna neki a közönség! Hát 
ha reformálni kell valamit, akkor a reformálást itt kell 
kezdenünk. Meg kell szüntetnünk ezt a végzetes rend
szert s a munkamegosztás elvét követve, mindenkit 
oda kell állítani ahova a tehetsége utalja s mindenkit 
meg kell becsülni azért a munkáért, melyet végez az 
egyház javáért

A beteg csak azt érzi, hogy valahol fáj . . .  a 
.közérzete rósz, a hangulata nyomott. Az orvos azon
ban kitapogatja a nyavalya fészkét is . . . Nekem az 
a benyomásom, hogy Mayer dékán úr jó diagnózist 
csinált.

K. M.

KÖNYÖRGÉS HARC HAJNALÁN.
Nem kérem, Uram, hogy ream tekins,
És lássad : nincs még a föld kerekén,
Ki haragodhoz közelebb jutott,
Mert Jóbnál jobban megszenvedtem én.

/Aláztál engem barmok vályújáig 
5 hajcsárt rendeltél úrnak én fölém.
S mikor lelkemben szent rózsáid nyíltak, 
Senyvedni hagytál bodzafák tövén.

És mégse kérem, hogy énrám tekints 
5 megsokald szörnyű vezetésemet.
Csak őt tekintsd, a gyöngét, szomorút, 
ftki nem vétett soha ellened.

Uram, szépséget te adtál neki 
5 te adtad nékem a zengő igét.
Ma engem elnyel itt a vérözön,
Szépségét, Uram, ki zengheti még ?
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Ki mondja néki eztán: „Qiyönyörüm, 
fiz ég legdrágább ajándéka vagy." 
így elhervadni engednéd-e őt, x 
Ó én Uram, kit jónak mondanak.

Lásd nem dicsérem még meg a szemét,
Melyet házadban most bánattal-süt le.
Uram, könnyekben ússzon-e a szem,
Mely jóságodnak legfényesebb tükre?

hem kértem, Uram, tőied semmit is,
Mert nem alkottad kérő szóra szám;
5 most mégis kérlek: szegény életem 
Ajándékul add. néki jó Rtyám!

Przemysl, okt. 28.
Qyóni Rchim Géza.

fj-Tj-nj-.— •-------- -- -• *»••• -  *- - - • **•* * • ■ • — * *■ —

IRODALOM.
Beszédek és imák háborús alkalmakra. Össze

állította Dr. Lencz Géza ref. theol. tanár a debreceni 
egyetemen. Debrecen, Hoffmann és Kronovitz 1914. 
Ára? 288 oldal.

A kötet 27 egyházi beszédet közöl közönséges 
vasárnapokra Dr. Baltazár Dezső, Csiky István, Haypál 
Benő, Révész Kálmán, Dr. Tüdős István s több neve
sebb egyházi férfiú tollából. A feldolgozott témák kö
zül kiemeljük: Dr. Baltazár Dezső: „Világháború kez
detén“ , Futó Zoltán: „A szeretet megdicsőülése hőse
ink halálában s a mi életünkben,,, Gönczy Béla : „A 
háború által Isten megítéli a népeket“ , Haypál Benő : 
„Az igaz Isten, a mi erőnk és reménységünk“ , melyet 
a szerző barátai külön is kiadtak (ára 30 fillér), Jánosi 
Zoltán: „Krisztus és a háború“ , Nagy Béla: „A  ke- 
resztyénség és a háború“ , Révész Kálmán: „A mi 
háborúnk“ , Dr. Tüdős István: „Ne ö l j !“ Különös 
istentiszteleti alkalmakra, m. p. sebesült katonák előtt, 
bűnbánati, győzelmes harcok idején, hadba vonuló 
katonákhoz, gyászbeszéd csatában elesettek felett, 
reformációi emlékbeszéd, a kötet 10 beszédet közöl, 
vallásos estélyekre 4 beszédet, végül 9 imát különféle 
istentiszteleti alkalmakra. Témái közül kiemeljük Kájel 
Endre: „A háború oka“ , Dr. Lencz Géza: „Gondo
latok reformációi ünnepre“ , Takaró Géza: „A  világ
háború“ cimüeket.

A tartalmas és sokoldalú mű szerkesztőjének fi
gyelmét csak egy praktikus körülményre hívjuk fel. A 
háborús prédikációk olvasóközönsége nagyobbrészt a 
lelkészek sorából kém1 ki, kik nem pusztán elmon
dott beszédek múltján szeretnek elmerengeni, hanem 
olyan beszédeket kezükbe kapni, melyeknek a jövő
ben vehetik hasznát. Ezért kívánatos lett volna a mű 
keretei közé való felvételre pár sátoros ünnepre való 
beszéd is. Ugyanez a hiánya annak a nagy német vál
lalatnak, mely „Kriegspredigten“ cimen elmondott
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beszédeket közöl (kiadja Prof. D. Wurster, Verlag der 
Evang. Gesellschaft, Stuttgart.) Ha azonban a mű célja 
a református egyháznak az eseményekkel szemben k i
alakult nézetét kifejezésre juttatni, akkor az teljes mér
tékben sikerült. A háborús egyházi irodalom iránt ér
deklődők figyelmébe ajánljuk.

Egyházi beszédek az 1914. évi világháború 
idején. Függelékül néhány közönséges egyházi beszéd 
és imádság. Irta: Kis József, pápai ref. esperes-lelkész, 
az Országos Református Lelkész Egyesület egyik al- 
elnöke. Pápa, Főiskolai nyomda. Ára 3-40 K ; 126 
oldal. A szerző julius 5-től december 6-ig elmondott 
alkalmi beszédeiből tizet közöl e kötetben. Feldolgo
zott témái a következők: 1. Én lelkem végy erőt. (A 
trónörököspár gyászünnepélyén.) 2. Dicsőség és ékes
ség a vitéz derekán a kard. 3. Mindenki hozzon illő  
áldozatot a haza oltárára. 4. Az Isten gondot visel. 5. 
Az Isten gyűlöl minden bűnt cselekedőt. 6. A külső 
vallásosság hiábavalósága. 7. Aki velem nincs, elle
nem van. 8. fEmeljük fel sziveinket Istenhez. 9. Az 
Istent féljed. 10. Én az Úrra nézek, várom az én sza- 
baditásom Istenét. — Utána köznap reggeli és estéli 
imádságokat ad, egy esketési (léikész) s egy úrvacsorái 
beszédet. Végül a függelékben 4 közönséges egyházi 
beszédet és imádságot.

Hü tükre e kötet Kis József háborús igehirdeté
sének. A hazafias és vallásos elem szövődnek benne 
egésszé. Eredeti gondolatok, finom kidolgozásban. Bár 
nem minden részét tudjuk aláírni, hisz a háborúval 
szembeni vallásos állásfoglalás ma nagyon különböző, 
mégis szeretettel ajánljuk tanulmányozásra és épülésre.

Nótaszó a tábortűznél. Ez a címe Szalay 
Mihály harminc katonanótát tartalmazó vallásos meleg- - 
séggel megírt, hazafias érzésű értékes füzetének. A II. 
bővített kiadás ára 20 fillér, 50% az árvák javára. 
Szívből óhajtjuk, hogy a tehetséges szerző müve be
töltse misszióját: a magyar öntudatot és az Istenbe 
vetett hitet élessze a nótaszóban a tábortűznél. Aján
lásul közöljük belőle a XII. számú nótá t:

Lemberg felől hideg szél fúj,
Lemberg táján meleg vér hull.
Galicia zöld füvére 
Sok jó magyar piros vére

kicsordul.

Az a sok vér nem vész kárba,
Lesz még vidám Lemberg tája,
Virrad ott még ránk nagy ünnep:
A jó Isten fegyverünket

megáldja.
E. J.

A szerkesztőségnek beküldött könyvek jegy
zéke : Vidovszky Kálmán: Csendes hangok a háború 
zajában. Beszédek és imák. Békéscsaba 1915. — 
Ára P50.

Fosdick E. Fi. A. Mester jelleme. Vezérfonál 
bibliatanulmányozó körök és magányosok .̂számára. 
Ford. ifj. Victor János. Ára 250 kor.
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Nothnagel: A halálról. Ford. Schmidt Béla dr. 
(Darvin könyvtár 4.)

Religiöse Stimmen der Völker. 5. Die Religion 
des Islam. 1. Von Mohammed bis Ghasali. Aus den 
Grudwerken übers. u. einigeleitet von Joseph Hell. 
Jena 1915. E. Diederisch kiadása. — Ára 4. Mk.

7 at-Bücher der Feldpost 4. Der Kampf• Neue 
Gedichte aus dem heiligen Krieg. 5. Die Heimat. 
Neue Kriegsgedichte. Jena 1915. E. Diederisch kiadása. 
Ára mindegyiknek 60 Pf.

Most helyszűke miatt e könyveknek csak a cí
mét jegyezzük ide. Alkalomadtán visszatérünk rájuk.
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SZEMLE.
A katonai lelki gondozás különös nehézsé

geiről egy pár érdekes sort olvasunk az „Evang. 
Kirchenzeitung fü r Ocsferreichu-ban. A cikkíró azt ál
lítja, hogy az osztrák katholikus katonák alighanem 
•eléggé el vannak lelkiekben látva. Az evangélikus kato
nákról sajnos, már ezt nem lehet elmondani. A lelki
gondozást nagyon nehézzé teszi az evang. katonák 
csekély száma és katonáink sok nyelvűsége. Annak 
a cs. és kir. tábori lelkésznek, aki valamennyi hitsor- 
sosának a lelki igényét ki akarja elégíteni, tudnia kell 
németül, magyarul, lengyelül és csehül. Ha ezenfelül 
tótul is tud, annál jobb. Azonban az ilyen nyelvtehet
ségek nem nagyon gyakoriak a tábori lelkészek kö
zött. Hogy a gyakorlatban milyen komplikált a dolog, 
arra szolgáljon egy pár példa:

Egy német anyanyelvű evang. tartalékos tábori 
lelkész olyan hadtesthez kap behívást, amelyben csupa 
cseh református katona van, akikkel. természetesen 
nem tudja inasát megértetni. Egy másik alpesi fiú, pár 
héttel a bevonulása után azt Írja haza, hogy még 
evang. katonát nem látott s igy még nem tudja, mi
lyen munka is az a katonai lelkigondozás. A harmadik 
tábori lelkész olyan csapathoz kerül, ahol mindössze 
kettő az evang. katonák száma, úgy, hogy az áthelye
zését kell kérnie. A Bielitz-Bialában és a környékén 
fekvő sebesültek és betegek jellátására csak egy ref. 
tábori lelkész van alkalmazva, aki azonban csak ma
gyarul tud s ezért a német katonákkal szóba sem áll
hat. Ha ilyen katonát kell temetnie, magyarul imád
kozik és magyarul mondja az áldást, ami a hozzá
tartozóknak nincs kedvére. A német katonák elteme
tésénél tehát a helyi lelkésznek kell öt kisegítenie. Ide 
sürgős szükség volna egy németül és tótul is tudó 
evang. tábori lelkész kiküldése.

A lelkészi hivatal ezt már 1914. december 2-án 
a Troppauban s/ékelö sziléziai esperes utján kérte, azon
ban kérvénye in g nem intéztetett el. Hasonlóan még 
nem volt eredménye annak a kérvénynek sem, amit 
a bielitzi egyház az osztrák honvédelmi minisztérium
hoz intézett.

Teschenben, ahol szintén sok evang. sebesült 
van, sem evang, sem református tábori lelkész nincs. 
Az itt levő nagyszámú magyar anyanyelvű evang. 
katona minden lelki gondozás nélkül van, mert a nyel
vükön senki nem beszél s azonfelül a bielitzi ref. tá
bori lelkész sincs megbízva vele, hogy a tescheni ma
gyarokra gondja legyen. A lap véleménye szerint a 
hiányos lelki gondozásnak az az oka, hogy nincs köz
ponti szerv, mely a lelkipásztori gondozást a lelkészek 
képességeire és a szükségre való tekintettel irányítsa. 
Egyik helyen tétlenül kell ülnie az evang. tábori lel
késznek, a másikon meg, ahol szükség volna rá, nincs 
evang. lelkész. A cikk végül az egyházi hatóságokra 
apellál s annak a reményének ad kifejezést, hogy az 
evang. katonai lelkigondozás hiányain bizonyára segí
teni fognak az illetékesek.

p. u.
Kriegszeitung. Mint neve mutatja, Németország

ban jelenik meg. Még pedig hetenként s eddig már 
több, mint pár tucat számot élt meg. A hét legfon
tosabb táviratait hozza, vidám és komoly cikkeket. A 
9-ik szám az újesztendőt a következő vallásos sza
vakkal köszönti: „Nem volt népünk még soha oly 
szép, mint ezen az újévi éjszakán. Az egész német 
nép imádkozott! És nincs a világon szebb dolog, 
mint az imádkozó nép! Még az egyes arcán is, ha 
hittel emeli égnek tekintetét, olyan kifejezés honol, mit 
nem lehet elfelejteni. Hátha az egész nép az, amely 
imádkozik, több mint hatvan millió ember, amely 
annyira különböző vágyaiban, nézeteiben, ezen az 
éjszakán mind egyformán, fejét lehajtva imádkozik a 
nagy mennyei Isten előtt, pajtás, ez oly kép, oly ha
talmas, oly szép, hogy ha rá néz az ember, csak 
egyet tud tenni: velük együtt imádkozni azokkal, kik 
kezüket összeteszik és Istent arra kérik, hogy őrizze 
meg népünket továbbra is. És Isten meg is fogja 
őrizni. Egy népet, mely igy ünnepli ünnepeit, egy népet, 
mely ily alázatosan, hivőn lép az új esztendőbe, nem 
lehet széttiporni még akkor sem, ha tizannyi ellenség 
fegyverkeznék ellenünk. Mert mi németek oly erőt 
hordunk magunkban, császárunktól le egész az utolsó 
emberig, melyen a legnagyobb seregeknek is szét kell 
mállaniok: ez az erő a hitből származik. És ez 
az, ez az egyedüli az, melyért ellenfeleink joggal 
irigyelhetnek bennünket. Nem irigyelhetnek ben
nünket áldozatkészségünkért, mert hisz látjuk, hogy 
ők is összeszedik minden erejüket, látjuk, hogy 
az ő fiaik is vérüket, mindenüket feláldozzák a 
hazáért. Nem kell nékik bennünket irigyelniük 
bátor, derék ifjainkért, mert hisz mi is találtunk 
náluk példákat bátorságra és halálmegvetésre, ezt 
elismerni egy igaz katona sem fog vonakodni. De 
ezért a csendes, egyszerű, Istenben való bizodalomért, 
mely nemcsak ennek vagy annak tulajdona, hanem az 
egész német népé, — a német férfi, a német asszony,
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a német gyermek mind egyek, mind erősek a nagy 
igazságos Istenbe vetett hitben, ezért az erőért irigyel
niük kell bennünket, mert ez az erő minden ő terveiket 
megszégyeníti “ E sorok hadi újságban láttak napvilá
got. Nincs bennük gyűlölet, sőt az ellenség megbe
csülésének nemes erénye lép elénk. Most, midőn a 
teológia oly sok felé kizökkent a vágányból, a hadi 
újságok téríthetnek észre bennünket. Legalább is en
nek a Krigszeitungnak cikkében több keretyénséget 
látunk, mint akárhány egyházi lap hasábjain. E.

— Bizonyára sok lelkésztársam használja e 
nehéz időben a Kari Arper és Alfréd Zillesen-féle 
Agende für Krigszeiten c. müvet, mely két kötetben 
magában foglalja mindazt, mire most szükségünk van, 
hogy gyülekezeteinkben Isten országát eredményesen 
építhessük. Praktikus használhatóság szempontjából a 
legjobb agenda, mert minden vasárnapra és ünnep
napra a teljes istentiszteleti tennivalót együtt adja és 
bő választékot nyújt imádságokban, ami, e vége lát
hatatlan háborús időben megbecsülhetetlen. Kissé kü
lönös, de a németek erős faji és nemzeti öntudatából 
magyarázható, hogy Istent teljesen lefoglalják a ma
guk számára. Az igaz ügy diadalába vetett rendíthe
tetlen bizalom jele ez, mely minket is ösztönözhet, 
hogy magyar népünk cselekedetekben nyilvánuló 
hazafiságát emlegessük, ápolgassuk, öntözgessük most 
s majd a béke áldott napjaiban is.

De nem csupán a fent említett agenda ajánlása 
volt jelen soraim megírásának indító oka és célja. 
Eszembe jutott, hogy agendakészítés folyik nálunk is. 
A német nyelvű gyülekezetek agendáját Schmidt K. 
Jenő pozsonyi esperes lelkész készíti. Ismertebb tu
dományos készültsége, buzgósága és lelkiismeretes
sége, sem mint ő maga is gondolná . . . Tudjuk, hogy 
nem fog fél munkát végezni. De feleslegeset igen. 
Ahány hely, annyi a szokás s jaj a lelkésznek, ha 
hozzányúl. Más a Szepesség, Dunántúl, Bácska német 
egyházaink történeti fejlődése, szelleme. Valamennyit 
egy kalap alá vonni lehetetlenség, valamennyi szá
mára agendát írni fáradságos, hálátlan munka s meg
győződésem, hogy gyülekezeteinkben a szász, wür- 
tenbergi, bajor, no meg a Glatz-féle agendákat úgy 
fogják használni, mint eddig.

Még valami jut eszembe, kérem lelkésztársaimat, 
ne használjanak rongyos agendákat. Megesik nemcsak 
csendes falusi egyházakban, de városiakban is, hogy 
elrongyolódott könyveket látunk ev. lelkészek kezében. 
Ez nem apostoli szerénység, hanem szégyen, mely 
rossz fényt vet az agendákról gondoskodni tartozó 
egyházakra és reánk és — bármint mosolyogjanak 
rajta — árt evang. egyházunknak is . .  .

Hoffmann Károly, 
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Halotthamvasztások száma Németországban..
A német krematóriumok igazgatóságai által szolgálta- 
.o tt adatokból kitűnik, 1914. évben a német kremtó- 
riumokban 11.138 hullát hamvasztottak el. Az elham
vasztottak közt volt 6809 fi és 4329 nőnemű, 9401 
evangélikus, 787 róm. kath., 73 ókath., 366 izr. és 
511 más vallású egyén. A hamvasztást 8820 esetben, 
tehát az esetek közel 80 százaléka alkalmával vallá
sos gyászünnepély előzte meg.

Monista eskü. A berlini monista szövetség 
nehány tagjának megengedték, hogy a zászlóesküben 
előforduló azon részeket, melyek meggyőződésükkel 
ellenkeznek, kihagyják és új formában mondják. Az 
eskü a zászlóalj irodájában a hadnagy előtt a követ
kező módon történik: az esküvő bal kezét a kardra 
téve elmondja a szokásos esküformulát; a vége ez: 
amit itt kézadással megerősítek. Erre az esküvő mo
nista jobbjával kezet szorít a tiszttel.

Vallásoktatás lengyelül. A porosz államkör- 
mány megengedte, hogy Posen tartomány lengyel 
nyelvű összes népiskoláiban a vallásoktatás lengyel- 
nyelven történjék.

Á göttingeni studiosus. A lövészárkokból Göt- 
tingenbe egy diák a következő kártyát küldte: „M ivel 
mi itt a lövészárkokban előreláthatólag még sokáig 
fogunk feküdni és minekutánna elég időm van a múri- 
kárá; szíveskedjék‘"sZádiomra a köv!' hátfohrbkönyvét 
megküldeni: 1. Hollmann: Organikus Kémia, 2. egy 
anorganikus könyvet, 3. Borúméi: Fizikáját.“ Úgy lát
szik a göttingeni studiosus a lövészérkokban azt akarja- 
pótolni, amit a szemeszterben elmulasztott,

Az oroszok által elpusztított kelet-porosz
országi falvak részére a németországi evangélikus 
templomokban történt gyűjtés eredménye hivatalos 
közlés szerint 425.000 Márka.

A jezsuita-rend új generálisa Ledochovszky 
Vladimir páter, aki lengyel származású és eddig a 
rend németországi „asszisztense“ volt.

K Ü L Ö N F É L E .

Gyászrovat. Weber Rudolf nyug. budapesti ev. 
főgimnáziumi tanár — Budapesten 72 éves korában 
meghalt. — Özv. Kralovánszky Lászlóné 89 éves ko
rában Nyíregyházán febr. 5-én elhunyt.

Koch Aurélnak, tragikus váratlansággal el
hunyt lelkésztestvérünknek temetése 7-én, vasárnap 
délután 2 órakor ment végbe a strázsai templomban,, 
rendkivül nagy közönség részvételével. A gyászbeszé
det Kübecher Albert esperes tartotta, a boldogult élet
rajzát pedig Fischl Tóbiás felkai lelkész ismertette.
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Késmárkon, a sírnál Hajts Bálint helybeli lelkész és 
Mathern Ottó strázsai e. felügyelő tartottak búcsú
beszédet. Jelen volt úgyszólván az elhunytnak minden 
ismerőse s a lelkészt karnak 30 tagja. Lebegjen égi 
s földi béke az elköltözött lelke felett és hamvain . . .

Esküvő. D r Obál Béla theol. akad. tanár örök 
hűséget esküdött Gyuráiz Linuskának Gyurátz Ferenc 
püspök unokahugának és fogadott leányának.

Új tábori lelkész. Fábry Ernő iglói s. lelkész 
tábori lelkészi szolgálatra berendeltetett.

Iskolalátogató. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter Fischer Miklós iglói evang. főgimn. igazgatóját 
az 1914— 5. tanév hátralévő részére a menny iségtan- 
természettani tanítás módszerének és eredményeinek 
a megfigyelésére a budapesti evang. főgimnáziumhoz 
küldötte ki szakértőül. Ugyanily minőségben Schneller 
István dr. kolozsvári egyet, tanárt a filozofia-prope- 
deutikai tanítás figyelemmel kisérése a dési áll. fő
gimnáziumhoz, XUigócsy—Dietz Sándor dr. budapesti 
egyet, tanárt pedig a természetrajz-vegytani tanítás 
ellenőrzésére a budapesti VIII. kér. közs. főreálisko
lához küldötte ki.

•

A besztercebányai Evangélikus Egyesület febr. 
7-én tartotta közgyűlését. Az egyesület tagjainak száma 
286. Az 1914. bevétele és kiadása: 13.249 korona 
'volt. A Vörös-Kereszt Egyletnek Besztercebányán ado
mányozott pénztárából 250 koronát s a reformáció 
■emlékünnepélyén tartott gyűjtéséből 118 kor. 20 fillért 
s az- evang főgimnáziumnak 520 koronát adományo
zott. Vallásos estélyek tartásával és 2400 kötetből 
álló könyvtárával a művelődést előmozdította. A val
lásos estékre új orgonaharmóniumot szerzett az egye
sület. Az egyesület buzgó vezetője és elnöke Sziehló 
Gerő lelkész.

Nyilvánossági jogot a vallás és közokt.-ügyi 
miniszter 10111/1915. sz. rendeletével a beszterce
bányai ev. főgymnázium V és VI. osztályának az 
1914— 1915. tanévre megadta.

Nyugdijengedélyezések. Lenner Gyula nyugd. 
rimaszombati egy. prot. főgymn. tanár özvegye részére 
2400, három kiskorú gyermeke részére egyenkint évi 
480 kor. járulékot, Hozslinszky Károly dr. rozsnyói ev. 
főgymn. tanár özvegye, szül. Jermy Valéria részére 
2000 koronát, Éva nevű árvája részére pedig évi 400 
kor. nevelési járulékot engedélyezett a vall. és közokt. 
miniszter, az orsz. tanári nyugdíjintézet terhére.

A ref. egyházalapitó politika egy lépéssel 
megint közelebb jutott kitűzött céljához. A délvidéken 
tiz egyházat akarnak teremteni. Ezek közül három már 
á ll: Kevevára, Módoscsávás és Nagylak. Most Kardn- 
sebes szervezkedik. A kongruát már 797 80 kor. ösz- 
szegben már megkapta, azzal a szokatlan hozzáadás
sal, hogy ez az összeg a jövőben sem lesz felemel
hető. Karánsebesen az 1910. évi népszámlálás szerint 
246 ref. van.

Értesítés. A vallás és közokt.-ügyi miniszter 
február 13-án kelt rendeletében közli, hogy a február 
18-tól március 24-ig terjedő időben megtartaneó nép- 
fölkelési bemutató-szemlére a bevett és a törvényesen 
elismert vallásfelekezetek felavatott lelkészei és papi 
jellegű tanárai, kik 1896. és 1895. valamint 1891. év
ben születtek, nem tartoznak megjelenni, azonban 
összeírás végett tartózkodási helyük községi elöljáró
ságánál jelentkezniük kell, még pedig egyházi hatósá
guknak egy olyan bizonyítványával, mely igazolja, 
hogy milyen minőségben vannak alkalmazva s hogy 
1915. január 1 óta állnak abban az alkalmazásban.

A szepesbélai evang. nöegylet megtartotta évi 
közgyűlését. Vagyona 4064*38 korona. A diakonissza
alap 4477 54 korona. A tagok száma 69. Az egylet a 
katonáknak is sok téli ruhát és fehérneműt gyűjtött. 
Vivat, crescat, floreat!

Bátrak vagyunk a nagytiszteletü Lelkész urak 
figyelmét a következő füzetkere felhívni:

N A G Y P É N T E K I  PASSIO
Fordította és összeállította Törteli Lajos 
ev. s. lelkész. Egyes példány ára 30 fillér,
100 példányon felüli megrendelésnél pél- 
dányonkint . . K —*20
Alakja a Dunántúli uj énekeskönyv alakjával 

egyezik a ahoz csatolható. E „Passiódról az egyházi 
sajtó igen elismetőleg és dicsérőleg emlékezett meg. 
Az egyházakban való bevezetését és szives megren
delések a * • J
Luther-Társaság könyvkereskedésében
B udapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intézendők. 

Kívánatra mutatványpéldányt szívesen küldünk.

PÁLYÁ ZA TO K .
Az aszódi ág h. ev. Petőfi főgimnáziumnál egy állami 

kinevezés .alá eső matematika-fizika tanszék üresedett meg me
lyet a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter ur ezidőszerint 
helyettes tanárral kíván betöltetni.

E tanszékre ág. h. ev. vallásu okleveles vagy szakvizsga» 
tanárok pályázhatnak; szükség esetén egyetemet végzett alap
vizsgás tanárjelölt is alkalmazást nyerhet.

Az alkalmazott lisztcletdija a tanév hátralevő részére 800 
korona, vagyis havi 200 korona.

Pályázni kívánok a nm. vallás és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz címzett, kellően felszerelt kérvényüket a gimnázium igaz
gatóságánál nyújtsák be. Az alkalmazást nyert helyettes tanár 
az állást köteles azonnal elfoglalni.

Aszód, 1915. február 15.

Mlcslnay Ernő, Dr. Osváth Gedeon,
a gimii. bizottság elnöke. az aszódi ág. h. ev. Petőfi fögimn. igazg.

A  m énfői (Győr vm ) evangélikus osztatlan, vegyes iskola 
vezetésére helycttestanitó vagy tanítónő kerestetik havi 80 kor. 
fzetéssel és lakással. Ajánlatok Kiss Samu lelkészhez Nagybarát- 
falura küldendők,
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H /q P O R U S  U jb O N S /jQ O K
miliőm és Isten Mit L, II., III., Ill, I)., W, Ilii., 1., Ízel.

Egyházi beszéd füzetekben. Irta : Raffay 
Sándor. Ára példányonként . . . 20 fillér 
50 darab 8 korona, 100 darab 14 korona. 
A nyolc füzet egybekötve . . . K 1 50

Az én imakönyvem
Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay S á u d o r ....................K — .20

„NE SÍRJ“
Útmutató a vigasztalás örök forrásához. — 
a pécsi Bathánia Egylet kiadása . K —.20

ÉLET ÉS HALÁL
Vallásos elmélkedés. Irta Muraközy Gyula.

K —.80

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
emplom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
ren d  tu la jdon osa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. s z .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2C00nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  ox-gonáját, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Beszédek és imák. Irta: Vidovszky Kálmán.
K. 1.50 « J E Z U S S J U L  E G Y  U T Ó N  . .  .

u km. m
Irta Kis József K 3.40

Kókai Lajos könyvkereskedésében
Budapest, IV ., Kámerm aver Károlv-utca 3.
C élszerű  le v é lh e z  m e llé k  It  bé lyegekben  b e k ü ld en i a k ív á n t  

k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  —

^ j Á R A p
Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény Lajos,Mohr 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és Wolf *J„ j;

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“

LUTHER TÁRSASÁG KÖNYVKERESKEDÉSE BUDAPEST, VIII,, Szentkirályi-utca 51a
W M  | , H — IIW !■ IIIÍ IBiBlinBrrmM— TT« «IHHIHIIIIIi i l lUIHHT " ™ ^  —T f f l U l » — *■" — *

M o s t  j e l e n t :  r r a e ^  a z

OSZTRÁK -MAGYAR

V
LEGÚJABB IRODALOM

Y - Ö - R - Ö - S  K - Ő - N - Y - Y .
Diplomáciai akták a háború előzmé
nyeinek történetéhez !! 1914.

Bevezetéssel ellátott népies kiadás, a hivatalos kiadás 
egész anyagának szövegével

A 144 oldalra terjedő, nagy 8° alakú könyv ára 1 korona.

!! K ísérelje meg !!
úgy katonai mint polgári liivei között, a nemrég két 
bővített kiadásban megjelent, Szalay M ihály ev. lelkész 

által, ismert népdalok dallamára írott

„Nótaszó a tábortűznél“
cimü füzetet, m ely 30 szebbnél-szebb, vigasztaló, le l

kesítő, bátorító katonanótát tartalm az
........  i  terjeszteni —
smegvagyunk győződve,hogy hivei hálásak lesznek érte, 

1 példány ára 20 fillér,
(F o r to ;  1 pld. 3 f i l lé r ,  6 p 'd . 10 f i l l . ,  15 pld . 20 f il l . ,  26 p ld . 50 f i l l . )

Kifliül! 1 LUTHER TÁRSASÁG HinhlfiMíSfla, Kifliül,

M a j b a  V i l m o s :  Hadikórházi imakönyv. Térj. 32 
oldal. Ára egyenkint 16 fillér. 25 példány (á 14 fill.)
3 K 50 fill., 100 példány............................ K 12*—

Raf fay Sá n d o r :  Világháború és Isten igéje. 8 
füzet. Az I. füzet cime; Az Úr látogatása. II. füzet: A 
világháború okai és tanulságai. III. füzet: Jézus ádventi 
üzenete. IV. füzet: Isten szavaaveszedelemben, V.füzet: 
Háborús karácsony, VI. füzet: Az igazi lélek. VII. füzet; 
Az év utolsó estéjén. VIII. füzet: Isten ítéletei. Egyes 
példány ára 20 fill., 50 drb 8 K. 100 drb . . K 14’— 

V i d o v s z k y  K á l m á n :  Csendes hangok a háború 
zajában. Beszédek és imák, melyeket az itthon- 
maradottak vigasztalására a békéscsabai evang. kis-, 
templomban elmondott a szerző. Ára . . . K 1*50 

Sc hmi d t  Car t  Eugen :  Unversagt! Trostreiche 
Betrachtungen f. d. Kriegszeit. 2 kiadás német  be
tűkkel. Ara egyenkint 20 fillér, 25 példány 4 K,
100 példány.....................................................K 14-—

Prőh l e  Ká r o l y :  Az uj élet igéje. Egyházi beszéd, 
elmondatott 1914. január 10-én. Ára . . . K — *16 

P r ő h j e  K á r o l y :  Háború és vallás. Válaszul arra 
a kérdésre: Hogyan éljük át ezt a nagy időt? 
Ára . . * .............................................................K — *20

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
9. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . A 1915. FEBRUÁR27.

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cimére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ; SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDKSZ LAJOS
HSATOKATÁRSAK: HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁNO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sz, L .: Az adóalapi segély. — E. J.\ Néplelek. — Linczényi Lajos: Jób sorsa a mi sorsunk. — Szemle. — Irodalom. 
Különféle. — Szerkesztő közlesei. — Hirdetések.

Az. adóalapi segély.
Egyházaink ennek az évnek az első felére 

az adóalapi bizottság által megállapított összeg
ben megkapják az adóalapi segélyt. Még pedig 
megkapják arra való tekintet nélkül, vájjon 
megvannak-e elégedve az adóalapi bizottság 
végzésével s megfelebbezték-e azt, vagy nem ?

Eredetileg az adóalapi bizottság csak a 
segélyek 257,-ának a kiutalása mellett foglalt 
állást s vannak adóalapi bizottsági tagok is, 
akiket a segély teljes összegben való kiutalása 
egészen váratlanul ért s akik nem tudják, kinek 
a felelősségére történt ez a váratlan intézke
dés? Ennek azonban ök maguk járjanak utána.

Mi az adóalapi segélyek kiutalását helye
seljük, mert az egyházak a segélyre rá vannak 
utalva, azt nem nélkülözhetik s anélkül a leg
nagyobb kellemetlenségek zúdulnának a nya
kukba. Arról ugyan sokat lehetne beszélni, 
micsoda magasabb bölcseség nyilvánult meg 
azokban az intézkedésekben, melyek valóság
gal rákényszeiítették egyházainkat arra, hogy az 
adóalapi segélyre alapítsák legvitálisabb szük
ségleteik kielégítését, mikor ez a segély nem 
állandó jellegű, mert nincs törvényileg bizto
sítva s esetleges elmaradása esetén, egyes egy
házaink háztartása alapjaiban inogna meg,
— azonban erről most hiába beszélnénk. Nem 
hagyhatjuk azonban szó nélkül azt, hogy a k i
utalás a felebbező egyházak érdekeinek, szük
ségleteinek és jogainak teljes figyelmen kivid 
hagyása mellett történt.

Az adóalapi bizottság munkája nem talál
kozott az érdekelt egyházak nagy részének a 
helyeslésével. T ö b b  m in t ké tszá z  egyház
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van , am e ly  az a d ó a la p i b izo ttsá g  v é g z é 
sét m eg fe lebbeze te . Ezek között a felebbező 
egyházak között olyanok is vannak, amelyek, 
noha a bizottság a segélyezés legalsóbb hatá
rát mindössze négy százalékkal szállította le s 
467, helyett 507..-ban állapította meg, mégis 
500, sőt ezer koronával kevesebb adóalapi se
gélyt kapnak most ugyanazon adózás és szük
séglet mellett, mint hat évvel ezelőtt. Ennek a 
megdöbbentő ténynek az a magyarázata, hogy 
most a bizottság alighanem más eljárást alkal
mazott a kérvények felülbírálásánál, a követ
kezménye pedig az, hogy a bizottság 1909. évi 
végzéseivel ellentétben némely egyházak adó
terhét 100 „ helyett 40— 5 0 /..-ban állapította 
meg, úgy hogy ezek az egyházak most a kapott 
500— 1000 koronák helyett a szemüket dörgöl
hetik.

Nem mi mondjuk ezt, hanem a bizottság 
maga állapította meg ezen a szokottnál sokkal 
nagyobb számítási hibákat konstatáló végzései
vel, hogy vagy az 1909. vagy az 1914. évi 
megállapításai és számításai az esetek túlnyomó 
részében nem voltak helyesek. Bizonyság eire 
a végzéseket megfelebbező egyházak nagy 
száma is ! Tekintettel már mot a felebbezések 
nagy számára s arra, hogy a háború miatt ve
zetőink arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
most sem beható bizottsági munkát nem igen 
lehet végezni, sem gyűléseket nem lehet meg
tartani, az illetékes tényezőknek talán inkább 
a ré g i á lla p o to t kellet volna egy időre pro
lo n g á lto k  (amiről egy időben szó is vo lt!), 
mint ezen sok felől kifogásolt és az esetek 
nagy számában nem jogerős munkálatot ven- 
niök kiindulási pontul. Kétszáz egyház  egy

130



9. szám.

bzot tságga l  szemben talán még a mi egy
házunkban sem oly könnyedén elhanyagolható 
mennyiség! . . .

Most már azonban, hogy az intézkedés 
megtörtént, bele kell nyugodnunk a dologba s 
azt kell kérni az illetékesektől, hogy szívesked
jenek legalább mielőbb elintéztetni a felebbező 
egyházak érdekében a íelebbezéseket! . . Hadd 
kapják meg ezek is nemcsak az őket megillető 
segélyt, hanem az igazságot is. Ezt a jogos és 
méltányos kívánságot az egyetemes felügyelő 
úr szíves figyelmébe ajánljuk s ha másért nem, 
ezért is kérjük az egyetemes közgyűlés mielőbb 
való összehívását.

Körülöttünk mindenfelé a rendes mederben 
folyik az élek A református egyház sorra meg
tartotta közgyűléseit. A bányai egyházkerület is 
jónak látta nem elnöki felelősséggel intézni az 
ügyeket. Ezt a többi kerületek és az egyet, 
egyház is megfontolás tárgyává tehetnék s ad
dig, amig a viszonyok megint másra nem for
dulnak, összehívhatnák a közgyűléseket.

Az összeülő egyetemes közgyűlésnek pedig 
az egyházközségek érdekében az adóalapi sza
bályrendelet oly értelmű módosítását és kiegé
szítését ajánlom, hogy az egyházak kérvényeik 
minden közbeeső felülvizsgálásának az eredmé
nyéről (számvevőszék, adóalapi biz. referense) 
értesíttessenek s arra megtehessék megjegyzé
seiket. Személyes tapasztalatból tudom, hogy 
a végzések hibás volta a „szakértőkben“ való 
túlságos bizalomban gyökerezik. Amit az egyik 
törül, vagy kijavít, azt a másik szentirásnak 
veszi s ezek miatt a közbeeső intézkedések miatt 
van most egyes egyházak adókulcsa 40 — 50"/„-kai 
lejjebb szállítva, — persze csak papiroson, mert a 
valóságban a régi 80— 1007« maradt!! — Ezen 
igy talán segíteni lehetne, legalább a szakértői 
hibák ellen a bizottság kellő időben tudna vé
dekezni, ami neki is fontos érdeke. A kérvé
nyeket végkép letárgyaló egyet, közgyűlésnek 
úgy sincs módjában az érveket egyenként mér
legelni. Legyen meg legalább ez előtt megadva 
a mód egyes hibák közös jóindulattal való ki
küszöbölésére. Ez nagy munkát adna ugyan, 
de szükséges intézkedés! •

Sz. L.
- *» ******* -  * - * i" ‘ **• * * - -- i,—L — —- * ~~ *TiriT j-i.~n*'‘i~i~i

Néplélek.
— Széljegyzetek a cura pastoralishoz. —

A néplélek konzervativizmusával jár, hogy nem 
változik meg máról holnapra. A háború megindulása
kor úgy tetszett, mintha rá sem ismernénk népünkre;
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mintha egész mássá lett volna. Azóta sok minden el
vált. Mindenek felett tapasztalnunk kellett azt, hogy 
nem mind arany, ami fénylik és hogy nem minden 
változás, ami hangulat. Most midőn a nép idealizálá
sának korát éljük, nem árt, ha a valóság szemeibe 
nézünk — az igazság kedvéért. Ezzel egyúttal útját 
álljuk azoknak a vérmes reményeknek, melyek a háború 
okozta vallásos megújhodást a néplélekben túlbecsülik. 
Nem pesszimista szörnyüködések akarnak belőlünk 
kikivánkozni, hanem megfigyelések, melyek közvetlen 
tapasztaláson alapulnak s amelyek a népiélekben big 
idealizmuson kívül egyebet is megláttak.

Egyik filiámban jártam s a gondnokkal beszél
gettem. M iről másról, mint a háborúról. Hát a fiai, 
gondnok úr? Mind a három oda van; huszárok 
mindannyian. Írnak-e? Keveset, tisztelendő úr; az 
egyik már három hete nem írt. — Mind nyugodtan 
mondja ezt a gondnok úr. Kissé bánatosan. Éppen 
készültem neki pár erősítő szót mondani, midőn foly
tatja. És mióta odavannak, mennyit kell dolgoznom, 
szenvednem ! Akármennyire hajszolom magamat, mégse 
megy a munka, ahogy kellene. Jaj Istenem, mi lesz a 
gazdaságból? — Itt aztán sírva fakadt a gondnok úr. 
Hja, a gazdaság nagy dolog . . . Belém szorúlt a 
vigasztaló szó. A gazdaságra nincs vigasztalásom. A 
fiai harcáról és életéről nyugodtan és száraz szemek
kel tudott beszélni, de a gazdaság! . . .  itt már sírva 
fakadt. Pedig miről van szó csupán? Arról, hogy „a 
munka nem megy, ahogy kellene.“ Nem vonom két
ségbe apai szivének indulatát, ez brutalitás volna 
tőlem, de a könnyeket nem a gazdaságnál, hanem fiai, 
a vörös ördögök említésekor szerettem volna fölcsil
lanni látni szemében !

Legyen szabad erre a praktikus materializmusra 
fölhoznom jellemzésül még egy példát. Beállít hozzám 
egy atyafi. Hősi halált halt idősebbik nős fia Orosz
országban. Meg szeretné menteni ifjabbik fiát a 
háborútól. írjak ide, írjak oda folyamodványokat stb. 
Elszorul szivem az apai gyászon. Tapasztalatlansága 
dacára is megbecsülöm benne a szülői féltő szeretetek 
Egyszerű logikával adja elő, hogy az állam juttathatna 
néki valami kedvezményt ifjabbik fiában, mert időseb
bik fia már elesett. Könnyebb vagy helyi szolgálatot 
kaphatna . . . Megmondom bizalmasan a tisztelendő 
úrnak azt is, hogy mi indít engem erre a kérésre. 
Hogy szét ne pusztuljon a gazdaság, elvétetném ifjab
bik fiammal az idősebbik özvegyét. így minden meg
maradna a régiben . . .

Torkomra forrott a szó a szent gazdaság halla
tán. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. A szent 
gazdaság előtt (hogy minden maradjon a régiben) 
hódolni kell a hitvest kereső szív gerle búgásának, az 
özvegyi gyász és akarat méltóságának. A gazdaság 
vis maior. Vele szemben nem lehet teketóriázni, hanem 
neki engedelmesen behódolni.
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Aki a népet nem szociológiai munkákból, liánéin 
személyes érintkezésen alapuló tapasztalásból ismeri, 
a/, nem fogja ta. adni í z t, hogy a nép inkább mate
rialista, még per ig szigorú gyakorlati materialist t, mint 
mint idealista. Az idealizmus vasárnapi hangulata, 
melyet a mindennapi életbe meggondolva visz át. Sok 
figyelő lelkipásztor megírta már, hogy a nép nem egy 
fia a t orját jobban megsiratja, mint gyermekét.
Régóta figyelem már, hogy a temetések alkal
mával mire reagál legjobban a nép. A könny,
az érzések mutatója szépen eligazít Neinarra,
hogy egyetlen fiától búcsúzik az özvegy stb., hanem 
ha ilyen részletek következnek: öreg napjaiban
segített volna neki, el ártotta volna stb. Az anyagi 
motivum örömében, bánatában, egész életében sokkal 
mélyebb barázdát hasított és hasíthatott, mint a szel
lemi. És ez természetes is, meit életkörülményeivel 
függ össze.

Azoknak, kik a háború okozta vallásos újraébre- 
dést kritika nélkül túlbecsülik, becses figyelműkbe 
ajánlom, hogy nézzenek utánira, vájjon az a bánatos 
szivű anya vagy még inkább hitves a templomon kívül 
nem keresi-e föl "a modern endori boszorkányt, a 
cscdapókct, mely 30 fillérért megmondja, hol a férje? 
fia? Csak a cédulát kell a csodapóknak kitölteni 
(neve, tábori póstaszám, regiment, nős, hány gyermek, 
mit akar tudni az illetőről, milyen helyről és mikor 
kapott utolsó tudósítást?) s a „Pók“ a telepátia és a 
hipnotizmus révén mindent kitalál és megmondja, mi 
vau az illetővel.

Én is, mint a divatos vallásos ujraébredés hive, 
vártam az ádventi és karácsonyi időszakban az „újra- 
ébredést." Vájjon hányán fognak az Űr sz nt vacso
rájához. járulni? Bizonyára tömegesebben, mint más 
alkalommal. Csalódni voltam kénytelen. Errefelé nem 
szokás adventkor és karácsonykor az Úr asztalához 
járulni. Ezt husvétkor teszik. Majd akkor. Nem kell a 
régi jó szokást megbulygati! A fokozott vallásos igé
nyeket elnyomta a szokás. A konzerv, tivizmus. És én 
álltam az Úr megterített asztalánál és vártam a vendé
geket, akiknek kifogásuk volt. Hogy nem szokás ilyen
kor . . . Bizony közelebb jutottam Jézus szenvedései
nek mély értelméhez s nagy megvilágosodásban állt 
előttem a királyi lakoma példázata.

Lehet, hogy a nép harctéren küzdő fiai nagyobb 
átalakulásokkal fognak megtérni. És az ő belső válto
zásuk hatással lesz az itlhonmaradottak konzervati
vizmusára, materializmusára, szokására. Adná Isten, 
hogy e reményünkben nem csalatkoznánk. e . j .

Jób sorsa a mi sorsunk.
„Egy néminemű napon pedig eljövének az Isten

nek fiai, hogy az Úr előtt udvariasának és ezek között 
a Sátán is eljőve. És mondá az Úr a Sátánnak : Horniét
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jösz? És felelvén a Sátán az Útnak mondá: Az egész 
földet bekerülvén eljárám és onnét jövök. Mondá az 
Űr a Sátánnak: Vevéd-é < szeribe az én szolgámat, 
Jóbot, hogy nincsen ö hozzá hasonló..földön, ki oly töké
letes, igaz, istenfélő ember volna és a gonosznak utalója. 
Felelvén pedig az Úrnak a Sátán, mondá: Avagy ok 
nélkül féli-é Jób az Istent? Avagy nem te vetted-é 
köiiil ötét, az ö házát és valamije köröskörül vagyon? 
Az ő ké/i munkáját megáldottad és az o marhája igen 
megnevekedelt e földön. De bocsásd reá, kérlek, a te 
kezedet és verd meg valamije néki vagyon, meglátod 
ha szemtől-szembe meg nem átkoz téged. Mondá azért 
az Úr a Sátánnak: íme valamije néki vagyon, te kezedbe 
adom, csak hogy ő magára kezedet ne vessed. És 
kiméne a Sátán az Úr elől.“ . . .

* Azt hiszem, hogy az Úr és a Sátán eme pár
beszéde megismétlődött, tál m nem is olyan régen. 
Egy némi nemű napon, talán midőn eljövének Istennek 
fijai, hogy az Úr előtt újra udvarlanának, eljött a Sátán 
is messze birodalmából, a siralom völgyéből, hol ineg- 
únva a mindennapi, megszokott gondteri.es arcokat, 
melyeken a barázdákat az ö ekéje szántotta, a kőny- 
nyeket, melyeket bánatos szivek mélyéből ö fakasztott, 
nagyobb, számára dicsőségesebb cselekedetre véjt 
megbízatást, engedélyt nyerni az Úrtól. Ravasz tekin
tete találkozik az Úréval, ki emigyen szól hozzá: 
„Jártadban keltedben vevéd-e eszedbe az én kedves 
választott népemet, hogy nincsen hozzá hasonló a 
földön, ki oly tökéletes, igaz és istenfélő. Felelvén 
pedig az Úrnak a Sátán, mondá: „Avagy ok nélkül 
téli-e a magyar Istenét, avagy nem te vetted körül 
ötét, az ö hazáját égbe nyúló bércekkel, szélesen höm
pölygő habokkal? Az ő keze munkáját megoldottad, 
messze síkjain arany kalász reng, füdús legelőin meg
számlálhatatlan a gulya, a ménes, hegyei aranyat, 
ezüstöt, drágakövei s értékes érceket rejtenek mellük
ben, ö maga pedig szabad, mint a ilallos madár. Csoda-e, 
hogy mint röptében, szálltában a pacsirta, csak téged 
dicséi ?! De bocsásd reá kérlek a te kezedet és verd 
meg valamije neki vagyon, meglásd ha szemtöl szembe 
meg nem átkoz téged.“ Mondá azért az Úr a Sátán
nak : „íme valamije neki vagyon, te kezedbe adom, 
csakhogy ő magára kezedet ne vessed. Es kiméne a 
Sátán az Úr elöl, nagy őrömmel látott hozzá ravasz, 
átkozott tervének kivitekhez. Alig hogy feleszméltük, 
szabad zsákmányává leltünk észrevétlen kifeszített 
hálójának s úgy bánt el \ elünk eddig is, akárcsak év
ezredekkel ez előtt az Úzfüldi istenfélő Jobbal.

Egy némi nemű napon, midőn a haza fiai s 
leányai gondtalanul, boldogan végezték nyári, meg
szokott munkájukat, ime követ jött idegenből hozzánk 
s mondá: „Trónörökösöd élete párjával együtt halott 
immár. Nyomorúlt bérenc kéz oltá ki életüket. Alig 
hangzott el e rém hír, alig ocsúdtunk fel fájdalmas 
meglepetésünkből, alig végződött be a törvényes vizs-
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gálát, melynek célja a bűnösök példás megbüntetése 
lett volna, más követ jő s szól: „Észak és dél, kelet 
és nyugat kegyetlen szövetségre lépve millió s millió 
sereggel közelít határaid felé, hogy sebezzen, fegyverrel 
megöljön s elsöpörjön a föld színéről. És a nemzet 
nem esett kétségbe. Istenben vetett hittel hős fiait 
állítja az ellen elé. Megmozdult itt minden és min
denki. Kar, tudás, áldozatkészség, istenfélelem egy
mással nemes versenyre kelve veszik ki részüket a 
haza mentésében és a nagy küzdelem minden bor
zalmaival folyik tovább. S ime jő a harmadik hírnök, 
jött és jön újra, ismét, nap-nap mellett, jött és jön 
palotákba s kunyhókba egyaránt, hogy hírül hozza: 
„Nagy szél támada észak felől s feldúlt nem egy békés 
családi hajlékot. Az ellen beláthatatlan tömegei törnek 
fiaidra s sokan de sokan meghalának már.“ Akkor 
felkele Jób, hazánk, e óriás megszomorodott család 
felkele, megszakasztá köntösét, leborúlván a földre 
meghajtá magát. Igen, mi mindnyájan, kiket közvet
lenül ért a csapás, szent megnyugvás mellett mondjuk 
Jobbal: „Az Úr adta, az Úr vette el is, áldott legyen 
az Úrnak neve.“ S akárcsak Jób, mindezekben mi sem 
vétkeztünk és semmi bolondságot Isten ellen nem 
szóitunk. Sőt ellenkezőleg, nagy megpróbáltatásunk 
közelebb vitt Istenhez. Templomaink telve, odaadó 
imáink nap-nap mellett hevesen ostromolják az eget, 
kérve a Mindenhatót, kegyelmét ne távoztassa el mi 
tőlünk.

Sátán vesztettél! A győzelem eddig a mi részünk.
De álljunk meg egy pillanatra s tudakoljuk a 

rejtett jövendőt. Mi lesz velünk továbbra, hová vezet 
mindez bennünket, győzedelmes zászlónk nem hull-e 
még porba? Ki felel meg kérdéseinkre? Olvassuk 
csak tovább a Jób könyvét az eddigiek értelme szerint 
s megkapjuk a választ. Mi lesz hát? És megtörténik 
ismét egy némi nemű napon — talán már meg is 
történt — hogy a megszégyenült Sátán oda áll az Úr 
elé, ki emígy szól hozzá: „íme Sátán eszedbe vevéd-e 
az én választott nepem. Jólehet te ingereltél engem ő 
reá, hogy őtet ok nélkül megrontanám, mégis meg
maradt istenfélőnek s a gonosz gyűlölőjének.“ Felelt 
erre a Sátán az Ú rnak: „Az ember bőrt ad bőrért és 
mindeneket, valamije az embernek vagyon, az ő életé
ért adja, de bocsásd reá, kérlek kezedet s verd meg 
önön magát és az ő testét és meg látod, ha szemtől- 
szembe meg nem átkoz téged.“ Akkor mondá az Úr 
Sátánnak: „íme ön magát te kezedbe adom, csak 
hogy az ö életét megtartsad.“ M i lesz tehát velünk?

Ó atyánk, ha akarod távoztasd el tőlünk e pohárt, 
mindazáltal nem a mi akaratunk, hanem a te akaratod 
legyen!! Lehetséges, hogy a Sátán még továbbra is 
szomjúiioz éltünk és vérünk s önön magunkra is, kik 
ide haza senyvedőnk, reánk bocsátja kezét s megveri 
testünket fájdalmas fekélyekkel, utálatos betegségekkel. 
Fekete himlő, kolera, tifusz, mindezek fenyegetnek
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minket. S ki tudja előre megmondani, aratunk-e ott, 
ahol vetettünk, nem csépeli-e ki kalászaink kozák ló 
patája, ki tudja lesz-e majdan mivel csillapítni éhsé
günk ?

Jób példája mutatja, hogy a Sátán egykönnyen 
nem adja meg magát. S végtére nincs abban semmi 
lehetetlenség, hogy megpróbáltatásunk közepette meg
látogatnak bennünket is csalfa barátaink, hogy kárör
vendve vigasztaljanak. Hír szerint az oroszok nemze
téből való Elifáz már is jelentkezett, felajánlva nékünk 
szemtelenül Szerbiát Galíciáért s ráadásúl bálványkép 
atyuskáját, ép úgy eljöhet az olasz Bildad, a román 
Sofár, hogy kipróbálják türelmünket s megfosszanak 
hitünktől s szent reménységünktől. S ha mind ez meg
történik velünk s mi mélyen elszomorodunk, lészen-e 
egy is közöttünk, ki meg nem átkozza Jobbal születése 
napját, mondván: „Elvesszen az a nap, melyen én 
születtem, az éjszaka is, melyen azt mondották, férfi 
gyermek fogantatott.“ Igen, de a mi átkunkra is meg
felel az Úr a forgó szélből, akárcsak egykor Jóbnak 
mondván: „Nemde hiába valóvá teheted-é te az én 
ítéletemet? Kárhoztatsz-é te engemet, hogy igaz légy? 
Avagy olyan karod vagyon-é néked, mint az Istennek? 
Visszatérítnek e szavak, arról az útról, melyre fájdal
munkban egy öntudatlan pillanatban ráléptünk s fel
eszmélve vétkünk tudatában megvalljuk Jobbal: „T u 
dom, hogy te mindent cselekedhető és hogy senki 
téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Annak 
okáért megvallom, hogy én nem értettem, a te titkos 
cselekedetedet, én felettem vágynak, úgy annyira, hogy 
én meg nem tudhatom azokat.“ Teszünk ily vallomást ? 
Úgy életünk végét inkább megáldja az Úr, hogy sem 
mint annak eleit. A kiállott próba után újra virúl 
hazánk „Magyarország nem volt, hanem lesz!“

Mindezekért boruljunk le Isten előtt fohászkodva 
ő hozzá: „És ne vigy minket kisértésbe, de sza
badíts meg a gonosztól“ — ne engedd, hogy a világ 
a sátán s saját testünk megcsaljon, vagy az igaz hittől 
eltérítsen, megkísértsen — de ha ezek megkísértenének 
is, mi megállhassunk s végre diadalmaskodhassunk 
felettük. Linczényi Lajos

SZEHLE.
E gyháza lap itás i p o lit ik á n k ró l írott vezércik

künket (1. az 5. számban), az Evang. Őrálló egy pár 
az utóbbi években alapított egyházra való hivatkozás
sal egyszerűen tájékozatlanságból eredőnek állította. 
Lehet, hogy igaza van. Sajnos azonban, némely eset
ben feltétlenül nekünk van igazunk. Még pedig meny
nyire nekünk van igazunk !

Egy klasszikus példa legyen a tükör, ebbe néz
zen bele mélyen tisztelt laptársunk s akkor beszéljen. 
Az 1910. évi népszámlálás adatait közlő Magyar S ta -
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tiszt, közlemények 42. kötetében lapozzuk fel Szabolcs- 
vármegyét. Szabolcsban egyetlen egy evang. egyház- 
község van s ez Nyíregyháza. Ehhez tartozik az u. n. 
szabolcsi misszió. Nézzük a Névtárat. Mint egyszerű 
szórványhelyek vannak benne felsorolva Nagykálló, 
Újfehértó, Kótaj, holotl Nagykállón az 1910. évi nép- 
számlálás adatai szerint (ami a Névtárban is benn 
van, csakhogy valahol hátul, ahol senki rá nem akad) 
az evangélikusok száma hatszáznyolcvankilenc, Kótajon 
háromszázhetvennégy, Ú fehértón kettöszázhaivannégy ! 
Arról is lehetne egy pár szót szólni, hogy a nyirbog- 
dányi járásban fekvő Őrös nevű falu, ahol 661 ref. 
mellett hétszáznegyvenhat evangélikus lakik, a Névtár
ban egyáltalán benne sincs, mint a szabolcsi misszió
hoz tartozó község. Ebben a szabolcsi misszióban 
háromezerhatvanöt evang. van. Hat-hétszáz hivő egy* 
egy faluban minden szervezet nélkül! üeszteréden 86 
hivő leányegyházat alkot, van imaháza és iskolája, — 
Nagykállón és Oroson pedig százával vannak a hivek 
s a leghalványabb egyházi szervezetbe nincsenek 
összegyűjtve. Az ilyen példákat minden különösebb 
nehézség nélkül szaporitani lehetne. Ezt most nem 
tesszük. Azt hisszük, ezek a kézzel fogható, nem, nem 
kézzel fogható, hanem siró és kiáltó adatok ebben 
az esetben minden kétséget kizárólag mutatják, hogy 
nem ártana, ha minél gyakrabban és minél konkrétebb 
módon beszélnénk egyházalapitási politikáról. Mert 
hova leszünk, hogyha százával együtt lakó híveinket 
sem becsüljük annyira, hogy valamelyes egyházi szer
vezetbe hozzuk őket össze, ami egy-egy jövendő egy
ház alapjait képezhetné. így el kell pusztulniok s az 
Órálló cáfolata igazán nem fogja őket megmenteni, 
sem Szabolcsban sem másutt.

Sz. L.

Új egyházi lap. Az egymással életre-halálra 
viaskodó hadseregek mögött szorongó lélekkel bujunk 
meg s a lehetőséghez képest igyekszünk csendes, 
mindennapi mederben folyó életet élni. Ez azonban 
nem mindig és mindenben sikerül. Német szövetsége
sünk szükebbre fogta a gyeplőt. A theologiai iroda
lomban már látszanak a háború nyomai. Több egy
házi és szaklap megszűnt. Ezek közé tartozik a han
noveri liberálisok „Kirchliche Gegenwart“- ja, a Stein
mann Teofil által szerkesztett Religion und Geisleskultur. 
A 7 heologischer Jahresbericht is a háború áldozata 
lett. A legtöbb lap pedig terjedelem tekintetében kény
telen összehúzni magát. Nálunk, úgy látszik, jobb 
viszonyok vannak. A meglevő lapokai ugyan megté
pázta a hadi állapottal járó takarékoskodás kényszerű
sége, mások azonban ép a mostani időt tartják alkal
masnak arra, hogy lapot alapítsanak. Irigylendő biza
kodással ez év januárjában indított meg id. Hegedűs 
János nyug. akvi felügyelő, a ref. és az evang. egyház 
névtárának és a Prot. közigazg. Törvénytár szerkesz
tője „Protestáns Egyházközségi Lapok“ cimen egy új,
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még pedig „egyházigazgatási, társadalmi, közművelő
dési és gazdasági“ hetilapot, mely azonban úgylátszik, 
inkább református, mint ref. és evang. tehát protestáns 
lap lesz. Az első számból ítélve igen hatalmas lapnak 
indúl, amennyiben mindenféle miniszteri rendeleteket, 
elvi jelentőségű miniszteri, valamint közig, bírósági 
határozatokat is közöl, amelyeket eddig nem keresett 
senki egyházi lapokban, hiszen ezek a dolgok a hiva
talos lapokban és egyéb kiadványokban a legkisebb 
falu jegyzőjénél is bármikor megtalálhatók. Kívánjuk 
neki, hogy járjon szerencsével. Hazai protestantizmu
sunk szellemi és vallásos nívója érdekében azonban 
nem fojthatunk el egy sóhajtást. Mert sajnos, nem az 
a szükséges dolog, hogy az egyházi közigazgatás for
malizmusában, a §-ok sűrűjében, semmitmondó hiva
talos levelek kényszerű frázisai között kiismerjük ma
gunkat s azokat deríire-borúra publikáljuk. Egyházi 
lapjaink ilyesmivel eddig is a kelleténél többet foglal
koztak. Vallásos elmélyülés, nem formalizmusba vesző, 
hanem a lényegre néző egyházépitő munka, tudomá
nyos érdeklődés, korunk szellemi, tudományos és tár
sadalmi mozgalmaival való lépésttartás, ez az, ami 
egyházunknak kellene. Ez fontosabb szükséglet, mint 
a közigazgatási formalizmus. Ha az egyházi közigaz
gatásban is ez a szellem érvényesülne s hatóságaink 
nem vesznének bele az alsórendü hivatalos munka 
káoszába, hanem a természetesen szükséges jó rend 
mellett több gondot fordítanának egyházunk, a protes
táns vallásosság és theol. tudomány vitális érdekeinek 
az előmozdítására, akkor alighanem jobban állnánk!

p. \ :

IR O D A L O M .
Pokoj v’boji. Reíi a modliby. Sepsal Andor 

Kovács ev. sl. B. kazatel oro§h *zsky. Prelozil Pavel 
Gajdács ev. sl. kazatel tótkomlós0 ky, Kiadták Scholtz- 
testvérek Budapesten s kapható Luther-Társaság könyv- 
kereskedésében Budapest Vili. Szentkirályi-u. 51 a. 
95 oldal. Ára 70 fill. Nálunk evangélikusoknál, a 
katonák lelkigondozása a legnagyobb nehézséget okoz. 
Katonáinkról mi gondoskodunk a legrosszabbul. Oka 
egyrészt, hogy kevés az ev. tábori lelkész, másrészt, 
hogy a behívott lelkészek legtöbbje nem birja a ná
lunk használatos három nyelvet. Mert sok helyen van 
evang. lelkész, de nem tud németül, más helyen meg 
tótul. Nemcsak Ausztriában, hanem itthon is körül 
kellene nézni, mert mégis furcsa, h*>gy nyitravármegyei 
kórházban fekvő sebesült katona három hónapig sem 
lát ev. lelkészt s Kárpátokban hősi halált halt evang. 
századost, — aki felavatott lelkész volt, de azután 
katonai pályára lépett — gör. kát. pap temeti. Egye
sek meg saját egyházukba jönnek, hogy az Ur aszta
lához járuljanak. Amidőn ilyen tényekkel állunk szem
ben, örömmel veszünk tudomás arról, hogy szép
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köntösben megjelent Kovács Andor imakönyve bibliai 
tót nyelven, Gajdács Pál fordításában. Ezen imakönyv 
nemcsak a katonák részére, hanem az itthonmaradot- 
tak részére is készült. Mindenki megtalálja benne a 
maga imáját. Tanácsos volna azonban a második 
kiadásban egy pár ismertebb éneket is felvenni, mert 
hiszen énekek legszebb imák s a tót baka nagyon 
szeret énekelni s ezel pótolja meg reggeli s esti imá
ját. De így is áldással lehet használni, miért is a lel
készek figyelmébe ajánljuk. B. S.

O sztrák-M agyar Vöröskönyv. Diplomáciai ak
ták a háború előzményeinek történetéhez. Budapest. 
1915. Atheneum irod. és nyomda r-t. kiadása. — Ára 
1 korona.

Az események árja ugyan messze sodort a most 
folyó háború kezdetétől, azonban mégis mindenképen 
fontos, hogy a háborúra, lökést adó tényeket pontos 
és hivatalos összeállításban magunk előtt lássuk. Azért 
a Vöröskönyvet meg kell szereznie és át keli tanul
mányoznia mindenkinek, aki a háborúval tisztába akar 
jutni. Igaz ugyan, hogy a Vöröskönyv csak diplomáciai 
aktákat tartalmaz, tehát a most folyó világháború kelet
kezésének és eredetének a megvilágítására egy magá
ban nem elég, azonban ezt az aktagyűjteményt is kö
szönettel kell vennünk és ezzel is meg kell elégednünk. 
Tanulmányozása vallásos cs erkölcsi szempontból is 
fontos. Szomorúan jellemző, hogyan gyújtogatta a 
szomszéd fejünkre a saját házunkat s ez a derék ke
resztény állam a háta megett álló orosz kolosszus 
segítségével milyen eszközökkel készítette elő azt az 
aknát, melynek felrobbanása lángba borította a világot.

*
Mádav Andor dr, neuchateli egyetemi tanár 1913- 

ban megjelent „A háború és béke szociológiája“ c. 
füzete* vázlatszerüsége dacára is érdekes emléke a 
háború előtt való gyanútlan pacifizmusnak. Ép akkor 
amikor boldogan megállapítja, hogy a fejlődés a béke 
felé tart, mert a béke még az emberi és állami önzés 
szempontjából is sokkalta értékesebb a háborúnál — 
ép akkor kell a világnak lángba borulnia . . .  A po
litika és az események nem respektálják a tudományos 
megállapításokat, hanem ezektől függetlenül csinálják 
a világtörténetet. Ennek dacára sok komoly igazságot 
lehet ebből a füzetből tanulni és látni, azért olvasóink 
figyelmét felhívjuk reá.

Conan Doyle u. ott megjelent „Veszedelem“ c. 
füzetében** már sokkal jobb prófétának bizonyult. 
Ez az Angolország ínségéről szóló elbeszélése a há
ború kitörése előtt két hónappal jelent meg s előre 
kilátásba helyezte honfitársainak 1915. február 18-át. 
írói intuícióval rajzolta meg a tengeralattjárók szerepét

* Megjelent mint a Modern Könyvtár 423—425 füzete 
(Athenaeum irod. és nyomdai r. t. kiadása. Ára 60 fillér.)

** Modern könyvtár 447—448 sz. füzete. Siro György 
fordítása. Ára 40 fillér.
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a modern háborúban s megjósolta, hogy egy jövendő 
háború egy pár tengeralattjáró segítségével tönkre 
teheti Angliát. Még ugyan nem vagyunk ott, azonban 
a német blokád kihirdetése óta megvan a teljes való
színűsége annak, hogy Conan Doyle fantasztikusnak 
látszó próféciája valósággá lesz. A legklaszikusabb 
az, hogy C. D. elbeszélése „szakértők“ nyilatkozatait 
is provokálta. Szép nevek, előkelő hivatalos állásban 
levő egyéniségek kicsinyelték le C. D. fantazmáit s 
tértek fölötte egy pár frázissal, vagy kézlegyintéssel 
napirendre. Vájjon mit szólnak most ezek a bölcsek 
a tényékhez?

Sven Hédin, a híres utazó, a háború kellő köze
pébe viszi olvasóit „Egy harcban álló nemzet“ c- 
könyve olvasásakor.* Német szövetségesünk titáni 
harcát volt alkalma közelről látni. A francia—német 
harctéren szerzett benyomásait írja meg színesen és 
elevenen. Az újságok riportjai, a haditudósítók cikkei 
sok epizódot hoznak a most folyó élet-halálharcból. 
Sven Hédin könyve összefüggő eseményeket örökít 
meg belőle, kitünően jellemzi és elevenen szemlélteti 
a német háborús életet.

❖
T a t-B üche r der Feldpost. Diederichs E. jénai 

könyvkiadó gyönyörű gyűjteményének két pompás új 
füzete jelent meg: Der Kampf és Die Heimat. a két 
új füzet cime. A német hazafias, háborús költészet 
legjellegzetesebb termékei vannak bennük összegyűjtve. 
Kiállításuk Ízléses, áruk felette olcsó. Egy-egy füzet 
ára 60 Pfenig. *

Új könyvek: Raffay Sándor: Útirajzok Ameri
kából. Budapest 1914. Ára 1 korona.

Karinthy frigyes: Két hajó. Novellák. Budapest 
1915. Az Atheneum kiadása. Ára 3 korona.

KÜLÖNFÉLE.
G yászrovat. Egyházunkat fájó veszteség érte 

a györkönyi ev. egyház hű lelkészének, a tolna — 
baranya—somogyi egyházmegye buzgó alesperesének, 
lomka Gusztávnak a halálával, ki február 16-án hat
vanegyéves korában harminchét éves eredményteljes 
lelkészi működés, harminc évig tartó boldog házasság 
után váratlanul meghalt. Temetése február 19-én volt 
Györkönyben. Halálát özvegye, öt gyermeke és kiter
jedt rokonság gyászolja. Legyen emléke áldoh.

Lelkészválasztások. A nagylévárdi (Pozsonym.) 
egyház lelkésze Maliarik János f. évi január 1-én nyu
galomba vonult. Január 4-én a főesperes az egyház
tanács ülésében a lelkészjelölést készítette elő. Január 
18-án az egyházi közgyűlés egyhangúlag jelölte Zsar- 
noviczky Milán lázi lelkészt, kit miután a kerületi

* Bpest 1915, Az Atheneum irod és nyomd, r. t. kiadása. . 
Ára 1 korona.

‘
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-elnökség a jelölést jóváhagyta, február 2-án egyhan
gúlag meg is választott. A megválasztott ugyancsak 
febr. 2-án tábori lelkésznek hivatott be és szolgálja a 
hazát és az egyházat Bielitzben a főkórházban. —  
Petröcrc Starke Sámuel, Pánikra Lángos János s. lel
készek, hagysimonyra Mód Aladár zalagalsai lelkész 
választatott meg.

Nyugdíj ügyek. Az egyet, nyugdíjint. bizottság 
február 18-án Bpesten tartott gyűlésén saját kérelmére 
aug. 1-től való hatállyal 2400 kor. nyugdijat szavazott 
meg Sc/ileiffer Károly misérdi lelkész, pozsonymegyei 
esperesnek, lelkészt kar e munkás, buzgó vezérférfiának. 
Poszvék Sándor özvegye 000, Graf József özvegye 1490, 
Nikelszky Andor özvegye 1200 koronás özvegyi ellá
tási dijat.a két utóbbi ezenfelelül 300 300 kor. teme
tési költ-séget kapott.

Az újcsanálosi ev. egyházban az ausztriai 
kórházakban fekvő sebesült hitsorsosoknak vallásos 
iratokkal való ellátására Marcsek János lelkész a hívek 
körében 35 koronát gyűjtött. Az iratokat Meskó Károly 
gráci tábori lelkész címére küldték.

Krematórium Kolozsvárott. A járványos beteg
ségek ellen való védekezés a katonaságot rákénysze- 
ritette a zsolnai krematórium megépítésére. Ez a lépés 
több felé helyeslő megértéssel találkozott s a lapok 
egymásután kezdik hangoztatni krematóriumok felállí
tásának a szükségét. A „Világiban azt olvassuk, hogy 
a kolozsvári városi tanács a temető kibővítésével kap
csolatban halottégető kemence előmunkálatainak a 
megindítását is proponálta. A szakbizottság a javas
latot egyhangúlag elfogadt-.

A nagybörzsönyt evang. egyházban 1914-ben 
született 21, konfirmáltatott 21 gyermek, házasságot 
kötött két pár, meghaltak huszonötén. Az úrvacsorá
jával élt 196 férfi, 275 nő, összesen 471 személy, 
116-tal több, mint 1913-ban. Az egyház lélekszáma az 
anyában 952, a nagy kiterjedésű szórványokban kb. 
300 személy. Bevonult 85 hadköteles, kill, szolgáltatá
sokat teljesít kb. 20 hivő. A hadbavonultak közül hősi 
halált halt eddig négy egyháztag. A hívek különböző 
hadicélokra több mint 6 — 700 koronáért terményt és 
készpénzt adományoztak. A leányok 70 korona értékű 
pamutot dolgoztak fel a katonák számára. Októbertől 
a lelkész hetenkint egyszer irásmagyarázatot tart a 
reggeli istentisztelet alkalmával, hetenkint kétszer pedig 
este kiil. vallásos és a háborúval összefüggő kérdé
sekről előadást tart, melyet a hivek állandóan szor
galmasan látogatnak. Az egyháznak 7727 91 kor. volt 
a bevétele, 632412 kor. a kiadása. Ebből 3900 koro
nát mint kiil. helyekről származó adományt takarék- 
pénztárban helyezett el. A kultuszminiszter 2000 koro
nát adott a lelkészlak renoválására, id. Mittnaucr György 
és neje 500 koronát elhalt fiuk emlékére. Az egyház

ul

nak 1914. végével volt 7000 korona adóssága s kül. 
alapokban 4602 59 kor. takarékbetétje ill. hadikölcsön 
kötvénye. A hivek adóterhe kb. 100'/,,, azonban da
cára ennek még sincs 4—500 kor.-nál több hátralék. 
A nagy mai ősi missziónak, melyet a nagybörzsönyi 
lelkész gondoz, van egy 100 koronás hadikölcsön 
kötvénye és 124 korona takarékbetéte.

A révkomáromi ev. egyház jelentéséből kiemel
jük a köv. általánosabb figyelemre igényt tartó ada
tokat. Fontos helyen fevő nagy diaszporáju egyház 
856 lelket számlál, kik közül az anyaegyházban 525-en, 
szétszórtan 331-en laknak. 1914-ben született 21 gyer
mek, konfirmáltatott 15, házasságra lépett egy egyező 
és nyolc vegyesvallású pár, meghalt 24 egyén. Külön
böző iskolákba 96 evang. vall isii gyermek jár, kiket 
a lelkész és a slelkész oktat 11 csoportban heti 18 
órában. A városban 18 hadikórház van berendezve, 
az ezekben elhelyezett ev. vallású katonik lelki gon
dozása Jánossy Lajos esp.-lelkész kezében van, aki 
őket rendszeresen látogatja és iratokkal is ellátja. Az 
egyház közel 700 koronát adott különböző közcélokra, 
hadikölcsönre 10.000 koronát jegyzett. A hivek állami 
adójuk 6 ,-áig vannak egyházi adóval megróva, miből 
kb. 2400 korona folyt be. Az egyháznak kül. kegyes 
alapítványokban 43072 korona vagyona van.

Jubiláris ünepély. 1915. évi február 24-én 
tartotta az Iparosképzö Prot. Egylet, nagytermében 
(VIII. Alföldi-utca 13. sz.) ötvenedik estélyét a követ
kező programmal: 1. Mihály f i : Prologus, Alkalmi játék. 
Személyek: Pap, Hennel Károly, Első ismerős, Ta- 
mássy József, Második ismerős Szalay Sándor, Gon
dolat, Grünwald Irén. 2. Algöver Andor: Ima. 3. Si- 
monetti A.: Gavotte. Zongorán előadja: Nagy Irén, 
hegedűn kiséri: Szabó Margit. 4. Lindtner Vilma: 
Jubileumi strófák. Szavalja: Szlávik Janka. 5. Raffay 
Sándor: Jubiláris beszéd. 6. Székely E .: A Hegyi 
patak. Zon órán előadja: Bcnecsek Olga. 7. Szobor 
Pál: Megint fogok dalolni Boross Ferenc: Vitéziének. 
Szavalja: Szuly Elemér. 8. Lányi Ernő: Sóhajtás. 
Énekli: Nagy János, hegedűn kiséri: Bán Gyula, zon
gorán: Glitter Gyula. 9. Vályi Lajos: Beszéd az ifjú 
évek neveben. 10. Verdi G .: Ernani. Zongorán elő
adja: Zülchner Elza. 11. Antal Gyula: Zászlónk. Sza
valja : Bei gin nn Ödön. 12. Barta Irén : A Haza. Színmű 
1 felvonásban. Személyek: Baróthy, Andor Endre, 
Mariska, leánya, Bendesy Ilona, A Haza, Benecsek 
Olga, Emese, Stark Jolán, Rozgonyiné, Stark Irma, 
Szilágyi Erzsébet, Bendesy Margit, Kanizsai Dóra, 
Grünwald Irén, Dobó Katica, Fouszek Sárika, Lorántffy 
Zsuzsánna, Huba Irén, Bornemisza Anna, Bóka Irén, 
Zrínyi Ilona, Fürst Lujza, Szobaleány, Fürst Anna. 13. 
Gyulai Pál: Pókainé. Szavalja: Szlávik Janka. 14. Al- 
gőver Andor: Visszaemlékezés. 15. Magyar dalok. 
Zongorán előadja: Grátz Vilmos.
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S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.
A munkatársakat, kiknek több dolgozata várja a közlést, 

némi türelemre kérem. Ami idejét nem múlta, az lassanként 
sorra kerül. De csak lassanként — mert a lap szűkre szabott 
terjedelme különösen hosszabb lélekzetű munkák közlését na
gyon nehézzé teszi.

Az olvasóknak szívből hálás vagyok, hogy az Evangélikus  
Lapo t ebben a mindnyájunkra nézve nehéz esztendőben sem 
hagyták el. Köszönöm a hűségüket és a kitartásukat I A jövőre 
pedig kérem mindnyájuknak a jóindulatát és segítségét, hogy az 
Evangélikus La p o t egyházi életünk hű tükrévé tehessük.

A beküldött előfizetési dijakat szintén köszönöm. Bár 
mindnyájan méltányolnák a végzett munkát s alkalomadtán pos
tára adnák az előfizetést.

P Á L Y Á Z A T .
A  ménfői (Győr vm ) evangélikus osztatlan, vegyes iskola 

vezetésére helyettestanitó vagy tanítónő kerestetik havi 80 kor. 
fzetéssel és lakással. Ajánlatok Kiss Samu lelkészhez Nagybarát- 
falura küldendők,

Bátrak vagyunk a r agy tiszteletű Lelkész urak 
figyelmét a következő füzetkére fe lhívn i:

N A G Y P É N T E K I PASSIO
Fordította és összeállította Törteli Lajos 
ev. s. lelkész. Egyes példány ára 30 fillér,
100 példányon felüli megrendelésnél pél-
dányonkint................................  K —*20
Alakja a Dunántúli uj énekeskönyv alakjával 

egyezik a ahoz csatolható. E „Passiódról az egyházi 
sajtó igen elismeiöleg és dicséroleg emlékezett meg. 
Az egyházakban való bevezetését és szives megren-. 
delések a
Luther-Társaság könyvkereskedésében
Budapes t ,  VIII., Szentkirályi-utca 51 /a. intézgidők. 

Kívánatra mutatványpéldányt szívesen küldünk.

Aktuális irodalmi újdonságok:

f  nrfRCNS 15.^1
MÁRCIUS 15. Beszéd. Irta: Lombos Alfréd . K —.30 
MÁRCIUS 15-IKI BESZÉD. Irta: Fülöp József „ —.40 
EGYHÁZI BESZÉD MÁRCIUS 1 5 - RE Irta:

Ferencz Gy. dr.....................................................„ —.40
UGYANAZ, Irta : Mészáros J á n o s ....................„ —.30
UGYANAZ. Irta: Kovács F e re n cz ....................„ —.30*
HAZASZERETET. (Tizenegy hazafias alkalmi 

beszéd ünnepekre). Irta: Danóczi Antal . . „ 1.—
MÁRCIUSI DALOK. Irta: Ábrányi Emil . . . n _ .  Q 
SZABADSÁG, HAZA, ÚJABB MÁRC, DALOK

Irta: Ábrányi E m i l ............................................ „ —.30
1848. MÁRCIUS 15. (Története.) Irta: Gracza 

G y ö rg y ................................................................ „ —.3a

Tö rténe lm i és isko la i já tékok,
MÁRCIUS 15. Alkalmi színjáték. Irta: Pásztor

József...................................................................K —.80
SZABADSÁG ÜNNEPE. Ifjúsági színjáték. Irta:

Pásztor J. ............................................................. „ — .80
ÖREG HONVÉD Jelenet. Irta: Balla Miklós . „ —.80 
A HONVÉD. Színjáték. Irta: Balogh Kálmán . „ —.80 
A HAZAÁRULÓ. Színjáték. Irta : Erdélyi Zoltán „ —.80 
TALPRA MAGYAR! Ifjúsági színjáték. Irta:

Majthényi G y .................................................... „ —.80
RÁKÓCZI. Színmüvek. Irta; Eötvös K. L. . . „ 2 —

Kókai Lajos könyvkereskedésében
I Budapest, IV ., Kám erm ayer Károly-utca 3. I
1 C é lszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt  bé lyegekben  b e k ü ld e n i a k ív á n t  M  
V a  k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  —

J É Z U S S A L  E G Y  U T Ó M
Prédikációk gyűjteménye,

• ÄRÄ írták: Kemény Lajos(Mohp
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Sziiís Gábor és W olf J, U

S V E N  H É D I N ;  ESö M i i  ÍIÍÓ ffllZEt.
A német katonáknak ajánlva. Egyedül jo 
gosított magyar fordítás. Ára í korona.

C o n a n  D o y l e ; Veszedelem.
Elbeszélés Angolország Ínségéről Ára 40 fill. 

ÚJHELYI NÁNDOR | 9 | 4  Regény. K 3.60

I M - o i i a r  vörös-Hönyv. A ra i . _  k o ro n a ,
Ä V i l i in  OiiFitii. Összeállította;EDUARD 
BERNSTEIN.

I. A némel leüérfiönyv a«  4o mur.
II. fit ü l  » É H  Ára 40 fillér.

A IU S  n Ü llÜ li  I. A cár birodalma. Ára 
40 fillér. — II, Törökország és Egyptom. 
Ara 40 fillér.

Luther - Társaság Könyvkereskedése 
Budapest;, V III,, Szentkirályi-utca 51/a.

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

ORGONA-GYÁR.
Gőz üzem re gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 

emplom orgonáj'ának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója-

Rie^er Ottó
cs. és k ir .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc J ó zs 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 k i
váló, tiszta légnyomás i csőre, dszeríi (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít, 
40 év óta 2C0önél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavilásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal k ívá

natra dijmrnteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
10. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ES TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAKÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . A 1915. MÁRCIUS 6.

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ f.S KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
FÖMUNKATÁRSAK: H0RNYÁNS2KY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁ NO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetéfek (rályázalok) minden 
szava G. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

T a r t a l o m :  Gyóni (Áchim) Géza: ítélet napjai. — Endrcffy János: Crux theologorum. —  Meskó Károly: Igaz történetek- 
L F. ö.: Konfirmációi oktatás háborús időkben. — Különféle — Hirdetések.

ÍTÉLET NAPJAI.
zivárvány hidján lassan lépkedett, 
Sárban és vérben dideregtem én, 

r  lőporfust fojtotta mellemet
A És láttam őt, a seregek Urát,

Mint egykor Mózes a lióreb hegyén.

5 szólottám hozzá: „Te tudod (Jram, 
Ez a te néped és békét akart.
De gyilkos fajta s minden fajtalan 
Sötét haraggal fente rá vasát,
Míg hüvelyéből kirepült a kard."

Sárból és vérből, ahová vetett, 
hogy meglássam borzasztó színét, 
Hozzá emeltem csüggedt lelkemel 
És láttam ő t: sugárzó kezeit 
R vérnek földjén hogy terjeszti szét.

Rz ágyú dorgött és az este jött. 
Komor október küldte már ködét, 
S acélcsillagok csóvái előtt,
Mint lángot fogott gyászdrapéria 
Hasadozott a végtelen sötét.

S szólottám hozzá: „Te félelmetes, 
Kinek percei hosszú századok,
Tekints e népre, a te néped ez, 
Mely nem akart csak élni, élni, élni, 
És boldogan dicsérni szent napod."

5 harmadszor szóltam; „Te tudod Uram, 
Hogy Észak és Dél ránk fenekedett. 
Most összecsapott két lávafolyam, 
Seregek Ura, igazságos Ur,
R végek napján tégy Ítéletet.“

Hullott az ólom, mint jégeső,
Rgyuk bömböltek, mint veszett bikák, 
Halált sikoltott tenger puskacső 
S szivárvány hidján amerre haladt, 
gránátok fújták a füst-glóriát.

. . . S jött az ilelei, szörnyű és igaz, 
R föld epéjét i!t okádta el;
Vonítva tört ránk az orosz csihasz 
És sebét nyalva messzire inait;
Száz árok lellett romlott vérivel.

S mire a nap kelt a hegyek mögül, 
Rz őszi sár mind hült vérrel kevert. 
Vércsék és varjak rút serege gyűlt 
S két napi járón temetetlenül 
R világrablók holtteste hevert.

Przemysl, október hó.

145 145
Gyóni (Áchim) Géza.
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Crux theologorum.
— Gondolatok Nagy Lajos „Isten és a háború“ című füzete 

olvasása közben. —

Kevés irat csapott belém oly elemi erővel, mint 
Nagy Lajos gyúrói lelkész $ssay-je Isten és a háború
ról. Nem is essay-je, hanem hitvallása. Nemcsak azért, 
mert a szerző remek stiliszta, kinek minden mondatá
ban vér és élet van, mely pezseg és pezsdít, nemcsak 
azért, mert bátor hitvallása tiszteletet kelt, nemcsak 
azért, mert az igazi jézusi szellemben szólalt fel, ha
nem az igazat megvallva azért, mert az én témámat 
dolgozta ki, amelyen pedig én már a hetedik hónapja 
nehéz lelki harcokban tépelődöm. És most előttem 
fekszenek egész és fél gondolataim kulimázos ruhába 
öltöztetve és én vigasztalhatom magam — Goethe 
szavaival:

Közelgtek újra, ingó tünemények 
Kiket korán derengve láthatik 
Vájjon ez egyszer tán leköthetnélek.

Szivembe csap, mint ifjúkor varázsa, 
Lélekjárástok bűvös szélcsapása!

Bernhard Shaw-ról mondják, hogy annyira híve 
volt az őszinte irodalmi iránynak, hogy nem is akarta 
darabjait másként kiadni, minthogy a mű előszavában 
rendre elmondotta, hogy ebben a darabban ezt, meg 
ezt akarom mondani, evvel ez, meg ez volt a célom. 
Nem akarnék Bernhard Shaw őszintesége mögött el
maradni már azért sem, mer Nagy Lajos őszinte hit
vallása is megérdemli az őszinte szót s bizonyításkép 
arra, hogy tényleg az én témámat (mondjuk hozzá: 
is ; de melyik teológus, foglalkozik most más prob
lémával?) dolgozta föl, szabad legyen elmondanom 
kételyeimet is, melyek a jelenkor zűrzavaros teológiá
jában kisértgettek. Az irigyelni való teológus, aki a 
háborút kételyek nélkül, biztos kézzel tudja elhelyezni 
már meglévő kategóriáiban, de a gondolkodó teológus 
nincs mindig abban a helyzetben, hogy mindenre 
végérvényes isteni receptet firkantson. Ezt mentségemül 
mondom. Meg azért is, mert nagyon megtudom 
becsülni a vallási kételyek értékét és a belőlünk 
bontakozó isteni életet tisztító hatását.

A szerző eredményei nagyjában azonosak a 
svájci teológusok (P. Hitz, Hermann Kutter, Karl 
Barth, prof. Ragaz) háborús állásfoglalásaival. A múlt 
év őszén Melanchton rabies theologorumjára emlé
keztető hevességgel folyt a küzdelem a német és a 
svájci theologusok között Isten és a háború viszonyáról 
A svájci Karl Barth összeakadt Martin Rade-val, a 
Christliche Welt kiadójával, a zürichi teológiai pro
fesszor Ragaz pedig a Gottfried Traub volt dortmundi 
lelkésszel. D. Traub nyílt leveleket Írogatott lapjában, 
a Gastliche Freiheit-ben Ragaz-hoz, ő meg a Neuen 
Wegenn-ben felelt neki (ugyanitt Barth is Rade-nak, 
mindkettő megjelent az októberi számban). A vitába
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beleszólt az egyháziatlanok lelkésze Johannes Müller 
is Mainberg várában, intve a neutralis svájciakat, hogy 
ne nagyon buzgólkodjanak a német háborús teológia 
döngetésében. Az utókor számára ezt annál is inkább 
meg kell örökítenünk, mert Joli. Müller a személyes 
vallási kultúra nagy harcosa.

Miben áll már most a német és svájci háborús 
teológia összeütközése? Á ll mindenekelőtt abban, 
hogy míg a németek Istent beleviszik a háborúba, 
hogy részt vegyen benne, sőt a háborút mintegy Isten 
ügyévé teszik, teljesen az ótestamentumi izraeliták 
értelmében, addig a svájciak ezt kikérik maguknak és 
élesen és szigorúan különbséget tesznek Isten és a 
háború között. A svájciak nem látnak a háborúban 
német létkérdést, hanem látják benne az emberiség 
univerzális borzalmát, melyben egész Európa bűnös 
az Istentől való elszakadás lázadó szellemében és az 
öndicsőség hajhászásában. P. Hitz a kiáltó ellentét 
gyökerét a teológiai istenfogalomban pillantotta meg.41 
A teológiai istenfogalom az idők, események és a 
történelem tapasztalatait figyelmen kívül hagyta. Nem 
becsülte meg mások Istentapasztalásait. Isten lényegét 
a szentiratokból lekszikonszerüleg kivonatolta és taní
totta, mintha az egyáltalában vallási szempontból 
megengedhető volna. Az istenfogalom megmaradt min
den új vallási élmény dacára is régi kátéfogalomnak, 
zsúfolva csupa emberi vonásokkal, melyek annyira 
emberiek, hogy még a háború mesterségét sem zárják 
ki s maga ez az isten annyira emberi, hogy megfér 
mindennel e széles világon, csak éppen a modern val
lásos éleménnyel nem. Ez a háború mutatja meg a 
maga drasztikus valóságban, hogy vallásos életünk az 
idők jártával mennyire megfinomodott és fejlődött. 
Minden háború eleddig összeegyeztethető volt a val
lással, sőt bizonyos mértékben Isten ügyei voltak, 
most — így folytatja P. Hitz fejtegetéseit — az első 
ízben tűnik fel, feltűnő módon a háborús dolgok 
abszolút összeegyeztethetetlensége Isten képzetével. 
Egyeseknek már a búr háború is megzavarta vallásos 
életét. De ez abban maradt az isteni világkormányzás 
igasságosságának gondolatával.

Mivel itt tartunk az új vallásosság misztériumai
nál, nem szabad elfeledkeznünk a katolikus moderniz
musról sem, mely szintén állást foglalt a háború teo
lógiájában. A katolikus modernizmus a háborúban 
ortodoksznak bizonyult. Akik ismerik Jászi Oszkárt és 
Prohászka Otokárt, azt beszélik róluk, hogy rokon
szenveznek egymással, egymás előadásait és írásait 
kölcsönösen meghallgatják, megbírálják. Annyi minden
esetre igaz a dologból, hogy Jászi szorgalmasan és 
barátságos aíyafisággal kutatgatja Prohászka filozófiai

* Idevágó fejtegetéseit lásd „Das freie Wort“ 1915 januári 
számában (Frankfurter Halbmonatsschrift für Fortschritt auf allen 
Gebieten des geistigen Lebens, herausgegeben von Max H e n n in g > 
a következő cim a la tt: „Die Bedeutung des Weltkrieges für den 
theologischen Gottesbegriff.“

■ E H B H h
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és teológiai aíibi-\t\\, ha baj vau, és nem egyszer le
szögezi Prohászkának a modernizmus Scyllá-ja és az 
egyház Charybdis-e közötti kacérkodását. Prohászka 
háborús essay-jéről is azt igyekezett Jászai kimutatni, 
hogy reakciós, mert a vallási szankciót nem vonta 
meg a háborútól. „De nemcsak vértelen, szegény, 
vezetésre képtelen — így ir Jászi — de egyenesen 
haladás ellenes ez a világnézet, mely a kutató emberi 
elmét és a fejlődő erkölcsi felháborodást feláldozza 
valami kikutathatatlan túlvilági bölcsességnek: azt a 
két erőt, melynek m'nden kultúránkat és erkölcsi 
javulásunkat köszönhetjük. Nem emberibb, terméke- 
kenyebb s elsősorban keresztyénibb-c Cobden-ncl, 
Henry George-val. Mazzini-val és annyi más vallásos 
politikussal és gondolkodóval azt tartani, hogy elnyo
más, kizsákmányolás és háború nem az isteni világ
rend eszköze, hanem elmaradt szellemiségünk és 
moralitásunk eredménye, mely a mindenség igazi 
törvényeit nem képes félfed zni és alkalmazni, hogy 
az elnyomás, kizsákmányolás és n háború épp oly 
kevéssé az erkölcsi v lágrend embertkrsértö akarata, 
mint a villám és a mennydörgés nem az istenség 
haragja; hogy előkeli jönni az időnek, mindőn a tár
sadalmi erőket eszünk és crkölcsiségünk épp ‘ úgy 
meg fogja fékezni, mint a fizikai világ jelenségeit.“ — 
így ir Jászi püspök Prohászka háborús teológiá
járól ! . .  .

De én kételyeket ígértem Nagy Lajosnak. A 
sorok között az eddigiekben is volt bőven, de hát 
beszéljünk, mint Ígértük őszintén. Hosszas viaskodás 
után én is odaértem, ahová a szerző ért hitvallása 
hetedik lapján: „Nem tartózkodom kijelenteni, hogy 
az a kapcsolat, amit az Isten és a háború között meg
levőnek tartanak, emberkéz, jobban mondva ember- 
ész alkotta kapcsolat csak, amely viszonnyal, amely 
összekapcsolással az ember csak önmagát akarja 
menteni, szebbé, tökélelcsebbé tenni, még akkor is, 
amikor az istenképet teljesen levetkőzte magáról.“

Ezt bizonyítja a szerző Jézussal, különösen a 
hegyi beszéddel, kitérve az ótestamentuinra is, mely
nek pártos istene nem .a minden népnek kijelentett 
Isteni. Tiltakozik ama vallásosnak látszó gondolat 
ellen is, hogy a IT.ború Isten bünletése.

Ezt vallani én is, vallottam már e lap hasábjain 
is. De aztán újbúi megszólal ben em valami hang, 
hogy nézd, lm Isten nem akarná a háborút, akkor 
nem volna háború. Ezt a gondolatot olvastam a híres 
nürnbergi modernista Geyer lapjában.* Maga Geyer 
is irta e megfontolandó szavakat: „Ha Isten nem 
akarná a háborút, ha nem tartozna a háború az ő 
viágneveléséhez, hogy a népek épp úgy fölrázódjanak 
a borzalmas háború által tunyaságukból, mint az 
egyes emberek az iudividuá is bajok által, .akkor nem

•  „Christentum und GejrenwarC i<)14. decemberi szamá
ban „Friede auf Erdei“ címen.

149

volna háború, még ha az egész világ is akarná, sőt 
akkor még a háborút akarni is,lehetetlen volna.“ Meg
engedem, hogy kevés ember írja meg kételyeit is. De 
ez nem jelenti azt, hogy helyesen teszik-e. Részemről 
majdnem a legtöbbet a kételyekből épültem; iiletve a 
kételyek fölött aratott diadalokból. Akár más, akár a 
magam diadalai voltak azok. Ha Nagy Lajos testvé
rem átérzi Geyer tételének súlyát s gondolkodóba 
esett fölötte, írja meg, mit vigzüt önmagában? Ala
pítom pedig ezt füzete előszavában tett ama nyilatko
zatára: a lélek késztetett azoknak fb L gondolatainak) 
mással való közlésére! Úgy reméljük, hogy az a lé
lek, mely meggyőződésének és igazának hitvallására 
késztette, a kommentárt is hozzá fogja csatolni az 
eredeti szöveghez.

Egy másik súlyos kérdés. Ez is megszólal ben
nem sokszor. Ha engem megtámadnak, nem • köteles- 
scgem-c védekezni? Vagy a nemzet jogos önvédelmé
nek kérdése: ha létét fenyegeti veszély, nem csaphat-e 
oda istennek nevében, hol fészkel az agy ? Itt persze 
az a kérdés, hogy elismerjük-e az oly háború lehető
ségét, melynek elmulasztása a nemzet létét gyökerei
ben támadná meg? Ha igen, akkor igaza van Traub- 
nak, midőn így fohászkodik a kételyek tengerében: 
„Ilallod-e Istenei*, nem értelek, nem értelek téged. De 
tudom, hogy valahogy mégis tőled jön mindez. Én 
ugyan orcádat b; rátságosabbnak hittem Istenem, sok
kal emberibbnek. Oly sok embertelent látok. Hiszem, 
hogy te ennek dacára a kimondhatatlanul nagy, az 
embertelenül isteni vagy. Most vagy közel énhozzám.*

És ha végig gondolom az összes kételyeket, 
melyek köriiltáncolnak a háború teológiájában és 
azután csukott szemmel elhagyom a vértől füstölgő 
földtekét s haladok imám szárnyain a magasságok 
felé s visszafojtott lélekzettel próbálom kihallgatni a 
mindenség Urának szive dobogását: mégsem tudok 
egyebet fölérezni abból, mint szerctetet és kegyelmet, 
mégsem tudok másként imádkozni, mint ahogy Jézus
tól hallottam ! Miatyánk, ki vagy a mennyekben . . .

I£ndreffy János.

!$>az történetek.
A 130. zsoltár 5. v. szavaival kezdem soraimat, 

mert ezeket egy súlyosan sebesült magyar katonánk 
ajkairól segélykiáltásként hallottam: „Várom az Urat, 
várja őt az én lelkem, az ő beszédében van az én 
reménységein!“

Több mint 19. század repült el az emberiség 
fölött, mióta Máté ev. 1128-ban található amaz igék a 
szeretet megtestesítőjének ajkairól elhangzottak : „Jöjje
tek én hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és meg- 
terheltettetek és én megnyugosztnllak titeket.“ A meg 
nem változott szeretet hangján még mindig csengenek

* Christliche Freiheit november 1. sz.
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e szavak - -  s megértésük ma oly könnyű, oly meg
nyugvást szerző. Az ö védelme alatt biztonságban 
vagyunk. Lehet részünk sok aggodalomban, gyötre
lemben, kinban, fájdalomban, gyilkos tűzben, küzdel
mekben, szükségben és szenvedésben, de olyan lesz 
az csak mint a tengeralattjáró fölött a hánykódó óczeán 
felülete — hisz a tenger mélyén nyugalom uralkodik. 
S van-e mélyebb tenger, mint az emberi szív a maga 
titkaival? A fölöttünk lakozó hatalmas ereje nyilatko
zik meg a megfáradt, megterhelt lélek Jézus vigaszt- 
hozó szavai utáni vágyában. Mintha gyógyító ereje 
ismételten megújulna s be akarná bizonyítani a modern 
ember előtt is erejét, örökké maradandó igazát. Ennek 
nehány ellesett bizonyítékát mutatják az alább előso
rolt igaz történetek.

E hó 3-án Ciliibe dél Steyerország egy régi kis 
városába küldött katonai parancsnokságom istentisz
telet tartása s sebesült híveink látogatása céljából. 
Este 7-kor istentisztelet után, melyet az ev. templom
ban hallgattam végig, a „Deutsches Haus“ -ba hivattak, 
a hol csupa súlyosan sebesült katona fekszik.

Az egyik sebesült ágyához vezettek, ki már napok 
óta halállal vívódott s folyton egy mondatot ismételt, 
melyet nem tudtak megérteni. Csöndesen „jó  estét“ 
köszöntem neki. Boldog öröm csillant fel szemében, 
megragadta kezemet, testéhez szorította s úgy rebegte: 
„Hát magyar a hadnagy úr?“ M ikor megmondottam 
ki vagyok, akkor a vágy érzésteli hangján az említett 
zsoltár szavait idézte. Ezt suttogta, kiálltotta folytono
san már napok óta. Én Mt. 1128 szavaival feleltem 
neki, mire kitárta lelkét. Elmondotta, hogy ő elhagyta 
az Urat, megtéveiyedett már régen s csak a harctéren, 
a borzasztó, emberirtó küzdelmek között gondolt ismét 
az Istenre. Elbeszélte lelki gyötrelmeit, kinj it, melye
ket a legutóbbi napokban kiállott. Vágyva-vágyott lelke 
vigasz után. De itt nyelvünket nem értők között, ilyet 
hiába keresett. Az úrvacsorát kívánta. Megható, mindig 
emlékezetes percek lesznek előttem, melyeket a szent 
cselekvény kiszolgáltatása alatt a hangtalan, jajkiáltá
soktól megcsendesült kórházi teremben átéltem. A 
pillanatok ünnepélyességét minden vallásu s nemzeti
ségű sebesült megérezte, hisz egy szegény lélek találta 
meg az ő Urát — a Jézust! Megnyugodott, megcsen
desült s magába szállva buzgón imádkozott velem 
Keresztes Ádám. Másnap az orvosok csodálkozva em
legették, hogy hwem, kinek jajkiáltásai azelőtt réme
sekké tették az éjszakákat — nyugodtan aludt. Kér
deztem, jobban érzi-e magát? „Jobban, tiszteletes uram, 
jobban. Nem félek én már a haláltól sem, úgy meg
nyugtatott engem Jézusunk szavaival.“ Az orvosok azt 
állították, hogy borzasztó kínjai lehettek állandóan, de 
csak arca rángatódzásán látszott a fájdalom. Jobb comb
ját törte el az orosz gránát s állapota reménytelen, 
mert szervezete oly kimerült, hogy operálni sem lehet. 
Aznap késő este ismét meglátogattam. Csöndesen
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szunnyadt. Mellé ültem s mikor jó sokára felébredt, 
kért, hogy imádkozzunk. Az imádság után megszorí
totta kezemet s megköszönte látogatásomat, majd újra 
elaludt. Már-már remény gyúlt az orvosokban is, hogy 
talán megél. Nagy szomorúságomra, mikor másnap 
kerestem, ágya már üres volt. Keresztes Ádám szen
vedő teste aludta örök álmát s lelke ujjongva szállt 
őt hivó Urához, Jézusához. A béke angyalai lebegjenek 
hős porai fölött!

Marburgban az „Allgemeines Krankenhaus“ -ban 
nehéz dilemmába kerültem. Egy ev. huszárnak lősebein 
kívül bal keze csuklóban törött el. A fiatal hős sárga, 
mint a viasz, kérdem, nagyon fájnak-e sebei? „Azok 
nem, hane n bal csuklóm kínoz s az orvosok le akar
ják vágni kezemfejét, merthogy mindig ilyen fájdal
maim lesznek s végül is belepusztulok. Eddig nem 
engedtem levágni. Mit s ól, tiszteletes uram, mit tegyek? 
Adjon tanácsot, bizony meghallgatom.“ Soha még *igy 
nem éreztem a kimondandó szó nagy felelősségét mint, 
akkor. Világosan akartam látni a helyzetet s felkeres
tem kezelő orvosát. Az határozottan állította, hogy 
amennyiben a törésnél apró csontszilánkok hatoltak 
szerteszét az élő húsba s ezeket kiszedni lehetetlen s 
különben is a csuklótörés oly természetű, hogy soha
sem forr össze — a huszár életét menti meg vele, ha 
kézfejét csuklón fölül 4e engedi vágatni. Még egy másik 
orvost is felkerestem s az egybevágó véleményekből 
azt a következtetést vontam le, hogy az amputálást 
fogom neki ajánlani. Szegény! Úgy megrémült, mikor 
megmondottam neki, hogy élete forog kockán, ha kéz
fejét nem engedi levágatni. Nyugtattam, erősítettem, 
mig végre belenyugodott. Fohászkodtunk szivünk mé
lyéből a hatalmas Istenhez erőért, segítségért, könnyek 
patakzottak orcáján . . . munkás, erős, kérges kezefejét 
siratta, s bizony én is könnyeztem vele. Azóta mint 
értesülök, túl van a nehéz órán s a Isten életben tartotta!

Pettauban az egyik kórházban úrvacsorát osz
tottam ki kórágynál két hívünknek. A szertartás alatt 
az egyik mellettük fekvő élénken figyelt. Majd mikor 
iratokat osztottam a kettő számára, kért amaz is. 
Megtudakoltam milyen felekezetű? A felelet meglepett: 
„Felekezetnélküli.“ Beszédbe bocsátkoztunk. Kérdé
seimre elmondta, hogy r. k. volt, de a folytonos zak
latások miatt s még inkább, mert meggyőződött, hogy 
a papok sem hiszik amit tanítanak, kilépett az egy
házból s másba sem lépett be. „M iért higyjek én 
Istenben, ha a papok sem hisznek?“ Sokáig beszél
tem neki a vallás és hit ereje s igazságairól. A végén 
elgondolkodottnak láttam, mert mindig kevesebbet 
ellenkezett. Kiválogattam számára rendelkezéseimre 
álló könyveimből s adtam imádságos könyvet is neki. 
7-én délelőtt meglátogattam. Elbeszélte, hogy az éjszaka 
sokat töprengett, gyötrődött. Fél, hogy már most nem 
lesz nyugalma. Az adott könnyvekből kettőt olvasott 
el „Az Úr megbocsát“ és a „Szocialistából keresz-
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tyénné“ cimüeket. Kért, ha rnegnem vetem őt, imád
kozzam vele. Fohászkodtunk lelke megvilágositásáért. 
Utána arcát nyugodt?bbnak, szemeit tisztábbaknak 
láttam. Már valamit határozhatott magában, mert kér
dezte: „Megbocsátja Isten az én bűneimet is?“ Fel
hoztam a bűnös asszony példáját, Péter tagadását,. 
Pál megtérését — hivatkoztam arra, hogy Jézus ama 
jó pásztor, ki inkább örül egy megtért bűnösnek, mint 
99 igaznak. Azelőtt sosem olvasta a szentirást — most 
már vágyott utána. Bucsuzáskor kérdezte lehet-e 
belépni az ev. egyházba s hogyan ? Megmagyaráztam 
neki. Búcsúszavai voltak: „Áldja meg az Isten főtisz
telendő űr, hogy megmutatta a Jézushoz vezető utat. 
M ár kezdek hinni!

Apró mozzanatok ezek a mai világesemények 
melleit, de mind bizonyítják a szeretet mesterének, 
Jézusnak hatalmát. S azok, akiknek egyházunk jövője 
szivükön fekszik, ne feledjék el, hogy híveinket leg- 
Jőképen vallásos irataink hatják meg s teszik az egy
házhoz ragaszkodókká. Gondoljanak az otthon maradtak 
sebesült katonáinkra s szívleljék meg Zoch testvér 
előterjesztését s az Istenért küldjenek lelki táplálékot 
azoknak, kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot!

Grác, II. Leonhard-str. 30. I. 1915. II. 16.
fle skó  ká ro ly ,

c*. is kir. ev. tábori lelkész.

KoiilinDáelól okulás háborús IOohben.
Konfirmációi oktatásban olyan korban részesül

nek gyermekeink, amikor már érettebbek s a komoly 
szót jobban meg is szívlelhetik. Mentül mélyebb, ma
radandóbb hatás keltése azért a konfirmációi oktatás 
ieiadata és célja. A szokásos konfirmációi káték azon
ban e tekintetben sok kívánni valót hagynak maguk 
után. De meg a mostani viszonyok, ez a nagy világ
háború nem maradhat hatás nélkül konfirmandusaink 
oktatásában. Életünk minden kicsi változása van va
lami vonatkozásban a háborús időkkel, nem lehet a 
konfirmációi oktatást sem a régi, megszokott keretek 
közt végezni. Konfirmációi kátét háborús időkre nehe
zen várhatunk. Itt minden lelkésznek a maga erejéből 
kell azon lennie, hogy a kérdést megoldja. Az „Evan
gelische Freiheit“ 1914-iki 10-ik számából közlünk 
egy ilyen tervezetet.

I. Evangélikus s /ü lő fo ld  isme.

A haza (császár, király) hivó szavára mindenki 
fegyvert fog különbség nélkül, a városok és a falvak 
lakói egyaránt. Tehát egy egész ország, minden váro
sával és falujával. Épen úgy egyházi tekintetben az 
egyetemes evang. egyház áll kerületekből, egyház
megyékből, városi, falusi gyülekezetekből. A hadba- 
vonulás előtt templomainkban ünnepélyes istentisz
teletek voltak. Hetenkint háborús esti istentiszteleteket 
tartunk. Az igazi istentisztelet értelme és rendje. Most
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templomaink egész nap nyitva vannak. A templom és 
annak a célja. Katonáinknak adtunk új szövetséget, 
ének és imakönyvet. Utánnuk küldünk építő iratokat. 
Az egyház vallásos építő eszközei.

2. Evangélikus gyülekezet Isme.

A háború nagy áldozatokat követel. Apák, fiák, 
testvérek háborúba mentek. Sokan elesnek, még töb
ben megsebesülnek. A legtöbb üzem szünetel, házakat 
nem építenek s az emberek az árukat takarékoskodva 
vásárolják. Sok a munkanélküli ezért. A szükség eny
hítésére a családok egyesülnek, pénzt, ruhát gyűjtenek, 
hogy szegény árva gyermekeket felvegyenek és a sebe
sülteket ápolják. A községek segélyt nyújtanak és 
munkát adnak, az állam fizeti a hadijáradékot. A ke
resztyén egyház mindezekben részt vesz, vigasztalja 
és felemeli a sziveket, tanáccsal és tettel gyakorolja a 
felebaráti szeretetet. A keresztyén egyházon belül van
nak még egyéb egyesületek testi és lelki bajok segí
tésére: a Vöröskereszt, a belmisszió és a külmisszió.

3. Vallastan.

Ellenségeinket nézzük a vallásuk szerint. A fran
ciák es belgák római, az oroszok és szerbek görög- 
katholikusok, az angolok protestánsok, a japánok po- 
gányok. A belgák, franciák, oroszok, szerbek kegyet
lenkedései nem jó fényt vetnek az ő keresztyénségükre 
és erkölcsi felfogásukra. Az angolok kettős morált kö
vetnek. Az egyes azon van, hogy emberi módon mint 
Jézus tanítványa éljen, a nép mint egész bármily esz
közzel csak Anglia előnyét nézi és a mellett nem 
tekinti a keresztyén morált. A japánokon ne csodál
kozzunk, mert azokat még csak felületesen érintette a 
keresztyénség. A legyőzött ellenséggel szemben mi 
szeretetet érzünk. Német evang. keresityénségünk 
megőrzésében erősítenek az evangélikus szövetség 
(Evangelisches Bund) és a Gusztáv Adolf egylet.

4. h it és erkölcstan.

A háború Istentől jön. Miért engedi, hogy meg
történjék? Nem büntetni akar ö, hanem nevelni. A 
tökéletlen keresztyénségből a jobbra akarj felemelni. 
Nekünk is evangélikusoknak, még sok hiányzik, hogy 
Istennek tetszünk. A háború élvezetkeresésből, fényű
zésből kiemel és belenevelt a keresztyén közösségbe, 
vallásosságba és áldozatkészségbe. Ami példányké
pünk a valódi keresztyénélethez Jézus Krisztus. Az ő 
tanítása és élete vezetnek Istenhez. Benne hiszünk, 
azért imádkozunk, azt valljuk mi.

Ez csupán egy tervezet, egy forma. A fődolog 
azonban, hogy a konfirmációi oktatásnál érvényesül
jön azon erkölcsi erők kiemelése, amelyeket a háború 
érlelt meg és a történeti anyag felhasználása, amelyet 
a háború előtérbe helyezett.

Az erkölcsi erők közül a közösség gondolata, 
amely az egész országot rang, felekezeti különbség 
nélkül egyesítette, igen kedvező alkalom annak
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a rnegbeszélésére, hogy a keresztyén egyház mennyi
ben a Jézus igaz tanítványainak a közössége. Az ál
dozatkészségnél, amikor katonák vérüket áldozzák, 
az itthon maradottak sebesülteket ápolnak, beszélhe
tünk a Jézus személyéről, aki életét áldozta övéiért. A 
íelebaráti szeretetet illusztrálja az irgalmas - samaritá- 
nusról szóló történet. A jónak, az igaznak győzelmé
ben vetett hit odafüződik Jézus megváltói művéhez, 
aki az isteni igazságért feláldozza életét, és a halálban 
még ellenségét is meggyőzi.

A történeti anyagnak helyes és ügyes felhaszná
lására éber figyelemmel kell követnünk az eseménye
ket. Pl. Reims ostroma eszünkbe juttatja, hogy ott 
keresztelte meg ' Remigius püspök Chlodwigot, a 
francia királyt. A pápa őt a legkeresztyénibb király
nak nevezte. Teszi-e a keresztség az embert tökéletes 
keresztyénné? Jó keresztyén volt-e Chlodwig a ke
resztség után? Jóalkalom ráutalni a különbségre, ami 
a katholikus és evangélikus szentségek fogalma kö
zött van.

A háborús idők száz és száz alkalmat nyújtanak, 
hogy a konfirmációi oktatásnál maradandó benyomá
sokat adjunk. Ne mulasszuk el az alkalmat és hasz
náljuk fel ezeket a nehéz időket konfirmandusaink 
javára. l . f . ö.

SZEHLE.
D iakónusok. Nem is olyan túlságos rég kisér

tett egyik egyházi lapunk hasábjain az a gondolat, 
hogy ha már lelkészeinek az evang. egyház nem tud 
képzettségükhöz méltó fizetést adni, ne is követelje 
meg tőlük az akadémiai képzettséget. A szegényebb 
egyházak elégedjenek meg diakónusokkal s csak a 
nagyobb javadalmat nyújtani képes egyházak alkal
mazzanak egyetemi szinvonalú nevelésben részesített 
lelkészeket. Ez ellen akkor kiabáltunk s megütközé
sünket fejeztük ki azon, hogy épen a mi evangéliumi 
egyházunkban kell ilyen furcsa ötleteknek teremniük. 
Most a diakónusokat a Belmisszióban látjuk viszont 
(1915. évi 1. szám). Alig ismerünk rájuk . . . Ami nem 
csoda, mert most már nem alacsonyabb képzettségű 
lelkészek ezek a diakónusok, hanem lege artis a lel
készek belmissziói segítőtársai. Sajnos azonban, mikor 
annak a felsorolásáhos érünk, hogy mire is lehetne 
ezeket az erős evangéliumi vallásosságú, körülbelül 
négy polgári osztályt végzett segítőket felhasználni, 
akkor egyszerre kizökken a Belmisszió felelős szer
kesztője a korrekt theoretizálásból és a legfurcsább 
szerepet szánja szegény diakónusoknak. Például: 
megtenné az egyik fögymnáziumi, a másik theol. 
akadémiai első pedelusnak; közülök kerülnének ki a 
városi gyülekezetek bérházainak házmesterei, a dia
konisszaintézet első szolgája, a Luther-Társ. könyv
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kereskedés expeditora, az egyházfiak stb. stb. Azt is. 
mindjárt kilátásba helyezi, hogy az első diakónus 
neveléséhez mindjárt hozzákezd és a könyvkereske
désbe felvesz egy árvaházi gyermeket tanoncul s eb
ből nevel egy üzletvezetőt.

Ez a diakónus intézmény egész mulatságos ma
gyar specialitássá nőné ki magát, ha ebben a formá
ban megvalósulna. Hogy az akadémiai pedellusok, 
vagy az egyházi házak házmesterei képzett és lehető
leg négy polgárit végzett férfiak legyenek, az még 
megjárja. Ha lehet, akár egyetemi kvalifikációt is kí
vánhatunk tőlük. Azonban, hogy pl. a Luther-Társa- 
ság könyvkereskedését, mely végre is a könyvtár
típusok és a tankönyvmonopolium révén igen erős 
forgalmú és kiváló üzleti érzékkel való vezetést igénylő 
könyvkereskedés lesz, egy pedellusi vagy szolgai 
minősítéssel bíró diakónusra bízzák, az előttünk 
mégis egy kicsit aggályosnak látszik . . . Úgy tudjuk, 
hogy a könyvkereskedés vezetője, aki kiváló szak
ember és jónevű kereskedő, tavasszal megválik a 
könyvkereskedéstől. Megfelelő vezetésről eddig gon
doskodás nem történt. Szaksze ű vezetés nélkül álló 
egyházi könykereskedésbe — tanoncot felvenni, akit 
nincs aki oktasson, talán nem egészen helyes eljárás 
azért, mert így igazán nincs meg a grancia arra, hogy 
ebből a szegény, pusztán autodidaxisra utalt árvá
imból válik-e majd olyan üzletember, aki idővel egy 
ily nagyforgalmu üzlet élén megállja a he l yét? ! . . .

Ez azonban részletkérdés. Mi úgy lát'.uk, hogy a 
diakónus intézményre addig, amig szakemberek is 
ilyen lehetetlennél lehetetlenebb helyekre akarják állí
tani a diakónusokat — a mi egyházunk nem érett 
meg. Bár nagy szükségünk van rájuk, nincsenek olyan 
belmissziói intézményeink, amelyeknek a körében meg
felelően foglalkoztassuk őket.

A Luther-társaságnak különösen kár volna, ha ilyen 
kísérletezésekbe belemenne. Egy jóforgalmú üzlet veze
téséhez szakképzett, hozzáértő és felelős ember kell. 
A monopolium magában még nem elég . . . Akik a 
Luther-társaság könyvkereskedését igénybe veszik, 
többet is kívánnak attól, mint hogy a könyvtártípus 
könyvei kifogástalanul legyenek becsomagolva és pon
tosan expediáivá.

KÜLÖNFÉLE.
Olvasm ány a sebesülteknek. Lapunk 5. szá

mában közöltük Kirnbaiier Gyula ménhárdi lelkész egy 
javaslatát arra vonatkozólag, hogyan lehetne a sebe
sülteket komoly és értékes evangéliumi szellemű olvas
mánnyal ellátni. Nagy örömünkre szolgál, hogy Geduly 
Henrik tiszakerületi püspök ur az „Evang. Örálló“ leg
utolsó számában közölt felhívásával kezébe veszi ezt 
a dolgot s vállalkozik az iratok (régi folyóiratok, nap-
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10. szám.

tárak, vallásos tartalmú munkák) gyűjtésére és szét
osztására. Az iigy érdekében közöljük a püspök ur 
kérelmét, mely két részből áll. Először azt kéri, hogy 
minden egészséges szellemi táplálékot nyújtó olvasmányt 
akár magyar akár német akár tót nyelven, amit nél
külözhetünk, küldjük a tiszakeriileti ev. püspöki hivatal 
címére Nyíregyházára. Másodszor pedig kéri mind
azoknak értesítését, kiknek a sebesültek komoly olvas
mányokkal való ellátása a szivükön fekszik, hogy az 
öszc&yülö könyvekből és iratokból hova, kinek, hány 
példányt küldjön. — Ezt az akciót olvasóink figyel
mébe és jóindulatába aj mijük.

Vallásos estély Aszódon. A bányai egyház- 
kerület paradicsomkertjének, az aszódi leánynevelő 
intézetnek művészi freskókkal ékes díszterméből ünne
pélyek alkalmával sokszor távozott mély benyomások
kal a meghívott közönség; de talán egyszer sem any- 
nyira, mint a február hó 28-án tartott va'lásos estély
ről. Hat pontja volt az ünnepélynek s e pontok mind 
oly szépen, oly harmonikusan olvadtak egy egésszé, 
mintha mind egy ihletett lélek alkotása lettek volna. 
Középpontját az estélynek özv. Králik Lajosné Szelé- 
nyi Gizella leányncv. int. hölgybizottsági alelnöknek, 
az intézet volt kiváló igazgatójának „Jótékonyság“ c. 
poetikusan, bibliai szellemben megirott, nemes esz
mékben gazdag felolvasása képezte. Méltóan egészí
tette ki e tanulságos felolvasást Osváth Eszter fővá
rosi tanítónő, a bizonyára már olvasóközönségünk 
előtt is ismert költőnek hangulatos, gyönyörű négy 
költeménye (A négy költemény, cimszerint: Óh Uram .., 
Katonák mennek . . . ,  Nem tudík aludni. . ., Északi 
rege . . .  az „Új idők“-ben s más lapokban olvasható.) 
Osváth Gedeonné int. tanítónő művészi zongorajátéka 
(Chopin „Praelude des dur“-ját adta elő.) Chugyik 
Pálné leány.:ev. int. biz. tagnak Máté 18, első négy 
verse felett tartott irásmagyarázata s az int. növendé
keknek Krausz Emma és Micsinay Gizella int. zene 
és énektanitónök szakszerű vezetése melleit előadott 
két („Imádság“ Hackl Lajostól és „Ima a hazáért“ 
Erkeltől)?neke. Az estélyt a lelkész imája fejezte be. 
A „Vöröskereszt" javára tartott áldozat összege 148 
korona. Az építés és jótékonyság jegyében t irtott ün
nepély az intézet ismert egyházias és hazafias szelle
mét dicséri.

felekezeti köteléket, hanem a. tudományos rátermettsé
get és érdemeket tekinti döntő súlylyal latba eső kva
lifikációnak egy főiskolai tanszék betöltésénél.

Gyászrovat. Stiegelmár Róbert dr. budapesti 
tanár, Stiegelmár János cservenkai lelkész fia a nove- 
iniestói ütközetben hősi halált halt.

Új tábori lelkész. Sihultz Aladár dunaegyházi 
lelkészt, lapunk munkatársát a múlt héten rendelték be 
tábori lelkészi szolgálatra. — Leitmeritzbe vonult be.

Vallásos esték. Pozsonyban a Magy. Prot. írod. 
Társaság pozsonyi köre ez évben megtartja a böjti 
felolvasó ciklust. Ebben az évben február hó 27-én 
Masznyik Endre dr. tartott megnyitó beszédet és Kara- 
fiát Máriusz dr. lévai egyházfelügyelő tartott előadást 
A német nemzet harcra termettségéröl. Március 6-án 
Kovács Sándor theol. tanár Augustinus a pusztában, 
március 13-án dr. Králik Lajosné úrnő Jóság és jóté
konyság. -Március 20-án pedig Fazár Ilona: Haza 
Franciaországból címmel tart előadást. E programm 
alkalomszerűen szavalatokkal és énekszámokkal bővül. 
Márc. 13-án Kozma Andor fogja egy pár költeményét 
előadni.

A budai „M ária D orottya“ evang. jótékony  
nöegylet március 6-án, délután 6 órakor a várbeli 
ev. iskolában vallásos estélyt rendezett. Az estély sor
rendje: 1. Karének. 2. Imádkozott Hiittl s. lelkész.
3. „A háború es a vallásosság“ címen felolvasott 
Scholtz Gusztáv püspök. 4. Liszt Ferencz: Álmok. 
Zongorán előadta: Grafel Károly. 5. Szavalt Grill 
Lolla ki-asszony. 6. Papini: Andante. Hegedűn ját
szották: Steinhausz Gyula és Steinhausz Tibor. 7. 
Piusuti: II. libro santo. Henschel: Morgenhymne. 
Énekelte : Kovách Mariska kisasszony. 8. Haendel: 
Adag'O. Padre Martini —Kreisler: Andantino. Gold- 
mark: Air. Hegedűn játszotta: Steinhausz Gyula. 9. 
Szavalt Sándy Gyula műegyetemi tanár. 10. Hymnus. 
Énekelte a közönség.

Választás. A rozsnyói evang. egyház kántor
hitoktatóvá február 21-én egyhangúlag Fodor Kálmán 
somlószőllősi tanítót választotta meg.

Szerkesztőváltozás. Koch Aurél halálával el
árvult Evang. Glaubens boté szerkesztését Holkó Mihály 
rókusi lelkész vette át.

Tanárválasztás. Annak idején beavatottak és • Az idei vizsgák. A mezőgazdasági érdekekre 
be nem avatottak közt egyaránt feltűnést keltett és való tekintettel a vallás- és közoktatásügyi ministeiium 
váratlan meglepetés volt, hogy a debreceni kollégium úgy intézkedett, hogy az idén az elemi iskolák hato- 
egyik tudós tanárát dr. Haendel Vilmost az egyetemre dik osztályának a záróvizsgái a törvény által megen
nem vette át az állam. Ezt a mellőzést most a mára- gedett legközelebbi időpontban, vagyis április hónap- 
niarosszigeti ref. jogakadétnia azzal tette jóvá, hogy ban tartassanak meg, ahol azt a helyi viszonyok úgy 
dr. Haendel Vilmost néhai Pap Tibor tanszékére egy- kívánják. E mellett érvényben van az az őszkor kia- 
hangulag meghívta. A meghívás szép elégtétel most a dott rendelet, hogy az elemi iskola három felső osz- 
harctéren küzdő hittestvérünknek s nemes bizonysága tályának a tanulói csak szüleik kívánságára kötelesek 
annak az emelkedett gondolkozásnak, mely nem a iskolába járni.
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10. szám.

Értesítés. Kapi Béla körmendi lelkész a „Kará
csonyi üzenetéhez hasonló formában nagypénteki és 
húsvéti beszédet és imádságot adott ki, hogy harc
téren küzdő, kórházban szenvedő katonáink legalább 
ebben a formában hozzájussanak az evangélium igaz
ságaihoz és vigaszához. A füzet nagypénteki és húsvéti 
elmélkedéseket, imádságokat és cnekeket tartalmaz. — 
Egy füzet ára 8 fillér, 50 drb 3-70 kor., 100 drb 7 kor. 
A füzet megfelelő helyre való juttatására a szerző is 
szívesén vállalkozik, azért a füzet terjesztésére ado
mányokat is köszönettel vesz s ezeket a „Harang
szóéban nyugtázza. Nőegyletek, egyházközségek, buzgó 
híveinek figyelmébe ajánljuk ezt a kis füzetet.

PÁLYÁZAT.
A  m én fő i (Győr vm ) evangélikus osztatlan, vegyes iskola 

vezetésére helycttestanitó vagy tanítónő kerestetik havi 80 kor. 
fzetéssel és lakással. Ajánlatok Kiss Samu lelkészhez Nagybarát- 
falura küldendők,

Bátrak vagyunk a • ragytiszteletü Lelkész urak 
figyelmét a következő füzetkére fe lhívn i:

NAGYPÉNTEKI PASSIO
Forditotta és összeállította Törteli Lajos 
ev. s. lelkész. Egyes példány ára 30 fillér,
100 példányon felüli megrendelésnél pél
dány onkint ........................................ K —-20
Alakja a Dunántúli uj énekeskönyv alakjával 

egyezik a ahoz csatolható. E „Passióéról az egyházi 
sajtó igen elismerőleg és dicséröleg emlékezett meg. 
Az egyházakban való bevezetését és szives megren
delések a

Luther-Társaság könyvkereskedésében
Budapes t ,  VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intézendők. 

Kívánatra mutatványpéldányt szívesen küldünk.

Aktuális irodalmi újdonságok:
S V E N  H É D I N ;  E([Q MM  1  IHZÍÍ.
A német katonáknak ajánlva. Egyedül jo 
gosított magyar fordítás! Ára 1 korona.

C o n a n  D o y l e ; Veszedelem.
Elbeszélés Angolország ínségéről Ára 40 fill. 

ÚJHELYI NÁNDOR | 9 I 4  Regény. K 3.60

ír
í
BERNSTEIN.

Ára 1. 

Összeállította; EDUARD

koron?,

I. íl llfflíl lellÉlltÖiyV Ara 40 fillér.

II. ŰZ ÍIIÍOl hfhlínp Ara 40 fi ler.

íi Militi IlifllMíillllilt I. A cár birodalma. Ára 
40 fillér. — II, Törökország és Egyptom.
Ára 40 fillér.

Luther - Társaság Könyvkereskedése 
Budapest, Y III,, Szentkirályi-utca 51a.

n á R c i u s  1 5 .
MÁRCIUS 15. Beszéd. Irta: Lombos Alfréd . K —.30 
MÁRCIUS 15-IKI BESZÉD. Irta: Fülöp Józstf „ —.40 
EGYHÁZI BESZÉD MÁRCIUS 1 5 - RE Irta:

Ferencz Gy. dr.....................................................„ —.40
UGYANAZ Irta: Mészáros J á n o s ....................„ —.30
UGYANAZ. Irta: Kovács F e re n cz ....................„ —.30
HAZASZERETET. (Tizenegy hazafias alkalmi 

beszed ünnepekre). Irta: Dancczi Antal . . „ 1.—
MÁRCIUSI DALOK. Irta: Ábrányi Emil . 0
SZABADSÁG, HAZA, ÚJABB MÁRC. DALOK

Irta: Ábrányi E m i l ............................................ „ —.30
1848. MÁRCIUS 15. (Története.) Irta: Gracza 

G y ö rg y ................................................................ „ —.30

Történelmi és iskolai játékok,
MÁRCIUS 15. Alkalmi színjáték. Irta: Pásztor

József.............................................................  K —.80
SZABADSÁG ÜNNEPE. Ifjúsági színjáték. Irta:

Pásztor J...............................................................„ — .80
ÖREG HONVÉD Jelenet. Irta: Balla Miklós . „ —.80 
A HONVÉD. Színjáték. Eta: Balogh Kálmán . „ —.80 
A HAZAÁRULÓ. Színjáték. í r ta: Erdélyi Zoltán „ —.80 
TALPRA MAGYAR! Ifjúsági színjáték. Irta:

Majthényi G y .................................................... „ —.80
RÁKÓCZI. Színmüvek, hta; Eötvös K. L. . . „ 2 —

Kókai Lajos könyvkereskedésében

yBudapest, IV ., Kám erm ayer Károlv-utca 3.
C élszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt bé lyegekben  b e k ü ld en i a k ív á n t  

k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  — y
JÉZUSSAL EGY UTÓN . • .

Prédikációk gyűjteménye, 
írtá k : Kemény Lajos,Mohi» 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és W o l f  J. ’ 5 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY, 
TSZ,

O R G O N A -G YÁ R .
Gőzüzeinre gépekkel berendezett cs. cs kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 

emploni orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llitó

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc J ó zs e f  
rend  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 m ellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállíts  
40 év óla 2C00néI több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú*, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékelíebb árb’ n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijm enteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
(| 5Z EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP *

ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . A 1915.MÁRCIUS 13.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADŐ:

SZIMONIDESZ LAJOS
f ó m u n k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS F 'N D R E FFY  JÁNO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetéfck (pályázatok) minden 
szava 6 filler. - Többször mepjelenö 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tarta lom : F.ndre/fy János : Francia hiszekegy. — Fr. Aj A háború leszármaztatása. — Irodalom — Szemle. — Különféle. 
Szerkesztő közlései — Hirdetések.

Francia hiszekegy*
Nem tudom iga?-e, de ha nem is igaz, minden

esetre jellemző, hogy Franciaországban új hiszekegyet 
akarnak tanítani. Francia hiszekegyet. Ha szavakon 
akarnánk rágódni, nem is volna szabad hiszek-f^y-nek 
nevezni a francia eredőt, hanem hiszck-föM-nek. Mert 
itt nagyon sokfélében akarja hitetni a francia hazafias 
polgárságot monsieur Henri Lavedan, a híres hiszek- 
több szerzője és modern apostola. Ha valaki netalán 
azt méltóztatná sejteni, hogy Henri Lavedan valami 
szobatudós féle, esetleg írástudó vagy francia farizeus, 
a teológia nagynevű professora vagy pap, kinek nevé
ről csak mi nem hallottunk eddig szégyenszemre, akkor 
ebből a sejtéséből ki kell ábrándítanunk. Az az hogy 
mégis Lavedan pap, csakhogy — Thalia papja. Új 
hitvallását nem is a gyóntatószékben, hanem a Comedie 
Francaise színpadán tette le. Legalább a francia szellem 
perverzitása is kielégöl, no meg az egyház arculcsa- 
pása is megenyhül: a templomból komédiát csináltak, 
a komédiás házból meg templomot! Hangzik pedig a 
francia credo imigyen:

„Hiszek katonáink győzelmében, vezetőink tudásában és 
odaadásában. Hiszek az örök, soha el nem múló szükséges 
Franciaországban. Hiszek a fájdalmak árában és a remény 
jutalmában. Hiszek a seb vérében, a szentelt víztartó vizében, 
a tüzérek tüzében, a viaszgyertya lángjában és a rózsafüzér 
gyöngyében. Hiszek az aggok szent fogadásaiban és a gyer
mekek mindenható tudatlanságában. Hiszek a nők imáiban, a 
férjek hősies álmatlanságában, az anyák kegyes nyugalmában, 
ügyünk tisztaságában és zászlóink mocsoktalan dicsőségében. 
Hiszek nagy múltúnkban, nagy jelenünkben és a még nagyobb 
jövendőnkben. Hiszek a vassal fegyverzett kezekben és azon 
kezekben, melyek imára kulcsolódnak. Hiszek magunkban Hiszek 
az Istenben. Hiszek, hiszek.“

Éji ugyan, midőn először olvastam át a francia 
eredőt s úgy a közepén járhattam („hiszek a gyer
mekek mindenható tudatlanságában“), fogadni mertem 
volna, hogy a befejezése valahogy úgy lesz, hogy
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„csinadratta, csin-bum, ámen,“ szinte elhültem a per
verz őrjöngésen, midőn a végén még Istenben való 
hitét is be merészeli ismerni a degenerált fajankó! . . . 
És hozzá Istenben hisz utoljára. Első helyen vannak 
a katonák, hadvezérek, férfiak, nők, gyermekek — 
Istené a hitben a legutolsó hely. Mondja csak Henri 
Lavedan komédiás úr, micsoda „hit“ az, melyben 
Istené a legutolsó szerep? Ugyebár ez a komédiások 
hite! Az erkölcs pedig nemde az, amit Nietzsche mondott 
a csorda erkölcséről: csöndesen csücsülni a mocsárban!

De ha ez így — és e/ így van — akkor engedje 
meg nekem, hogy fejére citáljam Zarathustra prédiká
cióját a csőcselékről: „Az élet az örömök forrása, de 
valahol a csőcselék is iszik belőle, ott minden kutak 
mételyesek. Minden tisztát kedvelek; de nem akarom 
látni a vigyorgó pofákat és a tisztátalanok szomjúságát. 
Szemöket vetették a kútba: most azután undok ne
vetésük felém fénylik a kútból. A szent vizeket béfer- 
tőzték mohó.Szöuljukkal és mikoron szennyes álmaikat 
gyönyörűségnek nevezték, n cgfertőzték még a szókat 
is.“ Imigyen szóla Zarathustra n csőcselékről (129. oldal).

De hagyjuk Zaratluistrát, ö túlságosan előkelő 
volt az alacsonyak megértésére. Nekünk azonban elő
kelőknek kell lennünk mindenkinek és mindennek a 
megértésében. A nagy megértés szüli a harmóniát a 
világmindenséggel. Ha a régi évszázadok kegyes atyái
nak egyszerű és korszeiü hitéletébe megértéssel bele 
tudjuk magunkat helyezni, úgy hogy épüléssel éljük 
át vallásosságukat, akkor ezt meg kell tennünk az 
újabb vallásos áramlatokkal is, még ha taszítok, ide
genek vagy pláne lázadóknak lássanak is első tekin
tetre. A megértésre való hajlandóság nélkül nincs igazi 
megértés.

A francia hiszektöbbhöz is meg kell próbálnunk 
megértéssel közeledni. Annál is inkább, mert abban 
évszázadok keserve, vágya, reménye, sejtése elégiája
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sír fel. Hiszek . . . hiszek . . . hiszek, helytelen, rossz 
mind, bár színpadi hatása nagy lehetett, de én a ke
serű vallási díszharmóniákból kihallom az igazi hit 
utáni leplezett, szellemes fordulatokkal takargatott mély
séges sóvárgást, melyet azonban a kultur francia restell 
bevallani. Elvetette apái hitét, becsukta templomait és 
mégis visszasír a lelke gyermekkori hite romjaihoz. 
De hogy mások ne lássák visszavágyását, csinál hiszek- 
többet s abba valahogy észrevétlenül belecsempészi a 
szentelt vizet . . . rózsafüzért . . . s mikor már jó 
sokat elmondott, nagysokára kivallja azt is, hogy hiszek 
az Istenben . . .  A tékozló fiú ott áll atyja előtt, kit 
hűtlenül elhagyott. Szégyenli, hogy visszajött, de vissza 
kellett jönnie. Hogy az igazi Atya előtt áll-e, azt nem 
tudom, de legalább is hasonlít hozzá. Úgy tesz, mintha 
megtalálta volna, hogy ezáltal is közelebb jusson hozzá. 
A hitetlen hiszekegy pedig kaján mosollyal árulja el, 
hogy mily nagy szükség van hitre nemcsak ott, ahol 
nincs, hanem ott is, ahol nem is akarják. Hiába hagyjuk 
el a mennyei Atya hajlékait, velünk marad az utána 
való vágyás ősösztöne. Ezt pedig nem lehet kiper
zselni keblünkből tüzes vassal sem.

Belém van forrasztva sejtelmeimben, lelkem fe
szülésében, gravitációmban az örökkévalóság felé, jóra 
való hajlandóságomban, szellemem látásaiban és szár
nyalásaiban, bűnömben és bűnbánatomban. Bennem 
van az Isten, hiába tagadom meg, hiába futok előle, 
mégis velem marad, vádol, korhol, elcsüggeszt, porba 
súlyt, fölemel, megvigasztal, dacomat letöri, énségemet 
kipusztítja, hogy ő uralkodjon helyettem, ha elhagyom 
s a hajnal gyors szárnyain menekülök előle a tenger
nek túlsó határára: oda is a te kezed vinne engemet 
és a te jobb kezed megfogna engemet!

Ha Istent elhagyjuk, kényszerít bennünket, hogy 
térjünk vissza hozzá. A nyomorúság és kényszer elemi 
erővel fölibénk kerül és reánk nehezedik s a nyomás 
alatt a lélek oly mágneses lesz, hogy nem bir élni 
egyedül. Magához akar kapni Valakit. Nélküle elsorvad 
a vonzástól. Keres, kutat, sóvárog, mint gyermek anyatej 
után. Csak akkor nyugszik meg, ha — Istenével egyesült.

A francia credo ennek a lefátyolozott, öntudatlan 
Istenkeresésnek bizonysága. 0  Deus, si Te homines 
nossent! Endreffy János.

A háború leszármaztatása*
i.

E borzalmas időben, vajmi sok jaj hangzik el 
az emberek ajakán. Kétségtelen azonban, hogy sokakra

* Ez a józan, alapos, a természettudományos világnézet 
egy fontos tételét hangsúlyozó elmefuttatás szinte jóleső ellen
téte. sok, az élet realitásaival egyáltalán számot nem vető há
borús cikknek. Mikor közzéteszem, egy megjegyzést el nem 
hallgathatok. S ez az, hogy a létért való küzdelem hatalmas 
kényszerítő ereje mellett ebben a cikkben nem jut őt megillető 
szerep sem a vallásnak, sem speciell a keresztyénségnek. E 
tekintetben tehát kiegészítésre szorul. Mert a valóságban az 
egyéni érdek és a vallásos altruizmus mint a mindeneket kény-
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ezen háború Istenhez vezető üt. Borzalmai megtanijták 
imádkozni az embert.
Mikén; lehet azonban a háborút, a tömeges ember
gyilkolást összeegyeztetni az Istennel, az isteni gond
viseléssel? Az Evang. Lap hasábjain is felvettetett ez 
a kérdés és többen hozzá is szóltak már.

Legyen szabad ha elkésve is, talán még mindig 
nem későn — nekem is kifejezésre juttatnom erre 
vonatkozó nézetemet.

Az élettan tudománya egy axiómát állít fel a 
háborúról. Tanítja, bizonyítja, tényekre, példákra rá
mutatva, hogy az egész természetben, minden létező 
élőlény között, egy folytonos harc, a létért való küz
delem folyik.

Nézzük hát vájjon e tanba a háborút, a jelenleg 
folyót is bele lehet-e illeszteni?

Ennek a felszínre való kiemelése végett szüksé
ges némileg a természet háztartásába, az örök alkotó 
által adott, uralkodó törvények működésébe, nyilvá- 
nulásaiba betekintenünk.

Ott látjuk azután, hogy minden élő lény, a bacil- 
lusoktól kezdve fel az emberig, szükségei sokféle kel
lékeket, rászorul sok feltételre, hogy általuk pótolja az 
anyag és energia veszteségét, szóval, hogy folytat
hassa az ő léteiét.

Csak hogy ugyanazon létfeltételekre, az élő világ
ban, vajmi sok egyén és sok faj pályázik egymással 
szemben, ami mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni 
az ivadékok folytonos szaporulatát sem. Ez a körül
mény létrehozza a versengést, küzdelmet közöttük.

így folyik a küzdelem az élőlények között a leve
gőért, vízért, helyért, élelemért, melegért, villamossá
gért, chemiai elemért és mindazokért az egyéb javakért, 
amiknek szükségét érzik.

Ennek a küzdelemnek következménye azután — 
ami úgyszólva szemünk előtt folyik le, hogy a növény 
és állatvilágban nemcsak egyedek, de fajok, nemek is 
lemaradnak a versenyben s pusztulnak, elenyésznek, 
mások ellenben terjeszkednek, sokasodnak, aszerint, 
amint egyik vagy másik erősebb, edzettebb, rátermet
tebb, alkalmazkodóbb, avagy gyengébb, gyámoltala
nabb, a helyzettel nem megalkuvó. Itt van készen, a 
létért való küzdelem és meg van adva a fa jok  kiváló -  
gatódásának létrejötte.

Nézzük most már, vájjon másképen vagyunk e 
ezzel mi, tökélyesebb lények, emberek? Oh mily szám
talanami életfeltételünk is, lelki s testi szükségletünk, hogy 
előhaladásunk, boldogulásunk, létünk biztositvalegyen !
szeritő küzdelem hatalmas fékezöje érvényesül. Az örök béke 
ugyan ködbe vesző ideálnak látszik, azonban a küzdelem ütötte 
sebek gyógyításában, némely összecsapás elhárításában lehet és 
bizonyára van is a vallásnak és a keresztyénségnek is szerepe. 
Sajnos nem olyan, mint aminőt sokan szeretné.íek. Ezt mind 
klasszikusan fejtegeti: Kidd Benjámin; Társadalmi evoluezió c. 
munkájában, amit nagyon ajánlok különösen most raerőknek ala
pos tanulmányozásra. (A M. Tud. Akadémia kiad )
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Nézzünk csak kissé körül az életben, mennyi 
békétlenséggel, viszállyal, perpatvarral, tehát nyílt avagy 
leplezett küzdelemmel találkozunk az emberek között, 
az okból, mert érdekkörük találkozik, mert veszélyez
tetve látják hasznukat, előnyeiket, javukat, érdekeiket, 
kényelmüket és háttérbe szorítva egyéniségét érvényre 
akarja juttatni a legtöbb ember. Jussát pedig senki 
sem engedi. Ebből folyólag im kész a szokás-mon- 
dásos „kenyéririgység“, ami azután haragot, gyülöl- 
séget, harcai, háborút hoz létre azok között, akik egy
más mellett, vagy szemben egymással működnek az 
ő boldogulásukért, előmenetelükért az az létükért. S 
ettől, amint látjuk, az embert nem védi meg az értel
miség, műveltség magasabb foka sem.

Itt önkényt tolakodik elénk az a kérdés, hogy 
váljon emberi szerzemény-e az a testiség, mely a ter
mészet törvényeinek vet alá bennünket? váljon nem 
a teremtő oltotta-e belénk is, mint minden élőlények 
világába tartozókba, ama szükségszerű ösztönöket, 
erőket és törekvéseket, melyek a küzdelmekre ösztö
nöznek, kényszerítenek bennünket ? A ki erre a kér
désre megfelel — a maga egyéni lelkülcte, felfogása 
szerint, az közel van már ahoz, hogy lássa, érezze azt 
az összefüggést, viszony*, amiben a háború van az 
istennel, vallással.

A családok, népek, épen úgy mint más alsóbb 
rendű lények rá vannak utalva szintén bizonyos termé
szeti szükségletek kielégítésére. S ezen kielégítésekre 
rá vannak szorulva nemcsak önmaguk jóléte, előírnia* 
dása végett — a természetben csupán önmagáért létező 
nincs, — hanem az ivadékok jövőjének biztosítása is 
fontos feladatot ró reá tik. Az ivadékok általi fajszapo- 
ruhttal, rajt eresztve a családok, népek elsőrendű 
feladatává válik, hogy a telepítésre alkalmas helyről, 
megfelelő otthonról gondoskodjanak. Ez szolgáltatja 
azután a fajbeli összeütközésre az okot és az alkal
makat.

Ebből látszik, hogy amiként az állatfajok, épúgy 
az emberfajok, törzsek között, vajmi sok és alapo sok 
szolgáltat örökös versengésre, küzdelemre. Mihelyt az 
érdek a lét vagy nem lét válaszútján találkoznak fajok, 
népek, kész nyomban közöttük az összeütközés. Az 
összeütközésnél pedig sikerrel biztat, a kilátást erre 
nézve fokozza a testi erőn kívül főleg a tiszta erkölcs, 
kiváló lelki tula donságok mivelése, a tudomány fej
lesztése, az ifjú nemzedék okszerű nevelése és a sokat 
kifogásolt sovinismus; a faj és hazaszeretetének az 
ápolása.

A minden irányban való kultúra legyen tehát jel
szava minden népnek, mert csak ezzel szerezhet életre
valóságot, rátermettséget és végre az életküzdelmében 
győzelmet.

A testi és szellemi erőben, a kultúra fejlettség
ben elmaradott fajok, népek, népességük száma da
cára is előbb-utóbb leszorittatnak az élet színteréről;

165

amiként ezt a történet sok — egykor szereplő népek 
példájával igazolja, kiknek nevük is alig maradt fenn 
az élő nemzetek között.

így jut kifejezésre, él vényességre a természetes 
kiválogatódás a népek, törzsek életében is.

Miként már előbb is jeleztük, hogy minden élő 
lénynek szüksége vau tenyésztésére szolgáló helyre, 
épen úgy, még ama mikrobáknak is szükségük van 
erre, amelyek spórái a levegőben vagy vízben úsznak, 
porban vagy földben vegyülnek és életképességüket 
évekig megóva várják, lesik az alkalmas időt, amikor 
megszállhatják a létük folytatására a kellő helyet, talán 
épen csak az élő szervezetek egyetlen szervét. Otthona 
megtarthatása, megóvása folytonos küzdelemre szólítja. 
Folyi < is azután a létfentart sára nélkiilözhetlen helyért 
a küzdelem erősen, egész könyörtelens'ggel.

így, — nemde a kakas a szemétdombján, a kutya 
a ház udvarán, mindenik az ő szükebb otthonában, — 
milyen hatalmas; a méhecske köpüjét s benne népét 
félti és védi a legvégsőig, habár a védelemben mind
egyik áldozatul esik. Az egyes ember és család ott
hona, lakása, háza szent és sérthetetlen a társadalom
ban minden sértés, támadás ellen.

Hát a népek, nemzetek másként vannak e tekin
tetben? Nem épen így szükségük s ha kell, védik az 
ö otthonjukat, hazájukat. Hisz a haza nem csupán el
nevezés, nem puszta fogalom, nem is bizonyos hatá
rok közé szorított föld az a haza fiaira nézve. Az em
ber énjének kiegészítő része, egy darabja az, hozzá 
van kötve öröme s bánata, reménye, szokása, törvé
nye, jóléte, szabadsága, múltja és jelene. S így a haza- 
szeretet is nem pusztán kötelesség, hanem benső ösz
tönnek és ez ösztönből folyó kény-zerérzetnek mond
ható; ami azután abban nyer kifejezést, hogy hazáját, 
mint elődjeinek reá maradt örökségét nem önőnmagá- 
ért, de fajtestvéreiért, utódokért védje, érte ha kell 
harcra keljen, vérét, életét áldozni kész legyen, amikor 
a versengésből, érdekösszeütközésből a létért való 
küzdelem áll elő.

A háború nem emberi találmány, tehát nem is 
egyesek hatalmi törekvésének a következménye, hanem 
a szerves élet törvényszerű megnyilvánulása, aminek 
végső oka mindig a szellemi és anyaj erők versen
gése, az érdekek összeütközése. Vagyis más szóval, a 
háború az élet, a haladás kelléke s a népek küzdelme 
a létért. hr. a .

IR O D A L O M .

Könyvismertetés. Dr. Szelényi Ödön; Böhm 
Károly és a vallásfilozófia 24 oldal. Hogy e sorok nem 
a maguk idejében (december) láttak napvilágot, annak 
oka az a sajnálatos tény, hogy az ismertetés a postán 
elveszett. N .gysokára udta csak meg e sorok írója, 
hogy újból meg kell írnia „Böhm Károly és a vallás-
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filozófia" ismertetését. Szerencsére az elmondandó nem 
veszett el, sem meg nem változott azóta. Mégis csak 
jó szerszám az a fej ! . . .

Midőn 1913. április havában megjelent a „Bőhm 
élete és munkássága“ c mü tervezete, föl volt véve a 
a második kötet 13-ik értekezéséül dr. Szelényi Ödön 
„Böhm Károly és a modern vallásbölcse et“ -e is. Mi<or 
a műből mégis kimaradt, igen sajnáltuk, különösen mi 
Szelényi tanítványai, mert nagy érdeklődéssel lestük meg
jelenését. Valószínűleg azért marad el a Bőhm-album- 
ból, mert Szelényi dr. nem ismeri magát Böhm szorosabb 
érielemben vett tanítványának és nem akarta elütő felfo
gásával a lelkes tanítványok s tis/.telők munkáit a maga 
kritikai megjegyzésével diszharmonikussá tenni. Közre
játszhatott tán az is, hogy Böhm legtöbb tanítványa filo 
zófus (nem véve ki a teológusokat sem), míg dr. Szelényi 
theologus (dacára, hog/ filozólia doktora). De most már 
kárpótolt bennünket a szerző, hogy álláspontiát Bőhm 
és a vallásfilozófiáról is megjelentette. E cikkével ki 
akarja egészíteni és helyesbíteni a Böhmről közzétett 
két kisebb tanulmányái (hói arcképek 1909. és Prot. 
Szemle 1911.), másfel 1 adalékkal hozzájárulni a Bőhm 
irodalomhoz, kissé más nézőpontról nézve Bőhmöt a 
vallásinoz és vallásfilozófiához való viszonyában, mini 
Makkai Sándornak a Bőhm-emlékkönyben megjelent 
becses dolgozata (Dr Makkai S .: Vallásos világkép és 
életfolytatás. 111. k. 1—36. lap.)

Andere Städtchen, andere Mädchen — tartja a 
példaszó. Más nézőpont, más eredmény. Dr Szelényi 
eredménye tagadó, melyre tanulmánya végén eljut s 
így foglalja össze: „ Kell-e még több annak bizonyítá
sára, hogy ez nem vallás a szó igaz értelmében, meri 
vallás az érzékfölötti valóság — Isten realitásának el
ismerése nélkül nincsen? (21. oldal).

Dr Szelényi mély vállásos kedélye nem elégül ki 
az ész vallásával. És Bőhmben annyira kifejlődött az 
ész, hogy nála hiába is keresünk vallásfilozófiát. A 
vallástudományt nem veszi fel a tudományok rend
szerébe, a „szentséges“ -t külön értékfogalomnak nem 
ismeri el. „Böhmnek a szentséges nem más, mint a 
tökéletesség összessége, nem külön érték a többi meg
állapított értékek mögött. Az igaz, a szép és jó érté
kei a summitás fokán adják azt, amit szentségesnek 
nevezünk. De ez nem új qualitativ tartalom, hanem 
tartalmi igaz, jó és szép, csakhogy az elképzelhető 
legmagasabb fokon.“ Bőhm Istent is csak mint logi- 
gikai feltevést fogadja el, nem mint objektív valósá
got. „Böhm elsőrendű gnozeologus, aki az emberi 
megismerés határait hajszálnyi pontossággal tudta ki
jelölni, aki az emberi elme megdöbbentő mélységeibe 
tudott alászállani, de a metafizikától mindvégig ide
genkedett. Pedig filozófiai rendszer a metafizikai ki
kerekítés nélkül el nem képzelhető, mert az emberi 
gondolkodás, emberi elme egységösztöne nem éri be 
az egyesnek egy szűk szférában való megismerésével, 
hanem világnézethez akar jutni, melyben tudásunk 
töredékei egységgé vannak fűzve.“ Wundt.

— Valamiben a modern vallásbölcselet mégis 
tanulhat Bőhmtől s ez az ismeret — és érték elméleti 
megalapozás.

A tanulmány elején a szerző az ifjúkori Bőhmmel 
foglalkozik, belső küzdelmeivel, alakulásaival stb. Ez 
szerintünk csak fejlődéstörténeti érdekességgel bír, de 
nem tartozik az igazi Bőhmhöz. Az igazi Bőhmöt val
láshoz és vallásfilozófiához való viszonyában eti
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kai nézeteiben keresném. Leszámítva a leszámitandókat 
ami az egyetemi előadások litografált jegyyzeteit illeti, 
olyasfélére gondolok, mint Bőhm etikai előadásainak 
kompendiuma „A  filozófiai erkölctan története“ 1906. 
— Ha csak e gyarló és hiányos jegyzet jut is ke
zünkbe, meggyőz bennünket arról, hogy Bőhm meny
nyit foglalkozott etikai érintkezésben vallási és vallás
filozófiai kérdésekkel. Előadásainak második része 
teljesen a keresztyén erkölcstannak van szentelve. Bő
ven szól itt Jézus erkölcstanáról (a jegyzetben 6 oldal), 
Pál apostol tanáról (4 oldal), Augustinus, Abaelard, 
Aquinoi Tamás, a reformáció etikájáról. Jól tudom, 
hogy mennyire lehet bízni az egyetemi jegyzetek hű
ségében, de szükség esetén be kell érni evvel is, míg 
hiteles kiadásban kezünkbe nem jut Bőhm minden 
munkája. Nem bizonyítás, csak sejtés kedvéért citálom 
Böhm előadásának következő részeit:

„Hogy a kér. erkölcstan és vallás fejlődését és 
átalakulásait tisztán lássuk és megítélhessük, tisztában 
kell lennünk a következő négy fogalommal s leghatá
rozottabban meg kell különböztetnünk egymástól l ) a  
vallást, 2) a hitet, 3) az egyházat, 4) teológiát, — A 
vallásos érzés nem esik össze sem a félelem érzeté
vel, mint egykor képzelték, pl. Hobbes is ; nem esik 
össze a függés érzetével, mint a 19-ik század elején 
Schleiermacher tanította; nem is esik össze csupán az 
Isten iránti szeretettel. A vallásos érzés lényege a vá
gyódás. M ikor az ember nagy veszélyek közé kerül, 
melyekből sem más ember, sem a saját ereje ki nem 
mentheti, mikor valami fájdalom szorítja keblét, akkor 
keletkezik benne a vágy egy mentő kéz után, mely őt 
a szomorú viszonyokból kiemelje, mintegy felülemelje 
azokon. E felülemelkedés, felmagasztalód is ugyanazon 
állapot, melyet az esztétikai szemlélésnél is találunk. 
Mindkettő felülemeli az embert a világ nyomorúsígán. 
Ezen éizés a vallás minden formájában feltalálható, 
tehetetlenségünk érzetében vágyódunk segítség után s 
ebben a vágyódásban van vallásos érzésünk alapja. 
Csak a nyomorúság tanít imád <:ozásra. Aki Istenben 
látja azon segítő kezet, mely őt a bajból kiemelheti, 
az ebben a kézben hinni fog és ehhez, mint egyedüli 
támaszához, létének egyetlen alapjához ragaszkodni 
fog; — ezen érzés kifejezése a vallásos hit. Nem áll 
ez abban, hogy Isten természetét úgy ismerjük, mint 
valami világi tárgyat. Azt sohasem érjük el. Isten tu
dományos megértése minden fejtörésünk dacára sem 
sikerült. De a hit nem is attól függ. Nem annak van 
legerősebb hite, ki legnagyobb tudománnyal bír, ha
nem annak, aki legjobban vágyódik Isten hatalmi felé, 
mely őt kimentheti.“ Az egyház és teológia ezekből 
folyik. Központi tanítása Jézus „örök éleménye“ (sic!), 
ami az evangeliom. Hogy Bőhm ezt igy taníthatta, 
abban egyéb kitételei dacára sem kételkedem. Éles 
eszű tanítványa Ravassz László, a Prot. Szemle 
illusztris szerkesztője hasonlókép vezette le a vallást a 
való világ és kellő világ tragikus meghasonlásából s 
ebben az ősi, kozmikus megrendülésben pillant a val
lás szülőanyjára, „A  vallásban találjuk meg azokat a 
természetfeletti tapasztalásokat, amelyeknek átélése a 
létnek eme megoldhatatlan kríziséből kiszabadít azál
tal hogy mennyei erők hatalmával csonka, törékeny 
életünket ama teljes, gazdag, diadalmas életté változ
tatja át. Tehát a vallás mennyei pótlék az élet koz
mikus hiánya számára, amelyből az élet meggazdago
dása, kielégítése, beteljesedése áll elő. Kezdete fáj
dalom, vége öröm, bölcsője hiány, eredménye meg-
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■gazdagodás ; kiindulása az élet inegszíikülése, vége az 
élet kitágulása." (Prot. Szemle 1 9 1 4 .  4 .  füzet).

Dr Szelényi a bőhmi filozófiából kivezetésül a 
vallás felé Fichtét ajánlja, ki eljutott a inoralizmustól 
a vallásos misztikához és Isten transcendenciájának az 
elismeréséhez. Mi úgy hisszük, hogy Böhm is ide 
jutott, csak más nevet adott neki („szellem"). Általában 
Böhm mintha filozófiai nyelven ugyanazt mondaná, mint 
a vallás a maga nyelvén. Ezt a merész állítást ugyan 
igazolni kellene, de tán eljön annak is az ideje. Vagy 
nem jön el? Ha a Böhm-Társulat, mely 1 9 1 3 .  május 
13-án alakult a mester szellemében való művelésére a 
magyar filozófiának (Kolozsv.ir), elvégzi azt a nagy 
feladatot, hogy kiadja Böhm hátrahagyott iratait, ak
kor még fog módosulni nézetünk vallási és vallás
filozófiai állásfoglalásáról. Mert lehetetlen, hogy a 
szellem egy életen való búvára bele nem nézett 
volna a vallás isteni mélységeibe !

Dr Szelényi Ödön tanulmányát meleg szeretettel 
ajánljuk az érdeklődök figyelmébe.

Endreffy János.

SZEHLE.

Felvilágosításu l! Igen Tisztelt Szerkesztő Ur!
B. lapja folyó évi 9-ik számának „Szemle" rovata 
alatt volt szives megemlékezni „egyházalapítási politi
kánkról" cikkezve s az „Ev. Örálló" szerkesztőjének 
felelve, a szabolcsi missióról, melyhez még betű sze
rint is kiírva, állítólag 3065 lélek tartozik, ezek közül 
Nagykállóban 689, Kótajon 374, Újfehértón 264, Oro- 
son 746 s minekutána kellőképen megfelkiáltójelezte 
e szörnvű szervezetlenségre és egyházpolitika képte
lensége vonatkozó bizonyító adatokat, kijelenti, hogy 
ezek a hívek „a leghalványabb egyházi szervezetbe" 
sincsenmv tömörítve, tehát be van igazolva az előre
bocsátom és dűlt betűkkel nyomtatott tétel, hogy t. i. 
egyházai pítási politikánk kérdésében feltétlenül a t. 
Szerkesztőségnek van igaza. Erre, mint a szabolcsi 
missió »ndozó lelkészei röviden csak annyit felelhe
tünk, ho. y a t. Szerkesztőség állítása teljesen téves, 
elhibázom, alaptalan. Mert igenis, a Nagykálló, Kótaj, 
Oros politikai községek határában lakó ev. hívek im
már 160 év óta igen életerős egyházi szervezetbe, t. i. 
a nyireg hizi ev. egyházközség kötelékébe vannak 
tömörítv ■; csupán az Újfehértó község kötelékébe 
tartozó • i mánháza telep, a leányegyházzá szervezett 
Geszter i lel és Érpatakkal, valamint a 41 lelket szám
láló Kis\ rdával tartozik a szabolcsi missió körébe. 
Ezeket ; utóbbi helyen felsorolt kisebb lélekszámú, 
egymást * több óra távolságra eső telepeket pedig 
leheteti **gyházzá szervezni. Ennyit az igazság érde
kében, a: I egyébiránt sokkal egyszerűbb úton is 
megtud tt volna a t. Szerkesztőség, ha nem a sta
tisztikai tv 'önyvben, de illetékes helyen érdeklődött
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volna egyházi természetű ügyben szükséges adatok 
beterjesztése érdekében — még a kritikai megjegyzés 
közrebocsátása előtt. .

Nyíregyházán, 1915. évi március hó 3-án.
Tisztelettel. Hronyecz József és

Matyuga Kam ill
a „Szabolcsi Missió* ezidei godozói.

*

A szabolcsi misszió dolgát még ilyen határozott 
hangú felvilágosítással sem engedem elütni. A misszió 
gondozói azt hiszik, hogy valami megsemmisítő igaz
ságot mondtak azzal, ha megállapították, hogy ez a 
misszió 160 éve Nyíregyházához tartozik. Pedig csa
lódnak. Én is tudtam ezt a megsemmisítői igazságot, 
mások is tudták s éppen azért jajgatunk egyházalapí
tási politika után, mert ilyen óriási egyházak, amelyek 
lelkigondozás tekintetében rendesen amúgy is hiányo
san vannak ellátva, — 10— 15 km.-re fekvő 500—600 
lelkes szórványokat sem igyekszenek önállósítani, kü
lön ellenállóbb szervezetbe tömöríteni, hanem hagyják 
őket úgy, ahogy vannak. Azután meg: mi azt is tud
juk, hogy ennek a missziónak a történetében éppen 
most nagy visszafejlődés konstatálható. Valamikor, nem 
is olyan rég, a missziónak külön gondozója volt, most 
egyszerűen — mellékfoglalkozásképen gondoztatják. 
Ilyen tüneteket egyházunk érdekében jogunk és köte
lességünk szóvá tenni. Semmisem könnyebb, mint az 
ilyen kellemetlen rátapintásokra felszisszenni s azt 
mondani: — „teljesen téves, elhibázott és alapta
lan álláspont." Hogy emellett háromezer emberrel 
egyházunk alig törődik, hogy azoknak a harmadik 
határban egy tizenötezer lelkes egyház papjainak a 
szolgálatát kell igénybe venniök, hogy egy város, 
amelyben körülbelől hétszáz hívőnk lakik, felső és 
alsó iskolák vannak, benne egyház és pap nélkül van, 
— ugye — az mind a legtermészetesebb dolog a 
világon? Mi értjük a „quieta non movere" álláspont
ban rejlő bölcseséget. Egyházunk érdekében azonban 
nem oszthatjuk, hanem maradunk amellett, hogy kár 
az ilyen fejlesztési lehetőségeket elszalasztani, vagy 
kiaknázatlanul hagyni.

Ezzel részemről búcsút veszek a szabolcsi misszió 
dolgától. Van Szabolcsnak esperese is, püspöke is. 
Ha egyházi érdek forog szóban, az ő hivatali tisztük 
annak megvédése. Azért vannak. Én nekem a sza
bolcsi misszióért nem fáj többet a fejem. Eddig is 
csak azért foglalkoztam vele, mert a múltkor a toliam 
hegyére jött, most meg ez a fölényeskedő helyreiga
zítás kényszeritett rá. Sz. L.
-j---- ------------- _ r . ----------- — — **■  » - • -—**

KÜLÖNFÉLE.
Gyászrovat. Loysch Mátyás nyug. ev. tanító, ki 

a késmárki ev. egyházban éveken át viselte közmeg
elégedésre a gondnoki tisztet is, e hó 2-án Rima-
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szombaton elhunyt. Temetése Késmárkon volt márc. 
6-án. A nagy kort (71 év) megért, generációkat fel
nevelő derék tanító halálhíre mindenfelé általános rész
vétet keltett. — Hammel Lajos nyug. lelkész 67 éves 
korában elhunyt. Temetése febr. 28-án volt Kétyen. 
— Emlékük legyen áldott.

Alapítvány. Bognár Endre lovászpatonai lelkész 
az egyet, gyámintézet elnöke, áldott felesége szül. 
Leporinyi Auguszta emlékére a lovászpatonai egyház
nak 1000 koronát adott egyházfenntartási alapul, melynek 
kamata mindaddig a tőkéhez csatoltatik, míg a gyüle
kezet a kamatokra fenntartási célból rá nem szorul. 
A lovászpatonai ev, nőegyletnek pedig a tervbe vett 
temetőkerítésre 500 koronát adományozott.

A selmeczbányai nöegylet. Folyó évi február
21-én délután tartotta a Lyceum tanácstermében az ev. 
nőegylet beszámoló évi közgyűlését, nt. Händel V il- 
mosné elnöklése mellett. Az elnök összefoglaló jelen
téséből kiemelhetők különösen a következők: Az egy
let tagjainak száma 141. Ezek nemcsak járulékaikkal 
támogatják az egyletet, de ellenőrzik a segélyezettek 
magaviseletét és életét; különösen gondozva minden 
tekintetben a segélyezett árvákat. Rendes havi pénz
beli segélyben részesült 37 özvegy és munkaképtelen 
elaggott hajadon ; rendkívüli segélyben részesült 3 csa
lád, 3 özvegy és 2 férfi. A konfirmátió alkalmával fel
öltöztetett a Zipszer-féle hagyomány kamataiból 7 kon
firmandust, ötöt pedig saját jövedelméből; azonkívül 
ellátta az I. számú (tót) egyházbeü konfirmáltakat 
énekeskönyvekkel; a II. számú magyar-német egyház 
konfirmáltjai pedig kaptak a lycealis bibliai egylet 
adományából megfelelő imakönyveket és emléklapokat. 
Az 1. számú egyház erzsébetutcai iskolájának leány
növendékeiért fizeti a kézimunka-tanítónőt. Az ötödik 
és hatodik osztályú polgári leányiskolát gyámolitja évi 
200 koronával Ezen iskola csakis a jelentékeny tan
dijakból és adományokból tartja fel magát, ismételt 
kérelmezés dacára nem segélyezi sem az egyházeeye- 
tem, sem pedig az állam. Ellátják a lycealis tanárok, 
mint óraadók. Tagsági járulékot fizet az egylet éven
ként: A „ j ó  s z í v “  egyletnek 10 koronát; az ors7ágos 
budapesti protestáns árvaháztiak 12 koronát; a ma
gyarországi nőegyesü’etek szövetségének 10 koronát; 
a Vörös-Kereszt Egyletnek 10 koronát; a helybe i men- 
ház szegényeinek karácsonyfájára ad évenként 10 Kt.)

Advent 4-ik vasárnapján délután összegyűjtötte 
az Erzsébetutcai iskola tantermében összes pártfogolt- 
jait az adományokban és díszben gazdag karácsonyfa 
körül és felöltöztetett 55 gyermeket, 3 férfit és 27 
asszonyt ellátott ruhával és valamennyit ételnemüvel; 
ez utóbbiakat egy csomó élelmiszerrel is. Az ünnepség 
a szokásos szép keretben folyt le. Örültünk az örven- 
dezőkke, de sirtun* is a sírokkal, mert nem csak 
szegény árvákkal, de hadbavonült derék fiaink szegény
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gyermekeivel együtt ünnepeltünk, még pedig felekezeti 
különbség nélkül.

Készpénzben fordított védencei rendes havi segé
lyezésére 2908 koronát, rendkívüli segélyezésekre 112 
koronát, a karácsonyi adományozásra 185 koronát, 
a helybeli szükségkórház fentartására 800 koronát, a 
hadbavonultak felszerelésére cs a hátramaradottak 
segélyezésére 580 koronát, hadikölcsönben elhelyezett 
3000 koronát. Vagyona, — a részvényeket régi vétel
áron számítva — 60,000 korona.

1915. február 20-ig gyűjtött nemcsak a maga 
körében, de más felekezetbeliek ís  más vallásuak 
jelentékeny hozzájárulásával, vitéz hadfiaink részére 
különféle ruhaneműt és azt részint a hadsegélyző — 
részint a vöröskereszt — részint pedig a helybeli há
rom kórház vezetőségének küldte, sebesültjeink meg
felelő ellátására. Egybegyült: 575 drb ing, 96 tricot- 
ing, 273 alsónadrág, 94 tricot-nadrág, 68 barchent- 
nadrág, 467 haskötő, 417 pár harisnya, 233 pár kapca,, 
101 mell- és hátvédő, 860 pár csuklóvédő, 599 hó
sapka, 51 térdvédő, 13 pár gomboló harisnya, 13 
shawle, 7 pár keztyii, 65 drb prém, 233 drb zsebkendő, 
164 törülköző, 110 lepedő, 90 ágyhuzat, 15 párna, 6 
szalmazsák, 7 pokróc, 37 kendő, 4 abrosz, 29 asztal
kendő, 36 törlőruha, 26 kötszer, 10.16 kg. tépés, 1.40 
kg. pamut, 79 méter barchent, 15 mellény, 18 pár 
papucs, 30 pár kötőtű, 108 imakönyv (három nyelvben).

A Somorján táborozó foglyoknak juttatott 26 drb 
ruhaneműt és 2 pár cipőt.

565 katonát látott el meleg ruhaneművel.
Készpénzben katonai meleg ruhaneműekre és a 

hadbavonultak karácsonyára begyült eddig 446 korona 
40 fillér.

Eladott illetőleg becserélt az egylet az Auguszta 
gyorssegélynek 406 vasgyürüt. Elküldött az Auguszta 
gyorssegély egyletének ezek fejében 921.74 gr. aranyat, 
6139.70 gr. ezüstöt, 1076 drb ékszert és 90 koronát 
készpénzben. Eladott a hátrahagyottak segélyezésére a 
Plaquettekből 45 darabot, egy vasórát becserélt egy 
aranyóráért, eladott egy vzs karperecét és egy melltüt.

Az „Auguszta gyorssegély“ vezetősége engedé
lyezett az egyletnek, az általa a jelzett módon begyült 
összegből katonai célokra 20"/,,-ot. E 20!,/o eredmé
nyezett az egyletnek 200 koronát a vasgyürük és 30 
koronát a Plaquettek után.

E jelentékeny eredmény nem csak az adomá
nyokból eredt, de a lelkes, hazafias hölgyek munká
jából is, melyet az édes Otthon-ban és a szerdai és 
szombat délutáni összejöveteleknél az iskola egyik tan
termében végeztek. Lelkes kitartásuk az e nembeli 
közreműködésben kívánatos és bizton remélhető !

Isten áldása nyugodjék az adományokon, az 
adományozókon és a közreműködők további lelkes 
tevékenységén. Händel Vilmos,

egyleti jegyző.

172



11. szám.

Tábori lelkész. Margócsy Aladár ungvári lel
készt az ottani tábori kórházba lelkészi szolgálat tel
jesítésre hívták be. — Klauser László tapolyhanusfalvi 
lelkészt behívták tábori lelkésznek.

A M ária  Dorottya nőegylet 1914. évi tevé
kenységéről az egylet jelentésében egy pár beszédes 
számot közöl Hiitil Ármin egyleti tikár. Az egylet se
gélyben részesített 149 folyamodót, akik között kiosz
tott 2833 kg. kenyeret, 40 kg. lisztet, 1100 kg. kő
szenet, 55 pár új és 42 pár viselt cipőt, 13 paplant, 
240 drb ruhaneműt. A Vöröskereszt egyletnek adott 
hatszáz koronát, azonfelül az egylet tagjai által készí
tett 14 hósapkát, 9 ér, 4 térd és 4 testmelegitöt. Köz
vetlenül a hadseregnek juttatott 22 hósapkát, 25 flanell 
testmelegitöt, 6  pár érmelegitőt és 14 pár térd védőt. 
Felruházott fehérneművel, ruhával, télikabáttal, cipővel 
45 tanulót. Az egylet egész évi bevétele 413832 K, 
kiadása 2595*14 K volt. Vagyona kül. értékpapirokban 
6827 42 K. Az egylet két Ízben jól sikerült teaestélyt 
rendezet*, melyek közel 300 koronával gyarapították 
bevételeit. Az áldott működésű egylet további szere- 
tetmunkáján is legyen a jó Isten áldása, hogy minél 
több nyomorúságon és szenvedésen enyhíteni tudjon.

Az aradi ev. egyházban 1914-ben szül. 69 
gyermek; esküdött 3 tiszta és 10 vegyes vall. pár; 
meghalt 50 egyén. Konfirmáltatok 27 gyermek. Úrva
csorával élt 560, 80-al több mint 1913-ban. A külön
böző iskolába járt 228 fiú és 142 leány. Hadba vonult 
híveink közül tudtunkkal 48; elesett 4. A kórházakban 
(24) a lelkész gondozza, ill. látogatja. 4 ízben osztott 
úrvacsorát. Az egyház gyűjtött: 1. Orgonaalapra 1650 52 
koronát, 2. segélyalapra 50 koronát, 3. szegény tanulók 
alapjára 210 korona, 4. bérházalapra 215 korona, 6 . 
elszegényedett családnak 55 40 korona. Jótékony célra 
fordított 235 74 koronát. Lélekszám az anyában 2231, 
a nagykiterjedésü szórványban körülbelül 500.

A „Kelenföldi Evangélikus TemplomépftŐ  
Egyesület“ vasárnap, március hó 7-én az I., Fehér- 
vári-ut 25. szám alatti elemi iskola tornatermében 
délelőtt 11 órakor tartott istentisztelet végeztével 
tartotta ez évi rendes közgyűlését. Tárgyai: Az alap
szabályok miniszteri jóváhagyásának bejelentése. Az 
egyesület tisztviselőinek megválasztása. Az esetleges 
indítványok tárgyalása. A közgyűlés végeztével a vá
lasztmány alakuló ülést tartott.

A Deáktéri Konfirm ált Ifjúság Budapesten, 
1915. évi március hó 14-én a Deáktéri iskolák dísz
termében hazafias ünnepélyt rendez. A műsoron szép 
számmal van szavalat, zene. Elnöki megnyitót tart 
Raffay Sándor, az ünnepi beszédet Pözel Miklós.

Nőegylet-Vallásos estély. Bár az emberek, — 
sokszor indokolatlanul is — vonakodnak valaminek a 
kezdeményezésétől, a háborúra való hivatkozással, —  
a szepesszombatiak a rombolás és harag esztendejét 
az építés és szeretet müvével is emlékezetessé akarják
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tenni. Az egyházközség nőtagjainak teljes részvételével 
a minap tartott előértekezleten ugyanis egyhangúlag 
elhatároztatott, hogy mihelyt a viszonyok az alapsza
bályszerinti egyesülést megengedik, vagyis mihelyt a 
háború befejeztével a ministeri megerősítés megnyer
hető lesz, — nőegyletté alakúinak, mégpedig lehető
leg egy-két szomszédos egyházközség belevonásá- 
val. Addig is pedig egy 4 hölgy és 3 urból 
álló átmeneti-bizottság igyekszik az eszmét evidentiá- 
ban tartani s humanitárius intézmények rendezésével 
a leendő tagokat a keresztyén szellem és szeretet 
munkálásában együtt tartani. — Márc. 7-én vallásos 
estét tartottak, szavalattal és karénekkel egybekötve, 
ahol a lelkész „Élet és halál" címen Márk. 835-35 vers
eszméje alapján előadást tartott. A tiszta jövedelmet 
(40 K) a Luther-Társaságnak küldték a katonák szá
mára nyomtatandó imakönyvek céljaira.

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén D iák- 
egyesület március 7-én este 7 órakor a Ref. Theol. 
Akadémia dísztermében a debreceni honvéd-theologu- 
sok közreműködésével estélyt rendezett. Kimagasló 
pontjai voltak: a debreceni festői csoport szebbnél- 
szebb énekei, dalai s vezetőjük a gyönyörű hangú 
Vargha Ferenc szólói és Raffay Sándor „Mit várjunk 
a háborútól?" c, előadása, ki a háborúnak erkölcsi 
tekintetben máris jelentkező s ezután várható követ
kezményeit ecsetelte. Különös érdekes és forrón aktu
ális izt adott előadásának az, hogy előadását Gyóni 
(Achini) Géza Háborús kötetéből vett számos költe
ménnyel illusztrálta. Az egész nagyszámú gyülekezet 
lélekzet-visszafojtva hallotta a súlyos igéket s közbe 
s a végén lelkesen ünnepelte a költőt és az előadót. 
A katona-theologusok szikrázó szemmel hallgatták. A 
végén kaptak egy másolatot Gyóni kötetéből. S most 
majd elviszik a lövészárkokba, hogy nemcsak a körül
zárt Przemyslben, hanem idekint is missziót teljesítsen.

Tanítók felmentése. A kassai — Pécsett szé
kelő — m. kir. honvédkerületi parancsnokság a dunán
túli keiületből felmentésre ajánlott tanítók közül a 
következőket mentette fel bizonytalan időre a népfölkelői 
szolgálat alól: Bögöthy Károly. Petter Viktor, Nánik 
Péter, Niederland Vilmos, Sokoray Gyula, Bognár 
József, Kovács Sándor, Pap Sándor, Boross Kálmán, 
Kiss Kálmán, Neubauer Károly, Mátis István, Winekker 
Károly, Bucsky Sándor, Marth Péter, Scherer János, 
Schneider Oszkár, Weil Henrik és Fritz Llpót.

M ag yaráza tu l! A 9. szám 138. oldalán közölt 
ismertetésben alulról a 8 . sorban kimaradt egy „egy" 
szócska, miért is így helyesbítendő: „egy nyitravár- 
megyei kórházban"; értettem alatta a nagytapolcsányi 
„Ágoston" közkórkázat, ahol egyházfi hívem három 
hónapig volt mint sebesült katona s ez idő alatt ott 
tábori ev. lelkész nem fordult meg. Megemlítettem ezt 
főleg azért, mert annak a híve vagyok, hogy minden 
megyében egy tábori lelkész bizassék meg a katonai 
kórházak látogatásával, ha pedig ez nem lehetséges, 
bizassék meg egy-egy lelkész egy-egy katonai kórház 
látogatásával, akinek kész kiadásait s utazási költsé
geit a katonai parancsnokság megtérítené. B. S.
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Kérelem. Nagyobb készlet magyar és német 
nyelvű, katonáknak való, (részben vallásos, részben 
komoly világi) olvasmányom van, mely gyűjtés által 
állandóan gyarapodhatik is. Igen kérem t. lelkésztest
véreimet és általában mindenkit, aki ez ügyben fel
világosítást adhat, — méltóztassanak sürgősen értesí
teni, hogyan küldhetnek a monarchia legtávolabbi ré
szébe biztos címre csomagokat. (Azért szeretnék lehe
tőleg messze küldeni, mert pl. Boszniában, — úgy 
hiszem, — mégis csak a legnehezebb, elárvult bete
geink és sebesültjeinknek olvasnivalóhoz jutni. Mos- 
tárba már küldtem.)

Kozlay Kálmán 
szepesszombati ev. lelkész.

Pályázat. A ránki tótnyelvü ev. egyház lelkészi 
állása betöltésre vár. A javadalom kongruás. Jelent
kezések a hegyaljai ev. esp. hivatalhoz márcz 29-ig 
küldendők be.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Konfirm áció i em lék lap ja inkra  felhívjuk olvasóink figyel

mét. A Gebhardt féle urvacsora-kép elfogyott. Csak a Burnand- 
féle szép kiviteiü két példázat illusztráció kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50 fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

f  n d R C W S  1 5 . ^
MÁRCIUS 15. Beszéd. Irta: Lombos Alfréd . K —.30* 
MÁRCIUS, 15-1 KI BESZÉD. Irta: Fülöp József „ — .40' 
EGYHÁZI BESZÉD MÁRCIUS 15-RE Irta:

Ferencz Gy. d r . ................................................n —.40-
UGYANAZ. Irta : Mészáros J á n o s ....................„ —.30
UGYANAZ. Irta: Kovács F e re n cz ................... „ —.30
HAZASZERETET. (Tizenegy hazafias alkalmi 

beszed ünnepekre). Irta: Danóczi Antal . . „ 1.—
MÁRCIUSI DÁLOK. Irta: Ábrányi Emil . . . „ — Qv 
SZABADSÁG, HAZA, ÚJABB MÁRC. DALOK

Irta: Ábrányi E m i l .............................................. —.30
1848. MÁRCIUS 15. (Története.) Irta: Gracza 

G y ö rg y ................................................................ „ —.30"

Tö rténe lm i és isko la i já tékok,
MÁRCIUS 15. Alkalmi színjáték. Irta: Pásztor

József...................................................................K —.80
SZABADSÁG ÜNNEPE. Ifjúsági színjáték. Irta:

Pásztor J............................................................... „ — .80
ÖREG HONVÉD Jelenet. Irt?: Balla Miklós . „ —.80 
A HONVÉD. Színjáték. Irta: Balogh Kálmán . „ —.80 
Á HAZAÁRULÓ. Színjáték. Irta: Erdélyi Zoltán „ —.80 
TALPRA MAGYAR! Ifjúsági színjáték. Irta:

Majthényi Gy . . > ........................................„ —.80
RÁKÓCZI. Színmüvek. Irta; Eötvös K. L. . . „ 2.—

PÁLYÁZAT.
A veszprémi ev. egyház lelkész állására a jelentkezések 

március 25-ig küldendők Takács Elek espereshez Homokbödö- 
gére. Az állás kongruás,

A debreceni ref. főgymnáziumban betölter ő egy latin
német tanári állás a tanszék alapítványi jellegér való tekin
tettél ág. hitv. ev. tanárral. A pályázati kérvényt a tiszántúli 
ref. egyházkerület közgyűléséhez kell intézni és 1915. március 
25-ig kell a ref. főgymn. igazgatóságához Debrecenbe beküldeni.

Bátrak vagyunk a nagytiszteletü Lelkész urak 
figyelmét a következő füzetkére felhívni:

N A G Y P É N T E K I  PASSIO
Fordította és összeállította Törteli Lajos 
ev. s. lelkész. Egyes példány ára 30 fillér,
100 példányon felüli megrendelésnél pél- 
dányonkint.........................................K — -20
Alakja a Dunántúli uj énekeskönyv alakjával 

egyezik a ahoz csatolható. E „Passiódról az egyházi 
sajtó igen elismerőleg és dicsérőleg emlékezett meg. 
Az egyházakban való bevezetését és szives megren
delések a

Luther-Társaság könyvkereskedésében
Bud a pe s t ,  VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intézendők. 

Kívánatra mutatványpéldányt szívesen küldünk.

«P «P *p *p «P «P

Kókai Lajos könyvkereskedésében
r

Budapest, IV ., K ám erm ayer K á ro ly -u tca  3.
C élszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt bé lyegekben  b e k ü ld en i a  k ív á n t  

k ö n y v  á rá t. * -  P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k .—

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény Lajos^ohr 

5K .L  Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szűts Gábor és THTolf J U 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségéb en, N AGYBÖRZSÖNY

I J á b a  W

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 

emplom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc Jó zse f  
ren d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. az-
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomást csőre^dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít.. 
40 év óta 2C00nél több orgonát szállított, közte  
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú», 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona« 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezeiekkel és rajzokkal k ívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

12. SZ. _ 1915.
ARANYOSMARÖT * Ö T Ö D IK  KV FO L Y AM. A 1915. MÁRCIUS 20.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
FŐMUNKATÁRSAK: HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D  REFF Y JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava ö. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : K. K.: Szenvedésen át a dicsőségbe. — Sz. L.: Az adóalapi segély. — Fr. A.: A háború leszármaztatása. — Irodalom. 
— Szemle. — Különféle — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Szenvedésen át a dicsőségbe.
.Isten a mi oltalmunk és erAss^gimk! Azért 

nem félünk, ha elváltoznék ts a föld, ha begyek 
omíanának is a tenger kAzcpéhc; zúghatnak, 
tajUkozhatt.ak hullámai; hegyek rendülhetnek 
meg háborgásától. A seregek Ura velünk van, 
Isten ami várunk!*

éti. zsoltár.

Ha a dicsőségre gondolok, mindjárt eszembe 
jut a múlandóság; mikor a szenvedésen eltűnődöm, 
felmerül előttem a halhatatlanság gondolata. A dicső
ség babérkoszorúja elhervad, — a szenvedések tövis
koronája mindig megmarad. A babérkoszorú nem tartja 
meg oly sokáig zöld színét, mint amily soká megőrzi 
a töviskorona a piros vér nyomait. A lelkesedés a 
dicsőségnek ez a tápláló olaja rég kiégett, amikor a 
gyász ütötte seb még mindig sajog.

Mi jut eszedbe, ha a magad életére gondolsz?
Dicsőség? . .
Hiúság!
Mi a dicsőség? Pára és füst; fellobbanó fény 

az éjszakában; az ember életében epizód csupán, mig 
a szenvedés az emberi élet maga.

Mi jut eszedbe, In  a magyar nemzet életér«» 
gondolsz ?

Dicsőség? . .
Hát miről beszél a történelem ? . .  . Tatárjárásról, 

mohácsi vészről, Zrínyiek haláláról, Rákóczink honta
lan bújdosásárol! A mi dicsőségünk egy évezredes 
küzdelem, milliók vére-hullása; a mi dicsőségünk 
iszonyú szenvedés, egy óriási sirhalom, amely mégis 
a magyarság erőforrása volt kezdettől fogva.

Mi jut eszedbe, ha a keresztyénség, ha a protes
tantizmus életére gondolsz?

Dicsőség? . .
Szenvedés! . .  Üldözés, mártírok éneke, reformá

torok hattyúdala pattogó rőzseláng fölött, égő falvak,
177

menekülő lakosság, eperjesi vértanuk, [pozsonyi gálya
rabok !

S ha Jézus életére gondolsz, mi jelenik meg 
előtted ?

Egy végtelenül szelíd arc, végtelenül szerető 
szempár, aztán hosszú szenvedéses ut, — s a végén 
egy kereszt, egy véres fő és egy töviskorona.

A magyarság évezredes életének emléke egy óriási 
sírhatom, a protestánsoké üldözés, a keresztyéneké 
Krisztus keresztje.

Es mégis! A legnagyobb szenvedések között 
születnek meg a legnagyobb teltek; iszonyú vajúdás 
között születik meg egy új világ s ahol Ily vajúdás, 
szenvedés nincs, ott a kor meddő. Sirhalmok őrzik 
meg az emlékezetet, a szenvedés vérével felírt tettek 
és cselekedetek, mikbe könny és vér vegyül. Minden 
dicsőség hiúság és múlandó, csak az marad meg 
amely küzdő, szenvedéses élet virága. A dicsőségnek 
ama koszorúin, amelyek nem hervadnak el, mindig 
van egy-két tövis a szenvedések mártirkoszorújából, 
azokat mindig egy pár vércsepp pirosítja, mindig egy
két könnycsepp rezeg rajtuk, — egy emberé, vagy 
egy nemzeté.

így születik meg n/. örök dicsőség.
Sursum corda! Fii a szivekkel!

Fél éve küzd, vérzik e nemzet. Fél év alatt tízez
rek haltak meg csatán e nemzet fiaiból.

Gyújtsuk meg az emlékezet szomorú fáklyáját, 
gondoljunk azokra, akiknek sírjához nem zarándokol
hat senki, ahol hollók fekete szárnya a gyászfátyol, 
téli szél zokogása a gyászdal s amelyek felett csak 
Isten gyújtja ki égi mécseseit!

Gyászoljon e nemzet!
A nemzet mi vagyunk: emlékezzünk meg fiaink

ról ! Minden otthonban, minden szívben az emlékezet 
és a tisztelet lángja égjen ; borítsa be gyász e nemzetet l
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12. szám.

Óh, mennyi holttest borítja a csatatért! . .
Mennyi test fekszik ott lélek nélkül; a szem napba 

néz, de fénye megtört; mennyi kar felfelé meredve, 
— erő nélkül; a testben s z ív  — kihűlve; nyitva az 
ajk, — de nincs szava többé. Tízezrek ajka, amelyek 
mindegyikéről ugyanegy szó lebbenhetett el utoljára; 
anyám és hazám, hitvesem és gyermekem.

Emlékezzünk fiainkra !
Ott a csatatéren nincs kripta, nincs sírhalom, 

nincs virág, nincs kereszt, nincs emlékoszlop, nincs 
diadalje l!

Az ő kriptájuk az az irtózatos kupola lesz, me
lyet az utókor emel, bevésve köveibe, az elesettek 
neveit. Sírhalmot a századok növekvő pora emel fölé
jük. A virágot a természet hinti majd a sirhalomra, az 
anyatermészet, kinek minden ember egyenlőkép fia. 
Keresztjük lesz a nemzet megkövült fájdalma. Emlék
oszlopot a világtörténet állít tiszteletükre és diadaljel 
lészen az utódoknak meg-megújuló örök emlékezete.

Ez is oly kor, midőn a föld megindult, amikor 
a hegyek megrendülnek; katonák robbantják a szírie
ket, hegyek omlanak össze, vértengerbe sülyed s elme
rül minden: sziklaszilárd hit, erős remény, — min
denütt meghasadt szivek, kettétört fegyverek . . .

E kor veszteségeiben megmérhetetlen, szenve
déseiben iszonyatos, de kell, hogy legyen hitében ren
dületlen, igizságában legyőzhetetlen!

Gyújtsuk meg az emlékezet fáklyáját a távol
levőkért és mondjunk imát a holtak nyugalmáért, imát 
Isten oltalmáért az é'ők részére. És fonjuk meg a 
dicsőségnek örökzöld koszorúját e nemzet vérző hom
lokára, ama koszorút, amelyen ott vannak a szenvedés 
tövisei, amelynek levelein vér piroslik és öntözze azt 
egy nemzet könnye, hogy soha el ne hervadjon !

Megérdemlik . . .
Alig találok szót, amellyel érzésemet kifejezhet

ném. Amit mondani akarok az a szivnek oly hatalmas, 
annyira megrázó érzése, hogy nincs szó annak kifeje
zésére, csak egyet tudok: meghajtom fejemet néma 
fájdalomban nemzeti gyászunk miatt, azután magasra 
emelem az egek Urához, hálát adva néki, hogy velünk 
van és kérve, hogy mindig velünk maradjon. S amint 
az egek felé nézek, valami megragadja a lelkemet s 
viszi messze, nagy határtalanságok felé. Mintha e falak 
kitágulnának s a mennyezet felemelkednék a csillagos 
égig. Mintha valami nagy, csodálatos helyen vo lnék: 
a világtörténet óriási épületében, mit Isten keze emelt 
évezredeken át. És itt megértem, hogy ily nagyságos 
dolgoknál, amikor egy nemzet létéről, igazságáról és 
becsületéről van szó, felette kell állani az emberi fáj
dalmaknak, aggodalmaknak és gondoknak, kétségbe
esésnek és halálnak, egyéni gyásznak és múlandóság
nak. Az egyéni lét fölé kell emelkedni és hinni, vég
telenül hinni nemzeti létünkben, az igazság örök ere
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jében, abban, hogy a seregek Ura velünk van és 
velünk lesz.

Azért hát sursum corda! Fel a szivekkel! Fel a 
bánat mélységeiből, oldjuk le a gyász sötét lobogóját, 
tüzzük ki az igazság és a hit ragyogó zászlaját!

Sursum corda, fel a szivekkel, el a könnyekkel! 
Halottak félévén ünnepeljünk feltámadást, mert lesz 
feltámadás, feltámadása a halottaknak, lesz újjáéledése 
a hitnek, a magyar nemzet dicső múltjának. E sajgó 
világseb begyógyul újra és a háborúságban meg
születik a békesség le lke !

Sursum corda, fel a szivekkel, van segítség! 
jézus jár a tengerek felett, az egek felhőin, a háború 
hullámzásának véres taraján. Van segítség! A seregek 
Ura velünk van. Elő, elő angyalok légiói, vértanuk 
szelleme, Luther hite, erős Isten, — segítsetek! Sursum 
corda!

. . . Hallga! A távoli időkből tompa dübörgéssel 
zúg: Erős vár a mi Istenünk!

Ad astra, fel a csillagokig lélek! Te föld és ég 
minden seregi tekintsetek reánk, borúlj reánk örökké
valóság, örökkévalósága a hitnek, az igazságnak a 
szeretetnek és a békességnek! Fel a csillagokig lélek, 
a csillagokon túl Istenhez !

K. K.
-i— —»- »— -i— --»- i'-r ni-»-* •*—***■-■* - i.i~ i. i— " —ru-Tu-u~r»-|-m

Az adóalapi segély.
Az Evang. Lap 9. számában megjelent cikkem

nek szokatlanul erős visszhangja volt. Voltak, akik 
nem hallgatták el a véleményüket, hanem beszéltek és 
írtak nekem az adóalapi segély kérdéséről. A mi olvasó 
közönségünk rendes körülmények között cikkekre na
gyon ritkán reagál. A helyeslését még ritkábban szokta 
kifejezésre juttatni. Most azonban volt olyan, aki a 
saját bőrén tapasztalta meg azt a tényt, hogy milyen 
más mértékkel mért az adóalapi bizottság — sokszor 
ugyanazon teherviselés, ugyanazon kérvény és beval
lások dacára — egyes egyházaknak 1914-ben, mint 
azt öt évvel ezelőtt tette és ezt a baját cikkem vissz
hangjául elpanaszolta, közölte velem. Egy csomó 
konkrét adat birtokában — melyeknek szaporítása az 
ügy érdekében kívánatos — kürülbelül látni vélem, 
hogy mi ennek az eltérésnek és a váratlan meglepe
tésnek az oka. A bizottság több esetben teljesen 
figyelmen kívül hagyta a hívek adókimutatását, ame
lyeken szakértő törlések számára hálás tér nem kínál
kozott és a teherviselést az egyházi normál költség- 
vetés alapján állapította meg, melyből előzőleg egy 
csomó tételt egyszerűen törült. Ez az eljárás azt ered
ményezte, hogy vannak egyházaink, melyeknek az: 
összes rendes szükséglete — az adóalapi bizottság 
megállapítása szerint — a lelkész, sőt a tanító egész fize
tésének a fedezésére is alig elég! . . .  Amennyiben ezt 
az eljárást minden egyházzal szemben egyformán a lka l-
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mázta a bizottság, nem esett senkin sem sérelem, leg
feljebb az a megállapítás, hogy az 50°/„-on felüli adó 
államsegélyből pótoltatik, nem felel meg a valóságnak, 
mert a gyülekezeti szükségletek papiroson való lesvál- 
litása dacára a valóságban a hívek adóterhe ötvennél 
magasabb százalék maradt, Kérdés azonban, vájjon 
minden referens egyforma szigorúsággal törült-e? Eb
ben az esetben már egyes egyházak némi joggal pa
naszkodhatnak. Nekem konkrét adatokból az a benyo
másom, hogy ez az utóbbi eset forog fenn. Ezért 
mertem a kétszáz felebbező egyház érdekében gyenge 
szavamat felemelni. Hogy hány egyháznak lesz igaza, 
azt látatlanba igazán meg nem mondhatom, azonban új
ból hangsúlyozom : ezekben a nehéz időkben, mikor 
egyik-másik egyháznak az exisztenciája, papnak, taní
tónak a fizetése és megélhetése forog szóban. — ez a 
kérdés gyorsabb intézkedést kíván, esetleg ha sok 
felebbező egyház igaza derülne ki, akkor talán még 
az egész segély megállapítás revíziója is szükségessé 
válhatnék.

Volt azonban cikkemnek más visszhangja is. Ez 
az Evang. Egyházi Élet 15. számában „M. lelkész“ 
tollából megjelent „Az adósegélyu c cikk. Erre teszek 
egy pár megjegyzést.

Azt Írja M. lelkész, hogy az adóalapi segélyről 
írott cikkemmel mindenkinek kedveskedni akartam. Ez 
természetesen a valóságnak nem felel meg. Én mind
össze a 200 felebbező egyház felebbezésének a gyor
sabb elintézését sürgettem. Hogy mindenkinek kedves
kedni akarok — ezt a különben ártatlan rosszmájúsá
got nem értem. Némi akasztófahumorral arra kérem 
M. lelkészt, olvassa el az Evang. Lapnak akár az egész 
évfolyamát. Talál-e benne az én toliamból származó 
kivetni való hízelgéseket, felesleges gratulációkat és 
egyéb sok embernek jól eső haszontalanságot. Sajnos 
— mi ehhez nem értünk s éppen az ilyen megrová
sokra szolgálunk rá legkevésbé. Úgy látszik, valaki
vel összetéveszt M. lelkész. Ami nem is volna csoda, 
ha ő is úgy ismer engem, mint én őt . . .

Ennél sokkal súlyosabb anban az, hogy M. lel
kész egy elragadóan barátságos gesztussal engem édes 
cikkíró író urnák titulálva mégis szükségesnek tartja 
védelmébe venni velem szemben az adóalapi bizott
ság eljárását, nagymérvű tájékozatlanságnak mondja 
azt az alternatívámat, hogy az 1909. és 1914. évi meg
állapításoknál mutatkozó néhol semmivel sem indokolt 
óriási eltérésekre való tekintettel, az adóalapi bizottság 
vagy most, vagy 1909-ben nem járt el helyesen. A 
bizottság szerinte mindig lelkiismeretesen dolgozott, 
munkálata minden (elfogulatlan) bírálaton felül áll s 
a sok felebbezés épen azt bizonyítja, hogy a bizottsági ta
gok minden mellékérdeket félretéve igazságosan jártak el.

Ezek mindenesetre súlyos dolgok. Azonban az 
ilyenekhez nekem — úgy látszik — hozzá kell szok
nom. Az ilyen „cáfolatok“ iskolát csinálnak.
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Ép azért nem is védekezem túlságosan ellenük. 
Csupán azt közlöm M. lelkész úrral, hogy nekem — 
sajnos — minden állításomra konkret mintáim vannak. 
A konkrét adatokon pedig megtörik minden jóindulatú 
és minden fölényes apológia és cáfolat. Az adóalapi 
bizottság munkálatának a lelkiismeretessége felett álta
lában néni mondtam ítéletet. Én csak számítási hibák
ról beszéltem. Azután konstatáltam azt a tényt, hogy 
vannak egyházak, amelyek 500— 1000 koronával keve
sebb segélyt kapnak most, mint öt évvel ezelőtt. Eze
ket a konkrét tényeket sem édeskedveskedéssel, sem 
mással nem lehet eldisputálni. Nekem egy pár hibára, 
elnézésre bizonyítékaim vannak. Ezek a különben nem 
általánosítható és menthető hibák egyik-másik egyhá
zat ezrektől foszthatják meg. Kár tehát ezt a kérdést 
bizalmi nyilatkozatokkal elütni és személyes térre át
játszani. A bizottság munkálata helyes és nagyszerű 
lehet. Kétszáz egyház azonban megfelebbez'e. Ez a 
konkrét tény szerintem azt követeli, hogy a felebbezések 
— tekintettel a hozzájuk fűződő nagy anyagi érde
kekre — mielőbb nyerjenek tárgyilagos, igazságos 
elintézést.

Ennél megállhatunk. Még csak azt akarom meg
jegyezni, hogy én már unom és nem tartom helyesnek 
azt az eljárást, hogy mindig minden hibát az egyhá
zakra és a papokra toljunk. Mi az ilyen dolgokat 
némi felelősséggel szoktuk elintézni. Ha nem gondol
nánk rá, hát felülről nem mulasztják el, hogy figyel
meztessenek erre a felelősségre. Ilyen felelősségünk 
teljes tudatában végzett munkánk örökös leszólásával 
már egyszer békében hagyhatnának bennünket. Még 
pedig annál is inkább, mert most nem az egyházak 
és papok bünlajstromáról van szó, hanem arról, hogy 
2C0 felebbező egyház mikor jut a maga igazságához. 
M. lelkész erről elfeledkezni látszik, mikor az adóalapi 
bizottság dicséretének hátteréül az. egyházak vérmes 
reményeiről és értékelési valamint megváltási eljárásá
ról fest sötét képet.

Ezt egész nyugodtan másokra bízhatjuk, vagy a 
maga idejét en emlegessük. Most egy pár (200> egy
ház igazáról van szó. Szomorít/ tünet, hogy vannak, 
akik ezt nem értik s hogy ebben nem tudunk egyet
érteni. Sz. L.

A háború leszármaztatása.
II.

Mi következtetést vonhatunk most már ezen ter
mészeti- élettani igazságból? Az előfeltételből az utó
következtetés nem lehet más, mint hogy kizárva látjuk 
a szocialismus ama szép eszméjét, hogy majd a kul
túra, a műveltség fokozata leküzdi egykor az embe
rekben s népekben a háborúra ingerlő emberi indula
tokat és ezek helyét, hogy elfoglalja a testvéri állandó 
frigy, egyetértés és szeretet.
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Ezt, ennek bekövetkezését lehetetlennek mondja 
ki az élettan tudománya, mert az emberben szunnyadó 
és a kiválóságra a fejlődésre szolgáló ösztönök, — hogy 
ne mondjuk állatiasság — melyekben a folytonos küz
delem s a háborúság szülőoka rejlik, ki nem irthatok, 
amíg az ember ember marad és nem csupán lélekkel, 
de testtel is biró lény.

így hát hasztalan. Semmiféle nemzetközi béke, 
kongressus, sem a genfi egyezmény, sem pedig a hágai 
békebiróság, a béke állandósítását illetőleg nem képes 
teljes eredményt létrehozni. Ezek véleményt, kívánnivalót, 
ezekre vonatkozó szabályokat hozhatnak, de érvényes, 
jogerős Ítéletet nem mondhatnak ki, mert erre nézve vég
rehajtó hatalommal nem rendelkeznek. A háborút létre
hozó s fentartó az emberekben, s nemzetekben élő 
ösztönöket pedig még kevésbé képesek kiirtani.

Eleget tesznek, ha a humanitásra, s z í v , lélek 
nemességre buzdítva az emberiséget azután ezekkel, 
ezek hatásaival, hatalmával a véres harcokban, az em
ber állati indulat kitöréseit, vadságát, kegyetlenségét 
fékezni, szelídíteni képesek. A műveltség, tökélyesedés 
is az emberiségben, eszerint csak részleges, csak bizo
nyos határok között haladhat előre és végezheti áldásos 
működését, égi feladatát. Csak fokozatokat teremt, s 
vezet be az emberi életbe.

Vajmi szomorú kép, lehangoló valóság ez. Nem. 
Fordítsunk a dolgon egyet, nézzük a képnek másik 
oldalát is. Mert hisz minden éremnek, dolognak két 
oldala van. Ha az egyik fényes, a másik következe
tesen árnyas, sötét. A fény árnyat létesít; s ahol árny
nyal találkozunk ott biztosan fényre is akadunk.

A háború is ekképen nem csak kiherülhetlen, de 
borzadályai dacára szükséges is. Messzemenő kihatá
sai vannak az emberiségre. Erőforrása a háború a 
népek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének, kiválóbb 
tulajdonságainak, az az a kiválógatódásának.

A népek folytonos versengése, író ik  mérkőzése, 
mind ösztönül szolgál, előkészületként hat az ipar, 
kereskedelem, művészet és tudomány alkotásaira, foko
zásaira. A műveltség, a tökély mai magas fokára is, 
a létért való küzdelem, a háború és az erre való elő
készület, a megállhatóság emelte az emberiséget. Mennyi 
találmány, vívmány, tudomány előhaladása köszönheti 
léteiét a háborúra való előkészülésnek!

A háborúban például a nemzet harcosainál az 
állásbeli rang és gazdagságbeli, a társadalom eme kor
látái, mennyire elsimulnak és a rátermettség, kiválóság 
érvényesül, az egyenlőség kiemelkedik.

A háború lehetősége ébren tartja a nemzeti ön
tudatot, emeli az önérzetet, a faji ragaszkodást, ösz
tönzi nemzetének emelésére, kiválósága fokozására.

A háború, mint a zivatar, tör, zúz, rombol, pusz
tít. De elmúltával teljes csend áll be, utána tisztul a 
levegő, s új életre pezsdül minden. Visszaáll az egyen
súly, elsimulnak az ellentétes érdekek kiszögellései,
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szenvedélyei. Tisztul az erkölcs, nemesedik az élet
irány. Visszatér a vallásosság. Megtanítja imádni istenét 
a testet, lelket és idegeket megrázkódtató csatazaja. 
Valóban megújhodás, megfiatalodás folyamatán megy 
keresztül a háború által egy-egy nemzet.

S jaj annak a népnek, elpusztulás utján halad az, 
amely közömbösségbe sülyedve, aléltságba merülve, 
önérzetét vesztve, a faji és hazaszeretet kebléből k i
irtva a nemzetköziség szellemébe burkolódznék csak 
azért, mert a háborút nem tekinti létért való küzde
lemnek, arról lemondani akar. Lemondana ezzel az 
életéről: mint erre példa van a történelemben nem 
kevés feljegyezve egykor hatalmas népekről.

Forduljunk most már a most folyó ádáz világ
háború felé, megleljük-e váljon benne is, és az ott 
küzdő népeknél az élettan tanításán, melyszerint a há
ború, a népek létért való küzdelme?

E végből nézzük, vegyük némileg szemle alá 
először az Oroszország népességi viszonyait, hely
zetét. Oroszországban, az országot képező, s intéző 
köreiben az uralomvágy van előtérbe helyezve régidők 
óta. Ki is terjesztette már uralmát a két világrész szé
les körben lakó különböző népfajok fölé. De még 
mindig nem telt be hatalmi vágya. A pravoszlavia 
cégére alatt még több meghódítani valója volna ki
szemelt egyes nemzetek között. Emellett a tengeren 
való terjeszkedő törekvése folyton tárgyát képezi az 
ő gyenge erkölcsű diplomatiájának és többs'ör meg
indított háborúinak. Neki szüksége van tova terjesz
kedése végett, hogy nyílt tengerre juthasson, egyrészt 
Dardanellákra avagy az Adria tengerhez jutásra, más 
részről meg az Északi tengerre.

Erre ösztönöztetve van a hatalomvágy kielégítte- 
tésén kívül, népességének nagy mérvű szaporodása 
által is, minthogy nála 1000 lélekre 45 születés esik, 
s ezzel évi két millión felüli emberfölösleget mutat 
föl, többet tehát, mint három szövetséges együtr véve 
(1-8 mill.).

Ezen régóta táplált és kitűzött célja megvalósí
tásában azonban mindig ellenlábasként ott állott egy 
részt Németország, másrészt a mi államunk. Kereste 
hát e kettős tervét átszelő két hatalom letörésére alkal
mat, hogy a németek testén és ami testünkön keresztül 
nyerjen kivezető utat a nyilt tengerre.

Megérkezett az alkalom erre. Érdek politikája 
összevágott, beleillett teljesen az angolok politikájába, 
mind kettőjük célja volt a német nemzet és a mi orszá
gunk letörése. Az angolok fondorlatának sikerült e két 
nagyhatalom egyességének megalkotása, magukhoz: 
csatolva támaszul erősítésül a francia és belga nemzetet.

Szükséges most már a német nemzet helyzete, 
népesedési viszonyainak ismertetésére áttérni. — A 
német nemzet szintén terjeszkedik létszámban erősen, 
hatalmasan. Születések száma nálnk 1 0 0 0  emberre 
31 születés esik, szomszédos nemzetek 2 0 —2 5 % - k a í
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szemben, úgy hogy ennek következtében lakossága, 
nem egész 100 év alatt megháromszorozódott, nem 
számítva ebbe az elég nagy számú kivándorlottakat.

Mind ezen előnyös körülmény szükségét vonta 
maga után annak, hogy a gyarmatosításra térjen át. 
A gyarmatosítás védelme meg maga után vonta a ten
geri hatalom megalapítását és fejlesztését.

S ezen túlnépesedés és ennek a sorsa, helyzete 
biztosítása szíikségképen megnyitotta az erőforrásokat, 
az ipar, kereskedelem, tudomány, művészet, nevelés, 
s minden más létező és biztcsitó erőforrásokat. A statisz
tika kimutatja például, mily nagy haladást tett az ipar 
terén, úgy hogy 33 év alatt túlszárnyalta az eddig e 
téren vezető angolokat, foglalkoztatván 8 millió ipa
rosnál többet az angolok 6 milliójával szemben.

Hogy a tudomány terén pedig mily nagy lépé
sekkel haladva szárnyalták túl a többi versenytársait 
eléggé meglepő s bámulatos bizonyságait látjuk ennek 
úgy a szárazföldi, mint a tengeren és levegőben való 
védelmi, harci esz Őzökben. Nem különben az erkölcsi 
téren is, az egészséges erkölcsök ápolásában, az ifjú 
nemzedékek okos, családias, hazafiui nevelésben, vezető 
szerepet visznek a németek.

.Ezek szerint nem magában a népesség túlszapo- 
rodás puszta tényében, mint inkább az általok rend
kívül fokozott anyagi és szellemi termelés hatalmában 
és az által gyakorolt nyomás hatásában keresendő a 
jelenlegi háború oka, az irigység, a bosszú, a verseny- 
gés és összeütközés létr. jötte.

Mindezekben megtaláljuk, mint ellentétet, az an
golok sajátságainak rajzat is. Az angolok mindeddig 
egyeduralmat gyakoroltak a tengeren. Elsősorban ezt 
féltették a a németektől. Gyarmatosításuk által pedig 
a népesség és hatalom tekintetében vetekedtek az 
óriási a világuralmat bíró Oroszországgal. Úgy az ipart 
és kereskedelmet szintén na:y részben kezeikben tar
tották. Terjedt hát az angoloknál mód nélkül, a gaz
dagság, fény és pompa, az ezzel együtt járó elpuhúlt- 
ság és kalmárszellem. S most már mindezeket félteni 
kellett az előrenyomuló németektől. Ezen túlszárnyalás 
veszélyétől ösztönöztetve szőttek az összeesküvés há
lóját, szítva a gyűlölséget és belevonták szép kilátások 
kecsegtetése mellett szövetséges társait is.

Összevonva most már az előadottakat, vájjon 
tagadhatja-e valaki, hogy ezen mostani példái lan ki
terjedésű és pusztító háború is nem a létért való 
küzdelem? és hogy ennek is, mint minden háborúnak 
gyökere, szülöoka, nem az emberi természetben, az 
önvédelmi — öröklött ös?tönben rejlik?

És végül, ki látja, ki nem; én látom azt a veres 
fonalat elhúzódni a háborúban, mely így, ekképen 
összeköti a háborút az Istennel, az ő teremtő hatal
mával és bölcsességével. Ebben látóin a viszonyt a 
vallás és háború között.

Még egyet ne mulasszunk el befejezésül. Tekint
sük a jelenleg folyó, végzetes háborút az elkövetkező 
siker, remény szempontjából. Kiemelendő itt elsősor
ban az az igazság, hogy a természet törvénye kérlel
hetetlenül mindig következetes, nem tagadja az meg 
magát soha, nem a tekintetben sem, hogy a létért 
való küzdelemben, végeredményben mindig és feltét
lenül az erősebb, kitartóbb, kiválóbb győzedelmes
kedik.

Már pedig ezt az erőt, rátermettséget a jelenleg 
harcban álló népek között feltűnően a német nemzet
nél találjuk fel. Olt van velünk együttesen, összefog
lalva, habár nem is a nyers számbeli túlsúly, de van 
erkölcsi, a szellemi erő, kiválóbb tulajdonság, törhe
tetlen faj- és hazaszeretet, amiben a győzelmi remé
nyeinket helyezhetjük. A németek elődjeit, a germáno
kat, már az ókorban a rómaiak, mint „vadbátorságú 
és törhetetlen erejű, odaadással és hűséggel, büszke
séggel és igazsággal teli nép“-et ismerték. Ez adja 
meg nekünk — saját erőnkben, képességünkben is 
bízva, — jelenben is a jó reménységet és meg
nyugvást.

A mi magyar nemzetünk létére is kedvezően ki
hatónak látom én ezt a nagy áldozatot kívánó s oly 
végtelenül sok gyászt okozó, kemény háborút. Nem 
lehet az, hogy fiaink, testvéreink törhetetlen, kitartó 
bátorsága, hősi ereje nyom nélkül enyészszék el. Azok
nak oly erősen kiemelt és sokat dicsőített eme harci 
ereje, hősiessége, nemes tulajdonsága, rátermettsége, 
a magyar nemzet eme kiválogatódása, mint újabb 
ezred évi fennmaradásának nemzeti jelvénye fog a 
magasban és mélységben, a keblekben lengeni.

Hr. A.

IRODAOH.
Raffay Sándor. Világháború és Isten igéje. 

I —Vili. Ára példányonkint 20 fillér, a 8 füzet egybe 
1 korona. A háborús idők a lelkészekre azt a köte
lességet rótták, hogy prédikációikban a nehéz idők 
súlyos kérdéseivel is foglalkozzanak és azt híveiknek a 
szószékről az Isten igéje fényénél megvilágosítsák. Ez 
a feladat most minden lelkésznek egyaránt a köteles
sége. Raffay Sándor 8 füzete közül 5 általánosabb 
keretek közt mozog, tárgyalva a világháború okait, 
tanúságait, Isten Ítéleteit stb., 3 füzet Jézus ádventi 
üzenete, Háborús karcsony és Az ó év utolsó idején 
címen tartalmaz egy-egy beszédet. A beszédek forma 
tekintetében nincsenek a szokásos „felosztás“ békóiba 
verve. Egyszerűek, közvetlenek. Híveink okulást sze
rezhetnek belőlük, az olvasóra építőleg hatnak.

Vidovszky Kálmán főgymn. vallástanár „Csen
des hangok a háború zajában, beszédek cs imák.“ 80 
oldal 1 K 50 fill. 11 beszédet és 2 imát tartalmaz e
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kötet, melyet a szerző csütörtök délutánonkint mondott 
el a békéscsabai evang. kistemplomban a háború ki
törése óta. Az igaz jó beszédek jellemző vonása, hogy 
abból ráismerünk arra a gyülekezetre, mely előtt azt 
elmondották. Megismerjük annak a vágyait, szenve
dését, a lelkét. Azt nagyhangú szólásokkal kielégíteni 
nem lehet. Az embernek bele kell magát dolgoznia, 
élnie hallgatói leikébe, ha olyan hatást akar kiváltani, 
amely jótékonyan építőleg hat a hallgatóra. Átolvas
gatva a beszédeket közvetlenséget, jól eső melegsé
get éreztünk belőlük. A nehéz megpróbáltatás idején 
— úgy gondoljuk — a szerzőnek is lelki könnyebb
séget jelentett, mikor egy egy beszédjét elmondotta. 
Emlékezés Lautner János drról. Ne félj én megsegít
e k  téged, a kötetben legsikerültebbek. Persze hatás 
tekintetében, az élő szó segítségével mindegyik beszéd
jével utat találhatott hallgatói szivéhez. (-f .)

A K örösi H enrik  és Szabó László által szer
kesztett és a Franklin-társulat kiadásában megjelent 
Az elemi népoktatás enciklopédiája c. hézagpótló lexikon 
harmadik kötete is megjelent, s ezzel ez az értékes 
munka befejeződött. Ajánljuk nemcsak az iskolai és 
tanítói könyvtárak, hanem a tanüggyel foglalkozó lel
készek számára is. Tárgyilagos, tanúlságos, különösen 
az elemi iskolák és tanítók jogviszonyaira vonatkozó 
cikkei megérdemelnék a folytonos kiegészítést, hogy 
így szükség esetére mindig kéznél legyenek és meg
bízható útbaigazítást nyújtsanak.

W esze ly Ö dön: Népiskolai oktatástan (neve
léstan, tanítástan és módszertan) c. jól bevált tan
könyvre, mely harmadik, átdolgozott kiadásban jelent 
meg (Budapest, Lampel R. 1914. Ára 4-80 kor.) szin
tén felhívjuk olvasóink figyelmét. Ez a terjedelmes, 
megfelelő irodalmi utalásokkal ellátott, a pedagógiai 
haladással lépést tartó tankönyv jó bevezetésül szolgál 
a tanító és az iskola munkájának a megértéséhez és 
megbecsüléséhez. *

A szerkesztőséghez beküldetett: Alvinczy Mihály 
és Alvinczy Mihályné. Ismétlő népiskolai olvasó és 
tankönyv. Budapest, Lampel R. 1914.

SZEHLE.
Az ajándékhajó legendája. Nagy Lajos gyúrói 

lelkésztársunk ostoroz bennünket azért a sok pogány 
imádságért, amit — (különben vele együtt) küldünk a 
mi mennyei Atyánkhoz — s pogányságunk következ
ményeinek némileg való ellensúlyozását abban a kará
csonyi hajóban látja, amelyet az amerikai gyermekek 
indítottak útnak s amelyből a mi falunknak is jutott 
egy pár szines ócska könyvtábla, divatlapokból kivá
gott kép és egyéb kedves apróság — ezt írván ró la ;

„Talán ellensúlyozza némileg e sok pogányságot 
az az amerikai hajó, amely az Egyesült Államok isko
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lásgyermekeinek ajándékaival megterhelve mint Isten 
lelke úgy ringott, úgy lebegett a vizek felett s jö tt 
hozzánk csodás hajó, örömhajó mérhetetlen vizeken 
keresztül — átokkal sújtott nemzethez, a szeretet 
nyelvén hirdetve a minden népek Istenét — a minden 
népek árváinak, megsebzett sziveinek. Egy tömlőből 
gyógyító balzsam mindkét félnek, akik egymást szivén 
ütötték, egy hajóról karácsonyi öröm mindkét félnek, 
akik egymással farkasszemet néznek. Ezen a hajón, 
amelyen oly jó megpihenni, több az igazság, mint 
m illió és millió háborús imádságban s hatalmasabb a 
szeretet, mint bármelyik tábor ereje . . .“

Igen . . . ettől a gondolattól és látványtól meg 
lehet ittasodni. Azok a nagyszerű amerikai iskolás
gyermekek ! . . . Az a csodás Isten-lelke hajó, hogy 
ring és lebeg a mérhetetlen nagy vizek felett.

Sajnos, amióta Nagy Lajos ezt a hajó-apotheozist 
megírta, egy s más kiderült Amerikáról. Ugyanabban 
a szent hónapban, mikor az Isten-lelke-hajó átringott 
ide hozzánk az átokkal sújtott nemzetekhez, a jó isko
lásgyermekek papái feltűnés nélkül egyéb hajókat is 
útra bocsájtottak. Ezeken a hajókon nem divatlapokból 
metélt képek, hanem kék bab és egyéb nem európai 
gyerekeknek, hanem a papáiknak szánt ajándék volt . . . 
Ezekért a hadiszerekért épen a szeretet hónapjában^ 
miliárdokat zsebelt be Amerika a balkezével. Ugyanis 
az entente-hatalmaknak decemberben 1,093.158 dollár 
értékű fegyvert, 1,098.875 dollár értékű patront, 980.665 
dollár értékű áeyulövedéket, 1200 darab „Luxus“ -  
automobilt küldött. Fegyverkivitele ebben az egy hó
napban épen 950%-kal haladta meg 1913. decemberi 
kivitelét. Az újévet pedig azzal köszöntötte ez a ben
nünket a keresztyénségben sokszorosan felülmúló 
Amerika, hogy a német és magyar munkások közül 
500.000-et kitett az utcára a gyárakból, mert nem akar
tak saját véreik ellen lövegeket kovácsolni, hanem be
csületes semlegességet követeltek. Ezek a tények gyö
nyörű illusztrációi annak, hogy a szintén csak angol
szász Amerika milyen szépen megtartja azt a jézusi 
elvet: ne tudja a te jobb kezed azt, amit a bal cselekszik ..

Amerika dicséretében tartsunk tehát mértéket. 
Szép az Isten-lelke-hajó, amint ring és lebeg a mérhe
tetlen vizeken keresztü1, azonban a mögötte levő 
Amerikában époly „menschlich“ „allzumenschlich“ 
megy minden, mint másutt.

De ez azért nem baj. Az Isten-lelke-hajó, amelyen 
oly jó megpihenni, frázisnak és legendának mégis 
szép, ha igazság minél kevesebb van is benne. Hiszen 
nem is igazság kell nekünk, hanem narkotikum . . .

Keresztelő, bérmálás és esküvő a hadikór
házban. Az Alkotmány március 13. számában olvas
suk a következő h ir t :

„Esztergomból írják: Érdekes ünnepség folyt le 
szerdán és csütörtökön az itteni érseki szeminárium 
kápolnájában. Klopfer Ödön tüzér, egy fővárosi bér
kocsitulajdonos fia, két heti hitoktatás után szerdán d. u. 
vette fel a keresztségi szentséget dr. Pécsi Gusztáv teol.
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tanár kezéből. A keresztszülők Magos Sándor tábla- 
biró és felesége voltak. Nyomban a keresztelő után 
dr. Rajner Lajos felszentelt püspök, érseki helynök 
megbérmálta az újonnan keresztelt katonát és buzdító 
beszédet intézett hozzá. Csütörtökön délelőtt pedig 
Mátéffy Viktor plébános, mint katonalelkész meges
kette a már épülőfélben levő sebesültet menyasszo
nyával : Baros Annával. A keresztszülők és az önk. 
árolóhölgyek szép emlékkel lepték meg az ifjú párt. 
Klopfer néhány nap múlva visszatér a harctérre.“

A köszönet. Egyik lelkésztársunk a katonahívei 
számára küldött karácsonyi ajándékért egy katonahivé- 
től a következő köszönő sorokat kapta: „Itt megis
mertem, hogy nem csak Isten van, hanem van jóságos 
anyánk is, ki a Szűz Mária. Neki köszönhetem, 
bogy megmenekülhettem. Legyen ön is tisztelője és 
dicsőítője!.“

KÜLÖNFÉLE.
Szép jubileum . Február 24-én Algöver Andor 

budapesti vallástanár szép ünnepség keretében jubi
leumot ült. Az nap rendezte a Protestáns iparosképzö 
egylet szép nagytermében az ötvenedik vallásos estét. 
Tanítványai szeretettel ünnepelték s ez alkalomból 
ezüst babárkoszorúval lepték meg. Fiat éven át ötven 
estét rendezett Algöver Andor. Ezeken az estélyeken 
hatszor mondott imát, egyszer más költeményét sza
valta, egyszer költeményt irt, kétszer beszélyt irt és 
olvasott fel, kétszer mások müvét olvasta fel, három
szor színjátékban szerepelt, nyolc alkalommal színre 
hozták az ő ifjúsági darabjait, tizennyolcszor tudomá
nyos, leginkább egyháztörténeti előadást, tizennyolcszor 
beszédet és szabad előadást tartott.

A soproni evang. konventen Zergényi Jenő dr. 
felügyelő indítványára egyhangúlag elhatározták, hogy 
a gyülekezet azon tagjainak emlékét, akik a háború
ban elestek, a templomban elhelyezendő emléktáblán 
örökítik meg. Az árvaházat úgy bővítik ki, hogy ab
ban lehetőleg a harcban elesettek összes árvái elhe
lyezhetők legyenek és a rokkanlak számára otthont 
létesítenek.

Kerületi gyűlés. A dunántúli egyházkerület — 
hir szerint - -  április hó második felében meg fogja 
tartani a rendkívüli viszonyok hatása alatt mindeddig 
elmaradt kerületi közgyűlést.

Hadikölcsön jegyzések nyilvántartása. Gyu- 
rátz Ferenc püspök körlevélben felszólította a lelké
szeket, hogy kimutatást készítsenek arról, mennyi hadi
kölcsön: jegyzett egyházuk, iskolájuk, a nő- és az 
ifjúsági egylet és az egyli. tisztviselők (lelkész, tanító) 
is. — Ennek az intézkedésnek minden kerületben 
meg kellene történnie, hogy a végösszeg mielőbb 
publikálható legyen.

Lemondás folytán megüresedett a kakaslomniczi 
{Szepes in.) ev lelkészi állás.
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Gyászrovat. Kőszegi László, a soltvadkerti egy
ház kántortnnitója a 133. veszteségi lajstrom szerint 
december 16 30-ig terjedő időben az északi harctéren 
hősi halált halt. Az egyház szeretett kántortanitója em
lékére február 14-én gyászistentiszteletet tartott.

Március 15. A váci evang. tanulóifjúság már
cius 15-én szép ünnepélyt tartott, melyen alkalmi köl
teményeken kívül a Bujdosók c. két felvonásos törté
nelmi színmüvet is előadták. A belépődíjakból hefolyt 
jövedelmet a sebesültek javára fordították.

Lovászpatona. Ez az 1130 lelkes egyház nem
hiába az egyet, gyámintézeti elnök egyháza, de meg 
is látszik rajta. Az 1914. évi évkönyv csupa arany
könyvi lapból áll. Bámulatos, hogy a hívek minden
féle célra mily örömmel s aránylag mily bőkezűen 
adakoznak. Az adakozók sorát a lelkész nyitja meg 
1500 koronával, ki istenben boldogult hűséges felesé
gének az emlékét óhajtotta ezzel az adománnyal meg
örökíteni. Az évkönyvre adományokból 27 kor. gyűlt 
össze. Konfirmandusok iskolások és hívek a gyámin
tézetre 82 K 12 fillért adtak. A torzsai árvaházra adtak 
7 K 82 fill-t. Teinplomépitésre 9 K. Istenházára a 
legkülönbözőbb alkalmakkor 313 K. „Áldott emlékre“ 
ajándék 10 K új oltárra 13 K. Különféle egyéb célokra 
170 K, a legényegyletre 21 K. új csillárra 6 K, hajado- 
nok egyletére 6 IC A konfirmandusok gyűjtöttek: 
gyámintézetre 1070, emlékalapra 12 40, konfirmadus- 
alapra 25 10, iskolára 1, temető kerítésre 8, évkönyvre 
1, összesen 58 20 koronát. Az adományok végösszege 
221714 kor. — A gyülekezet alapjainak az összege 
1968! 75 kor., amiben a gyülekezet-fenntartási alap 
9055 53 koronával szerepel. A haza védelmére hadba- 
vonult 115, a nagydémi 130 lelkes filiából pedig 19 
férfi. Az évkönyv egyenkint felsorolja őket s közli, 
melyik hol sebesült meg, minő szolgálatot teljesít. 
Leveleikből is közöl jellemző részleteket. Minél tovább 
lapozzuk az évkönyvet, annál nagyobb zavarba jövünk. 
Majdnem minden lapon újabb, meg újab adományok 
a sebesülteknek, az itthonmaradott családok segélye
zésére, takarékmagtárba . . . Tudva azt, hogy néhol 
milyen kényszeredetten és milyen keveset adakoznak, 
a legnagyobb elismeréssel kell meghajolnunk ez előtt 
a példás áldozatkész egyház előtt. Teljesedjék be raj
tok, lelki vezetőjükön, aki erre az adakozásra szavá
val és példájával rátanitotta az, hogy a jókedvű ada
kozót szereti az Isten . . . Sokan tanulhatnának ettől 
az egyháztól e tekintetben buzgóságot.

A németországi evang. katonai lelkigondo
zást támogató bizottság megalakulásáról lapunk 
múlt évi 45. számában hoztunk tudósítást. Most a 
Reformation 8. számában megjelent a bizottság titká
rának a jelentése, melyből a következő fontosabb 
adatokat tartjuk érdemesnek közölni: A bizottság 27. 
tábori lelkész felszerelésére 8100 márkát adott, egynek 
300 márka jutott. Tizenkét lelkészt ellátott hivatalos 
ládával, melyben úrvacsorái edények stb. vannak. 
Két lelkésznek kelyhet juttatott. Karácsonyig 400 drb 
ötkilós csomagban küldött szét vallásos hatokat.
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20 métermázsa vallásos könyv! Ezenkívül rengeteg 
röpiratot (körülbelül 200,000 darabot) osztatott szét. 
A november óta működő bizottság bevétele (január 
elejéig) 29000 márka, kiadása pedig 24650 márka. 
Ebből vallásos iratok terjesztésére 15200 márkát adtak 
ki. A szükséglet állandóan nagy. A bizottság működé
sével szemben a legnagyobb elismerés nyilatkozik meg 
mindazok részéről, kiknek az iratokból jut. A bizott
ság tovább dolgozik, hogy az élénken megnyilvánuló 
szükségletet kielégíthesse.

A hadifoglyokkal és internáltakkal való 
levelezés a m. kir. posta és távirda vezérigazgatóság 
értesítése szerint újabban a hadifoglyokat gyámolitó 
és tudósitó Vöröskereszt-egyleti hivatalok közvetítésé
nek a mellőzésével közvetlenül a posta utján is lebo
nyolítható. Az erre vonatkozó hirdetményt a püspök 
urak minden lelkészi hivatalnak tudomásulvétel és az 
érdekeltekkel való közlés végett megküldötték.

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.
Konfirmációi emléklapjainkra felhívjuk olvasóink figyel

mét. A Gebhardt féle urvacsora-kép elfogyott. Csak a Burnand- 
féle szép kivitelű két példázat illusztráció kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50. fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

H A P O K U S  ( p D O N S f l Q O K

Az én imakönyvem
Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay S á n d o r ................................. K —.20

' V .

liiliiHu és Isten in I., II., III., Ill, II., Ili, Ilii., li„ tizet.
Egyházi beszéd füzetekben. Irta : Raffay 
Sándor. Ára példányonként 20 fillér
50 darab 8 korona, 100 darab 14 korona. 
A nyolc füzet egybekötve........................... K 150

Emlék a viharos időkből.
Irta : Paulik János ev. lelkész K — .40 

• ^

Csendes hüoli a iábori zajában.
Beszédek és imák. Irta: Vidovszky Kálmán 
főgymn. t a n á r .................................... K. 1.50

P Á L Y Á Z A T .
Jelentkezést kérek segédlelkészi állásra, mely 

nálam azonnal elfoglalható. Fizetés: bútorozott szoba 
kiszolgálással, reggeli és 1600 korona utólagos havi 
részletekben.

Rimaszombat, 1915. évi március hó 8-án.
Gyürky Pál,

főesperes.

Bátrak vagyunk a nagytiszteletü Lelkész urak 
figyelmét a következő füzetkére felhívni:

NAGYPÉNTEKI PASSIO
Fordította és összeállította Törteli Lajos 
ev. s. lelkész. Egyes példány ára 30 fillér,
100 példányon felüli megrendelésnél pél
dány onkint .........................................K —-20
Alakja a Dunántúli uj énekeskönyv alakjával 

egyezik a ahoz csatolható. E „Passiódról az egyházi 
sajtó igen elismerőleg és dicsérőleg emlékezett meg. 
Az egyházakban való bevezetését és szives megren
delések a
Luther-Társaság könyvkereskedésében
B ud a pe s t, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. intézendők.

Kívánatra mutatványpéldányt szívesen küldünk.

Kókai Lajos könyvkereskedésében
Budapest, IV ., Kámermayer Károly-utca 3.

i "
v

C élszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt  bé lyegekben  b e k ü ld en i 
k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  —

utca 3. I
a k ív á n t  M

------- V

JÉZUSSAL E G Y  UTÓN . . .
^ m  ^ Prédikációk gyűjteménye.

. Ä  R Ä p

ö
írták: Kemény Iiajos,Molip 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüfcs Gábor és W o l f  J.. JJ 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

O R G O NA -G YÁ R .
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R i e g e x* Otító
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Feren c  József 
rend  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 m ellett k i
váló, tiszta légnyomási csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat száljit. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezeiekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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Ünnepléseinkről.
Minden ünnepnek megvan a maga jelentősége, 

a maga valláserkölcsi tartalma. S mert minden ünnep 
a názáreti nagy Mesternek nevéhez fűződik, igy min
den ünnepnek megvan a maga célja is, hogy köze
lebb hozzon bennünket ahhoz, a ki számunkra az Ut, 
az Igazság és az Élet. De egyszersmind minden ünnep 
valamely nagy történeti igazságot is fejez ki, amely, 
kell, hogy oly meggyőző erővel hasson az emberre s 
annak lelki világára, mint maga a diadalmas élet.

Igaz ugyan, hogy az ünnepekt ek évenkinli meg
ismétlődése s ezzel a megismétlődéssel járó megszo
kás letörli legkedvesebb ünnepeinknek is himporát s 
megfosztja azokat csodás varázsuktól s az azokban 
szunnyadó erőktől — s ha mi mégis ünnepiünk, az 
csak azért van, mert a kalendárium piros betűje nyu
galmat, vagy szórakozást igér a mi számunkra, de 
vajmi kevésszer és kevesen fürkészik abban az isteni 
erőt, amely az emberi lelkek kuszáltságából, eltorzult 
vonásaiból szebbé, tökéletesebbé s Isten képéhez 
hasonlóbbá formálni volna hivatva.

Vagy gondoljunk csak legszebb, legkedvesebb 
ünnepünkre: a karácsonyra. Szívesen jön akkor tem
plomba mindenki, mert hisz oly meghitten, oly anda
lítóan csendülnek föl az öröm s a békesség igéi, len
dületes beszédekben, ott a négy fal között, jaj de mily 
csúnya, mily rut, visszataszitó képük van ezeknek az 
isteni gondolatoknak a templom falain kívül — a nagy 
életben, amikor ünnepi ruháinkat levetettük. — Mintha 
csak azokkal egyben ezeket a boldogító eszméket, 
ünnepi ideálokat is szögre akasztanánk, vagy egy új 
alkalmatosságig almáriumba tennők. Vagyis ünnepe
léseink summája abban foglalható össze, hogy: az 
csupán és mindig csak ilnrtep akar lenni és nem élet, 
mindig és csupán csak hazug színek fitogtatása és 
n e m  maga a valóság. Ünnepnapot ülünk piros betűk
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szerint, derűs arccal, ünnepi díszben a templomfalak 
között; de nem tudunk ünnepelni az Életben, csodás, 
isteni gondolatoktól megkapottan, gyönyörű érzések 
fölrázásával, nagy szent célok kitűzésével, s ezeknek 
a céloknak, nagy akarásoknak megvalósításával, végre
hajtásával.

És igy, ha az ünnepi hangulat és az ünnepi alka
lom Hozsánnát ad a mi szánkba, akkor a szalmatüz 
lobogásával Hozsánnát kiállunk s áldottnak mondjuk 
Dávid fiát, ki jött az Urnák nevében, holnapután pedig 
megint csak ünnepi alkalomból „Feszitsdmeg“-et kiál
tunk — a Dávid fiára.

A szalmatüz eme nagy lángot vető, de hamar is 
kilobbanó s maga után koromsötétséget hagyó termé
szetében rejlik a názáreti Mester virágvasárnapi bevo
nulásának tragikuma, de ebben van az emberiségnek 
az átka, a nyomorúsága is, amely átok oda áll az 
ember elé élő tilalomfaként, hogy ne tudjon akarni, 
kitűzött célt megvalósítani s magában az isten-embert 
megteremteni.

Ép azért soha sem szabad magunkat megtéveszteni 
a virágvasárnapi bevonulás n; gy hii-hójával és soha
sem szabad magunkat hazug illúziókba ringatni ama 
hagyományos fölfogással, hogy üdvözítő Mesterünknek 
Jeruzsálembe való bevonulása az ö diadalutja volt s 
zajos elismerése az ő isteni küldetésének, de igenis 
meg kell maradni az igazság mellett, hogy az emberi 
kéz akkor sem tudta, amit a száj beszél, mert inig az 
ajak zengett a Hozsánna kiáltástól, a kéz már meg
mozdult, hogy megfaragja, elkészítse a kínos golgothai 
keresztet; meg kell maradni az igazság mellett, mert 
Jézus bevonulása nem diadalut volt, hanem első lépcső 
a kálváriára, fölvezetö ut a Golgothára, az ünnepi má
mor sem igaz megismerésen alapuló igaz megnyilat
kozás volt, de hazug téves igéknek hangoztatása, mert 
az ekkor is vak és értetlen tömeg nem annak kiáltott 
Hozsánnát, akinek könnyes, szomorú szeméből még a
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nagy ünneplés közepeit is ez igék sugárzottak k i : Az 
én világom nem e világból való - -  tanuljátok meg 
tőlem, hogy én szelíd és alázatos szivü vagyok — 
vegyétek föl az én igámat, mert az én igám gyönyö
rűséges és az én igám könnyű.

Ám mert hazug volt az első virágvasárnapi ün
nepelés, úgy hazug a mi ünnepelésünk is, valahány
szor ünnepi érzését, ünnepi hangulatát az első virág
vasárnap föllángolásából akarja kölcsönözni, amikor1 
odacsatlakozunk mi is a hozsánnázók tömegébe, de 
ugyanakkor kezünk már a szekerce után is nyúl, hogy 
a Golgoiha keresztjét is megfaragjuk.

Mert jámbor anachronismussal hiába mondjuk 
azt, h ig y : ha mi éltünk volna akkor, a Virágvasár
napot nem követte volna a szomorú Nagypéntek — 
amely mezeden emberi szenvedélyeket, gyengeségeket 
tár elénk a tövisesen is glóriás Igazsággal szemben, 
— mert tagadhatatlanul a mi virágvasárnapi újjongá- 
sunk is N gypéntekbe torkollik, s ünneplésünket szürke 
hétköznapok váltják föl, vérnélküliek, gerinctelenek s 
mi most is 2000 év múltán nem egyszer, de ezerszer 
is megfeszitjük Krisztust s benne az Igazságot és a 
Szeretetet az élet színes változásaiban, piszkos, kicsi
nyes harcában s nagy emberi szenvedélyeiben, eget 
ostromló háborúságában — valahányszor csak elzárjuk 
szivünket az ő Evangéliuma előtt, amely pedig az örök 
életnek a beszéde.

Hiába, — úgy van az most is, mint volt kétezer 
évvel ezelőtt, hogy ünnepi kedvvel Hozsánnát kiáltunk 
a felénk közeledő Jézusnak, amikor pedig a robotos, 
vagy a hatalmas élet gúnyos fenyegető arccal áll eli- 
bénk s nevez bennünket nevünkön, a megszeppent, 
a hiteroppant Péterrel mi is csak igy dadogunk: nem 
ismerem ez embert, nem tudom mit beszélsz s csak 
azután vesszük észre, hogy az Igazság már a keresz
ten függ.

A virágvasárnapi pálmaágak elhervadtak, de Pé
ternek voltak könnyűi, amely könnyek számára nem 
Nagypénteket, de örök Husvétot, örök föltámadást 
jelenntettek. Föltörő könnyei a szalmatüzet sziyében 
eloltották, s lelke tüzet kapott az olthatlan lángból, a 
megerősödés pünkösdi tüzéből, s ezt a tüzet nem en
gedte többé kialudni, de még csak lelohadni sem, de 
bekapcsolta a forrongó, a verejtékes életbe. Az ünnepi 
erőt, a lélek tüzét belevitte a hétköznapok közé. így 
lett azután az a szikla belőle, amelyen Krisztus egy
háza fölépült.

Virágvasárnap után egyházi esztendőnkben is 
Nagypéntek következik. A Hozsánnát szivünkben is 
elnyomja a „Feszítsd meg“ moraja s kitörése. Ám a 
virágvasárnapi ünneplésnek csak akkor van vallás
erkölcsi jelentősége és nevelő hatása ránk nézve s 
minket csak akkor visz közelebb, Mesterünkhöz, aki 
az Ut, az Igazság és az Élet a mi számunkra, ha 
igenis: Viragvasárnapon Hozsánnát kiáltunk, ám e
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hozsánnázó kedvünket és érzésünket megtartva sera 
Nagypénteke ', sem más napon nem állunk azok közé, 
akik készek ugyanazzal a szájjal feszítsd meget is k i
áltani s készek fölirni a gúnyos föliratot: Ez a zsidók
nak ama királya, —hanem, ha odaülünk a Golgotha 
keresztje alá s ott mondjuk el a mi érettünk szenvedő 
Mesterünknek:

„Oh uram mégis vagyunk egynéhányan, akiknek 
számára a Te szenvedésedből üdvösség fakad. Letép
jük azért, Uram, a gúnyos és hazug írást áldott fejed 
fö lü l: Ez a zsidóknak a királya és odaírjuk az élet 
igazságát: Ez az, aki minket mindhalálig szeretett.“

Gyúró.
Nagy Lajoé.

Mostári levelek.
i.

Az űjraébredő tavasz.

Odahaza talán hómezők fölött siklik a szán. 
Talán süvítve száguld végig a nagy alföldön a téli 
szél. Talán kísértetiesen rázza meg az ablakokat, 
mintha panaszos üdvözletét hozna azoktól, akik havas, 
zuzmarás, jégcsapos szirtek mögül bámulnak ki a 
sötét éjszaka semmiségébe. A mostári hegyek tetejét 
is belepi a hó. A körös-körül meredő csúcsokról 
ágyúszörnyelegek néznek egymással farkasszemet. A 
fehér havon itt-ott, egy-egy imbolygó árnyék fejetetejéig 
bő köpönybc burkolódzva. Vájjon mit gondolhat az 
őrszem amott a magas Húm tetején? Gondolatai a 
Kárpátok övezte rónán siklanak-e végig, avagy valami 
kicsiny tiroli kunyhó kerül a szeme elé? Az Óriás 
hegységet járják-e érzései, vagy talán a Retyezáí alját 
csókolgatja képzeletében? Vájjon látja-e, milyen közel 
jár az éghez, az istenség sugarai hogy rajzanak kö 
rötte, avagy elfelejtett már az Istenre gondolni?

A mostári völgyben pihegve száll fölfelé a meleg 
pára. A gyümölcsfák virágoznak, a cserjék zöldéinek. 
A Narenta partján sarjadzik már a fü. Fönn a magas 
levegőégben irtózatos küzdelem folyik, a Bóra küzd 
a Sziroccóval, a tél a tavasszal. A Bóra mint hogyha 
a hegyek csontfagyasztó telét a kies völgybe akarná 
zúdítani, kellemetlen, hideg fütyöléssel szalad végig az 
utcákon. A gyümölcsfák idegesen összeborzonganak. 
A hívatlan vendég a bolt előtt üldögélő kalmár bos- 
nyákot s a tunyán ásítozó, hosszúszakálú turbános 
török kávést is beljebb kényszeríti. Bóra Öméltósága 
kegyetlen, durva, szinte káromkodik, amikor végig
süvít a völgyön. És az ég mégis mosolyog. Mert a 
Bóra a visszamaradozott felhőfoszlányokat parányi 
rongyokra tépi szét. És mosolyognak az emberek is. 
A Bóra hideg, de száraz időt jelent. Megfagyasztja a 
rügyeket és virágokat? Oda se neki! Két hét múlva 
ismét pompázik minden. Van nála egy sokkal kelle
metlenebb vendég: a Siroccó. Lágyan fuvolázva száll
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le a völgykatlanba s szelíden csókolgatja homlokon a 
völgyi lakost. Nyomában eső, eső és folyton csak eső 
jár. A Narenta békazöld hullámai ilyenkor valami ha
ragos, sárgás-szürke szint öltenek. A megdagadt folyó 
hullámai dühös, kétségbeeséssel ostromolják a giibe- 
görbe sziklapartot, mintha a vízbe bámuló sajátságos 
keleti házikókat el akarná nyelni.

A két fenevad küzdelme nőttön nő. Hol a hideg 
napsugár ragyog a ft hér hegyek csúcsán, hol sötét, 
tunya fellegek ásítoznak a völgybe. De a küzdelem 
már rém tart sokáig A tél egyeduralkodójának ereje 
lankad. Pihent ellenfele játszi könnyedséggel bánik el 
vele. A Nap. mintha fegyvertársa vereségét szégyel- 
lené, hosszúidöre elbújik. Az eget szürke fátyol bo
rítja és megered a hosszú, meleg, könyörtelen csön
des eső. íme az újraéledő természet biztos jele.

Mifelénk még tél van. De ott is végigrobog már 
a tavasz első fuvallata. A természet körmozgása örök. 
A tavasz jön, jön minálunk is feltartóztathatatlanul. 
Ismét jönnek a fecskék, ismét lesz ibolyafakadás, 
madá'dal, virágillat . . . S mi reszketünk ettől a ta
vasztól, a halál madarait látjuk a fecskékben, mérget 
lefiell felénk az illatos virág . . . vérszagú a megúj- 
hodó anyaföld. Az új életnek nem merünk szemébe 
nézni, irtózva gondolunk rá. hogy befagyott, zuzmarás, 
hólepte lelkünk olvadozni talál . . . Es ebben a fé
lelmünkben mégis valami kimondhatatlan vágy, valami 
soha nem érzett remény csillog . . . hátha ez a tavasz 
minden eddiginél nagyobb lesz, hátha ez a tavasz 
jelenteni fogja sóhajaink vérkönnyeink, bánatunk szét- 
oh adását, egy új élet, új emberiség beköszöntését . .  . 
. . . .  e világ fokozatos istenülését, az egyedüli, az igazi 
feltámadást.

De nem ! . . . Jelenések játszódnák le előttem, 
amelyekre az élet, a feltámadás, az újjászületés helyett 
a megfagyás, a halál borzalmas, ködös éjszakája 
borul . . . .

Még valamikor a háború elején ment el, ott
hagyta feleségét, gyermekeit. Az első hónapban sebe
sült meg. Sebe nem látszott súlyosnak, de az első 
műtét után üszkösödésbe ment át. Azóta még ötször 
operálták. Hat hónapig vergődött. A hatodik hónap
ban, amikor éppen hetedszer került a műtőasztalra, 
találkoztam vele. „Hogy van kedves atyámfia?“ „Kö
szönöm tiszteletes uram, nagyon fáj a lábam, de 
mintha jobban érezném magam, de nem is hagyom 
többé magam vagdalni, inkább a nyakamat vágják le.“ 
„Nono hiszen nem volyan veszedelmes a baja. Meg 
aztán az igaz keresztyén ember a fájdalom napjaiban 
mutatja meg igazán, hogy a Jézus méltó követője!“ 
„Hiszen ha ő benne nem bíznék, azt hiszem rég meg
őrültem volna betegágyamon!“ — Másnap feladtam 
neki az Úrvacsorát, sírva, remegve, reménykedve nyúlt
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a kehely után. A halál rózsája már ott ragyosod orcá
ján. — Három napra rá eltemettük. Magyar tisztek, 
magyar népíölkelők lépkedtek a koporsó előtt. Tom
pán pergett a dob . . . .  elhangzott a sir szájánál az 
utolsó ima, az utolsó sortüz . . . .  és elhantolták ide
gen, kegyetlen rögök a lá ------ Fázva húztam köpe
nyem magamra s a szitáló esőben lassan visszafelé 
ballagtam. Képzeletem egy kicsiny falu kicsiny kony
hájába vezetett, ahol az asszony imádkozik gyermekei
vel azért, aki már oly régen nem adott életjelt magá
ról. Szegény, szegény özvegy. Korán tudod meg még 
úgyis a borzalmas valóságot. Vájjon lesz-e még egyszer 
tavasz a te lelkedben. vájjon fogsz-e még egyszer 
örülhetni az életnek, gyermekeid gondtalan csevegése 
mélységes fájdalmadat csöndes emlékezéssé fogja vál
toztatni. avagy In le kell dűlnöd a kétségbeesés meg
semmisítés éjszakájába ! . . .

Halványan pislogó mi esés mellett reszkető, öreg 
házaspár várja haza a csatasikról fiát. Egyetlen remé
nyük, mindenük volt s megígérte, hogy nemsokára 
visszatér. Egy éjszakai rohamban ott esett el az elsők 
között. Életük telén gyermekükben saját tavaszukat 
akarták még egyszer végig élni. Majd a rémes háború 
végeztével, ha minden kunyhóba ismét visszatérnek az 
ifjú vitézek s ők vágyva, hiába fogják a kéklő messze
ségbe szemeiket belefúrni, iosztagon, összetörve fog
ják hátralévő napjaikat tovahurcolni s a legközelebbi 
kikelet már csak virágokat fog sírjukon fakasztani . . .

Ez még pesten volt. Fia*n 1 tüzérzászlóst temet
tem, akinek a gyilkos ágyúgolyó mindkét lábát szét
roncsolta. Az ö esete különös* n megható volt. A 
szenvedések iskoláját neki már é'ete tavaszán végig 
kellett járnia. Az édesapa, az édesanya elhalt mellőle. 
S neki árván, egyedül kellett az élet országútján végig
haladnia. Tüske megtépte, ág megszakgatta. És ami
kor végre — amiért küzdött — boldogságának hajnala 
derengeni kezdett, amikor szeretett arája minden ed
digi szenvedéseiért kárpótolni akarta, egy hideg vo
nással a megsemmisülésbe hullott alá. Uram Isten! 
Ezt a kegyetlen sorsot ő nem érdemelte meg. S ha 
csak öt vitted volna el. De vele együtt eltűnt hosszú 
időre, talán örökre, ifjú menyasszonya ajkáról a mo
soly. Arcáról a viruló lózsákat a hervadás mélabús 
sápadsága űzi el. Ajkán talán még ott égett a búcsú
csók, melyet a csatába induló kedves a visszatérés 
boldogító reményében adóit neki. — Mit várhat ez a 
nö az eljövendő tavasztól? Életet? Vigasztalást? Re
ményt? Feledést? Mint a szárnyaszegett galamb hul
lott le máris az élet iszonyú tarlójára s lelkét riadtan 
fogja lefüggönyözni, hogy a tavasznak egy téveteg 
napsugára be ne hatoljon.

De . . .  . tétováztok imbolygó árnyak! Ne kísért
setek szüntelen. Ne űzzétek el folyton az álmot sze
memből. Ne ösztökéljetek gondolatokra, érzelmekre, 
amelyeket kifejezni ma korai volna még. Nem halljá-
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tok, hogy liheg, sziszeg, dolgozik a fö ld? Nem látjá
tok, hogy megmozognak a rögök, hogy megélénkülnek 
a mezők. Küzdelem folyik a föld méhóben. Kiválasz
tás. A beteg, korhadt, hasznavehetetlen anyagokat el
temeti s belőlük teremt magának belőle egy új vilá
got. Feltámadás . . . .  feltámadás. Az esztend nként 
végbenő csodát Isten ismét szemünkláttára hajtja végre. 
És mintha az idén figyelnénk erre a csodára, mintha 
az idén a chaotikusan bontakozó természet csodálato
san hasonlítana ahhoz a má«ik chaoshoz, amelynek 
körvonalai már kezdenek tisztultan lerajzolódni előt
tünk. Mintha a természet és az ember ez idén iker
testvérek volnának. De a természet gyorsabb, gyakor
lottabb. Később kezdte a bontakozást és korábban 
fog újraéledni.

De mi is feltámadunk! Vagy azt hiszitek, hogy 
az epizódfájdalmaknál nem sokkal nagyobb ez az 
universalis lelkesedés, amely az isteni színjáték köz
ben szereplőt és szemlélőt magával ragad? Vagy azt 
hiszitek, hogy a letarolt vérmezők, ezer vészes jajszó, 
pokoli kínok és átkokat kiáltó szenvedés nyomában 
nem fakad az égi jutalom ?! És azt hiszitek, hogy 
nekünk halálról, pusztulásról, megfagyásról, ködös 
éjszakáról, özvegyek, gyermekek, szülők, arák fájdal
máról szabad beszélnünk, amikor nagy, szent, közös, 
örök értékekről van szó! ? Az egyénnek bele kell 
olvadnia a nagy összeségbe, az egyénnek vért, éltét 
mindent fel kell áldoznia, ha arról van szó: az „új 
embert“ produkálni. Ez az új ember készül ma a há
ború kohójában. Olvasztják az emberiséget, a salak 
a fenéken marad, a megolvadt nemes fémből készül
nek az új öntvények.

A természet minden tavasszal újraéled. Az em
beriség újraéledésére sokszor századokig várakozni kell. 
Ma elérkezett az az időpont. Az egyedüli „Mester“ 
ott áll vakító fehérségben a formával a kezében s a 
megolvadt emberanyagot beleönti ebbe a formába. 
Vájjon sikerül-e mindenkit ebben a háborúban újjá 
formálni — mert az volna az igazi, a végleges, az 
örök megújhodás, feltámadás — avagy lesznek olya
nok, akik a sablonos formának ismét hátat fordítanak. 
Mert ez a forma öröktől fogva megvan, de a történe
lemben öltött testet s a világ mindig olyankor fulladt 
bele az öldöklő vérfürdőkbe, amikor ebből a formá
ból az emberek kivetkőztek. És ez a mindenható 
forma, amely a disharmomkus világon mindig ismét 
harmóniát teremtett: az isteni szeretet.

A mostári völgyre leszállt az alkonyat. Á „Húm“ 
tetején még mindig ott áll az őr és belenéz a köze
ledő éjszakába. Innen alulról úgy rémlik, mintha ajkai 
mozognának, mintha csöndes áhítattal rebegné el esti 
imáját.

Mostár, 1915. febr. 25.

Szántó Róbert.
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A nemzet bünbánata a zsoltárokban.
(Böjti im a)

Seregeknek Ura. Izrael Istene, — ki ülsz a 
cherubimok feleit, — Te vagy egyedül a föld minden 
országainak Istene! Békességre hívtál el minket és 
mégis, íme rajtunk a rettegés, a tör, a rontás! El
vetted Uram tőlünk az örömnek és vigasságnak sza
vát ; a vőlegény és menyasszony ujjongását; a mal
moknak zörgését és a szövétnekek világosságát. Szi
vünkben megalázkodva kérdezzük: Vájjon a mi bűne
ink és álnokságaink vagynak-e rajtunk és azokért kell-e 
elvesznünk ? Zokogva kiáltunk és fennszóval: Eljött a 
vég, eljött a vég; felserkent ellenünk és ime e ljö tt! 
íme közel van az Urnák napja, melyen a népekre 
romlás következik, megszűnik az öröm s az átok meg
emészti a földet! Eljönnek messze földről, az Egeknek 
utolsó részéről is az Úr és az ő haragjának eszközei 
s kegyetlen örömmel kiáltják: Szállj le és ülj le a porba 
te szűz Babilon leánya, nincsen neked többé királyi 
széked! Özvegység és árvaság következnek te rád és 
a te napjaid messze nem haladnak! . .

Félünk az Ur busulásától és haragjától, mellyel 
úgy megharagudott, hogy el akar veszteni. Félünk és 
rettegünk az elkövetkezendő időktől Ur Isten, hogy 
kinyújtod a Te kezedet ránk és pusztává és kietlenné 
teszed a mi földünket.

Meg nem gondolta senki a népek közül, hogy 
jaj a háborgó nemzetségeknek, kik akként dühösköd- 
nak miként a nagy, erős vizek szoktak dühösködni, 
jaj nekik, mert a Jehova Isten pusztaságra éá elha
gyásra adja a földet s megszűnik az ő erősségük ke
vélysége és elpusztulnak hegyei, úgy hogy nem lészen 
aki azokon általmenjen. A félelemtől ellankad az ember
fiának szive ugyannyira, hogy este megrémülnek s m i
nek előtte megvirrad, nem lesznek.

Múljék el ellenünk a Te méltó haragod irgalom 
atyja! és változtasd el a gonoszt amit ellenünk gon
doltál! . . . Mit félsz, mit rettegsz én népem? erősítsd 
és bátorítsd meg magadat! hiszen az Isten az, aki által 
megyen előttünk, hadakozik miérettünk s ami utunk 
tökéletesen elkészíti. Bizonyára megsegít minket az 
Ur, ha megtekint minket a mi megalázkodásunkban s 
ha kedvet találunk ő előtte; megfutamítja két utón, 
akik egy utón jöttek be ránk; részök lészen megaláz
tatás s jutalmuk, kik minket rabolnak, a — gonosz.

Óh Fejedelmek Királya, ki megkezdéd a Te Biro
dalmad, mióta a világ és úgy készitéd, hogy örökké 
megmaradjon, — add a Te oltalmadnak pajzsát ne
künk, nyugtasd meg a Te haragodat, távoztasd el tő
lünk a Te busulásodat s megújulnak a mi napjaink 
mint vala a régi időben! Állass helyünkre minket, mu
tasd meg a Te orcádat — és mi megszabadulunk! .  - 
Ámen!

Kozlayné Jenes Jolán.
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Tábori levél Németországból.
A neuendettelsaui missziói iskola (Bajorország, 

Nürnberg mellett) növendékei a háború kitörésekor 
mind bevonultak. Endreffy János lapunk főmunkatársa, 
ki már két nyarat töltött az ottani missziói iskola tanul
mányozására, most levelet kapott igyik misszionárius 
.jelölt bcirátjától, ki sebesülten fekszik egy nürnbergi 
kórházban. Az érdekes levél igy hangzik:

Nürnberg, Gibitzenhof, 1914. dec. 16.

Kedves Barátom!
Bocsáss meg, hogy augusztus 19-én kelt leve

ledre csak most válaszolok. Csak néhány nappal előbb 
jutott kezemhez leveled. Kedves menyasszonyod el
küldte cikkedet a „Conkordiablatt“ számára (Koires- 
pondenzblatt fúr Neuendettelsauer) Sa nos már későn 
érkezett és az augusztusi számban nem jelenhetett meg. 
Midőn augusztus elején bevonultam, persze nem fog
lalkozhattam tovább a dologgal. So< más levéllel 
együtt elvittem magammal a táborba és ott biz elfelej
tettem Dettelsauba küldeni. Nagy bajt okoztam én evvel. 
Mert mikor megsebesültem, elvesztet'em összes dol
gaimat és a te cikked is ott maradt (a belga harctéren.)

Egyetmást elmesélek élményeimből. Augusztus 
1-én mikor Németország Orosz-és Franciaországnak 
megüzente a háborút, körülbelül esteli ‘/.8  óra lehetett, 
missziói intézetünket azonnal bezárták, mert majdnem 
valamennyi misszionárius növendék katonaküteles volt. 
Én azonnal Heidenheimbe utaztam és aug. 4-én jelent
keztem önkéntesen a 14-ik bajor gyalogezrednél. Erre 
aug. 10-én be kellett rukkolnom és szept. 18-án be
osztottak a 20-ik tart. gyalogezred első századába. 
Ezredünkjoktóber 21-én került a harctérre. Ypern mellett 
egy csatában nov. 2-án d. e. 10 órakor a bal karo
mon megsebesültem. Borzasztó csata volt. okt. 31-től 
körülbelül nov. 7-ig tartott. Az ellenseg tüzérségi tüze
nek rettenetes hatása volt, úgy hogy, mint in Wytschaete 
ellen háromszor rohamot intéztünk, gyalogsági támo
gatás híjján kénytelenek voltunk visszavonulni. E/re- 
dünk majdnem teljesen megsemmisült, a mi s ázadunk- 
ból csak 16 ember, 2 altiszt és I hadnagy maradt meg.

Kedves János, el sem tudod képzelni, mily ret
tentő heves harcok folynak Ypern mellett. Az ellenség 
nagyon meg van erősítve és túlsúlyban van, mindig 
mi vagyunk a támadók és ezért állandóan rohamoz
nunk kell. Csak már vége lenne ennek a borzalmas 
gyilkolásnak. Adna Isten újból becsületes, tartós békét. 
Mikor megsebesültem, nov. 5-én a giesseni (Hessen) 
kórházba kerültem s ott voltam nov. 23-ig. Innen 
Alsfeldbe (Oberhessen) kerültem s ott maradtam nov. 
30-ig. Még aznap Nürnbérgbe utaztam s jelentkeztem 
a tartalék zászlóaljnál; 6 napi szabadságot kaptam 
(haza nem engedtek) melyet Niirnbergben kellett eltöl- 
tenem. Szabadság után újra megvizsgált az orvos és
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tábori szolgálatra alkalmasnak nyilvánított. Beosztottak 
az 5-ik tartalék Kompanieba és az utolsó szombat 
elhangzott a kiáltás: „20 önkéntesre van szükség a 
táborban“ (20 Freiwillige werden fürs Feld gebraucht). 
Előléptem én is, hogy ismét elmenjek a rettenetes küz
delembe a hazáért és tűzhelyért, a szabadságért és 
népem létéért. Utolsó vasárnap fölvettük az Úrnak 
szent vacsoráját és fölszereltek bennünket teljesen. 
Most teljesen fölszerelve itt várunk, nem szabad el
hagynunk a kaszárnyát, mert a döntő telegramm bár
mely órában megjöhet.

Kedves János *a megszólítás mindig magyarul: 
Lieber János) a többi pajtásról, kiket a Missionshaus- 
ból ismersz, a következőket írhatom: Schneider Hans 
elesett aug. 19-én St. Epére melleit, Merkel Fritz hason
lókép szept. 7-én Serres mellett (Nancy előtt), Hofmann 
testvérünk súlyosan megsebesülve tífuszban halt meg 
egy brüsszeli kórházban. Schuster mindezideig jól van; 
szanitész altiszt. Stolz testv. súlyosan megsebesült, de 
már meggyógyult s újra a harctéren van. Burmann testv. 
lábán sebesült meg, szintén a harctéren van azóta. 
Rölke (mint vadász) súlyosan megbetegedett s most 
ellenséges országban gyógyul egy kórházban. Weiss 
megkapta a vaskeresztet. Oberndörfer prefektus urat 
tábori lelkésznek hívták be. Zahn inspektor ur (nincs 
rokonságban a híres exegetával) mint vándorprédikátor 
segít ott, ahol kell. A missziói intézet másik inspek
tora, ki tanulmányútra ment Uj Quinea szigetére (Steck) 
és misszionáriusaink angol fogságba estek. Missziónk 
mintha tönkrement volna; általában ez a háború min
den munkára és kultúrára megsemmisitőleg hatott. 
Adná meg a jó Isten újból a drága békét. Bár meg- 
védené Isten testvéreinket, hogy minél többen vissza
térhetnének az ő dicsőségére a kedves Dettelsauba, 
hogy a háború által elrombolt országát újból építhet
nénk. Én a halál borzalmát már megismertem, a halál 
villámai köszöntöttek már engem, de nem remegek a 
borzasztó haláltól, mert Krisztusban hatalmas szövet
ségesem van; más nem történhetik velem, mint amit 
Isten felőlem elrendelt és ami nekem üdvös! Ez az én 
imádságom, ez ad nekem erőt és bátorságot, hogy 
bátran küzdjek a hazámért és inkább meghalok, de 
meg nem adom magamat! Győzni vagy meghalni! 
Előre Istennel! Éljen Németország! Éljen Ausztria- 
Magyarország! (sic.) Győzni akarunk és győzni fogunk.
Az igazságnak diadalmaskodnia kell a hazugság és 
komiszsng fölött. Csak vágjátok a szerbet, meg az 
oroszt, mi majd a franciának, meg az angolnak fűtünk 
be alaposan, hogy meg ne fázzanak a lövészárkokban. 
Remélhetőleg nemsokára látjuk egymást; ha nem a / 
földön, abban a másik hazában ! Isten legyen mind
nyájunkkal! Isten veled kedves Jánosom, a viszont
látásra ! Szeretettel köszönt hü barátod

Emil.

N. B. Címemet majd tábori levelezőlapon megirom.
202



13. szám.

Azóta sem írta meg címét Hartmann Emil végzett 
misszionárius jelölt. Fogja-e még hirdetni Jézus Krisztus 
evangéliumát a pápuák között, vagy pedig francia 
földben tér örök nyugalomra ? — a jó Isten annak 
megmondhatója! Följegyezzük még róla, hogy Magyar- 
ország iránt igen meleg szimpátiával viseltetett s a 
nyáron missziói előadásokat készült tartani nálunk 
vetített képekkel. A háború ezen tervét megakadályozta. 
Isten áldása kisérje utain ! Gott mit uns!

E . J .

SZEHLE.
H elyre igazítás. A sajtótörvényről szóló 1914. 

évi 14-ik t.-c. 20. §-a alapján a következő helyre- 
igazítást kérem:

Az „Evang. Lap“ folyó év március 6-án meg
jelent 10. számának „Szemle“ rovatában „diakonnsok“ 
cim alatt közzétett cikkben az az állítás foglaltatik, 
hogy a Luther-Társaság a könyvkereskedés jelenlegi 
vezetőjének tavasszal az üzlettől történő megváltása 
esetére megfelelő vezetéséről nem gondoskodott.

Ez az állítás a való tényeknek nem felel meg.
A Luther-Társaság teljes számban együtt volt 

könyvkiadó igazgatósága Osztroluczky Miklós elnöké
nek elnöklete alatt már f. év március elején tartott 
ülésében egyhangúlag elfogadta a szakértői bizottsá
gának a könyvkereskedésnek f. év május elseje utáni 
időben való mikénti vezetésére vonatkozó javaslatát, 
miután azt a könyvkiadó igazgatóság a társaság érde
kének mindenben teljesen megfelelőnek találta.

Ennek a javaslatnak részletes ismertetése nem 
tartozik ezen helyreigazítás keretébe.

Budapest, 1915. március 15.
Hajba Vilmos

L .-T . főtitkár.
*

A diakónusokról szóló közlemény a Luther-Társ. 
könyvkiadó igazgatóságán k márc. 1-én tartott gyű
lése előtt meg volt írva, amikor még nem történt meg 
a könyvkereskedés vezetéséről való gondoskodás. Ezt 
a főtitkár úr helyreigazításából vagyok bátor megálla
pítani. Ami március 1-én történt, arról én márc. 1-e 
előtt nem tudhattam. Ezt joggal a főtitkár úr sem kö
vetelheti tőlem. Mikor a közlemény megjelent (márius 
6-án) az intézkedés már megtörtént. Azonban, hogy 
tudhassak arról én, mikor a sajtóirodával igen közeli 
viszonyban álló Evang. Őrálló is csak márc. 14-iki 
számában közölt erről az eseményről annyit, hogy a 
háború miatt üzletvezetőt a Luther-Társ. nem tud kapni, 
tehát alkalmaz máj a könyvkereskedésben három nőt, 
akiket egy szakértő fog ellenőrizni. . .  A lényeges az, 
hogy mikor a fő titká r úr, mint a Belmisszió felelős 
szerkesztője a diakónus nevelésről szóló tervét közzé
tette s mikor ahhoz én hozzászóltam, még a könyv- 
kereskedés tekintetében nem volt megállapodás. Vagyis 
akkor úgy állott a dolog, amint mi írtu k : „Megfelelő 
vezetőről eddig gondoskodás nem történt.“

Hogy azóta a Luther-Társaság ezt a kérdést el
intézte, az tudomásul vesszük.

Újabb „Felvilágosítás“ a szabolcsi missiő 
kérdésében. Habár az „Evangélikus Lap“ igen t. szer
kesztősége a lap f. é. 11-ik számában búcsút vett a 
szabolcsi missió dolgától, mi mégis, — újabb tévedé
seinek helyreigazítása érdekében kérjük, amihez ma
gának a szigorú igazságnak nevében jogunk van, jelen 
soraink közzétételét — s ezzel aztán mi is búcsút 
veszünk nem ugyan a szabolcsi missiótól, .amelyet 
ezután is jó lélekkel és hűséggel igyekszünk gondozni^ 
de az e kérdésben folytatott polémiától.

Tehát ismét tévedt a t. szerkesztő ur, amikor 
3000 olyan emberről szól, akikkel egyházunk állítólag 
nem törődik, amikor 10— 15 Km-re eső 5—600 lelkes 
szórványokat emlit, amelyeket nem igyekszik önálló
sítani. Hát bocsánat a kifejezésért, de ez a beállítás 
homlokegyenest ellenkezik a valósággal s ismételjük, 
hozzászólani csak annak van joga, aki a helyszini 
viszonyokkal teljesen ismerős, vagy azok felől illeté
kes helyen informálódott. Mert mi a való tényállás ? 
Az, hogy az állítólag több ezer lelkes, iskolákkal stb. 
biró nagykálJói „szórvány“ csak névleg nagykállói. 
N j gykálló politikai község birtonának Nyíregyháza 
városától (nem tanyáitól, de a várostól) alig egy fél
órányira fekvő, 3000 holdat kitevő, Császárszállás nevű 
birtokrészét Nyiregyháza városa már évtizedekkel ez
előtt megvásárolta s azon tehát alig félórányi távol
ságra a város területétől, kezdettől fogva a nyíregyházi 
hivék gazdálkodtak, szomszédos — ugyancsak Nagy- 
kálló politikai községhez lartozó kisebb birtokokat 
megvásároltak s ott élnek, gazdálkodnak, de soha a 
nyíregyházi egyházzal való közösségüket meg nem 
tagadták és józan fővel nem is tehették, lévén Nagy- 
kálló városa tőlük tényleg 10— 12 Km., mig Nyíregy
háza városa 2—3 Km. távolságra. Nyiregyháza a 
piacuk, a bíróságuk, az anyakönyvük, a családi válto
zásaik színhelye. Mint politikai terület Nagykállóhoz 
tartoznak, de minden egyéb életvonatkozás Nyíregy
házához fűzi őket. Hát már most, hogy egy tisztán 
politikai községi hovátartozandósági háttér miatt a 
minden józan szempont szem előtt tartása mellett 
fennálló százados egyházi köteléket erőszakosan szét
tépjük — amikor ma^a az érdekelt nép ezzel a hely
zettel nemcsak hogy meg van elégedve, de e kötelék 
széttépésére irányuló minden kisérletet valóságos for
radalmi erővel zúzná össze; azt Ítélje meg az, aki 
higgadtan gondolkozik.

Tiltakoznunk kell továbbá azon beállítás ellen, 
amely reánk nézve egyenesen sértő, gyanúsító, — 
mintha a szabolcsi missió ellátásában „nagy vissza
fejlődés“ volna megállapítható. A három ponton : Gesz- 
leréden, Érpatakon, Kisvárdán, egyenként 40—50 lelket 
számláló telepeken, nemkülönben Kálmánházán, hol 
közel kétszáz evang. hívünk lakik, évenként összesen 
40-szer tartunk istentiszteletet, ellenőrizzük a hitokta
tást, végezzük a konfirmációt, egyházi funkciókat, láto
gatjuk a híveket stb. Közvetlen rendelkezésünkre állván 
a közelmúlt adatai, tiszta lelkiismerettel állíthatjuk, 
hogy ennél többet a hívek ellátása tekintetében akkor 
sem teljesített a szabolcsi missió, amikor külön gon
dozója volt. Egyebet nem akarunk mondani. Ezeken 
a telepeken, amelyek, mint múltkor is említettük, egy
mástól több órai távolságra vannak, túlnyomórészt 
szegény zsellérnép, vagy csak igen szerény viszonyok 
közt élő kisgazdák laknak, hiányzik minden önálló 
egyházzá való fejlesztés lehetősége, sőt szüksége is. 
Teljesen légből kapott állítás tehát, mintha itt bárki
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Is a „quieta non movere“ álláspontjára helyezkedve 
tétlenül nézné a telepek sorvadását. Épen nem ilyenek
nek ismerjük az esperessé^ és a kerület elöljáróit.

Hogy azután kettőnk közül ki a „fölényes“ modorú 
vitatkozó, az-e, aki alaptalan támadásokat és nagy
hangú kijelentéseket kockáztat meg, vagy az-e, aki az 
igazság tudatában és a tények ismeretében azokat 
tiszta lelkiismerettel visszautasítja, — azt Ítélje meg a 
józan és higgadt közvélemény. Annyi bizonyos, hogy 
ilyen támadásokkal nem szolgálunk egyházunk ügyé
nek. Ezzel mi is búcsút veszünk a tárgy vitatásától.

Nyíregyházán, 1915. évi március hó 18-án.
Matyuga Kamill, hronyecz József,

a .Szabolcsi missió* czidei gondozói.
*

( . )  iSzerk.)
n_n — •“* * * *            * ■ • * • • •  •  * -  -  - -

KÜLÖNFÉLE.
Gyászrovat. Korompán márc. 10-én temették 

Sárkány László egyházi felügyelőt, aki 70 éves korában 
halt meg. Áldás emlékére.

Lelkészválasztások. Szeberényi Vilmos elhunyta 
folytán megüresedett szibácsi egyházban folyó hó 18-án 
tartották meg a lelkészválasztó közgyűlést. A hívek 35 
absolut szótöbbséggel Schuster Mihály kiszácsi segéd
lelkészt választották meg. Isten áldása legyen móködé- 
sén. — Az apateleki egyház, atnclv boldog emlékezetű 
Gálik Mátyás kora elhunyta folytán lelki pásztor nélkül 
maradt, március hó 14-én tartott közgyűlésén egyhangú 
bizalommal Sirka Sámuel békéscsabai sepédlelzészt vá
lasztotta meg lelkészévé; — Csábrágsomos a Vágúj- 
helyre eltávozott Martis János helyébe Stollman Kornélt 
választotta meg lekipásztorának. Az Ur áldja meg be
menetelüket.

Honfi esperességben a Báth vidékéhez tartozó 
lelkészek márczius 25-én Alsóbakán Holéczy Zsigmond 
lelkésztestvérünknél jöttek össze, a mely alkalommal 
az Úr asztalához járultak s több egyházi ügyet meg
beszéltek. A megjelentek közt volt Fuchs János hont- 
bagonyai lelkész is, aki ép az nap ünnepelte 40-ik 
évfordulóját annak, hogy Szeberényi Gusztáv super
intendens Békéscsabán pappá avatta. A jelenlévők me
legen üdvözölték a még jó egészségnek örvendő, friss 
és mozgékony Fuchs Jánost. Isten éltesse őt még szá
mos éven át.

Március 15. A papai evang. nőegylet régi szo
kásához híven ezidén is szép hazafias ünnepség 
keretében ünnepelte meg március 15-ét vasárnap este 
fél 7 órakor a gyülekezeti tanácsteremben. A közön
ség az óriási termet annyira megtöltötte, hogy ki és 
bejárni nem is lehetett. A műsor a himnusszal kez
dődött, a szózattal végződött, amit a közönség éne
kelt. Az ünnepélyt Mesterházy László másodlelkész 
nyitotta meg, meleg szavakkal, tömören világítva meg 
a világháború március 15-ét. A ref. főiskola énekkara
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két számmal vett részt az ünnepély sikerének emelé
sében s különösen a második énekszámmal, a lengyel 
néphimnusszal talált rokonszenves tetszésre. Az ün
nepi beszédet Fmtreffy János . lajoskomáromi lelkész, 
lapunk főmunkatársa tartotta. Témája a lélek próbája 
volt, melyet bízó hittel, hazafias lelkülettel ki kell ál
lam nemcsak az egyesek, hanem az egész nemzetnek 
is. A lélek erejének, hevének, kitartásának, szívóssá
gának egy a föltétele: az örök, naponkénti, megsza- 
kithatatlan kontaktus Istennel. Jézusnál ez sohasem 
szakadt meg. Rámutatott az ünnepi szónok arra, hogy 
a mai március 15 is szabadság ünneplés, harcunk 
szabadságharc. Az orosz kolosszus nyomása a finn és 
lengyel nép nyelvi, politikai, állami megőrlésben nyil
vánul meg. Hol van a hona állapotján búsuló lengyel 
keserve és kardja ? A nép talán szivében is, nemcsak 
nyelvében orosz. Ezért létért való küzdelem a Kárpátok 
alján folyó harc. Előadását a szónok apró példákkal, 
hasonlatokkal színezte, melyet a közönség mindvégig 
feszült érdeklődéssel hallgatott végig és hosszantartó 
tapsviharral jutalmazott meg. A szépen összeállított 
műsort két szavalat tette kerekké, az egyiket (A király 
imádkozik) Tóth Sándor ref. teológus, a másikat 
(Farkasharapás — Kozma Andortól) Szutter Béla Vili. 
girnn. oszt. tanuló adta elő. A jól sikerült hazafias 
ünnepség a nöegylet elnökséget dicséri. Az iinepélyen 
részt vett Gyurátz Ferenc püspök úr is.

Egri miszió. A miskolci ev. egyház „Egyházi 
Értesítőjében“ olvassuk a következő figyelemreméltó 
sorokat: „Helybeli egyháztagjaink közül házasságkötés 
esetén egy sem adott kárunkra reverzálist, javunkra 
ellenben egy róni. kath. vallású fél kötött egyezséget. 
Fájdalmas érzéssel gondolok azon hitsorsosainkra, kik 
két vármegye területén egészen Eger városáig terjedő- 
leg, lelkipásztori gondozás nélkül élnek. Ezek közül 
négy esetben adtak híveink reverzálist a római 
katholikus egyház javára és ezenkívül öten léptek 
ki egyházunk kötelékékől a róni. kath. egyházba. 
Vallási szempontból idegen körben születve, idegen 
iskolában felnevelkedve, nem c oda, ha a nagykorúság 
elérése alkalmával eltépik azt a gyenge köteléket, mely 
névleges szülői örökségképen a papiroson egyházunk
hoz fűzte őket. Egyik legégetőbb és leghálásabb felada
tát oldaná meg a közegyház egy misszió lelkészi állás 
szerzésével Eger városi központtal.“

A késmárki ev. liceuni ifjúsága által rendezett 
márc. 15-iki hazafias ünnepély 130 K 40 fillért juttatott 
a késmárki Vörös-Kkreszt céljaira.

A Gusztáv Adolf-egylet az elmúlt évben 1905817 
márkát fordított segélyezésekre. Az egylet vagyona 
7,341.171 Mk. (1913). A kötelékébe tartozó nőegylctek
300,000 Márkával támogatták, amibe nincs beszámítva 
az a sok kézimunka, oltárteritő stb. amit egyes egy
házaknak adományoztak. A brémai gyerekek a galíciai 
Stanislauban levő árvaház számára 32,000 M.-t gyűjtöttek.
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A háború által elpusztított vidékek óriási felada
tokat rónak az egyházi szeretetintézményekre. Jól esik 
tudnunk, hogy a Gusztáv Adolf egylet ebben a nagy 
nyomorúságban ránk is szerető gondot visel. Jelenté
sében róluk a következő sorok olvashatók: „Hogy az 
oroszoknak Magyarországba való kétszeri betörése oko
zott-e evang. egyházaknak károkat, azt nem tudjuk.— 
Arra emlékszünk, hogy az oroszok által egy időre meg
szállott Mármarosszigeten ref. egyház van, amelyet 
1850— 1893-ig támogatásban részesítettünk. Erdélyt sze
rencsére nem érte ellenséges betörés, amitől pedig 
keletről félni lehetett. Csak Besztercében volt ok féle
lemre és aggodalomra.

Borzasztó sorsuk volt délmagyarországi hitsorso- 
sainknak. A szerbek szerémségi betörése szept. első 
napjaiban oly vidéket ért, amelyeknek szórványaiban 
30000 evang. lélek lakik. A legrosszabbul járt az evang. 
tótok által lakott Boljevce. Palkovics lelkészt és öt 
tekintélyes hivét a szerbek mint ellenségeiket stataria- 
liter agyonlőtték és egy lövészárokba földelték el. — 
Hasonló sorstól a initrovicai, szurcsmi, újpázuai és 
újbánovcei lelkészek és híveik csak úgy tudták magu
kat kimenteni, hogy elmenekültek. Az újpázuai árvaház 
Torzsára költözött. Jelenleg sem ezekben a szerémségi 
egyházakban, melyekhez Zimony is tartozik, sem a 
hozzájuk tartozó szórványokban nincs evang. egyházi 
élet, mert a telepesek még mindig nem térhettek vissza 
az otthonukba. Horvát- és Szlavonország többi egy
házaiból is _azt a hirt kaptuk, hogy a háború igen fáj
dalmas zavarokat és valláserkölcsi pusztításokat oko
zott. A központi egylet az elűzött papokat és tanítókat 
segélyben részesítette, amire azért is volt szükség, mert 
a magyarhoni egyetemes egyház a horvát részt nem 
volt képes alapos támogatással ellátni. Nemsokára re
mélhető, hogy a szerémségi evang. egyházak feltá
masztására nagyobb akció fog indíttatni.“

Az élelmezéssel való takarékoskodásra és a
korán termő konyhakerti zöldségek termelésére buzdító 
vallás- és közcktatatásügyi ministeri rendeletet meg
kapták a mi püspökeink is. Gyurátz Ferenc püspök úr 
705. sz. körlevelében kéri a lelkészeket és tanítókat, 
hogy alkalmilag ezt a kérdést közgyűlésen ismertessék 
a hívekkel és buzdítsák őket hazafias kötelességeik tel
jesítésére e téren is.

Beszédek és im ák. A Lencz Géza dr. által szer
kesztett cs Hoffmann és Kronovitz kiadásában megje
lent „Beszédek és imák háborús alkalmakra“ c. máso
dik kötete is elhagyta a sajtót. Legközelebb visszaté
rünk rá.

“ ***“  mám m »««^««. . . .  i,—■*-■*•‘^g-nj-î nnj-i—in.'i

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Konfirm áció i emléklapjainkra felhívjuk Olvasóink figyel

mét. A Gebhardt féle urvacsora-kép elfogyott. Csak a Burnand- 
féle szép kiviteiü két példázat illusztráció kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50 fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

n / í P O R u s  q jD Q N S /iq o K ;

Az én imakönyvem
Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay S á n d o r ....................K —.20

lliliá to n  és Isten igéje I., II., Ill, III, 0., Ili, l l ,  l . ,  l e t
Egyházi beszéd füzetekben. Irta : Raffay
Sándor. Ára példányonként . 20 fillé r
50 darab 8 korona, 100 darab 14 korona. 
A nyolc füzet egybekötve................K L50

Emlék a viharos időkből.
Irta : Paulik János ev. lelkész . . . K — .40*

Beszédek és imák. Irta: Vidovszky Kálmán 
főgymn. t a n á r ................................ K. 1.50

Kókai Lajos könyvkereskedésében
Budapest, IV ., Kám erm ayer Károly-utca 3.

I B1 C é lszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt  bé lyegekben  b e k ü ld en i 
k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  —

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
M M—i Prédikációk gyűjteménye.
^ Ä R Ä  írták: Kemény Lajoa,Mohi»
J5K.Í. Henrik, Szimonidesz Lajos
Cl ^  Szüts Gábor és W olf <7. 7?
Megrendelhető „Evangélikus Lap“
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
rend  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 m ellett ki
váló, tiszta légnyomást csőre .dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . A

1915.
1915. APRILIS 3.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cimére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

Fő s z e r k e s z t ő : SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
f ó m ij n k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁ NO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény,

Tartalom : Sánlha Károly: Emlék. — Élet és halál. — L. F. Ö.: Vallásosság és háború, — SzimoniJesz Lajos: Lengyel mezőkön.
Németország kath püspökeinek háborús főpásztori levelei. — Szemle. — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

EMLÉK.
zép rózsák, hulljatok 

ri Drága sirhalmára, 
Súgjátok meg neki: 
Emlékezünk rája!

Szálljon a jó illat 
Porladó szivéhez, 
Szerelet van benne, 
Mit ott is megérez,

Míg nyíltok, mondjátok 
Bús siralma felett, 
hogy a halálnál is 
Erősb a szeretet.

hogyha hervadoztok, 
Ne szóljatok másról, 
Csak feltámadásról,
(Jj virágozásról.

Könnyebb a kő sirhalmodon, 
Mint lelkemen a fájdalom; 
De a húsvéti angyal itt,
Ez angyal te vagy, drága hit. 
Légy áldott, aki terhemet 
R szivemről leemeled.

(Jgy fáj utánad itt e seb!
Rz életnél mi edesebb?
Rjkam zokogva sir;
R sir!

Békülj ki lelkem, a halál 
Ma mint mosolygó angyal áll,
5 szól: mi van oda fenn?
R menny!

S rtN T M fi K A R O LY.

Élet és halál.
Valami filozófus, aki messziről nézi az esemé

nyeket, kitalálta, hogy tulajdonképen most sem törté
nik egyéb, mint máskor. Már Homérosz tudta, hogy 
az emberi nem olyan, minta falevél; egyik nő, másik 
enyészik ; a bibliából pedig eléggé ismeretes a mező 
virága — hasonlat. Nemzedék nemzedék után megy 
el a minden élők útján. Hány emberből áll egy nem
zedék, amely 30—40 év múltán másiknak ad helyet? . .  
Ki tudná azt megszámlálni?!.. Mindenesetre nagy 
szám. Olyan nagy, hogy bízvást azok mellé a rémes
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összegek mellé lehet állítani, amelyeket most emle
getünk szorongó szívvel.

A természet rendes folyása és a világháború 
okozta veszteségek között filozófusunk szerint csak az 
a különbség, hogy ez utóbbiak váratlanul, egyszerre 
jöttek, felráztak bennünket az öntudatlanul való élés 
kényelmes nyugalmából s egyszerre, minden előké
szület nélkül szembeállítottak a modern háború min
den borzalmával, milliókra menő sebesűltjeivel, nyo
morultjaival s harmadfélmillió halottjával. Akárhogy 
legyen is — soha a halál realitása annyira a szívünkbe 
nem markolt, mint ezekben a borzalmas időkben. Soha
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a magunk por és hamu voltát annyira nem éreztük, 
mint napjainkban. Porig alázva, a halálra mindig ké
szen, most tudjuk csak, mit tesz az: az élő Isten ke
zében lenni . . . Mindenfelé halált látva magunk körül 
most mélyedünk csak bele igazán a passió rejtelmeibe. 
Most tudjuk, mit jelent a Getsemané-kertbeli gyötrő
dés: Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű 
pohr'r: s visszhangra kél szivünkben a kétségbeesés 
felkiáltása is: Én Istenem, miért hagytál el engemet?!..

De nemcsak a halált értjük és érezzük közel ma
gunkhoz. Az a harmadfél millió áldozat, akiről eddig 
beszámol a statisztika, azt is hirdeti, hogy a krisztusi 
halál fogalma sem idegen teljesen napjainkban sem. 
A katonahalál, áldozati halál. A katona nem a maga 
életéért küzd és ontja vérét, hanem másokért: a király
ért, a hazáé-1, szeretteiért, a jövendőért, késő utódai 
nyuga lm áért!... Mindmegannyi szent cél, melyekért 
szenved, vérét ontja és életét adja. Miérettünk . . . Óh, 
ennek a mi korunknak Krisztust igazán megértő kor
nak kellene lennie. Ő is iey halt meg. Tanítványaiért, 
miérettünk.

A háború viharja a szenvedések óceánján ide s 
tova hány bennünket. A viharnak máris harmadfél 
millió áldozata van. Csupa ifjú, derék, viruló, erős 
férfi, kiknek az életét derékban törte ketté a háború 
vihara. Jeltelen sírokban, idegen földön fekszenek. El
gondolni is nehéz, elhinni még nehezebb, hogy hiába 
várják őket vissza. Ki tudja kikeresni és megtalálni 
köztük a magáét, hogy odaborulhatna s megsirathatná 
keservesen . . .

Ilyen lehetett a tanítványok helyzete, mikor Mes
terüket siratták s a rettenetes katasztrófa után felocsúd
tak. Mikor keresték őt s mikor egymásután pyúlt ki 
bennük a h it: meghalt, de nem maradt a sírban, ha
nem feltámadott!! Nem a borzalmas valóságé az 
utolsó szó . . .  A hit, a szeretet, az Isten igazságossá
gába vetett bizodalom diadalt ül a valóságon s 
szárnyra kél a húsvéti örömhír: Ne keressétek a hol
tak közt az élőt! Feltámadott! . . . Feltámadott! . . .

Katonasírok százezrei között égő szemekkel, 
szent daccal kell nekünk ezt a hitet fenntartanunk. Az 
nem lehet, hogy annyi vér, annyi áldozat nyomtalanul 
vesszen el a semmiségbe! Ők maguk is ott élnek a 
szivekben. Felséges áldozatuk is megtermi a maga 
gyümölcseit.

Vallásosság és háború.
Hogyha nem volna nyomorúság és halál, akkor 

kevés ember gondolna Istenre és nem is volna vallás. 
A nyomorúságot szenvedő lélek az a jó talaj, a hol a 
vallásos érzés gyökeret verhet és igazán tenyészhet. 
Ezért természetes, hogy ha e nagy háború idején, a 
megpróbáltatás e nehéz napjaiban az emberek lelke 
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agya vallásos érzésekkel, gondolatokkal, cselekedetekkel 
van telve.

Igen nagy lehetőség szerint a nyomorúság ezer 
és ezer fajtája, s a halál az, aminek az elébe nézhe
tünk. S jellemző, hogy az emberek legnagyobb része 
a vallás szerepét és fontosságát nem abban látja és 
tudja, hogy eligazítson, beleillessze, megértesse életünk
ben a szenvedést, hanem hogy valamifélekép elhárítsa 
pl. a tüzvonalban a halált okozó puskagolyót.

A törekvés egész természetes. Az életösztön a 
béke és a nyugalom idején arra késztetett, hogy men
tül jobban hosszabbítsuk meg életünk fonalát, aminek 
ezer és ezer útja és módja volt, hogy megtörténhessék. 
Bár akkor is minden percben lehullhatott életünk virága. 
De egész más valami az a bizonytalanság és lehetőség, 
mint a mi a háborúban van, vagy amikor a tüzvonalban 
a lehetőség a kicsi pontig zsugorodott össze.

Békés időben az ember óvakodni tudott szeren
csétlenségtől, bajtól. Az ok és okozati törvény vilá
gosan figyelmeztetett, hogy kerüljük ezt, vagy amazt, 
ha bájtól, nyomorúságtól, haláltól meg akarunk mene
külni. S hogy ha baj, szerencsétlenség, betegség meg 
is lepett, mindenfélekép módunkban állott azt helyre
hozni, orvosolni. A bizonytalanság nem nehezedett ránk, 
s a lehetőségnek nagy köre volt. A szabad akarat és 
az a tudat, hogy sorsunk, életünk intézői vagyunk 
előtérbe lépett annak a másik gondolatnak a rovására, 
hogy minden lépésünk meg van határozva, s akármi 
is történjék velünk, az úgy volt elvégezve, megírva 
mirólunk.

A háború átalakitólag hatott a vallásos gondol
kodásra. Nem csak az általános mozgósításkor, akik 
kezdetben mentek, érezhették, hogy a bizonytalanságba 
mentek, hogy könnyen utolér a halál, de az egymás
után következő újabb behívások, a népfölkelői szem
lék és új sorozások mind arra intenek, hogy senki sem 
érezheti magát biztonságban, ma egyiknek, holnap 
másiknak kell a halál szemébe nézni.

Hogy ha a múló, tűnő évek változásával az em
berek nem sokat, vagy ritkán gondoltak a halálra, de 
a háboró idején előtérbe tolul a nagy kérdés, az utolsó 
ellenséggel, a halállal való foglalkozás gondolata, a 
mitől való szabadulás csak úgy lehetséges, ha őt 
valamifélekép meggyőztünk.

Azt hiszem a háborúban a vallásosságnak itt van 
a nagy szerepe és fontossága.

Sajnos sokan a vallás szerepét abban látják, hogy 
az a legjobb mód, amivel a szerencsétlenséget, a puska
golyót el lehet hárítani szeretteink fejéről. Adunk nekik 
medailionokat, talizmánt, amik megóvják őket a haláltól. 
Az ember lépten nyomon olvas arról, hogy mennyire 
el van ez terjedve. A Christliche Freiheit (1915. 2 száma 
60 old.) közöl egy tábori levelet, melyben egy katona 
ezeket írja: „Egy dolgot kell kiirtani különösen nálunk 
(pomerániaknál) és ez az égi levelekkel (Himmelsbrief)
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és az amulettokkal való visszaélés. A csata végével 
gyakran beszéltünk haloftainkról és sokszor hallottuk 
ezt az igazságot: N. N. nek is volt égi levele, ennek 
is, annak is és mit segíthetett hát rajtuk. Soktól hall
ható volt: ki segít ezeken a kételkedőkön ? Azt mondja 
a lelkész úr, hogy ti, akik más véleményen vagytok. 
De kevés itt az idő, hogy másokat felvilágosítsunk. 
Legjobb volna, hogy ha a harctérre menőket a lelkész 
felvilágosítaná a szószékről“ ..........

A háború egyaránt sújt és a halál ott is arat, 
ahol amulettok vannak. A háború legázolja azt a vallá
sosságot, mely kívánságokból áll és amely nem abban 
látja a célját, hogy nyomorúságot halált bele tudjon 
illeszteni az élet rendjébe.

A vallásnak abban van a fontos szerepe, akkor 
töltötte be hivatását, amikor szenvedést, halált belé 
tudott helyezni az emberi «.letbe, ha a mérleg mérő 
serpenyőjébe olyan súlyt tud belédobni, melynek elle
nében nincs súlya gondnak, megpróbáltatásnak, halál
nak. A míg a vallás buzgólkodásból. templomba járás
ból, káté ismeréséből és tudásából áll, addig a mérleg 
inég egyensúlyhelyzetbe sem kerülhet. Oda több kell.

Mennyi vallásosság, halált meggyőző erő van 
annak az ifjúnak a levelében, aki azt irta anyjának a 
harctérről: Anyám ne azért imádkozz, hogy életem meg
mentsem és veszély nélkül haza jöjjek, hanem, hogy 
mentül bátrabban tudjak harcolni. Vagy amikor a 
harcba vonuló katona a győzelmes viszontlátás búcsú
szavára azt feleli, a győzelemről beszéljünk, de a 
viszontlátásról felesleges.

A valódi, mély vallásosság, mely háborúban, 
vérzivatarban lobog az emberi lélekben egészen más, 
mint a lemondó, visszavonuló ember vallásossága. A 
győzelem a diadal a jellemző vonása. S ez a hit súlyo
sabban esik a mérlegre a halálnál is. Diadalmas
kodik rajta.

Válságos időkben, nehéz órákban akkor lehet a 
vallásnak fontossága és nagy értelme, ha ilyen eiőt ád 
azzal az ellenséggel szemben, ami után már más nem 
lehet. A vértanuk a hősök azért tudnak olyan nyugodtan 
a halál szemébe nézni, mert a vallás értékein keresztül 
nézik, beleillesztették életükbe a szenvedést, a halált. 
Látnak e megnyilatkozni új eget, megjelenik e lelkűk 
előtt a romolhatatlan korona, erőt ád e nekik a jöven
dőért, a tiszteségért, a becsületért való küzdelem, arról 
sokat lehetne beszélni, de a fődolog az, hogy legyőz
ték a halált.

A fedezékban az egyik katona azt mondja a paj
tásának: Itt bizony az életünk nincs kellő biztonságban, 
jó l teszi azért az ember, hogyha mindenfélekép meg
hányja, megveti a meghalás gondolatát. Az elmúlt nap
jaimat lezártam, s most csak hálát érzek azért, amit 
átéltem. Most csodálatosan könnyűnek érzem az életet, 
mert egyszerűen kötelességem teljesítem hazámmal 
szemben. Kész vagyok meghalni. Amellett a nélkülö
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zések kicsiségek, melyek nem képesek kedélyemet 
lehangolni. (Chr. Welt 1915. 7i39.)

Mennyivel illőbb és megfelelőbb a háborús 
időkben ez a vallásosság. Persze aki vallásosság útján 
kívánságok, óhajok teljesülését akarta elérni, aki Istenben 
csak lágy, gyengéd vonásokat akar ismerni, a' ettől 
elfordul, arra ez olyan hatássa' van, mint a tavaszi 
fagy a gyönge növényzetre. Az élet és ez a nagy vi
lágháború azonban sokakat fog ahhoz az erős hatal
mas Istenhez vezetni, akinek útjai kikutathrtatlanok. 
Megtanuljuk beleilleszteni életünkbe a nyomorúságot, 
halált. Vallásosak leszünk igazán. l . f. ö.
-  -  - -  ~  * ■ * * “ *  - *  ■- . - . * - * * *  -  - - i - ..- - -  — — j —_   j - i.r i i_ r _ i- r »-i-» v i

l engyel mezőkön.
Ragyogó fekete szeme, délceg járása, mély érzésű 

szive, kem ény koponyája és hajthatatlan akarata volt 
akkor Áchim Gézának, amikor együtt koptattuk a 
pozsonyi theologia régi padjait. Azóta mi, akik a 
kitaposott úton maradtunk és kezdettől ellenkezés nél
kül hordtuk az élet ránk rakott igáját, szanaszét az 
országban kis falukban révbe jutottunk. Áchim Géza 
gondolatainak elviselhetetlen békó volt a theologia sok 
száz meg száz éves formulája, szilaj természetének nem 
felelt m eg 'a  theologusok egyhangú szükölködésben 
elfolyó élete, királyi öntudatát nem elégítette ki egy 
félreeső parókián élvezendő idyll kilátása — ott ha
gyott tehát bennünket. Tiz év alatt az élet sok keser
ves útját megjárta, mig végül Szabadkára került hirlap- 
irónak. A háború zivatara öt is magával sodorta. 
Legutóbb Przemyslben volt s most ő is osztozik a 
vár hős védőinek szomorú sorsában, a keserves fog
ságban, amely senki számára nem lesz oly elviselhe
tetlen és oly rémesen nehéz, mint neki, akiben Petőfi szi
laj szabadságszeretete és féktelen önállósága öltött testet.

Theologus korában ő írta ünnepélyeinkre az 
alkalmi verseket. Egy kötetre való költeményét már 
akkor kiadta. Azóta — ha jól tudom — már két kötet 
verse jelent meg, de egyik sem crt el oly sikert, egyik 
sem fordult megannyi kézen s nem mérkőzhetik jelen
tőségben sem azzal az ötven oldalas füzetével, ame
lyet Przemyslben. az ostromlott, oroszok által körül
zárt várban adott ki. Január 20-án Írott repülő lapja 
szerint könyvéből már a l l .  bővített kiadás jelent meg, 
egy magyar tábornok előszavával. Egy példányt repülő
gépen kihoztak. Ez Rákosi Jenő birtokába!: van. Eb
ből Szolár Ferencz dr. fasori főgyimn. tanár szívessége 
folytán három költeményt már bemutattunk olvasóink
nak, most pedig az egész kötet előttünk fekszik má
solatban.

E nagy idők szívverése egy háborús könyvben 
sem dobban meg úgy, mint Áchim Géza e kötetében. 
Ami természetes is. Áchim Géza benn van az esemé
nyek izzó áradatában, érzéseiben és gondolkozásában 
a tábori élet apró és nagy eseményei tükröződnek
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vissza. Lantján pattanásig feszitett húrok. Verseiben 
ott lüktet az ellenség gyűlölete (Ima a lengyel dombon), 
de megvan bennük a kancsukával rohamra űzött nyo
morult muzsik sorsán való mélységes szánakozás is. 
(Alexis levele Alexandrához.) Férfias, szinte dacos 
vallásossága is megzendűl egy-egy versében. Nem az' 
az alázatos megbujás ez, amely általános a legtöbb 
imádságban, hanem az a hajthatatlan önállóság és 
nyakasság, mely görög tragédiák hőseiben és a ke
gyesség mázával még be nem vont Jobban öltött tes
tet. Csak „Könyörgés harc hajnalán“ c. költeményét 
kell elolvasnunk. Jóbnál jobban megszenvedett, bar
mok vályújáig aláztatott, hajcsárt rendeltek úrnak 
föléje . . . „és mégse kérem, hogy reám tekints s meg- 
sokald szörnyű vezeklésemet. . .“ Csak őrangyaláért 
könyörög: Nem kértem Uram, tőled semmit is, mert 
nem alkottad kérő szóra szám s most mégis kérlek: 
Szegény életem ajándékul add néki, jó Atyám !“

A tábortűz mellett gondolatai haza is szállnak, 
hogy megnyugodjanak egy pillanatra az édes apa, a 
szent öreg gyóni pap sírján a gyóni temetőben, felke
resik élőhalott édesanyát, elszállnak a kedveshez s 
egy pár mélyen átérzett gyönyöíü verset szentel emlé
keinek. Egyszerre azonban felvillan s szikrákat hány 
szeme s útnak indul az üzenet a nyugatosokhoz, majd 
a hősködő, itthon vitézkedő és pártoskodó üzérkedő
kön és csahos nyelvű hazaszeretőkön önti végig maró 
gunyját.

Kötetének gyöngyei azok a versei, melyekben a 
katonaéletet rajzolja. Egyik-másik a kuruc költészet 
remekeire emlékeztet. „Levél a Gránicról“ , „Vasárnap 
a sáncon“ , „Tábortűz mellett“ , „Őrtűznél“ a legszeb
bek köztük. Verselési készsége, nyelvezetének tiszta
sága, mesterkéletlen bája és ereje, érzéseinek mélysége 
maradandó becset adnak költeményeinek. Azt hiszem, 
minden túlzás nélkül elmondhatom róluk, hogy a mi 
háborús költészetünknek igen értékes és maradandó 
becsű termékei, egy igazán költői lélek ihlett meg
nyilatkozásai, melyek szívből fakadtak s megrezditik 
az olvasó szivében is az érzés húrjait s nem egyszer 
kicsalják a könnyet is szemébe.

Költőnek, ki ihletésből ir, egy célja van. Az, 
hogy háborgó lelkének, érző szivének gondolatait és 
indulatait azok fenséges, muzsikájával együtt szavakba 
foglalja. Ezt cselekedte Áchim Géza. Megcselekedte 
úgy, hogy ezerszeres visszhangot keltett minden sorá
val nemcsak hős bajtársai között, hanem itthon is.

Költeményeit itthon is mielőbb publikálni érde
mes munka volna. Ha Przemyslben tízezren felül olvas
ták, dalait lázas szemekkel katonák dalolták — akadna 
bizonnyára itt is olvasójuk. Legalább volna emlékünk 
Przemysl dicsőséges napjaiból addig is, amig a fog
ságba vándoroltakkal együtt Przemysl hőslelkű költő
jét visszavezérli a magyarok jó Istene.

Szimonidesz Lajos.

Hénietorszáo H i s  M M  liáborűs iásziori levelei.
Gróf Hoensbroecli, a „14 évig jezsuita“ című 

hatalmas mü szerzője, ki állandóan nyomon követi a 
katolicizmus anyagi és szellemi produktumait kritiká
jával, a Christliche Freiheit c. lap január 31-ik számá
ban Németország kát. püspökeinek háborús főpásztori 
leveleivel foglalkozik. Mivel álláspontja a háború teo
lógiáját illetőleg elvi fontosságú, foglalkozunk mi is 
kritikai megjegyzéseivel.

A háborús főpásztori levelet 27 német püspök 
bocsátotta ki s december 27-én minden katolikus szó
székről felolvastatták és december 28-án minden köz
ponti lap hasábjain megjelent, mint „háborús főpász
tori levél.“ Ha a terjesztés csak az egyházi szószék 
utján történt volna, akkor, mint katolikus egyházi bel- 
ügyre vonatkozólag nem vindikálta volna Hoensbroech 
a nyilvános kritika jogát. Mivel azonban a politikai 
központi sajtó beállította a pásztori levelet a politikai 
és kulturális életbe, kötelességünk azt kritika tárgyává 
tenni. Mert az olyan hangoknak, melyek dörögve bele- 
hangzanak a nyilvános életbe és bele is akarnak hang
zani, szabad, azaz hogy kell tisztaságát és jóságát 
viszgálni. Ez a vizsgálat elég kedvezőtlenül üt ki.

„A  háború a népek büntető ítélete. Mi a mi 
főfeladatunk? Vonakodás nélkül ezt válaszoljuk: 
bünbánaí és bünhödés. Jaj annak a népnek, melyet 
még ez a borzalmas fenyíték sem tud bünbánatra 
b írn i; megérett az a tönkremenetelre és számára még 
a győzelem is vereséget jelentene.“

A politikai- kulturális nyilvánosságba küldött 
püspöki íratnak ez a vezérmotivuma: isteni büntető 
ítélet, bünbánat, bünhödés. Tudom — írja Hoensbroech 
— hogy ez a katolikus felfogás (részben az crthodox 
evangélikus is) és bármennyire hamisnak tartom is, 
mégis azt mondom: ha a püspökök a templom falai 
között hirdették volna, hallgattam volna. De ezt az. 
egyoldalú felfogást az egész német nép elé terjeszteni, 
az megérdemli a gáncsot. A püspököknek tudniok 
kellene, hogy Németországban a háborúról miiliók, 
meg milliók egész máskép gondolkoznak, hogy úgy 
fogjuk föl, mint természetes okok természetes eredmé
nyét (nagy népek életérdekeinek áthidalhatatlan ellen
téte, a nép becsületének szükséges megvédése); tud
niok kell, hogy Németországban milliók, meg miiliók 
vallási érzésével élesen ellentétben áll, hogy a háborús 
Istenben büntető, szigorú bírót lássunk, ki ezt a ki
mondhatatlan háborús nyomorúságot, tengernyi keser
vet s bánatot öntudatosan és akaratosan borítja az 
emberiségre, hogy „bánat“ -ra, „bünhödés“ -re bírja őket.

És hozzá ebben a háborúban ! „Fenyítő ostor“ 
alá lapulni . . .  M i németek azonban büszkén, felemelt 
fővel megyünk be és át e háborún, tudva azt, hogy az 
igazság és ártatlanság a mi részünkön van és ja j  
nekünk, ha e büszke öntudatot elvesztjük, ha úgy vonu-
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lünk ellenségeink elé, mint „bűnösök“, mint akik bünte
tést, sújt ást szenvednek!

Teljes határozottsággal visszautasítja Hoensbroech 
ezek után azt a tételt, hogy egy nép, mely a háború 
büntetési teóriáját nem ismeri el, mely nemzeti és 
kulturális fönnmaradásáért áldozatra kész küzdelmében 
nem „Isten fenyitő ostorát látja“, érett volna a tönkre
menetelre és hogy szárnál a még a győzelem is vere
séggé válhatik. Objektive véve ez a német népet sértő 
felfogás. Aki azt hiszi, hogy vallásos élete számára 
szükséges a büntetést és bosszút sóvárgó, vér- és 
könyörtelen megfizetést szomjazó ótestamentomi 
„Isten“ fölvétele, ám jól vagyon, de ezt a próbálko
zást, hogy ezt az „Isten“-t az egész népre rá akarja 
tukmálni, azt vissza kell utasít.ni. Nem tagadja 
Hoesbroech sem, hogy a háború tisztító zivatar, mely 
az országból nem egy ártalmas nyavalyát kitakarít. 
De ez a „hit“ egésze i más, mint a fenyitő és bosszú
álló Istenbe vetett hit. Ez az Isten Hoensbroech szerint 
dogma-isten.

(Adalék a hiboró teoligájához. Gyűjti: E. J.)

SZEHLE.
Iratokról való gondoskodás. Egy apró kis 

könyvecske került a kezünkbe. „Közel az Ú r !“ a cime. 
Vigasztaló szavak vannak benne sebesült katonák 
számára. Kiadja és kórágyon szenvedő vitézeinkhez 
elküldi üdvözletül az erdélyi református egyházkerület. 
Egy pár a helyzethez illő, rövid, okos vigasztaló szó 
és imádság van benne. Bizonyára kedves ajándék, 
sokszor kézbe kerülő jó barát lesz a sebesültek szá
mára. Kiadja az erdélyi ref. egyházkerület! Miért nem 
küld a mi egyházunk ilyen üdvözletét fiainak? Miért 
nem gondoskodtak a kerületek vagy az egyetemes 
egyház ilyen könyvecskékről? Miért nem adott ki 
ilyesmit a Luther-Társaság ?! . .  .

Még szerencse, hopy egy pár lelkész a saját 
kockázatára készült munkájával megmentett bennünket 
attól a szégyentől, hogy alkalmi, a lelkipásztoikodást 
támogató, a katonák lelki szomjúságát kielégítő mun
kák teljes híjával legyünk. Azonban ha mindazoknak, 
akik ezen a hiányon magánvállalkozásaikkal segíteni 
igyekeztek, teljes elismeréssel adózunk is, mégis égbe
kiáltó a hivatalos egyház teljes tétlensége ezen a fontos 
té re n ! ...  Már hallani és olvasni véljük a sajtótör
vényre való hivatkozással ránk küldött helyreigazítást, 
hogy hiszen az egyház terjeszt ilyen könyveket s hogy 
a Luther-Társaság kiadott egy vigasztaló Írást. Azon
ban abban a hiba, hogy a hivatalos egyház és a 
Luther-Társaság magánvállalkozások uszályhordozóivá 
válik, holott kötelessége volna hívei és önmaga irányá
ban, hogy minél olcsóbban és minél nagyobb tömeg
ben állítsa elő ezeket az imádságos könyveket. Mert 
az világos, hogy haszon nélkül, saját kiadásában sok
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kai több példányt tudna elterjeszteni kevesebb pénzért 
az egyház, mint hogyha az iratokat másoktól készen 
vaszi. Azt sem lehet talán állítani, hogy hivatalos ha
tóságainknak nem áll olyan ember a rendelkezésükre, 
aki ilyesmit megírni vagy összeszerkeszteni ne volna 
képes. Miért nem tesznek tehát v a la m it? !...

Ha valamikor egyházi közérdek forgott szóban, 
úgy ez bizonyára az! Ilyenkor a hivatalos egyháznak 
rögtön meg kellene mozdulnia s segítenie kellene a 
hiányokon és bajokon. Ez a tétovázás nem válik 
egyházunk becsületére.

Mi se találjuk valami nagy gyönyörűségünket 
benne. Egyszer már szívesebben írnánk valami örven
detes dologról szemlét s nem sajnálnák a dicséret 
koszorúját se nagyjainktól, ha tennének valamit, amit 
tenniük csak kötelességük s amiből egyházunkra ha
szon háramolnék. Imakönyvekre, vigasztaló iratokra 
állandóan szükség van. Még nem késő, milyen szép 
is volna, ha a mi hivatalos egyházunk is becsülné hős 
katonáinkat annyira, hogy elküldené üdvözletét egy 
kis imádságos, vagy egyéb könyv formájában hozzájuk 
a harctérre is, a kórházakba is . . .

A protestáns testvériség. A sárospataki refor
mátus lapok lü— 11. számában Réz László ir egy 
rozsnyói eset kapcsán a protestáns testvériségről. A 
rozsnyói eset abból áll, hogy állítólag Rozsnyón az 
evang. főgimnáziumban volt egy ref. vallású helyettes 
tanár is alkalmazva, akinek a rendes tanárrá való meg
választását csak azon feltétel alatt helyezték kilátásba, 
hogyha 1. kötendő házasságát evang. templomban fogja 
megáldatni, 2. születendő gyermekeit az evang. val
lásban fogja felneveltetni és 3. évenkint legalább egy
szer az ifjúsággal együtt az evang. templomban fog 
az Úrvacsorával élni. A helyettes tanár úr elpanaszolta 
a dolgot a rozsnyói ref. lelkésznek. Azután a válasz
tás megtörtént s a szóban levő ref. vallású tanár vá
lasztatott meg rendes tanárul — a jelek szerint az 
elősorolt feltételek alatt. így mondja ezt Réz László, 
aki közben Terray Gyulának tulajdonítja ezeket a ref. 
szempontból kellemetlen és testvérietlennek minősített 
feltételeket, s ehhez az általa előadott tényálláshoz egy 
csomó még csak részben megjelent megjegyzést fűz.

Az esetet nem ismerjük úgy, hogy biztos ítéletet 
mondhatnánk róla. Ha feltesszük, hogy Réz László 
teljesen híven adta elő a tényállást, akkor a rozsnyóiak- 
nak vagy Ter&y Gyulának az eljárását evang. egyházi 
szempontból helyeselni is lehet. Ha kedvem és időm 
volna hozzá, régi és új keletű levelekből egész köteg- 
gel szolgálhatnék, melyekben a ref. egyház egyes in
tézményeinek, vagy egyes vezető embereinek hasonló 
fellépését és követeléseit panaszolják. Néha sikertele
nül, de a legtöbbször sikerrel és bizony a „hüben 
und drüben“ hangoztatott testvériség rovására sikerül 
gyenge karaktereket a mindennapi kenyérrel így meg
kísérteni. Most visszakapták a kölcsönt.
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Mi nem írtunk az ilyen esetekről hosszú cikket. 
Csak nyeltük a keserűséget. De nem a veszteségen 
keseregtünk, bár az is fájt, hanem azon, hogy az 
egyházi szükkeblűség azért a kevés haszonért, miért 
is tudja annyiszor sárba taposni azt a testvériséget, 
amely a két prot. egyháznak nem ünnepi frázisa csupán, 
hanem létfeltétele.

Most is sajnáljuk, hogy a mi egyházunk hasonló
val fizetett reform, atyánkfiainak. Arra a tanári állásra 
kaptunk volna evang. vallásű tanárt is s ha már 
mindenáron reformátust kellett választani, rá lehetett 
volna az ő belátására bízni, hogy hogyan fogja állá
sát s azt, aki adta, megbecsülni. Az ilyen reverzálisok 
csak különböző kellemetlenségeknek az okozói. Nekünk 
közös megegyezéssel arra az álláspontra kellene he
lyezkednünk, hogy egymás híveit semmi körülmények 
közt egymás aklába nem hódítgatjuk. Ha csakugyan 
jó testvérek volnánk, megbecsülnök a magunkét, de a 
testvérünkét is. Ennek az elvnek az alkalmazását azon
ban első sorban a ref. egyháztól kérjük. Ők vesznek 
reverzálisokat vegyes házasságok alkalmával bizonyos 
előszeretettel evang féltől is, ők eszközöltek ki annak 
idején maguk részére államsegélyt s a tanári állásokra 
pályázóktól ők is nem egy esetben megkívánták a 
konzekvenciák levonását. Ök az erősebbek, az ön- 
tudatosabbak, az életrevalóbbak s mégis mi volnánk 
a testvériség amúgy is laza szálainak az oldozgatói? . . . 
Nem a farkas és a bárány meséjét akarjuk mi egymás
sal eljátszani ? ! .  . .

A Szent-István tá rsu la t. Ezt szoktuk rendesen 
a mi Luther-Társaságunk elé követendő például oda
állítani. Lássuk tehát legalább egyszer, hogy hogyan, 
minő működést fejt ki. A napokban közgyűlést tarfott 
a Szent-István társulat, amelyen Erdősi Károly beszá
molt a társulat 1914. évi működéséről. Az itt közölt 
számokat az ő jelentéséből vesszük.

E szerint a Szent-István társulatnak van ötezer- 
kilencszázharmincnégy (5934) rendes tagja — 405-tel 
több, mint 1913-ban. Ezek a tagok illetményként kap
ták a Katholikus Szemlét (58 iv), a társulat naptárát 
(9 ív) s rendes tagilletményül Marosi Arnold : A ter
mészet élete, Takács Menyhért jászóvári prépost: Az 
evangélium bölcseleté és Hévey G yula: Vázlatok a 
kath. misszók köréből cimü könyveket (29 ív) össze
sen kilencvenhét ívet. Pártoló tagja van a társulatnak 
1000. A társulat Tudományos és Irodalmi osztálya öt 
ülést tartott, melyeken öt tudományos tárgyú előadás 
szerepeit a műsoron. A kiadóhivatal működésének az 
eredménye 37 új kiadvány. Ezek között van több 
hittan és más tankönyv (pl. fonoinimikai ABC. olvasó
könyvek, Borosay F. Algebra, Fizika, Stilisztika, több 
tanítóképző int. tankönyv). Szépirodalmi kiadványai
nak a sorozatát négy új tankönyvvel szaporította, 
kiadott két ifjúsági munkát és hét népies füzetet. Eze
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ken kívül 42 kiadványnak (34 tankönyv!) új kiadása 
jelent meg.

A katonai lelkigondozás támogatására Reviczky A. 
Imák és intelmek a katonák számára c. füzetét 250000 
példányban kiosztotta a magyar katonák között. Ezen 
kívül ez a füzet megjelent német és tót kivonatban s 
elterjesztették 50—50000 példányban. Ugyancsak Re
viczky A. írt egy Bízzál fiam  c. imakön) vet sebesült 
katonák számára. Ez is megjelent magyarul (170000), 
németül (50000), tótul (50000), horvátul (10000), len
gyelül (10000), olaszul (10000) és románul (10000). 
Összesen tehát 670000 db. imakönyvet osztott ki 
ingyen. Az imakönyvek egy-egy tiszteletpéldányát a 
társulat gróf Mailáth György révén ő felségének is 
elküldötte, ki azokat meleg, elismerő szavakkal fogadta 
el. A hadi kórházakban kiosztotta a társulat 54000 
társulati, 34000 Rózsa Kálmán-féle népies kiadványt és 
20000 régi naptárt. Ezenfelül a társulat nyomdája 
hadikórházak számára 1000 példány „Ú j Lap“ -ot in
gyen állít elő, a papiros költséget Széchenyi váradi 
püspök fizeti.

A szétosztott imakönyvek értéke 200000, az 
ajándékkönyveké 25161 korona.

A társulat 5722 kor. hagyományt örökölt. 1914-ben 
belépett 38 új alapító tag, akik nagyobbrészt püspökök 
és kanonokok s összesen 16000 kor. rendkívüli bevé
tellel gyarapították a társulat vagyonát.

A társulatnak két nyomdája van: a Stephaneum 
és Rózsa Kálmán F. könyvkiadó és könyvnyomda rt.

Ezt a nagyarányú munkásságot természetesen 
nem várhatjuk el a mi szerényebb viszonyok közt élő 
irodalmi társaságainktól. Egy kicsivel több üzleti élel
mességet és alapítást azonban produkálhatnának és 
ezt meg lehet kívánni tőlük.

. KÜLÖNFÉLE.
Választások. Petrőczön az egyházközség egy

hangúlag Starke Sámuel adminisztrátort választolta 
meg r. lelkésznek. Kölpényben az elhalt Hyl Kornél 
helyébe Pecnik András tanítót léptette elő az egyház.

T á bo ri le lkész i behívás. Lauff Géza balfi lel
kész tábori lelkészi szolgálatra behívást nyert. Itt em
lítjük meg, hogy az egyetemes egyházi elnökség, kér
dést intézett a hadparancsnokságokhoz, hol nincs ev. 
tábori lelkész és hol volna szükség ev. tábori lelkész
nek kiküldetése.*

* Ezt a kérdést az egyet, egyházi elnökség előbb is meg
tehette volna! Meg aztán neki nem is annyira kérdeznie kellene, 
hanem tudnia, s utánajárnia, hogy hol nem részesülnek kellő 
gondozásban hitsorsosaink, s megindokolt előterjesztéseket ten
nie, hová volna szükség!tábori lelkészeket kinevezni. A lelkészek 
segítségével ennek a megállapítása nem is volna olyan lehetet
len dolog. Néha az egyh. lapok is Írnak ilyesmiről, azokat is 
figyelemmel kellene kisérni. (Szerk.)
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Adomány. A sörkúti ev. egyház lelkészfizetési 
alapjára Wittchenné szül. Galgon Mária 1000 koronát, 
a templomépitési alapra szintén 1000 koronát adomá
nyozott. Legyen e nehéz időben e kétszeresen értékes 
adományon Isten áldása.

A miskolci evang. nöegylet áldott munkájáról 
is meg kell emlékeznünk. A nőegylet dr. Markó 
Lászlóné vezetése alatt a legöníeláldozóbb buzgóság- 
gal működik. A Vörös-Kereszt Egyletnek adott 1000 
Koronát. Az egyleti tagok serény kézzel 300 koronáért 
pamutot dolgoztak fel hósapkáknak és érmelegitőknek. 
Magukra vállalták egy népes miskolci kórházban 
1000 -1400 beteg gondozását. Ebben a kórházban 
főznek sütnek, ápolnak reggeltől estig, maguk osztják 
ki a sebesült hősök között az ízes eteleket, biztató, 
megnyugtató, reménytkeltő szavuk és mosolyuk nyájas 
otthonná teszi a hazáért szenvedő hősök számára a 
rideg kórházi termeket. A szeretet és könyöriilet ez 
áldott munkáján és annak végzőin legyen továbbra is 
az isten áldása.

A váci evang. egyház 1915. március hó 28-án 
(virágvasárnapján) délután fél j6 órakor a templomban 
vallásos estélyt re dezett. a következő programmal:
I. Közének. 2. Ima. 3. „ítélet napjai.“ Irta Gyóni Á. 
Géza, szavalja Cseh Irma IV. o. polg. isk. tanuló.
4. Luig Lucci: „Egyházi ének- énekli Martin Anna 
úrleány. 5. A „Haldokló hős története.“ Irta Vargha 
Tamás, szavalja Borbély Bandi IV. o. gimn. tanuló. 
t>. „Hol látjuk most a Jézust?“ Raffay Sándor bpesti 
Deák-téri ev. lelkész előadása. 7. „A magyarok Istene.“ 
Irta Petőfi Sándor, szavalja Sulyok Helen IV. o. gimn. 
tan. 8. „Csak egy éjszakára.“ .rta Gyóni Achim Géza, 
szavalja Késmárszky Kálmán IV. o gimn. tan. 9. Ária, 
Mendelson: „Paulus“ c. oratóriumából énekli Martin 
Anna úrleáry. 10. „Fohász.“ Irta Csajbók Lidiké, el
mondja Szuchovszky Jolán IV. o. polg. isk. tanuló.
I I .  ima. 12. Hymnusz.

Hogyan gondoskodik a ref. egyház katona- 
lelkészekről? Mig a mi egyetemes egyházun a 
hadügyminisztérium, vagy a hadtestparancsnokok út án 
akarja megtudni, hol van szükség ev. tábori lelkészekre s 
csak általánosságban kéri a tábori lelkészek szaporí
tását, addig a ref. egyet, konventi elnökség a kerületi 
elnökségeket konferenciára hívta ö sze s a püspökök 
kötelességévé tette azon helyeknek a megjelölését, 
ahova tábori lelkész volna kinevezendő és azokat a 
lelkészeket is, akik kerületükből erre a szolgálatra 
alkalmasak. Az ily módon megtett előterjesztésnek 
megvan az az eredménye, hogy a ref. tábori lelké
szek száma arra az arányra fog emeltetni, amely a 
róm. és gör kath. katonák és tábori lelkészeik között 
van. Ez idő szerint be van híva 750 kath. lelkész. 
Ki van nevezve 40 ref., kiknek számát legközelebb 
hatvanra fogják kiegészíteni. A ref. egyház meg lehet 
elégedve ezzel a konventi elnökségi intézkedéssel s 
ezzel az eredménnyel.

Curiai ítélet. A kir. curia 3709/914. sz. ítéleté
vel helybenhagyta a veszprémi törvényszéknek és győri 
ítélőtáblának a Lőrintén elhalt Ihász Lajos volt egyház- 
kerüleleti felügyelő végrendeletének érvénytelenítése 
ellen özv. Varga Jánosné Artner Aranka és özv. Bara
nyai Kálmánné Lepossa Etelka felperesek által indított 
keresetét. E szerint a bíróság a hagyatékot az örök

221

hagyó végrendelete értelmében fogja átadni az örökö
söknek.

Ausztria. A „Los von Rom“-mozgalom most 
sem szünetel. Steierországban 1913-ban 406, 1914 ben 
pedig 502 volt az evangélikus egyházba való áttérések 
száma. A legtöbb áttérő volt Marburgban (176) és 
Grácban (163). Csehországban az áttérési mozgalom 
a múlthoz képest némileg hanyatlott. 1913-ban 1236, 
1914-ben pedig 1121 volt az áttérők száma, viszont a 
kitérők száma 96-tal kisebb, mint 1913-ban. Vagyis a 
hanyatlás elenyészően csekély.

Hol az evangélikusok helye? Az osztrák kul
tuszminisztérium szerint holtuk után ha nem is a temető
árokban, de legfeljebb az öngyilkosok és más tisztes
séges temetést nem érdemlő személyek között. Erre 
az álláspontra helyezkedett egy konkrét esetből kifolyó
lag. Fürstenfeldben ugyanis van evang. egyház, de 
nincs evang. temető. Az evangélikusok is a kath. 
temetőbe temetkeznek. A fürstenfeldi Szent Jánosról 
nevezett plébánia azonban nem engedi meg, hogy az 
evang. halottakat a temető főbejáratán át vigyék a 
temetőbe s az evang.-ok helyét is az öngyilkosok és 
a megkereszteletlen gyermekek helye mellett jelölte ki 
és egy drótsövénnyel kerítette el. A fürstenfeldi evang. 
egyház ezt az osztrák jog szerint mindenkinek kijáró 
„tisztesseges temetés“ megtagadásának tartván, pa
nasszal élt, mire a kerületi kapitányság és a helytar
tóság kimondotta, hogy az evang.-okat nem szabad 
eltiltani a főkapun at való járástól és a kerítést is el 
kell távolítani az evang. rész körül. Az érsekség feleb- 
bezése folytán az ügy az osztrák kultuszminiszter elé 
kerult, aki úgy intézkedett, hogy a fürstenfeldi szent 
Jánosról név. plébánia nem kötelezhető sem a kerités 
eltávolítására, sem p.d:g a főbejáraton való temetés 
megengedésére. A fürstenfeldi evang. egyház az oszf- 
rák közigazgatási bírósághoz fordult panasszal. A 
közig.izgatási bíróság azonban a panaszt a napokban 
elutasította.

Ez a nagyon jellemző eset szomorú bizonyítéka 
amik, hogy emmifele szent összeolvadás és a csata
téren való együttvérzés nem képes egynémely itthoni 
felekezeti ellentét eltávoztatására, sőt n^ha nz enyhí
tésre sem. Az „Evang. Kirchen-Zeitung für Oesterreich“ 
— amelyből ezt a hirt átvesszük, joggal mondhatjuk, 
hogy az ilyen döntések alkalmasak arra, hogy az 
osztrák evangélikus lakosság szivében keserűséget 
okozzanak.

Ausztriában különben kath. körökben meglehetős 
a harcias hangulat. Dr Piffl, a bécsi biboros-herceg- 
érsek nemrég nyilvános gyűlésen mondott jövendölést 
arról, hogy a háború után gonoszabb „Kulturkampf“ 
lesz, mint 1871-ben. Az ilyen jövendölések nem rej
tett szándékok burkolt megnyilatkozásai ?

Végül egy eset a „Grazer Kirchenbote“ szerint. 
A gráci irgalmasok kórházában halálos sebbel fekszik 
Berg Vilmos sebesült evang. katona. Halálos ágyához 
siető kath. anyja már eszméletlenül találja. Az irgal
mas páter az anyát mindenáron rá akarja beszélni, 
hogy eneedje fiát az utolsó kenettel ellátni s mivel a 
a halott fiú fölött való rendelkezés ismét az anyára 
száll vissza, temettesse el katholikus pappal. Az édes 
anya a fiú szent meggyőződésére való tekintettel a 
páter kérésével szemben állhatatos maradt. A hős 
Berg Vilmos evang. maradhatott halálában is.
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M iskolcz. Az egyház nagyérdemű lelkészének, 
Csók Györgynek a miskolci ev. egyház értesítőjében 
közölt évi jelentéséből látjuk, hogy az 1914. évben 
megkereszteltetett 62, konfirmáltatott 52 gyermek. Házas
ságot kötött 21 pár. köztük 19 vegyes. Meghaltak 69-en. 
Úrvacsorát vett 347 férfi. 575 nő, összesen 922. A 
városban levő 16 tanintézet 400 evang. tanulóját hat 
kitoktató heti 48 órában tanitotta hittanra. Az egyház 
kapott 2057-21 kor. adományt, a nőegylet 560 kor. 
A gyámintézet javára adott 120-75 a Vöröskereszt 
egylet javára pedig a templomi gyűjtésből jutott 196.18 
kor. A lelkész báró Radvánszky Kálmán VörösKereszt 
egylet megbízott Baron János segédlelkész és egy 
galíciai menekült hivatalnok segítségével ellátja a tudó
sító iroda dolgát, helyben 16,000 tudakozódó nyert a 
háború kitörése óta felvilágosítást. Ezenfelül az ő vál- 
laira nehezedik, a kórházakban is a lelkipásztori gon
dozás munkája. Karácsony előtt való napon huszonöt 
karácsonyfánál kellett magyarul, németül, csehül, tótul 
ünnepi beszédet mondania! Az egyház vagyona 885201 
korona érték. Bevétele volt 82,212 korona, kiadása 
45769-56 korona, vagyongyarapodás 36502-94 korona. 
1915-re körülbelül 48,000 korona szükséglet fedezé
séről kell gondoskodni.

Megvételre keresem az egyetemes gyűlés 1865, 
1866, 1867, 1876. 1879. 1883 és 1895. évi jegyzőkönyveit. Aján
latot kérek.

Eperjes, 1915. március 25.
K orbé ly Géza

esperes.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
S, K. és K. K. Budapest. A küldeményért köszönet. Jönni 

fognak.
Sz. R. M ostar. A hiányzó számot pótoltam. A levél a 

jövő számban. Szív, üdv.
H. K. Gölnicbánya. A levelezőlapot közöltem Radeval. 

Őt bizonyára érdekelni fogja. Engem meglepett a hólabda-együ- 
gyüség ilyen formába való megnyilvánulása. A régi püspöki 
körlevélnek talán hamarosan helyet szorítok. Köszönöm, hogy 
gondoltál rám.

B. B. Magyargurab, Kérdésére a választ a jövő számban 
közlöm. Őszinte tiszt.

Iratterjesztésre a Luther-társaság főtitkári hivatalához 
Biszkup Béla magyargurabi lelkész úr ado.nányakép 3 koronát 
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főgymn. t a n á r ................................ K. 1.50
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Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
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ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító
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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 m ellett ki
váló, tiszta légnyomása csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat s zá lliL  
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mü ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgofiajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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K ifu t haiBsoh f M i i i l i  lelkntása MIM.
— Jogi vélemény. —

Papi körből let.em felkérve, hogy egy kérdésben 
véleményt adjak, a me y a mi népünknek Amerikába 
történő gyakori kiköltözése folytán már több Ízben 
fel lett vetve és a mely iránt papjaink is érdeklődnek.

Egy itteni hívünk tiz évvel ezelőtt kivándorolt 
Amerikába. Itthon maradt neje őt nem követte. A férj 
legújabban azon okból, hogy felesége őt elhagyta, 
válópert indított az amerikai bíróság előtt, a mely a 
házasságot felbontotta. A férj kivándorlásakor kétség
telenül magyar honos volt és később sem szerzett 
idegen honosságot. A házasság felbontása után Ameri
kában megnősüli.

Kérdés: joghat lyos-e a házass'g felbontása 
Magyarországon és ha nem hatályos, kiteszi-e magát 
a férfi annak, hogy ellene, ha Magyarországba vissza
tér, kettős házasság miatt bűnvádi eljárást indítanak.

A magyar törvények erre nézve határozott fele
letet adnak:

A házasságjogi törvény 114. §-a kimondja „Ma
gyar honosok házassági perében csak a magyar biró- 
ság ítélete hatályos.*

Ha tehát az illető egyén akkor, a mikor az 
amerikai bíróság a házasságát felbontó Ítéletét meg
hozta, még magyarhonos volt, ez az Ítélet Magyar- 
országon kétségtelenül nem hatályos, az egyén házas
ságát itt nem tekintjük felbontottnak és ha feljelentik, 
a kir. ügyész kettős házasság miatt folyamatba teszi 
ellene az eljárást.

Csak általánosságban van közölve, hogy az illető 
egyén tiz év előtt vándorolt ki, már pedig azon fordul 
meg a dolog, hogy az a tiz év elmúlt e már akkor, 
a mikor az egyén házasságát Amerikában felbontották ?

Az 1879: L. törvénycikk 31. §-a szerint ugyanis 
azon honpolgár, ki a magyar kormány vagy az oszt
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rák-magyar közös ministerek megbízása nélkül 10 évig 
megszakítás nélkül a magyar korona területének hatá
rain Livül tartózkodik, elveszti magyar állampolgárságát.

A távol'ét ideje azon naptól számítandó, a me
lyen az illető a magyar korona területének határát 
elhagyva távozott a nélkül, hogy magyar állampolgár
ságának fenntar ását az illetékes magyar hatóságnak 
(alispán, polgármester) kijelentette volna: vagy ha út
levéllel távozót», a mely napon útlevele lejárt.

A távoliét folytonossága megszakittatik az állal, 
ha az eltávozott magyar állampolgárságának fenntar
tását a fentebb nevezett illetékes hatóságnak bejelenti, 
vagy újabb útlevelet szerez, vág/ valamely osztrák
magyar konzuli hivataltól tartózkodási jogot nyer, 
avagy valamely osztrák-magyar konzuli község anya
könyvébe beiratik.

Alkalmazva ezen törvényt a felmerült esetre az 
a véleményem, hogy abban az esetben, ha az illető 
egyén az idézett törvény értelmében a házasság fel
bontásakor magyar honpolgárságát távoliét folytán 
még el nem vesztette volt, akkor az amerikai ítélet 
nálunk nem hatályos és a férj a kettős házasság bűn
tettét követte el midőn újból megnősült, ha azonban 
magyar honosságát elvesztette akkor — tekintet nélkül 
arra, szerzett-e amerikai állampolgárságot vagy nem, 
a magyar hatóságok az ő újabban kötött házasságával 
nem fognak törődni, illetve annak érvényességét el 
fogják ösmerni.

Sztehlo Kornél.
w ¥ w A f 'i^n vr^¥»»A/^ i*iW ¥>»A)-i f r r i '  r>v»->r »i----——w i - , -»——**

„Ihász György alapítvány.“
A budai ev. egyházközség igen szép alapítvány 

birtokába jutott. A folyó évi március hó 14-én elhalt 
Ihász György a „Vendéglősök Lapjá“-nak szerkesztője 
és kiadó;a 20,000 (húszezer) korona névértékű ö°/0-os 
hadikölcsönkötvényt ajándékozott az egyházközségnek
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15. szám.

azzal a határozott kikötéssel, hogy annak kamatai ki
zárólag a budai ev. egyházközség kebeléből alakítandó 
kelenföldi lelkészi kör vagy külön egyházközség cél
jaira fordíthatók csak. A megboldogult annak idején 
úgy rendelkezett, hogy ez „Ihász György alapítvány“ 
kamatait halála bekövetkeztéig ő élvezi, azután addig 
mig a kelenföldi egyházi alakulat létre nem jön, a 
kamatok a tőkéhez csatoltassanak. Az elhunyt alapit- 
ványozó egyetlen leánya s a hagyaték nagyobb részé
nek örököse, nemcsak hozzájárult elhunyt apja vég
akaratához, hanem a hagyatéki tárgyalás alkalmával 
maga is a „Kelenföldi Templomépitő Egyesület“ ala
pitó tagjainak sorába, lépett s ezen a címen 100 koro
nát juttat az egyesületnek.

Ihász György a nagylelkű adományozó igen 
változatos, küzdelmes életpályát futott meg. Várpalotán, 
Veszprémvármegyében született ősi evangélikus csa
ládból, melyben az egyházhoz való ragaszkodás meg
ingathatatlan családi hagyomány számba ment. Székes- 
fehérvárt, mint pincér kezdte meg pályáját s utóbb 
Budapestre került. Itt folytonosan képezte magát s 
valami őseredeti energia tüzelte, hogy előbbre jusson. 
Hosszas küzködés után megalapította a „Vendéglősök 
Lapja“ c. szakújságot s szinte lehetetlen állapotok kö
zött fenn is tartotta. Hozzáértő szakemberek tanúsága 
szerint nagy része volt vendéglősiparunk megmagya- 
rositásában. Mikor már valamelyes neve volt a ven
déglős világban, akkor kezdettek a szakegyesületi 
gyűléseken „wegen dem Ihász ungarisch zu sprechen.“ 
Bennünket azonban ebbeli szereplése sokkal kevésbbé 
érdekel, mint az az egész küzdelmes, hányatott, a 
szenvedések tüzében égett életet megnemesitő vonás, 
hogy a megboldogult egyházához mennyire ragaszko
dott. Tüzes „lutheránus“ volt s ahol csak megfordult, 
mindened heves, kemény vitákat állott azokkal, akik 
Luther szédítő nagyságáról, vagy a magyar evangélikus 
egyház culturtörténelmi jelentőségéről máskép véleked
tek mint ő. Budapestnek úgyszólván minden evan
gélikus lelkésze ismerte ő t; a templomoknak szorgal
mas látogatója volt, a Kispest—erzsébetfalvai egyház- 
községben presbyteri hivatalt is viselt s utoljára a 
„Kelenföldi Templomépitő Egyesület választmányi tag
jává is megválasztották.

Élete vége felé jóformán mindennel és minden
kivel meghasonlott, de elsötétült világnézlete egyházához 
való vonzódását be nem árnyékolta sőt annál tisztábban 
kiemelte. Kemény munkával s példás takarékosággal 
szerzett tisztes vagyona felett sokféleképen akart rendel
kezni, de változó tervei között változatlanul állott min
dig az a szándéka, hogy egyháza céljaira nagyobb 
összeget fog hagyni. „Fiuutódot szentegyházamnak nem 
hagyhatok — mondá, egyetlen leányom más valláson 
van, igy kell hát végtelen hálámat iránta lerónom.“ 
E sorok írója lelkészi hivatásából folyólag sokszor 
üldögélt a megboldogultnak kinos betegágya mellett és
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sokat épült törhetetlen evangélikus hithüségén. Örökre 
feledhetetlen lesz az a délelőtti óra, mikor kedves 
éneke az „Isten fölséges adománya“ szépségeit fejte
gette előttem, s mikor egy téli estén azokat a zsoltá
rokat keresgélte ki, amikben a beteg embernek vigasz
talása van. Ahogy pedig egyházunk berendezkedésének 
minden csinját-binját ismerte, az egyenesen bámulatra 
méltó volt.

Március 16-án helyeztük örökjnyugalomra a farkas
réti temetőben. Sok kinos szenvedése után örök meg
nyugvást hozott neki a temető, s örök emléket biztosit 
neki egyházszeretetéről az utódoknak is tanúskodó 
hagyománya. Követendő példát vehetnének róla mind
azok, akik földi javak birtokában közel érzik magukhoz 
az élet és halál Urának haza hívó szózatát. Hiszen 
elegen vagyunk, akik tudjuk, hogy mily sokat köszö
nünk evangélikus egyházunknak, de csak nagyon kevesen 
akadnak, akik tettekben is kifejezésre juttatják hálájukat 
dicsőséges múltú s elszomorítóan sivár jelenü egy
házunk iránt.

Ö ezt igazán megtette. Legyen áldott emlékezete, 
s legyen Isten gazdag áldása nagylelkű hagyományán!

Sz. Q.

VILBQERŐK.
Megindult im a viiágtengely,
Harsog, miként a világtenger,
Világerő forgatja, hajtja — 
nemzetek sorsa fordul rajta.
Megindult im a világhenger 
Törik alatta állat, ember,
R vér alatta ki nem szárad —
R világhenger el nem fárad.
Megmozdult im a világrosta,
Rázkódnak rajt' a népek sorba,
Keresztül hull: vér bosszú, harag —
De a szinjava — az fennmarad.

Országok teste szakad ketté, 
nemzetek szive lesz repedté,
Vérföld alatt a népek teste —
Világeke hogy általnyeste.
Világorkán, hogy sir és bömböl ;
Porszemet zúz a sziklatömbbó'l,
Népek üstökét tépi, rázza —
E világot de megtépázza.
. . . Tengely leperg, az eke akad,
Henger megáll, a rosta szakad,
Orkán elül — a fáradságtói 
Lihegünk majd, ha mind átgázolt:,—
Ki indított világerőket? 
ő világromlás kivel dől meg?
(Jj világot ki emel mélybői :
Igazságot a bűnből, vérből ? . . >
Világerőkkel ki pusztít s hagy:
Erős Isten, az te vagy, te vagy ! 
ítéleted el sohsem késik :
Kikeleszted a kor vetésit.

S ha — kik maradunk — majd megállunk 
Romok fölött és perbe szállunk 
Veled Erős, hogy mért ezt hagytad ?
Mondod : vetettéi : ezt arattad.
. . . Tengelyed zug, zörg s rajta sorba 
Tűnik s merül fel népek sorsa . . .
Emeld e népet, mentsd meg rajta,
Derüljön reá béke napja! TRS K.
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Mostári levelek.
ii.

Körutazás.

Csönd voit a határon, amikor vonatunk lassan 
elindult Mostarból délfelé. Aminthogy itt a fekete 
hegyek között mindig csönd van. Ezt az országot 
az Isten „megáldotta — kővel“, amint egy ma
gyar baka egy alkalommal mondotta. A kopár he
gyeken legfeljebb ha néha-néha egy-egy csenevész 
cserje dugja föl a fejét, de az is olyan, mintha bocsá
natot akarna kérni, hogy idemerészkedett. A sziklák 
között egynéhány fűszál félénken húzódik meg. De az 
elegendő ahhoz, hogy a juh és kecskepásztorok nyá
jaikat kiterelgessék a hegyoldalba. Riadt természetű 
asszonyok és pásztorgyerekek tekintgetnek a sziklák 
mögül a szuszogó vonat ulán, amely mint valami 
fáradt sikló mászik lassan fölfelé, mindig magasabbra. 
Minthogyha a napsugár bántaná folyton bújócskát 
játszik. Egyik alagútból ki, a másikba be. Az alagutak 
szájánál mindenhol rendületlen nyugalommal állanak a 
bosnyák és dalmát népfölkelők. Egy kanyarulatnál 
szemünk hirtelen egy völgykatlanba téved. Végtelen
nek látszó zöldes tóféle kerül élénk. Nézem az órát. 
Pontosan három és fél órát utazunk a hegygerincen s 
a tó még mindig előttünk van. Megfoghatatlan. Kuta
tok földrajzi emlékeim között, de sehogy sem tudom 
kisütni, micsoda viz lehet ez. Ategkérdem a kalauztól. 
„Nem állandó viz ez kérem“ — mondja németül. 
„Télen át majdnem az összes hercegovinál medencék 
megtelnek vízzel. Tavasszal azután lassan beszivárog 
a földbe s pompás termőföld marad utána. A gabpna 
itt kétszer is érik egy nyáron.“ Csupa kiáltó ellentét 
ez az ország. Fenn a legvadabb kopárság. Lenn búja 
növényzet.

Éppen negyedszer láttam már ezeket a tájakat. 
Havonta látogatom meg az evang. és ref. híveket 
Trebinjén, Bileken, Nemesinjén (legközelebb Stolacra 
és Kotovácra is el kell néznem, de ezidő szerint a hó 
miatt a hegyi szerpentinek csaknem járhatlanok). Ta
lán érdekelni fogja az „Evang. Lap“ olvasóit, hogy 
mit is dolgozhat egy evang. tábori lelkész Hercegoviná
ban. Január 1-én vonultam be Mostárba. S noha már 
akkor több hónapja harcban, állottunk, ezen az egész 
n?gy területen én voltam az első prot. tábori lelkész. 
Pedig híveket jócskán találtam. Sebesült és beteg a 
mostári, trebinjei, bilkei stb. kórházakban most nagyon 
kevés van. Jelenleg meglehetős „szélcsend“ van erre
felé. S aminthogy ezek a kórházak a harctér első 
biztos állomásai, a sebesülteket, mihelyt lehetséges 
Magyarországba és Ausztriába szállítják. De ezért —  
sajnos — még így is találtam 30-nál több hívet a 
mostári nagy kórházban. Egynéhányat közülök azóta 
el is hántoltunk. Tevékenységem súlypontja egyelőre 
inkább a készenlétben lévő katonaságra esik. Február
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elején vonult be Castelnuovoba egy református, márc. 
elején Trebinjébe egy erdélyi szász tábori lelkész s 
így munkánk már egy kissé megoszlik. Utóbbi azon
ban -  sajnos — a magyar híveket nem igen tudja 
ellátni. Mostárban momentán k. b. 700 protestáns 
katonám van (550 magyar, 150 német), Trebinjében 
k. b. 600 (450 magyar, 150 német), Bileken 600 (400 
magyar, 200 német), Nevesinjén 60 (55 magyar, 5 
német) s Kotovacon és Stolacon, ahová az út nehéz
ségei miatt eddig még nem juthattam, a statisztikai 
kimutatás szerint szintén vagy 600—700. Nyelvi ne
hézséggel tehát nem kell küzdenem, mert eddig mind
össze 15—20 tót hívővel találkoztam, akik azonban 
tökéletesen jártasak a magyar nyelvben is.

Anyaegyházamban (Mostár) és leányegyházaimban 
már egész kis gyülekezeti életet teremtettünk. Hétköz
napokon meglehetősen bajos a legénységgel érintke
zésbe jutni, mert legnagyobb része fenn van az u. n. 
„Werkek“-en. Tehát istentiszteleti sorrendet adattam 
ki parancsban, mely szerint a hónap első vasárnap
ján magyar, utolsó vasárnapján német istentiszteletet 
tartunk. Kivételt az ünnepek képeznek. A közbeeső 
hetek és vasárnapokon a „vidéki“ híveket látogatom. 
Minthogy azonban ezeken az istentiszteleken csak azok 
vehetnek részt, akik éppen azon a vasárnapon szaba
dok, szolgálatban nincsenek, gyakran megesik, hogy 
olyan legénységnek beszélek, akik először jelennek 
meg istentiszeletemen, úgy, hogy minden istentisztelet 
után úrvacsorát is osztok (vegyesen ostyával és ke
nyérrel). Néha — ha a „Festungs-Kommando“ megadja 
rá az engedélyt, magukban a tüzérségi „Werk“-ekben 
is fölkeresem hívőinket. Tartok ezenkívül időnként 
helyőrségi kórházunkban is istentiszteleteket a járó
betegek és betegápoló katonák részere.

Az istentiszteletek helyiségei különbözők. Afos- 
tárban a „Polgári ALigyar-Egyesület" jóvoltából az ő 
helyiségük nagytermében, egyesült kaszárnyákban, fa
barakkokban, sziklába vájt legénységi szobákban, 
betegszobákban és — a szabad ég alait prédikálunk 
és imádkozunk.

A legénység „eltolások“ következtében a várak
ban és helyőrségekben gyakran változik. Átvonulók- 
nak, újoncoknak eskütétel előtt gyakran tartunk isten
tiszteleteket.

Hét napja tértem vissza körútamról, miután bő
ven volt részünk hóban, fagyban, nyári melegben, 
vasúinkban, fogatokban, személy- és teherautókban. 
Tudj’ Isten, az ember szívesen tűr hideget, meleget, 
olykor nélkülözést, sőt — amint az utolsó libeki útunk 
beszélhetne róla — komoly veszedelmeket, hogyha a 
parancsnokoknál azt a lekötelező szívességet, a legény
ségnél azt a szent lelkesedést, őszinte örömöt és azt 
a szomjat az evangélium után tapasztalja, aminek 
tanúja vagyok minden egyes alkalommal. Sokaknál 
az ember puszta megjelenése elégséges ahhoz, hogy
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könnyekre fakassza őket. Nem egy jött hozzám az 
első találkozás alkalmával: „Tisztelendő Úr, az em
bernek könny facsarodik ki a szeméből, hogyha látja, 
hogy mindenkit meglátogat a papja s mi már oly 
régóta vagyunk itt s ha imádkozni akarunk, tömjénes 
kápolnákban kell összegyülekeznünk,“ Megmagyaráz
tam természetesen nekik, hogy nem rajtunk múlott, 
hogy eddig nem „látogattuk“ meg őket. S bármilyen 
vitézek a mi katonáink, a hosszas megpróbáltatás 
fölötte érzékennyé tette őket. Soha a hazamenetelről 
nem beszélnek. Istenbe vetett hitük és az igazságos 
ügy győzelmébe helyezett reménységük megható. De 
egyetlen érzékenyebb pontot a családról, az otthon
lévőkről, az elesett bajtársakról a legcsekélyebb mér
tékben érintsünk, a legdrágább gyöngyszem ott csil
log marcona orcájukon. És éppen ez lesz ennek a hábo
rúnak legnagyobb vívmánya, hogy az emberek ismét 
megtanulnak érezni, a felebaráti szeretet nem lesz a 
szószék hazug frázisa, a családi összetartás nem esik 
anyagi érdekek áldozatává, a hazaszeretet nem lesz a 
múltakba visszanyúló fénysugár, a kosnopolitismus 
romjai alá temeti idealistáit — és mindenekelőtt a 
vallási restauráció már messze kopogtat az emberek 
szívének pitvaránál. Be fogják látni, hogy Jézust, az 
„érzelem fejedelmét“ nem lehet gondolkozó koponyák 
szülte dogmatikai korlátok közé szorítani, hanem meg 
kell őt élnünk, életelvvé, azzá kell őt ismét tennünk, 
ami ő maga volt és akart lenni. Nem fogják őt maj
dan az éretlen ifjú gőgjével sem lemosolyogni és a 
sárba rántani, hanem mint az emberiség történelmének, 
minden időknek legnagyobb ideálját mint a „via, veritas 
et vita“ -t ezer kereszten keresztül is követni fogják 
egészen a világbékéig, egészen a legeszményibb em
berig. Éz azután jöhet az utolsó Ítélet, bízva fogjuk 
mondani: lm hol vagyok Uram ?

Nem mulaszthatom el levelem végén hálás kö
szönetét mondani azoknak, akik itteni harcosainkról 
már eddig is megemlékeztek. Ami gyönge erőnktől 
telik, mi megtesszük közöttük kötelességünket, de 
minden hirdetésünkkel és szónoklatunkkal legalább is 
egyenértékűek azok a vallásos iratkák, amiket szép 
számban osztottam ki már én is közöttük az otthon
lévők gondoskodó szeretete révén. Köszönetét mon
dok első sorban a Luther-Társaságnak, amely titkára 
utján számos magyar, német, tót iratot juttatott hoz
zám. Köszönetét mondok Raffay Sándor budapesti 
lelkésznek, aki „Az én imakönyvein“ -ből, amely 
katonáim között különösen kedvelt imádságoskönyv 
200 példám t, kiadott háborús beszédeiből 100 pél
dányt küldött címemre. Köszönetét mondok Endreffy 
János kedves barátomnak, aki a saját és neje ado
mányaként Kapi: „Erősvárunk az Isten“ és Lie. Schmidt: 
„Unverzagt“ c. iratainak 120— 120 példányát küldötte s 
akinek a buzgólkodására a lajoskomáromi evang. 
Nőegylet a Lie. Schmidt-által készített nagypénteki és
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husv-Ti üdvözleteknek 200—200 példányával (magyar 
és német nyelven) ajándékozott meg bennünket. Vé
gül meg kell emlékeznem Kozlay Kálmán szepes- 
szombati lelkészről, aki nagyszámú egyházi lapot, ké
pes folyóiratot, naptárt juttatott hozzám. Isten áldása 
legyen az adományokon !

A gabona megérett az ar?tásra! Munkálkodjunk, 
amíg nappal vagyon !

Mostár, 1015. március 17.
Szántó Róbert.

SZEHLE.
Getsemáne. Karinthy Frigyes „Két hajó" c. novel- 

lás kötetében van egy dolgozat, aminek ez a cime. 
Egy levél ez, amit Jézus irt halála előtt a Getsemáne 
kertben az ő Jánoskájához, aki kedves szelíd szőke 
fiú. Ebben kifejti Jézus azokat az okokat, miért akar 
ő meghalni.Ez az irás bennünket itt azért érdekel, 
mert e lap hasábjain nem rég volt szó az „ismeretlen 
evangéliumról“ , arról a meséről, hogy Jézus 12 éves 
korától harmincadik évéig Indiában és Perzsiában járt. 
Érdekes, hogy ez a mese Karinthy novellájában is 
szerepel. Még pedig ilyenformán:

„Hallgass meg János. Én nektek soha nem beszél
tem az én életemről. Tizenkétéves koromban eltűntem 
Názáretből és harminc esztendős voltam, amikor ti 
megismertetek . . . Tudod-e János, hogy sokfelé jártam 
ám — tizennyolc év hosszú idő és ti nem tudtok 
erről a tizennyolc évről. Bejártam egész Kisázsiát és 
nyolc évet éltem egy csudálatos szép földjén, a fél
sziget déli csúcsán — hallottatok valaha a dravidákról?.. 
Élnek közöttük papok Jánosom, akiket fakiroknak és 
derviseknek neveznek, ezekben a papokban találtam 
meg útját ama vallásnak, ami az én szivemnek kellett. 
Ők nem a szó emberei, mint a zsidó próféták. . az 
ő lelkűk megfeszült akarata tetteken át válik erővé és 
csodává. Láttam köztük az első években olyanokat, 
akik kiállnak a sokaság elé és elém — s egyszerre 
szemünk láttára a levegőbe tudnak emelkedni, vagy 
kettészelték saját fejüket, vagy átszúrták szivét egy 
gyermeknek s aztán éppé, érintetlenné tették egy kéz- 
legyintéssel. És voltak köztük, akik virágerdőt vará
zsoltak a szemünk elé, a puszta homokból egy szem- 
pillantás alatt ! !“

Hogyan lehetséges ez?
„O ly egyszerű, óh, oly egyszerű volt az egész: 

tudd meg Jánosom, az emberi elmében van egy kemény 
pont, — valahol a két szem között, a koponya falán 
túl, — ezt a pontot kell megmerevíteni agyunkban, s 
e pontból mozgatni lehet más emberek szemét és el
méjét, úgy ahogy akarjuk — és e pontból hiszem, 
meg lehet mozgatni a hegyet s így szólni: menj a 
tengerbe“ . . .
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Azt hiszem: elég!
Ebben a klasszikusan egyszerű novellában az a 

megszívlelni való s azon lehetne sírni, hogy olyan 
egyíigyiiségek, aminő Jézus indiai tartózkodásáról a 
dravida dervisek közt töltött idejéről szóló mese iro
dalmi körökben is él és virágzik, hívőkre, megírókra 
és olvasókra talál. A szegény egyházak nagyszerű 
apparátust tartanak, theol. tanárokat fizetnek, hogy 
kutassanak, keressék és terjesszék az igazságot. A 
synoptikus kérdésről és egyéb egyházi szempontból 
hochwichtig történeti kérdésekről, amelyeknek a való
színűsége ezerszer nagyobb ezeknél a meséknél, alig 
tudja bizonyos koron felül a legszükségesebbet is 
valaki a drága hitoktatás dacára. Ellenben novellákból 
stb. ilven fogalmakat szereznek a dolgokról. Hogyne, 
mikor: „oly egyszerű, óh, oly egyszerű az egész: tudd 
meg Jánosom, az emberi elmében van egy kemény 
pont, valahol a két szem között, a koponya falán túl — 
ezt a pontot kell megmerevíteni agyunkban“ . . . Ugye 
milyen szép és milyen okos. De mit lehessen kívánni 
Karinthytól mást, mikor paptársunk is van, aki egy 
komolynak szánt munkában Jézust előkelő egyszerű
séggel „názáreti csodarabbi*-nak nevezi?!.

Vallás és háború. Roppant érdekes problémát 
és indítványt vetett föl a frankfurti „Das Freie Wort“* 
1914. évi 1. és 2. novemberi számában a vallás és 
háborúról. A vallás szempontjából fontosabb és érté
kesebb feladat ezidószerint nem is lehet, minthocy 
beleállni a nagy világfölfordulásba s nyitott szemmel 
figyelni s megérteni a nagy idők vallási jelentését. Hol 
sejtsünk Istent, gondviselést? Merre vannak a vallási 
értékek ? Van-e különbség a háború és a béke vallása 
között?-

A fenti cikk alapján mi is foglalkozunk e kér
déssel közelebbről. A cikkíró sorait azzal vezeti be, 
hogy e világháború után az irodalmi munkák egész 
özöne fog megjelenni s mindegyik célul azt tűzi ki 
maga elé, hogy mi is volt az a borzasztóan nagy 
esemény, mely fejünk fölött elvonult. így lesz ez min
den kultur országban. így volt ez azelőtt is. Mégis 
félős a dolog, hog nem fog-e a leggondosabb figyelmű 
és hangyaszorgalmú gyűjtés dacára is sok olyan tényező 
kimaradni a háború irodalmából, mely pedig a nép
életnek, gondolatjárásnak fontos alkateleme volt és 
lehetett. Egy csomó jelentős mellékjelenség, mely köz
vetlenül vagy közvetve kísérője volt a háború folyásá
nak, csak akkor lesz a maga kulturális, történeti, szo
ciális és lélektani jelentésében földolgozható, ha már 
a háború alatt történnek meg a szükséges megfigye
lések és az anyag lehetőleg teljes mértékben gyűlik hozzá.

Talán egyetlen területre nem illik ez jobban, 
mint éppen az ember vallási és érzelmi életére. Min-

Das Freie Wort, Frankfurter Halbmonafsschhrift für Fort
schritt auf allen Gebieten des gnistigen Lebens. XIV. évfolyam 
15—16. szám.

denekelött metafizikai szükséglete fürkész e háború 
értelme és célja után. Sok emberben, kik eddig úgy
szólván teljesen közömbösek voltak a vallással szem
ben, hirtelen vallási hangulatok támadnak föl, mások
ban pedig ez a mindenféle felekezetű és irányú lelké
szek növekvő befolyásolása által a legmagasabbra 
fokozódik.

Föltétlenül általános érdeklődésre tarthat számot 
az a kérdés, hogy milyen befolyása van a háborúnak 
a vallási értékekre és ideálokra. Érdekes dolgok tör
ténnek most. A béke Istenének a háború Istenévé kell 
lennie; a nemzetközi Istent nemzetivé teszik (v. ö. a 
„der deutsche Gott“). Ősrégi vitás kérdések, mint 
például az isteni ráhagyás a rosszra, ismét aktuálisok 
lesznek. Sokan azt kérdik, miként egyeztethető össze 
a keresztyénség, ez a kimondott békevallás, a háború
val ; sokan Jézus tanait megtagadva, egyenesen meg
taposva látják. Bibliai mondások majd ebben, majd 
abban a megvilágításban jelennek meg, ismeretesek 
háttérbe szorulnak, ismeretlenek előtérbe. Mindez pedig 
azok által történik, akik táborba vonultak, de még in
kább hozzátartozóiktól, vagy pedig azoktól, akiket a 
háború gazdaságilag és társadalmilag talált, vagy végül 
a hatalmas események lélekben mélyen megrendült 
szemlélőitől.

E dolgokról való lehetőleg teljes anyaggyűjtés 
föltételezi azt, hogy sokan foglalkozzanak a különböző 
nézetekkel. A gyűjtésbe tendenciát nem szabad bele
vinni, legyen az teljesen vallási jelenségek dokumen
tumainak gyűjteménye.

Fontos dolog az is, hogy e gyűjtés ne pusztán 
egy országban induljon meg, ne is csak a szövetsé
gesek között, hanem a gyűjtésre való felhívást ellen
ségeinkhez is el kell juttatni. Ez persze csak a háború 
után történhetik meg.

Gyűjtsünk mindent össze, amiben Isten segítsé
géül hívása foglaltatik, vagy hivatkozás Istenre vagy 
utalás az ő segítségére; mindenekelőtt az összes hiva
talos fölhívásokat, hadijelentéseket stb., melyekben 
Istenről esik szó. Azután az összes felekezetek hiva
talos képviselőinek nyilatkozatait és az egyházon kívül 
álló körökét is, akik a „háború és vallás“ problémá
jával szemben állást foglaltak, tehát: főpásztori leve
leket, prédikációkat, egyházi jelentéseket, különösen 
ajánlott imákat, vallásos énekeket. Helye volna itt a 
vallási vona'kozású tábori leveleknek és lev. lapoknak 
is, általában mindannak, ami a vallásos — helyes 
va^y babonás — ösztönnel kapcsolatban van. Nagy 
fontosságnak a röpiratok, traktátusok, „Schutzbriefe“, 
amulettek, misszió jelentések, folyóiratok, napilapok 
stb. stb. Az újságoknál az veendő figyelembe, hogy 
emelkedett-e vagy csökkent vallási érzéke általában 
a sajtó vallási magatartása. Érdekes volna megolvasni 
a templom vagy zsinagóga látogatók számát nagy 
csaták előtt vagy után és nyugalmasabb időkben, hogy
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észlelhető-e különbség, — hasonlókép, hogy van-e és 
mi a változás a templomi kultuszban, a prédikációk 
tartalmában, egyházi énekek és imák kiválasztásában.

Mennél több irányú, szellemű dokumentum gyű
lik  egybe, annál kevesebb hézaga lesz az anyagnak. 
A legfontosabb az, hogy a mostani időt használjuk 
ki ennek az anyagnak összehordására. Sajnos, a há
ború három évnegyede már elmúlt és sok értékes dolog 
elkallódott, kárbaveszett. Összefoglalva már most min
dent, a feladat ez; 1) szervezzünk egy gyűjtő helyet, 
hová a küldeményeket be lehet küldeni; 2) ennek és 
ehhez hasonló fölhívásnak lehetőleg sok újságban és 
folyóiratban meg kell jelenni; 3) bizonyságot kell 
szereznünk arra, hogy minden beküldött dolog meg- 
őríztessék, még ha a gyűjtéssel megbízott egyén a 
gyűjteménybe alkalmatlannak találná is. Már az anyag 
beküldésének ténye is jellemző lehet az időre.

Látnivaló, hogy a felvetett eszme, mely bizonyára 
mindenfelé nagy tetszésre fog találni, igen életrevaló 
és egy kis buzgó tábor segítségével meg is valósít
ható. Hogy nálunk lesz-e belőle valami, az más kér
dés. Német testvéreink azonban nemcsak fölvetik a 
problémát, hanem meg is oldják. Majd ha kiadják azt 
a könyvet, aminek terve itt in nuce előttünk fekszik, 
akkor majd megvesszük és el is olvassuk . . . Mégis 
kötelességünknek tartottuk, hogy a háborúval kapcso
latos legértékesebb vallási tervet megpendítsük, hogy 
— hallgathassunk rá egyet!

Adalék a háború theológiájához. Gyűjti;. E. J.

KÜLFÖLD.
Belgium. A német okkupáció alatt Belgiumban 

jelentős reform komoly keresztülvitele van most sző
nyegen. Ezé a klerikális országé az a dicsőség, hogy 
csupán 1914. június 15-én hozta be törvényesen az 
általános népiskolai tankötelezettséget. Eddig ugyanis 
csupán a községi és magániskolák tartoztak pontosan 
ellenőrizni és kimutatni, hogy kik mulasztanak, a kolos
tori iskolák ez alól a kötelesség alól fel voltak mentve. 
Sok ember szemében ez volt egyik fővonzóerejük. 
A törvény életbeléptetésének a feladata most a német 
főkormányzó vállaira nehezült, ki elrendelte, hogy az 
iskolaköteles gyermekek jegyzéke márciusra az egész 
országban elkészítessék, a tanfelügyelőket pedig arra 
kötelezte, hogy a családfőket a törvény intézkedéseire 
kioktassák. Májusra az összes előkészületek meg lesz
nek téve.

Szerbia. A római pápa a Frankfurter Zeitungnak 
egy Rómából márc. 20-áról keltezett távirata szerint 
március 19-én írta alá a szerb konkordámot. E szerint 
Szerbiában Belgrádban róm. kath. érsekség, Üszkübben 
püspökség és papnevelő intézet fog felállittatni.
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G alic ia . Orosz lapok szerint az Eulogius wolhy- 
niai orthodox érsek Lembergben fog lakni, hogy az 
orthodox egyház ügyeit ellássa. 675 gör, kath. pap 
otthagyta az egyházát. Ezek helyére orosz pópák kerül
nek. Az oroszositás különben nagyban folyik. Legutóbb 
-Petrogradban egy oros? nyelvű kurzus elvégzése után 
három gör. kath. pap és 120 kath. tanító és tanítónő 
tért át az orthodox egyházba.

Keletporoszországban az oroszok 21 evang. 
templomot raboltak ki. Az elrabolt tárgyak közt sok 
régi értékes ötvös munka van.

A königsbergi filozófiai és theologiai fakultás 
az 1915. évben a következő pályatételeket tűzte k i: 
Ismertetendők az 1806— 1815-iki háborús prédikációk 
és feltüntetendő, hogy ma is mennyiben szolgálhatnak 
példákul. 2. A szent háború eredete és lényege az 
izlamban. — A berlini egyetem Schleiermacher alapít
ványából a következő tételt legjobban megoldó dolgo
zatot fogják megjutalmazni: A háború erkölcsi érté
kelése Schleiermachernál, különös tekintettel előadásaira, 
erkölcstanára és prédikációira.

A jezsuita-törvény. A centrumpátt a legköze
lebbi német birodalmi gyűlés elé indítványt terjeszt be 
a jezsuita-törvény felfüggesztése érdekében. Az indít
vány sorsa biztosítva van, mert a centrumpárt indít
ványát a szociáldemokraták is pártolják. A lapok sze
rint az indítványt a centrum a pártközi és felekezeti 
béke érdekében tette meg.

Ehhez a híradáshoz hozzá kell tennünk, hogy a 
jezsuita-törvény eltörlése, vagy módosítása, sok más 
egyébb fontos dologgal együtt természetesen csak a 
háború után kerülhet szőnyegre. Ez idő szerint a 
jezsuita-törvény hatályon kívül van helyezve. A német 
mozgósítás elrendelése után ugyanis a holland jezsuita 
„tartomány“ a német hadvezetőségnek felajánlotta 
szolgálatait. A főparancsnokság az ajánlkozást elfo
gadta, nehogy a hadsereg kath. papok kiányát lássa 
és a német állampolgársággal bíró jezsuitákat katona
lelkészekül alkalmazta. A centrumpárt lapjai szerint a 
német hadseregben kb. 100 jezsuita teljesít szolgála
tot. A katonai hatóságok a porosz hadügyminisztérium 
révén erről az intézkedésről értesítették a Bundesratot 
is, amely az értesítést minden megjegyzés nélkül tudomá
sul vette.

A benyújtott határozati javaslatot a budget- 
bizottság március 18-án tárgyalta. Delbrück államtitkár 
kilátásba helyezte a kivételes törvényekkel együtt való 
revíziót. A további tárgyalás folyamán a centrumpárt 
visszavonta a jezsuita-törvény eltörlésére vonatkozó 
speciális indítványát s ehelyett minden kivételes tör
vény eltörlésére vonatkozó indítványt nyújtott be. Ezt 
az indítványt a centrum, a szociáldemokrata, a haladó 
nép- és a lengyelpárt szavazataival a bizottság elfo
gadta.
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Anglia a hinduk bálványaitól kér segítséget.
A „Licht und Leben“ c. lap hírül adja, hogy az indiai 
kormány Indiában általános imanapot rendelt el s 
feszólitotta a pogány hindukat, hogy isteneiktől az 
angol fegyverek győzelmét kérjék ! A „Licht und Leben“- 
nek az fáj, hogy ezzel az angolok milyen nagy kárt 
okoznak a missziónak. Eddij a pogányoknak azt kel
lett mindig a kegyes Angliáiéi hallaniok, hogy az ő 
isteneik tehetetlen bálványok, most pedig hivatalosan 
Anglia segítőivé léptették őket elő. Az angol politiká
nak végtelen szerencséje, hogy nemcsak a jó Isten 
nem üt mindjárt, hanem a keresztyénség is szépen 
befogatja magát mindenféle politikai ideálok szekerébe. 
Kölönben alaposan rnegkeseriilhetné ezt a világcsalást.

IRODALOn.
Az országos hadsegélyzö Bizottság kiadásá

ban megjelent Gyóni (Áchim) Géza „Lengyel mezőkön, 
tábortűz mellett“ cirrü háborús verskötete, mely a 
przemysli várőrség magyar csapatainak hónapokon 
keresztül lelkesítő olvasmánya volt s amelyről lapunk 
múlt számában emlékeztünk meg. A repülőgépen ki
került egyetlen eredeti példány lehető hű utánzatát s 
az azóia kirepült költeményeket tartalmazó kötet ára 
1 korona s kapható lesz az Orsz. Hadsegélyzö Bizott
ság jelvény-irodájában (Országház 1. kapu) s a Buda
pesti Hírlap kiadóhivatalában. (VIII., József-körut 5.) 
Az előfizetések leggyorsabban eszközölhetök a Buda
pesti Hirlap R. T. igazgatósága utján (Vili., Rökk- 
Szilárd u. 4.), melynek nyomdája a kötetet készíti.

A Przemyslben 10,000-nél több példányban 
missziót teljesített kötet, melyből egyes költemények 
fővárosi és vidéki lapokban megjelenve közérdeklő
dést keltettek, itthon is elterjedhet tehát, hogy lelke
sítő s jótékony munkát végezhessen. Arra is kiválóan 
alkalmas ez a háborús verskötet, hogy a közönség a 
csatatéren s a kórházakban levő katonáinkat olvas
mánnyal, szép emlékkel ajándékozza meg.
———— • * — •*, u— ------- iv r » u ~ . T i~ M V

KÜLÖNFÉLE.
Magántanári képesítés. A kultuszminiszter 

Hébelt Ede dr. eperjesi jogakadémiai ny. r. tanárnak 
a kolozsvári tud. egyetem jog és államtudományi ka
rán a magyar magánjogból egyetemi magántanárrá 
történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és őt 
«zen minőségében megerősítette.

Választás. Schermann Sándort Somogydöröcs- 
kéről a szepesremetei egyház választotta meg lelki- 
pásztorának.

Behívás. Csók György miskolci evang. lelkészt 
a hadvezetöség Székesfehérvárra katonai lelkésznek 
behívta.

Böjti vallásos estély. Az adventi időszakban 
megkezdett s a hívek részéről nagy tetszéssel talál
kozott vallásos estélyeket a váci ev. egyház a böjt
ben is megtartotta. Legutóbbj alkalommal: virágvasár
napján Varsányi Mátyás budai másodlelkész tartott 
előadást „A lelki tényezők a háborúban“ címen. — A 
templomot egészen megtöltő közönség feszült figye
lemmel igen nagy érdeklődéssel hallgatta a tartalmas 
szép előadást. Ugyancsak nagy élvezettel halgattuk 
Martin Anna kellemes soprán-hangon előadott gyö
nyörű énekét. Luigi Lucci: „Egyházi ének“-ét — és 
Mendelson „Paulus“ áriáján kívül: „Győzhetetlen én 
kőszálam“ kezdetű Rákóczi imáját is énekelte műsoron 
felül. A műsor egyébként 12 pontból állt. Borbély 
Andor, Cseh Irma, Késmárszky Kálmán, Sulyok Helén 
és Szuchavszky Jolán gymnáziumi, illetve polgári 
iskolai t mulók alkalmi költeményeket szavaltak, két 
Áchim vers különösen nagy tetszést aratott. Befeje
zésül Sommer Gyula lelkész köszönetét mondva a 
szereplőknek, imádkozott.

A szász evang. nőegyletek. Az erdélyi szász 
evang. konzisztorium körlevélben hozza az egyházak 
tudomására nöegyletek 1913. évi működéséről szóló 
jelentés fontosabb adatait. E szerint 207 helyi nőegylet 
összesen 97000 koronát fordított nőegyleti célokra. A 
főegyleté volt a bevételek 10%-a. ami kisebb egyle
teknél 1 korona, a nagszebeninél már 147*25 koronára, 
rúgott. A főegylet ösztöndíjakat adott a segesvári 
tanitónőképző és a brassói óvónőképző növendékeinek, 
azonfelül a brassói gyermekmenhely vezetésre képző 
tanfolyam 10 résztvevőjének, 200 korona jutott egy 
árvaháznak, 60 koronát fordított szegény iskolás
gyermekek felruházására, ösztöndíjban részesített két 
betegápolónőket tanítót és egy betegápolónőt, három 
egyházban pedig köztanfolyamot tartott. Az egylet 
vagyonából 1000 korona a háború Ínség enyhítésére 
fordittatik. Az egylet vándorkönyvtárát négy egyház
ban vették igénybe. A konzisztorium felhívja az egy
házak presbyteriumait, hogy a nőegyletekben rejlő 
nagy erőforrást mindenütt tárják fel, alapítsanak nő- 
egyleteket mindenütt s azok csatlakozzanak a központi 
egylethez.

A Világháború emlékplakett. Felsőeőri Fülöp 
Elemér jónevü szobrászművészünk sikerült alkotása és 
minden hivatal, lakás legszebb díszéül szolgálhat világ
háborúnk maradandó emlékére. Mérete: stilszerű ke
retben 28 cm. széles, 33 cm. hosszú. A plakett elefánt- 
csont utánzat. A köralakú mélyedésből élénk és finom 
vonásokkal domborodik ki a két nagy szövetséges 
uralkodó nemes arcmása. A dombormű alján művészi 
ízléssel egymásra fektetett két kard a válvetett hősies 
küzdelmet symbolizálja, a kardok közé fonódó babér
ágak dicsőségünket, a tölgylevelek az erőt jelképezik. 
Minden plakett folytatólagosan van számozva s a 
jótékonysági célra beszolgált összeg átvételéről szóló 
Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyzö Hivatal nyug
tájával ellátva. A szétküldést a „Világháború Emlék
plakett Bizottság“ Bpest, V., Nagykorona-u. 23 eszközli.
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Értesítés. Az 1873—77. évben született B.) osz
tályú népfölkelők ápr. 6-tól május 4-ig terjedő időben 
bemutató szemlén kötelesek megjelenni. A népfölkelési 
szolgálat alól bizonytalan időre névszerint felmentett 
tanitók és tanárok, valamint a lelkészek és papi jellegű 
tanárok a bemutató szemlén nem tartoznak ugyan meg
jelenni, azonban azt, hogy fel vannak mentve s hogy 
jelen alkalmaztatásukban 1915. január 1-je óta állanak, 
felettes hatóságuk bizonyítványával tartózkodási helyük 
elöljáróságánál igazolniok kell, mivel róluk külön össze
írás készittetik. A közszolgálat érdekében, vagy köz
érdekből nélkülözhetetlen egyéneknek a népfölkelési 
tényleges szolgálat alól való felmentése tárgyában a 
kultuszminiszter javaslattételre szólította fel az egyházi 
főhatóságokat.

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.
Konfirmációi emléklapjainkra felhívjuk olvasóink figyel

mét. A Gebhardt féle urvacsora-kép elfogyott. Csak a Burnand- 
féle szép kiviteiü két példázat illusztráció kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50 fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

M e g v é t e l * » ©  keresem az egyetemes gyűlés .865, 
1866, 1867. 1876. 1879. 1883 és 1895. évi jegyzőkönyveit. Aján
latot kérek.

Eperjes, 1915. március 23.
Korbély Géza

esperes.

r

Epen most jelent megl-^e

BESZÉDEK és IMÁK
háborúi alkalmakra. II. kötet.

Összeállította; DR. LEN C Z G É ZA  egyet, theol. tanár. 
Tartalmazza 68 református lelkésznek a háború alkalmával 
elmondott beszédeit és imáit. Valamennyi használható a 
szószéken, elhunyt katonák temetésén és minden előforduló 

alkalommal.
Á ra  fűzve 5 korona, gyönyörű szép, feketevászon- 
kötésben 6 kor. 50 fillér. (A pénz eiőleges beküldése 

mellett, bérmentve)
Tiszta jövedelem a sebesült katonák számára beszerzendő 

vallásos iratokra fordittatik.

Bibliai Elmélkedések Vallásos Estélyekre.
Irta URAY SÁNDOR debreceni ref. lelkész. 

Tartalmaz 12 népszerű, közvetlen bibliamagyarázatot; 
köztük nehány háborús vonatkozású. — Javarészt szó

széken is használható.
Á ra  fűzve 2 korona, kötve 3 korona.

--------------------------------Kaphatók ;--------------------------------
Hoffmann és Kronovitz könyvnyomdájában 

Debrecen, Piac-utca 49.

f Konfirmációi ajándékok.
Konfirmációi emlékkönyv K. 350 és 6.—
Szabó Aladár: Jézus élete fűzve K3.— kötve5.—
Ujtestamentum zsoltárokkal 30 és 50 filler, 

képes 60 fillér.
K on firm ác ió i em léklapok 100 darabonként 

5 koronától feljebb.
Vallásos iratok, fali  t á b lá k  stb.
Imakönyvek, énekeskönyvek K. 120-tól  

legfinomabb kivitelben 12.— koronáig.

———Egyéb theológiai újdonságok:— —

Beszédeit és Imáit háborúi a ltaM ra . •  II. íüzel.
Irta: Lencz Géza. K 5.—

ililájlliábsru és Isten iiéje
Egyházi beszéd füzetekben. Irta : Raffay 
Sándor. Ára példányonként . 2 0  fillér
50 darab 8 korona, 100 darab 14 korona. 
A nyolc füzet egybekötve................K 1 50

Az én imakönyvem
Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay Sándor . . . . . . K —.20

Kókai Lajos könyvkereskedésében

rBudapest, IV ., Kámerm ayer Károty-utca 3.
C élszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt bé lyegekben  b e k ü ld en i a k ív á n t  

k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  — y
JÉZUSSAL E G Y  UTÓN . . .

Prédikációk gyűjteménye. 
^ Á R a P' írták: Kemény Lajoa,Mohr 
J 5 K . L  Henrik, Szimonidesz Lajos 

iJ9 Szüts Gábor és Wolf «J. U 
Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

O R G O N A - G Y Á R .
Gözüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc József 
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 m ellett k i
váló, tiszta légnyomási csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nál több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
16. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . *

1915.
1915. APRILIS 17.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FÓSZFRKF.SZTÓ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELF.LÓS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
FÓm u n k a t ARSAK : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Endreffy János: üyermeklélek. — Kintzlerné Solcz Inez: Gondolatok. — Irodalom. — Szemle. — Különféle. — Szer
kesztő közlései. — Hirdetések.

üyermeklélek.
— Széljegyzetek a cura pastoralishoz. —

Újból elhagyta a sajtót egy érdekes háborús 
könyv, mely a nemet nép vallási újraébredt sének doku- 
n entumait tartalmazza (Gott mii uns! Dokumente 
religiöser Erhebung des deutschen Volkes im Kriegsjahr 
1914. Kiadta Fiebig szuperintendens. Verlag von Max 
Koch in Leipzig.) Sok szép adat, eset, történet van 
benne, elmondva, melyek a nép vallás-erkölcsi újra
éledését dokumentálják. Melegen ajánlhatjuk az ér
deklődők figyelmébe. (Portóval együtt I Márka 70 
pfennig.)

Valahányszor ily könyv kezembe jut, mindig 
eszembe jut az idealizmus és az igazság szomorú 
kontrasztja. Melyiket szeressem: az idealizmust vagy 
az igazságot-c? Az idealizmus felé meleg simulássa! 
hajol lelkem, azzal a vágygyal, hogy bár úgy volna, 
bár szmtírás volna a valláserkölcsi újraébredés, de 
nyomban utána föltűnik az igazság majesztetikus alakja 
s azt mondja: az élet nem Idealismus, hanem több! 
Az idealista, csak az élet széfjét látja és szedi bok
rétába, míg az igazság a teljes élet valósága és értelme 
után kutat. Ha csak idealisták vagyunk, az életből 
sokat el kell hallgatnunk, ami nem idealizmus. Ez 
pedig az igazság szégyene és kára. Az igazság az élet 
egész terjedelmét föl akarja ölelni, nemcsak a szépet. 
Nem lehet mindig épületest nyújtani, mikor az igazság 
sokszor rombolást parancsol Idealista mondás az is, 
hogy népünk az utolsó időben valláserkölcsileg csak 
emelkedett. Ez így odavetve nem igaz. Mondjuk szeb
ben : nem felel meg a valóságnak. Azért nem, mert a 
fény mellett árnyék is van. Csak egy sávot akarunk 
az árnyékból kiemelni, a gyermeknevelés ügyét.

Aki pedagógiai munkákon kívül az életben is 
megnézte a pedagógiát, az igazat fog adni abbeli ál
lításomnak, hogy a népünk által amúgy is elhanya
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golt gyermeknevelés ügye a 1 uiolsó időben még in
kább elhanyagolódott. Akinek módjában van néptaní
tókkal érintkezni, az hallani fogja tőlük, hogy iskolás 
gyermekek az idén rosszabbak, mint például tavaly. 
Oka e ténynek abban van, hogy a gyermeklélek intg- 
érezte az erős apai kéz hiányát s fölszabadult benne 
a rosszabbik én eredendő bűne. A? anya pedig csak 
anya és nem apa. Luther szerint a neveléshez koibács 
és alma kell. Most mintha csak almából állna a nép 
gyermeknevelése. És hozzá szép, édes, piros almából. 
Az egyensúlyát vesztett anyai lélek kettőzött sóvár
gással húz gyermeke felé s egyensúlyozni akarja ma
gát vele. Legtöbbje elköveti azt a hallatlanul anyai 
pedagógiát, hogy kiskorú gyermekét — felnőttként 
kezeli. Reábizza titkos érzéseit és gondolatait, kibeszéli 
magát előtte egész az intimitásig s ezáltal az éretlen 
gyermek előtt nap-nap után veszti tekintélyét és be
csülését, a nevelés első alapfeltételét. Arról nem tehet 
senki, hogy a női lélek úgy van konstruálva, hogy 
karó nélkül inda csak s ha nincs senki,e, kinek kibe
szélhetné magát, addig kutat, inig végre talál valakit 
s rátámaszkodhatik. Ez a belé égé t öserős női ösztön 
erősebb, mint az anya vagy a pedagógus.

Külön szót érdemelnek az egyke-redszer hívei. 
Most ezekre is rossz idő jár. A háború nyomása alatt 
kell valósággá derülnie annak, hogy az egyke — er
kölcstelenség. Még pedig káros, üzérkedő, szűklátó
körű erkölcstelenség. Sohse tudtam megsiratni az 
egykés szülők „egyetlen“ magzatának halálát, bár
mennyire igaz is volt akkor fájdalmuk, sőt örömmel 
vettem tudomásul az isteni gondviselés tollvonását, 
mellyel minden ő terveiket porba döntötte! Ilyenkor 
lehet igazán rámutatni az „ember tervez, Isten végez“ 
borzalmasan fenséges mélységeire . . .

Az egykések most bajban vannak. Ha olykor 
megszólal az egykés apában az Istentől beléfektetett 
ősérzés, melyet ő vétkes spekulációval megfertőzött
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és természetellenes bűnné aljasított, szentimentális 
hangú leveleket írdogál feleségének a kórházból, tábor
ból, hogy viselj gondot „egyetlen“ gyermekünkre, mert 
mi lesz nevemből, ha baleset ér és . . . és . . . A szen
timentális hang az anyában fanatikus majomszeretetté 
szítja az érzést, úgy hogy oligarchát, tirannust nevel 
„egyetlen“ gyermekéből, kinél nagyobb úr nincs a 
házban. Ó szánalom, részvét és Szentlélek szerint való 
harag szegény bűnösök irán t! . . . És most gondoljuk 
hozzá hogy nemsokára ezek az oligarchák lesznek a 
cura pastoralis tárgyai!

Luther kiáltott fel így neveléstani írásaiban: 
„Mennybéli Isten, néked panaszolom! Akad tíz, tizen- 
kétéves gyerek és lányka, kik szörnyű átkokkal tudnak 
átkozódni, szavaikban szemérmetlenek és gorombák. 
Ilyesmi sokkal könnyebben jut be az ifjú népségbe és 
sokkal inkább ragad meg náluk, mint a Miatyánk. És 
ezt a régi gonosz tapló, a megromlott természet mí
veli, mely bennük rekedt. Ezért kell a fiatal nép kö
rében elövigyázóbbnak lenni, nem szabad mindent 
kibeszélni és megtenni, amit az ember különben mond 
és cselekszik.“

Hát még hogy kiáltana fel a mostani korbács
nélküli korszakban? Mikor az anyának már a leg
erősebb kitörést kell alkalmaznia, ha hatni akar! — 
Szabad legyen egy kis esetet elmondanom. Az elemi 
első osztályában történt. Hat-hét éves fiúk és lánykák 
között. A tanító észreveszi, hogy a fiúk és a lányok 
leveleznek egymással. Ha a jó érzés nem tiltaná, le
írnám pár levél tartalmát. De nem lehet. Csak jelzem, 
hogy szerelemről s hasonlókról volt szó. Hat=héí éves 
gyermekek, mennybéli szent Úristen! Meggyőződésem 
ellenére akkor úgy éreztem, hogy Isten büntetése a 
háború és hogy a mai világban égető szükség van 
Isten büntetésére. Eszem azt dadogta, hogy nem igaz, 
mert Isten csak az élet keretei között büntet és soh’- 
sem halálosan, szívem meg sóvárogta a. büntetést, 
mint amely nélkül a világ a bűn anarchiájává pos- 
vadna el.

A bűn halálosan komoly hatalom !

Nem akarok általánosítani, mert aki általánosít, 
az hazudik s azt mondani, hogy mindenhol széttörte 
a gyermekiélek fékeit, csak azt mondtam el, amit 
láttam. Lehet, hogy más mást látott. Az én tapaszta
latom eredménye az, hogy kettőzött éberséggel for
duljunk a mai kis generáció fattyúhajtásainak nyirbá- 
lására, míg azt metélni lehet. És ez a folt ejtse gon
dolkodóba az idealistákat, kik a nagy megújhodás 
sült galambját lesik — ingyen. Mintha ingyen adná
nak valamit! A nagy megújhodás hosszú, nehéz munka 
eredménye leend, amely munka akkor veszi igazán 
kezdetét, ha a háborúnak vége lesz. A háború még 
nem búza csak eke, nem Jézus, hanem Keresztelő 
János. Csákánnyal belevág szívünk kemény kérgébe,

hogy bele lehessen vetni az Igét. És ha nemcsak a 
mi keresztyénségünkkel, hanem a keresztyénséggel 
komolyan törődni akarunk, „akkor komolyan foglal
koznunk kell a gyermekekkel.“ (Luther.) e . j.

Gondolatok.*
Nagypéntek délután. Ünnepi csend a házban. 

Magam vagyok; egyedül gondolataimmal, emlékeimmel. 
S az emlékezés tarka pillangói messze-messze szállnak 
s magukkal visznek a bűbájos Nápoly örökké kék ege 
alá és a Riviéra azúrkék tengerének gyönyörűséges 
partjaira, hol a természet és művészet élvezésébe el
merülve, mintegy kikapcsolódva a világból, felülemel
kedve annak minden szennye és nyomorúsága felé, 
két gyönyörtelt, boldog nagypénteket éltem. Az isteni 
Megváltó szenvedése és kínos keresztfája, minek gon
dolata és emléke néha át-átröppent lelkemen, nem volt 
képes a derű, a boldogság érzetét elnyomni szivemben. 
De hogyan is, mikor a természet olyan ragyogó volt, 
az élet oly szép, a lét gondolata olyan boldogító ; a 
szenvedés, a halál meg olyan szomorú, mélyen lesújtó . . .

De csak én siklott, m volna el ilyen könnyen, 
gondatlanul a nagypéntek megrázó tragédiája felett? 
Azt hiszem, nem. Sőt merném állítani, hogy az én két 
gondtalan nagypéntekem kicsi, de találó képe a társa
dalom általános nagypénteki hangulatának. Mert elte
kintve azon igen kevesektől, kik a Passzió szomorú 
napjaiban minden gondolatukkal és érzelmükkel elkísér
ték a Megváltót kínszenvedése gyötrelmes utján, a 
nagy tömeg szivében szintén csak pillanatokra emel
kedett fel a golgotái keresztfa képe, esetleg egy meg
ható nagypénteki prédikáció rezegtette meg erősebben 
— de szintén csak futólagosán — lelkének húrjait, de 
eddig a boldog, a megelégedett vagy közönyösen élő 
társadalom ünnepe nem a nagypéntek volt. Nem a 
nagypéntek, nem a szomorúság napja, hanem a boldog 
karácsony. Mert boldog volt az emberiség, legalább 
viszonylag. Boldog és könnyelmű. Természetesnek 
tartotta és háládatlan, közönyös szívvel fogadta mind
azt a sok jót, mivel a jóságos és türelmes Isten elárasz
totta érdemeden gyermekeit. Azért a karácsony, az 
öröm, a boldogság napja volt az emberiség kedves 
ünnepe, mikor a kicsi Jezuska az ártatlan gyermek
szíveken keresztül belopódzott, beleférkőzött még a 
mindennapi élet taposó malmában elfáradt, vagy a lét 
örömeinek élvezetében elfásult kebelbe is. S aztán 
talán még a husvét, .a feltámadás nagyszerű Ígéretével, 
mely könnyebbé tette a megválást az élettől, elvisel
hetőbbé a halál, a sír, az elmúlás rettentő gondolatát. 
Máskor nem is igen kellett a sokaságnak a názáretbeli 
Jézus. Minek is. Az élet folyt szép csendesen. Ha jó l

* Ezek a nagypénteki gondolatok Nagypéntek után is, — 
most mindig ak.'uálisak. A múlt számba már későn jöttek, azért 
csak most közölhetjük őket. (Szerk.)
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ment dolgunk, természetesnek vettük s nem kellett se 
az Isten, se annak szent fia. S ha rosszra fordult sor
sunk, akkor se igen kellett sokaknak, vagy legfeljebb 
arra, hogy ös emberi szokás szerint legyen kire tolni 
a baj okát, legyen ki ellen zúgolódni . . .

De egyszer csak megharagudott az a türelmes, 
jóságos atya. S azokkal az érzelmekkel, melyekkel a 
béke boldog napjaiban egymás életét keserítették az 
egyes emberek, azokkal sújtott le egész népekre, mint 
az ótestamemtombeli haragvó Jehova, s valamennyien 
megérezziik dorgáló kezének súlyát.

S most ebbe a dorgáló kézbe fogódzunk, mely 
nem kellett, mikor áldástosztóan nyugodott fejünkön; 
most az Isten haragvó orcáját keressük, melyre nem 
néztünk fel, mig szeretetteljesen mosolygott le ránk; 
most csak Ö benne bízunk, kinek létét eddig talán 
fölényesen tagadtuk; most szárnyaszegetten ahhoz 
menekülünk, ki magához hívta a fáradtakat és meg- 
terhelteket s nem a bethlehemi jászolhoz sietünk repeső 
szívvel, hanem a golgotái kereszthez zarándokolunk 
megtört lélekkel.

Mert a boldogtalan ünnepe a nagypéntek. Bol
dogtalan embernek a szép, boldog, csillogó karácsony 
csak növeli buját, baját és sok-sok keserves, vigasz
talan könnycsepp futott végig a gondtól, fájdalomtól, 
nélkülözéstől barázdált arcokon és hullott le a hideg 
földre karácsony szent éjjelén, ott kint a zúz marás 
lövészárkok mélyén, itt bent a kórházak gyötrelmes 
kinágyain s otthon a ragyogó karácsonyfa alatt, ahon
nan hiányzott valaki, talán a legféltettebb, talán a 
legnélkülözhetetlenebb, de mindenesetre a sziveknek a 
legdrágább. Semmi sem emelte a könnytől elfátyolo
zott szemeket fel a magasba, hiszen az angyalok is 
megrettenve rebbentek vissza a fényes mennyországba, 
mert az ágyudörgés és a halálorditás vad zsivaja 
ajkukra fagyasztotta a mennyei szózatot: „Békesség a 
földön és az embereknek jóakarat!“ . . .

A boldogtalan ünnepe a nagypéntek, a gyász, a 
szomorúság napja. Ez felemeli a könnyes szemeket a 
Golgotára s még magasabbra: a keresztfára s azon a 
kinban vergődő, töviskoszoruzta Megváltó glóriás 
alakjára . . .

Oh, hányán kisérik most a gyötrődő Istenembert 
Getsemáné kertjébe és szivük keservéből, lelkűk kétség- 
beeséséből, szomorúságuk tengeréből vele kiáltanak 
fel az Űrhoz: „Oh, Atyám, ha lehetséges, múljék el e 
pohár én tőlem I“ De vájjon sokan, vannak-e az erősek, 
kik vele folytatják is: „De mindazonáltal, ne úgy 
legyen, amint Atyám én akarom, hanem amint Te 
akarod.“

S hányán visznek ma a Megváltóéhoz hasonlóan 
nehéz keresztet vállaikon az élet gyötrelmes kálvária- 
utján; hányán roskadnak le — mint Ő — az elvisel
hetetlen teher súlya alatt; hányán állják ma körül a 
fájdalom tőrével szivükben a gyászos keresztfát s ke
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resnek balzsamot, gyógyulást az Ö kínjai, az Ö fájdal
mában . . .

Oh, és mennyi vigasz sugárzik ma onnan szerte 
e világra! A halálos kinban a keresztfán vergődő test 
hány nehéz szenvedő sebesültnek enyhíti fájdalmát s 
a földi por, a földi kín és szenvedély fölé emelkedő 
fenséges lélek, hány haldoklónak mutatja az utat ama 
fényes hajlékok felé, hol a halhatatlanság koszorúja s 
az üdvözültek boldogsága lesz osztályrésze azoknak, 
kik egy szép, egy szent, egy fenkölt eszme martyrjai 
lettek.

S a keresztfa tövénél a fájdalomtól összeroskadó 
anya, kiről fia utolsó perceiben oly szeretetteljesen 
gondoskodik, nem-e vigasz annyi számtalan elhagya
tottnak, özvegynek és árvának, és Ígéret nekik, hogy 
aki nem feledkezik meg a mezők liliomairól, az őróluk 
is fog gondoskodni.

Igen, a megdicsöiilt Istenember glóriájának min
den sugara vigaszt, enyhülést, megnyugvást, balzsamot 
és gyógyulást visz a megtört, a lesújtott szivekbe, 
hiszen „kiknek zokogás közt hull könnyeik árja, azok
nak küldetett vigasztalására.“

S aztán! . . . Nagypéntekre jön a husvét vigasz
taló, boldogító, fenséges ígéretével a föltámadásnak, 
az örök életnek, a viszontlátásnak ott túl, a csillagok 
miliárdjai fölött, hol azok, kik itt vetettek könnyhulla- 
tással, aratnak felséges, soha el nem múló örömet és 
üdvösséget.

Igen, ezidén a nagypéntek az emberiség ünnepe, 
a gyász, a szomorúság, de egyszersmind a mennyei 
vigasztalás megszentelt napja!

Kint/.lerné Soícz Inez.

IRODALOM.
Beszédek és imák háborúi alkalmakra. 2 kötet. 

Összeállította ár. Lencz Géza. Debrecen, Hoffmann és 
Kronovitz kiadása. Ára 5 korona. Ezt a 332 oldalas 
szépen kiállított kötetet bizonyos tisztelettel vesszük a 
kezünkbe. Ez a kötet is szép és crtékes dokumentuma 
lesz a háború után is ;t ref. egyház igehirdetésének. 
Majdnem hetven különböző beszéd és imádság között 
van hosszú is* rövid is, szép és kevésbé szép is. Van 
köztük egy pár jellegzetes ref. beszéd. Egyike a leg
szebbeknek Baltazár Dezső dr püspöké. Az Országos 
Ref. Lelkészegyesület lapjának a szerkesztője elisme
résre méltó munkát végzett azzal, hogy a lelkészek 
háborús igehirdetése számára ilyen centrumot teremtett.

Az egyes beszédek felemlitésére és egyenként 
való megbeszélésére sajnos, nincs terünk. Ehelyett 
inkább egy pár nem annyira a kötetre, mint egyéb 
vele kapcsolatos dolgokra von. megjegyzést fogunk 
megkockáztatni abban a reményben és azzal a fenn
tartással, hogy ezt senki sem fogja az előttünk fekvő
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kötet részére fentebb kiszolgáltatott köteles és őszinte 
elismerés visszavonásának, vagy módosításának tartani. 
Mert a kötetet magát egészben az alább elmondandók 
dacára is fontos és értékes dokumentumnak, össze
állítását pedig az agilis szerkesztő elismerésre méltó 
érdemének tartjuk.

Az első megjegyzést legyen szabad ahhoz a tény
hez fűznünk, hogy a kötetben van két idegen minta 
után készült beszd is. Az egyiknek a végére az van 
odaírva: „Egyes részek Hesselbacher után“ , a másikára: 
„Tárgyalás Dipper nyomán.“ Az mindenesetre örven
detes, hogy Gerock és Ahlfelq’ nevével bár nem talál
kozunk, azonban a Diperre és Hesselbacherre való 
hivatkozás is feltűnő. Azaz hogy a hivatkozás becsü
letes dolog, s csak az a furcsa, hogy az új szövetség 
írástudói még most sem tettek le arról a sokszor igen 
rossz szokásukról, hogy saját egyéni meggyőződésök, 
érzéseik és gondolataik szavakba foglalása, saját lelki 
kincseik napfényre hozása helyett idegen minták és 
úttörők gondolatait adoptálják, s azokkal aratnak néha 
— nagyszerű sikereket. A jó szónokok utánzása, k i
próbált és nyilvánosságra megérett gondolatok eltanu- 
lása részben erény, részben hiba. Szép az, hogyha 
valaki a maga földhözragadt gondolatai helyett mások 
eszméinek a szárnyalásával épiti a gyülekezetei. A 
gyülekezet ugyanis jól jár a cserével. Ha azonban más 
szempontból nézzük a dolgot, ez az eljárás nem felel 
meg annak az ideálnak, mint mi magunknak < gy prot. 
lelkész önállóságától, theologiai és tudományos munká
járól, hitének és meggyőződésének a szilárdságáról és 
lelkipásztori képességeiről magturknak alkotunk és kell 
hogy a’kossunk. Azt hiszem, nem járok messze az 
igazságtó', hogyha azt állitom, hogy theologiai tudo
mányunk pangása, minden szellemi lüktető élet hiánya 
és a prot. papság ellen való sok támadás részben 
való létjogosultsága abban a tényben leli magyará
zatát, hogy sokan, nagyon sokan ilyen bevált és elis
mert nagyságokra bizz k rá magukat. . . Békés időben 
jó öreg Ahlfeldeket és a „Mancherlei Gaben und ein 
Geist“ különböző köteteit forgatják, ahelyett, hogy 
maguk töprengenének és imák beszédeiket. A man
kókra való tám-szkodá-d megszokják theologus koruk
ban s sok ok miatt soha többé le nem szoknak róla. 
Ezt a gyengeséget az üzleti vállalkozás kihasználja : 
tömegesen gyártja a prédikációs könyveket, s ráneveli 
az olvasóközönséget, hogy egyedüli hasznos szellemi 
tápláléknak a prédikációs köteteket tartsa. Kiadóink 
úsznak az árral. Tankönyv és prédikáció — ez az ő 
szakmájuk. Pedig egy kis idealizmus és theologiai 
tájékozottsággal kapcsolatos üzleti érzék megtanítaná 
őket arra, hogy a prédikációs könyv nem jó eledel. 
Hamar eltelik vele az ember és egy bizonyos idő 
múlva nem vásárol folyton új meg új könyveket, ha
nem — a régieket veszi elő. Ha ehelyett a theologiával 
és problémáival való foglalkozásra nevelnék a könyv

247

vásárló közönséget, akkor oly éhséget keltenének benne, 
amely nem oly hamar talál kielégít érést! . . .

D e .’érjünk vissza az önállóság kérdéséhez. Ige
hirdetésünk nagy hiánya ez és kü önösen feltűnő ilyen 
történeti időkben. Hogy még ilyenkor sincs minden
kinek legalább annyi saját mondani valója, amennyit 
kinyomatni jónak lá t ! ! . . De mondhatjuk a mostani időt 
szentnek is, mert érezvén érezzük, hogy a mindenható 
Isten jár közöttünk s cselekszik velünk és általunk olyan 
dolgokat, amelyekhez képest Izráel hadakozásai egészen 
eltörpülnek. Ha szent az idő, ha az élő Isten nyilat
koztatja ki magát a történésekben, ha mi az ő akara
tának az eszközei s ha a papok az ő beszédének, a 
történésekben elrejtett szándékainak a magyarázói, akkor 
meg különösen nagy gyengéje az igehirdetésnek, hogy
ha nem ennek a revelációnak a tolmácsolására törekszik, 
hanem megelégszik mások gondolatainak adoptálásával. 
Magában a kötetben csak két kimondott példa van erre a 
tényre. Azonban ez a két eset is több, mintamennyit 
ellentmondás nélkül most el lehet viselni.

A másik benyom ás, melyről szólni akarok, szin
tén nem a kötetre, hanem magára az igehirdetésre 
vonatkozik. Ha sok egyházi beszédet lát egy halomban 
az ember, s elkezdi olvasgatni őket, hamarosan két 
dolog ijeszti meg. Az egyik — ami bizonyos szem
pontból erény — olyankor azonban, mikor minden 
gondolatunkat a jelen nagy eseményei és a jövő 
rettenetes bizonytalanságai tartják lekötve, mint a hall
gatók lelki állapot »hoz szükséges alkalmazkodás hiánya 
tűnik fel s ez a tulságba vitt b ib lic i’ás.

A másik pedig az a megfigyelés, hogy a prédi
káció úgy az előttünk fekvő sok egynemű és egy gon
dolatkörben mozgó beszédből, mint pedig józan meg
fontolás alapján Ítélve inkább múló hatásokra, p illa
natnyi benyomások, futó érzések felköltésére, mint 
komoly és na^y horderejű kérdések mélyen járó meg
vitatására szolgáló műfaj. Mint beszéd, a szószéken 
kitörűlhetetlen hatást tehet, papírra vetve azonban igen 
sok esetben — könnyűnek találtatik. Nagyobb tömeg
ben különösen feltűnő a beszédek theologiai, filozófiai, 
lélektani, történeti, szóval tudományos és szolid meg
alapozottságának a hiánya. Ez nem egyik vagy másik 
prédikációs kötet hiánya, hanem általános hiba és 
szükségszerű következmény. Tizenöt-husz perc alatt 
nem lehet se egy háborús, se egy vallásos kérdés 
népszerű s amellett mégis alapos tárgyalásába elme
rülni. A hallgatók figyelmének az ellankadásával vele 
jár az is, hogy könnyebben kielégíthetők s hogy a 
pap is könnyebben veheti a dolgát. Ez Luther korának 
az igehirdetéséhez képest, amikor egy órás, másfél 
órás beszéd volt a szabály — nagy visszaesés, ami 
miatt nemcsak a hallgatókra kell ráolvasni az epistolát, 
hanem magunk is restelkedhetünk. Holott most ugye 
nyilvánvaló, hogy van mondanivalónk, van hallgatósá
gunk is . . . Talán most volna itt az alkalom arra,
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hogy a parádés előadások rendezése helyett rendsze
resen odaálljunk a modern szószékhez: a felolvasó 
asztalhoz s nyugodtan, minden modorosság nélkül 
beszéljünk az elet, a halál, a béke, a háború, a pénz 
és a becsület és egyéb nagyon aktuális kérdésekről . . .  
Tempora mutantur — mi azonban mindig a régiek 
m aradtunk... Illetőleg: ha igazán azok maradtunk 
volna . . .  Ehelyett a ’ időkkel együtt romlottunk, mert 
megalkudtunk velük. így maradtunk meg csupán a 
prédikáció mellett s azt is mind jobban megrövidítet
tük s kivetkőztettük meggyőző tartalmából a körülmé
nyek kényszeritő hatása alatt . . . Közben felnőtt s 
messze elhagyott, tőlünk átvette a vezetést, a felvilá
gosító munka végzését a sajtó, amelyre mi dölyfös 
megvetés el nézünk le s nem győzünk eléggé meg- 
botránkozni a fiatal újságíró gyerekek és öreg újság- 
üzletemberek könnyüvérüségén. köpönyegforgatásán és 
egyéb sajtó és újságíró bűnökön . . . Pedig minden 
felháborodás dacára a sajtó is igazi szószék mostaná
ban! Ez; hallják és hallgatják csak az emberek! Még 
pedig sokkal többen, mint minket, kik a templom 
falához tapasztott szószékről csak bizonyos órákban 
minél ritkábban szólunk. Munkájának van sok hibája 
s azonfelül alapos emberi gvöngeségekben is szenved 
igen sokszor, azonban az letagadhatatlan, hogy a 
lenézett és leszólt vezér és egyéb cikkekben igen-igen 
sok érték is található. Evvel kellene nekünk és publi
kációinknak a versenyt felvennünk ! . . . E 'ben a ver
sengésben a prédikációk — Sit venia verbo — nem 
képviselik a keresztyén világnézetet és erkölcsöt kellő 
súllyal s nevelő hatással. Alapos, szép előadás >k, ko
moly tanulmányok, Luther müvecskéihez hasonló vá
gású „traktátusok“ kellenének talán inkább! Hanem 
persze ez súlyos munka. Nem épen nekünk való.

Hiszen minekünk sok-sok egyházban a vallásos 
érdeklődést is sikerült egy rövid elófohász, pár mon
datos bibliai szakasz és egy hosszú imádságból álló 
istentisztelet segítségével lehűtenünk. Pedig talán itt az 
ideje, hogy egyszer már a komolyabb végén fogjuk 
meg mi is a dolgot. Gondoljunk pl. Prohászka, Gtfiess- 
wein, vagy akár Csernoch János társadalmi publícsz- 
tikai és előadások tartás iban megnyilvánuló komoly 
munkájára. Hol vannak a mi szellemi vezetőink?!...

Szóval ma már a prédikáció, mégha még annyi 
is, nem elég. Mint könyv sem elé it ki. E helyett tanul
mányokat kellene publikálni, tartani és felolvasni. Aki 
aztán a gondolatszegénység szomorú óráiban segítséget 
keresne, ilyenből meríthetne. A kivonatban is maradna 
legalább valami az eredeti erejéből és igazságából, 
komoly alaposságából.

Hanem már elég. Akinek füle van a hallásra, 
hallja. Én pedig bocsánatot kérek Lencz Géza dr.-tól, 
hogy 2  háborús kötetét csak szegnek használtam, 
melyre ezeket a lázongó gondolataimat akasztottam. 
Az ő érdekes, idején való munkáját nem akartam velők
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kisebbíteni . . . Úgy vélem azonban, hogy nekünk erre 
a menientóra szükségünk van.

Sz. L.

Paquet, A lfons: ln Palästina. Eugen Diederichs 
kiadása, Jena. 1915. Ára fűzve 3. Márka.

A világháború megint az érdeklődés körébe vonta 
Palesztinát, a szent földet. Mi lesz vele? Kié lesz? 
Ki fog uralkodni benne, a törökök-e továbbra is, vagy 
a helyén önálló zsidó államot csinálnak? Nincs kizárva 
azonban, hogy a mesterségesen szított „arab antiszemi
tizmus“ gátat vet majd a zsidók békés életének. Lehet, 
hogy Anglia kalmárai csinálnak majd konkurrenciát a 
letelepedett zionistáknak, sőt az se lehetetlen, hogy a 
szent, az orthodox Oroszország vágyainak az a ne
továbbja, hogy a szent Palesztinára rátegye durva kezét. 
Ilyen lehetőségek között érdemes megismerni a mai 
Palesztinát Paquet finom útleírásából és a szent földön 
szerzett benyomásaiból. Paquet különösen a német 
kolonistákkal, a württembergi pietisták kolóniáinak a 
múltjával és jelenével foglalkozik. Ez a munka fontos 
kiegészítője azoknak a Palesztináról Írott könyveknek, 
amelyeket mi theologusok rendesen olvasni szoktunk. 
Nem a régi szent föld, hanem a mai Palesztina van 
leírva benne.

Beküldött könyvek: Thode, Henry: Luther und 
die deutsche Kultur. München, G. Müller, 1914. 170 M.

Coeurten, Fr. Religion und Volkstum. (Tat- 
Flugschriften 5) E. Diederichs Jena, 1 é 15.

Dost, G. Paul de Lagardes nationale Religion. 
(Tat— Flugschriften 4.)

Eberhardt, P .: Die Religion und der Krieg. A. 
Rerthes, Gotha. 1915.

XV. Benedek pápa apóst, körlevele az összes 
katholikusokhoz. Budapest, Stephaneum-ny. r. t. 1915.

SZEHLE.
Lutheri és kálvini vallásosság. A mi életünk

ben nem mindennapos az az irodalmi harc, amelyet 
nemrég vívtak meg egyházi lapjaink hasábjain s amely 
a lutheri és a kálvini vallásosság értéke tekintetében 
táplált igen ellentétes vélemények miatt tört ki érde
mes evang. és református tudósok között. Egy pár 
megjegyzésünk nekünk is lett volna ehhez a tollharc- 
hoz. Az események azonban egymást kergetik, a lap 
amúgy is szűk prokrustesi ágy, — s így lemaradtunk 
a nagy vitáról. Ez egyrészt jó is, mert legalább nem 
kaptunk ki mind a két féltől. A mi nézetünk ugyanis 
az volt, hogy a kérdésnek akadémikus fejtegetése 
tulajdonképen nem sok eredménnyel kecsegtet. Egymás 
rovására önmagunkat, vagy reformátorainkat dicsér- 
getjük. Aki egy igaz és elismerő szót mer mondani a 
másik egyház reformátoráról, azt a saját tábora té
pázza meg (lásd a Zoványi esetét!) . . .  az ilyen előre
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kijelölt határok és lehetőségek közt folytatott szóharc 
csak eltávolítja s egymásra böszíti a tornázó feleket. 
Ennél sokkal hasznosabbnak tartjuk egyrészt a saját 
egyházunkon belül végzett építő munkát, másrészt híve
ink vallásosságának a psychologiai alapon való tanul
mányozását és ha már egymást ismerni akarjuk és 
ismerni kötelességünk, akkor a hazai egyház isme —  
Kirchenkunde kultiválását.

Ezek a szempontok praktikus és tudományos 
feladatnak egyaránt többet érnek, mint az apáink ki
válósága felett folytatott vita. M it ér az, hogyha a 
dicső apáknak nincsenek méltó utódaik s a fiák az 
apák nyomába sem érhetnek — amint az gyakran tör
ténni szokott . . .

Ebből a vitából két epizódot azonban mégis 
szóvá teszek.

A szóharcban egy ref. résztvevő a jezsuita Gri- 
sar által írt „Luther életére“ hivatkozott annak a bi
zonyításául, hogy a lutherizmusban sem minden csupa 
fény. Ezt a leleplezésszámba menő hivatkozást komoly 
ref. tudóstól nem vártuk. Aki Grisar munkáját csak 
egy kicsit ismeri, az nagyon jól tudja, hogy ez a lát
szólag objektiv köntösbe öltöztetett tudományos munka 
nem más, mint annak a páli, X. Fiús által a refor
mátorokra applikált mondásnak a minden áron való 
bizonyítása, hogy a reformátorok olyan emberek vol
tak, akiknek hasuk az istenük . . .  Erős a sejtésem, 
hogy a Luther biográfiának lesz még folytatása is, vagy 
három Kálvin-kötet s szépen fogunk kinézni, hogyha 
ahelyett, hogy ez ellen a „tudomány“ ellen közösen 
védekeznénk, mi vagdossuk ezt a hat vaskos kötetet 
egymás fejéhez.

A vitában vezető szerepet játszott egyik ref. 
tudósunk, aki a legnagyobb öntudattal és gyönyörű 
tudományos évekkel mutatta ki, hogy a lutheri vallá
sosság egyenesen elbújhat a kálvini mellett — mosta
nában valamelyik ref. egyházi lapban elszólta magát. 
A konvent kiküldte Ausztriába s onnan hazaírott egyik 
levelében azt írja, hogy Ausztriában nem tudom én 
hol — most volt evang. templomban s most látott 
először evang. oltárt. Előbb azonban itthon ítéletet 
mondott a lutheri vallásosság értéke feleit! . . .

Azért mondom én: jobb volna nem Kálvinról és 
Lutherről vagy pláne ócska dogmatikákból hímet varrni 
a mai vallásosságra, hanem egymást kellene először 
tanulmányoznunk és legalább annyira megbecsülnünk, 
és mielőtt pálcát törünk embereink vagy egyházaink 
szívének legszentebb érzései és ezen érzések meg
nyilvánulási formája vagy értéke felett — ismerjük azt 
az érzést és azt a formát, amelyről félvállról beszélni 
jónak látjuk.

Katona-énekeskönyv. Az erdélyi ref. egyház- 
kerület a világháború idejére Kis énekeskönyv cím alatt 
egy igen ügyes, jó nyomású füzetkében egy pár szép 
dicséretet és zsoltárt adott ki s ezeket a füzeteket
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harctéren küzdő híveinek ajándékul, üdvözletül, erősí
tésül megküldözgeti.

Aki csak valaha bepillantott egy református 
énekeskönyvbe s aki csak ismeri Kovács Sándor kis 
énekeskönyvét és a dunántúli egyházkerület új éneke
sét, az tudja és elképzelheti, milyen nehéz a meglévő 
anyagból a reformátusoknak alkalmas énekeskönyvet 
összeállítaniok! Hosszú énekeikből nem is találunk 
ebben a katona-énekeskönyvben csak két-három vers
szakos kivonatokat. Köztük olvashatók olyan énekek 
is, melyek láttára a mi szívünk is felmelegszik: Légy 
csendes szívvel, légy békével . . . Erős várunk nekünk 
az Isten . . .  Térj magadhoz drága Sión . . .  A kivá
lasztás munkája mégis sikerült. Pedig mondom, a 
rendelkezésre szolgáló anyag a miénkkel egy napon 
is alig említhető.

A mi énekeskönyveinkben gyönyörű, ihlett, költői 
alkotások, pompás műfordítások sorozata található. 
Milyen könnyű lett volna ezekből egy pár levélnyit 
lenyomatni és katonáink használatára k iadn i! ! . . . 
Milyen kár, hogy dalos madaraink nem szólaltatták 
meg katonáink vallásos épülésére lelkűk komolyabb 
és mélyebben elrejtett húrjait. Most megint itt állunk 
üres kézzel, restelkedve és szégyenkezve, mert mi 
soha a kínálkozó alkalmat megragadni nem tudjuk. 
Nálunk van egyházközségi ügy, esperességi ügy, ma
gán ügy — de nincs olyan hivatal és „főhatóság,“ 
amely ilyen — alapjába véve apró, jelentéktelen és 
mégis sok áldással kecsegtető munkát a kezébe ve
gyen. Nem a jóakarat és a képesség hiányán múlik a 
dolog, hanem pusztán azon, hogy az ilyesminek az 
elvégzésére a mi egyházunknak nincs hivatalosan és 
törvényesen kötelezett szerve. Egyéb bokros elfoglalt
sága mellet ilyen munkának a végzésére ennélfogva 
senki sem érzi magát kötelezve.

Ez pedig nagy és öreg hiba. Mert a mi prédiká
cióink értéke egyénileg változik. Van olyan pap, aki 
tud szépen beszélni, szívhez szólni, de van olyan is, 
aki hidegen hagy. Énekeink azonban nem függnek 
ilyen véletlenektől. Azoknak a szövege, a bennük ki
fejezett érzések és a melódiájuk is megrezgetik min
den buzgó evangélikus szivének a húrjait s bizonyos 
körülmények között a prédikáció hiányáért is kárpó
tolják. M ikor még én is csak szórványbeli hívő vol
tam, hányszor állott az egész vasárnapi istentisztele
tem a „Légy csendes szívvel, légy békével“ , vagy az 
„Óh mint imádlak, mint szeretlek“ elénekléséből. . . 
Minő vigasztalás és boldogság volna, hogyha katoná
ink is előszedhetnék az emlékezetükből ezeket a gyö
nyörű hitvallásokat, hogy bennök kiöntsék szívok ér
zéseit ! Csakhogy ezt nagyon kevesen tehetik. Az ének
tanítás nagyrészt melódiákra vagy a közismert énekek 
első versének a tanítására vonatkozik. Ennek a hiá
nyosságnak a pótlására milyen jó volna egy kis füzet 
a hátizsákban, amit bármikor elő lehetne v e n n i? ! . . .
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16. szám.

De n in c s ... Minek is legyen? Van a reformá
tusoknak, a katolikusoknak, van a németeknek, van 
mindenkinek, minek legyen épen n e k ü n k !... Meg 
vagyunk mi — ugye — anélkül is!

A patina. Rumm Reinhard a német birodalmi 
gyűlés tagja, a Reformationban, amelyről tudvalévő, 
hogy a legkevésbé megalkuvó orthodox lap — egy 
pár napyon érdekes sort irt.

Bonus Artúrnak egy történetével kezdi:
A p ;p prédikálgat. Egyszer csak elmarad a száz 

hive közül tiz, mert nincsenek megelégedve, egyet- 
mást máskép kívánnak, mint ahogy van. Amíg a pap 
azon gondolkozik, kinek tegyen eleget: a tíz elmaradt
a k ,  vagy a még teniplombajáró k lencver nek, azalatt 
egyre többen elmaradnak. Végül kilencven nem jár és 
csak tiz jár a templomba. Mit csináljon a pap? Még 
mindig a tiz megmaradtnak a s/ája ize szerint beszél
jen és hagyja a többit éhen-szomjan?

Ez a történet nagyon ráillett egyházunk helyze
tére. Sokan elidegenedtek tőle. Most megint vissza
térnek, sokan újra megtalálták a templomba vezető 
utat. Mit cs náljon most az egyház ? Folytassa úgy, 
ahogy eddig csinálta? Mummnak az a vélem nye, 
hogy az egyháznak az a kötelessége, hogy ezen elide
genedett és elhidegült tömegek számára minél köny- 
nyebbé kell tenni a visszatérést. Engedjen az egyház 
régi merevségéből, alkalmazkodjak jobban a hívekhez.

Azután felsorol egy pár olyan patinás szokást, 
mely manap ág nem sok megértőre és méltánylóra 
talál s sokakat távoltart az egyháztól.

Ilyen patina az gyházban, hogy az egyház vezetői 
rendesen a legtöbb adófizető < közül kerülnek ki, hogy 
az igent mondókat szeretik a különböző testületekben, 
nem pedig a szakértő és áldozatkész munkát.

Ilyen patina a városi egyháza''ban, hogy a teme
tések, esketések osztályukba vannak sorozva, hogy a 
templomi ülőhelyekért fizetni kell, iiogy a papok palást
díjat és különböző szereteiadományokat kapnak. „Fog
játok meg a seprüt és seperjetek vele, hogy a vissza
térők jobban érezzék magukat !“

Ilyen patina bibliáink elavult, regies nyelvezete.
Ilyen patina az a rossz szokás, hogy gyülekeze

teink lassan és a maguk kedv • szerint énekelnek. 
Nenjetek el Bethelbe s tanuljátok meg ott, hogyan kell 
szépen énekelni. Legyetek azon is rajta, hogy új szö
vegeket és új dallamokat is meghonosítsatok ! Miért 
kell az egyházban mindennek réginek és egy kicsit 
patinásnak lennie?!

Ilyen patina az, hogy németül a miatyánkban 
„Vater unser“-t mondunk, holott ez egészséges német 
fülnek borzalmasan hangzik s nem is lutheri. Luther 
b-bliájában Unser Vater áll.

Ezek mind apróságok. Vannak azonban nagyobb 
reformtörekvések is. Ilyen pl. az, hogy a konfirmációs 
vizsga a konfirmációtól elkülönítve tartassék stb. Ezek 
az apróságok is nagy részben okai az egyházzal való 
elégedetlenségnek s ezek is akadályai lehetnek annak, 
hogy egyesek elmaradoznak belőle.

Ezeket a régi tiszteletreméltó tradíciókat, ezt a 
patinát nem mi, gonosz liberálisok piszkálgatok. Ha
nem Mumm németbirodalmi képviselő. És a Refor
mation, amely tudvalevőleg a legszélső orthodoxok 
lapja s egyáltalán nem arról nevezetes, hogy koncesz- 
sziókat tenne a „korszellemnek.“ Ezek tehát alighanem 
«vangéliumellenes patinás ereklyei a német és a többi
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kér. és evang. egyházaknak is. Azért mégis szépen 
tenyésznek és aligha fogja a háború vihara is else
perni őket.

n ~ n  i 11 —— r T u * » * ~ ---------- -n ~  ,-----------------------------------------------------r i r « ~ » i . r . r i  < r  un

KÜLÖNFÉLE.
A z  ig ló i ev. fő g im n á z iu m  1914. évi 

augusztus óta eddig 7310 koronát áldozott kato
nai célokra s gyűjtött a Kárpátokban harcoló 
katonáinknak téli ruhával való felszerelésére, a 
háborúban megvakult katonák segélyezésére, 
valamint megsebesült, vagy a harctéren meg
betegedett harcosoknak ápolására. Ezen akció 
keretében Fischer Miklós kir. tanácsos, igazgató 
által rendezett három háborús délután 3316 koro
nát eredményezett. Az igazgató további háborús 
délutánokat készített elő, melyeknek jövedelme 
a megsebesült, vagy megbetegedett, s az iglói 
kórházakban meghalt (eddig 141) katonák sir- 
hantjai fölé emelendő, s minden egyes hősnek 
nevét hirdető, közös síremlék költségeire fog 
fordittat ii.

A halotthamvasztás és az erdélyi szász ev.
egyház. Az erdélyi szász evang. egyház konziszto- 
riuma a halotthamvasztásnál végzendő lelkészi funkció 
kérdése tárgyában a következő figyelemreméltó kör
levelet bocsájtotta ki a kebelébe tartozó lelkészi hiva
talok és prisbyteriumokhoz : „Egyik presbyterium ama 
kívánságának eleget téve, mely azt kérte, hogy tekin
tettel egyes máris előfordult esetekre, engedtessék meg 
egyházunk kebelében a halotthanivasztások alkalmá
val a lelkészi funkció elvégzése és az egyúttal szabá- 
lyoztassék is, szükségtelen annak az elvi kérdésnek a 
fejtegetése, hogy a hamvasztás formájában való eltaka
rítás a ml evangéliumi keresztvénségiinkkel semminemű 
ellentétben nem á ll s a földbe temetés régi szokásával 
egyenjogúnak tekintendő. A lelkész közreműködése 
különben sem irányul a halotthamvasztásnál sem a 
romlandóra, a láthatóra és a mulandóra, hanem a 
romolhatatlan, láthatatlan és örökrészre. Tárgya azaz 
élet, mely a halálon diadalmaskodik s ebből az élet
ből'fakadó vigasztalás a gyászolók számára temetési 
formulának tökéletesen megfelel a halotthamvasztásnál 
is az, amely az 1750 1895. sz. a kiadott „Formeln für 
die geistlichen Funktionen“ c. gyűjteményben VII. b) 
jelzés alatt előfordul. Közöljük azonban a következőt 
is: „Miután a mindenható Isten az élet és a halál 
ura, úgy határozott, hogy testvérünket e múlandó 
világból magához szólítsa, átadjuk testét, hogy porrá 
és hamuvá váljék, lelkét pedig a mi mennyei Atyánk 
kegyelmébe s irgalmába ajánlva hitteljes bizodalom- 
mal valljuk, hogy közülünk senki sem él ő magának 
és senki sem hal meg ő magának. Ha élünk, az Urnák 
élünk, ha meghalunk, az Urnák halunkr meg. Azért 
akár élünk, akár halunk, mindenkép az Űréi vagyunk. 
(Róm 14.7.) Az Úr őrizzen meg, őrizze meg a te lel
kedet. Az Úr áldja meg a te kimeneteledet és bemene
teledet mindörökké. (121. Zsoltár 7.)“ Ez e körlevél 
ott kezdi, ahova a többi egyházak hosszas csetlés-botlás 
után jutottak, azért hihetőleg általános megnyugvással 
fogják fogadni.
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A háborús-irodalom termékeinek a statisz
tikája. A „Frankfurter Zeitung“ közlése szerint a háború 
kitörése óta Németországban december elejéig 1416 
irodalmi termék látott napvilágot. Ez a szám 1915. 
februárjáig 2887 műre szaporodott fel. Az 1471 újabb 
mű közt a hadviselésre von. mű van 260 (december 
elejéig 251) térkép 69 (227) politikái és gazdasági 
tanulmány 338 (214) jogi munka 63 (07) vallásos tar
talmú mű 324 (335) szépirodalmi könyv 410 (275).és 
egyéb 7 (17). Ebből a kimutatásból látható, hogy a 
térkép produkció hanyatlott. Vallásos művekben a ter
melés még mindig nagy. A politikai tanulmányok szapo
rodása mutatja, hogy az érdeklődés kezd ezek felé a 
kérdések felé terelődni. Feltűnő a szépirodalmi mun
kák nagy száma, ami részben annak a jele, hogy a 
könyvkiadók vállalkozási szelleme még mindig a régi 
s hogy az élet mindinkább kezd visszatérni a maga 
rendes medrébe. Itt emlitjük meg, hogy" a háború alatt 
Németországban eddig 468 újság szűnt meg. Leg
nagyobb részük a hirdetések elmaradása következtében 
volt kénytelen becsukni a boltot.

Egy tiszteletteljes kérelemmel fordulok e lap 
olvasóihoz. Svedléreti (Szepes m.) él egy Galíciából 
menekült német, evangélikus család, melynek feje 
„Oecsonomie-Verwalter“ volt s így mezőgazdaságban 
jártas. Családtagok: feleség, 19 éves leány, 17, 15, 14 
éves fiúk. Mindnyájan képesek s akarnak is dolgozni. 
Hajlandók elmenni, állandóbb otthon keresve, bármely 
— tisztességes megélhetést biztosító állásba, különö
sen a gazdaság vagy kertészet körébe vágó foglal
kozással. Akik részükre, maguk vagy ismerőseik kö
rében foglalkozást tudnának találni, kegyeskedjenek a 
dolog sürgős volta és a jelenlegi postai viszonyok 
miatt lehetőleg táviratilag hozzám, esetleg közvetlenül 
Ludwig Reicfiert-hez (Flüchtling; Cím fent!) fordulni, 
jelezve a feltételeket. Kegyes adományokat pénzben 
vagy ruhaneműben hálásan fogadnak. A gyűjtést nő
egyletünk két nagy csomag ruhaneművel, magam pe
dig 10 koronával bátorkodtunk megkezdeni.

Szepesszombat.
Kozlay Kálmán

evang. lelkész.

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.
Konfirmációi emléklapjainkra felhívjuk olvasóink figyel

mét. A Gebhardt féle urvacsora-kép elfogyott. Csak a Burnand- 
féle szép kiviteiü két példázat illusztráció kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50 fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

Megvételre keresem az egyetemes gyűlés 1865. 
1866. 1867, 1876. 1879. 1883 és 1895. évi jegyzőkönyveit. Aján
latot kérek.

Eperjes, 1915. március 26.
Korbély Géza

esperes.

rKonfirmációi ajándékok.
A

KoniirTrációi emlékkönyv K. 350 és 6.— 
Szabó Aladár:Jé?us.élete fűzve K3.— kötve5.—
Ujtestamentum zsoltárokkal 30 és 50 fiilór*

képes 60 fillér.
Konfirmációi emléklapok 100 darabonként 

5 koioná’ói feljebb.
V all ásos iratok, fali t á b lá k  stb.
imakönyvek, énekeskönyvek K. 1 2 0 -’ól 

legfinomabb kivitelben 12.—  koronáig.

— Egyéb theológiai újdonságok:— -^

MM is imili háborúi iáimra. •  ll. lel.
Irta: Lencz Géza. K 5.—

QilÜlÉINI ÉS ISÉ ijéjÉ I., II., III., Ili, 0., 01,11,1)111., I.
Egyházi beszéd füzetekben. Irta : Raffay 
Sándor. Ára példányonként 20 fillér
50 darab 8 korona, 100 darab 14 korona.
A nyolc füzet egybekötve K 1 50

Az én imakönyvem
Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay S á n d o r .................... K —.20

Kókai Lajos könyvkereskedésében
PBudapest, IV ., Kámerm aver Károiy-ufca 3.

C élszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt bé lyegekben  b e k ü ld en i a k iv á n t  
k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  — y

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . •
Prédikációk gyűjteménye.

i

ARA T9
5K

Irt áll: Kemény Lajoa(MoHr 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és Wolf J. ” 

Megrendelhető slx. „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

1

ORGONA-GYÁR.
Qőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgoi ájának (koronázási templom) alkotója

Rie^er Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
ren 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 m ellett k i
váló, tiszta légnyomása csőrendszern (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

m . w m m



EVANGÉLIKUS LAP
i7 sz egyházi iskolai és társadalmi hetilap

ARANYOSMARÓT

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

> Ö T Ö D IK  É V F O LY A M .

FÓSZF.RKESZTÓ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZÍ MÓNI DESZ LAJOS
FÓMUNKATARSAK: HORNYÁNS7.KY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

1915. ÁPRILIS 24.

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6  K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (rályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Tbbbs/ör megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sű&s János: Elmélkedés a háború felett. — P. V.: Erkölcsi példák a vallásoktatásban. — Tus A'.; Katona esti imaja a 
harctéren. — Sz. /..; A halotthamvasztás és a háború. — Sc. J: Gondolatok a háború filozófiájához. — Napközi otthonok. 
Különféle. — Hirdetések

Elmélkedés a háború felett.
A jelen háborúnak eddigi fogalmainkat túlszárnyaló 

rengeteg arányai és az általa előidézett, képzeletet 
felülmúló borzalmai s szenvedései kétségkívül megtöri 
az ész fönhéjázó gőgjét, mely nem akar elismerni 
semmiféle tekintélyt, megriasztja az akarat féktelen 
szilajságát, mely szélszórni igyekezett a törvény ösz- 
szes korlátáit és az ész büszke birodalma mellett, sőt 
e felett fölépíti a hitnek korunkban majdnem teljesen 
elveszett világát.

A hit azonban csak akkor lesz a lélek üdvének 
meleg otthona, ha benne kielégítő megnyugvást talá
lunk. Pedig épen ez a háború vet fel elöltem kínos 
kérdéseket, amelyek felett elmélkedvén gyötrő kételyek 
ébrednek fel lelkemben. Önkénytelenül felmerül előt
tem a kérdés, hogy a gondviselés bölcsességével mi
kép egyeztethető össze ez a rémes pusztulás, mely a 
hadak útját nyomon kíséri, melynek annyi drága, em
beri szorgalom és tudományalkotta s nem ritkán pótol
hatatlan kincs áldozatul esik. A mennyei atya végtelen 
szeretete mikép engedheti meg, hogy ártatlanok milliói 
szinte elviselhetetlen testi s lelki fájdalmak által gyö- 
törtessennek és önhibájuk nélkül nyomorba jussanak ?

Első gondolatom e kérdéseknél az, hogy mivel 
mennyei atyám nem akarhatja, hogy gyermekei sok 
ezer éves mivelödésének, kitartó szorgalmának, az ő 
parancsolata szerinti tökéletességre törekvésének gyü
mölcsei elpusztuljanak és hogy ártatlanok a vadság 
áldozataivá legyenek; tehát a háború nem is az ő 
akaratával tört ki s nem az ő közreműködésével folyik le.

De ebből a föltevésből szükségképen követke
zik, hogy a világ kormányzásában az Istenen kívül és 
az ő akarata ellenére valamely más hatalomnak is van 
beleszólása, nevezzük ezt bár akár fátumnak vagy a 
légi görögök felfogása szerint „até*-nak; akár 
Ahrimannak, akár emberi akaratnak. Ez pedig ellen
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kezik az Isten mindenhatóságának eszméjével, ellen
kezik Krisztus urunk tanításával: „Néktek pedig 
fejeteknek hajszálai is mind számon vágynak.“ 
(Máté 10; 30).

Észre kell vennem, hogy a végtelenségről véges 
felfogás szerint gondolkozom. Gondolkodásunkba mé
lyen bele gyökereseden az a vélemény, mely szerint 
csak azt akarjuk elismerni igazságnak, aminek való
ságáról értelmileg, kézzel foghntólag meggyőződtünk, 
amit meg tudunk a mi gyarló eszünkkel magyarázni. 
Emberi fogalmaink szerint a kegyetlenség a jósággal 
nem fér össze; s aki az építésben örömét leli, annak 
szemei előtt a pusztulás nem lehet kedves. Így tehát 
elmélkedésem arra a gondolatra vezet, hogy ami rám 
nézve szenvedés, ami nékem igazságtalannak, célsze
rűtlennek tűnik fel, az nem származhatik Istentől, a 
szerető mennyei atyától.

Hitem szerint azonban nincs a világon egyéb 
hatalom, egyedül ,» végtelen jóságú Istennek, szerető 
mennyei atyánknak megingathatatlan akarata. Ö alkotta 
meg a világrend alkotmányát, ő 1 tta azt el határozott, 
csalhatatlan és megvesztegethetetlen törvényekkel. Ezek 
kérlelhetetlen parancsszava szerint történik minden, 
ami történik „a legmagasabb menny s aether Uránjai“ 
érdekes pályafutásától „a láthatatlan férgek“ képzele
tünket felülmúló tenyészetéig. Csillagfutás, háború, 
földrengés, döghalál és jégverés épen úgy az Isten 
világkormányzásának nyilatkozatai, mint a nyári haj- 
nalpirkadás tündéri pompája vagy az áldásos életger
jesztő tavaszi permeteg.

A mi véges értelmünk azonban c világalkotmány
nak csak igen parányi részét, alig egy-két törvényét 
ismeri, például tudom, nem hiszem, de tudom, hogy 
az apák bűnét megszenvedik a gyermekek harmad és 
negyediziglen. Ami az én gyarló eszem szemhatárán 
túl esik, azoknak az eseményeknek mivoltát, okát és
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következményeit nem szabad emberi felfogás szerint 
vizsgálni s elbírálni. A mi történik, nem azért helyes, 
mivel én belátom annak helyes voltát, hanem hiszem, 
hogy helyes, mivel Isten müve. „Nem olyanok az én gon
dolataim, mint a ti gondolataitok, sem az én útaim, minta 
ti útaitok; mert mely igen távol az ég a földtől, oly igen 
távol vágynak az én útaim a ti útaitoktól és az én 
gondolataim a ti gondolataitoktól“ (Ésa. 55; 8, 9.)

De ha a világrend törvényei szerint csapások 
zúdulnak reám, nem az a kötelességem, hogy azokat 
néma megadással, összefont karokkal tétlenül tűrjem. 
Sokrates és Jézus példája, mikor a menekülésre nékik 
felajánlott útat, módot elhárították, nem ide tartozik. 
Egészségem, lételem fenntartásának vágyát, a tökéle
tességre törekvést Isten oltotta lelkembe. Következés
kép a veszedelmek ellen egész lelki és testi erőmmel 
küzdenem kell. Akár sáskajárás, akár emberpusztító 
járvány, akár fegyveres ellenség támadja meg hazám 
határait, azok ellen ép úgy fel kel vennem a harcot, 
mint az árvíz, tűzvész, vagy bármiféle betegség ellen.

Ha lelkiismeretem ítélete szerint érzem, hogy a 
rám omlott csapás saját helytelen cselekedetem szük- 
ségképeni következménye, tehát bűnöm egyenes bün
tetése. legyen mindig lelki erőm ezt beyallani s a 
küzelmet abban a hitben megerősödve zúgolódás nél
kül végig harcolni, miszerint e harc szenvedései akár 
győzelemmel végződjenek, akár sikerteleneknek bizo
nyuljanak, lelkemet a bűntől elfordítják, minek folytán 
bünbocsánatot nyerek és tnegigazulok. Ha pedig lelki
ismeretem szerint ártatlanul szenvedek, bármikép vég
ződjék az én hadakozásom, megnyugszom szerető 
atyám végzésében. Hiszem, hogy ő tudja s egyedül ő 
tudja, miért kellett a borzasztó zivatarnak fejem fölött 
végig vonulnia. Mind jó, amit Isten tészen.

Ezt a hitet táplálnám lelkemben, a szörnyű ese
mények lefolyása után meglátom majd az Isten ujját, 
ki végtelen igazságszeretettel jutalmaz és büntet. A 
vétkes a győzelem mámorában sem kerüli el méltó 
büntetését; ellenben akik hűséges engedelmességgel 
követték az Isten törvényeit, azoknak szívében szenve 
dések közt is megnyugvást és mennyei áldás malasztja 
üt tanyát. „íme itt vagyon egy hely és állj ott a kő
sziklán. És mikor az én dicsőségem elmegyen, a kő
sziklának hasadékába állatlak tégedet és az én kezem
mel befedezem a te szemeidet, míg elmúlom onnét. 
Azután az én kezemet elveszem rólad és hátul meg
látsz engemet, de az én arcomat nem láthatod.“ 
(II. Mós. 33; 21 -23 .) Sa3s Já„„s.

Erkölcsi p é lü  a vallásolitatáslian.
A vallásoktatásnak szint és érdekességet kölcsönöz 

az, hogyha az erkölcsi elveket, azoknak megvalósítását 
és kivihetőségét nemcsak bibliai, hanem az életből vett
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példákkal is illusztráljuk. Az önfeláldozásnak, a hősies
ségnek, a felebaráti szeretetnek számos dicső meg
nyilvánulása nagyszerű serkentő a jóra és az oktatás
nál, a jellemképzésnél szinte nélkülözhetetlen segítség 
ez a példákra való hivatkozás. Förster, Edmondo d> 
Amicis könyveinek és sok számos hasonló „példa
tárnak“ ezért van olyan nagy keletje az olvasók, külö
nösen pedig pedagógusok és szülök körében.

A háború e tekintetben is „kivette“ a katonákból 
és másokból azt, aminek a produkálására csak képesek. 
Nemcsak hideg és meleg, fáradalom és éhség tűrése 
tekintetében tette emberfeletti próbára ellenállási képes
ségüket, hanem sok esetben a bátorság, a jóság, halált 
megvető önfeláldozás tekintetében is nagyszerű „telje
sítményekre“ sarkálta őket. Örök kár volna, hogyha 
a jövő nemzedék nevelésénél az a sok gyönyörű 
példaadás, mit katonáink adtak, feledésbe menve nem 
szolgálna számukra jóra ösztönző eszközül. Gyűjtsük 
tehát a keresztyén jellem és gondolkodás, a férfias erő 
és önfeláldozás tanubizonys igául szavahihető egyénektől 
az eloeszéléseket, hogy felhasználjuk őket, s ezekkel 
pótoljuk azokat a mondva csinált erkölcsi tendenciájú 
elbeszéléseket, melyek minden különös meggyőző erő 
nélkül eddig nagy szerepet játszottak nemcsak a Schmidt 
Kristóf féle ifjúsági iratokban, hanem a vallásokta
tásnál is.

A németek a tolók megszokott alapossággal már 
hozzáfogtak ehhez a munkához. Barth Karola kisasz- 
szony a theol. lícentiatusa áll a mozgalom élén, mely 
a vallásoktatásba m o s t  f o r g a l o m b a n  l e v ő  é r t é 
k e k e t  i s nagyobk terjedelemben be akar vezetni.

Egy példa ennek a mozgalomnak a szükséges
ségét minden fejtegetéssel szemben megmagyarázza és 
világossá teszi, miről van szó. A török-német fegyver
barátság idején mennyi a vallásoktatás által tovább 
plántált és a gyermekek lelkében megrögzített előíté
letet kell szétoszlatni a mohamedánokról és törökök
ről. Milyen kitűnő szolgálatot tesz ebben a munkában 
egy pár jellegzetes tény, melyre hivatkozni lehet! . . . 
Még pedig pl. ilyenformán: mi sokszor az embereket 
kívülről, messziről, könyvekből, elvi eltérésekből ítél
jük meg. így tettünk a törökökkel is, holott azok b i
zony testvéreink, hozzánk hasonló, érző, gondolkodó 
lények. Sőt néha nálunk is többet érnek, mert több 
szeretet van bennök . . .

Konstantinápolyban történt. Egy ott időző honfi
társunknak hideg szélben, havas esőben jó messze 
útat kellett megtennie, hogy Galatába érjen. Útközben 
a sztambuli állomás mellett ott lát egy görög koldu st. 
Ö maga beszéli, hogy már messziről hallotta hadarva 
elmondott könyörgését, de bizony abban a hideg 
szélben nem volt kedve kigombolkozni, keztyűjét le
húzni és egy vagy két piasztert odavetni, azért rá se 
tekintve ment továbbb. Alig pár lépéssel egy szófiával 
találkozott, kinek a hátán és a mellén ott lógott az:
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nrra felé szokásos bŐriszák. Ez is sietett de a koldus 
előtt megállóit. A bőriszákot letette a sáros járdára, 
kibontakozott a kaftánjából s előkereste sovány pénzes
zacskóját, mely egy zsinóron a nyakában lógott s 
áldáskivánságot mormolva, a maga adományát a kol
dus kezébe csúsztatta. Azután begombolta az ingét, 
összefogta a kaftánját, az iszákját a vállára vetette és 
tovább ment. Mentem én is — beszéli e történet el- 
mondója — hogy senki ne lássa a szégyenpirt, ami 
az arcomba szökött . . .  Ha ehhez a történethez még 
hozzátesszük, hogy ez a török-görög háború után 
történt, előttünk áll a török szofta, aki a maga 
piaszterével is azt cselekedte, amit Jézus a samaritá- 
nusról mondott: Eredj el és cselekedjt te is ek
ként ! . . .

A súly a történetek igazságán nyugszik. Erkölcsi 
tanúságtól duzzadó históriák tekintetében nem szűköl
ködünk. Népiratkáink e tekintetben semmi kívánni
valót nem hagynak. A keresztyén nevelés és jellem- 
képezés számára azonban jobb, hogyha az ilyen tör
ténetek igazak is.

Ne múljon el nyomtalanul és kihasználatlanul ez 
a nagy idő! A vallásos nevelés is lássa hasznát. 
Gyűjtsön a maga számára anyagot az életből, a most 
folyó gigászi küzdelemből, mely nincs hiján hősök
nek és karaktereknek sem, akiktől tanulhatunk!

p. v.

KfiTONft ESTI IMRJft A HARCTÉREN.

Az est közel.
Ó most jöjj el
Mig fegyver hallgat, s alszik a tábor:
Szent áhitat, jöjj az éjszakából I
—  holnap hajnalban úgy is elrepülsz . . .

Fáradt kezem 
Összeteszem;
Kereslek imávál erős Isten,
Midőn karomban erő már nincsen:
Fáradt tagomba adjál új erőt.

Int a távol,
Éjhomályból
Ragyognak felém édes kék szemek,
Intnek karok, hogy átöleljenek, —
S én könnyezek...... Szerettim óvd Atyám!

És légy velem,
Jó Istenem,
holnap, ha újra virrad a hajnal,

'  S kell újra kelnem fegyverrel, karddal,
—  Fogadnom szembe bátran száz halált.

Ragyogj felém 
Te égi fény,
ha szivem lüktet és őrülten ver,
Mint ha vihar szánt és nyög a tenger,
$  barázdát, mélyet, rajt' villám hasit.
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Ó nézz, ó nézz, 
h^ sújt a vész,
S testünk a golyó, kard általfúrta,
Áléit erőnket erősítsd meg újra.
—  Esve esengünk szent kegyelmedért . . .

ó légy nékem 
hu vezérem.
Vezess karoddal sziklás szirteken, 
hol a viz gyilkos, erdő idegen 
És mindenünnen bősz ellen léséig.

ó el ne hagyj,
Győzelmet adj,
Hogy csengjen az ima, zúgjon a dal:
Tiéd, tiéd Uram a diadal, —
Fegyverünk voltál, 5 erős védelem I

S ha jón halál,
Mely eltalál:
Idegen fold mig vérem beissza,
Hadd nézzek még a hazámba vissza,
A szent honba, melyért a vérem folyt.

S amig vérzem 
Eqed nézem:
Kiesik kezemből a fegyver, kard,
De karod engem már ringatva tart,
S az égi honba emeli lelkem.

. . . Szemem nehéz,
Fáradt e kéz.
hallgat a fegyver, alszik a tábor . . .
Tekints rám Isten az éjszakából,
Ringasd az álmot szelíden reám.

TAS K.
** —1 - -  ■ — » -■ * * ‘ •. ■ -1— 11— ••iv m j i . - i r ,i*n-i

A halotthamvasztás és a háború.
Ezen a címen az Evang. Lap ez évi. 5. számá

ban egy cikk jelent meg; az abban közlötteket érde
kesen kiegésziti a sankt-galleni halotthamvasztó egye
sület 1914. évi jelentésének egy passzusa, mely a 
következőket tartalmazza:

Egy berlini halotthamvasztó egyesület múlt évi 
augusztus 17-én a halotthamvasztás elrendelése érde
kében egy beadván)t nyújtott be a hadügyminisztérium 
orvosi osztályához s ebben hivatkozott az 1870.71. 
háborúból rendelkezésre álló vezérkari adatokra: A 
Metzet ostromló seregben augusztus 20-tól október 
31-ig 135,636 beteg és sebesült állott orvosi kezelés 
alatt, ezek közül 22000-nek lifusza 27959-nek vérhasa 
volt. Tífuszban meghalt 1328 ember, vérhasban 829. 
A betegség okozói között ott szerepel az a körülmény, 
hogy a körülzáró katonaság 24—30000 hulla által 
megfertőzött területen volt kénytelen hónapokon át 
tartózkodni.

A kényszerűség már akkor arra szorította a had
vezetőséget, hogy a hullákat tömegesen elégettessr, 
ami azonban csak tökéletlenül sikerült, amennyiben
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teljes elhamvasztás helyett a hullák megszenesedése 
volt az eredmény.

A beadvány emlékeztet arra, hogy Domenicus 
Rey Alexandriában 1887-ben, Swiecianowski varsói 
tanár pedig 1895-ben szállítható krematóriumokat 

^  konstruáltak. Az igaz, hogy .ezek 24 óra alatt legfel
jebb 20 hullát voltak képesek elhamvasztani. Viszont 
azonban már Siemens Frigyes is ajánlkozott arra, 
hogy a legrövidebb idő alatt képes modern háborúban 
is helyt álló szerkezetű krematóriumokat tömeges ham- 
vasztás céljaira előállítani. Ezekre az adatokra hivat
kozva a beadvány azt kéri, hogy a háborúban eleset
tek elhamvasztására a lehetőséghez képest krematóriu
mok állíttassanak fel, még pedig különösen határállo
másokon, erődítményekben és nagyobb kórházakban, 
hogy igy a ragályos betegségek terjedésének lehetőleg 
eleje vétessék.

A hadügyminisztérium a beadványra azt vála
szolta, hogy a krematóriumokban szerzett tapasztalatok 
szerint a hamvasztáshoz több idő szükséges, mint 
amennyi rendesen rendelkezésre áll, a szükséges épitő 
és tüzelőanyag megszerzése is igen körülményes, a 
hordozható készülékek pedig csekély teljesítőképessé
gük miatt szóba nem jöhetnek. A várakban azonban 
— hogyha szükség lenne rá — hasznát veszik majd a 
hamvasztásnak.

Az tény, hogy megfelelő, tömeges hamvasztás 
véghezvitelére alkalmas hordozható készülék ez idő 
szerint nincsen. Ebben a hadügyminisztériumnak igaza 
van s álláspontja a mobil-háború szempontjából helyes.

Viszont azonban a technika számára sincsenek 
lehetetlenségek. A Zeppelinek, repülőgépek, tenger
alattjárók és 42-tes mozsarak ennek ékesen szóló bi
zonyságai. Hogy a temetés módja a háborúban igen 
gyakran nagyon is kifogásolható, az a legszélesebb 
körökben tudott dolog. Hegyes vidéken pl. a Jura
hegységben az elesettek eltemetésére jóformán gon
dolni is alig lehet, mert az első ásónyomás alatt meg
csendül a kemény kő. A holttesteket tehát csak a leg
ritkább esetben lehet az egészség követelményeinek 
megfelelő mélyre temetni. Ez sokszor a rendelkezésre 
álló idő és munkaerő elégtelensége miatt is lehetetlen. 
Gorze vidékén a mars-la-Tour-i ütközet után (1870. 
aug. 16.) 30,000 holttest hevert egy pár ásónyom 
földdel betemetve, úgy hogy a vidék összes kútjai 
inficiálódtak és a halálozás óriási volt.

A hideg egy időre gátat vetett a járványok terje
désének és a bomlási processust is hátráltatta. Az el
következő melegebb idők soknggodalmat keltenek e 
tekintetben, azért a megfigyelő állomások és a járvány
kórházak mellett indokolt volna a minden járvány
terjedést csirájában elfojtó hamvasztás igénybevétele.

A japán-orosz háborúban a japánok a tömeges 
hamvasztással kísérletet tettek. Egyes hullákat is elham-
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vasztottak, s a hamvakat kis — külön e célra készült 
— ládikákban küldözték haza.“

Körülbelől ez a „Die Flamme“ ez évi 4. számá
ban megjelent közlemény tartalma.

Bennünket két szempontból érdekel ez a dolog. 
Az első a járványok ellen való védekezés, a másik 
pedig az egyházi szempont. A halotthamvasztás ellen 
bizonyos egyházi körök leküzdhetetlen ellenszenvvel 
viseltetnek s ime most a kérdés égetően aktuális lehet. 
Mi a halotthamvasztás kérdésével Törteli Lajos: „A  
halotthamvasztás jogosultságáról“ írott kitűnő tanul
mánya kapcsán* az Evang. Lap 1914. évi 37. és 38. 
számában behatóan foglalkoztunk. Azóta az erdélyi 
szász evang. egyház konzisztoriuma a halotthamvasz- 
tásnál végzendő funkció tekintetében arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy azt a lelkésznek ép úgy el kell 
végeznie, mint a „rendes“ temetésnél. Ezt az állás
pontot a legteljesebb mértékben helyeseljük. Azonban 
úgy hisszük, a mi egyházunknak is állást kellene e 
kérdésben foglalnia, különben e tekintetben is úgy 
leszünk, mint mindenben másban: mindenki végzi a 
dolgát a maga belátása és meggyőződése szerint. Ez 
nem is volna olyan rossz, hogyha mindenki belátná e 
kivételes időkben ezen intézmény jogosultságát.

Sz. L.

Gondolatok a háború filozófiájához.
„Die Natur — bedient sicli zweier 

M ittel um Völker von der Vermischung 
abzuhalten und sie abzusondern, der 
Sprachen und der Religionen, de  — 
den Hang zum wechselseitigen Hasse 
und Vorwand zum Kriege bei sich 
führt.“ Kant: zum ewigen Friden Art. IIL

Tallózás. Szünet nélkül vonaglik a történelem 
végeláthatlan ércfolyama. Események — nemes fém 
és salék — a torlódástól szürke tömeggé kavarva, 
magas hullámokban verődnek egymás fölé: nincs holt
pont a történések villámgyors egymásutánjában. Mégis 
mintha gondolatban megdermedne pillanatokra az érc
tömb, hogy az itélőerő választóvize kicsapja a nemes 
fémet. A meglátás idejének nevezném ezt, mely a 
történelem zeg-zúgos görbéjét teljes körré kerekíti, 
ahol nincs többé oktalan okozat, hanem az összefüg
géstelennek tetsző zűrzavar okadatolt kapcsolatba 
sorakozik és az értéket kémlelő szem fémjelez a maga 
módja szerint minden arravaló eseményt.

A múlt az emberiség élettörténelme, a jelen az 
emberiség történelmi élete — e kettőt összefüggésében 
végigmérni annyit tesz, mint Ítéletet tartani. A törté- 
nelem-itélés a tulajdonképeni és kizárólagos tudomány 
a történelemben mint ilyenben. Különben pedig min
den tudomány annál inkább tudomány, mennél nagyobb

* Megjelent a Scholtz Testvérek kiadásában. (Budapest, 
IX. Ferencz-körut 19/21.) Ára 80 fillér.
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következtetéseinek, vagy ami szoros értelemben véve 
ezzel azonos, jövendöléseinek valószínűségi határa.* 
Tudjuk, hogy nemcsak a természet, hanem a történe
lem is megismétli önmagát és, hogy múlt és jövő 
szoros kapcsolaia a jelenen át, voitaképen nem abban 
a rétegben rejtez k, ahol rendesen gyanítják, hanem 
annál sokkal mélyebben: elmúlt eseményeknél az oko
zatból következtetünk az okra, elkövetkezendőknél az 
okból az okozatra. Ez a való igazság. A múltban váj- 
kálva azt kutatjuk, hogy mi (ok) eredményezte ezt vagy 
azt a jelenséget, a jelenben a jövőre vonatkozólag 
pedig azt, hogy mit (okozat) eredményez ez vagy az 
a jelenség. Ha tehát a múlt okozataiból kitakart ok a 
jelenben újra ható-okká lesz, következtetést vonhatunk 
az eljövendőre: ez a körülmény igazolja a tudományos 
jövendöléseket és teszi bizonyos mértékben jogosulttá 
a történelmi előítéleteket. Azok a keretek, melyekkel a 
jövendő eseményeknek tartunk, korántsem szilárdak, 
sőt sokkal inkább a lehetőség egy bizonyos határán 
belül mozgathatók; adott esetben nem azt sejtetik, 
hogy minek kell feltétlenül történnie, hanem azt, hogy 
mi történhetik, a nexus causalis alapján mi szokott 
történni. Ebben a mélygyökerü tudatban szunnyad az 
öntudatos történelem-csinálás egyedüli és minden lehe
tősége, melynek eíévülhetlen záloga — a kultúra. 
Kultúra és tudomány hiába sz’rnak menyköveket 
(Tolstoi) a kultúrára, mégis csak a kultúra az, amely 
megleli és felfedi minden egyén szellemi vagyonát, 
annak gyámola is lévén egyben és tesz szellemileg 
nemcsak láthatóvá, hanem látóvá is. Hasztalanul tap
solnak a tudomány csődjének (Brunetiére) azok, akik 
helyébe a sötétséget akarják helyezni, mégis csak a 
tudomány örve alatt buzog mindaz az óriási munka
teljesítményre képes tőke, mely* kamatait megterem
tendő hivatott az emberi életről a vadságot levetkezni 
azt szebbé, nemesebbé tenni és ezáltal értékesebbé 
azt a tudatot, hogy ember az ember.

Éppen ezek hatására érlelődik és érlelődött meg 
nem kevesekben az a hívogató és sokat Ígérő gon
dolat, hogy a tanításban lehetőleg mellőzzük a politikai 
történelem túlságos részletezését, a harcot és újra 
harcot és végül is harcot, mintha az emberiség egész 
munkássága ebben a szégyenben merült volna ki. 
Vagy legalább is ne olyan korban toljuk a fejlődő 
agyvelőbe, amikor a természetes rövidlátásánál fogva 
csak befogadni, de átértékelni nem tudja a sokszor 
oly hamis értékeket. A maga korában nem kell a múlt 
foltjait elleplezni, hanem leleplezni, nem agyon hall
gatni, hanem megutáltatni. Mért szoktatjuk készakarva 
az emberi gondolkodást ahhoz a gondolathoz, hogy 
a háborúban lássa a mindenek ultima ratio-ját? Mért

• Wilhelm Ostwald is azt mondja: .ein Augenblick des 
Nachdenkens lehrt, das ein blosses Wissen um Vergangenes, 
das nicht als Grundlage für irgendeine Gestaltung der Zukunft 
dienen soll oder kann, ein völlig zweckloses Wissen ist.“ 
Grundriss der Naturphilosophie, R. Univ. 4992—3, r. r. 20.0.
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nem szorítunk ennek rovására több helyet a sociális 
élet, a hit és tudomány fejlődés történelmének, amikor 
pedig ez látszik a legegyenesebb és egyedüli biztos 
útnak arra nézve, hogy a föld arculatáról fokozatosan 
eltüntessük a háborút. Ha az erkölcsöt akarjuk át
gyúrni azt a gondolkodás megmászásán kell kezdeni. 
Velejében egyedül a gondolkodás lehet az a rögzített 
pont, melybe a kultúra arkhimedes-i csigasora kapasz
k o d h a t, hogy az emberiséget a fegyveres és háborús 
erkölcs (armyethics, kriegsheermäszige Moral) világából 
az isten-emberi erkölcsébe mozgassa. Orcátlan áltatás 
és szemfényvesztő csalás minden kulturhit, ha nem 
ennek elérhetésében sűrűsödik az meg.

Ne ámítsunk senkit azzal, hogy a háború istenes 
dolog (Csernoch J. esztergomi érsek egyik, dec. elején 
tartott beszédében), hogy ennek a létért való tömeg
küzdelemnek természetszerűleg szabad folyást kell en
gedni, amikor tudjuk, hogy a kultúra védőgátjai szakadás 
nélkül is le tudnák vezetni a felgyülemlett szenvedélyt 
és féltékenységet. Igaz, hogy az egyetemes emberiség 
élete sötét esemény-halmaz és bárhogyan ziláljuk is 
napra, elvétve felcsillanó fényfoltok kivételével sötét 
marad: egy folyton folyvást megnyúló öngyilkossági 
kísérlet története, de azt hittük már elértük azt az 
időpontot, hogy a múlt történelme által nevelt háború
gondolat, eza gondolkodást lenyűgöző „serre-téte“ (fej
pánt), lepattant és ime a nagy, talán utolsó nagy 
kísérlet újra kisért. Az örökölt gondolat keret csak 
az egymást érő történéseket várta, hogy mint éppen 
nem szokatlan gondolat újólag tettekben lásson nap
világot. És a kockán forgó tét nagyon nagy, mert ha 
elbukunk — hogyan is mondta, csak Harnach emlé
kezetes beszédében — „fallen wir, was Gott und unser 
starker Arm verhüten möge, so sinkt mit uns alle 
höhere Kultur in unserem Weltteil ins Grab zu deren 
Wächter wir berufen waren“ (Internationale Monatschrift 
1914. 1. Kriegsheft). Tehát elvész a nagy vészben 
annak lehetősége is, hogy a kultúra fogalmát tetőzzük: 
hogy emberies gondolatok mellett emberies gondol
kodási rétegezziink el. Bízvást az emberiség harca ez 
az emberségért, a humanismusért, a kultúráért és ezzel 
mindazért, ami mint az emberi szellem jegece örökség
képen bennünk a huszadik századot megérte.

S zán tó  J á n o *.

Napközi otthonok.
üyurátz Ferencz a következő fontos körlevelet 

küldte minden kerületebéli Ielkészi hivatalnak :
Nagy tiszteletű Lelkész Ú r!  A munkabíró férfiak 

nagy részének a haza védelmében harctérre vonulása 
folytán a mezei gazdaságnál a tavasz kinyiltával - előre
láthatólag sok helyen szükség lesz a női munka-erőre. 
A családanyák azonban csak úgy mehetnek nyugodtan 
mezei munkára, ha ezen idő alatt gyermekeik meg-
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felelő gondozás alatt maradnak. E célból igen óhaj
tandó, hogy minden községben a gyermekek számára 
napközi-otthon állíttassák. Ehhez mindenekelőtt szük
séges egy alkalmas helyiség. Ha magánháznál nem 
volna található, úgy e közérdekű nemes célra a szünidő 
idejére felhasználható lenne a gyülekezet iskolaterme. 
A gyermekek mellett felügyelésre s a legkisebbek ápo
lására a községi vagy a gyülekezeti elöljáróság szer
ződtetne a gyermekek számaránya szerint egy illetve 
két öregebb nőt, ezek felügyelete alatt volnának a 
gyermekek reggeltől az édes anyáknak este a munká
ból visszatéréséig. A gyermekek ételéről naponként a 
szülők gondoskodnának.

Felkérem Nagytiszteletüségedet, szíveskedjék a 
napközi otthon szervezésének kérdését a községi- vagy 
a gyülekezeti elöljárósággal megtárgyalni, ennek jelen
tőségét különösen a jelen viszonyok között népünkkel 
megértetni. Ahol a község vagy gyülekezet ily men- 
helyet nyit, ott a nők aggodalom nélkül távozhatnak 
a háztól s segédkezhetnek a mezei munkában midőn 
tudják, hogy gyermekeik védve biztos helyen vannak 
gondozás alatt. A napközi otthon mellett az ellenőrző 
felügyeletre a tanító- és lelkész urak lennének fel
kérendők.

Az ügyet nagybecsű figyelmébe ajánlom.
A napközi otthonok kérdésére lapunk 5. számá

ban Pálfi Péter hontmegyei kir. tanfelügyelő is felhívta 
a figyelmet. Örülünk neki, hogy egyházunk hivatalosan 
is felkarolja az ügyet.

KÜLÖNFÉLE.
Halálozás. Vettük a gyászjelentést, .mely szerint 

az élet és halál ura magához szólította Lágler Sándor 
nyugalmazott kölesdi lelkészt. Benne egy igen jólelkü 
férfiú, egyházának buzgó lelkésze költözött el az élők 
világából. Munkabírásának idejében igen jó szolgá
latot tett a „Protestáns Pap“ egyházi folyóiratával, 
melyei református lelkésztársával nagy kedvvel szer
kesztett. Ezen kívül is sokat forgatta jó tollát egyház 
— és szépirodalmi téren. — Rövid élelrajzi adatai: 
1843-ban született Kölesden, hol édes atyja is pap volt, 
középiskoláit a gyönki reform, és a soproni ev. gimná
ziumokban végezte a theologiát Sopronban és Bécsben 
hallgatta, lelkészi felavatást Haubner püspök által 
1866-ban nyert. Kápláni minőségben Kölesden, Rác- 
kozáron, Gyönkön szolgálta az egyházat, egy tanéven 
át pedig Bonyhádon volt mint kisegítő tanár. 1873-tól 
fogva mint rendes lelkész Kölesden működött 1910-ben 
történt nyugolomba vonulásáig. Folyó április hó 5-én 
hunyt el. Istennek különös végezése, hogy az elhunyt 
Lágler Sándor után rövid két héten belül magához 
szólította az Úr a hü nőt is, Lágler Sándornét, szül.
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Csuthy Juliannát április hó 13-án. Együtt élve, együtt 
távoztak a föld színteréről, áldás emlékükre.

Az egyetemes nyugdíjntézeti bizottság folyó* 
évi április hó 20-án tartott ülésén az alábbi lelkész
özvegyek nyugdiját folyósította: Borbély Gyulánénak: 
1390 K s öt gyermekének 1000 K-t, Augusztinovics 
Győzőnének 1200 K-t, Lukácsi Mihálynénak 1200 K-t, 
Hammel Alajosnénak 1450 K-t, Horváth Dezsőnének 
1200 K-t, Koch Aurelnénak 1200 és három gyermeké
nek 600 K-t.

Özv. Máróthy Emilné kérvénye Jenő fia nevel
tetési járulékának további kintlakása iránt, véleménye
zés végett az egyházmegyei nyugdijintézeti bizottság
hoz tétetett le. Noszágh Teofilné kegydíja 300 K-ra 
emeltetett. Fadgyas Jánosné kérvénye elutasíttatott. Új 
tagokul felvétettek: Lamnek Vilmos losonczi s lelkész
hitoktató és Krón Ferencz lajtafalui lelkész.

Foglalkozott a bizottság a theol. akadémiák taná
rainak az országos tanári nyugdíjintézetbe leendő át
lépésével is. A bizottság megbízta Gyürky Pál nyug
díjintézeti ügyvivőt, hogy lépjen érintkezésbe az orsz. 
tanári nyugdíjintézet referensével az átlépéshez szük
séges és pontos adatok beszerzése végett. A nyugdíj- 
intézet szempontjából e nagyon fontos ügy érdemleges 
tárgyalása a folyó év május közepére egybehívandó 
biz ülésre tűzetett ki.

Értesülésünk szerint az egyetemes pénzügyi, theol. 
akad. nagybizottságok május közepén tartják üléseiket.

A dunántúli egyházkerület az eddigi dispositiók 
szerint július 10-én tartja a háborús viszonyok miatt 
ekkoráig elodázott közgyűlését.

Lelkészjelölés. A veszprémi gyülekezet egy
hangúlag a helybeli ségédlelkészt Lórántfy Pétert jelölte 
az üresedésben lévő lelkészi állásra.

Gyászrovat. Polgár János meszleni lelkész nejé 
szül. Bihl Johanna 38 évi boldog házasság után 63 
éves korában e hó 5-én meghalt.

Pályázat a selmeczbányai tanítóképzőbe. 
Tanítói pályára alkalmas, 14. életévöket már betöltött, 
de 18 évnél nem idősebb, a középiskola négy osz
tályát sikerrel elvégzett fiúk fetvételért május 31-ig 
folyamodhatnak az intézet igazgatóságához. Fizeten
dőkről és egyebekről az intézet igazgatósága nyújt 
tájékozást.

A korompai egyház a meghalt Sárkány László 
helyére dr. Förster Ede hernádvölgyi vasipar rt.-t. 
kohóigazgatót választotta meg felügyelőjéül.

Új leánygimnázium. A vallás és közokt. min, 
a soproni kath. leánygimnázium II. osztálynak meg
adta a nyilvánossági jogot az 1914— 15. évre.

A lőcsei evang. nőegyletnek 1914-ben 210 
tagja volt, kik 409-80 K tagsági díjat fizettek s segély 
címén 934 koronát oszthattak ki. Az egylet összes
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bevétele 202189 K. Kiadása 2200 95 K volt. Adomá
nyok címén 360 K folyt be, miből Sugovics Mária 
úrnő 200 koronát adott. Az egyletnek 16090.98 K a 
vagyona. Elnöke Illgenn Antalné, kinek buzgó vezetése 
alatt az egylet nemcsak pénzsegélyekkel, hanem külö
nösen a diakoniszzaállomás fenntartása által sok áldá
sos munkát vé ez. Legyen áldás további működé
sén is.

Nyugdíj. Weber Rudolf fasori evang. főgimn. 
tanár özvegyének a vallás és közokt.-ügyi miniszter 
évi 2700 kor. nyugdijat engedélyezett az orsz. tanári 
nyugdíjintézet alapja terhére.

Pályázat alatt áll a lázi (Trencsén m.) lelkészi 
állas. Az állás kongruás. Istentiszteleti nyelv: tót. 
Jelentkezések április 30-ig Krizsan Zsigmond esperes
hez Trencsénbe küldendők.

Áz óbuda-ujlaki ev. egyház 1914. évi jelen
tését Mohr Henrik lelkész teszi közzé. Született 43, 
konfirmáltatott 22 gyermek, eskettetett 16 (5 tiszta és 
11 vegyes) pár. Az egyházközség területén 36 olyan 
vegyes házasság köttetett, melyben az egyik fél evang. 
vall *su volt. 14 reverzálisból 6  javunkra, 8  kárunkra 
szólt. Kitért 2 nő, hozzánk áttért 7 nő és I férfi. Teme 
tésnél a lelkész szolgálata 30 esetben vétetett igénybe. 
Úrvacsorával élt 224 és betegágyon 11 személy. Az 
imaházban a tavalyi 67 helyett 1914-ben 8 8  isten- 
tisztelet tartatott. A háború óta könyörgések tartatnak 
hetenként kétszer, a szentendrei fiókegyházban az éneket 
Saly Ágoston presbiter vezeti, ugyan ő imádkozik és 
vasárnaponként a prédikációt is felolvassa. Vallástani- 
tásban 269 tanuló részesült, kiket heti 25 órában a 
lelkész tanit. A gyülekezetben van vasárnapi iskola, 
szép gyülekezeti könyvtár, melyet 230 hivő használ. 
Az egyház évi bevétele adóból 2068 korona egyebektől 
közel 18000 korona, kiadása 13073*53 kor. Templom- 
építése alapja 53885 korona. A szentendrei fiókegy
háznak 1758 42 korona a bevétele, 612 98 korona a 
kiadása, vagyona pedig 3145*34 korona.

Levél Galíciából. Egyik lelkész munkatársunk 
küldte be hozzánk az alábbi levelet, amit egyik hive 
küldött hozzá Galíciából. Közöljük nemesik azért, 
mert szép bizonysága a lelkész és harcoló hive közötti 
szivbeli viszonynak, hanem azért is, mert bepillantást 
inged a harctéri v-llásosságba. A meleg hangú levél 
így hangzik:

„Galíciai Kárpátok, 1915 I. 5-én.

Mélyen tisztelt Lelkész Űr!
Szivem mélyéből őszinte, igaz köszönetemet kül

döm ezen kis papiroson, a nekem küldött ajándékokért. 
Miránk most igazán nagyon ránk illik a Szentirás 
szava: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten 
igéjével." Oly jól esett olvasnom a kis könyvecskéket, 
szinte új embernek érzem magamat.

összehasonlítva a természetben tapasztaltakat és 
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a kis könyvecskében olvasottakat határozottan állítha
tom, hogy a mi sorsunkat nem az emberek intézik, 
az ember csak eszköz ezen a világon egy láthatatlan 
hatalom, amely mindeneknek fölötte vagyon, az élet 
és halá! ura, az Isten intézi minden egyes embernek 
a sorsát itt a háborúban itt tudja meg minden ember, 
hogy kell imádkozni, mert napi eset, hogy mindig az 
Isten segítő keze tart meg bennünket az életnek. Itt 
nem szégyel egy sem összetett kezekkel a másik előtt 
imádkozni, úgy mint otthon. Otthon biz nem láttam 
még úgy szívből imádkozni, mint itt. Amerre megfor
dul az ember, sűrűén látni egy-egy katonát fa tövé
ben, árok parton vagy puszta földön állva vagy tér
delve összetett kezekkel kisirt szemekkel az égre tekintve 
imádkozni. Békeidőben az emberek, mikor jól megy dol
guk, biz különösen az utolsó tizedekben nem igen sokat 
foglalkoztak az imádkozással, az imádság egészen el 
volt közönyösödve, nem szívből imádkoztak, hisz úgyis 
jól ment sorsuk minek, de most a megpróbáltatások 
nehéz óráiban megtanultunk szívből, igazán Istenhez 
fohászkodni, imádkozni.

Harcaink még egyre tartanak, én remélem, hogy 
Isten segítségével nemsokára mienk lesz a győzelem.

Soraimat zárva maradtam őszinte igaz tisztelője 
szerető hive s. n. kocsis.

Tábori istentisztelet. Egy római katholikus tiszt 
Írja a következőket az evang. tábori istentiszteletről: 
Október 1-én 10 óra körül volt az istentisztelet. Erős 
várunk az Úr Isten után a lelkész arról prédikált: nem 
a félelem lelkét vettük, hanem az erő, a szeretet és a 
fegyelem lelkét. Gyönyörű szép kék ég. pompás nap
sugár, mely az emberek vihar edzett tekintetét is 
besugározta, arra való volt, hogy minden szívbe az 
Isten igéje eltaláljon. Az volt az érzésem, hogy ebben 
a szent órában a prédikáció tartalma minden szívbe 
eljutott, rrert ezek a kemény vérhez szokott férfiak úgy 
zokogtak, mint akiknek vigasztalásra nagy volt a szük
ségük. Különösen a hazaszeretet érintése, az asszony
hoz, a gyermekhez, szülőkhöz, testvérekhez, a ház
hoz, az udvarhoz való szeretet sok könnyet váltott ki 
Intett a szeretetre úgy hozzánktartozóink, pajtásaink 
és ellenségeink iránt. Végre azt énekeltük: Wier beten 
an die Macht der Liebe. Nincs fogalom arról, hogy 
milyen mély benyomást gyakorolt ez az ének. Sok 
lakós jött sietve, beteg legénység, akiknek vissza kel
lett maradni, mászott elő, nem volt semmi különbség 
a konfessziók közt, mindenki érezte annak a szükségét, 
hogy lelke egy pillanatra az Istennel érintkezésbe jus
son. Mily sokan gondolhattad szeretteikre a messze 
távolban, pajtásaikra, akiket már a zöld fű takar, mi
lyen sokan önmagukra, hogy ismét látják-e még a szép 
napsugarat. Minden tekintetre az volt írva, benned bí
zom egyedül, Isten áldj meg minket és vezess győ
zelemre. Olyan istentisztelet volt az, amit még nem éltem 
át. Christi. Freiheit 1915. 6 .93.
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Megvételre keresem az egyetemes gyűlés 1865, 
1866. 1867, 1876. 1879. 1883 és 1895. évi jegyzőkönyveit. Aján
latot kérek.

Eperjes, 1915. március 2ö.
Korbély Qéza

esperes.

SCHOLTZ TESTVÉREK *  KÖNYVKERESKEDESÉBEN

B u d a p e s t ,  IX. ké r., F e r e n c z - k ö r ú t  19/21.

most jelent meg II. ja v íto tt kiadásban a
közkedveltségnek örvendő imakönyvecske:

pOKOj V BO|i.
RECI A MODLITBY PRO VOJAKU NASÍCH NA BO- 
JISTIBOJUJÍCÍCH A PRO JEJICH MÍLYCH DOMÁCÍCH

S EPSOL :  ANDOR KOVÁCS,
evang. sl. B. Karatéi orosházsky. 
PRELOSIL: PAVEL GAJDÁCS,
ev. sl. B. Karatéi tótkomlóssky.

Ára csinos vászonkötésben egyenkint 70 f., 25 példány 
(á 64 fill.) 16'— K, 50 példány (á 60 fill.) 30'— K.

WF- Megrendelések a kiadóhivatalba:

mm  T E S T V É R E K  *  KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN

BUDAPEST, IX., FERENCZ-KÖRÚT 19/21. intézendők.

IMÁDSÁG IIBEIÉI*. R A F F A Y
S Á N D O R

budapesti lelkész ura „Budapesti Evangélikusok 
Lapja“ 4. számában ily cím alatt napvilágot 
látott imádságát volt szíves sokszorosítás céljá
ból ingyen rendelkezésünkre bocsájtani. Ezt az 
imát egy levelezőlap nagyságú műnyomó karton
lap egyik oldalára, másik oldalára pedig:

„Légy hű mindhalálig“
c. kép hű reprodukcióját nyomassuk.

Kívánatos volna, ha ez a lap valamennyi sebe
sült és beteg ev. katona kezébe jutna. Az ügy 
érdekében e lapot önköltségi áron százankint 
2 koronáért árusítjuk. Portó fejében 50 fillé r  

...  beküldését kérjük.

S c h o l t z  T e s t v é r e k  könyvkereskedők, 
B U D A P E S T , IX.,FERENCZ-KÖRÚT 19/21.

------------------------------------AKonfirmációi ajándékok.
--------------  ---------------------------- --- ■

Konfirmációi emlékkönyv K. 350 és 6.— 
Szabó Aladár:Jézus életefüzveK3.— kötve5.—
Ujtestamentum zsoltárokkal 30 és 50 fillér, 

képes 60 fillér.
Konfirmációi emléklapok 100 darabonként 

5 koronától feljebb.
Vallásos iratok, fab táblák stb.
Imakönyvek, énekeskönyvek K. 1 *20 - tói

legfinomabb kivitelben 12.— koronáig.

Egyéb theológiai újdonságok: ^

Reszédeh és lük liorui lUilnin. II. lel.
Irta; Lencz Géza. K 5.—

Egyházi beszéd füzetekben. Irta : Raffay 
Sándor. Ára példányonként . 20 fillér
50 darab 8 korona, 100 darab 14 korona.
A nyolc füzet egybekötve................K 1 50

Az én imakönyvem
Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay S á n d o r ....................K —.20

<ókai Lajos könyvkereskedésében
l E

Budapest, IV ., Kámermaycr Károly-utca 3.
C élszerű  le v é lh e z  m e llé k e lt bé lyegekben  b e k ü ld en i a k iv á n t  

k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  —
5 1nt J

V

ARS

J É Z U S S A L  E C r Y  U T Ó M  .  .  .
Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény Lajos,Mohr 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szűts Gábor és Wolf J. ” 

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAG'YBÖRZSÓNY,

m

OROONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
rend  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 k i
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaroton.
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-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ; SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDESZ LAJOS
f ö m u n k a t Ar s a k  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. filler. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sz. K .: Az új polgári perrendtartásból — Nagy Lajos: Glosszák az Isten és a háború című írásomhoz — Szántó 
Róbert: Mostári levelek. Ili — Szemle. — Különféle. — Hirdetések.

Az új polgári perrendtartásból*
— A holtnak nyilvánítási eljárás. —

A barbár népek ellen viselt háborúnkban nagyon 
aktuálissá vált a ho'tnak nyilvánítási eljárás kérdése. 
Számítva a rendkívüli akadályokra, a melyek az eltűnt 
szeretteink sorsáról való értesülést oly nagyon meg
nehezítik lázas aggodalommal reménykedünk és várunk 
valami életjelre. Hónapok múlnak hónapok után, majd 
évek fognak múlni evek után és végre félre kell ten
nünk a reménykedést, mert az élet igényei erősebbek, 
minta kegyeletes gyász is, ha nem tudjuk már remélni, 
hogy az eltűnt visszatér, meg kell adnunk a törvényes 
módját annak, hogy a bíróság megállapítsa a vélel
mezett halált. Ezt a módot szabályozza az új polgári 
perrendtartásnak tizennegyedik címe.

Fontos kérdés mindenekelőtt, hogy ki kérheti a 
holtnak nyilvánítási eljárást? A perrendtartás szerint a 
házastárs, az örökös és ezeken kívül mindenki, aki az 
eltűnt halálának megállapításában jogilag érdekelve van. 
Már itt felmerül azon minket legközelebbről érdeklő 
kérdés, vájjon a mi egyházi testiileieink kérhetik-e eltűnt 
lelkészeik, tanáraik, tanítóik és egyáltalában fizetéses 
alkalmazottainak holtnak nyilvánítását ?

Nézetem szerint kérhetik, mert lelkészeink és 
tanítóink életfogytiglan vannak alkalmazva és a Iel- 
készi és tanítói (tanári) javadalom mindaddig megilleti 
őket, mig m.'g nem halnak, hivatalukról le nem mon
danak, vagy attól fegyelmi utón el nem mozdíttatnak. 
A háborúban eltűnt és valahol az orosz fogságban 
sinlődő lelkészt vagy tanítót fávolléte miatt nem lehet 
hivatalától megfosztani, de nem lehet azt sem, a ki 
néni háborúban, hanem egyébbként eltűnt, ha az eltű
nés nem oly körülmények között történt, amelyek a 
fegyelmi vétség megállapítását indokolják. Miután pedig

•  Az első két közleményt 1. az Ev. Lap. 6. és 7. számában.
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a lelkész örököseinek az Egyh. alkotmány 73 §. sze
rint az elhalálozás napjáig esedékes összes lelkészi 
jövedelem kiadandó és ezt a zsinati bizottság nemcsak 
a lelkészekre, hanem a tanítókra is kiterjesztendőnek 
javasolja, nyilvánvaló, hogy az egyházi testületeknek 
nem csupán közjogi, hanem magánjogi érdeke is fűző
dik ahhoz, hogy megállapitlassék, mely nap tekintes
sék az eltűnt lelkész vagy tanító halálozási napjának. 
Ugyancsak nem nélkülözhetjük ezt a megállapítást 
nyugdíjas egyén eltűnésénél, írért a nyugdíj az ö el
halálozásáig jár ’s az a körülmény, hogy ő azt távol
léte miatt fel nem veszi, nem foszthatja meg örököseit 
attól a jogtól, hogy ők talán évek múlva öt holtnak 
nyilváníttatván, a biróilag megállapított elhalálozási 
napig a nyugdijat követelhessék. Jogi érdeke fűződik 
az egyházi testületnek ahhoz is, hogy megállapittassék 
mikor nyílik meg az eltűntnek özvegye és gyermekei 
részére az ellátási igény? Az ál ami alkalmazottakra 
vonatkozólag azt rendeli az 1912. évi 65. t.-c. 74. §-a, 
hogy az eltűnt és fel nem taláih tó tisztviselő, altiszt 
vagy szolga neje és gyermekei részére az özvegyet és 
árvákat megillető végkielégítés, nyugdíj és nevelési 
járulékot ideiglenesen addig kell utalványozni, amig a 
férj, illetőleg atya elő nem kerül, vagy halála be nem 
bizonyul, vagy a mig öt a bíróság holttá nem nyíl
vánítja.

Már ezekből látni, hogy ezen kérdéseket meg
alkotandó zsinati törvényeinkben rendezni kell; az ed
digi javaslatokban ennek nyomát nem találjuk.

Ki lesz holtnak nyílvánítva?
Az aki eltűnt és e miatt halálát bizonyítani 

nem lehet:
1. ha születése óta harminc év eltelt és annak 

az évnek végétől számítva, a melyben hir szerint még 
életben volt, tiz év óta hire veszett;

2. ha születése óta hetven év eltelt és annak az
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évnek végétől számítva, amelyben hír szerint még 
életben volt, öt év óta híre veszett;

3. ha háborúban vett részt és annak folyamán 
tűnt el, azóta híre veszett és annak az évnek végétől 
számítva, amelyben a háború bevégződött, három év 
e lte lt;

4. ha hajótörést szenvedett, azóta híre veszett és 
a hajótöréstől számítva három év eltelt; vagy

5. ha egyébb körülmények között életveszélyben 
forgott, azóta híre veszett és az életveszélyt előidéző 
körülmény megszűnésétől három év eltelt.

í íolttányílvánítás esetében a bíróság azt az idő
pontot állapítja meg a halál idejéül, amelyben a halál 
beállta a holttányilvánítási eljárás adatai szerint valószínű.

Holtnak nyilvánítás esetében az a vélelem, hogy 
a holtnak nyílvánított meghalt abban az időpontban, 
a mely elhalálozásának idejéül a holtnak nyílvánító 
ítéletben meg van állapítva.

A holtnak nyilvánítás", mely bírói ítéletben tör
ténik, nem zárja ki annak a bizonyítását, hogy az 
eltűnt előbb vagy később halt meg, vagy hogy még 
életben van. Ennek megállapítása iránt mind az eltűnt, 
mint bármely érdekelt a kérelmező vagy jogutódai 
ellen keresetet is indíthat. Az öröklés szempontjából 
rendkívül fontos az örökhagyó elhalálozásának napja, 
mert csak az lehet örökös aki akkor, amikor az örök
hagyó meghalt, vagy meghaltnak vélelmeztetik legalább 
mint méhmagzat már létezett.

A holtnak nyilvánítás által a házasság még nincs 
felbontva. A holttá nyílvánított fél házastársa azonban 
új házasságot köthet és ez által korábbi házassága 
felbomlik. Az új . házasság azonban semmis, ha a 
házasságot kötők közül csak az egyik is tudta, hogy 
a holttányílvánitott életben van.

Az eljárást magát nem ismertetem, mert ebben 
az ügyvédi képviselet kötelező és így a ki valakit 
holtnak akar nyilváníttatni ügyvédhez kénytelen fordúlni.

Sztehlo Kornél.

Glosszák
az „Isten és a háború“ című írásomhoz.

(Válasz: Endreffy Jánosnak).*
Megértem Endreffy Jánosnak ama igényét, amit 

„Isten és a háború“ c. alatt megjelent Írásom bírálata 
kapcsán velem szemben támasztott, hogy: hitvallásom 
eredeti szövegéhez fűzzem hozzá a kommentárt is, 
mint vívódást, élményt, lelkifolyamatot, életprocessust. 
Megértem és méltányolom is, mert önvallomása szerint: 
azt a témát dolgoztam ki, amelyen ő már hetedik 
hónapja tépelődött nehéz lelki harcokban, de amely 
témával kapcsolatban a kételyek fölött diadalmat még 
mindig nem aratott.

* Lásd az Evang. Lap ez évi 10. számában megjelent cikkét.
275

Megértem és méltánylom Endreffy igényét, — amit 
velem szemben támasztott, — mert azokat elmondani, 
amiket Írásomban elmondottam, s a nagy nyilvánosság 
elé vinnni, belső élmény nélkül, lelkiismeretlenség 
volna, mig megélve azokat, róluk beszélni, már köte
lesség.

S amikor egyet mást el akarok mondani abból 
a belső élményből, amellyel Istenhez kapcsolni vé tem 
lelkemet, a amelynek végeredménye képen is el kellett 
mondani hitvallásomat, sietek kijelenteni, elfogadva 
és kibővítve Endreffynek a kételyekre vonatkozó gon
dolatát, hogy erős hit csak kételyekből fakadhat.

Ha Saul üldözője nem lett volna a názáreti Mester 
tanítványainak, sohsem lett volna belőle az a Pál, aki 
joggal mondotta önmagáról, hogy többet tett önmaga 
az evangélium terjesztése körül, mint a többi tanít
ványok együttvéve.

Ha Péter gyenge hite a kételyek tüzében össze- 
nem roppant volna, kakas megszólaláskor, keserves 
sírása s könnyhullatása közöpett nem érezte volna 
egy újra ébredt hitnek diadalmas erejét lelkében.

Ha megváltó Mesterünk nem vergődött volna a 
Gethsemáné kertjében, hogy lelke vonaglott a vergődés 
alatt — diadalma nem lett volna teljes.

A világháború minden érző és gondolkodó em
bert oda állított a damaskusi útra, oda a főpap udva
rára, s oda a fájdalmak kertjébe, amely neveztetik 
Gethsemánénak. Kényelmes igehirdetésünkbe bele- 
morajlott rejtett titkos erők robaja, halált okádó ágyuk 
bömbölése, szenvedők jaja, haldoklók hörgése, a két
ségek által megmart lelkek, s önmagunknak sikoltása.

A világháború új vezényszót kiáltott mindenki 
felé, parancsolót, ellenállhatatlant, s nekünk, kiknek 
hivatása a lelki élmények megélése, s azoknak mással 
való közlése, ennek a lelki életnek tisztázását, érzé-/ 
seknek s fogalmaknak megnyirbálását s kibővítését 
tette kötelességünkké.

S első sorban . kötelességünkké tette egy oly 
benső, lelki életnek, s abból folyó oly egységes világ
nézetnek, életfölfogásnak, vagy Kriek Aladárral szólva 
ami egyet jelent, egy oly egységes hitnek a megterem
tését és megélését, amely hit, vagy világfölfogás össz
hangjába, harmóniájába el tudom helyezni mindazokat 
a kérdéseket, amelyek eddigi hitemből is táplálkoztak, 
de meg amelyek elé a világháború mostan állított, de 
úgy, hogy az összhang, összhang maradjon továbbra 
is, s a harmóniát ne zavarják disszonáns hangok. S 
amikor ön magamat is a kérdések elé állítva éreztem, 
mi természetesebb, minthogy lelkemmel Jákob hitével 
igyekeztem Isten felé fordulni, mint akiről nem tudok 
mást föltételezni, mint hogy Ö a legharmonikusabb 
lélek, nem, Ö maga az abszolút összhang, a tiszta 
Harmonia, az abszolút Igazság, a feléje vezető út 
pedig Jézus s rajta kívül senki és semmi más.

Jézussal, s Jézuson keresztül kell tehát az Isten 
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fogalmat megalkotni, az örök változhatatlan Eszmét 
elgondolni és megélni akarni még „észak véres és 
hajszás éjszakáin is, füstölgő falvakban, fagyban és 
sárban" s veszteit boldogság romjai fölölt.

De közben, amig az örök Szeretet fénye mellett 
igyekeztem meglátni, ellesni az Isten képet, fölraj- 
zottak lelkemben is a kisértő gondolatok. Jöttek a 
kételyek, ha Isten nem akarná a háborút, akkor ne:i 
volna háború. S ha Isten Szeretet, akkor nem is akar
hatja. De mégis van háború, körüliünk tombol minden 
íszonyatosságával, tehát az Isten, vagy nem Szeretet, 
vagy nem tud akarni erőben? S ha az Isten Szeretet 
s ha a háború emberi önzésből, s elvakult tébolyból, 
kalmár telkeknek nyerészkedési vágyaiból kifolyólag, 
de az isteni akaraton kívül, de természetesen az ó  
tudtával, átokként mégis az emberekre szakad, ír it 
tegyen a megtámadott ? S e kérdésnél mi természe
tesebb, minthogy föltámadt nemzetünknek ezer éves 
fájdalma, s e fájdalom önön testemen, saját telkemen 
vonaglott keresztül, és mégis, mégis: telkemmel ott 
vergődve a Gethsemáné kertben, s onnét odacsuszva 
a golgothai kereszt alá, arra függesztettem tekintetemet, 
akinek azért kellett azon függeni, mert mindhalálig 
szeretett, s valami furcsa kapcsolatképen a vértanukon 
keresztül Tolstoj Bolond Ivánjára gondoltam, amelyben 
az van elmondva, hogy egy lélekben is keresztyén 
államot megtámadnak, az ellenség a magát nem védő 
lakosok között előbb pusztítanak, kegyetlenkednek, 
majd látva a hősi bátorságot, s isteni szelídséget, 
amellyel állják a barbár kezek gyilkos ütéseit, meg
borzadva cselekedetüktől, riadva menekülnek a meg
támadott országból. És megint az a gondolat foglal
koztatott, hogy ha Jézus a virágvasárnapi hozsannázó 
tömeg igényeinek, várakozásainak hódolt volna, s lett 
volna vezérük a római iga összetörésére, akkor a 
golgothai keresztet nem ácsolták volm az ő számára, 
Lehet, hogy izgatott, fanatikus népével a dicsőség 
babér koszorúját biztosította volna a maga számára 
de mert másképen történt, a tövis koszorúról az örök 
élet fénye ragyog felénk, s keresztje alatt még a há
ború borzalmai között agyon gyötört lélek is talál 
vigaszt és menedéket.

S hogy azután megint jöttek az újabb lelki éle- 
mények, amelyek az élet ilyen megélését s társadalmi 
alakulását lehetetlennek, keresztülvihetetlennek, ember- 
fölöttinek ítélték — s hogy ezt azután fölváltották 
megint más gondolatok, hogy előttünk az Út, az Igaz
ság s az Élet, példa adatott nekünk erre — ki győzné 
ezeket mind-mind sorra elbeszélni.

A lelkemben fölrajzott kételyek azonban meghoz
tak számomra egy-két oly igazságot, amelylyel Isten
ről és a háborúról alkotott hitvallásomat már elmond
hattam.

— Ha Isten nem akarná a háborút, akkor nem 
volna háború — zúgott agyamon és lelkemen keresz
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tül is először a kétely, de megkaptam a feleletet ra a 
a paradicsomi történetben szimbolizált büntetés kap
csán. E szimbolikus elbeszélés szeiint minden átok, 
minden nyavalya az embert ballépéséért sulytotta. Ha 
Isten nem akarta úgy; mért szakadt az emberre min
den átok és minden nyavalya? De a szimbólum igaz 
értelme az, hogy nem az Isten, hanem az ember akart. 
S ebben van a szabad akarat szimbóluma: szabadon 
választhat az ember a jó és rossz között, az Isten 
szemeláttára s az Isten akarata ellen. S a béke cár 
szabad akarattal idézte föl e világfájdalmat is s nem 
az Isten s e világháború kiemelkedő s mondhatjuk: 
egyetlen poétájának is borzalmas átka e földi hatal
masság ellen szól:

„Foganjon me» a forró átok,
Mit fiat vesztett anya mondhat,
Mit párjavesztett kedves mondhat:
Száradjon el sátáni teste,
Száradjon el az átkozottnak.

Undorodjon tóle a kedves 
Rohadjon meg S'ájában méze,
Ki halálod és e vertengert 
Fehér cárok pokolvárában 
Valaha orvul felidézte.

Foganj, foganj meg forró átok 
Amen, Ámen! és aztán hajrá!“

Amit .Gyóni Géza, a világháború egyetlen nagy 
poétája átokszerü imájában mond, azt vallásos lélek
kel milliók és milliók mondják utána s merem mon
dani én is, mert hiszem, hogy az Istennek a háború 
szerzésében semmi oksági köze nincsen. Mert hogy 
kik akarták s kik idézték azt elő, beszélnek arról a 
színes könyvek, mint e szomorú, véres korszak do
kumentumai; ha pedig majd a történetírók az igazság 
leikével rányomják egyesek lelkiismeretére az előidé
zés, az oksági szerzés bélyegét s mikor majd a 
törlénetiró által feltüntetett nevek viselőire millió és 
millió meggyötört, zaklatott kebelből millió átok fog 
szállni, ugyan ki merné majd még akkor is azt mon
dani s hirdetni talán szószékről is, hogy e világhábo
rút annak előidézőivel: az Isten is akarta. Nem, ő 
nem akarta, mert nem akarhatta; az ilyen dolgoknak 
akarása az Ö fogalmi köréből s világkormányzói jó
ságából egyenesen ki van zárva.

De mindeneseire tudta nélkül sem vette az kez
detét. A tudás és akarás azonban az Isten személyé
vel kapcsolatban fölötte nagy és éles distingciókra 
késztet bennünket.

Mert az ember szabad akarata, szabad elhatá
rozása, megindulása és cselekvése — bár az Isten 
tudtával — föltételezi úgy a fönségeset, mint a bor
zalmasat, ám ha Isten akaratáról van szó, akkor csak 
a fönségesnek adhatunk helyet.

Ami pedig az Endreffy által fölhozott másik sú
lyos kérdést illeti: Hogy ha engem megtámadnak, nem 
kötelességem-e védekezni, vagy, ha egy nemzet létét
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fenyegeti veszély, nem csaphat-e oda az Isten nevé
ben? — erre vonatkozólag az én válaszom sem lehet 
más, mint az, hogy: ha nem is az Isten nevében, de 
a létfenntartás ösztönétől, az életszeretettöl s a haza 
szent lángjától vezéreltetve bizonnyal élethalálharcot 
kell vívnunk ellenségeinkkel. Ám az Isten nevét csak 
az a nép veheti joggal ajkára, amelynek részén ott áll 
az abszolút igazság s amely nép gyermekeinek nem
csak az ajkán, de a szívekben s a tettekben is ottan 
él az Isten. Akik ennek tudatiban ütnek oda Isten 
nevében, vagyis amikor két tábor áll egymással szem
ben : az igazság és a gazság tábora, amikor a szabad
ság és zsarnokság küzdenek egymással szemben, ami
kor a harcosok az egyik félen etikailag is a szépség, 
nagyság, az erő s az igazság jegyében születtek meg 
és élnek, szívükben a szeretet melegével s hősöknek 
nemcsak azért neveztetnek, mert kardot fogtak, de 
mert hősi nagyság és jellem sugárzik ki szívükből ; s 
amikor a másik félen a harcosok etikailag is az egyéni 
züllöttség bélyegét hordják magukon, ily adott hely
zetben az igazság tábora az Istent is odatüzheti zász
lajára jelszóul s ha üt, valóban az Isten nevében üt, 
mert elvégre a keresztyénség missziója sem akar mást 
jelenteni, mint az igazság győzelmét a gonoszság 
fölött.

Ám tagadhatatlanul, e nagy világfölfordulásban 
s annak ezer és ezer fázisában majd mindenütt meg
találhatjuk a gyülölség lelkét, az etikátlanságot, de az 
igazságot, még magunkról szólva is, csak rész szerint. 
Élethalálharcunk ugyan hasonlíthatatlanul nemesebb 
érzésekből nyeri tápláló erejét, mint az entente harci 
tábora, vagy mondjuk így: sajátos vegyüléke kevés 
nemesnek és annyi rotnadónak — de az Istent még
sem tartom helyénvalónak oly alakban s oly helyze
tekben szerepeltetni, mint ahogyan azt háborús imá
inkban és beszédeinkben tesszük.

Egyébként távol legyen tőlem, hogy írásom kizá
rólagosan önömnagunkra vonatkoztattam volna, de 
tiltó szó akart az lenni ama szemérmetlen entente- 
fölfogás ellen, amelylyel kalmár törekvéseiket az Isten 
nevében akarják megvalósítani s tiltakozás akart lenni 
a nálunk is annyiszor fölhangzó fejtegetések ellen, 
amelyek a nyomorult ember s annak még nyomorul
tabb törekvése helyett a világháború közponjává s 
oksági szerzőjévé az egy örök Istent, a kifogyhatat
lan Szeretetet teszik.

Az én Istenemről, a mi Istenünkről én más képet 
alkottam magamnak, megismerve őt Krisztus evangé
liumából. Erről az Istenképről szóltam Írásomban s 
Endreffy fölhívására ezúttal néhány széljegyzetet óhaj
tottam adni ahhoz, hogy mint jutottam eme Istenkép 
birtokába.

Gyúró. Nagy Lajos.

Mostári levelek.
III.

Talizmán. A kanonok úr. Husvét.

A nagy korok szülik a nagy eszméket, gondola
tokat, de a babonát is. Amily csodálatosak azok a 
hatalmas szellemi alakulatok, amelyek az idő vajúdó 
méhéből ilyenkor kipattannak, éppen olyan megdöb
bentő az a szellemi hanyatlás, amely másfelől észlel
hető. Amilyen elragadó példái vannak a mai világhábo
rúban a józan vallásosságnak, éppen olyan lehangolóan 
hat az emberre az a degeneráció, amelyet egyes cso
portoknál magam is észleltem. Mig az egyik részen 
a valláserkölcsi érettség csúcsára emelte a legegysze
rűbb embereket is, addig a másik oldalon oly abnor- 
mitásokra vezetett, amelyeknek az eddig legjó:anab- 
bul gondolkozók is áldozatul estek. Fanatikus jóslá
sok, csillagokból való következtetések, amulettekben 
való hit, a világ végének megjövendőlése, álomfejté
sek napirenden vannak. Előkelő társaságokban tár
gyalják a legtermészetesebb Komolysággal Madame 
Thebe-jóslatait, egy magyar jósnő agyrémeit, egy 
szerzetesnek évtizedekkel ezelőtt tett följegyzéseit, 
melyek a mai világháború kimenetelére vonatkoznak 
stb. Lapjaink — kuriózumképen ugyan — de nap
nap után hozzák a jóslásokat, melyeket ez a haldokló 
öregasszony, vagy az a lázálmos fiatal leány mondott 
s — bevallhatom — az ilyen hírek, noha semmi 
komolyságot nem tulajdonítunk nekik, végtelenül le
kötik az ember figyelmét, érdeklődését. Magyarázata 
egyszerű! Valamennyien kombinálunk, valamennyiünk 
lelkében állandóan ott lebeg a kérdés: Mi lesz e 
rémes leszámolás vége? S az aggódó, szorongó 
bensőnek ezek a jóslások segítségére vannak. Ha 
nem teljesednének, nem volna baj ? — A lélek ve
szedelme akkor áll elő, ha valamelyik „profétikus“ 
elme véletlenül fején találja a szeget. „Nem jósolta 
meg előre a mucsai öregasszony, hogy így fog tör
ténni?“ — szól át a szomszédasszony a kerítésen. 
„Szóról-szóra így olvastam X. szerzetes naplójában“ 
— mondja az ideges kávéházi harcos.“ Sok-sok 
katonánánál ugyanaz a gondolkozás! — Elesik Nagy 
János. — Veres Péter baj nélkül tér vissza a napi 
ütközetből. Ő is ugyanolyan halálos veszedelem
ben volt, de őt megvédte az Isten, mert a „talizmánt“  
a szűz Mária medeliont hordja magával. Sancta 
simplicitas! A természettudományok büszke századá
ban talizmánokat osztanak szét a harcba induló kato
nák között. Vallásos az a katona, aki elfogadja? 
Babonás! Vallásosak azok az egyének, akik osztogat
ják? A legjobb esetben babonásak.

Trebinjén tartottam a napokban istentiszteletet. 
A terem zsúfolásig megtelt katonákkal. Űrvacsora
osztás alatt veszem észre, hogy sokaknak a mellén 
ott lóg valami fényes kis tárgy. Visszatartom a legény
séget. „M i ez, barátom“ — kérdem az egyiktől, „ ta -
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Ián vitézségi érem?“ „Nem a’ kérem, ez talizmán!“ 
„Minek hord maga talizmánt?“ „Mikor Szögedéből 
elmasiroztunk, úri dámák jöttek az állomásra, azok 
adták. Azt mondták, vigyük magunkkal, az megvéd a 
golyó ellen. Hát föltettük!“

De már erre fölforrott az én vérem is. „Atyafiak ! 
A magyar emberről azt mondják, hogy igen józanul 
gondolkozik. A protestánsokról úgy tudják, hogy a 
régi, az apostoli, a krisztusi keresztyénségnek követői. 
Ti magyarok is, protestánsok is vagytok és nekem 
végtelenül fáj, hogy egyiket sem tudom rajtatok észre
venni. A mi nagy reformátoraink teljes erővel küzdöt
tek a babona, a képtisztelet és szoboriniádás ellen. 
S közöttetek akadnak olyanok, akik megtagadják azo
kat a reformátorokat. Hát azt hiszitek, hogy ez a kis 
érem megvéd benneteket a golyó ellen? Nem esett 
már el számtalan társatok, aki ezt a talizmánt hordta 
magával? És viszont nem harcol még ma is a régi 
hősiességgel sok olyan bajtársatok, aki szégyellette 
ezt a haszontalan rézdar*bot a mellére illeszteni? 
Szeretettel kérlek benneteket, ne botránkoztassátok 
meg hitsorsosaitokat, vegyétek le ezt az értéktelen 
ércet. Azt hiszitek, hogy nekünk nincs talizmánunk? 
A mi talizmánunk az Úr Jézus, akit nem mutogatunk 
a világnak, aki a mi szivünkben él! Ez a talizmán 
minden másnál erősebb. Amaz elrozsdásodik, meg
semmisül, ez örökké birtokunkban marad s e küz
delmes életen keresztül elkísér az örökkévalóságba. 
Ennek a Krisztusnak, ennek a régi talizmánnak nevé
ben kérlek benneteket, vessétek meg és vessétek el 
magatoktól e világalkotta haszontalan bálványokat!“

*
S. kanonok T.-hen igen nagy űr, azaz szeretne 

nagy úr lenni. Ő t. i. civilben kanonok, most azonban 
mint tábori lelkész teljesít szolgálatot egy osztrák 
népfölkelő ezrednél. Rangja ugyanaz, mint a többi 
tábori lelkészé, tekintélyt azonban a violaszínű öv ad 
neki, no meg a „Festungsseelsorger“ cím, amellyel 
büszkélkedni szeret. Sok minden esik meg ezzel az 
úrral. „Megesett“ pl. vele, hogy a tábori lelkészt érdem
keresztet megkapta azon érdeme révén, hogy egyszer 
lövészárokban is volt. önkéntelenül eszembe jutnak 
azok a sorok, amiket nemrég olvastam :

Kristus trug das grosse Kreur,
So wie du das kleine;
Kristus trug es unverdient,
So wie du das deine.

De megesnek vele más dolgok is.
A „Dienstverordnung für Militärgeistlichen“ vilá

gosan intézkedik, hogy a protestáns, gör. kel. izraelita 
és mozlim tábori lelkészek sem a róm. kath. Festungs- 
seelsorgek, sem a Feldsuperioratok, hanem közvetlenül a 

. legközelebbi legmagasabb katonai hatóságok (Festungs- 
Brigaden, Militärkomando) e!é tartoznak. A kanonok úr 
erről a rendelkezésről nem vesz tudomást, hanem
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nagy befolyása által nemcsak a római kath. hanem a 
más felekezetű tábori lelkészeket is „Festungskomando 
Befehl által kényszeríti, hogy nála tiszteletüket tegyék ; 
ö maga szeretne az istentiszteleti sorrendekről is intéz
kedni. Az ő intézkedésére adták ki T-ben a parancsot, 
hogy bizonyos felekezet istentiszteleten csak azon 
felekezet katonái jelenhessenek meg. Nekem még nem 
volt szerencsém hozzá, mert arra az álláspontra helyez
kedtem, hogy én tisztán a mostári Militärkomando 
alá tartozom. T.-i szász kollégámat azonban rákény- 
szeritette, hogy nála tiszteletét tegye, azaz raporton 
jelenjék meg. S itt azon reményének adott kifejezést, 
hogy kollégám nem fog sokáig T.-ben maradni. „Mos- 
tárban“ — úgymond — „úgyis van evang. tábori lel
kész, majd ellátja az az itteni németeket is.“ S áldásos 
befolyásának valószínűleg meg is les/ az eredménye, 
kollégámat előreláthatólag Sarajevóba fogják áthelyezni 
(saját kérelmére!) így zavarják meg amúgy is kevés 
tábori lelkészeink működését, ilyen eszközökkel igye
keznek munkakedvüket elvenni.

*
A „vidéken“ nagypéntek és husvét ünnepét csak

nem egy hónappal előbb ültük. Azt hiszem praxisom
ban ez nem fog többé előfordulni. S az embereket 
sikerült a husvét, vagy talán inkább a nagypéntek 
hangulatába bevezetni. Hiszen nagypénteki szenvedések 
feküsznek már hónapok óta lelkűnkön. Az áldozati 
halál ünnepének fájdalmai viharzanak rajtunk keresztül. 
Katonáinknak közvetlen közelről kell szemlélniük, ho
gyan hurcolják a világ megváltóját nap-nap után új 
Golgothákra, hogyan csúfolják meg tanait, amelyek a 
szeretetről, jóságról, szelídségről, béketürésről beszél
nek. Kicsufolják annak a sok eltemetett és temetetlen 
katonának a vérével. akik valamennyien az ő megvál
tottál. Kicsufolják azoknak a gyönge asszonyoknak a 
könnyeivel, akiknek bánatát az idő nem fogja enyhíteni. 
Kicsufolják azokban a sápadozó gyermekekben, akik 
ellenségszállta területekről kénytelenek menekülni. Ilyen 
körülmények között nem volt nehéz a katonákkal nagy
pénteket hetekkel előbb ünnepelni. Csaknem vala
mennyinek az arcáról leolvasni véltem a kérdést; Lesz-e 
elég balzsam Gileádban, hogy azt a sok-sok testi és 
le'ki sebet beheggesse, amelyet a háború ütött. Egy 
helyen a legények a „Mint a szép híves patakra“ 
mellett oszlottak szét. Néhányan visszamaradtak. Nem 
tudtam mire vélni a dolgot. Egy őrmester hozzám jön 
s valami köszönetfélét rebeg s még mielőtt tiltakoz
hattam volna, megcsókolja a kezemet. S a többiek 
utána. Valami különös érzéseim voltak, amikor ezeket 
a meggörnyedt, alázatos embereket láttam. Hagytam 
őket. Jól esett szegényeknek!

*
Mostárban husvét vasárnapján Ján. 1125—26 alap

ján prédikáltam. Apró képek hatnak különösen a ka
tonákra. Kiragadok egyet beszédemből.
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18. szám.

. . .  Ott áll a katona az őrhelyen. Az eső becsap
kod az arcába, köpenyét el-elkapdossa a szél. Szemeit 
beletúrja az éjszakába. Ujja a puska ravaszán nyug
szik. Golyók süvítenek körülötte. Arcizmai meg se 
rándulnak. Csak volyankor tükröznek valami csodála
tos lágyságot, amikor felesége és gyermekei jutnak 
eszébe. Ott látja őket imádkozva az asztal körül s az 
ő lelkét is áhitat szá lja meg. Ő is rebegi képzeletben 
a gyermekek után. „Adj csöndes éjt szüleimnek, adj 
csöndes éjt mindeneknek!“ — Melegség szállja meg. 
Csapkodhatnak a golyók körülötte, szakadhat az eső, 
az Úr az ő szivében feltámadott.

Lelkünk legfenekén vibrál valami. Talán irigyel
jük azt a katonát? Valóban irigylésre méltó. A leg
nagyobb megpróbáltatások között találta meg Jézusát. 
És azt, azt a feltámadott Urat, aki pia olyan közel 
van hozzánk, ezt kell megragadnunk az élő hit bátor
ságával, nem eresztlek el amig meg nem áldasz engem !..

*
U. i. Hálás köszönet Endreffy Jánosnak a „Harang

szó“ nagyszámú példányaiért, melyeket cimemie küldött.
Mostar, 1915. ápr. 18.

Szántó Róbert.

SZEHLE.
A szükség szülte im a értékelése. Az imára 

vonatkozó igazságok közül főleg a gyengeségi érzetet 
és a lélek kétségbeesett fájdalmában Istennel való 
egybeforradását kell hangsúlyoznunk, mint olyan fac- 
torokat, melyek most a háború idején szinte látható 
formát öltenek.

Ennek okát a nagy Ínség, nyomor, szükég nyo
masztó hatásában kell keresnünk. Kétséget nem szen
ved a német közmondás: „Not lehrt beten*“ A sok 
mindent átalakító, átértékelő és ennélfogva a jövőt új 
perspectivakban feltüntető háború a vallásos élet terén 
is nagy munkát végez. Imára tanítja meg azokat is, kik 
annak előtte az ima mélységes, erkölcsi lényünket 
emelő voltáról mit sem tudtak, mit sem akartak tudni.

Ezen jelenség realitását és az életre való befo
lyását csak örömmel üdvözölhetjük, főleg mi, kik az 
Úr veteményes kertjében ténykedünk.

Sajnos, nagy azoknak a száma, kik az Ínséget 
rossz és megvetendő tanítónak tartják, kik szerint a 
szükség szülte ima a félelem torzszülöttje, a nyomor 
szükségszerű — mihamar elenyésző — produktuma, a 
rettegés nyomásából származó elhomályosúlt és zava
ros valami.

Felhozzák, mivel Isten a legfőbb Jó, a legtöké
letesebb Jóság a tisztán gondolkodó és az erkölcs 
fundamentumán álló ember a kényszer, helyesebben a 
szükségből fakadó imát csakis a következőképen ér
telmezheti és értékelheti: „sóhajunk, fohászunk, imád
ságunk a belső kényszertől indíttatva — a külvilágtól 
teljesen függetlenül — forduljon Istenhez belső embe
rünk, erkölcsi értékünk nagyobbodása, növekedése 
céljából; ezzel'szemben a szükségben és csakis a szük
ségben felszálló ima Isten fogalmát lealacsonyítja, az 
emberi kívánság és önzés teljesítőjének gondolja, em
beri eszközzé sülyeszti le. Már pedig az isteni fogalom
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ilyeténképpen való meggyalázása keresztyén szempont
ból tűrhetetlen; miért is a szükség szülte imádság ér
téktelen, haszontalan dolog!11

A szinte vaskövetkezetességgel leszűrt nézet mégis 
hibás. A fenti elvet vallók valamit elfelejtettek, amit 
pedig ők is elismernek. Kétségbevonhatatlan tény: az 
ima szellemi jelenség, lelki állapot, mikor az egyén 
érzelme, akarata és értelme szinte egybeforrva Istenét, 
a megfejthetetlen Változatlant keresi. Áll pedig ez a 
szükségből fakadó imára is,

Kérdezzük, vájjon egy szellemi jelenség valóban 
értéktelen-e, ha a szükség a szülőoka? Világítsunk 
csak rá a kérdésre!

Értéktelen a tudományos gyógyászat és a vele 
összefüggő természettudományi ismeret? Értéktelen a 
technika és a hadtudomány ? Alig hiszem, hogy akadna 
valaki, ki ezt állítaná.

De nézzük csak, a gyógyászat hatalmas fejlődé
sének mi volt és lesz az indító oka? Úgy gondolom: 
az emberi betegség: a szükség. A technikát mi bírta 
olyan szédületes fellendülésre ? mi birta rá az embe
reket, hogy házakat építsenek, műszereket és gépeket 
alkossanak ? a szükség. A haditudományt mi serken
tette, hogy bámulatos és vértfagyasztó hadiszereit k i
gondolja és gyakorlatilag érvényesítse? a szükség.

A szükségből fakadó imát megvetők a szükség
szülte kultúrát tiszteletben tartják. Miért akkor mély 
megvetésük a szükség teremtette ima ellen?

Elismerjük: az ilyen ima kezdetleges, de a fe jlő 
dés csiráit re jti magában. A legfőbb Jó és Szeretet 
Istene megtérő gyermekét tárt karokkal fogadja. A 
megtérő egoizmusa mihamar háttérbe szorul és helyébe 
lép a fejlődés által az igaz hit, mely megnyugvást és 
bizalmat szül a szívben, még akkor is, ha az imád
kozó óhajai meg sem is hallgattatnak.

A szükségből létrejött ima, tehát értékkel még pe
dig igen nagy értékkel bir. És ezen értéket különösen 
a lelkésznek nem szabad figyelmen kivül hagynia; hi
szen alapvető fundamentum, melyen az épités már 
könnyű dolog. Ezen alapot talán mindennemű fárad
ságunk sem eredményezhette volna, miglen az isteni 
ostor egy suhintása azt egyszerre létrehozta.

Giesz Lajos.

E rra re  humanum est. Egyik „protestáns“ egy
házi lap áprilisi számában olvassuk többek között a 
következő egyházunkra vonatkozó híreket.

„Beyer Theofil ev. kőszegi leik. Vasira válasz
tották meg.“ Amiből egy szó sem igaz, mert Beyer 
Theofil esperessé választatott, mint u. azon lap másutt 
híven közli és mint ilyen továbbra is kőszegi lelkész 
maradt. „Hildebrand Heresztély ev. leik. Petőfalváról 
Németújfalura választották meg.“ Ebből is annyi igaz, 
hogy Hildebrandot Németjárfalura választották meg, 
de hónapokkal ezelőtt. A stilszerüséghez hozzátar
tozik, hogy t. laptársunk erről csak most vesz tudomást.

„Peér Péter Sándor ev. sl. budapesti hitoktató 
(lett)“ , miről Budapesten semmit sem tudnak, s aminek 
Peér P. S. komáromi esp. slelkész is bizonyosan 
örülne, azonban sajnos, ez a hir sem felel meg a 
valóságnak. „Eősze Zsigmond tolnanemesdi ev. leik. 
ehm. alesperessé helyettesit tetett.“ Ha valakit helyette
sítenek, az akadályozva van hivatalos teendőinek az 
elvégzésében. Vagyis helyettest neveznek ki számára.* 
T. laptársunk azt akarta mondani, hogy Tomka Gusz
táv alesperes elhalálozása következtében az alesperesí
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tiszt végzése ideiglenesen Eősze tolnanémedii lelkészre 
bízatott. Még ha a „helyettesítés“ szó közigazgatási 
használatába bele is nyugodnánk, megmaradna a hiba 
abban, hogy ez a hír Tolnanemesdet csinál Tolnanémedi- 
ből. — „Katonai szolgálatot teljesítenek: Dollinger 
András ev. lelkész, Manicsek Márton kisszebeni ev. 
lelkész, R itze Károly kakaslomnici ev. lelkész, Scholtz 
Aladár ev. lelkész.“ Dollingert nem ismerjük. Mani
csek Martincsek akar lenni, Rátze Rátz, Scholtz pedig 
Schulcz Aladár dunaegyházai lelkésztársunk. Majdnem 
kifelejtettük azt a hírét, melyben Jurányi Lajos ev. 
leik. jelöltet eperjesi lelkésszé teszi meg . . .  s azt, 
amelyben a niodori tót ajkú ev. egyház helyett a mó
dos! tót ajkú ev. egyház 155 korona adományáról 
számol be, melyet a Vörös-Kereszt Egyletnek jut
tatott.

Minden hírében tárgyi tévedés, vagy sajtóhiba. 
Hiszen nehéz dolog nálunk tisztességes hírszolgálatot 
szervezni. Hogy milyen nehéz, azt csak az tudja, aki 
egyházi hírek után jár. Az azonban mégis több a 
kelleténél, ami', e téren „protestáns“ laptársunk hibák 
és sajtóhibák terén produkál s alighanem azt látszik 
igazolni, hojy e „protestáns“ lapnak és szerkesztőnek 
a mi egyházunkhoz való viszonya nem egyéb a leg
jobb indulattá ignoranciánál.

KÜLÖNFÉLE.
Kitüntetés. Gotthard Kornél késmárki lyc. tanár

nak, ki jelenleg a 66. gy. e. tart. hadnagya, a király 
az ellenség előtt való vitéz magatartásáért a signum 
laudist adományozta.

Gyászrovat. Király Mátyás zalaegerszegi lelkész 
54. életévében, 30 évi 'elkészi működés után április 
18-án meghalt. Halála nagy családot borított mély 
gyászba. A csöndben buzgólkodó, áldásos működést 
kifejtő lelkipásztor emléke legyen áldott.

Tábori lelkészi behívás. A hadvezetőség Mohr 
Gyula budapesti Deáktéri segédlelkészt tábori lelkészi 
szolgálatra behívta és a Kárpátokban küzdő egyik 
csapattesthez beosztotta. Az Úr vezérelje őt és adjon 
neki erőt a reá váró kötelességek teljesítésében.

Választás. A debreceni ref. fögymnáziumban 
megür sedett németnyelvi tanszékre — mely evang. 
vallá ú tanárral töltendő be, — Benigni Gyula dr. 
választatott meg. — Lesti lelkésszé Sloszjar Ede lett 
egyhan ú meghívás folytán.

Lelkészjelölő gyűlés Ránkon. Lukácsik Mihály 
ránki, majd a háború óta honvéd tábori evangélikus 
lelkésznek az északi harctéren szerzett betegsége kö
vetkeztében történt elhalálozásával megüresedett ránki 
egyház lelkészi állására pályáznak: Alexy Gyula balog- 
russói, Krcsméry Gyula kükemezei lelkészek, Jurányi 
Lajos Jmdapesti és Szklenár Pál nyíregyházi segéd- 
lelkészek. A jelölő egyházi közgyűlés április t8-án 
tartatott meg Ránkon. Homola István lelkész és Ger
hard K Imán egyházfelügyelő, mint a hegyaljai egy
házmegyei elnökségnek helyettes elnöklete alatt s a 
közg\ülés próbaszónoklatra meghívta május 9-én 
Szkh n ír Pál segédlelkészt és május 16-án Krcsméry 
Gyu'a lelkészt, kik közül .a pünkösd 11-od napján tar
tandó választó közgyűlés fog dönteni ki nyeri el a 
Lukácsik örökét.

Tanitóválasztás. A kisapostagi leányegyház 
március 28-án egyhangú határozattal Thomeer Lajos 
szászai tanítót választotta kántortanitónak. Isten tegye 
munkáját sikeressé.

Német evang. istentisztelet Rákospalotán.
A „Christliche Freiheit“ ez évi 15. számában olvassuk 
a következő bennünket is érdeklő tudósítást: „A Bu
dapest mellett fekvő Rákospalotán evang. istentisztelet 
tartatott a szász katonák részére. Ebben a nagy, majd
nem kizárólag magyar községben hónapok óta körül
belül negyven-ütv.n szász földműves népfölkelö is van 
állomáson. ' Azon hő vágyuknak, hogy egyszer már 
anyanyelvükön tartott istentiszteleten vehessenek részt, 
Kovácsi Kálmán rákospalotai lelkész, országgyűlési 
képviselő abban a formában tett eleget, hogy egy szász 
ismerősét kérte fel istentisztelet végzésére. A felkért 
szász ismerős ugyan nem felavatott lelkész, de mégis 
szívesen vállalkozott a prédikáció tartására s április 
7-én az 1. Kor. levél ezen verse alapján beszélt: 
„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, úgy cselekedjetek, 
mint férfiak, legyetek erősek.“ (16. 13.) Megható volt 
látni, hogyan szedték elő egymásután a meglett korú 
s^ász népfelkelők a zsebkendőjüket, mikor a szónok 
beszédének a bevezetésében édes szülőföldjükre emlé
keztette őket. Az istentisztelet után a szász katonák a 
lelkész vendégei voltak s egyik jelenlévő ur kívánsá
gára szép népdalokat énekeltek. Azóta a szászok tizes 
csoportokban szombat esténként a lelkészlakon jönnek 
össze barátságos beszélgetésre. Kovácsi lelkész, ország
gyűlési képviselő úrnak, ki szeretettel pártjukat fogta, 
szívből hálásak a szász népfölkelők s a nemes férfiú
nak, ki a politikában szenvedélyes és kíméletlen, mint 
ember azonban telve van szivjósággal és igazi evan
géliumi idkülettel, e helyen is hálás küszünetünket 
fejezzük ki.“

Püspöki körlevelek. Gyurátz Ferenc dunántúli 
evang. püspök az új hadikölcsönre való jegyzés érde
kében körlevélben fordúlt a lelkészekhez. Közöljük 
belőle a következőket: A haza védelme nemcsak a 
harctéren levőktől, hanem az itthon a békés családi 
körben visszamaradtaktól is áldozatot követel. Mig 
zászlók alá vonult fiaink mindennap életüket kockáz
tatják a honért, nekünk itthon honfiúi kötelességünk 
tehetségünk szerint anyagi áldozatot hozni, hogy ha
zánk a háborúval járó szükségleteket fennakadás nél
kül fedezhesse és a hazát védő hadseregünk sem fel
szerelésben, sem élelemben hiányt ne szenvedjen. E 
célból legközelebb a magas kormány új hadikölcsönre 
jegyzésért fog apellálni a magyar társadalom honszere- 
tetére, e felhívásra újra meg kell nyilatkoznia a hon
polgári áldozatkészségnek a nép minden rétegében. 
Felkérem Nagytiszteletüségedet, méltóztassék ezen 
ügyet lelkesen felkarolni s a nemzeti hadikölcsön sike
rén hatáskörében teljes buzgósággal közremunkálni. 
Méltóztassék a hívek előtt közgyűlésen ismertetni az 
új hadikölcsön célját s felkölteni bennük az áldozni 
tudó honfiúi kötelesség érzetét. Gazdasággal foglalkozó 
híveink a termények értékesítésével a háború folyamán 
nagyobb mértékben gyarapíthatták pénzerejüket, mint 
az előbbi években. A hadikölcsönben annál bátrabban 
vehetnek részt, minthogy amit erre jegyeznek, az szá
mukra csorbítatlanul, mint kamatozó töke fennmarad. 
Erről biztosítja a kölcsönjegyzöt az állam részéről 
kiadandó kötvény.
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Óhajtandó, hogy amennyiben tehetik, az új hadi 
kölcsön jegyzésben résztvegyenek összes gyülekeze
teink, az egyházunk hatáskörében levő intézetek s 
egyesületek is.

Hasonló körözvényben fordult a dunáninneni 
egyházkerület püspöke is az egyházi hatóságokhoz, 
különösen a lelkészeket kérve, „hogy a szószékről 
hatékony buzdítással véssék be a hívők szivébe, vala
mint lelkipásztori és társadalmi tevékenységgel oda 
hatni szíveskedjenek, hogy a hadikölcsön jegyzésnél 
hazánk és vitéz bajnokaink érdekében kiki a maga 
részét tehetségéhez képest vegye ki.“
f ■ ~i*c.r<rrn<— i—»■— r—

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Konfirm áció i em léklap ja inkra felhívjuk olvasóink figyel

mét. A Gebhardt féle urvacsora-kép elfogyott. Csak a Burnand- 
féle szép kivitelű két példázat illusztráció kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50 fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

M odori Bethania. Kellemes üdülő hely gyen
gélkedő ev. lelkészek számára. Ingyen lakás. Jelentem 
a kedves testvéreimnek, hogy a mi Bethaniánk ezidén 
is várja vendégeit. Bővebb felvilágosítást szívesen ad 

Modor, 1915. ápril 15.
hollerung Károly 

nyug. lelkész.

Értesítés.
Hogy a harctéren küzdő s a kórházak

ban szenvedő testvéreink a közelgő pünkösdi 
ünnepekben se nélkülözzék az Isten vigasz
taló szent igéjét, több lelkésztársam kéré
sére elhatároztam, hogy a karácsonykor és 
husvétkor kiadott füzetekhez hasonlóan, 
pünkösdi prédikációt, éneket és imádságot 
adok ki. A kis füzet dra: 8 f i l lé r ,  50 drb. 
3-70 K, 100 drb 7 K.

Az itthonlévök lelki építését pedig azzal 
kívánom szolgálni, hogy a mostani nehéz 
időhöz alkalmazott pünkösdi prédikációt és 
imádságot adok ki. A füzetet 50 f. beküldése 
ellenében megküldetem az érdeklődőknek.

Mindkét füzet megrendelhető alólirt 
szerzőnél. A harctérre és kórházba szánt 
füzet szállítását május 3-án, a másik füzetet 
pedig május 10-én kezdjük meg.

Körmend, 1915. április 23-án.
Kapi Béla ev. lelkész.

J É Z U S S A L  E G Y  U T Ó N  . . .
VJ Prédikációk gyűjteménye. 

. ARA . írták: Kemény Rajos^ohr 
5 K «  L  Henrik, Szimonidesz Lajos 

”  ”  Szüts Gábor és W olf J. ;;
Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

rH áborús egyh. iro d a lo m :
...   —  -------- —  — —    —   —

Irta : haffay S. Ára példányonként 20 fill. 
50 darab 8 korona, 100 darab 14 korona. 
A nyolc füzet egybekötve . . . . K 1.—

Emlék a viharos időkből.
Egyh. beszédek. Irta: Paulik János K — .40

Isten és a háború.
Irta: Nagy L a j o s ........................ K —.50

Csendss m u I  a háború zajában.
Beszédek és imák. Irta: Vidovszky Kálmán 
főgymn. ta n á r ................  . . . K 1.50

Az uj élet igéje.
Egyházi beszéd. Irta: Pröhle Károly theol. 
ta n á r.................................................K — .16

w  indKÖNYVEK: -«
Az én imakönyvem

Háborúságot szenvedők vigasztalására szer
zetté Raffay S á n d o r .................... K — .20

„Béke a harcban.“
Irta: Kovács A n d o r .................... K 1.—

Lelki fegyver.
Irta: Stráner Vilmos. Kapható: magyar, né
met és tót nyelven. Ára egyenként K — .40

{ókai Lajos könyvkereskedésében
r
V

Budapest, IV ., Kámerm ayer Károly-utca 3.
C élsze rű  le v é lh e z  m e llé k e lt  bé lyegekben  b e k ü ld e n i a  k iv á n t  

k ö n y v  á rá t. — P o rtó ra  20 f i l lé r t  k é re k  — y
O R G O N A -G Y Á R .
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító  •

a  S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc Józse f 
ren d  tu la jd o n o sa

Budapegt, X., Szigligeti-utca 29. az-
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett ki
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít.. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte  
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
ha zá n k  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb«n teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
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-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZF.RKESZTÓ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
FŐMUNKATÁRSAK: HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény,

Tartalom : Sz. L .: Mit tesz az egyház? — Kiss Béla: A vallás feltámadása. — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Mit tesz az egyház?
Az első vereséget ebben a világháborúban a 

keresztyénség szenvedte. Nem a keresztyén hit és 
erkölcs, hanem a keresztyénség, mint népek fölött álló, 
az egész világot átölelő vallásos és szeretetközösség. 
A keresztyénség, mint az egész világot átfogó nemzeti
ségi, faji és nyelvi különbségeket áthidaló kapocs, 
mir.t a békesség vallása, az első durva rántásra szét
hullni engedte azt, aminek az összetartozásáról annyi 
nagyszerűen hangzó vallomást lett, annyit prédikált és 
oly sokat ábrándozott... A teresztyén testvériség 
egyik napról a másikra politikai érdekszövetségre esett 
szét, amelyek a legtöbbször minden erkölcsi alap nél
kül, hatalmi célok megvalósítására verődtek össze. A 
világ legbuzgóbban misszicmáló állama először a misz- 
sziók területére vetette az égő csóv:t, azután pedig 
vérrokonai, keresztyén testvélei ellen exotikus földek 
vad hordáit állította csatasorba, akikről az a hír járta, 
hogy mérgezett kés a nemzeti fegyverük s ha ellen
ségük közelébe férkőznek, vérengző vadként a torkát 
igyekeznek keresztül harapni. Még most is előttem áll 
a híveim rémült arca, amellyel ezeket a híreket fo
gadták. Mily nehéz volt megnyugtatni őket s meg
magyarázni nekik, hogy a mai háborúban nem a mér
gezett kés a legveszedelmesebb fegyver s ma nem 
ökölre me^y a viaskodás! Azután szent háborút hir
dettek a Krisztus orthodox papjai s ők, a békesség 
evangéliumának hivatott hirdetői jártak legelöl a hábo
rús indulatok szításában. Ezek és ehhez hasonló je
lenségek azt a fájdalmas tényt hozzák napfényre, hogy 
a büszke és öntudatosan fellépő keresztyénség sok eset
ben csak keresztyén mázzal vonta be a maga papjait 
és az úgynevezett keresztyén államokat s mikor dön
tésre került volna a sor, akkor a keresztyénség nem 
volt képes megállítani azt a vérözönt, amely most
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elsöpri az egész világot . . . Idealisták számára nagy 
csalódás volt ez s a reális valóra ébredés, egy keser
ves pillanatában elröppent Rade marburgi theol. tanár 
ajkáról az a rettenetes szó, hogy a keresztyénség cső
döt mondott.

Hogyan értette ezt? Álljanak itt saját szavai.
„Ha a háború borzalmaira gondolok, nem kétel

kedem az Istenben — ellenkezőleg: érzem a jelen
létét. Nem kételkedem a Jézus Krisztusban sem: Istent 
ő teszi számomra elviselhetővé. Nem kételkedem a 
Szentlélekben sem, ki szünet nélkül munkálkodik ben
nem és sokak lelkében.

Hanem igenis kételkedem és majdnem kétségbe 
esem a keresztyénség felett.

Nem azt a keresztyénséget értem, amit mi 
theologusok Lutherrel együtt „egyháznak“ nevezünk. 
Ez épúgy létezik, n int Isten, mint a Krisztus és a 
Szentlélek s nem más, mint Isten gyermekeinek a 
serege, akik az Atya szavára figyel meznek s az egész 
világon szétszórva élnek. Isten népének a létezésében 
épúgy nem kételkedem, ahogy nem vonom kétségbe 
az Isten létezését.

Hanem igenis kételkedem és majdnem kétségbe
esem afölött, amit a világtörténet keresztyénségnek 
nevez, afölött a történéli valóság fölött, amely Krisztus 
születése óta létezik, amely minden egyházi és fele
kezeti szakadás dacára mégis egységesnek látszott. 
Volt keresztyén világ a mohamedán, buddhista és 
pogány világ mellett. Ez nemcsak keresztyén egyének
ből, hanem keresztyén népekből és államokból is 
állott. Ha erre, az európai és a - erikái világ keresz- 
tyénségére gondolok, akkor a most folyó háborút 
ezen keresztyénség nyilvánvaló csődjének vagyok kény
telen tekinteni.“

Abban Radénak feltétlenül igaza van, hogy a 
keresztyén nemzetköziségen és kulturközösségen ez a
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háború borzalmas sebeket ejtett. Azonban a dolog még
sem olyan veszedelmes, mint aminőnek az első p illa
natra látszik. A történelem folyása nem igazodik a 
logika és a logikus következtetések kérlelhetetlen tör
vényei szerint. Az első vereség nem döntötte el vég
kép a keresztyénség sorsát. Nem döntötte el a 
katholicizmusét sem, pedig a róm. kath. egyház 
nemzetközileg szervezett intézmény s a szakadásnak 
a katholicizmus szervezetét elsősorban kellett volna 
megtépnie. A többi egyházak nagyobbára csak egy- 
egy országra terjedő szervezettel bírnak. A testvérek 
közt erős ugyan az országhatárokon túl terjedő testvéri 
érzés és a hit közösségének a tudata, azonban mi
vel az összetartás nincs egyházjogi kapcsokká mere
vedve, azt kellett feltenni, hogy a hadüzenetek által 
előidézett szakadások ezeknek az egyházaknak a tes
tében nem vágnak gyógyíthatatlan sebeket. A róm. 
kath egyház helyzete sokkal veszedelmesebb volt. Öt 
illetőleg komolyan számolni kellett azzal az eshető
séggel, hogy ez a háború n?mcsak az egyes nemze
tek katholikusai között nyit meg áthidalhatatlan örvé
nyeket, hanem ékeket verhet az egyes államok kath. 
egyházai és a katholicizmus szíve: a pápaság közé 
is. Eddig ez a lehetőség sem következett be. A pápa
ság mesterien fenn tudta tartani a semlegesség lát
szat t. A pápa több Ízben kijelentette, hogy ő az 
összes hadakozó feleket egyformán szereti, az ö szíve 
minden katholikusért egyformán remeg, legyen az 
akár melyik hadviselő ország polgára. Eddig a sem
leges ég íentartásával nem közönséges szerencséje is 
volt a pápának. Olas ország beavatkozása a helyzetét 
bizonyára kényessé tenné. Addig, amig ez meg nem 
töriénik, a minden fél iránt tanúsított jóindulatú sem
legesség az a szerencsés formula, amely úgy a hár
masszövetséghez, mint az ententehoz tartozó kaího! kus 
kebleket csodálatosképen mindenütt kielégíti és a 
ke th. egyháznak csak hasznára és gyarapodására válik.

Ennek a nagyon érdekes jelenségnek az részben 
a magyarázata, hogy a róm. kath. egyháznak pompás, 
vihartál ó szervezete van. A háború tanulságai között 
amúgy is első helyen az áll, hogy a fegyelmezett, jól 
mü ödő szervezet, az erős államgépezet a leglehetet
lenebbnek, csodák megtételére is képes. A bizonyíté
kokért nem kell a szomszédba menni. A katholiciz
mus nagyrészt szervezete ellenálló képességének kö
szönheti azt, hogy olyan teherpróbákat is megbír, 
amilyen a modernizmus ellen folytatott harc volt s 
aminő a mostani világháború is.

A tényleges csőd nem következett be. Az egy
házak organizmusa nagyszerű ellenálló, alkalmazkodó 
és regeneráló képességgel dicsekedhetik. Kiheverte ezt 
a fenyegető veszedelmet és berendezkedett a háboúra. 
Ami előbb lehetetlennek látszott: vérfolyam és tüz- 
tenger közepette is tudja az evangéliumot, a békesség 
eva géliumot prédikálni.

Annak a kérdésnek a tanulmányozása, hogy ho
gyan rendezkedett be a keresztyénség a háborúra, 
nagyon érdekes és tanulságos feladat. Ezt a kérdést 
itt és ez alkalommal ma a maga teljességében fel nem 
ölelhetjük, legfeljebb egyes, a mi viszonyainkra jel
lemző tényeket hordhatunk össze.

Az első, ami úgy közeli, mint távoli szemlélő
nek mindjárt felötlik, hogy ebben az alkalmazkodás
ban is kath. egyház jár elől, még pedig úgy Német
országban, mint nálunk. Németországban pl. a jezsuita
törvény dacára a jezsuiták rögtön jelent keztek katona- 
lelkészi szolgálatra s a német hadvezetőség alkalmazta 
is őket. A protestáns Németországban igen sok volt 
kezdetben a panasz a prot. katonalelkészek ritkasága 
miatt. Nálunk ez természetszerű jelenség volt. A hazai 
róm. kath. egyháznak a szervezete minden időben 
sokkal szorosabb viszonyban állott az államszervezet
tel, mint a többi hazai egyházaké. Ez most, különö
sen a hadseregbeli lelkigondozás terén óriási előnyére 
szolgált. Még mindig nem tudjuk ugyan pontosan, 
hogy hány kath lelkész áll a hadseregbeli lelkigon
dozás szolgálatában, azonban maguk a kath. lapok 
1200— 1400, sőt kétezer lelkészről szólnak. A hadsereg
beli prot. lelkigondozásnak intenzivitás tekintetében 
már csak azért is okvetlen a kath. mögött kell állania. 
A különbség különben az első hónapokban volt meg
döbbentő, Azóta a helyzet meglehetősen javult. Nap- 
ról-napra olvassuk az új kinevezéseket. A hadsereg 
igyekszik eleget tenni a jogos igényeknek.

Ez azonban nem ment fel bennünket annak a 
jövőben is állandóan nagyfontosságú kérdésnek a meg
oldása alól, hogy a hadseregbeli prot. leikig ndozás 
kivétessék a kath. tábori püspök fenhatósága alól s a 
mi egyházunkkal szervesebb kapcsolatba hozassák. A 
zsinati előmunkálatok e tekintetben jelentős haladást 
mutatnak és nem közönséges előrel tásról tanúskodik 
az a tény, hogy bennük a katonai lelkészek viszonyai
nak a rendezéséről is találunk javaslatokat. Ezek a 
javaslatok azonban jobbára a lelkészek viszonyainak 
a rendezéséről is találunk javaslatokat. Ezek a javas
latok azonban jobbára a lelkészek kineve lésére való 
püspöki befolyás biztosításában és a gyűléseken való 
részvétel szabályozásában merülnek ki. Ez természe
tesen nem elég. A zsinatnak külön beható tanulmány 
tárgyává kellene tennie ezt a fontos kérdést.

A háborúhoz való alkalmazkodás tekintetében 
épen a mi egyházunk meglehetősen hátul áll. A meg 
szabott kereteken belül és a meglévő lehetőségek kö
zött is a mienk mutatkozott a legélhetetlenebbnek, a 
leglassúbbnak és a legszenilisebbnek. Egy pér általá
nosan ismert tény persze csak illusztrálja, de nem 
bizonyítja ezt az állítást.

Gondoljunk csak arra, hogy a ref. egyház min
den egyházalkotmányi skrupulus, közlekedési és el
számolási nehézségek és takarékossági szempont da-
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cára szépen megtartotta és megtaitja a közgyűléseit s 
egyházi élete a háború zavarai között is teljesen a 
megszokott mederben tolyik tovább. Mi most hirte
len ráadtuk magunkat a takarékosságra, félünk, hogy 
nem kapunk alkalmas szállásokat, csonka parlament
ről beszélünk, mert sokan hiányoznának, holott a leg
békésebb időkben is csak belőlünk napidijasokból 
állott a legtöbb gyűlés egész közönsége. Egyházi köz- 
igazgatásunk gépezete majdnem teljesen megadott és 
megfeneklett, pedig épen most volna a legnagyobb 
szükség arra, hogy összebújjunk, egyes dolgokat meg
beszéljünk s fontos egyházi akcióra impulzusokat ad
junk egymásnak. Alkotmányos életünk úgy megállót!, 
ho y egyes, demokratikus egyházszervezetünk „meg
reformálására“ törekvő körök jóleső és növekvő elé- 
gültséggel dörgölik a kezüket s örömmel konstatálják, 
hogy az egész alkotmányosdi, a gyi levezeti önkor
mányzat elvének minden fokon való érvényesülése 
tulajdonképen felesleges formalizmus, 1 iszen ime, 
egészen jól elvagyunk nélküle is. Adjuk oda hát a 
a gyeplőt egy pár egyházkerületi és egyházegyetemi 
tanácsos kéz be, majd elkormányozzák azok az egy
házat olcsón s ami fő: j ó l ! . . .  Csakhogy az a kér
dés, hogy csakugyan olyan jó !esz-e az a kormány
zat? Mert a jó közigazgatást nem csupán a szerve
zeti szabályzat és a paragrafusok biztosítják, hanem 
azok az egyének, akik a kormányrúd mellett ülnek. 
Aki a mi klasszikus szervezetünk mellett most nem 
tudja közigazgatási talentumát az egyház érdekében 
érvényesíteni, aki most mindent egy pár héttel mások 
után cselekszik, amellé hiába adunk egyháztanácsot, 
nem fog az avval sem többre menni.

Feltűnő nálunk az a tétovázás, amelyet bizonyos 
dolgokban tapasztalhatunk. A ref. püspökök illetve a 
kerületi elnökségek, annak idején az egyöntetű intéz
kedések megtétele végett közös megbeszélést tartot
tak, aminek volt némi eredménye. Nálunk ilyesmiről 
nem hallottunk. A ref. egyház az Ausztriában levő 
sebesült katonák látogatására kiküldött két megbízot
tat, akta már végigjártak Ausztriát, * egy pár ref. tábori 
lelkész kinevezésére megadták az impulzust s már 
talán haza is jöttek. Mi egy hónappá1 utánuk lendül
tünk hasonló elhatározásra.

Nagyon érdekes párhuzamot lehetne vonni a 
vallásos irtokról való gondos-od's tekintet ben is 
egyházunk és más egyházak eljárása között. Látva és 
olvasva azonban azokat a nagyon szórványos adato
kat, amelyek az e célra szolgáló adományokról szól
nak, roppant jellemzőnek tartjuk annak a megemlí
tését, hogy a dunamelléki rét. egyházkerület pénztára 
a Prof. Egyházi és Iskolai Lap ez évi 12. számában 
hétezerketlöszázhét kor. 82 fill, adományt mutat ki, 
ami egyházaktól és magánosoktól gyűlt össze, hogy a 
katonák ingyen láttassanak el vallásos iratokkal. A 
tiszáninneni ref. egyházkerület pedig, — amely maga
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gondoskodik a saját területén levő katonáknak iratok
kal való ellátásáról, — a Lelkészegyesület ez évi 7. 
számában hatezerhdromszázhuszonkilenc kor. 57 till, 
adományt mutat ki, ugyanezen célra. Az adományok 
rapról-napra szaporodnak, úgy hogy a magyarhoni 
ref. egyház mostanáig közadadkozásból kb. 15000 
koronát hozott össze e célra. Csahhogy a ref. egyház 
vallásos iratok ügyét nem bízta sem magánosokra, 
sem irodalmi társaságokra, h nem maga vette a ke
zébe. A püspökei megirták minden egyháznak, hogy 
miről van szó s meghagyták, hegy erről a szent cél
ról se feledkezzenek el. Ennek lett is azután ismét 
némi eredménye.

Az «adakozó kedv hiányát nem lehet természete
sen az egyházi szervezet rovására irni. Azt hiszem 
azonban, hogy ennek is van valami része a dologban. 
Nincs a világon az az ideális — a pásztor vagy a 
gazda szen ében ideális juhnyáj, amely minden őrizet 
is felügyelet nélkül mindig összetartana, amelyikből 
egyik vagy másik bárány el ne maradna, olyan meg 
végkép nincsen, amelyik a gyapját nyírás nélkül le
adná, a tejét pedig fejés nélkül a sajt rba csurgatná. 
Azért kell a szelíd bárány mellé is pásztor, aki vi
gyázzon rá, amikor pedig e'jő az ide:c, me. nyírja és 
megfejje. VnL hogy így kellene lenni a mi egyházunk
ban is. Bennünket is az egyházi szervezet tart össze. 
Ennek az egyházi szervezetnek azonban nevelő és 
irányító feladatai is vannak. A vezetés jogát és a 
kormánypálcát az egyházak azért adják oda válasz- 
tottaiknak, hogy azok tapasztalataikat és bölcsességü
ket úgy az egyes egyházak, mint az egész egyház
egyetem részére gyümölcsöztessék és csakugyan — 
vezessenek . . . elől járjanak f

Ha a nyáj a maga rövidlátásában szél akarna 
szaladni, akkor összetartsák, ahol egy embernek az 
ereje kevés, oda, pedig állítsanak többet. Gyöngéd 
késztetéssel, helyes beosztással irányítsák úgy az egy
házak egyenként számba se jövő készségét, hogy na
gyobb dolgokat is megtegyenek, mint aminőie egyen
ként képesek.

A katholikus szervezet ma diadalokat ül. A refor
mátusok fegyelmezettsége szintén nincs eredmények 
nélkül, csak mi nem törődünk a szervezetünkben rejlő 
erővel, hanem csak atemisztikus munkát végzünk.

A maga helyén, a ::i.r»a szükebb körében bizony- 
nyára megteszi mindenki a maga kötelességét. A lelki- 
pásztori munka talán sohasem volt olyan intenzív és 
olyan sokoldalú, mint ezekben a szomorú napokban. 
Erre igazán büszkék lehetünk. Csakhogy ez a munka 
egymagában nem elég.

Sem egy, sem liz, sem száz papnak a lelkiisme
retes egyházi munkája nem képes azt a közegyházi 
hátrányt ellensúlyozni, hogy a mi egyházunk közös 
akciók határozott keresztülvitelére csak a legritkább 
esetben képes. Ez fájdalmas, de általános tapasztalat.
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Nem egyházi szervezetünkben rejlő hiba ez, hiszen a 
reformátusoknak is csak olyan az egyházi szervezetük, 
csak olyan nehézkes az adminisztrációjuk, csak olyan 
hatáskörű espereseik és püspökeik vannak mint nekünk.

Amit eddig elősoroltunk, az mind csak mozaik
darab és tükörcserép. Csak részben mutatja, mit tesz 
és mit nem tesz a mi egyházunk.

Ezeknél a dolgoknál so'<kal fontosabb az az 
egyéni munka, amit nem hivatalok, hanem egyének 
végeznek. A szervezet amúgy is csak a kereteket adja 
meg, melyeket az egyéni buzgóság tölt meg tartalom
mal. Tartalom dolgában bizonnyára jobban állunk! ..  
A papok, akiket oly sokszor megszóltak és lemoso
lyogtak, akiknek zöldbe játszó Lutherkabátjain és száz
féle kalapján annyiszor megbotránkoztak s akiket a 
legszívesebben uniformisokba bujtattak s a szükséghez 
képest az egyformaság kedvéért hol megnyujtottak, 
hol pedig egy kicsit megfaragtak volna, most meg
fakult papi köntöseik és megkopott kalapjuk dacára 
megmutatják, hogy eszük, szivük a helyén van s meg
becsülhetetlen szolgálatokat tesznek egyházunknak. Egy 
katonalelkészünk már az életével fizetett, többen nehéz 
betegen voltak kénytelenek a munkát abbahagyni. Az 
itthonmaradottak közül a miskolci papról azt olvassuk, 
hogy karácsony előtt való nap huszonöt beszédet mon
dott négy vagy öt nyelven. Tudunk olyanról, aki a 
maga költségén látogatja s látja el híveit vallásos ol
vasmányokkal, a harmadik híveinek atyai barátja és 
segítője minden ügyes-bajos dolgukban. A templom 
sem üres, a prédikáció sem a régi, az imádság sem 
agendából olvasott, hanem szívből fakadó. Az egyház 
a papok által teljesen beleélte magát ezekbe a nagy 
időkbe, hogyha a szervezete nem felel is meg min
denben a várakozásoknak.

Nagy dolog az is. hogy a háború különben is 
klasszikus talaja a vallásosság újjászületésének. Mi az 
igazi háborús vallásosságot a hadseregek biztos ol
talma alatt nem látjuk a maga valóságában, azt azon
ban itthon is mindnyájan érezzük, hogy az élő Isten 
kezében vagyunk. Máskor is ő vigyázott ránk s ő 
intézte sorsunkat, de ezt nem éreztük úgy mint most. 
Egész vallásosságunk most nem olyan múltba tekintő, 
a múlt emlékein épülő és hagyományokhoz kötött, 
mint csendes időkben. Eddig ahhoz voltunk szokva, 
hogy az élő Istent nem a magunk egyéni életének 
lágy fuvallataiban és csendes folyásában keressük és 
sejtsük meg. A lába nyomát régmúlt hőskorokban 
kutattuk, a beszédét szent könyvek lapjain olvastuk. 
Ma már mintha csak viharokban járt volna közöttünk 
az Isten s csak nagy katasztrófák riasztottak rá ben
nünket, hogy az isteni gondviselés kérdésével reálisan 
s egyénítő modorban foglalkozzunk.

Most itt a vihar, itt van közöttünk az élő Isten, 
most itt jelenti ki magát a háború megrendítő tényei- 
ben. Az Istennek eme szentséges jelenlétét kell meg
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látnunk és kifejezésre juttatnunk. Az egyház most ennek 
a most folyamatban levő isteni kinyilatkoztatásnak a 
szervévé kell, hogy avassa magát. Ha ezt megtenné, 
ha ezt a hivatását megértené és teljesítené, akkor 
alkalmazkodnék igazán azokhoz a nagy időkhöz s 
töltené be azt a legsajátosabb vallásos feladatát, amelyet 
ebben az órában teljesítenie kell.

Nem csőd ez tehát, ami ezekben a napokban 
az egyházra vár, hanem új feladatok egész tömege.

A kozmopolitikus összetartás lepedője, amely 
ugyan sohasem volt foltozás és szakadás nélkül, ron
gyokra szakadt, de a lelkek bátorításának, gyógyítá
sának és az élő Istenhez való vezetésének a munká
jára most ütött az óra, itt a szent alkalom.

Sz. L.

A vallás feltámadása.
Abban az apotheozisban, melyben — hitünk és 

reményünk szerint — a borzalmas világháború, min
ket gyönyörködtetve végződni fog, ragyogó diadém- 
mal övezetien fog tündökölni a legnagyobb dicsőség
gel a harcból elsőnek kikerült győző hatalom: a vallás. 
Amit a XX-ik század szégyenletes kultúrája és nevet
séges humanizmusa szükségszerüleg keresztre feszitett, 
ime az támad fel elsőnek a háború után, hogy a maga 
kifogyhatatlan melegével és forró tiszteletével uj életet 
sarjasszon a halál borzasztó enyészete felett. Amint a 
pogány százados első volt az elsők között, ki az el
sötétült kereszt alatt lelkesedve tett hitvallást Krisztus, 
istenségéről — úgy a kezét e világ üterén tartó világi 
sajtó az első volt, mely megérezve e világ megsebzett 
közérzetét, s annak csodálatos metamorfózisát, han
gosan jelenti be a zűrzavaros chaosba ezt a nagy 
igazságot, hogy: a vallás, mint Isten legszebb aján
déka, ma mindennél közkedveltebb kincse lett az egész 
világnak s mint ilyen, ma diadalmasabb hatalom, mint 
volt valaha.

Nagy szó ez bizonyára ama sajtó részéről, mely 
eleddig ugyancsak épen a közfelfogás és hangulat ha
tása alatt — a béke időszakában — oly bátran mon
dotta ki az anatémát arra a vallásra, mely önmagát a 
felekezetek gépezetébe beőrölve, rideg formalizmussá 
lett s mint ilyen elvesztette hatalmát az emberi jóság 
és szelídség irányításában. A sajtó ez uj hitvallása 
eléggé közismert. Minden lap minden hasábja hirdeti 
a vallás szentségét, szükségességének diadalmas fel
támadását. A legmegragadóbban azonban az „Est“ 
cimü lap 104-ik számának vezércikkében az alább 
idézett szavak fejezték ki ezt: „Isten, aki egy, akit csak 
az emberek imádnak különféleképpen, már eddig is 
győzött a háborúban. Az egész világ, mint egy kórus 
dicsőíti Istent és kéri gyors segítségét. A vallás soha 
sem volt oly diadalmas, mint most. Lefoszlott róla a 
szertartások minden cicomája, megszabadult minden
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artisztikus elemétől s a formáktól, amelyek a hitet fele
kezetekké osztották. Bármily nagy veszekedés és fel
fordulás van is a gyermekszobában, Isten megmaradt 
mindnyájunk apjának.“

E pár sor nem egyszerű magánközlemény. Nem
csak az írónak érzelmi megnyilvánulása. Sokkal több 
ennél. Egy uj világ evangéliuma, mely eléggé érdemes 
arra, hogy előtte a vallás szervezetei: a felekezetek 
egy pillanatra megálljának s hosszabb kommentárok
ban keressék annak igazi értelmét. Mert szerény néze
tem szerint ezekben a sorokban rendkívül sok van 
mondva. Sok vád, mely szomorú szemrehányással mu
tat rá a múlt szertartásainak cicomájára, az artisztikus 
elemekre, a haszon nélküli külső formákra, melyeknek 
tulajdonítható az a megerősödött emberi gonoszság, 
mely a maga féktelenségében oly bátran idézhette elő 
e borzalmas háború kitörését. A múlt e megfertőzött 
vallása felett mondott ítéletet a világtörténelem — a 
most folyó küzdelem által — mikor a háború hajme
resztő kegyetlenkedéseiben kézzelfoghatólag bizonyí
totta az ilyirányu vallásos ku'tusz értéktelenségét, mely 
előtt ma az összes egyházfelekezeteknek szégyenkezve 
kell megállaniok, töredelmesen elzengve a nehéz, de 
annyira igaz: (mea culpa-t.) Mert, hogy az evangélium 
vallása Krisztus szavai szerint nem kovásszá lett, mi
nek rendelve vala, hanem megmérgezett penésszé, mely 
a keletés helyett e világ tésztáját összerontotta, annak 
oka — bármennyire is fáj bevallani, — mégis csak 
-az egyház volt, melynek ezer felekezete között a földi 
hatalom proklamálásával megindult a versengés, oda
állítva ezzel a mennyei igazságok hirdetése mellé a 
felekezeti hatalmi érdekek fstápolását, mely a maga 
harcoló jellemvonásával e^omályositotta a főtörekvést: 
az igehirdetést, melynek egyetlen melegágya lehetett 
volna csak: a felebaráti és felekezeti béke. Ennek a 
téves és átkos munkának épülete, mely a béke-idő 
•egyházi tevékenységének javarészét foglalta le — rop
pant össze a kiütött háborúban, mint amily biztos rob
banással pattan el Madács: „Ember tragédiájáéban 
az élet titkát kereső tudós kezében a tulhevitett lombik. 
Nem csoda! Külön útra lépett az egyház, más utón 
futott előre a társadalom. Ez az egyházat mint vak 
vezért gúnyolta, az egyház viszont a társadalomban a 
tékozló fiút becsmérelte. Jönni kellett tehát a nagy krí
zisnek, a háboruak, mely a világot sokkal hamarább, 
mint ahogy remélni lehete t, terelte arra az útra, melyen 
a vallást ismét megtalálhafta. A napi sajtó már beje
lenti a nagy felébredést, e világ eszméletét, mellyel az 
igazi vallás iránt csőd dalos rajongással viseltetik „Az 
egész világ, mint egy kórus dicsőiti istent és kéri 
gyors segítségét. A vallás sohasem volt oly diadalmas, 
mint most.“ — Hát reánk nézve: evangeliom ez, 
semmi más.

Ám ha e világban ütött a megújulás a feltámadás 
órája, váljon az egyház is ez uj élet kezdetén, össze-
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omlott munkájának elégett üszkein keseregve képes 
lesz-e a feltámadásra? Az egyház, mely sírba tétetett 
eddigi gyarló és reménytelen munkájában, fel fog-e 
majd kelni e sírból megdicsőült testtel: megváltozott 
élettevékenységgel? Képes lesz-e a hitet a felekezeti 
egyoldalúság béklyóitól megszabadítva az igazi krisz
tusi béke és szeretet kelyhében odanyujtani hivei szi
veinek ? Avagy akkor, a mikor a világ v?llási szomja 
újjászületett, az egyház régi feladatában továbbra is 
csökönyösen megmaradni óhajt? Továbbra is tom
bolni fog a léleknélküli kultus ? Ezután is bírókra fog 
menni a lélekhalászat? Ezután is a felekezetek számá
nak szaporítása lesz a legüdvösebb feladata tevékeny
ségének? A fényben, tekintélyben és hatalomban fog
juk-e megtalálni ezután is az egyház felvirágzását? 
Egyszóval: csak az egyház nem fog változni a teljes 
átváltozásban? Vigyázzunk, erősen vigyázzunk! Mert* 
ha most a ll-ik ezred év végén, a nagy világkatasztrófa 
után is a vallás után szomjazó világnak az egyház 
ismét önmagát kezdi nyújtani a Krisztus evangéliuma 
helyett, ha ott kezdi az uj és talán utolsó fejezetet, 
hol a régit abbanhagyta, ha megint kezdetét veszi a 
kegyetlen felebaiáti és felekezeti harc, ha az egyház 
újra csalétket nyújt a vallás után rajongó lelkeknek — 
akkor meg lehetünk előre győződve arról, hogy a kö
vetkező világtragédia az egyház megsemmisülésében 
fog kifejezésre jutni. Most az Isten kegyelmet gyakorolt 
az egyház eddigi munkája felett. A világháború fel
ébresztette a világ lelkiéletét s át kell hogy formálja 
az egyház eddigi munkásságát is. A kegyelem után 
aztán már csak a büntetés jöhet. Ép ezért a keresz
tyén egyház egyeteme hallgassa meg és értse meg e 
világnak az igazi vallásosság után epekedő szomját és 
vágyát.

A vallás legyen az élő hit birtokosa. Az egy
ház; a szeretet temploma. Az ur szolgái legyenek az 
emberiség krisztusi lelkületű apostolai. A felekezetek 
a testvéri szeretet melegágyai. Egymásért és ne egy
más ellen küzdjenek. Ne önmaguk, de Isten dicsőségé
ért s a szomjazó lelkek vallásos kielégítéséért harcol
janak.

A legnagyobb egyház legyen ez uj munkában 
a legelső, a legkisebb e munkában a példaadó. Hát 
csak a harcban, a katonai uniformisban legyen egység 
és békesség? A keresztyén vallás a békesség vallása 
— s mégis a békében kultiválja leginkább a békét
lenséget. A keresztyén vallás a szeretet vallása — s a 
szeretet jelszava alatt tombolt leginkább a szeretetlen- 
ség. Miért? Azért, mert az egyház szervezeti tökélet
lensége megbénította a tiszta vallás és hit emberfeletti 
hatalmát. Feltámadt-e hát most e világ az igazi vallás 
számára? Ha igen, úgy támadjon fel a keresztyén 
egyház is a világ igazi és egyetlen boldogságára!

Kiss Béla.
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KÜLÖNFÉLE.
Esperesválasztás. A nyugalomba vonuló Schleif-

fer Károly misérdi lelkész, pozsonymegyei esperes he
lyére a pozsonymegyei egyházak Schönwiesner Kálmán 
pozsonyszentgyörgyi lelkészt választották meg. A sze
rencsés választást örömmel üdvözöljük s kívánjuk, 
hogy az új esperes működését tegye áldottá és sike
ressé az Ú r !

Gyászrovat. Az erdélyrészi evang. egyházat 
mély gyászba borította nyugalmazott püspökének, D. 
Müller Frigyesnek a halála. A 87 évet megélt érdemes 
férfiú majdnem hatvan éven át állott egyháza szolgá
latában s 1906. óta élt nyugalomban. Április 25-én 
halt meg, 28-án temették el Nagyszebenben. Temetése 
saját kívánságára egyszerűen, halotti prédikáció nélkül 
ment végbe. Ravatalánál D. Teutsch Frigyes püspök 
mondott szívből jövő, egyszerű, rövid imádságot. Az 
országos konzisztorium gyászjelentést adott ki s fe l
hívta az egyházakat, hogy május 9-én — Rogate 
vasárnapján — a lelkészek a halálhírt az istentisztele
ten hozzák a gyülekezetek tudomására s mondjanak 
ez alkalommal megfelelő imádságot. Az igaz emléke 
á ldo tt! — Kerischer Gusztáv, a kassai evang. polg. 
leányiskola igazgatója idegrohamában öngyilkosságot 
követett el, vonat elé vetette magát s a vonal halálra 
gázolta. Nyugodjék békében! — Papi családainkat 
egymás után érik a veszteségek. Hősi halált halt Veres 
Kálmán, néhai Veres József esperes fia, most pedig 
azt olvassuk, hogy Lupkow mellett március 21-én hősi 
halált halt Ujágh Attila, i éhai Ujágíi Károly volt sze- 
pes-merényi lelkész fia is. — Súlyos csapás érte 
Kótsch Mihály pusztavámi lelkészt és nejét is, kiket a 
halál 15 éves Anna leányuktól fosztott meg. Legyen 
az Úr vigasztalása a gyászolókkal!

V allásos-esté ly Aszódon. Králikné Szelényi 
Gizella, az intézet volt érdemes igazgatója után egy 
volt jeles növendékét: Blatniczky Pálné, Jezsovics 
Lídiát, a cinkotai lelkész nejét kérte fel az intézet 
igazgatósága a május 2-iki vallásos estélyen való 
közreműködésre. Szabadon tartott előadásában „A ma
gyar nő hivatásáról szólott a háború után." Színes és 
választékos, lelkes és mégis közvetlen nyelven tartott 
beszédében plasztikusan rajzolta meg a magyarnő 
jellemrajzát. Amilyen fáradhatatlan most a sebesült 
katonák ápolásában, legyen oly készséges az özve
gyek és árvák gyámolításában és felkarolásában a 
háború után. A háztartási teendők végzésében és a 
takarékosságban a háború alatt taqúsí ott szorgalma 
és igyekezete váljék öntudatos erénnyé és állandó 
egyéni természetévé ezután. Valláserkölcsi világossága 
fokozott fénnyel fényljék családi szentélyében gyer
mekei s a társadalomban az idegen ember előtt. Bol
dogságot ne a külsőségekben hajlékán kívül, de a
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nemesen felfogott hivatásának hív teljesítésében saját 
otthonában keresse. Ezek voltak körülbelül főgondo
latai élvezetes előadásának. Jóleső örömmel állapít
juk meg, hogy az előadás ugyanazon cél szolgálatá
ban volt munkás, mely leánynevelő intézeteinknek is 
nevelési eszménye. E tanulságos előadásnak méltó 
keretet adtak Micsinay Gizella, dr. Osváth Gedeonná, 
Krausz Emma intézeti tanítónők megszokott precíz 
zeneelőadásai, Sichermann Franciska gazdasági isk. 
növendék szavalata s az intézeti növendékek énekei. 
Szentirást a helybeli lelkész magyarázott. A jótékony 
célra a háborúban elesett tanítók özvegyei és árvái 
javára 130 korona gyűlt össze.

A va llás  és közokta tásügy i m in iszte r az ev. 
főgimnáziumokba az érettségi vizsgára a következő 
kormányképviselőket küldte ki. A pozsonyi líceumhoz 
dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. tanárt, a bonyhádi 
főgimnáziumhoz dr. Obál Béla eperjesi theol. tanárt, a 
felsőlővői főgimnáziumhoz dr. Szelényi Ödön pozsonyi 
theol. tanárt, a soproni főgimnáziumhoz Leffler Samu 
nyug. ev. főgimn. igazgatót, a békéscsabai főgimná
ziumhoz Stromp József iglói evang. főgimnáziumi 
tanárt, a budapesti főgimnáziumhoz Hirschmann Nán
dor pozsonyi evang. líceumi igazgatót, a szarvasi fő
gimnáziumhoz Wiesinger Károly aranyosmaróti ideigl. 
igazgatót, az eperjesi főgimnáziumhoz Fischer Miklós 
iglói evang. főgimnáziumi igazgatót, az iglói evang. 
főgimnáziumhoz dr. Habán Mihály liptószentmiklósi 
áll. főgimnáziumi igazgatót, a késmárki főgimnázium
hoz dr. Wallentinyi Samu eperjesi evang. főgimná- 
;ium i tanárt, a nyíregyházi főgimnáziumhoz dr. Schnel
ler István kolozsvári egyetemi tanárt, a rozsnyói fő
gimnáziumhoz dr. Reichenhaller Kálmán budapesti 
V. kér. állami főreáliskolai tanárt.

A dunántú li egyházkerü le t közgyűlése előre
láthatólag, ha csak valami akadály nem gátolja, folyó 
év július hó első felében fog megtartatni, a közgyűlés 
megnyitásának napja azonban még nincs megállapítva.

Érdekes urvacsorakiosztás. A „Zólyomvár- 
megyei Hírlap" ez évi 18. számában jelent meg az 
alábbi közlemény, mit egy hű olvasónk volt szives 
megküldeni s amit sokak okulására közlünk. A besz
tercebányai hadtápzászlóalj tudvalevőleg legnagyobb
részt zólyommegyei legénységből áll. Csupa 40—42 
éves öreg népfölkelő. A legtöbben róm. kath vallásuak, 
kisebb részük ág. h. evangélikus. A húsvéti ünnepek 
alkalmával valamennyien -az Ur asztalához óhajtottak 
járulni. A katolikusok még megtehették. Katolikus pap 
és templom is akadt azon a vidéken, ahol a zászlóalj 
husvét táján tartózkodott. Az evangélikusok óhaját 
azonban nem lehetett teljesíteni. Nem volt pap, főleg 
tótul értő pap. Schuster Alfréd százados, zászlóalj
parancsnok és Főglein Antal főhadnagy, zászlóaljsegéd
tiszt heteken át Írtak, telefonáltak mindenfelé, szemé-
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19. szám.

lyesen is eljártak, mig végre husvét után az evan
gélikus valiásu népfölkelök felki szükségletét is kielé
gíti tték. Még pedig oly szokatlan, a maga nemében 
páratlan módon, hogy meg kell róla emlékeznünk. A 
zászlóalj ekkor már egy rutén községben állomáso
zott, melynek lakói görö; katholikusok. A görög 
katholikus plébános az evangélikus istentiszteletre a 
legnagyobb készséggel átengedte a templomot. — 
Az istentiszteletet egy porosz gyaloghadosztály evan
gélikus tábori lelkész.* tartotta, ő osztotta ki az Úr 
vacsoráj t. Német nyelvű imát ellenben egy róm. 
kát. tábori lelkész — egyébként árvamegyei plébános 
—  tolmácsolta tót nyelvre s ugyancsak ó mondta 
tótul a szent beszédet is. Az Úr vacsorájának kiosz
tásánál pedig a gör. katli. káplán segéd-ezett. Az 
istentiszteleten testületileg részt vett a zászlóalj egész 
tiszti ara, a közönség intelligenciája, papsága s nem 
egynek arcán görd It végig a meghatottság könnye. 
Ennek a véres háborúnak kellett eljönnie, hogy a 
vallási türelemnek, a békének e fenséges példáját 
láthassuk.“

Új énekeskönyv és agenda. Az „Evang. Kir
chenzeitung für Oesterreich közlése szerint az olmiitzi 
evang. és ref. lelkészi hivatalok kezdeményezésére a 
bécsi prot. Oberkirchenrat katonaistentiszteleteken való 
használat céljából német, magyar, cseh és lengyel egy
házi énekekből egy kis gyűjtemé yt fog kiadni, amit a 
bécsi katonalelkészek állítanak össze. Szintúgy készül 
mindazon lelkészek számára, akik ezeket a nyelveket 
nem beszélik, egy rövid a.enda, mely az úrvacsora 
kiszolg Itatására v m. útbaigazítást, illetőleg különböző 
nyelveken való szertartási rendet fog magában foglalni, 
amit a lelkészek beteg katonák gyóntatása alkalmával 
felolvashatnak. Érdekesnek és figyelemreméltónak tart
juk, hogy magyar katonaénekeskönyv kiadásáról a 
bécsi prot. Oberkirch nratnak kell gondoskodnia, holott 
tudtunkkal van egy magyarhoni evang. egyház is négy 
püspökséggel, énekügyi bizottsággal sto. amelyeknek 
elsősorban volna egyházi és hazafias kötelességük, 
hogy az ilyen hiányokról gondoskodjanak! — Úgy 
tudjuk, hogy Sántha Károly a mi nagy énekköltőnk, 
aki minden egyházi méltóság nélkül szerény lelkészi 
nyugdiját élvezi, akinek szép énekeivel telve vannak 
újabb énekeskönyveink és a hadi imakönyvek, szíve
sen magára vállalná egy ilyen hadi énekeskönyv össze
állítását. Tehát az embeit sem kell keresni, hiszen 
kéznél van és várja a munkára való felszólítást, illetve 
azt, hogy munkáját az egyház kinyomassa és köz
kinccsé tegye. De az sem baj, hogyha egyházunk 
Sántha Károly kész égét fedezethiány és egyéb okok
ból nem veszi igénybe. Minek is? A bécsi Oberkir- 
chenrat majd kihúz bennünket a sárból a kiadott 
négynyelvü énekesekkel. A fő az, hogy a hiányról 
„gondoskodva van.“

A pápai ág. hitv. ev. Nő- és Leányegylet 
1915. évi május hó 2-án, vasárnap esti 7 órakor a 
gyülekezeti tanácsteremben jótékonyezélú hangversenyt 
rendezett a vak katonák javára, melynek műsora a 
következő volt: 1. Toccata és Tuga. Bachtól. Zongo
rán előadta Széptóth Mariska. 2. Lant és Kard. Pósa 
Lajostól. Szavalta Stricker Etelka. 3. Csonka honvéd. 
Zenéjét szerezte Gáty Zoltán. Énekelte Erdélyi Edit. 
Zongorán kisérte Kis József zenetanár. 4. A nő hiva
tásáról előadást tartott Gyurátz Ferenc püspök. 5. A 
térkép és A haldokló katoi a dala című dalokat éne
kelte Frauendienst Mariska, Nagy Pál tanító zongora- 
kísérete mellett. 6. Bakó Béla szavalt s végül a ref. 
főiskolai kis zenekar előadta a Klapka-indulót.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Konfirmációt em léklapjainkra felhívjuk olvasóink figyel

mét A Gebnatll féle urvacsora-kép rlíogyolt. Csak a Burnand- 
íéle szép kiviteli! két példázat illiisztr.ició kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50 fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

n it tesz az egyház.? c. közleménnyel kapcsolatban fel
hívom a lap olvasóinak figyelmét Rude M, marburgi theol. ta
nárnak BDieser Krieg und das Christentum c. röpiralára, mely ezek
kel a gonJolaiokknl behatóan foglal ozik Megjelent az Ernst 
JAckh áltál szerk Der Deutsche Krieg cimfi rOpiratsorozat 29. 
füzeteként, (Deutsche V'erlaganstalt Stu tgart 1915. Ára 50 Pf.) 
A cikk végén mondottakról a Christ'. Welt ez évi 9. számában 
ir Johannes Müller mélyen szántó, az egyház leikiismeretébe 
mn kóló sorokat.

Hladó könyvek. Egy reirnég elhunyt lelkésztársunk köny
vei e’adok. Legnagyobbr- s t német homiletikai müvek és hires 
prédikációk. Van köztük egv pár jó age da is. Az érdeklődőknek 
sz vesen adok felvilágosítást

K aszárn yáb an , kórházban és fronton levő d iá 
koknak ingyen küldi meg a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség lapjának, a “Diákvilágának 
a hadbavonult diákság számára megjelenő különkiadá
sát. Ezáltal rendszeresen és tervszerűen akarja szol
gálni a nemzet e fontos rétegének e komoly időkben 
felébredt lelki szükségeit és Itala legalkalmasabbá 
tenni a jelen és a jövő küzdelmes feladataira. A Szö
vetség ezen az utón is kér mindenkit, hogy diák- 
ismerőseinek pontos cimét S/iveskedjék a központi 
irodának (Budapest, Vili. Üllői-ut 16 B. 1. 5.) bekül
deni. A lapot 2 korona adomány ellenében bárkinek 
megküldi, mely összeg már egy ingyen példány árát 

is magában foglal a.

„Tavaszi imádságok háborús időben*4
cimen két füzetnyi imádság jelent meg Kovács Gyula 
könyvkereskedőnél, Nagybányán (Szatmármegye). Tar
talmaz az 1-ső füzet hat hétköznapi imádságot. A ll-ik 
füzet tartalmaz; 2 áldozócsütörtök, 2 bünb. vasárnapi, 
6 reggeli, 1 szombat esti, 2 pünkösdi s 1 betegekért 

Istenhez bocsátott un óságot.
Az I. füzet ára 80 fillér, a ll- ik  füzet -m c 
ára 1 korona portómén tea küldéssel.
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19. szám.

Búcsúszó. SCHOLTZ TESTVÉREK
Öt és egyharmad éve annak, hogy a Luther Tár

saság Elnökségének felszólítására a Luther Társaság 
könyvkereskedésének vezetését elvállaltuk. E megtisz
telő felszólításnak az ügy érdekében készséggel eleget 
téve, nagy ambíciótól sarkalva, erős elszántsággal pá
rosult munkakedvvel hozzáláttunk az elődünk: Petrik 
Géza úr által elvetett mag műveléséhez. Kitartó és fá
radságos munkánk gyümölcsöt aratott, amennyiben a 
Társaság minden befektetése és rizikója nélkül évenkint 
tekintélyes hasznot juttatunk a pénztárba, amiről a 
Társaságnak évi jelentései hűen beszámolnak. Ha a 
feladatunk teljesítése közben elért anyagi eredmény 
nem is érte el azt a legmagasabb fokot, amit egyesek 
működésűnkről reméltek, úgy az semmi esetre sem a 
mi hibánk terhére Írandó. Munkálkodásunk nemcsak 
anyagi, de főképen fényes erkölcsi sikert eredménye
zett, aminek legregyogóbb bizonyítéka az az örven
detes körülmény, hogy hazai ev. egyházunk funkcioná
riusainak nagy részét sikerült zászlónk alá csopor
tosítani, feltétlen bizalmukat megnyerni, irántunk való 
jóindulatukat megszerezni.

A közmondás szavaival élve: „A  mór megtette 
kötelességét, a mór mehet.“ Feladatunkat elvégeztük, 
a könyvkereskedés jövőjét megalapoztuk, s igy a mai 
napon nyugodt lélekkel mondhatunk búcsút a Luther 
Társaság könyvkereskedésének. Búcsúzóul kötelessé
günknek tartjuk, hogy azért a lekötelező szives támo
gatásért, bizalomért és irántunk tanúsított jóindulatért 
összes jóakaróinknak, pártfogóinknak, vevőinknek szív
ből fakadó hálás köszönetünket kifejezzük.

Amidőn hálás köszönetünket ezúton kifejezni 
szerencsénk van, kérjük mindazokat, akik eddig is 
rokonszenveztek velünk, szeretetükkel, barátságukkal, 
bizalmukkal, támogatásukkal megajándékozni szívesek 
voltak, hogy bennünket ezen jóságukra a jövőben is 
méltatni kegyeskedjenek.

Kiváló tiszteletünk nyilvánítása mellett, vagyunk
Budapesten, 1915. április 30-án.

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedők 

IX., FERENCZ-KÖRUT 19-21.

uvuirru—u~-i- • -- — -1■ - -   ........ . — » ■ — —....... . » *  ■ * ■ 1

ORGONA-GYÁR.
Gözüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Riegex* Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Feren c  József 
rend  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 m ellett k i
váló, tiszta légnyomása csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

—1 könyvkereskedésében — —
BUDAPEST, IX., Ferenc-körut 19—21.

Megjelent

alotthamvasztás
jogosultságáról

Irta: TÖRTELI LAJOS.
evang. s. lelkész

I--------- Vm- A ra  80 fi llé r . --------- 1

w
Ennek a nemrég megjelent és úgy a napi *ajtó, 

mind az egyházi lapok által dicsérőleg megbírált 
tanulmánynak a háború adta meg aktuálitását 
Most, mikor hazánkban a zsolnai krematórium 
már fennáll, az erdélyi szász egyház már fog
lalkozott e kérdéssel, egyházunk sem zárkózha- 
hátik el e kérdésben való állásfoglalásától. E 
tanulmány az összes e kérdést érintő szempon
tokra kiterjeszkedik s igy azt egyházi szempont
ból is behatóan tárgyalja, E jeles füzetet az 
érdeklődők szives figyelmébe ajánljuk.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta :

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben . . .
Finom bőrkötésben, tokkal 
Párnázott „ „

K 2.—  
„ 4.80

—.....  ..— -.........  =  Kapható : --=
KÓKAI LAJOS-nál

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3-

Kaimár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

20. SZ. ..............  1915.
ARANYOSMAKÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . A 1915. MÁJUS 15.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMON1DESZ LAJOS
f ö m u n k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
L IC  FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Szántó Róbert: Miatyánk. — Krónikás: A tábori lelkészségek ügye. — Homoki István: Éjjel az apácák között. — 
Sz. L .: Gyülekezeti lapok. — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések

Qoiyók süvítnek, zúgnak szüntelen. 
Sirámok töltik bé a nagy világot. 
Véres, vörös lángok honi határon. 
Kábult az agy, a szívverés megállott. 
R sajgó lélek megszólal remegve:
Mi Rtyánk, ki vagy a menyekbe' . . .

halkan közéig az úr s a pór felé 
Mitől ellenség, jóbarát remeg —

R zord ínség, halál előfutára.
Zokogva sírnak árva özvegyek. 
Mindenhatói Egyedül értük kérünk:
R napi kenyerünket add meg nékünk !

ha jő az este és a lélek is 
R más világhoz közeledni vágynék . .
R síri éjből fel-feltunedezik
Egy-egy bús kép, egy-egy halotti árnyék.
Lázas ajkunkról halk fohász e red:
(Jram, szenteltessek meg te neved!

fl vért tócsákból nyalják a vadak . . .
R harci síkra száll tekintenünk . . . 
Krisztusnak nepe egymást tépi-marja . . . 
hiába . . borzalmasan vetkezünk 
Vaj’ lesz-e mindezekre bünbocsánat?
Jó Istenem, bocsásd meg sok hibánkat!

Szerelnénk innen futva elsietni 
Megtisztult, boldogabb tájak fele. 
hol elnémul e rémes földi küzdés . . . 
D e . ,  földi sorsunk kényszerit ide,
R gyásznapokban Iád' ezert sóhajtod 
Jöjjön el már (Jram a te országod!

hem. hogyha bús anyának könnye volnánk 
hogy égő vádként ott lobogjunk egyre, 
hol ezt a véres álmot kieszelték,
Talán felrémülne sokaknak lelke.
S a bús anyák mégis fejük lehajtva 
Szólnak: Legyen, az Isién így akarta!

Jézus keresztje intőjel nekünk . . .
S az ajkon mégis gunykacaj fakad ?
Rz ellenség, ha vérzőn felvonaglik 
Kéjelgve nézzük a fájdalmakat.
Óh hajtsd füledet esdő kérésünkre: 
Sohase vigy minket a kísérletbe!

Látod (Jram mi küzködésünket,
Látod mi vért ontánk e hű rögökre . . 
ha ellenségeink szaporodnak is,
Tudom, velünk maradsz te mindörökre. 
Imádkozunk, ha ellen serge d ú l: 
Szabadíts meg minket a gonosztűi!

Velünk vagy érzem és újong a lelkem :
Tiéd az ország és a hatalom!
Egyetlen szódra elnémúl az ellen 
5 a biztató szó: Ezt így akarom!
És sejtem, béke száll le már a földre . . .
Isten ! Dicsőség néked mindörökre!

S Z Á N T Ó  B Ó B E K T.Mostar, 1 9 1 5 . április 2 1 .
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20. szám.

A tábori lelkészségek ügye.
Annak idején az „Evang. Lap“ egyedül 

adott hirt arról egyházi lapjaink közül, hogy 
Bakó József nagykőrösi ref. lelkész, ország
gyűlési képviselőt a m. kir. honvédelmi minisz
térium 4407/2— 1915. számú leiratával hivata
losan felszólította arra, hogy a protestáns fele
kezeteknek a katonai lelkigondozás terén ész
lelt sérelmeit és kívánságait a miniszternek a 
tudomására hozza. Bakó József először adatokat 
gyűjtött, február 20-án pedig beterjesztette a 
memorandumát a honvédelmi minisztériumba. 
Ezt a memorandumot az Országos ref. lelkész
egyesület hivatalos lapja a „Lelkészegyesület“ 
15—17. számában egész terjedelmében közli. 
Az adatgyűjtés, illetve a sérelmek összegyűj
tése nem valami jól sikerülhetett. Azok, akik
nek módjukban lett volna egy s más adatot 
Bakónak a kezébe adni, úgylátszik — szokás 
szerint nem törődtek a felhívással így azután 
a memorandum konkrét sérelmeket nem tartal
maz s általánosságban felállított tételeit konkrét 
esetekkel nem igen illusztrálja. Hanem azért 
van benne egész csomó érdekes tény és szám, 
melyek alkalmasak arra, hogy a hazai protes
tantizmust gondolkozóba ejtsék.

Ha valahol azt olvassuk, hogy minden ez
rednek megvan a maga rendes tábori lelkésze, 
ezt egész természetesnek tartjuk. Mihelyt ezt az 
általános szabályt számokban kifejezve látjuk 
magunk előtt, mindjárt gondolunk egyet. Béke
időben ugyanis van 144 róm. kath., 6 ref. és 
6 evang. tábori lelkész. Az túlságos messze
menő kívánság volna, hogy a paritás teljesen 
meglegyen a hadseregben. Erre igazán nincs 
szükség, mert ahol hívek nincsenek, ott meg 
lehet takarítani a papot is. Azonban az ugye, 
feltétlenül jogosult kívánság, hogy a hívek 
lélekszáma arányában alkalmaztassanak protes
táns lelkészek is a hadseregben. Más kormány
zati ágak a lélekszámarányt igazságos arány
nak ismerik és a szerint igazodnak. Ezt meg
tehetné a katonaság is, vagyis tarthatna 144 
róm. kath., 37 reform., 18 evang. és egy uni
tárius lelkészt a hadsereg békelétszámában.*

* Bakó memoianduma a gör, kath., gör. kel. és izr. tábori lelkészek
kel nem törfidik. Az ö számukat mi sem tudjuk, de a lélekszám arány szerint 
való helyre nekik is megvan a jogos igényük.
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Ha ezt az arányt a hadi létszámra átszámitju , a 
hadseregben kellene lenni 2021 róm. ká th , 
490 reform., 242  evang.  és 14 unitárius 
tábori lelkésznek.

A valóság és az eszmény között mindig 
nagy örvények tátongtak. Valahogy igy van ez 
a tábori lelkészek dolgában is Bakó adatai sze
rint, amelyek ha most már — három hónap 
múltán — nem állják is meg a helyüket, mert 
a viszonyok valamelyest mégis változtak — 
még mindig elég jellemzőek és elég világot 
vetnek a helyzetünkre.

Bakó ugyanis azt állítja, hogy a 2021 róm. 
kath. lelkész tényleg be lett hiva, más vallásu 
pedig mindössze alig 197 teljesít szolgálatot, 
köztük protestáns csupán 40, amiből Bakó le
vonja a következtetést: „tehát a fenti kimutatás 
szerint a népesség arányában azonnal behívandó 
volna 709 prot. tábori lelkész, a ref. ág. ev. 
(Sic!) és unitáriusok felekezetéből. Ezt kívánja 
a méltányosság, a jog, a törvény és az igazság.“

A memorandum különös súlyt helyez a 
prot. tábori lelkészek elhelyezkedésére a kato
naság keretében s erős nyomatékkai kívánja, 
hogy a prot. tábori lelkészek állása és előme
netele is javittassék, még pedig az által, hogy 
kivétetvén a kath. tábori vikárius fennhatósága 
alól, nyitva álljon számunkra is az út a maga
sabb rangosztályokba. Vagyis kívánja, hogy 
egy-egy állás szerveztessék a IV. rangosztály
ban (16000 kor. fizetés, 2508 kor. lakbér), az 
V.-ben (13000 -f- 2216), a VI. rangosztályban 
kettő, az egyik (8800 - r  1920,) a másik (7200 
~tt 1920,) a VII. rangosztályban szintén kettő 
(6200 -f- 1600) kor. fizetéssel és lakbérrel, A 
többi tábori lelkészek a VIII— IX. rangosztályba 
tartoznának (4800-f- 1600) illetve (3600—j— 1208) 
kor. fizetéssel és lakbérrel.

A memorandum benyújtása óta a helyzet 
az arány tekintetében javult. (Igen hálásak len
nénk egyházi hatóságainknak, hogyha már egy
szer hivatalosan volnának szívesek megállapí
tani és nyilvántartanák, hány lelkészünk teljesít 
tábori lelkészi szolgálatot.) Az igazi egyensúly 
azonban még mindig aligha van meg.

A jövőre nézve azonban nagyon kívánatos 
volna, hogyha a tábori lelkészség ügyét a m i
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egyházunk is érdekeinknek megfelelőbb módon 
szorgalmazná. Ezt a memorandumot tehát köve
teléseivel egy fitt egyházunk közönségének, kü
lönösen pedig zsinatunk közönségének a figyel
mébe ajánljuk.

K ró n iká s .

i _  i i - |W -  i ~ n '» ~ i  ■ - ■ - i  i ~ i i   i —  , i— »i —  — - - - - - - - - - - - - - - 1 .~  i -  ■ - ^ *  *

Éjjel az apácák között
Először kérem a nyájas olvasót, a cím elolva

sásánál ne ütődjön meg s ne keressen vagy gondol
jon e rövid közleményben valami szenzációs vagy 
pikáns dolgot, mert nagyon komoly és fontos ügyről, 
egy hithű evangélikus, szenvedő bajtársai és őket 
gondosan ápoló, értök imádkozó apácák környezeté
ben haldokló katonáról lesz itt szó.

Virágvasárnap előtti szombaton este, a napi 
munkától elfáradva, aludni készültem, megszó’al a 
telefon cse; gő, felemelem a kagylót, kérdem: halló, 
ki beszél ? Harmadik vörös-kereszt egyleti kisegítő 
kórhoz. Főnöknő. E y haldokló lutheránus katona 
gyónni akar, kérem a tisztelendő urat, legyen szíves 
azonnal kijönni. Felkészülök, megyek, mint a háború 
óta annyiszor, különböző alkalomkor, különböző ese
tekben. De sok mindenfélét Ft, hall, tapasztal az 
ember az ilyen helyeken, különösen ahol annyi kór
ház, annyi ezer katona van, mint a háború óta állan 
dóan a harcszintérbe eső Kassán. Erről alkalmilag, 
máskor. '

A nevezett kórház, békében az orsolyarendi 
apácák tulajdonát képező s vezetésök alatt álló női 
gazdasági iskola, gyönyörű nagy parkkal, közepén 
hatalmas, modern felszerelésű iskola-épület, most 
vörös kereszt egyleti kisegítő kórház, teljesen az apá
cák nevelése és gondozása alatt. Ezen épületet, an
nak gazdag berendezését látva, önkénytelenül az a 
gondolat ébred fel az ember lelkében : vajha nekünk 
volna minél több ilyen, a nőt hivatására kiképző 
intézetünk !

A belvárostól jó negyedórára van a város kíil- 
zetében lévő kórház, melyben a halállal vívódó kato
nánk fekszik, ki saját hite sze int akar gyónni s lel
két az Úr kegyelmébe ajánlani. Fáradtan, gondolata
immal elfoglalva haladok az utcákon keresztül. Az 
utcákon nyüzsög az élet, az emberek járnak-kelnek ; 
tudjuk, a városoknak, minél nagyobbak, békében is 
vannak éjjel eladói és vásárlói, hát még ilyenkor 
háborús világban, a harc szinterébe eső helyeken, 
v'rosban ép úgy, mint a legkisebb falvakban. Milyen 
anyagi és erkölcsi számadás fog következni ebből!

Színház, mozi reng a mulatók, szórakozást ke
resők tapsviharától, a pazarul kivilágított kávéházak, 
vendéglők goinolygó füstfelhőiből az utcákra kihallik 
a bent muzsikaszó mellett mulatozók zaja.
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Mily borzasztó ellentét! Ott nem messze a fede
zék és sáncok, annyi drága életet pusztító és öldöklő 
ágyúk bömbölésc, puskák ropogása, itt közelben 
sebében annyi szenvedő jajgatása, haldokló hörgése 
s mellette közvetlenül annyi gondtalan, az cpikurusi 
élvezet mámorban elmerült mulatozók zaja. Kedvem 
lett volna megállani s beszólni, hogy Jeruzsálem
ben is halotti tort ültek, sorsot vetettek az Úr kön
tösére. midőn az Úr a keresztfán kiszenvedett; ám a 
fő dre borult sötétség, a föld megrendül se, a templom 
kárpitjának kettéhasadása és a kősziklák megrepe- 
dezése figyelmeztette a halc tti tort ülőket, hogy itt 
rendkívüli dolgok történnek, az Isten tart ítéletet az 
emberek romlottsága felett.

Képmutató önámít s. majd azt mondanám hazug
ság mind az az állítás, hogy az emberek immár job
bak lettek, hogy e világit it orú az erkölcsi, vallási 
újjászületést, megújhodást idézte volna elő. Még nem ! 
Nagyon igaz és találó az a megjegyzése Endreffynek: 
„a háború még nem I úza, csak eke, nem Jézus, ha
nem Keresztelő János. Csákánnyal belevág szívünk 
kemény kérgébe, hogy bele lehessen vetni az igrt.“

Agyamban egyik gondolat a másikat viharként 
kergette. Szólani, ostort fonni szerettem volna láng
sugarakból, de im észrevettem, hogy hirdető oszlop 
mellett állok, melyre tr ppali fénnyel rávilágít a nagy 
kávé áz pazar kivilágítása. Látom a statárid/is hirdet
ményt, melynek rémes, ijesztő pon’jai elősorolják a 
rögtön végrehajtó, golyN vagy akaszlófa általi halál- 
büntetést. Nincs értelme, sem célja az ilyen marti- 
romságnak, annál kevésbbé annak, hogy az ilyenekért 
mint rendet, felsőbbségi tekintélyt romboló lib* rtiniz- 
musi eszmékért, eljárásért ide-stova öreg ember ko
rában, mint rakoncátlan iskolás gyereket meginsenek, 
megrójjanak és elítéljenek. Elállók szándékomtól, 
sietek az apácák környezetben haldokló ka'onához, 
hogy őt vigasszal ellássam s utólsó útjára előkészít
sem.

A kórház előtt vágyó1", csenge'ek. Kórházi láto
gatásaimból j ' I  ismert öreg kapusnő fogad: tessen 
csak sietni, mert nagyon rosszul van szegény. Belé
pek a kórház nagytermébe, mely miskor az intézet
ben lakó növendékek t • ne -ünnepély, most 70 sebesült 
részére berendezett kóiházi terem. Éjjel pislogó fény, 
legtöbbje alszik, itt-ott egy-két súlyosabb beteg, nyö
szörög, jajgat fájdalmában, mellettük virrasztó apácák. 
A legsúlyosabb beteghez sietek, ki gyónni akar, felső- 
ozori (trencsénmegyei) Oberi János, a kárpáti harcok
ból hozták ide, nagyon beteg szegény. Tüdő, vese
gyulladás, fagyás, nagyfokú láz. Ágya mellett térdeplő, 
lelki üdvéért összekulcsolt kezekkel buzgón imádkozó 
apáca. Megható kép! Egy hithü haldokló luteránus 
katona s mellette egy érette imádkozó apáca! Vájjon 
melyiknek a hite győz? Én azt hiszem mind a kettő, 
mert egy a hit, mely meggyőzi a világot is.
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A beteghez lépek. Hogy felvillant, a megnyugvás 
érzetével telt el szegénynek az arca, mikor saját hitü 
lelkészét meglátta. Kezemet megragadja, csókolja 
örömében. Leülök hozzá, az apáca midőn látja, hogy 
illetékes vette át hivatása teljesítését, szerényen elhú
zódik. Beszélek a beteggel, elmondja sorsát, egyszerű, 
felsőozori földmives fia, kedves öreg szüleiért aggó
dik, őket, szerető testvéreit áldja, csókoltatja. Kér, 
tudassam, nyugtassam meg őket. (Megtettem, a felső
ozori lelkész úrnak írtam, remélem megtette ő is.) 
Érzi, hogy élete végső órája közeledik, megtette köte
lességét szerető hazájáért, a Krisztusban akar meg
halni, kéri az Úr szent vacsorájának kiszolgáltatását. 
Előkészítem, vigasztalom, nyugtatom, bünbánatra in
tem. Hangom, beszédem az éjjeli csendben annál 
erősebb, szinte visszhangzik a nagy teremben s észre- 
veszem, hogy az előbb alvók is fölébredtek, hallgat
nak, figyelnek, de sőt a mellék szoba nyitott ajtajánál 
csoportban állva kiváncsi érdeklődéssel hallgatnak és 
figye nek az apácák is. S én szóltam az alkalomhoz 
mérten, emelkedett hangon a Krisztus haláláról, fel
támadásáról, lelkünk orvosáról, biinbána!ról, hitről, 
Isten kegyelméről, üdvről, örök életről, az életről, mely a 
halál felett is győzedelmeskedik. Ájtatos szent, gyónó 
katonám minden figyelme szavaimra irányul, arcán látom 
a boldogító megnyugvást, hitében miként egyesül meg
váltó urával, a Jézussal. Ö valóban a megszentelt kenyér 
és bor jelképe a'att, a Krisztus valóságos testét és vérét 
élvezte. Most már nyugodtan halok meg, mondotta 
öntudatosan. Ismételten szüleiről, testvéreiről áldással 
emlékezett meg. Ott állok még egy ideig, láttam nyu
godtságát, mellyel sorsát vise i : láttam, hogy nem fog 
sokáig tartani utolsó küzdelme, megáldottam, elbú
csúztam tőle, azzal a biztatással, hogy reggel meglá
togatom. Hálát, köszönetét rebegett ajka.

Másnap, virágvasárnap lévén, elvégeztem a reggeli 
templomi istentiszteletet, úrvacsorát, elszaladtam a 
kórházba érdeklődni a beteg katona iránt. A főnöknő 
fogad, s több apáca társaságában a következő beszéd 
folyt le köztünk.

Nemsokára ahogy elment tisztelendő úr, reggel 
4 órakor meghalt Obert János. Oly nyugodtan, szépen 
halt meg ez a lutheránus katona, mint eddig egysem.

Lássa — mondtam én — tisztelendő Máter, még
sem lehet kárhoztatható eretnek az az evangélikus hit, 
vallás mely ily bátor, hü katonákat nevel, mely a 
haldoklónak is ily megnyugvást, boldogságot nyújt!

Megfogva kezem, mondta ő, nem örülök, hogy 
láttam és hallottam a szép urvacsorai szertartást.

Megírtam ezen esetet azért, hogy a hazájáért 
vitézül harcoló, életét feláldozó bátor katonának, a 
halálig hithü evangélikusnak Obert Jánosnak emlékét 
itt is megörökítsem. Megérdemli azt. Egyszeri! népfia 
de derék becsületes katona, jó honpolgár, tántorit- 
hatlan evangélikus volt.

Megírtam elismerésül annak az egyháznak, amely 
ily jó honpolgárokat és hithü evangélikusokat nevel. 
Félre a nagyhangú frázisokkal, azzal, mely a leg
szentebb hazafiságot is csak üzletnek kapaszkodó 
létr nak tekinti és használja. De félre a minden haza
fiságot tagadó kozmopolitizmussal is. Mily szánalomra 
méltó alakok azok, kiknek a világ felfordulásban nincs 
hazájuk, nincs édes, boldog otthonuk. Félre a sok 
üres sallanggal, hazugsággal, nagy képüsködéssel. A 
csalhatatlan római pápát, a mozdulatlan Dalai-lámák 
szerepe rég lejárt. E világháború lezajlása után nem 
ezek moh lepte kriptái, hanem a Jézus megnyílott sírja, 
a feltámadott Jézus s az ő nevében bátran, híven 
hazájukért, az igazságért elhaltak véráldozata fog új 
életet támasztani.

Amelyik egyház minél hivebb evangéliumi, krisztusi 
hitet, szilárdabb boldogító reményt, tisztább, nemesebb 
érzületet, becsületesebb meggyőződést tudott eddig és 
fo g  tudni tovább híveinek lelkében, szivében beleplán
tálni, nevelni és megerősíteni, az az egyház, az a vallás 
fog az uj életben, az új évben megmaradni, s meg
nyugodhatunk csak az érdemes is az életre.

Statisztikai közleményeimben gyakran aggódó 
hang vonul végig hazai evangélikus egyházunk jövő 
sorsa iránt, ám a mai véres háborúban számtalanszor 
közvetlenül látva és tapasztalva a hazájukért bátran 
küzdő és örömest meghaló Obert Jánosok buzgó 
evangéliumi hitét, szeretetét luteránus egyházukhoz, 
vallásukhoz hiszem, bizton reményiem, hogy a jövő, 
bármilyen kimenetele lesz a háborúnak csak meg
újhodást, felvirágzást hozhat hazai evangélikus egyhá
zunkra nézve is.

De ha ezt akarjuk elérni, használjuk fel különösen 
a jelen nagyon is alkalmatos időt. Ne kíméljünk semmi 
fáradságot és költséget abból a célból, hogy ebben a 
nagyon is alkalmatos időben juttassuk el az evan
géliumot mindenüvé, a hová csak lehet. Vetés ideje 
ez, melyből gazdag aratás fog következni. Sajnálatra 
méltó szomorú tünet, hogy ennek sürgetése, e felett 
elhangzott panaszkodás tekintélyt romboló támadásnak 
minősíttetett.

Fordítsunk nagyobb figyelmet a no nevelésre 
egyházi szempontból, mely eddig a főleg fi nevelésre 
fordított figyelem mellett sajnos elhanyagolásban része
sült. Állítsuk szervesebb viszonyban a nőt egyházunk 
tevékenységébe. Én mindazon ellenszenv dacára, mely- 
lyel mi az apácák iránt viseltetünk, a rám. kath. egy
ház szempontjából azt az önfeláldozó szolgálat kész
séget, hűséget lemondást és odaadást, melyet e nők 
egyházuk érdekében kifejtenek, csak tisztelni és becsülni 
tudom. Hogy kárunkra van nékünk, nem jogosít fel 
az elitélésre, legfeljebb arra, hogy az ellenfél alkalmas 
eszközeit és szerveit a magunk módja szerint fel
használjuk és alkalmazzuk. De különben tudjuk, hogy 
az ős keresztyén egyházban a püspökök és presby-
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terek mellett voltak diakónusok és diakonissúk is. 
Miért ejtettük el, miért ez ma nálunk csak kivételes 
helyi intézmény? Ta án félünk a szerzetes barát és 
apáca gyűlölt intézménytől? Kár ettől félni. Az ördög 
sem oly fekete, mint aminőnek festik.

Kassa.
Momola István

ev. lelkész

■ j r j - - r  --------------------- --- . . . . . .  . . . .  «  » . « « ,

Gyülekezeti lapok.
A „Dorfkirché“*ben olvasok egy beszámolót a 

thüringiai gyülekezeti lapodról. Thüringiában ezek a 
lapok meglehetősen el vannak terjedve. Vannak közöt
tük régiek és újak. Góthában van egy, amely tizenhét 
éve áll fenn. A többi az utolsó öt évben keletkezett 
és erősödött meg.

Ezek a gyülekezeti lapok igen érdekes sajtóter
mékek. 100—200 olvasónak hogyan lehet nagyon olcsó 
és értékes lapot össz.állitani a mai drága és nehéz 
viszonyok között ? A dolog nem is olyan nehéz. Van 
egy négy oldalas lap, amely a gyülekezeti hpok édes 
anyja. Ennek time nincs s a negyedik oldala is üres. 
Ezt elkészítik s ebből 100—200 példányra rányomják 
a címet, hogy Heimatglocken aus Mellingen, vagy 
Heimatglocken aus Neumark, az utolsó üres oldalra 
egy gyülekezet életéből a jelentősebb eseményekről 
szóló beszámolót és kész akármely falu gyülekezeti 
lapja. Ilyen fej nélküli lapokat nyomat a Christi. Zeit- 
schriften-Vercin Berlinben, az Evangelische Gesel'schaft 
Stuttgartban, az Evangelische Verlag Heidelbergben és 
a Verein für innere Mission Kiéiben. Thüringiából 
azonban nem mentek ezeket a nagyvárosi, idegen ter
mékeket felhasználni. Minél közelebb áll a lap stere
otyp tartalma is a vidékhez és a néphez, annál jobb! 
Azért ők maguk alapítottak anyalapokat is. Az egyik 
az eisenachi felsővidék lapja, ennek tizenhét kiadása 
van. A weimari körnek az anyalapja negyven külön
böző kiadásban jelenik meg körülbelől 9000 példány
ban. Egész Thüringiában 9 anyalap jelenik meg 140 
helyi kiadásban körülbelől 36000 példányban. Minden 
kis falunak van egy értékes gyülekezeti lapja. Igaz, 
hogy csak a cime és az utolsó oldala igazán az övé, 
a többit vele együtt 10— 15 egyházban olvassák, de 
mégis . . .

Tekintve, hogy ezek a lapok 1909 óta állanak 
fenn, meglehetősen szép eredményt értek el s aligha
nem még nagyobb elterjedtségre számíthatnak.

Igen tanulságos a lapok előállítási költségének a 
tanulmányozása. Az anyalap előállítási költsége pél
dányonként I illetve egy másiké 13 pfennig. A gyüle
kezeti lapcim és krónika rányomása 4—8 márka. 
Kétszáz pl. tehát 200X1*3 —  2 60 márka, a helyi rész 
nyomásáért 8 márka, portó 60 pfennig, összesen 
1T20 márkába kerül egy lapszám ára. Mivel a lap
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havonként jelenik meg, egész évre 134*40 márkába 
kerül. Vagyis egy lap előfizetési ára egész évre nem 
több 75— 100 pfennignél. Rendesen még annyi sem. 
Emellett megjegyzendő, hogy ezek a lapok nem közöl
nek hirdetéseket. Tisztán az előfizetők tartják fenn őket

A gyülekezeti lapok ügye Wiirttembergben is 
örvendetes haladást mutat. A stuttgarti kiadásnak, mely 
hetenkint jelenik meg, 1914. júniusában 6700 előfize
tője volt, a városok számára készült (havonként meg
jelenő) kiadás 14000, a falusi kiadás (havonként), 
mely 307 egyházban van bevezetve 52000 példány
ban járt.

Erre a mozgalomra érdemes volna nekünk is 
valamelyes figyelmet f »rditani. Rengeteg szétszórtsá
gunk mellett hány olyan egyházunk van, ahol ha 
másért nem, a gyülekezeti eseményeknek a távol 
lakó hívekkel való közlésére szükség volna ilyen gyü
lekezeti lapokra. Dolog van ugyan vele, de a ráfor
dított munka bőségesen megtérülne. A hívekkel való 
érintkezés lehetősége, jó olvasmányokkal való ellá
tásnak a szüksége indokolttá teszi, hogy vágyakozzunk 
mi is ilyen gyülekezeti lap-szervezet megalkotása után.

Gyülekezeti lapjaink nekünk is voltak és vannak. 
Mi azonban nem fo ditunk rájuk elegendő gondot és 
figyelmet. A Luther-Társaság könnyű szívvel megvált 
az Evang. Családi Laptól. Sok társasági tag sajnálja 
ennek a megszűntét, mert számira sem az Ösvény, 
sem a Belmisszió nem elegendő és megfelelő pótlék. 
Magyar gyülekezeti lapjaink közül egyedül a Harang
szó örvend nagyobb elterjedésnek. Németnyelvű lapunk 
kettő is van (volt három is !), az Evang. Glocken és 
a szepesi német egyházak számára kiadott kitűnő 
Evang. Glaubensbute. A Bácskában Lombos Alfréd 
zombori lelkész kísérletezett egy gyülekezeti lappal, ez 
azonban — ha jól tudom — megszűnt. Szlavóniában 
ugyancsak német nyelven jelenik meg egy Morgenstern 
c. gyülekezeti lap i . Azt hiszem, nem mondok túlsá
gos sokat, ha azt állítom, hogy ezzel aligha tettünk 
teljesen eleget annak a kötelezettségnek, hogy a ház
tetőkről is prédik Ijuk azevangéliumot s hogy áron is 
megvegyük az alkMmatosságot. Akkora egyházak, mint 
Orosháza, Nyiregvh za, Békéscsaba, Szarvas, Tótkom
lós, Nagylak, Kiskőrös, Pilis stb. stb. bizonyára meg
írnának egy-egy g ülekezeti lapot.

Budapetnek van lapja. Kettő is, vagyis aligha
nem több, mint amennyire okvetlen szükség van. Az 
egyik a 3400 koronába kerülő hivatalos „Egyházi 
Értesítő“, a másik pedig a nem régiben megindult 
„Budapesti Evangélikusok Lapja.“ Ezt a belmissziói 
hetilapot Raffay Sándor szerkeszti s a budapesti ev. 
templomokban ingyen osztogatják. A hivatalos egyházi 
tudnivalók közlésére a miskolci egyháznak is van 
egyházi értesítője.

A mi háromnyelvüségünk is gyönyörű tagozott- 
ságunk mellett talán nem is olyan halvaszületett példa
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a thüringiai gyülekezeti lapok példája. Irodalmi társa
ságunk van elég. A kezükbe vehetnék azok a dolgot. 
Valamelyik meglevő lapunk köré is csoportosulhatnának 
azok, akik ilyen gyülekezeti lapnak a szükségét érez
nék. Mivel azonban ezek csak szűk körben vannak 
elterjedve, nem esnék méltánytalanság rajtuk, hogyha 
esetleg új önálló anyalapok alapittatnának. Volna mind
egyiknek helye a működésre és terjeszkedésre. Van 
ugar és szűz talaj elég. Esetleg egyes esperességek 
adhatnának ki a gyülekezetek számára lapokat, s ezzel 
is szilárdíthatnák a kebelbeli egyházak közt az össze
tartozás érzését! A szepesiek Glaubensbotéja volt ezen 
a téren az úttörő. A reformátusoknál sokkal több 
gyülekezeti lap van közöttük talán a 7 olnamegyei 
reformátusok lapja érdemel legtöbb figyelmet.

Véleményem szerint ez az ügy is megérdemelné 
a felkarolást és a pártfogást. Ha a vezetés és az 
anyalap összeállításának a gondja jó kézbe kerülne, 
sikert, a testvéri együttérzés emelését, a szétszórt cson
tok összegyűjtését lehetne remélni tőle.

Sz. L.

KÜLÖNFÉLE.
Kitüntetés. Leffler Sámuel nyug. nyíregyházi ev. 

főgyimn. igazgatót a király nyugalomba vonulása alkal
mával királyi tanácsossá nevelte ki.

Új theologiai igazgató. A budapesti ref. theol. 
akadémia tanári kara három évre egyhangúlag Pru- 
zsinszky Pál dr.-t választotta meg igazgatóul.

Korm ányb iztosok. A va lás és közoktatásügyi 
miniszter a beszterczei ev. főgymnasiumhoz Melich 
János dr. egyet. ny. rk. tanárt, a brassóihoz Gombócz 
Zoltán dr. kolozsvári egyet, rendes tanárt, a medgyesi- 
hez Mikola Sándor budapesti ev. főgymn., a segesvári
hoz Pröhle Vilmos nyíregyházi ev. főgymn. és egyet,
m. tanárt, a nagyszebeni főgymnasiumhoz és főreál
iskolához pedig Nősz Gusztáv nagyváradi áll. főreál
iskolai tanárt, a selmeczbányai ev. főgymnasiumhoz 
Sárkány Loránd dr. dési áll. főgymn. tanárt küldötte 
ki érettségi biztosul.

G yászrovat. Szabó Lajos pusztaszentlászlói lel
kész 49 éves korában május 7-én meghalt. Özvegye 
és öt árvája siratja. A huszonöt évig az Úr szőlejében 
munkálkodott hü pásztor emléke legyen áldott. — 
Bénái Henrik egyh. pénztárost súlyos veszteség érte 
neje szül. Popián Lujza halálával, kit 57 éves korában 
hosszú szenvedéstől váltott meg a halál.

Papavatás. Solemnis, szép ünnepély keretében 
avatta lelkészekké Sc/ioltz Guszt v bánya erületi 
p iisp ö : a pozsonyi akadémia kilerc végzett növen
dékét, névszerint: Pass László, Konyáry Elemér M ik
lós, Korossy Dezső, Fáy Péter, Snichovszky Lajos, 
Reken János, Tárcsán Pál, Szalontay Oszkár és
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Kachnics Béla lelkészjelölteket. Raffay Sándor pesti 
lelkész oltári szolgálata után Pass László rokonszen
ves, kedves beszédben hirdette az igét a budai hívek
nek és a nagyszámú hozzátartozóknak, akik e:eir. 
alkalomra a budavári templomba eljöttek. Azután. 
Scholtz püspök 'k'pett az oltár elé és Máté 28. r. 19. 
alapján közvetlenség varázsával ható, szép beszédet 
intézett a jelöltekhez és eskütétel után elbocsátotta 
őket a lelkipásztori szolgálatra. A felavatott ifjú test
vérek mindenikének van már helye: Pass L. Buda
pestre, Konyáry E. Domonyba, Kachnics B. Brezno- 
bányára, Szalontay O. Tótpelsőczre, Korossy D. Sza
badkára, Fáy P. Temesvárra, Turcsán P. Peírőczre. 
Reken J. Nagyócsára és Szuchovszky L Kecskemétre 
megy segédlelkésznek. A szép ünnepélyen a lelkész
vizsgáló bizottság tagjain kívül Banczik Sámuel kis- 
honti alesperes és Korossy Emil szabadkai lelkész
testvérünk vett részt. Kívánjuk, hogy az ifjú Timótheu- 
sokat kisérje minden utjokban az Ur megsegítő 
kegyelme.

Az új hadikölcsön. Az Országos Protestáns 
Árvaegylet a második magyar hadikölcsönre 150,000 
koronát, — az alsószelezsényi evang. egyház 2000- 
koronát jegyzett.

Lelkészválasztás. A Klimó Vilmos ehalálo/ása 
folytán megüiesedett pribóci Jelkészi állást az egy
házi közgyűlés május hó 2-án töltötte be. Több pá
lyázó közül a hívek túlnyomó szótöbbcéggel Zguth 
László békéscsabai segédlelkészt választották meg. Az 
Úr áldása legyen az ifjú lelkipásztor munkálkodásán.

Tanügyi rendeletek. A tanévzáró intézkedések 
kizárólagosan a tanulókra vonatkoznak, tehát a tanév 
további teendői, amelyek folyó évi május hó végéig 
el nem láthatók, folytatólag elvégzendők s e végből a 
tanári testület tagjainak továbbra is rendelkezésre kell 
állaniok. így név szerint a magántanulók, akik május 
hó 31-vei későbbi határidőt kérnek, junius hó folya
mán is vizsgálatra boc'átandók, az iskolai értesítők az 
érettségi vizsgálatok befejeztével állitandók* össze. 
A jövő tanévre szóló beiratások a szülők ill. tanulók 
óhajához képest a kivételes tanév befejezése alkalmá
val is eszközölhetők.

A tandíj negyedik részletét a tanulók a tanév 
korábi bezárása miatt nem június hó 1-én, hanem* 
már május hó folyamán, mindenesetre azonban az 
évvégi bizonyítványok kiosztása előtt tartoznak meg
fizetni. Felhatalmazom az áll. középiskolák és a k ir. 
kath. főgimnáziumok igazgatóit, hogy abban az eset
ben, ha a tanulók (szülője, gyámja) a tandíj negyedik 
részletét a mondott határidőre befizetni nem tudná, a 
tanuló évvégi bizonyítványában nincs elégtelen osz
tályzat s a tanuló magaviseleté ellen sem volt komo
lyabb kifogás — a tandíj negyedik rész’etét valame
lyik rendelkezésre álló ifjúsági alapból akkor is k ifi
zethesse, ha a tanuló ebben a kedvezményben még
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néni részesült. Tandijhátralék címén* a tanulónak se 
bizonyítványa, se bármely más okirata vissza nem 
tartliató.

Segédlelkész kerestetik Nyíregyházára. Fizetése 
2000 korona, lakás, és mellékjövedelem. Az állás 
junius elején elfoglalandó. Jelentkezések május 20-ig 
Paulik János lelkészhez küldendők.

Az új hadikölcsön. A valhs és közoktatásügyi 
miniszter 3956. elnöki számú rendeletével felhívást 
intézett valamennyi egyházi hatósághoz, h >gy az ifjú
ság hivatott nevelői, tanítói és tanárai magyarázzák 
meg az ifjúságnak,* hogy aki az új hadikölcsön jegy
zésben részt vesz, nemcsak saját magának az érde
keit szolgálja, l.anem hazafias dolgot is cselekszik s 
jegyzése által is hozzájárul a végleges diadal kivívá
sához. Az ifjúságon keresztül a szülők is tudomást 
szereznek, hogy a haza mit kíván tőlük.

A kultuszminisztérium alá rendelt hivatalokat, 
hatóságokat és intézeteket pedig 3957. számú rende
letével arra figyelmezteti, hogy a kezelésükben levő 
alapok és alapítványok tőkéjét, — melyeknek csak a 
kamatai használtatnak fel — amennyiben azokat az 
első hadikölcsönre le nem jegyeztek, hadikölcsönre 
akadálytalanul felhasználhatják s tegyenek is intézke
dést, hogy ezek az összegek az új hadikölcsönbe fek- 
tetlessenek

Mivel egyházaink is kezelnek olyan alapokat, 
— melyeknek csak a kamatai fordíthatók a kitűzött 
célra, ezeknek az alapoknak a tőkéje is bízvást hadi
kölcsönbe helyezhető el.

„Néhány fohász, sóhaj“ a cime annak a kis 
imádságos füzetnek, melyet az itthonmaradottak, a 
hadbavonultak életéért aggódó jegyes, feleség, g' ere- 
kek, szülő és testvr számára szánt B l a t i n  c z k y  
Pálné szül. Jezsovics Lidia. Szívből fakadó, kevés 
szavú, de mélyen átérzett imádságok, amelyeknek sza
vaival bizonyára szívesen fogják szivüket Istenhez 
emelni azok a cinkotaiak, akiknek papnéjuk ezeket az 
imádságokat elsősorban szánta. De örömmel nyúlnak 
e könyv után mások is, akiknek imádságos könyvet 
kell ajánlaniok, vagy akik saját lelkűk im dságos gon
dolatai mellett szívesen vezettetik magukat mások 
ihletett fohászai által a vigasztalás és békesség forrá
sához. A mi jó népünknek, férfimunkát végző asszo
nyainak a munka végeztével kedves társa volna ez a 
női szív mélységeiből fakadó fohászokat tartalmazó 
imakönyvecske. Ha a kezükbe kerülne, e’sóhajtanák, 
forró könnyek közt simák el minden imádságát. Ezt 
a maga nemében igazán hiányt pótló kis imádságos 
könyvet melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe a 
hadbavonultak családjai között való tér esztésre. A 
könyv a szerző kiadása. Akik iránta érdeklődnek, 
azok Czinkotán a szerzőnél rendelhetik meg.
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A Zpevnik énekeskönyv-bizottság három 
nyelven, németül, magyarul és tótul kiadta Gerok „Das 
Beste Kreuz“ c. költeményét, melyet magyarra Hor- 
nyánszky Aladár theol. tanár, tótra pedig D. Baltik 
Frigyes püspök fordított le. A szép kiállítású karton
lap emléknek van szánva katonáink számára; kapható 
Raab Károly barsi főesperesnél Körmöczbányán.

Modori Bethania. Kellemes üdülő hely gyen
gélkedő ev. lelkészek számára. Ingyen lakás. Jelentem 
a kedves testvéreimnek, hogy a mi Bethaniánk ezidén 
is várja vendégeit. Bővebb felvilágosítást szívesen ad 

Modor, 1915. ápril 15.
holle rung Károly 

nyug. lelkész.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A theologus düh meglehetősen visszariasztó módon való 

kitörését volt alkalmunk nem régen látni. Szóvá kell tennünk, 
mert nincs örömünk benne s mert az ilyen ízléstelenséget jóér
zést! ember szó nélkül nem hagyhatja

Arról van szó, hogy az „Evang. Egyh. Élet“ c. egyh. lapban 
valaki névtelenül iszonyúan levágja Nagy Lajos gyúrói lelkész 
„Isten cs a háború“ c. fil/etét. Ebben az ismertetésben Nagy 
Lajos Istenéről, akit 6 a szeretet, a jósé?, békesség Istenének 
mond s akiről azt állítja, hogv a háborúhoz semmi oksági köze 
nincs, a névte'en ismertető megereszti azt a hallatlan sok durva
ságot hogy azt „a legjobb esetben egy impotens aiylágyuLisban 
szenvedő aggastyán*-nak nevezi Az „Evang. egyházi Élet“ név
telen kritikusa mondja ezt a szeretet Istenéről, arról, akit Nagy 
Lajos hisz és hirdet

Noha nekünk is az a meggyőződésünk, hogy Nagy Lajosnak 
abban a füzetben mondott állitasai nem mindenben állják meg a 
helyüket s ennek a meggyőződésünknek eddig épen háromszor 
adtunk kifejezést, mégis azt hisszük, hogy ha Nagy Lajos afri
kai szerccsen volna s Carlyle mondása szerint egy karóból és 
elegendő rongyból csinálna maginak bálványt azt, Mumbó-Jum- 
bonak nevemé s ahhoz imádkoznék felforgatott, félelmet kife
jező szemmel — egy evangélikus theologusban okvetlen kellene 
annyi tudományos megéltésnek lenni, hogy másnak a becsületes 
hitéről nemi elnézéssel és mindenckfölött több ízléssel nyilatkoz
zék Igaz, hogy Nagy Lajos pap, akinek a hite vagy tévedése theo- 
logiailag súlyosabb beszámítás alá eshetnék. Azonban még eb
ben az esetben s'tics jogosultsága ennek a látható gyönyörű
séggel kiészelt „Krafiausdruck“-nak A „szeretet Istene“, akit 
Nagy Lajos füzetében hirdet, végre is mégsem olyan egészen 
értéktelen es haszontalan bálvány, mint az afrikai szerecsen 
Mumbo-Jumboja és sem egyházunktól, sem szivünktől nem olyan 
túlságosan messzecsö hten. Az a gondolat, hogy az Isten csak 
szeretet és csak jóság, lehel, hogy nem felel meg a valóságnak, 
a theologiai atlag meggyőződésnek, de csak becsületére válik 
annak, aki szeretettel és hivő csökönyösséggel ragaszkodik hozzá. 
Az agyontap »sásra, az „impotens, agylágyulásban szenvedő ag
gastyán“ — elnevezésre semmi esetre sem szolgált rá.

Tudjuk, hogy vannak theologusok, akiket az igaz ( a saját) 
Isten emésztő szeretető prófétai gorombaságokra tesz hajlamo
sakká és templomtisztító hévre tüzel. Ha a névtelen kritikus 
érdemesnek tartaná azt, hogy önmagában reagáljon erre a sze
rény felszólalásra, bizonyára szent felháborodásával igazolná 
magát. Nézetünk szerint erre a felháborodásra a szeretet, a csupa 
szeretet és csak szeretet Istenének hirdetése nem adott jogot.
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Ezt nem Nagy Lajos védelmére szögezzük le, mert Nagy 
Lajos erre nem kért bennünket s ezt nem is várja tőlünk, ha
nem csak azért, hogy reménységünknek adjunk kifejezést, hogy 
ez az i/léstelenség és értetlenség nem csinál iskolát.

Egyúttal közlöm, hogy E n d re ffy  János Nagy Lajos Glosz- 
szák c. cikkével (lásd a 18. számban) az Evang. Egyházi Élet 
kritikájának a hatása alatt nem akar polemizálni.-

Konfirmációi emléklapjainkra felhívjuk olvasóink figyel
mét A Gebhardt féle urvacsora-kép elfogyott. Csak a Burnand- 
féle szép kivitelű két példázat illusztráció kapható. Az egyik 
fiúknak, a másik lányoknak való. Áruk egyenként 50 fillér, 10 
példányon felül való rendelésnél 30 fillér.

Eladó könyvek. Egy nemrég elhunyt lelkésztársunk köny
vei eladók. Legnagyobbrészt német homiletikai müvek és hires 
prédikációk. Van köztük egy pár jó agenda is. Az érdeklődőknek 
szívesen adok felvilágosítást.

1ENQTEL MEZŐKÖN 
TflBgRlTQznEUrETT

C. ALATT MEQJELENT
QTÓNI (flCHin) QÉZfl
FRZEflTSLI VERSEINEK ELSŐ 
ITTHONI BŐVÍTETT KlAbÁSA

KIAbTA AZ ORSZ. H Ab5 EQÉLYZŐ-BIZOTT5ÁQ. 
ÁRA 1 KORONA. * MEQRENbELHETŐ AZ ORSZ. 
HAbSEQÉLYZÖ-BIZOTTSÁQNÁL, bE KAPHATÓ 

BÁ&MELY KÖNYVJKElLESKEbÉSfiEN IS.

SCHOLTZ TESTVÉREK
—1 -  könyvkereskedésében — —-

BUDAPEST, IX, Ferenc-körut 19—21-

Megjelent

alotthamvasztás
jogosultságáról

Irta: TÖRTELI LAJOS.
evang s. lelkész

i—..... Á ra  F0 f i l l t  r. V

' J
Ennek a nemrég megjelent és úgy a napi .'ajtó. 

mind az egyházi lapek által dicsérőieg meghirált 
tanulmánynak a háború adta meg aktuálitását. 
Most, mikor hazánkban a zsolnai krematórium 
már fennáll, az erdélyi szász egyház már fog
lalkozott c kérdéssel, egyházunk sem zárkozha- 
haiik el e kérdésben \ a'.ó állásfoglalásától E 
tanulmány az összes e kérdést érintő szempon
tokra kiterjeszkedik s igy azt egyházi szempont
ból is behatóan tárgyalja. E jeles füzetet az: 
érdeklődők szives figyelmébe ajánljuk.

J É Z U S S A L  E G Y  U T Ó N  . . .
Prédikációk gyűjteménye, 
írtá k : Kemény Lajos)Mohr 
Henrik, Szimonidesz Lajos 
Szüts Gábor és Wolf *J. ;;

Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

Í * R S ?
J®

ORGONA-GYÁR,
Gőziizenire gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár Hazánk legnagyobb 
templom oigonájának, a király orgo ájánnk (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
ren 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 k i
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 21 OOnél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidó szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (S0 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árb n teljesít. O'gona 
tokárban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal k ívá

natra dijnicnteten szolgál.

^  ^  ' íp  ijp lipj

Kalmár Bertalan könyvr.y

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:
RAFFAY SÁNDOR

budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben............................................. K 2.—
Finom bőrkötésben, t o k k a l ............................  „ 4.8Ö
Párnázott „ „  „ 7.—

......   -   —  Kapható: = ^ -- -   =
K Ó K A I  L A J O S - n á l

Budapest, Kam«rmayer Károly-utca 3

omiüja, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
21. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
1915.

A R A N Y O S M A R Ó T

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

> Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  a

f ő s z e r k e s z t ő : SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
f ő m u n k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

1915. MÁJUS 22.

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Pünkösd. — Szg.: »Kelenföldi Ev. Templomépitö Egyesület.“ — Ifusziigh Gyula: Az ember származása. — Különféle. 
— Hirdetések.

Pünkösd.
Vérvirágok nyílnak, égő könnyek hullnak 

— köztük kell megünnepelnünk pünkösdöt, a 
Szentlélek kitöltetésének s a keresztyén egyház 
megalakulásának az ünnepét. Mire e sorok 
megjelennek, akkorra talán lesz egy újabb 
virágoskertünk, amelyben kivirítanak a vérvirá
gok és a halálrózsák s ebben a borzasztó bi
zonytalanságban fohászkodunk és ostromoljuk 
az eget könyörgésünkkel: „Jövel Szent Lélek 
Úr Isten, töltsd be szíveinket bőven . .

A magunk ezer baja és gondja most majd
nem teljesen elfoglalja minden gondolatunkat. 
Nem könnyű dolog tehát gondolatban a múltba 
szállani, mások bajába és nyomorúságába bele
élnünk magunkat s ezen a kerülő úton keres
nünk mindig helyt álló szent igazságokat és 
mennyei vigasztalást. Most mindnyájan az ég
ből közvetlenül ránk harmatozó áldás után vá
gyakozunk s e mai nagy idők sokszor megért
hetetlen és gondolataink számára kifürkész
hetetlen Istenének a kezét akarjuk megragadni. . .  
Hanem azért a Szentlélek eme szomorú ün
nepén, ahol szorongó és bánatos lélekkel ün
nepelünk mindnyájan, vessünk egy pillantást 
ama nevezetes első pünkösdre, mikor a tanít
ványok szent tűzzel és csodás hatással prédi
kálták az evangéliumot.

A tanítványok Jézus rettenetes katasztrófá
jának a hatása alatt állottak. A pásztort meg
verték s még borzasztóbbat cselekedtek vele, 
juhai a borzalom emlékét hordva magukkal 
széledtek el. Mennyi fájdalmas érzés, mennyi 
az emberi igazságtalanság ellen lázongó gondo
lat és mennyi az isteni akarat rejtélyeit fesze
gető kérdés és kétely viharzott át leikükön,
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mig lassan felocsúdtak és magukhoz tértek, mig 
megszületett bennük a szent dac, hogy ellen
ségeik s ha k e ll: az egész világ ellenére s 
Jézus kereszthalála dacára is folytatni fogják 
Jézus müvét, az evangélium hirdetését. A cstig- 
gedés napjai után valósággal új erő, új lélek 
részeseivé lettek, mikor lelkesítő tűzzel s nem 
remélt hatással léptek fel az evangélium hírde- 
töikép. Ez nem közönséges dolog. A fejükkel 
játszanak. De azért, vagy épen azért leszámolva 
mindennel, urok és mesterük nyomába lépnek. 
Vezessen bár az ö útjuk is a szenvedések völ
gyén át a Golgatára, nem tehetnek s nem akar
nak másként tenni. Most, ez által a halált meg
vető elszántság által lesznek Jézus igaz köve
tőivé s amikor az egész élettel, minden földi 
reménységgel leszámolnak, akkor lesznek iga
zán Jézus lelkének az örököseivé. Az igazság
ért, Isten országáért elszenvedett martiriumig 
menő buzgóság az a szent lélek, melynek bir
tokosai az apostolok. Erről tesznek ők bizony
ságot az első pünkösd ünnepen, melyet urok 
halála után ünnepelnek.

H a lá lig  menő e l szántság lelke tehát a 
pünkösdi lélek. Ez az, amit mi is kérünk s 
amire nekünk is mindnyájunknak szüksé
günk van, hogy szent megnyugvással tehes- 
sük kötelességeinket s hogy elviselhessünk 
minden bajt és nyomorúságot, amit a jövő 
méhe számunkra magában hord. Égi ajándék
kép várjuk, mert bennünk közönségesen nincs 
meg. Az életösztön, a boldogság után való 
vágy a keresztviselés idején lázongó elégedet
lenséggé, türelmetlen kérdésekké és Isten jósá
gának a hitében való csalódássá válhatik, pedig 
nekünk a bölcs és kegyes megnyugvás azon 
magaslatára kell felküzde.iünk magunkat, ahol
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gyermeki alázattal csókoljuk meg a bennünket 
keményen sújtó atyai kezet s azt mondjuk: 
Akik Istent szeretik, azoknak minden, a nyomo
rúság, a keresztviselés, még a halál is — ja
vukra vannak!

Ennek az elszántságnak van azonban tar
talma is. Vannak értékes eszményei. Nem min
denért érdemes halálig menni és az életet koc
kára tenni. Ezt a tartalmat juttatja kifejezésre a 
pünkösdi lélek szent jelzője. Egy nagy ellen
tétre mutat ez a jelző rá. Közönségesen az 
emberi lélek földhöz ragadt s a létért való küz
delem harcában irányítja a munkás karokat, a 
versenyfutó lábakat, kimódolja az előbbrejutásra 
való alkalmakat s a főgondja az, hogy mit 
eszünk, mit iszunk, mivel ruházkodunk, hogyan 
gondoskodunk a családunkról, a gyermekeinkről ? 
Ez az ösztönös lélek él mindnyájunkban, mű
ködik bennünk s irányítja mindazon ténykedé
seinket, melyek saját létünk és nemünk fenn
tartására szükségesek s amelyek a létért való 
nehéz küzdelemben helyzetünk javítását, ideig- 
óráig tartó győzelmeket biztosítanak számunkra.

Az Isten tudatára jutott ember azonban 
többet is tehet, mint hogy az események árja 
által vitesse magát. A természeti szükségessé
geken felülemelkedhetik s legalább gondola
tai, belátása által uralkodhatik rajta. A létért- 
való küzdelmet önmegtagadással csökkentheti, 
az általa ütött sebeket szeretettel kötözgetheti, 
a természet önzését a lelki emelkedettség és a 
szív jósága által enyhítheti. Ezt a nagy elvet 
semmiféle vallás oly erővel nem prédikálta, 
mint a keresztyénség. Ez a nagy elv Jézus 
evangéliumának a szíve. Az egész keresztyén
ség legsajátosabb tana az, hogy szeretettel kell 
meggyőzni a világot. Ezt az elvet hirdetni és 
megvalósítani halálig menő odaadással és el
szántsággal — ez a pünkösdi evangélium veleje, 
ez ama pünkösdi Szentlélek tartalma, mellyel 
elteltek Jézus tanítványai. Ezért mondjuk ezt a 
lelket a szeretet, a jóság, a békesség, az igaz
ság lelkének, mert nem a földiekről való gon
doskodás, hanem eme világot meggyőző meny- 
nyei eszmények foglalata.

A mondottaknak viszonyainkra való alkal
mazása önként adódik. A föld méhében erjedő 
és hirtelen kitörő természeti erők megdöbbentő 
eredményét látjuk a háborúban. Ezzel szemben 
a keresztyénség lelke, a Szentlélek milyen 
szűk térre szoríttatott! Ott ég az egyesek szí
vében, de a világot meggyőzni egyelőre nincs 
kilátása. . .

Azonban: sub pondere ereseit... A hit
nek is épen ezek a súlyos megpróbáltatások
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alatt, kell bizonyságot tennie teherbíró képes
ségéről, valamint új reményeket keltő és új 
életet fakasztó erejéről is. E nagy katasztrófá
ból lelkileg megújhodva, belső emberünkben 
megerősödve kell kikerülnünk s a mostani veszte
ségnek arra kell megtanítania, hogy a siker biztosí
tása érdekében sokkal több buzgósággal, köte
lességteljesítő pontossággal és lelkiismeretes
séggel teljesítsük feladatunkat, a világnak jóval és 
szeretettel való meggyőzését, e cél érdekében 
minden jóra való nevelését!

Minél távolabb tudjuk magunkat a céltól 
és az eszményképtől, annál szívből jövőbb a 
fohászkodás:

Jövel Szent Lélek! . . .

„lenii If. lemplomépitó Eis!“
Az „Evangélikus Lap“ ez évi 5-ik számában a 

szerkesztő panaszos cikkben azt a szomorú igazságot 
tette szóvá, hogy nekünk evangélikusoknak egyházala- 
pitási politikánk tulajdonképen nincsen.

Cikkének — nálunk legalább — szokatlanul erős 
visszhangja támadt s az innen is onnan is felhangzó 
önérzetes válaszokból az avatatlan olvasó bízvást arra 
következtethetne, hogy szerkesztőnknek legalább álta
lánosságban nincsen igaza s hogy nálunk igen tetterős 
s céltudatos egyházi szervező munka folyik. Termé
szetesen, ha egy kis utánajárással megállapítjuk, hogy 
az utolsó évtizedek alatt nálunk aránylag milyen kevés 
új egyházközség alakult meg, vagy ha az időközön- 
kint megjelenő reversalis statistikára gondolunk, ami
nek láttára még mindig ludbőrzik kissé a hátunk, ak
kor mindjárt más .lesz a véleményünk. Aki pedig még 
kissé szörnyüködni is akar, az olvassa el dr. Zimányi 
Dánielnek „Egyháztörténet számokban“ c. eléggé nem 
méltatható tanú mányát, (az „Evangélikus Lap“ kiadása. 
1913. Két graphikus táblázattal. Ára 1 K) s mikor eb
ből látja azt a változatlanul lefelé hajló vonalat, amely 
ijesztő pontossággal mutatja nyolc népszámlálás alap
ján egyházunk térvesztését, úgy majd mindjárt kap
kodni kezd egy kis tervszerű egyházalapitási politika 
után. Különben pedig mindenki tudja, hogy az uni
táriuson kívül egyetlen egyháznak sincsen olyan szét
folyó szórványterülete mint nekünk, következéskép hát 
egyik sem szorulna rá olyan nagyon vérveszteségének 
lefolyása céljából az öntudatos egyházalapitó mun
kára mint a mienk.

A „Kelenföldi Evangélikus Templomépitő Egye
sület“ ismertetésével kapcsolatban rá akarunk mutatni 
arra, hogy az egyházszervező munkára sehol sincsen 
olyan égetően sürgős szükség, de egyúttal sehol sin
csen oly kitűnő alkalom, mint a nagyvárosok környé
kén. Nemrégiben még — s ezt túlzás nélkül állíthatjuk 
az egész Budapest egy óriási szórványterület volt egy-
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húzunk szempontjából. A Duna balparti részén Kis
pest— Erzsébetfalváig s Dunaharasztiig terjedt a Deák
téri magyar egyházközség körzete s annak a pár em
bernek emberfölötti munkája, a kikre ennek az óriási 
területnek lelkigondja vala bízva, igen jó, ha az evan
gélikus hívek feleszámához elért valahogyan.

Az újabb időben a pesti magyar egyházközség 
óriási erömegfeszitéssel megalapította fasori és kőbá
nyai lelkész! körét, a budai oldalon pedig 5 évvel 
ezelőtt az óbudai egyházközség vált ki a budai egy
házközség kötelékéből. Legújabban a budai egyház- 
község gondozó figyelme mindinkább azon új város
rész felé fordul, amely a Gellérthegy déli lejtőjétől 
kezdődőleg a Duna mentén a fejérmegyei síkság felé 
szinte beláthatatlan kiterjedésben terül el. A kelenföldi 
városrész ez, amely alig egy-két évtized alatt páratlan 
gyorsasággal fejlődött ki s ma a székesfővárosnak 
legszebb, legmodernebb s legnagyobb jövőnek elébe 
néző része. A hegyoldalon, hol a valósággal délszaki 
erejű nap termel páratlan gyümölcsöt, gyönyörűen 
gondozott utak mentén remek villák emelkednek, lent 
pedig a síkságon palotasorok között igazi nagyvárosi 
élet lüktet. A városrésznek kitűnő forgalmi viszonyai, 
egészséges fekvése s építkezésre igen alkalmatos terü
lete valósággal csőditik ide a lakosságot. S ha most 
meggondoljuk, hogy e vidék evangélikus lakosságának 
a várbeli evang. templomba kellene járni s hogy ezen 
a népes nagyközségeken (Albertfalva, Budafok, Nagy
tétény, Kistétény) áthúzódó területen egész Székes- 
fejérvárig templomunk nincsen, úgy belátjuk, hogy 
mily egyháztörténelmi fontosságú feladatot teljesít a 
budai egyházközség, mikor az újabb időben szerető 
gondoskodással foglalkozik ennek a környéknek a 
szervezésével. Valósággal érzi, hogy talán egész köz
egyházunkra döntő jelentőségű csatát kell megvívnia 
ezen a területen, hisz a szomorú reversalis statistikák 
anyagát jórészt az ilyen nagyvárosokhoz csatlakozó 
területek adják, amiken egyházunk fogyatékos erőivel, 
más egyházak céltudatosabb szervezete mellett egy- 
házias munkát folytatni alig lehet. E^ért rendezett be 
a környék egyik iskolájában évekkel ezelőtt isten
tiszteleteket, ezért gondoskodott itt külön confirmatió 
oktatásról s ezért alapította meg eze i a vidéken, ahol 
a katholicismus nagyszerű intézményekben munkálko
dik már, egyházunk első komoly védelmi vonalát a 
a „Kelenföldi Evang. Templomépitő Egyesület*-et.

Az egyesület Schulek János műegyetemi tanár 
eszméjének megvalósulása s alapos előkészítő mun
kálkodás után 1914. februárjában alakúit meg. Célja 
természetesen az, hogy ezen a vidéken, alkalmas köz
ponti helyen templomot építsen, illetőleg, hogy az eh
hez szükséges anyagi eszközöket előteremtse. Hopy 
célját elérhesse a társadalom minden rétegében tago
kat gyűjt, adományokat kér, estélyeket s felolvasásokat 
rendez.

A fősúlyt az egyesület a taggyüjtésre fekteti, mert 
a tagok révén egy oly élő szervezetet akar létrehozni, 
amilyen a templomépités gondolata szemmel láthatólag 
ölt testet. Tagja lehet valláskülönbség nélkül mindenki, 
aki alapítványt tesz, vagy neve aláírásával kötelezi 
magát arra, hogy a templomépités céljára legalább 3 
évig bizonyos összeget fizet. Templomépitő tag az a 
testület, vagy azon egyén, aki egyszerre 5 évi tetszés 
szerinti részletben legalább ezer koronát ajánl fel. A 
templomépitő tagok nevét a templomban elhelyezendő 
márvány emléktáblán örökíti meg az egyesület. Alapitó 
tag az a testület, vagy azon egyén, aki egyszerre, vagy 
3 évi tetszésszerinti részletben legalább száz koronát 
ajánl fel. Az alapitó tagok nevét a templom alapkövé
ben elhelyezendő okmányon örökíti meg az egyesület. 
Rendes tag, aki legalább 3 éven át legalább évi négy 
korona befizetésére kötelezi magát. A templomépitő 
és alapitó tagok örökös tagjai az egyesületnek, a ren
des tagok 3 év elmúltával kiléphetnek, ha ezen szán
dékukat az egyesület ügyvivő igazgatójánál félévvel 
előre Írásban bejelentik. Ellenkező esetben tagsági 
kötelezettségük évről-évre megújul. Az egyesület szer
vezete a minden év márciusában tartandó közgyűlés 
s a tisztikaron kiviil 12 tagból álló választmány, mely
nek tagjai közül 10-et a közgyűlés választ, kettőt pe
dig a budai ev. egyházközség közgyűlése küld ki. Az 
egyesület tisztikara: a) diszelnökök, b) elnök, c) ügy
vezető igazgató, d) titkár, e) pénztáros, f )  ellenőr, g) 
és három számvizsgáló, kiket szintén a közgyűlés vá
laszt. Az egyesület viszonyát a budai ev. egyházköz
séghez az alapszabályok 23— 25. §-ai szabályozzák. 
Ezek szerint működéséről az egyházközség közgyűlé
sének évenkint jelentést tesz, mindazon intézkedésekre 
vonatkozólag, melyek az egyházközségre te« hét vagy 
kötelezettséget róhatnak, annak jóváhagyását kéri; s 
végül a budai egyházközség a választmányban két tag
gal, a számvizsgáló bizottságban pedig gondnokával 
képviselteti magát. Feloszlik az egyesület, ha célját 
elérve az egyházi épületeket megépítette s a végleszá
molást befejezte. Ha bármi okból előbb feloszlanék, 
vagyona a budai ev. epyházközségnek oly rendeltetés
sel adandó át, hogy az, mint önálló alap külön gyü- 
mölcsöztetve kezelendő s csakis a kelenföldi város
részben épitendő templom céljaira fordítható.

A templomépitő egyesület a múlt tavaszon a 
legszebb reményekre jogositóan kezdette meg műkö
dését s ha az időközben kitört háború sok minden 
egyébbel együtt ezt is csendességre nem kárhoztatta 
volna, ma már bizonyára tekintélyes alappal rendel
keznék. Alig pár hónapi taggyüjtő actió így is közel 
másfélszáz tagot szerzett, kik között ö templomépitő 
s körülbelül 40 alapitó tag van. Szervezése s megala
pítása körül láttuk, hogy mennyi igazi érdeklődés s 
evangeliomi érzület van közönyöseknek tartott híveink
ben. A legtekintélyesebb férfiak igaz odaadással őllot-
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tak céljainak szolgálatába s eddig tudomásunk szerint 
sem szegény, sem gazdag nem utasította el magától a 
taggyűjtő ivet. Ez is azt bizonyítja, hogy érdemes 
volna a mi híveinkkel alaposan foglalkozni ott is, ahol 
az eddig kellő mértékben meg nem történt, azaz érde
mes volna erélyes és céltudatos egyházalapitó politikát 
folytatnunk.

Szg.

Az ember származása.
í.

Az ember származása egyike az emberi gondol
kodás legrégibb tárgyainak. Talán olyan régi, mint 
maga az emberiség. A tudománynak nincsen módjá
ban ezen gondolat, vagy kérdés keletkezésének helyét 
és 'idejét megállapítani. Az ember származásának kér
dése tehát nemcsak tartalmilag, hanem alakilag is 
meghaladja a tudományos kutatás határait. Mert amint 
nem tudjuk megállapítani azt, hogy hogyan s miké
pen állott elő az ember, úgy nem tudjuk megállapí
tani azt sem, hogy melyik ember vagyis nemzet kez
dett erről először gondolkodni, hol és mikor? Ezért 
talán nem szükséges feltétlenül elvetendőnek tarta
nunk, egy komolyabb elmélkedés keretében sem, ama 
másik, evvel összefüggő eszmét, a kijelentésnek esz
méjét, mely abban van, hogy a hit és tudás s így az 
emberi gondolkodás alapjait, minők: Isten és ember, 
teremtés és halhatatlanság, akarat és megváltás, maga 
az Isten oltotta bele az emberi lélekbe. És amióta a 
kijelentésnek ez a ténye megtörtént, azóta próbálgatja 
fáradhatatlan Sysiphos-ként az emberiség eme örök 
titkokat fedő köveket elhengeríteni. Azért az, aki ezen 
rejtelmes valóságokról, szándékokról és cselekedetek
ről támadt emberi gondolatoknak pontos és teljes 
történelmét meg tudná írni, az valóban az emberi 
gondolkodás történelmét írná meg.

Rátérve már most magára az ember származá
sának gondolatára, ezen gondolat történelmében két 
irányt állapíthatunk meg: tisztán spekulativ vagyis 
bölcselkedő és egy empirikus vagyis tapasztalati irányt. 
Az előbbi ismét két ágat hajto tt: egy hitbelit és egy 
szigorúan vett bölcselmit. Más szóval az emberiség 
egyrészt hívő lélekkel, másrészt okoskodó ésszel akart 
arra a nagy kérdésre feleletet adni, hogy miképen és 
hogyan állott elő az ember?

Szerény feladata ezek után a két főiránynak tör
ténelmét, fejlődését és amennyire csak lehet, bizo
nyítékait feltüntetni, a fejlődésnek mai eredményeit 
összehasonlítani és ez után feleletet keresni arra a 
másik nagy kérdésre: van-e az ó-szövetség ember
teremtési tanának még ma is valamelyes jogosultsága 
és hihetjük-e még ma is azt, hogy bennünk isteni 
eredetű, halhatatlan és az anyagtól független lélek 
lakozik?

A hitbeli fejlődés fonalát talán a babyloniaknál 
vehetjük fel. Ezek főistene, Bél, lefejezi önmagát és 
megparancsolja az egyik istennek, hogy kifolyt vérét 
sárral összegyúrván, alkossa meg az embereket és a 
többi élő lényeket. Az egyptomiaknak két mithosszuk 
is van az ember teremtésére. Az egyik szerint Naum 
és Ptah istenek fazekas-kerék segélyével agyagból 
formálják az első embert. A másik szerint az ember 
Ra vagy Horus és Sekhet könnyeiből keletkezett. A 
perzsa zend-vallásnak is kétféle tanítása volt az ember 
teremtéséről. A régebbi tanítás szerint az első ember, 
kinek neve Jima volt, a világosság istenétől született. 
Az újabb tanítás szerint Ahura-Mazdao, a legelső 
teremtménynek, az ős bikának izzadságából alkotta az 
első embert. Ezt Ahriman, a rossz isten, a sötétség
nek istene megölte, de magva megmaradt a földön. 
Ebből a magból egy kétágú fa nőtt, melynek két 
ágából Ahura-Mazdao, a jóságnak, életnek és világos
ságnak istene rálehelés által az első emberpárt: 
Machiát és Machiánát teremtette. A hetruskok istene 
is sárból gyúrta az első embert. A görögöknél az em
ber teremtése homályos. Valószínűleg Prometheus te
remtette sárból, még pedig a férfit. A nőt Hephaistos 
teremtette a hatalmas Zeus parancsára és a halhatat
lan istenek képére és hasonlatosságára A teremtés 
anyaga ez esetben is föld és víz. Ennek az első nőnek 
a főistenek mindegyike ajándékot adott. Pallas fel
öltöztette s női művészetekre tanította, Aphrodite bájt, 
a Gratiák és Pytho arany nyak-éket adtak neki, a 
Hórák virágokat fontak a hajába, Hermes pedig szín
lelésre, álnokságra és szép, elbájoló beszéd e tanította 
őt. Innen származott a neve: Pandora, azaz min
denkitől megajándékozott. Isteni eredetűnek tartották 
az embert a rómaiak is. Ovidius szerint isteni mag
ból, „divino semine", alkotta az embert az Isten, „a 
dolgoknak nagy művésze", „ille  opifex rerum." A 
germánok teremtési hitregéje szerint még az istenek 
is anyagból keletkeztek. Az ember keletkezésére pedig 
szintén két elbeszélésök volt. Az egyik szerint a meg
fagyott alvilági Elivagar vagy Helivagar folyó isteni 
meleg által megolvasztott és megelevenített cseppjei- 
ből állott elő az első ember: Ymir, másik szerint 
Órgelmir. Vele egyidőben és ugyancsak a jégcseppek- 
ből keletkezett az Audhumla-nevű tehén, Ymir táp
lálója. Audhumla sósízü és deres színű kövek nyalo- 
gatásából élt. Ezekből kinyalta Burit. Ennek Börr nevű 
fia nőül vette egy óriásnak Besla nevű leányát, kitől 
három fia, a három főisten: Odin, V ili és Ve, szüle
tett. Ezek a főistenek egy alkalommal a tengerparton 
járván, két fára akadtak és ezekből alkották az első 
emberpárt: Askr-t és Emblaná-t, mindegyikök adván 
nekik valamit, még pedig: Odin lelket és életet, V ili 
mozgást, Ve pedig a beszélőképességet és a két fő
érzéket: a hallást és a látást. Az imént elmondott hit
rege, a germánoknak az ember teremtésére vonatkozó
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hitregéje, a fából való teremtésre nézve a perzsák, az 
ajándékozásra nézve pedig a görögök emberteremtési 
mithoszához hasonlít. A szlávok azt hitték, hogy fő
istenük, a négyfejű Swomtevit, földből és vízből al- 
kot'a ez első embert. A vogul-monda szerint Ehupi, 
a napisten fia, Numi Táromnak, az égi atyának, vagyis 
az öreg égnek, vagy a felsővilágnak unokája, nagyaty
jának, Numi-Táromnak parancsára és útmutatása 
szerint fából és földből formálja az első embert.

Hasonlókép teremtette az embert a finn Kalevala 
szerint Impifia, Väinämöinen is. A magyar ember ne
vében hordja az ember származásának magyarázatát, 
mert „magyar“, régebbi formájában „makar“, annyit 
jelent, mint „a föld fia." Ennélfogva a magyar mitho- 
logia szerint is földből lett az ember, még pedig Isten 
alkotta őt földből, mert a régi magyar pogány-hit 
szerint is a inindenséget az Isten teremtette. Az 
amerikai indiánusok hite szerint ősszüleinket a Nagy
szellem alkotta, mégpedig szintén földből. Ezek után 
néhány „vad“-népnek emberteremtési mondájáról is 
emlékezzünk meg. Álljanak itt a következők: A 
taitiak szerint a Taaroa-isten vörös agyagból alkotta 
az első embert, álmában kivette egyik oldalbordáját 
és ebből formálta az első nőt. A Mariani-szigetek 
lakóinak hite szerint ; z első embert a Fauna-sziget 
egyik sziklájából, a zulu-kafferek szerint egy csomó 
kákából alkotta az Isten. A galla-négerek istene, Wolab 
is, agyagból alkotta az első embert, Wahot és adott 
neki életet és lelket. Végül a grönlandiak nem Isten 
által teremtettnek, hanem a földből önmagától kelet
kezettnek gondolják az első embert, Kollakot, akinek 
hüvelykéből állott elő az első nő.

Csak a főbbeket soroltuk föl s ime mégis mennyi 
mithosz, hit, vélemény, nézet az ember teremtéséről! 
És ezek közül melyik volt az első, a legelső, amely
ből a többi származott? Vájjon feltétlenül első volt-e 
a sémi, utána következett az árja, majd a finn-ugor, 
végül az amerikai indiánus s legeslegutoljára a vad- 
nép.k és a grönlandiak emberteremtési mondája ? 
Vagy megfordítsuk talán a sort? És csupán a tartal
mat, a hitbeli értéket véve alapul, mennyivel áll felette 
a klasszikus görögök bájos mithosza, a vad galla- 
négerek egyszerű, naiv, vagy a harcias germánok zord 
emberteremtési mondájánál? Mindezekre nézve lehet
nek véleményeink, nézeteink, feltevéseink, hypothe- 
siseink, abszolút, megdönthetetlen és így mindenki 
által elfogadható igazságaink azonban nincsenek. Ezek 
megállapítása körül is tehetetlenül áll a tudomány. 
Áll pedig így azért, mert ezek az igazságok is, mint 
annyi sok más is, elvesztek, elmerültek az idők mély
séges óceánjában, nekünk pedig csupán a fáradságos 
és küzdelmes kutatás jutott osztályrészül. Amit róluk 
megállapíthatunk, az csupán abból áll, hogy az ember 
előállást mindnyájan egy főlényre, az Istenre viszik 
vissza és az Isten anyagból: földből, göröngyből, rög-
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bői, sárból agyagból, sziklából, hóból, vízből alkotta 
az első embert. A maga lényegéből csak a babyloniak 
és a hinduk istene adott valamit az embernek, az 
előbbi a vérét, az utóbbi a fejét és végtagjait. A 
perzsák éltető istene sem nyújt semmit a magáéból 
az első embernek, hanem csak rálehelt, isteni leiké
vel csak érinti, emberi életre kelti és nem hatja át a 
két fát. Ezek az isteni adományok is mutatják, hogy 
ezen emberteremtési mithoszok annyira érzékiek, anya
giak, annyira anthropomorphisztikusak, azaz a bennök 
szereplő és teremtő istenek annyira emberiesitettek és 
így ezek a mithoszok az eredeti ős, isteni, kijelentés
nek annyira elhomályosult alakjai, hogy állandó és 
maradandó vallási világnézletnek és ebből kifolyólag 
emberteremtési világnézletnek alapjául nem szolgál
hatnak. Szükség volt tehát az ember teremtését ki
fejező oly kijelentésre, amely egyrészt magának a 
tisztultabb istenfogalomnak megfelelt, másrészt azt az 
emberi értelem előtt legalább bizonyos mértékig meg
világította s elfogadhatóvá tette és ez alapon, amely
ben még a legműveltebb vallásos lélek is meg tudott 
és tud nyugodni. Ezt nyújtják nekünk ószövetségünk 
következő szavai: „Formálta vala pedig az Úr Isten 
az embert a földnek porából és lehellett vala az ő 
orrába az életnek lehelletét és úgy lett az ember élő 
lélekké.“ Szent Írásunk ezen igék leírását Mózesnek, a 
nagy zsidópapnak és törvénytudónak, a valóban „Isten 
emberé“-nek, eredetüket pedig magának az Istennek 
tulajdonítják. És méltán, mert az általunk ismert terem
tési mithoszok, tanítások és írások közül ezek mond
ják el legszebben, legtömörebben és az Isten fenségé
nek és az ember szellemiségének legmegfelelőbben 
ősszüleink eredetét és keletkezését. Ezek szerint az 
igék szerint az Isten sem vérét, sem húsát nem adja 
az első embernek, hanem azt, ami az ő lényegét al
kotja, ami Ő maga is, a lelket, a szellemet és azt is 
nem teremti, nem alkotja, nem mint idegen adja, ha
nem önmagából, önmaga lényegéből nyújtja, önmagá
nak egy részét oltja bele a hideg rögbe és így az 
emberben tulajdonkép az Istenségnek egy része él. 
Ennél rövidebben, szebben és mélyebben nem ma
gyarázta meg még senki az ember származásának 
és előállásának nagy titkát. Azért szent Írásunk idé
zett része az ember származását magyarázó vallási 
fejlődésének csúcspontja, záróköve s így vallási világ
nézetünknek is egyik alapja. Huszágh üyuia.

KÜLÖNFÉLE.
Hittani vizsga évzáró ünnepélye a kassai 

állam i főreáliskola és premontori főgymnázium  
evang. vallású tanulóival. Szép, lélekemelő ünne
péllyel fejezték be a nevezett intézetek ev. tanulói év
végi hittani vizsgájukat. A templomban összegyüle
kezve, Isten felséges adománya . . . kezdetű ének, ima
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s hitlanáruk Homola István lelkész alkalmi beszéde 
után Steller Árpád nyug. kir. táblai bíró, egyháztaná
csos, mint a püspök úr által kiküldött kerületi biztos, 
szép, buzdító beszédet mondott az ifjúsághoz, meg
köszönve a hittanárnak sikeres, eredményes munkál
kodását. Majd ezután Ruttkay László főgimnáziumi 
VIII. osztályú tanuló az ifjúság nevében szép búcsú
beszédet mondott, melyet tartalmánál fogva egész 
terjedelmében leközlünk, tanulságul arra, hogy ahol 
ily lelkes vezetők állanak az ifjúság élén, ahol ily 
szellemet csepegtetnek az ifjúság leikébe s ahol ily 
meggyőződésű ifjúság lép ki az életbe, ott nincs ag
godalomra ok, a bizonytalan jövővel szemben.

Kedves Barátaim!
Akik egy oltár előtt járulunk az Úrnak szent 

vacsorájához, akik egyenlő tanokat vallunk életünk 
zsinórmértékéül, m i: a főreáliskola és a főgimnázium 
ág. h. ev. ifjúsága búcsúszóra gyűltünk össze a mai 
napon. Búcsúzni jöttünk szeretett lelki vezetőnktől és 
búcsúzni jöttünk egymástól is.

Egyre jobban közeledik az idő, amikor ennek a 
zavart, viharral teli iskolaévnek végére érünk. Mond
hatni fegyverzaj közepette szedtük magunkba ebben az 
esztendőben a tudás kincseit, hiszen nekünk jut osz
tály részül a a főid urának hosszú évezredekre ter
jedő életében, hogy tanúi lehessünk az emberiség 
legnagyobb küzdelmének, hogy földrészek lázas reme
gését érezzük lábunk alatt. Talán egy egészen más 
világ fog kialakúlni e tüzpróba után és ennek 
az új világnak mi leszünk első, békében küzdő 
katonái.

Addig azonban még igen sok fog történni, hi
szen beláthatatlan az útja az emberiség sorsát intéző 
végzetnek. Azonban reméljük, hogy ha az isteni ke
gyelem nem hagyott el minket eddig, velünk fog ma
radni ezután is.

Hogyha a nyári naptól leperzselt lomb lehull 
majd a fákról, ha eljő a gyümölcstermő ősz, ti K. B., 
újra visszatértek az iskola falai közé, hogy a munkát 
ugyanabban a körben és ugyanott folytassátok. Velünk 
azonban már nem fogtok találkozni. Mi igazán búcsúzni 
jöttünk a mai napon.

Az idők múlása az emberi élet egy új szakához 
hozott minket. Egy olyan szakához, amit igazi életnek 
nevezhetünk olyan értelemben, hogy ott a lelki és 
szellemi vezetők védőszárnyai alól kikerülve, a saját 
belátásunk és akaratunk szerint keljünk szárnyra ab
ban a minden irányba szabad utat engedő légkörben, 
amit nagyvilágnak nevezünk.

A szárnyakat pedig a repülésre itt kaptuk az 
iskolában, itt lettünk felnőttekké, férfiakká. M ikor a 
konfimáció ünnepén először részesültünk az Úrvacso
rában, egyházunknak lettünk felnőtt tagjaivá, most 
pedig, amikor az érettségi bizonyítványt kapjuk meg, 
a felnőtt emberek soroznak maguk közé.

A világi tudományok elsajátítása adják meg ne
künk azt a jogot, hogy belépjünk az életbe, de mit 
érne minden tudás, ha közönyösek és tudatlanok ma
radtunk volna mindabban, amelyek emberi méltóságunk 
alapját teszik, amelyek „a rri atyánk dolgai?“ Itt oltot
ták s: ívünkbe az élő hitet, ami a búban, bajban föl
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emel, a sorscsapások között megvigasztal és ami a 
a legfőbb, — amelyik megmutatja az ember célját a 
fö ldön : a tökéletesedésre való folytonos törekvést az 
örök élet reményében.

Evangélikus vallásunknak megértése, átérzése és 
a szabályai szerint való élés: ez lesz alapja földi éle
tünknek. Ezt az alapot pedig itt szereztük meg a hit- 
tani órákban. Mert az elsajátított tudományok közül 
igen sok el fog mihamar enyészni, hanem azoknak a 
tiszta igazságoknak, amelyek a mi vallásunk tanításaiból 
fakadnak, soha sem szabad elmúlniok a mi lelkűnk
ből épúgy, mint ahogyan örökéletüek azok a világra 
nézve.

De érezzük, hogy különösen szükség van ezekre 
a tanításokra ma. Itt az idő, amikor az emberiség 
újra megtanúlt imádkozni. A hitetlenek jámbor pietis- 
tákká váltak, akik eddig nem ösmerték Istent, ma 
megtalálták, az idegen isteneket bálványozó túlfinomúlt 
modernek ijedten menekülnek ma az egy igaz Isten 
templomába, — csak egy része az emberiségnek nem 
változtatta meg a meggyőződését, azok, akik rendít
hetetlenül hittek eddig is.

Ha a mai ember sorsát szemléljük, önkéntelenül 
is eszünkbe jut a régi görög mithologia mondája 
Ikaruszról.

Amikor az ifjú Ikarusz csodás szárnyakat érzett 
oldalain és a harmadik nagy elemnek, a levegőnek 
birtokolása által a föld korlátlan urának képzelte magát: 
elragadta a nagyravágyás. Nem hallgatott a józan mér
séklet, a felmagasztaló alázatosság intő szózatára, 
hanem egyre magasabbra-magasabbra tört a napfényes, 
üdekék levegőben. Már-már elérte a napot, azt a 
napot, amely éltető világosságot adott neki, amikor a 
megláthatatlannak perzselő melege megolvasztotta 
szárnyai viaszkját és Ikarusz lezuhant oda, ahonnan 
gőgje elragadta: a földre.

Ugyanez a sorsa a mai emberiségnek is. Tudá
sában bizakodva elvetette a föld ura az isteni tör
vényeket, sőt letagadta Teremtőjének Btezését is. És 
ime az ő végletekbe ragadó dölyfének szárnyait is 
megolvasztotta valami emésztő, romboló tűz : a halált- 
ontó ágyúk tüze. Ebben a világégésben megperzselte 
szárnyát a magasra törő ember, lebukott és keserves 
áldozatok árán eszmél rá a bibliai mondás igazságára : 
„Legyetek alázatosak!“

És ez a feleszmélés megrázta az emberiséget. 
Azért sejtjük, érezzük és akarjuk mi, akik szemlélői 
vagyunk ennek a forrongásnak: hogy a béke napjai
val egyszersmind egy megújúlt világba lépünk majd.

Ma diadalut üli az élő hit igaza és mi, akik most 
lépünk ki az életbe, büszkék vagyunk, hogy ilyen 
nagy megújhodásnak leszünk első harcosaivá. Az Isten 
és élet zászlaját, amit évezredeken át büszkén hordott 
maga előtt az emberiség, mi sem fogjuk hagyni elejteni.

Erős Ígéretet teszünk, hogy az iskolában ma
gunkba fogadott tanításokat igyekezni fogjuk erőnkhöz 
mésten megvalósítani, hogy igazi ev. keresztyén életet 
fogunk élni és a szeretet belmissziójának tettrekész 
harcosaivá leszünk.

Nektek pedig, kedves barátaim, akik még itt ma
radtok, örökségül hagyjuk azt a kérést, hogy legyetek: 
továbbra is buzgó evangélikus diákok és elvárjuk, 
hogy ha elhagyjátok ti is az iskolát, az általunk tett 
ígéretet a saját nevetekben megújítsátok.

De mielőtt búcsúkézszorítással elválnánk egy
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mástól, inég egy nagy hálandót kell lerónunk az iránt, 
aki ebben az esztendőben, a legtöbbünknek pedig 
több hosszú éven át lelki ápolója, a vallási tudomá
nyokban mestere volt.

Ti, akik meg vele maradtok, a hálából takadó 
köszönet mellett csak arra kérjétek, hogy: ha az is
kola kapui új tanévre nyílnak meg ismét, fogadjon 
akkor is üdvös utakra vezérlő szereiébe.

Mi azonban érezzük, hogy többel tartozunk neki. 
Érezzük, hogy ennél a leszámolásnál igen sokkal adó
sak maradunk, hiszen a hálás köszönetén kívül nincsen 
módunkban mást nyújtani neki.

A régi görögök olympiai játékaikon pálmaágat 
adtak a győztes költőnek és az istenihlette dalnok 
büszkébb volt erre a szerény ág a, mint bármi másra, 
mert ebben a jelben az erkölcsi jutalom legdicsőbb 
kifejezését 'látta. A szellemi élet legnemesebb, leg
méltóbb ajándéka csak szellemi ajándék lehet s ez^rt 
tudjuk mi, hO|ty szeretett és becsült lelki vezérünk 
szivéhez is legközelebb a tanítványi hála őszinte ér
zelme fog eljutni. Ezért tesszük elé ilyen érzelmek 
kíséretében a köszönet szerény pálmaágát.

Megújítjuk, megimételjük a fentebb tett ígéretet 
és kérjük tiszt, urunkat, hogy figyelő szemét ne vegye 
le rólunk továbbra se, hanem győződjék meg saját 
maga, hogy a szivünkbe elhintett magok kicsiráz- 
nak-e, virágba szö' nek-e ott, ahová a magvető szánta 
őket: az életben.

Ha igen, ezzel elnyeri fáradozásaink erkölcsi 
jutalmát, hiszen a legnagyobb jótétemény a boldog
ság útjára vezérelni a tévelygő embereket. — a leg
nagyobb jutalom pedig: ezen az-úton boldognak látni 
a tanítványokat!

*
Az összes jelenlévőkre megható hatást gyakorolt 

szép búcsúbeszéd elhangzása után Homoki István 
lelkész-hittanár válaszolva, megköszönte az ifjúságnak 
nyilvánított érzelmeit. Ráutalt arra, hogy a hittani 
órakon megismeri élet üde utján mindenkor hiven 
haladjanak. Erős várunk egy énekversének eléneklése 
után a tapasztaltak benyomása alatt szólott ismétel
ten lelkesen, buzditóan, elismerést és köszönetét kife
jezve a hittanárnak és az ifjúságnak Steller Árpád 
kerületi biztos úr s Maradj meg kegyelmeddel kez
detű ének eléneklésével s Kertscher Károly főgymná- 
ziumi VII. osztályú tanulónak buzgó, hálaadó imá
jával befejeztetett a templomban megtartott szép év
záró ünnepély.

Lelkészi értekezlet. A bácsi egyházmegye má
jus 27-én Újverbászon megtartja lelkészi értekezletét. 
Az értekezlet előtt Horváth János úrvacsorát oszt, az 
értekezleten Medveczky Károly irásmagyarázatot tart, 
John Jakab a „nemzetköziseg és hazafiság“-ról, Lányi 
Alfréd pedig „az optimizmus és pesszimizmus világ
nézete a keresztyénség szempontjából tekintve“ c. érte
kezését olvassa fel. Az értekezlet tárgyalni fogja a 
lelkószegyesiilet kérdőpontjait, egy egyházmegyei né
met és tót néplap kiadása ügyét és egyéb folyó 
ügyeket.

Lelkészválasztás. D. Baltik Frigyes püspök 
május 11-én Pozsonyban lelkésszé avatta Szelényi Ödön 
dr pozsonyi theol. r. tanárt, ki annak idején a szoká
sos tlieológiai képesítés nélkül választatott meg theo- 
lógiai tanárrá. Ezt a formális hiányt azóta törekvő buz- 
gósággal pótolta s ennek látható bizonyságául lelkész- 
szé avattatta magát. Adja Isten, hogy úgy mint eddig, 
változatlan buzgósággal és odaadással szolgálhassa egy
házunkat a theológiai tudomány és a lelkészneveiés 
fontos munkájával.

Eljegyzés. Honéczy Pál dunaföldvári evang. 
lelkész eljegyezte Russ Piroskát.

Gyászrovat. Báró Solymossy Ödön a fehér
komáromi egyházmegye volt felügyelője, Sopron város 
országos képviselője 49 éves korában hosszú szenve
dés után május 18-án Semmeringen meghalt.

Az Egyetemes nyugdíjintézeti bizottság a f. 
hó 18-án tartott ülésén foglalkozott a három theologia 
akadémia tanárainak az országos tanári nyugdíjinté
zetbe való kibocsátásának kérdésével a következő fel
tételek mellett:

1. A kilépés mind a háróm akadémia tanáraira 
egyetemlegesen kiterjedjen.

2. A kilépéssel megszűnik a tanároknak, valamint 
családtagjaiknak az egyetemes nyugdíjintézethez való 
minden jogviszonyuk, kivéve azokét a tanárokét, akik 
rövidebb vagy hosszabb ideig a lelkészi pályán mű
ködtek', mivel ezeket az éveket az országos tanári 
nyugdíjintézet nem számítja be.

3. Az egyetemes nyugdíjintézetből kilépő tanárok
nak tényleges befizetései 4°J0- o s  kamataival visszafizet
tessenek.

4. Amennyiben valamely tanár átlépni vonakod
nék, a kibocsátás visszavonása az összes tanárokra 
kiterjedjen.

Az átlépés visszamenő hatállyal történjék, úgy 
hogy minden tanárnak eddigi szolgálati évei az új 
nyugdíjintézetnél beszámíttassanak. A másnapon tartott 
pozsonyi theol. akadémiai nagybizottság, valamint az 
egyetemes theol. akadémiai nagybizottság ülései a 
nyugdíjintézeti bizottság javaslatait e'fogadták s a 
pozsonyi theol. akadémia tanárainak bejelentésével az 
egyetemes elnökséget felhatalmazta, az egyet, közgyű
lés utólagos jóváhagyásának kikérésével. A másik két 
akadémia tanárainak bejelentését az illetékes fenntartó 
hatóságok eszközük.

A nyugdíjintézeti bizottság Tomka Gusztáv györ- 
könyi lelkész özvegyének 1684 koronát állapított meg. 
Lágler Sándor v.-kölesdi lelkész temetési költségeire 
300 koronát utalt ki.

A tiszai egyházkerület idáig elodázott közgyű
lését július 20—21 napjain tartja meg.

Az új hadikölcsön. A dezséri (Trencsén m.) 
áe. h. ev. leányegyház, még az első hadikölcsönbő 
400 koronát jegyzett, Vitéz Lajos lelkész indítványára
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és buzdítására a második hadikölcsönből, alapítvá
nyából 4,600 koronát jegyzett.

Egyesült e rő ve l! A Debreczeni Protestáns Lap
ból értesülünk arról, hogy a tiszántúli ref. egyház- 
kerületnek a napokban tartott közgyűlése tudomásul 
vette az Orsován lakó evang. és reform, hívek közt 
létrejött megegyezést, mely szerint a rendes lelkész 
mindig a többségben levő hívek vallását fogja követni, 
a segédlelkész pedig mindig a másik felekezethez 
tartozzék. A presbyterek is mindig lélekszám arány 
szerint választatnak. (Az 1910 évi népszámlálás szerint 
Orsován volt 236 református és 224 evangélikus lélek. 
Most evangélikus egyháza és lelkésze van.)

Értesítés.
„Dévay Biró Mátyás tanításaia cím alalt f. é. ju

nius hónap közepén egy tanulmányom jelenik meg, 
amely önálló forráskutatások alapján teljes bb c • 
nyossággal állapítja meg azt, hogy ez az első vérbeli 
magyar reformátor működésének első felében a Luther- 
Melanchton-féle irány követője volt; s egyben a 
lehetőséghez képest megvilágítja azt a kérdést is, 
hogyan történhetett, működése második felében, ez 
irányból való elhajlása a svájci felé. A munka nemcsak 
az egyháztörténészek érdeklődésére számit, de egyrészt 
forráselemzéseivel, másrészt fejlődéstörténeti hátterével 
a magyar irodalom és művelődés történetéhez is eddig 
föl nem derített adalékokkal szolgál. Terjedelme, az 
Erdélyi Múzeum c. folyóirat alakjában (nagy nyolcadrét), 
papírján és nyomásával kb. 6—6 '/2 ív lesz; bolti ára 
három korona. Két koronáért kaphatják meg azonban, 
a postadíjat is beleértve, mindazok, akik ezt az összeget 
alólírott szerzőnek f. évi junius hó 30-áig megküldik. 
Theologiai hallgatók, ugyanez esetben, egy korona 
kedvezményes áron kapják.

Tisztelettel
RÉVÉSZ IMRE

a kolozsvári ref. theol. fakultás 
ny. r. tanára.

lENqTEL HEZÖKÖN 
T/ÍBgRI TŰZ HEUrETT

G. ALATT MEGJELENT
QTÓNI (flCHin) Qí z a
PRZEMY5LI VERSEINEK ELSŐ 
ITTHONI BŐVÍTETT KIAbÁSA

KIAbTA AZ OR5Z. HAbSEGÉLYZŐ-BIZOTTSÁG. 
ÁRA 1 KORONA, i MEGRENbELHETŐ AZ  ORSZ. 
H AbSEG ÉL YZÖ-BIZOTTSÁGNÁL, bE KAPHATÓ 

BÁRMELY KÖNYVKERESKEbÉSBEN IS.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta: .
RAFFAY SÁNDOR

budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben . . . 
Finom bőrkötésben, tokkal 
Párnázott „ „

K 2,— 
* 4.80

........ .................. =  Kapható : --------- ---

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Kár oly-utca 3

JÉZUSSAL EGY UTÓN . . .
* î i fc Prédikációk gyűjteménye. 
^ Á R A r  írták: Kemény Iiajos,Mohr 
J 5 K . L  Henrik, Szimonidesz U sljós 

Szüts Gábor és Wolf J* 71 
Megrendelhető az „Evangélikus Lap“ 
szerkesztőségében, NAGYBÖRZSÖNY,

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
ren d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. az—
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomási csőreidszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
22. SZ. EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

ARANYOSMARÓT * Ö T Ö D I K  É V F OL Y AM . 1915. MÁJUS 29.
1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

fószlrkesztó; SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ;

SZIMONIDESZ LAJOS
fómunkatArsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sz. L.: A pápaság helyzete — Endreffy János: Modern bajok. — Huszágh Gyula: Az ember származása. — Szemle 
Különféle — Hirdetések.

A pápaság helyzete.
A „Frankfurter Zeitung" 1915. évi 140. számában 

(Zweites Morgenblatt) jelent meg a következő cikk :
„Olaszországnak a háborúba való beavatkozása 

a pápaságot igen kínos helyzetbe hozta. Mikor az 
olasz állam Rómát a birtokába kerítette, 1871. május 
13-án törvényt hozott, melyben a pápaság helyzetit 
rendezte, függetlenségének és akadálytalan nemzetközi 
működésének a fenntartására garanciákat nyújtott. A 
törvény értelmében a pápa személye szuverén uralko
dókhoz hasonlóan szent és sérthetetlen, lelkipásztori 
hivatását szabadon gyakorolhatja, «zabádon érintkez- 
hetik az általa akkreditált követekkel és küldöttekkel, 
szabadon igénybeveheti a postát és a távírót, a Vati
kánra, Lateránra és a Castel Gandolfora való tulajdon
jogát elismeri s azonfelül évi 3,225.000 Lira évi járu
lékot rendel számára. A pápaság ezt a törvény soha 
el nem ismerte. IX. Pius 1871. május 15-én kelt 
enciklikájában kifejezetten elvetette és ünnepélyesen 
kijelentette, hogy a pápaság lelkipásztori hivatását 
csak abban az esetben teljesítheti akadálytalanul, ha 
világi uralom felett is rendelkezik. Az évjárr.dékot sem 
vette fel soha a pápa; mivel az kifizetésre nem kerül, 
öt évi nyilvántartás után megint visszaszáll az olasz 
kincstárra. Róma megszállása óta a pápa fogolynak 
tartja magát, ez azonban nem akadályozza öt abban, 
hogy épen a garanciális-törvény oltalma következté
ben oly szabadon gyakorolja egyházi funkcióit, mint 
soha azelőtt; már három pápát választottak anélkül, 
hogy a legkisebb kellemetlenség lett volna miatta. Így 
volt ez a békében, amit Itália oly hosszú ideig élve
zett, de ezen a helyzeten az abessziniai és a tripoliszi 
hadjáratok sem változtattak. Most azonban, hogy 
Olaszország beleavatkozik az európai háborúba, egé
szen más a helyzet. Most az a kérdés, megtarthatja-e 
a pápa azokat a szabadságokat, n elyeket a gararciális

337

törvény biztosít, más szavakkal: fenn lehet-e a háború 
alatt is a garanciális törvény érvényét tartani? Az 
nyilvánvaló, hogy mindazok az országok, melyeknek 
katholikus alattvalóik vannak, a törvény é»vényben- 
tartását megkívánhatják, azonban az kérdés, hogy 
Olaszország ezt ákarja-e?Az olasz és a francia sajtó 
egy idő óta sokat foglalkozott a pápaság helyzetével 
s arra az eredményre jutott, hogy a pápának háború 
esetén nem lehet megengedni, hogy követségeket és 
küldöttségeket tartson udvaránál s hogy a postát és a 
távírót szabadon használhassa, vagyis a garanciális 
törvényt fel kell függeszteni, vagy legább is megszo
rításokat tenni rajta. Vannak azonban olyan hangok 
is, melyek arra buzdítanak, hogy Olaszország hasz
nálja fel az alkalmat és szabaduljon meg a pápaság
tól. Nem régen jelentették a lapok, hogy a háború 
lehetőségére való tekintettel a Vatikán és az olasz 
kormány között tárgyalások folytak, melyeknek az 
volt a céljok, hogy a pápa szabadságát háború ese
tére is biztosítsák. A Vatikánból ezt a hírt határozottan 
megcáfolták. Nyilvánvaló, hogy abban az esetben, ha 
a pápa szabad levelezési és táviratozási szabadságát 
korlátozzák, a pápaság feladatát kielégitően nem tel
jesítheti. Nehány napja híre járt annak, hogy XV. 
Benedek Spanyolországba akar menni, ha Olaszor
szág a háborúba beleavatkozik. A Vatikánból ezt a 
hírt is megcáfolták, ami azonban nem zárja ki, hogy 
később mégis igazzá lehessen. 1870-ben, mikor a 
pápaság nehéz helyzetben volt, köztudomású, hogy 
Bismarck a pápa számára székhelyűi Fuldát, vagy 
Kölnt ajánlotta fel. Ma Németország nem tehet ilyen 
ajánlatot, mert maga is háborúban áll. Ugyanez áll 
Ausztria-Mapyarországra is. A semleges katholikus ál
lamok közül egyedül Spanyolország jöhet tekintetbe.“

A Frankfurter Zeitungnak ezt a nyilvánvalóan 
katholikus forrásból származó cikkét kiegészíti az a
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hír, amely Münchenből jól értesült helyről származik, 
hogy az angol kormány a pápának azt az ajánlatot 
tette: a háború tartamára költözzön Angliába. A kor
mány a pápa megélhetésére egy millió lírát ad. Ma
gától értetődik, hogy a pápa ezt az ajánlatot vissza
utasította.

Az Alkotmány Genien át Rómából érkezett jelen
tése szerint (május 21) a pápa végleg elhatározta, 
hogy Rómában marad. Hir szerint Olaszország nem 
tesz kifogást az osztrák-magyar és német pápai nagy
követek ottmaradása ellen, hanem teljes mértékben 
respektálja azokat a nemzetközi megállapodásokat, 
amelyeket a Vatikán exteritorialitását garantálják.

Az újabb hírek szerint az olaszok a garanciális 
törvényt megszegték, amiért a pápa tiltakozik és 
enciklikát í r ; a katholikusok pedig mind hangosab
ban követelik, hogy a pápa földet kapjon.

*
Ezekkel a hírekkel érdemes nekünk is foglalkoz

nunk. Világtörténelem készül s úgy látszik, ebben a 
világtörténelemben a pápának is van és lesz még 
szerepe. Ki tudja, nem hozza-e meg i^eki a háború épen 
azt, aminek a hiányát oly nagyon fájlalja a katoliciz
mus : a pápaság részére ismét egy kis országocskát. 
Itt-ott már kifejezésre jutottak s mind hangosabbak 
lesznek az ilyen reménykedések. A békeszerző szere
pért, melyben a pápa eddig oly sokat fáradozott, ki 
tudja, nem szakítanak-e majd neki ki egy csíkot Olasz
országból? A jövendő térképének a készítésénél min
den ország ott akar lenni, azért egymást érik a pápai 
udvarnál a diplomáciai missziók és külön követségek, 
amelyek minden eshetőségre kéznél akarnak lenni. 
Volt ugyan köztük talán olyan is, amely az entente 
oldalára akarta a pápát csábítani, — a pápa azonban 
állhatatosan megmaradt a semlegessége mellett.

Az a semlegesség! Ez volt az a szerencsés for
mula, amely a pápának eddig minden harcoló fél 
tiszteletét biztosította. Most azonban veszélyben a for
mula . . . Amióta a pápa országával és nemzetével is 
hadban állunk, amióta megéltük 33 évig jó barátunk
tól azt, hogy hátba támadjon s ő vállalkozzék arra, 
hogy megadja országunknak a kegyelemdöfést, azóta 
nem tudjuk, politikailag elég-e még mindig a semle
gesség bölcseségnek és formulának, azonban vallási
lag feltétlenül elégtelennek kell tartanunk.

Nekünk csak vallási szempontból van jogunk 
hozzászólni ez eseményekhez. Vallási szempontból a 
semlegességet elégtelen és keresztyéntelen formulának 
tartjuk. Akár jézusi, akár ped g általános nézőpont
ból kísérjük figyelemmel az eseményeket, azt hisszük, 
hogy mikor valakit fojtogatnak, mikor valakinek az 
eleven tagjait vagdossák le, hogy azon osztozzanak, 
mikor a húsából akarnak lakmározni. . .  — akkor 
ezt a borzasztóságot semleges helyről nézni, jézusi 
alapon álló embernek nem lehet és nem szabad. Kiál
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tania, sikoltania kell, oda kell rohannia a brigantik 
közé . . .  A jónak, a szerencsétlennek pártjára kell 
kelni. M ikor Malkus fülét Péter levágta, Jézus oda
futott és megfogta a kezét!! . . .  Ha nem szóról-szóra 
így van is megírva, így kellett történnie. A pápa azon
ban mindig, még most is semleges.

Mi sohasem voltunk jó barátai a pápának, de 
ebben a háborúban igazán reszketve néztük, hogy ő, 
aki a keresztyénségnek, a szeretet vallásának földi 
hatalmasokra hatni tudó képviselője, aki — nem úgy, 
mint a mi protestáns püspökeink és generalsuperin- 
tendenseink — szuverén volta miatt egy magasságban 
áll királyokkal és császárokkal, kinek bibornokai min
den udvari etikett szerint ott ülnek a főhelyeken, ki
nek alázatos szolgái fejedelmeket gyóntatnak, kötnek 
és oldanak, — mit tud elérni a Krisztus és a szere
tet Istene nevében . . . Sajnos, eredményeket lehetetlen 
volt elérnie. Jó, nem kell eredmény. Elég a fárado
zás, az odaadással végzett sok akció. Legyen hát 
keresztyén eszmények, a keresztyén becsület prédiká- 
lója, élő tiltakozás a most folyó vérzivatar özö
nében ! . ..

A pápa azonban semleges és semleges maradt.
Ez a/, amitől féltünk, amit azonban várnunk le

hetett. A fő az, hogy a garanciális törvényt vele 
szemben megtartsák, szabadon levelezhessen és távira
tozhasson és a követségek nála maradhassanak . . . 
Ha neki ez elég, mi meg vagyunk vele elégedve!

Azonban azt hisszük, hogy a nemzeti és vallási 
öntudat megerősödésének e szent tavaszán lesznek, 
akik ezt a semlegességet r.em feledik el. Akik levonják 
belőle a következtetést. Ausztriában az utolsó 12 év 
alatt százezer felnőtt, öntudatra ébredt lélek szakított 
Rómával. Lehet, hogy a pápa semlegessége ezt a Los 
von Rom mozgalmat elementáris erőhöz juttatja, amely 
a semleges pápaságnak nagyobb kárára válik, mint 
a szocialisták és szabadgondolkodók eddigi kudarcot 
vallott akciói.

Sz. L.

flodern bajok.
Miért van az, hogy a paraszt asszony jobban el

viseli a lövészárokban fekvő fiának vagy urának élet
veszélyével járó és rá visszaható lelki megrázkódtatá
sokat és idegizgalmakat, min a szalon modern hölgye? 
Miért jut több „ú ri“ nép ideggyógyintézetbe vagy pláne 
tébolydába, holott a „paraszt“ a több ? Vagy ez pusz
tán idegek dolga volna? A parasztasszony nemcsak 
a zsákot tudja jobban vinni, de a gondot, bút és bajt 
is? Tán a szervezet dolga volna? A lelki finomságé? 
Hogy a finom lélek jobban érzi ugyanazt a szenvedést, 
mint a lelkileg fejletlen ? Lehetséges, hogy mindezeknek 
és még ezenkívül sok másnak döntő szerepe van a 
megpróbáltatás kiállásában, azonban ez most minket
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ne érdekeljen. Mi a modern bajokat vallási síkban 
ku'atjuk. A modern ember tnlságosan Ónálló lett a hit
hez. A nevelés annyira a saját lábaira állította, hogy 
még a vallásban sem tud lemondani önerejéről. A val
lásban pedig az eml’er* — és éppen ez benne a fö- 
dolog! — nem saját lábain jár, hanem Istennek ajánlja 
magát gondolatban, szóban, cselekedetben, életben és 
halálban. A vallásban nem én vagyok, hanem az Isten 
van. Ott nekem el kell némulnom, hogy annál hango
sabb legyen az Isten. Ha a vallásban magamat érvé
nyesítem, akkor vallásom pogányság. A keresztyénség 
tavaszi bimbópattogása ott kezdődik, midőn először 
tett az Isten bennem és általam. Mikor eszközzé let
tem. Mikor az Isten harsonája lettem. Nem én fúvóm 
a harsonát, nem ez pogányság, — csak kirezgem, ki
recsegem, amit belém lehelt az élet Ur;», az életnek 
lehelletét, hogy legyek élő lélekké.

Nem tudom, hogy megirták-e már külön könyv
ben és külön cím alatt, de meg kellene irni az ön
állóság és a keresztyén vallás Tárcát. Ha van aka
dálya a vallás kristálypatakjának a lélek felé, akkor 
bizonyos, hogy ma az oligarcha egyéniség az, mely 
tűzön, vizen, poklon és villámok között önmagát 
akarja érvényesiteni, kifejteni és megvalósítani. Ezzel 
egyúttal kimondottuk azt is, hogy nem az Istent. Ezért 
az oligarcha egyéniség eredendő bűne a val'ástalanság. 
A régi teológia igen keveset látott meg a vallásból, 
midőn azt tanítja, hogy a bűn zár el Istentől. Dehogy 
csak a bűn, bár elsősorban az, hanem az egyéniség 
ezernyi más és más önállósító törekvése, mely már 
azért sem foglalható a bűn kategóriája alá, mert a 
legtisztább motívumok szülhették életre. E nélkül a 
megértés nélkül nincs igazi vallásbölcselet és — lélek
tan, mert szűkre vékonyodik a vallás életet átfogó 
birodalma, ha fiókokba rakjuk azt ami élet és nem 
definíció és fűszeres boltban akarjuk kimérni azt, ami 
közkincs és úgy hozzáférhető, mint a levegő, napsugár 
és a hajnal bíbora . . . Amit az Úr Jézus mond a 
tékozló fiúról, az már más szellem, tapasztalat és élet 
szüleménye, mint, az egyoldalú bün-teologia. Nemcsak 
az egyéniség egy részét, a bűnt áll.tja oda a romlás 
okául, hanem az Atyától szabadulni vágyó teljes 
egyéniséget, melyben ezernyi élet és ösztönszálak 
bogozódnak szövevénnyé össze.

Különösen a modern egyéniség természete az 
önkifejtés. Az iskola állította saját lábára s éppen azért 
azon jár. Az önállóság túltengésében vajmi kicsiny 
szerep jut Istennek. Pedig a vallás nem önállóság, 
hanem Istennel állóság. Az a gyászfátylas és minden 
porcikájában modern hölgy, kivel a gondviselés össze
hozott, rendületlenül meg volt győződve arról, hogy 
tifuszos katona fia azért halt meg, mert ő nem jól 
ápolta. Folyton magának tett, egész a betegességig 
szemrehányásokat azért, ha vizet adott volna neki, 
mikor kért, talán megélt volna. . .  Víz, orvosság,
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ápolónők, orvosok — mindegyik számára volt hely, 
csak Isten számára nem. Nem tudta rábízni magát, 
mert a magában és az emberekben való h te oly nagy 
volt, hogy kiszorította a*, Istenhitet. Hisz az a mi 
anarchista egyéniségünk termés.-.ete, hogy hisz nagyon, 
de nagyon énjében és másokban. Hisz abban, hogy ő 
életet megmenthet és halált meggátolhat! Ily nagy hit 
mellett a vallás hi e mit tegyen? Tolakodni nem ter
mészete, csak hívásra vár . . A modern ember hisz 
abban, hogy gondjaival, idegességével segít magán és 
másokon. Hisz gondjaiban és idegességében. A szelid- 
lelkű új apostol M. Feesche mily szépen szól ezekhez 
vigaszt:

Nicht sorgen, nicht sorgen!
’s Ist Einer, der kennt dein „morgen"
Und hat es schon bedacht.
Willst du ’s mit Ihm nicht wagen 
Der dich bis heute getragen 
Durch Sonnenschein und Nacht?
In Seinen Händen geborgen :
Nicht sorgen, nicht sorgen!

Mert az Istenben való bízás lélektana az, hogy 
míg ráhagyom magam gyermeki lelkiilettel atyai szi
vére, addig megnyugszom, pihenek, fölüdülök, erősö
döm, éledek Az istenben való bízásban nem én cse
lekszem, gyötrődöm, aggodalmaskodom, virrasztók, 
epesztem magamat, — hanem megadom magamat s a 
mennyei Atya keblén pihenek. Ráhagyom magamat, 
ü  cselekedjen, ne én. Ö erős és mindenható, én hit
vány munkás napszámában. Ö  az Ú r, én a szolga. 
Amíg magam vagyok, önálló, független egyéniség, 
addig a tehetetlenség fölismerésének határánál állan
dóan az elbukás fenyeget. De ha vele vagyok, lábam 
meg nem tántorul. Azért ég szivemben az örök, kínzó 
honvágy szent hajlékai után . .  .

Közszájon forog Hermann öser-nek szép és mély 
szimbolikus meséje a szegény lélekről („Eine arme 
Seele“). Az Ítélet napján bizalommal lép egy feltáma
dott lélek az Úr elé. Sohsem gondolta máskép, mint
hogy a feltámadás napján Isten jobbján fog állani. 
Az Úr azonban azt kérdi tőle: „Ki vagy te?“ Erre 
fölijed a lélek: „Hát nem ismersz, Uram?“ „Nem, én 
téged nem ismerlek!“ „O Uram és Istenem, hát nem 
tudod, hogy minden hétfőn a kötőegyletben voltam, 
kedden a gyermekmenhelyben, szerdán a népkonyhá
ban, csütörtökön a missziói füzérkén, pénteken a 
templomdiszitő egyesületben, szombaton a keresztyén 
fölolvasó estélyen és vasárnap az iskolából elbocsá
tott lányokat gondozó egyesületben? O Uram, hát te 
mindezekről mit sem tudsz?“ „Lélek — így szólt az 
Úr — valahányszor megakartalak látogatni, sohasem 
voltál odahaza!“ Sohasem voltál odahaza! — ez val
lásilag a legborzasztóbb kijelentés. Aki még nem élte 
át borzalmát, öntudatra kellene rázni, hogy átélje azt. 
Hogy szenvedjen bele független élete minden sivár
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ságán, nyomorán. Ebből az elégedetlenségből válik ki 
a vágy Isten után.

Ennek megvalósítása a legistenibb tudomány. Az 
egyháznak ezt a tudományt kellene kultiválnia, akkor 
volna Jézus szellemének hordozója. Közöny és rabies 
theologorum helyett — egyik épp oly alávaló, mint a 
másik — tanítsd meg a modern embert bízni Istenben. 
Ne dogmával, hanem szívvel, ne fölénnyel, hanem 
megértéssel és krisztusi lelkülettel. így lesz a teológia 
az Istenben való élet tudománya.

E n d re ffy  János.

Az ember származása.
ii.

A szigorúan vett vallási és bölcseleti gondolko
dás között állanak a keleti népek nagy vallásbölcse
leti rendszerei úgymint: Confuciusnak, a chinai vallás 
reformátorának tanítása és a hindu Vedanta — és 
Sankya — philosophia. Ezekről azt lehet mondani, 
hogy már nem vallások, de bölcseletek sem. A vallási 
és bölcseleti elem össze van bennök keverve. Az em
ber teremtésére nézve mindkettőben találunk nyomo
kat. Confucius szerint az ember Jémgnak, az őserőnek 
és Ynnek, az ősanyagnak egyesüléséből állott elő. 
„Miként egy malomnál minden oldalról szakadatlanúl 
omlik alá a víz, úgy a végeden forgásban levő ős
anyag is szakadatlanúl hozza létre az embereket és a 
dolgokat.“ Csakhogy az ember a teremtmények sorá
ban a legfőbb, „az 5 elem virága“ , mert benne az 
őserő legmagasabb alakjában, az öntudat alakjában 
jelentkezik, mint gondolkozás és akarás. A brahman- 
philosophia szerint az ember úgy testére, mint lelkére 
nézve a Brahma kifolyásának vagyis emanatiójának 
eredménye. Mennél korábban sugárzott ki belőle vala
mely lény, annál közelebb is áll hozzá. Ezért mondja 
a Rigvéda az emberek különféle kasztjának származá
sára nézve: „A  brahman az ő szája volt, a vadonája 
(ksátrija) karja lett, a vaiszja pedig combja, végre a 
szudra az ő lába.“ A testek a Brahma sűrűsödéséből 
állanak elő. „E sűrűsödés a következő fokokon megy 
keresztül: aether, levegő, tűz víz, föld.“ Ezekké az 
elemekké a brahma úgy sűrűsödik, „m int a megaludt 
lej, vagy mint a víz, mely hóvá és jéggé fagy.“ A 
sűrűsödés által előállott testekbe a brahma lelke száll, 
még pedig előbb az istenek, azután a szellemek, úgy 
az emberek, végül az állatok lelke. Maguk a lelkek 
pedig úgy szállanak el a Bráhmából, mint a szikrák 
a pattogó tüzből. A Védanta-philosop na azonban 
nem állapodott meg itten. Meg akárván szüntetni a 
szellemi meg az anyagi Bráhma dualismusát, tagadta 
a világ s így az ember előállását, keletkezését, s eb
ből kifolyólag létezését is. Azt tanította, hogy ami van, 
amit látunk, az tulajdonképen nincs, csak Maja, érzé
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keink csalódása, képzeletünk játéka. Csak a mozdulat
lan, örök szellemi Bráhma van. Olyan gondolat, m ilye t 
a későbbi bölcseleti rendszerek gyakran termettek- 
Csakhogy amint később nem tudott megállani ez az 
eszme ellenmondás nélkül, úgy nem tudott megállani 
most sem. Visszahatásaképen a Sankya-philosophia 
azt hirdette, hogy igenis létezik mind az anyag, mind 
a szellem és mind a kettő teremtetlen, tehát örök. A 
szellem azonban nem úgy létezik, mint az absolut 
Bráhma, hanem mint az egyéni öntudat, mint „a lelkek 
sokasága“ , amelyek „kezdettől fogva és örökre bele is 
olvadtak a természetbe.“ Ezek a lelkek először az ős
testet hatották át, amely az egyénisitésből s az ősele
mekből áll. Az őstest után alakult az anyagi test az 
öt másod vagy a durva elemből, „melyek aether, lég, 
világosság, víz és föld.“ így az ember az egyéni lélek
nek a halhatatlan „ős testnek“ és az anyagi testnek 
egyesüléséből állott elő és az egyesülés pillanatában 
keletkezett a speciális öntudat, amely sem az előtt, az 
egyesülés előtt nem létezett, sem az után, az egyéni 
léleknek az anyagi testtől váló elválása után, tehát az 
ember halála után sem fog létezni. Az egyéni öntudat 
eszerint addig él, amíg az ember él. Ez a Brahman- 
philosophia fejlődésének legvégső foka. Ennél tovább 
nem tudott haladni. Ép ezért nem is foglalkozott a 
Brahman-vallás nagy reformátora, a nemeslelkű Budd
ha, sem az Istenségnek, sem a világnak, se n az em
bernek lényegével, sem pedig az utóbbi kettőnek 
keletkezésének problémájával, hanem ezek helyett csu
pán a gyakorlati, a mindennapi életre vonatkozó er
kölcsi tanításokat adott. Hanem igenis találjuk ezen 
Sankya-philosophiának némi halvány mását a nálánál 
sokkal későbben keletkezett egyptomi bölcseletben, 
amely szerint az ember, mint egyén és a világ is mint 
egyén, teremtetlen, örök. E szerint az egyénitett, a 
kialakult, a jelenségvilágban megjelenő anyag örök. 
Az egyptomi bölcselők másik csoportja ellenben az 
absolut anyagnak örökkévalóságát hirdette. Ebből az 
absolut anyagból életcsírák, ezekből meg a nap heve 
által a különféle élőlények; növények, állatok, embe
rek keletkeztek. Ez már tiszta materialismus. Itt nyo
ma sincs az Istenség teremtő hatalmának, de még a 
léleknek, a szellemnek sem. A philosophia tehát mate- 
rialistikus iránnyal veszi kezdetét.

így is van ez a tulajdonképeni, a görög philo
sophia első szakaiban. Ezekben az anyagelvűség, a 
materialismus az uralkodó elv. Az első görög bölcse
lők a világot, a mindenséget anyagból keletkezettnek: 
gondolták. Valóban a „v ilág“ -ot, mert figyelmüket nem 
fordították önmagukra, az emberekre és ezek előál
lására. Ezért is erről a nagy problémáról vélemé
nyüket legfeljebb csak a rendszereikből folyó követ
keztetések utján alkotjuk meg és azt is hozzávetőleg. 
Csakis ily alapon mondhatjuk, hogy az embert: a 
jóni bölcselők majd vízből, majd a határtalan, örök*
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meghatározhatatlan, örökké mozgó ősanyagból, majd 
a sűrűsödő levegőből keletkezettnek gondolhatták. A 
pythagoreusok már elismerik a léleknek, mint har
móniának létezését. Szerintük az ember talán ennek a 
harmóniának a tűz által formált anyaggal való egye
sülése. Az eleaiak szerint az ember az egyetlen, örök, 
mozdulatlan, mindamellett gondolkodó, isteni léten, 
feltűnő és ugyanabban elmerülő jelenség. Heraklitos 
az egész mindenségnek, így az embernek is tüzből 
való eredetét hirdette. A többi lényektől csak annyi
ban különbözik az ember, hogy lelkében „tisztán 
megtartotta magát ?z isteni tűz." Empedokles szerint 
az ember a négy ősanyag: föld, víz, levegő és tűz
nek, a szeretet és a gyűlölet, vagyis a heggedés és a 
kiválás hatása által keletkezett egyesülésből állott elő. 
azért is a vér az értelemnek székhelye. Ősanyagok
ból, csakhogy nem négy meghatározott elemből, ha
nem számtalan és meghatározhatatlan ősanyagrészből, 
úgynevezett atomokból származtatták az atomisták is 
az embert, még pedig a lassabban mozgó anyag
atomoknak a rendkivűl gyorsan mozgó lélekatomok- 
kal, a tűzatomokkal a szükségképess'g hatása alatt 
való egyesüléséből. Eszerint a gondolkodás: a tűz 
atomok mozgása.

Ósanyagokból, azaz végtelen kicsiny, egymástól 
minőségileg különböző úgynevezett „ősmagvak“-ból 
állott elő Anaxagoras viiága s így az ember is, még 
pedig egy az anyag felett való és magában mozdu
latlan, de mindeneket mozgató, értelmi, szellemi elv 
rendezése folytán. Ez a „nous“, ez az értelmi, szel
lemi elv minden szerves lénybe, növénybe, állatba, 
elhatott, legnagyobb mértékben az emberbe, akit magá
hoz hasonló értelmes lénynek alkotott. Ez a mozgató 
szellemi erő azonban még nem isten, csak rendező 
szellemi elv.

Isten, mint bölcseleti elv csak a görög philoso
phia virágkorának képviselőinél: Sokrates, Plato és 
Aristotelesnél lép föl. Sokrates tanítása leginkább 
ethikára vonatkozván, nem fejtette ki a mindenség 
előállására vonatkozó nézetét. Azt azonban hangsú
lyozta, hogy az emberben valami erő működik s 
így az ember ezen isteni birtokánál, leikénél fogva 
isteni eredetű. Plato szerint az Isten a legfőbb jó, a 
legfőbb értelem, az örök szellemi, anyagtalan, moz
dulatlan, eszmei lét. Ehhez hasonló örök, teremtetlen 
idea az emberi lélek is. Nála tehát az Is en, a világ 
s így a lélek ősképei is egyenrangú, örök, egyjiánt 
független, egymásból nem folyható valóságok, lehet 
mondani istenek. Mivel azonban miden bölcseletnek s 
igy az ő bölcseletének is az volt a célja, hogy a 
mindenséget, vagyis az egész szellemi és anyagi vilá
got egy legfőbb ok, vagyis az istenség hatására ve
zesse vissza, felhagyott bölcseleti alapelvével, a 
mozdulatlan isteni léttel és az eredetileg nyugvó, 
mozdulatlan isteni eszmét tevékeny, alkotó Istenné
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varázsolta át. Ez az isten azonban csak a szellemeket, 
a lelkeket teremti meg, az anyaggal nem érintkezhetik. 
Ez okból a legfőbb isten egy második istent, az 
úgynevezett világlelket, vagyis a természetben működő 
erőket teremtett meg. Ez aztán alkotja meg az anyagi 
világot, a növényi, állati és emberi testeket. Ezekbe a 
demiurgos, azaz a világiélek által teremtett testekbe 
kö töznek az isten rendelkezése folytán a szellemek, 
mint lelkek és előállanak az emberek. Hű maradt 
azonban bölcseleleti alapelvéhez a nagy triász utolsó 
tagja: Aristoteles. Az ő istene is örök, mozdulatlan, 
nyugvó isten, az ő elnevezése szerint „eidos“ forma. 
Ez minden mozgás nélkül van, egyúttal azonban min
den mozgásnak forrása. Hogy azonban ez az örök 
nyugalom, hogy lehet egyúttal örök mozgás is és eb
ből kifolyólag ez a magában örökké nyugvó isten 
miképpen alkothatta meg a világot, azt Aristoteles 
nem magyarázta meg. Egy második istenként áll mel
lette tehát a jelenségvilág, a természet, amely Aristo
teles szerint az anyagnak egyre magasabb „ideális 
formátiókká való fejlődése.“ A fejlődés tetőpontján az 
ember áll. „Ennek lényege, a lélek, jnem egyéb, mintáz 
organikus test ezer különböző működéseinek egyesü
lése egy közös célra, amely az organikus testnek 
legfőbb célja, entelechiája." „A magasabb tehetség,,az 
én (nous) pedig nem tartozik az ember lényegéhez, 
hanem kívülről adatik az emberbe.“ Hogy azután ez 
az „ész“ kitől származik és minő törvényszerűségnek 
hódolva kénytelen az emberi testbe szállani, arra' 
Aristoteles nem ád feleletet. Ezek szerint a fejlődés
nek tetőpontját ért görög philosophia sem tudott egy 
személyes teremtő isten eszméjéhez felemelkedni.

Huszágh Uvula.

SZEHLE.
Levél a pápának. Az Alkotmány 143. száma 

közli Fraknói Vilmos cimzetes püspök levelét, melyet 
november 9-én küldött a pápának. A levél így 
hangzik:

„Megjelenik trónod lépcsőinél, fenkölt szellemed
hez intézi szavát, atyai szívedhez fordul legalázatosabb 
fiad, Magyarország történetírója, ki félszázados iro
dalmi pályályán számos munkában hirdette azon jó
tétemények jelentőségét, amelyekkel elődeid tekintélye, 
bölcsesége és áldozatkészsége a keresztyén világot az 
állami élet terén is elhalmozta. (? Szerk.)

Az isteni gondviselés kifürkészhetetlen végzése 
előtted utat nyitott meg, amelyre lépve elődeidet talán 
még túlszárnyalhatod.

Nem illő, hogy Neked tanácscsal szolgáljak, an
nál kevésbé, mert mástól nem befolyásolva egyedül 
lelkem sugallatát követem. (? Szerk.)

Azonban feljogosítva, sőt kötelezve érzem maga- 
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mat, hogy térdre borulva esdekeljen hozzád, méltóz- 
tassál fontolóra venni:

Vájjon az iszonytkeitő szenvedések közepett, me
lyeket a Sátán gyűlölete az emberiségre zúdított 
(? Szerk.), nem kívánatos-e, hogy a szeretet Istenének 
helytartója imái hatását és intelmi súlyát nagy tettel, 
nagy áldozatra szánva el magát, fokozza?

Vájjon a keresztény civilizációt és egyházunkat 
fenyegető veszélyek nem késztethetnek téged arra, 
hogy egyik dicső elődöd VI. Pius példáját kövessed ?

Ismeretes előtted, hogy ez a szent pápa kevésbé 
jelentékeny veszélyeket Ausztria és Magyarország egy
házaitól elhárítandó, útrakelt és mint kérelmező II, 
József elé járult. Noha igyekezeteivel célt nem ért, 
anélkül, hogy állásának a tekintélyén csorbát ejtene, 
az egyház ellen ólló erejét gyarapította és diadalát 
siettette.

Alapos a remény, hogy ha te, széttörve bilin
cseidet (? Szerk.) és nagymérvű akadályokat e'hárítva 
megjelennél Bécsben és Berlinben, Párisban és Lon
donban, mint az emberiség legfőbb értékeinek Isten
től rendelt védője, aki a föld fejedelmei között egye
dül vagy képes az összes nemzeteket egyenlő szere
tettel a szívedbe fog'alni, mindenütt egyenlő bizalom
mal találkoznál, Isten segítségével módját találnád, hogy 
feloldjad a politikai bonyodalmak gordiusi csomóját, 
amelyet a kard vérözönét ontva kettévágni hiába 
erőlködik.

A kezdeményezés joga téged illet meg. Az áldást 
.es dicsőséget, mely azzal jár, másnak ne engedd át.

M illiók hő imái kísérnének űtaidon és a népek 
lelkesedése ugyanazon szavakkal üvözölne, melyek a 
Megváltót fogadták: „Áldott legyen, ki az Úr nevé
ben jő.“ Ha igyekezeteid sikert érnek el, az emberi
ség háláját biztosítod magadnak, a pápaság történeté
ben dicsőséges új korszakot nyitsz meg.

Ha sikertelen marad erőfeszítésed, csodálatát a 
világ akkor sem fogja megtagadni tőled.“

Fraknói levele alighanem válasz, de kétséget ki
zárólag eredmény nélkül maradt. Ha akkor így írt 
Fraknói, mit szól most az olasz klerikálizmushoz, 
amely szintén deferált a háborús hatalomnak s aligha
nem hamarosan vezérszerepet fog vinni a militáris 
szenvedélyek vallási aláfűtésében s a pápához, aki még 
most is semleges szegény, holott a Krisztus földi 
helytartójának épen egyházi állása miatt a jog és az 
igazság oldalán kellene állania? ! . .  .

Hétszáz oltár. Az olasz briganti misét hallgat, 
mielőtt rabolni megy — neki sejtelme sincs róla, hogy 
a vallásosságnak nem a szertartás a lényege. Az olasz 
néplélek soha nem hajlott semmiféle vallási elmélye
désre, de a hitéletnek a külsőségeit az olaszok min
dig jobban megtartották, mint a világnak bármely 
népe. Bizonyos, hogy a most meginduló háborúban, 
melynél erkölcstelenebbet nem látott a világ, az ola
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szók ismét tüntetni fognak a vallásosságukkal. Az. 
erkölcsöt, a becsületet, a szövetségi hűséget megta
gadják — de misét többet fognak hallgatni, mint a 
többi katholikus népek együttvéve. Már jelentik is 
Luganóból, hogy Olaszországban hölgybizottság ala
kult, amelynek az a célja, hogy tábori oltárokat 
szerezzen az olasz hadsereg számára. A bizottságnak 
Bonaparte Leticia hercegnő az elnöke. Már öss e is 
gyűjtöttek annyi pénzt, hogy egyelőre kétszáz hordoz
ható oltárt szerezhetnek belőle. Valóban úgy hat ránk 
az a hír, mintha azt látnok, hogy valaki mielőtt tőré
hez nyúl, hogy azt kiszemelt ellenfelébe döfje, — 
előbb keresztet vetne magára.

(Az Est 1915. május 24.)

K Ü L Ö N F É L E .
A z  adóa lap i s e g é ly tő l e lese tt egy

há zak  fe lebbezéseinek az ügyét két Ízben 
is szóvátettük az Evang. Lapban. (Lásd a 9. 
és a 12. számban). Mi az egyetemes gyűlés 
mielőbb való összehívását sürgettük, hogy a 
körülbetül kétszázon felül levő fellebbezés el
intézhető legyen. Az egyetemes pénzügyi bi
zottságnak május hó 19-én megtartott gyűlésén 
G eduly Henrik püspök tette szóvá ezen adó
alapi segélytől váratlanul elesett és most igazán 
nehéz viszonyok között levő egyházak ügyét. 
A bizottság abban állapodott meg, hogy miután 
a fellebbezéseket csak az egyetemes közgyűlés 
intézheti el, a végleges elintézésig felhatalmaz
za az elnökséget, hogy azoknak a gyülekeze
teknek, amelyek a múlt ciklusban adóalapi bi
zottság által erre a ciklusra benyújtott kérvé
nyükkel elutasittattak és már élvezett nagyobb 
összegű segélyüktől elestek, a püspökök elő
terjesztésére ez évre rendkívüli segélyül eddig 
kapott évi segélyük 50%-át kiutalványozza. Ha 
fellebbezésük eredményes lesz, a most kiutalt 
50% le fog vonatni a végleges segélyből. Ez 
a határozat sok egyház nehéz helyzetén segí
teni fog. Igaz, hogy következményekép újabb 
komplikációk lesznek, de azokon az egyetemes 
gyűlés majd segíteni fog.

Hősi halál. Genersich Aurél 9. honv. hadapród- 
őrmester, régi szepesi evang. család tagja a gorliczei 
csatában szerzett súlyos sebesülése következtében f. 
hó 19-én, a nyitrai megfigyelő állomáson, élete 21- ik  
évében az Úrban elhunyt. Temetése óriási részvétel mel
lett pünkösd vasárnapján ment végbe Szepesszombaton.

348



2 2 .  s z á m .

Lelkészválasztás. A ránki ev. egyház máj. 14- 
én pünkösd másodnapján tartotta meg Homola István 
lelkész és Gerhard Kálmán felügyelő mint a hegyaljai 
egyházmegye elnökségének megbízott helyettes elnök
lete alatt lelkészválasztó közgyűlését s a Lukácsik M i
hály elhalálozásával megüresedett lelkészi állásra négy 
pályázó közül Szklenár Pál nyíregyházai segédlelkész 
egyhangúlag választatott meg.

Beiktatás. Schermann Sándor szepesremetei lel
készt e hó 24-én pünkösdhétfőjén iktatták be hivatalába.

Adományok. A szepesbélai ev. egyháznak Cser- 
rxokné sz. Hoffmann Szidónia 300 koronát hagyomá
nyozott Laám Albert dr. medgyesi körorvos és neje 
keres'tleányuk konfirmációja a'kalmával 200 koronát 
juttattak templomalapra.

Felügyelőválasztás. Az újcsanálosi evang. egy
ház pünkösd első napján tartott közgyűlésén egyhangú 
lelkesedéssel S z lá v ik  Mátyás dr.-t választotta meg fel
ügyelőjévé.

Tábori lelkészek. K u n d  Vilmos zsablyai lelkész 
és T ö r te li Lajos ceglédi vallástanár-slelkész tábori lel
készi szolgálatra hivattak be. Legyen Isten áldása fon
tos munkájukon.

A Protestáns Országos Árvaegylet e hó
29-én tartotta meg 56-ik rendes évi közgyűlését, me
lyen az 1914. évi választmányi jelentést és a szám
adásokat fogják tárgyalni, megállapítják az 1915. évi 
költségelőirányzatot és megválasztják 1915. évre a 
számvizsgáló bizottságot.

Glosius féle ösztöndíjért 1915. szeptember 30- 
áig folyamodhatnak külföldi egyetemre készülő lelkész 
vagy tanárjelöltek. A kérvények L iedem ann  Frigyes dr. 
biz jegyzőnél nyújtandók be.

A báró Baldácsy-alapitványt intéző bizottság 
Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő elnöklete alatt 
tartotta közgyűlését, melyen úgy az evang., mint a 
református és’ unitárius egyház püspökei és felügyelői 
majdnem teljes számmal vettek részt. A bemutatott évi 
jelentés utal a mai súlyos gazdasági viszonyokra s 
ebből folyólag az alapítványt is ér ntő hátrányokra, 
amennyiben a bérlők közül egyesek hátrálékban ma
radtak, mások pedig hadbavonulásuk miatt nem tud
nak megfelelni kötelezettségeiknek. Mindezek dacára a 
múlt évben is kiutalt 165 ezer korona, ezidén is folyó- 
sittatott az egyházkerületek számára. A zárszámadások 
jóváhagyása s a költségvetés elfogadása után az igaz
gató-választmányba hat évre Beniczky Árpád kér. fel
ügyelő, Petri Elek ref. lelkész, kér főjegyző, Dr. Da
rányi Ignác kér. gondnok újból megválasztattak.

Az új hadikölcsön. Egyetemes egyházunk kü
lönböző alapok tőkéiből összesen 300,000 koronát, 
a szarvasi ev. egyház 10,000 koronát jegyzett az 5 Va°/o- 
os új hadikölcsönre.

A kelenföldi ev. templomépitő egyesület
fontos missziót teljesít s a legteljesebb mértékben
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megérdemli nemcsak a szeretetteljes érdeklődésünket, 
hanem a hathatós támogatást is. A belügyminiszter 
által jóváhagyott alapszabályokat bárki kívánságára 
szívesen megküldi az egyesület titkára S zü ts  G á b o r  
vallástanár Budapest, II., Ostrom-utca 6. II. Tagsági 
jelentkezéseket és adományokat készséggel közvetít 
lapunk szerkesztősége is. Az eddigi adományokat a 
következőkben nyugtatjuk. Templomépítő tagok 1914. 
évi rész törlesztéssel: Pakányi Ferenc és neje, Röck 
István, Bátori Károly 200—200 K. Alapító tagok: Ze- 
lenka Frigyes, Bayer Urucsay Eba, özv. Gamauf 
Gyuláné, Jely Jánosné szül. Jankovits K., Bayer Kru- 
csay Ebba, br. Feilitzsch Berthold, Varsányi Mátyás, 
dr. Sennyei József, Deckmann Ágoston, Ráth Arnold, 
Hüttl Ármin, Wichmann Ede, Mayné Münster Cornelia, 
Scholtz Gusztáv, Hoffmann Ede, Csató Józsefné 
100— 100 K. Budai evang. iljúsági egyesület 200 K. 
Hermann Julia 50 K. Rendes tagok : Deckmann Guszti, 
Deckmann Anny, Benedek András, Benedek Róbert, 
özv. Münster Károlyné, Kappel Lajos, Sáfár Pál, Biczó 
Dánielné 20—20 K. Glatz Oszkár, dr. Papp Ferenc, 
16— 16 K. Simonyi Pál 15 K. Pusztay István 12 K. 
dr. Filarszky Nándor, Kacs".novszky József, Benedek 
Márta 10— 10 K. Szimonidesz Lajos, Hauszky Sámuel, 
Benárd Jenő, Grosch Hermina, Trautmann Péter, Wal
ter Márton, Csató Mariska, Kobelrausch László, Fillin- 
ger Károly 8 — 8 K. Pirner Frigyes, Pirner Frigyesné, 
Mórócz Kálmánné 5—5 K. Dr Ulmer Ágostonné, 
Rózsa Irén, Brocskó Lajosné, Dr Ulmer Ágostonné
4—4 K. Adományok: Egyházy Béla, Galászfy* Sán
dor 50 — 50 K. Beck Irén 20 K. Szende, Schleifer 
Rezső, X. Y., Greszler Vilmos, özv. Pottyondy Lajosné, 
Gregersen G és Fiai, Trautmann Péter, Rózsa Sándor, 
Rózsa János, Curt Winter 10— 10 kor. Dr Péchy 
István 7 K. T. E., Nagy József, Gaal Elemér, özv. 
Menyhard Sné 4 —4 K. Martin Ferenc, Kurucz M. 
3—3 K. Bials Jenő, Herczka Adolfné, Karikás Rezső, 
Keviczky Lajos, Krkos Gusztávné, Gyus, Horváth 
János, Kubányi Andor, Dávid Imréné, Hugyecz Já
nosné, Pillz Gyuláné, Csókái Jánosné, Nagy Erzsébet, 
Borbély Hermin 2—2 K. Zseli Ferencz, Fuchs Paula, 
Köpe Anna, Kimmel Emőné, Miklós Tiborné, Braun 
Gizella, Jákobéi Margit, Döbreutey Irén, Kunst, Provok 
Katicza, Reimer Miczi, Szénási Antal. Müllner János, 
Hauszky Sámuel, Tóth Andrásné, Wolf Henrik, Cirner 
Henrik, Balogh Ernő, Kostendt Ernő, Antoni, Loeve 
Strauer Dezső, N. N. 1 — 1 K. Cseh Józsefné 20 és 
Nyulassy 40 fill. Összesen 310260. Józsa L pénztáros.

A torzsai evang. árva és szeretetház évi
jelentéséből látjuk, hogy a szomorú viszonyok követ
keztében nehéz viszonyokkal megküzdeni kényszerülő 
szeretetintézményben 45 gyermek talál állandó otthont. 
Ezekhez jön a 12 újpázuai evang. árvaházi növendék. 
Az árvaház bevétele volt 16036‘81 kor., kiadása
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1225495 kor., egy árva ellátása tehát 215 koronába 
került. A 3781*86 kor. maradék már régen felhaszná
lódott, úgy hogy az árvaház támogatásra rászorul. Az 
árvaház jótevői a németországi Gusztáv-Adolf-egylet, 
hazai egyetemes gyámintézetünk. Hathatós támogatás
ban részesítették azonkívül özv. Schumacher Frigyesné 
Baja, dr. Belohorszky Jánosné Újvidék, Korossy Emilné 
Szabadka, Schneiderné Torzsa, Haffner Vilmosné Me- 
kényes, Rásó Mihály Alsószeli, a magyarbolyi ev. nő
egylet és mások.

Német figyelem. Lenk H. leipzigi ág. h. ev. lel
kész . a magyar katonák önfeláldozó vitézsége iránti 
lelkesedésből és elismerésből „M i [a b ib lia?“ című 
könyvét, amely több, mint 100,000 példány forog né
met kézen, Scherg György brassói ág. h. ev. lelkész 
közbejöttével Sütő Rezső által magyarra lefordittatta s 
5000 példányban a saját költségén kinyomatta. A köny
vet a brassói lelkész ingyen küldi szét mindenüvé, 
ahol szeretik az evangéliumot. Ha az első kiadás el
fogy, a szerző második s esetleg harmadik kiadást is 
óhajt belőle nyomatni. Tisztelet és elismerés adassék 
jószivéért és nemes buzgólgodásáért a derék leipzigi 
lelkésznek.

Sajtóhiba kiigazítás. A 21. számban Szelényi Ödön dr. 
lelkésszé avatása „lelkészválasztás“ cim alatt van közölve A 
cím „lelkészavatás"-ra javítandó. Ugyanott Honéczy Pál rém 
dunaföldvári, hanem pusztafö ld vári lelkész.

LEGÚJABB

Ima könyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)
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RAFFAY SÁNDOR

budapesti ev. lelkész.!

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
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A gyűlések ideje.
A múlt évben közigazgatási összejöveteleink nagy 

része elmaradt a háborúval járó zavarok, de még 
inkább amiatt, mert egyházunk vezetői a legmagasabb 
és az alacsonyabb fokokon is bizonyára abban a véle
ményben voltak, hogy egyházunk élete a nagy utazá
sokkal és sok költséggel járó gyűlések nélkül is folyik 
a maga megszokott medrében tovább. Ebben a véle
ményükben nem is csalódtak, mert itne csakugyan 
megvoltunk gyűlések nélkül, ami csak azt bizonyítja, 
hogy az egyházi élet súlypontja az egyházközségi 
csendes és buzgó munkán nyugszik és nem a köz- 
igazgatás „beszédes porondjára“ esik. Ez azonban 
csak a kérdés egyik oldala. A másik a mi önkormány
zaton nyugvó alkotmányunk szempontja. Ebből a szem
pontból a gyűlések elmaradását csak sajnálnunk lehet 
és helytelenítenünk kell. Nemcsak azért, mert pl. a 
reformátusok gyűléseiket rendre megtartották és meg
tartják, hanem azért is, mert a gyűlések elmaradásából 
sok egyházra nézve anyagi és erkölcsi kár háramlott. 
Elég röviden utalni például a kétszáz adóalapi felleb
bezés elintézetlenségére és más függőben levő ügyek 
(pl. választások) újabb elodázására. Nem tudom, a 
gyűlések elmaradása révén eszközölt megtakarítások 
felérnek-e azzal a kárral és hátránnyal, amit a rossz
kor alkalmazott takarékosságnak köszönhetünk ?

Most megint elkövetkezett a gyűlések ideje, de 
most a sokkal zavarosabb háborús helyzet miatt még 
nehezebb lesz gyűlés: znünk, mint az ősszel lehetett 
volna. Reméljük, hogy a nehézségeket legyőzve sike
rülni fog a közgyűléseket az egész vonalon megtartani.

De hogyan ?
Röviden és a háborúhoz méltóan !
Ez mindenesetre nem lesz könnyű dolog. A tár

gyak halomra gyűltek, a mi tárgyalási módunk pedig 
mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy gyorsan
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végezzünk. A rósz szokásokon, a terjengős előadáso
kon mindenesetre segíteni kell és segíteni is lehet.

A gyűlések munkájának a legnagyobb mértékben 
való megkönnyítése és az eddigi szokáshoz képest a 
gyűlések alapos előkészítésében óriási haladás volna, 
hogyha a bizottsági gyűléseket nem a közgyűlésekkel 
kapcsolatban tnrtanók, hanem olyan időpontban, ami
kor a közgyűlésig a bizottsági tárgyalásokról felvett 
jegyzőkönyveket az esperesi illetve piispösi jelentések
kel együtt kinyomatva a közgyűlés tagjainak a kezébe 
adhatjuk.*

Igaz, hogy ha az esperesi és püspöki jelentések 
ki volnának nyomatva, nem volna alkalma egy köz
gyűlési tagnak a szép és minden aprólékos dologra 
kiterjedő, nagy buzgalommal összeállított jelentés ki- 
nyomatásanak az indítványozására, azonban az is igaz, 
hogy a jelentés kézben lévén nemcsak utólag lesz 
majd elolvasható, hanem felolvasottnak, sőt áttanulmá- 
nyozottnak is tekinthető, úgy hogy a közgyűlés egy 
pár rövid beszéd után rögtön in medias res bocsát
kozhatnék és a kézben levő vezérfonal alapján meg
hozhatná a szükséges határozatokat. Közigazgatási 
quisquiliák helyeitfoglalkozhatna kezdettől fogva érdem
leges dolgokkal s egyszeriben eltűnnék közgyűlése
inknek távolabb levőkre gyakorolt azon leverő hatása, 
amelyet a leghátulsú sorokban gyakran észlelni lehet. 
Ezek a jó, egyházunk gépezetét belülről nem ismerő 
buzgó egyháztagok nagyrészt csalódottan hagyják el 
közgyűléseinket, mert az evang. egyház specifikus szel
leméből ezeken az összejöveteleken, azok aprólékos 
dolgokkal való bibelödésében vajmi keveset tudnak 
felfedezni . . . Azért azután évről-évre kevesebben jár
nak a gyűlésekre s vannak esperességi sőt kerületi 
gyűlések is, ahol az u. n. „világi elemet,“ amely nem

* A dunántúli egyházkerületben a bizottsági jegyzőkönyvek
nek a közgyűlés előtt való kinyomatásának az üdvös szokása 
már több éve megvan.
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ex professo kénytelen gyűléseinkkel és ügyeinkkel 
foglalkozni, maholnap a tíz újjonkon meg tudjuk szá
molni . . .

Hallom az ellenvetést, hogy a bizottsági üléseket 
nem lehet elválasztani a, közgyűléstől. Csakugyan, a 
mostani idő nem alkalmas arra, hogy ezt megtegyük. 
Azonban ott, ahol bizottsági üléseket már tartottak, ott 
a határozatok kinyomatását és a közgyűlés tagjaival 
leendő közlését a leghatározottabban meg lehetne 
kívánni. A költségtöbblet, mivel ezek a jegyzőkönyvek 
úgyis kinyomattatnak — csakhogy persze a közgyű
lések után 1—2 hónapra — elenyészően csekély. Csak 
jóakarat kell hozzá. Az esperesi és püspöki jelentések 
előzetes közlésével szintén így vagyunk ! . . . Igaz, 
hogy mivel az ‘utóbbiak az esperesi jelentések alapján 
készülnek, összeállitásukra nem sok idő van, de azért 
néha kevés idő alatt is lehet érdemes munkát végezni.

Ha így elő volnának a gyűléseink készítve, a 
gyűlések tagjai tájékozottan mehetnének a tárgyalásokra 
s tárgyilagosabb, magasabb nívójú közgyűléseken ve
hetnénk részt, mert nem csak az előadók és a bizott
sági tagok tudnák: „m iről van szó,“ hanem mások 
sem volnának csupán semmitmondó tárgysorozatokra 
utalva, hogy azokból merítsék azoknak a tárgyaknak 
az ismeretét, amelyekről pár perc múlva az előadói 
javaslat után rögtön nemcsak véleményt kell alkotniok, 
hanem határozniok is . . .

Minden jelentéktelensége mellett különösen most, 
amikor az idő drága, amikor nagy horderejű dolgok 
forognak szóban, fontosnak tartom, hogy a gyűlések 
előkészítése alaposabb legyen, mint a régi kényelmes 
és uyugalmas időkben. Időt nyerünk vele a fontosabb 
kérdések megvitatására.

Mert lesz az is. Nehéz kérdés elég.
A háború egy pár egyházunkat alaposan meg

tépázta, lehet, hogy tönkre is tette. Szeretnők, "hogyha 
egyetemes gyámintézetünk s annak minden egyes 
szerve, a kerületi és esperességi gyámintézetek is szá
mot vetnének anyagi erejükkel s ha már most gon
dolkozni kezdenének azon, hogy hitünknek ezen súlyo
san sújtott cselédein és őrállomásain evang. egyház
egyetemünk, vagy gyámintézetünk hogyan segíthetne 
és hogyan kellene segítenie.

Azért kérjük az illetékeseket, hogy ezeknek az 
egyházaknak az állapotáról minél hamarább alkossa
nak tiszta képet maguknak s azt hozzák köztudomásra. 
Talán ha látjuk a sebeket, segíteni is igyekszünk és 
segíteni is tudunk rajtuk!! . . . Elég baj az, hogy ma
gunknak is vannak elesettjeink és koldusaink, —• de 
legalább siessünk támogatni őket. Ha ezzel is várunk, 
ha ezt is halogatjuk, a végén épen oda nem jutnak 
majd filléreink, ahol nekünk magunknak kell segí
tenünk . . .

Felvetette a háború a magyar bibliatársulat tervét 
is. Azon melegében egy pár cikket irtunk róla, azóta
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nyugszik a dolog. Mondjuk, hogy egyénileg nem harag
szunk az angolokra, mondjuk, hogy mi nem azzal üd
vözöljük egymást, hogy „Gott strafe England“ — de 
bármilyen hűvös tárgyilagossággal és okos tartózko
dással kezeljük is a dolgot, az kétségtelen, hogy a 
magyar evang. egyházra és a magyar protestantizmusra 
nézve erkölcsi lehetetlenség angol kegyadománykép 
tovább elfogadni az olcsó b ib liá t! . .  Akármekkora 
akadályok álljanak is egy magyar bibliatársaság meg
alapításának az útjában, nemzeti becsületből el kellene 
takarítanunk s le kellene küzdenünk őket mégha égbe 
meredő hegyekként állnának is utunkba. Hol vannak 
a lapjaink, az irodalmi társaságaink, lelkészegyesűlete- 
ínk, a bibliával hivatásszerűleg foglalkozó professzo
raink? . .  . Miért ha llga tnak? ... Ha ők hallgatnak, 
szólaljanak meg az egyházak, az esperességek s alul
ról indítsák meg és sürgessék a mozgalmat, mig ered
ményét nem látják. Ki kell tűzni a magyar bibliatár
sulat ügyét minden esperességi gyűlés tárgysorozatára, 
egyik-másik határozatának majd csak lesz annyi sze
rencséje, hogy felkerül és megmozgatja egyházi ügye
ink intézőit. Csináljuk egyszer megfordítva. Ne vezér
szerepre szívesen vállalkozók után menjünk bólongató 
s a dolgok állásáról jóformán tudomással sem biró 
helyeslő kórósként, mint rendesen szoktuk. Előttünk a 
komoly feladat! Ha önkéntes vezér nem akad, tegyük 
kötelességévé valakinek, hogy érte lándzsát törjön s 
szerezze meg hozzá a vonakodók és fontolgatók hozzá
járulását.

Azt hiszem, az adóalapi segély ügye is megér
demli, hogy vele minél szélesebb körben foglalkozza
nak. Igaz, hogy egyetemes egyházunk vezetőinek a 
jóindulata pillanatnyilag segített az adóalapi segélytől 
meglepetésszerüleg elesett egyházak súlyos helyzetén, 
azonban ez a jóindúlat magában véve nem elég. Az 
adóalapi bizottság a segélykérvények elbírálásában, 
illetve az adóteher megállapításában oly ingadozóan 
járt el s 1909. valamint 1914. évi munkálata közt oly 
váratlan s bizonyára nem egy helyt indokolatlan különb
ségek mutatkoznak, hogy az egyházak ezt szó nélkül 
saját érdekükben nem hagyhatják, hanem azt kell kiván- 
niok, hogy a kérvények elbírálásánál se az esperességi 
szárhvevőszékek, se a bizottsági előadók az egyház, 
tudta nélkül javaslatokat — amennyiben az egyház 
bizonyítékait és kimutatásait helyesbítik vagy kifogásol
ják — ne tegyenek, hanem adassék mód és alkalom 
az egyházaknak arra, hogy a közbeeső kritikák ellen 
is védekezhessenek s azokra nyilatkozhassanak. Csak 
igy van a bizottságnak is módjában, hogy a körülmé
nyek gondos és alapos mérlegelése után hozhasson 
határozatokat. Ezt a bizonyítást a felebbezés alkalmá
val pl. az egyetemes gyűlés előtt nem lehet elvégezni. 
Valószinü, hogyha a közbeeső hibák kiküszöbölésére 
az egyházaknak alkalmuk lett volna, a felebbezések 
legnagyobb része elmarad.
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Egyéb a háború áítal felszínre hozott kisebb- 
nagyobb jelentőségű kérdés is akad majd. Én csak 
azokat emeltem ki, amelyek egész egyetemes egyhá
zunk érdeklődésére számot tarthatnak.

A legfontosabbat legutoljára hagytam. Tudomá
som szerint vannak egyházak, amelyek evang. egy
házunk jelenlegi stádiumában a zsinat további műkö
dése ellen vannak. Ennek az álláspontnak a jogosult
sága nyilvánvaló. Bárhogy végződjék is a háború min
denkép határjelző lesz egyházunk életében is. Lesznek 
a háborúnak tanulságai, utána egyházunknak új felada
tai. Ezen a bázison kell majd újra kezdődnie a há
ború végeztével a zsinát törvényhozó munkának is . . . 
Mivel a háhorú vége emberileg előre nem látható, 
nincs sok értelme annak, hogy a zsinat — ki tudja 
meddig — az elnapoltság stádiumában maradjon. Az 
egyetemes gyűlés alkalmával gyűljön össze formális 
ülésre s mondja ki feloszlását.

Ha ebben a kérdésben is megnyilatkoznék a köz
vélemény, azzal bizonnyára szolgálatot tenne egyházuk
nak s megkönnyítené a zsinat elhatározását is.

Van tehát dolgunk és ügyünk a kebelbeli dolgo
kon kivűl is elegendő, melyekről az idő helyes beosz
tásaival s nagy időkhöz méltóan kell állást foglalnunk 
ez évi gyűléseinken.

Sz. L.

Hodern bajok.
ti.

Az első részben a modern bajok gyökeréig akar
tunk ásni. A második részben a bajokra adandó or
vosságot kell felismernünk. Mert azt nagyon könnyű 
mondani, hogy tanítsd meg bízni a modern embert 
Istenben. De hogyan? Hogy a régi utakon ez absur
dum, azt modernjeink közönye ékesen illusztrálja. Uj 
utak csapása nélkül minden maradni fog a régiben 
egész a megkővesülésig. Ezen pedig meg kell borzadnia 
minden egyházáért és vallásáért aggódó kebelnek. Ahol 
ez a megborzadni tudás kiveszett a telkekből, oda 
már a halál borította leplét takaróul. Hogyan segítsem 
a modern embert az Istenhithez? Hogyan, mi módon? 
Ha a Szentirásban való jártassága és bennélése nem 
hiányoznék, nem kérdezném ily aggságosan. De hiány
zik 1 És ez újabb nehézség. Kevés élménye van arról, 
aki az út, igazság és az élet. Úgy hogy nem elég rá
mutatni az útra, hogy ezen haladj, mikor az utat magát 
sem tudja merre van ? ! Az idők és lelkek járása hozta 
magával, hogy most az útig is sok utat, főútra vezető 
mellékösvényt kell ^modern embernek mutatni, hogy 
eligazodjék az üdvösség felé. A huszadik században 
nem elég azt mondani, hogy Jézus vezet az Atyához, 
hanem tessék Jézusig is kalauznak lenni. Általános 
szabályt sem lehet fölállítani az eligazításban. Hogy a
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főútra ki hogyan talál ki, az attól füge, hogy a főúttól 
mily messze van, hol áll, vezet-e onnan, ahol áll, 
tényleg gyalogút a főúthoz? Nem lehet azt mondani 
minden modern embernek, menj keletre a főútig ( Jézus), 
mert az egyik északon, a másik délen áll stb. stb. 
Mindezekből látni való, hogy a modernek gondvise
lésében az egyéni cura pastorális szempontjának kell 
irányadónak lennie. Sablonokkal itt nem lehet boldo
gulni, a legkevésbbé tani kijelentésekkel. A főútra ve
zető mellékutak subtilis föltárása a legmélyebb pruden
tia pastoralis.

A neveléstanból tudom, hogy új ismeretet csak 
már meglevő ismerethez szabad és lehet kapcsolni. A 
nagy egyszeregy előtt a kis egyszeregyet kell megtanulni. 
Törvényszéki tárgyalás előtt a római jogot kel! megtanulni. 
Boncolás előtt a szerves- es szervezetlen kémiát. A 
vallást sem lehet a hiszekeggyel és a Szentháromság
gal kezdeni, hisz azzal végezni kell. A vallás vetületé- 
ben azonban nem ismeretek, hanem élemények esnek 
latba. Úgy hogy azt a jó pedagógiai elvet, hogy csak 
már meglévő ismeretekhez kapcsolhatók új isleretek, 
vallásilag oda kell módosítanunk, hogy csak már meg
lévő éleményekhez kapcsolhatók új élemények. Aki ezt 
figye'embe nem veszi, lélektani és pedagóg'ai botlást 
követ el a vallas terén is Már meglévő Istentapasztalá
sok nélkül mihez kapcsolódjék a keresztyén Istenta
pasztalás metafizikai fölsége ? Differenciál és integrál 
számitás hova épüljön fel, ha nincs alsóbbrendű ma
tematikai alapja?

De hagyjuk el a vallás lélektani és ismeret elmé
let» (helyesebben éleményelméleti) hatterét. Vegyünk 
konkrét példát s azon szemléljük, hogyan vezet át a 
hid az alsóbbrendű vallási értékekből a fölsőbbekhez.

Ismertem egy magas állású hitetlen jogász em
bert. Templomba nem járt, úrvacsorához 15 év óta 
nem járult, papokat szidta, egyházat és vallást fölös
legesnek tartotta. Ezekből a szimpt.»mákból könnyű 
jellemképet alkotni. De — és most jön az én hidam — 
erősen élt benne a jog és igazság tisztelete. Ez feltét
lenül megbecsülendő és értékelendő jellemtulajdonság. 
Kapocs az általa lekicsinylett valláshoz. Mit tennél, ha 
az volna feladatod, hogy kiemeld belőle a vallásilag is 
értékes elemeket ? Aztán fokozatosan megnemesítsd és 
megdicsőitsd a vallás glóriájában? — Az első lépés, 
hogy elismeréssel adózz a benne élő hitnek a jog és 
igazság iránt. Aki meg van győződve arról, hogy a 
világot a jog erejének kell összefognia és a komisz- 
ság dacára is az igazságnak kell diadalmaskodnia, az 
az ember öntudatlanul is vallásos ember, mert értékes 
hit van benne. Csakhogy hite töredék, részhit, ami 
kiegészítésre, teljessé tevésre, megnemesitésre, meg- 
dicsőitésre és Isten kegyelmére szorul. Aki az igazság 
diadalába rendületlen hittel tekint, az az ember már 
hallgatagon elismerte, hogy van fölsőbb hatalom, mely- 
lyel vagy kivel nem lehet packázni. Akiben a jog és
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igazság diadalába vetett hit él, abban istenhitéi, csak
hogy lefátyolozott, homályos, töredék — vagy rész 
istenhit, de a legfontosabb, hogy öntudatlan istenhit. 
A feladat itt nem lehet más, mint hogy ezt az öntudatlan, 
lefátyolozott istenhitet fokozatosan, lassan öntudatosítsd, 
s a fátylat levedd a homályból, mely mögött a legjó
ságosabb Atya orcája fénylik várván gyermeke jöttét- 
így lesz az istenhitbői Istenhit. így vezet a híd a meg
lévőből újba, ismeretlenből ismertbe, öntudatlanból 
öntudatosba, részből az egészbe, földből az égbe, 
isteniből az Istenbe. És a nehéz küzdelmek, lelki vias- 
kodások és kínok közt kapott hiten Isten áldása fog 
nyugodni, mely szilárdságban, közvetlen bizonyosság
ban vérben és életben oly erős, hogy rajta a poklok 
kapui sem vehetnek diadaimat Csak az Istennel küz
dő Jákob imája ne maradjon el az áldásért, mert ak
kor bizonyos, hogy Isten átviszi a leiket egy transzcen
dentális lendülettel időből örökkévalóságba, végesből 
végtelenbe s a porból a szentek szentjébe !

Isten nagy és fölséges mind eszem, mind pedig 
szivem számára. Én őt föl nem foghatom.

Gott erkennen bieibt unmöglich 
Wohl dem, der Ihn erlebt.

De átélnem őt lehet. Ha Isten nagy és végtelen, 
keresem a földön az istenit, azzal már könnyebben bírok. 
Az már közelebb esik eszem és szivem számára. Ha 
istenit nem keresek és látok az életben, akkor Isten- 
keresésem szomorú és sivár. „Ahol nincs napsugár, 
ott nincs nap.“ Ahol nincs szép, jó, igaz, nemes, szent- 
séges, isteni, — ott nincs Isten. A nap színképét suga
raiból prizmákkal állítom össze, mert a napba nem 
nézhetek. „Léted világít, mint az égő nap, de szemünk 
bele nem tekinthet.“ Isten létét és közelségét is földi 
letükröződéseiben élem, elsősorban legtökéletesebb 
földi letükröződésében: az Úr jézus Krisztusban. Ezért 
nem mehet senki az Atyához, hanem csak ő általa.

A modern bajok orvosa is az Úr Jézus Krisztus, 
kiben a boldog tiszta szívűek az Istent meglátják.

E n d re ffy  János.

Az ember származása.
II!

Még kevésbé volt képes erre a virágzást követő 
hanyatlási korszak. Ez nemcsak hogy nem tudott az 
előbbi dicsőséges korszak magaslatán megmaradni és 
ebből kifolyólag a világ és az ember keletkezésének 
titkát megfejteni, hanem még új eszmék termelésére is 
képtelen volt. Ennek a kornak bölcselői az elődök 
eredményein élősködtek. így a stoikusok szerint az 
ember az anyagból, amelyet ők egyúttal istennek is 
neveztek, a benne rejlő tűz munkálódása segítségével 
vált ki. A lélek is meleg anyag, tűz, a vérben van és 
úgy támad, hogy a nemzetire átvitetik. Az epikureusok 
embere az atomok, még pedig részben a tűz, részben
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más atomok csoportosúlása. A skeptikusok az ismeret 
lehetetlenségét vitatván, már philosophiájuk alaki té
nyezőjénél fogva sem foglalkozhattak az ember előál
lásának kérdésével. Az eklektikus Cicero szerint az. 
örök és „készen álló“ , „kéznél“ levő anyagokból te
remtette az isten az összes lényeket s így az embert 
is. A lélek, állítása szerint anyagtalan, másik állítása 
szerint lég, vagy tűznemü, eredetére nézve pedig az 
istenség kidolgozása. Hogy azonban ez az isteni ere
detű lélek az örök anyaggal mikép egyesült emberré, 
azt nem magyarázza meg. Az eklekticizmus második 
nagy képviselője, Seneca az embert testből, a tűz
nemü lélekből és az isteni észből állónak gondolja. 
Mind a hármat a tűznemü isteni szellem, a pneuma 
teremtette és egyesítette egymással. Erkölcsi felfogá
sának megfelelőleg emelkedett Epikietosnak ama hite, 
„hogy az emberi szellem az istenivel rokon.“ E zt a 
hitét osztotta egy nagy tisztelője, Marcus Aurelius 
Antonius császár is. Az ezen irányok nyomán támadt 
új skepíicismus osztozott elődje felfogásában, hasonló
kép tagadja a dolgok eredetének megismerhetőségét. Ez 
a destruktiv irány azonban nem volt képes az ember 
kutatás vágyát megbénítani. Az „új-pythagoreusokben“ 
a Pythagoras, a „pythagorasi irányú platoiak“ -ban 
pedig a Pythagoras és Plató szelleme kelt életre, az
zal a hozzáadással, hogy mivel az ember a maga 
korlátoltsága miatt, az igazságot megismerni nem ké
pes, az igazságra törekvő lelket maga az Isten segíti 
útjában „kijelentés“ által Ama előbbiek szerint az 
Isten az embert mikrokosmossá teremtette, „mivel 
valamennyi világerőt mozgásban egyesít. Az utóbbiak 
szerint az Isten a számok segítségével az anyag ren
dezése által először a világielket teremtette meg. Eb
ből a világlélekből az emberi lelket, melyet testté 
rendezett, anyaggal összekötött és embert alkotott. 
Plato szelleme a zsidó vallásosságra is hatott. Ezen 
hatásból megszületett a zsidó-görög bölcselet, mely 
fejlődésének csúcspontját az alexandriai Philoban érte 
el. Philo szerint a meghatározhatatlan, minden anyag 
felett álló fenséges Isten a belőle kíáradó logos, ideát, 
daemont, vagy más szóval angyal segítségével az 
örök, de rendezetlen anyagot testekké rendezte és ezen 
testekbe az ugyancsak belőle áradó és vele folytono
san kapcsolatban lévő lelkeket oltván, megteremtette 
az embert. Hasonló ehhez az „új-piatonista“ Plotin 
tanítása. Eszerint a minden emberi meghatározáson 
felette álló isten, hatása által, a noust, az értelmet ez 
ugyancsak ilyen módon a világielket és a lelkeket, 
ezek pedig, mint az eredeti isteni forrástól legtávolabb 
eső leggyengébb és legkevesebb fénnyel bíró való
ságok, az anyagot teremtette meg. A lélelek pedig 
rávetvén sugarait az anyagra, megszületett az ember. 
Eszerint a lélek nem lakik a testben, hanem kívülről 
eleveníti meg azt. Monista, egységes felfogásra töre
kedett Plotinos tanítványa Porphyrius is. Ő az anya-
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got úgy képzelte, mint az eszményinek végleges kialvása 
után vissza maradt substrátumok. Ebbe a substratumba 
bocsát a lélek egy magánál alsóbb, testtel rokon erőt 
és evvel egyesülve teremti meg az embert. Ehhez hason
lót vall tanítványa Jamblichos is, aki szerint az ember 
érzékfeletti erőnek a jelenség világgal való egyesülése 
utján állott elő. Álljon itt végül a görög bölcselkedes 
utolsó nagy mivelőjének, az „athénei iskola“ képvi
selőjének, Proklosnak, az ember származásáról szóló 
tanítása. E szerint az Isten által létrejött lélek minden 
világkorszakban egyszer száll le az Istentől a földi 
életbe. De ezen isteni törvényen, a szükségképenisé- 
gen kívül, még egy más, szintén isteni hatalom, a 
büntetés is hajtja a lelkeket a testi világba, amely 
akkor éri őket, ha az eredeti hazájukban, az eszmék 
világában, erősen megszállja őket a vágy a rossz, az 
érzéki világ után. Hogy azonban az így, akár a szük
ségszerűség, akár büntetés által, az érzéki világ kö
rébe hajtott lélek, miképen egyesül az érzéki világgal, 
nevezetesen a testtel, vagyis hogyan áll e kettő egye
süléséből az ember, azt Proklos nem magyarázta meg, 
de nem is magyarázhatta, lévén az ő tanítása már 
nem is annyira philosophia, mint inkább phantastikus 
vallásbölcselet. Vele zárul be a klasszikus görög böl
cselkedés kora.

De nem szűnt meg a hatása Az első keresztyén 
bölcselőkre hatván, megteremtette a gnostikusok, az 
egyházi atyák és a középkori scholasticismus böl
cseletét. Ezen rendszerek mindegyike kifejtette az em
ber teremtésére vonatkozó nézetét, amely erősen hordja 
magán az újplatonismus bélyegét. A gnostikusok leg
főbb, megnevezhetetlen és felfoglal hatatlan istene a 
világ keletkezésének hajnalán számtalan örök erőt* 
isteni szellemet, úgynevezett áónt, árasztott magából 
Ezek legalsóbb szellemi köréből származott a zsidók 
istene, a teremtő isten. Ez az anyaggal érintkezvén és 
azt az isteni szellemmel áthatván, megteremtette a 
jelenségvilágot és az embereket.

Ezt a tanítást a: egyházi tannal különösen On- 
genes igyekezett összeegyeztetni. A lelkeket az ő hite 
szerint is az Isten teremtette, mégpedig egyformáknak. 
Ezeknek a telkeknek azután tetszésökre bízta, meg
maradnak-e mellette, vagy pedig eltávoznak tőle. — 
Azokat pedig, kik az utóbbit választották, mennyei 
birodalmából száműzte és anyaggal, testtel vevén Őket 
körül, embereket teremtett belőlük.

A nagyságban vele osztozó latin egyházi atya, 
Augustinus, az ember származására nézve az egyházi 
tanhoz ragaszkodott, amennyiben az embert úgy testi, 
mint lelki mivoltára nézve az Istentől teremtettnek ál
lította. Az Isten a két alkotó részt, a testet és a lelket, 
annyira egyesítette egymással, hogy a lélek a test 
minden részében ott van és annak minden élettevé
kenységében részt vesz. Az újplátói emanátiós elméle
tet a keresztyénséggel Scotus Erigena igyekezett össze-
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egyeztetni, ö  az első ember létezését úgy tekintette, 
mint az istenség lényegéből emanált testi és lelki 
állagok egyesülését. Figyelmet érdemel az ebben a 
korban élő két aristotelesi tanítványnak, az arab 
Averroesnek és a zsidó Maimonidesnek tanítása. 
Averroes az Isten és az anyag örökkévalóságát hir
dette. Ebből az ember úgy keletkezett, hogy az Isten
től legtávolabb eső csillagcsoportnak, a hold körének 
értelmi ereje az anyagra reá sugárzik. Eszerint az 
ember egyáltalában nem isteni eredetű. Magasabbra 
emeli az embert zsidó kortársa, Maimonides. Az ő 
emberébe maga az Isten oltja bele az ismeretre tö
rekvő vágyat, az észt.

Az újkor első bölcselője, Cartesius szerint az em
bernek úgy a lelkét, mint a testét az Isten teremtette, 
de nem egyesítette egymással. Még a földi emberben 
is két különálló erőként állanak, nem egymás mellett, 
hanem egymással szemben. Csak az Istennek akarata 
tartja őket egymás mellett. Azonban ha ez így van, 
hogyan hathatnak a test érzetei a lélekre es a lélek 
mikép hajtja a tőle teljesen független és idegen, sőt 
irányában ellenséges testet akaratának szolgálatába? 
Erre a kérdésre felelt Cartesius tanítványa, Geulinx. 
Szerinte az Isten nemcsak teremtette az embernek 
mindkét alkatrészét, hanem az egykori teremtést a 
jelen emberének minden mozdulatában, cselekvésében, 
gondolatában szóval minden testi-lelki tevékenységé
ben folytatja. .Minden hatás, minden cselekvés, amely 
külsőt es belsőt, szellemet és világot összeköt, eszerint 
sem a szellemnek, sem a világnak, hanem az istennek 
közvetlen hatása. Tagjaimnak mozgása nem az én 
akaratom szerint történik, hanem csakis az Istenek 
akarata az, hogy ezek a mozgások végbe menjenek, 
ha akarom.“ Magát az egyes cselekvések végrehaj
tására vonatkozó akaratot is az Isten oltja belém idő
ről- időre. Vagyis az Isten akarja azt, hogy en akarok 
és akarjak. Emellett a magyarázat mellett azonban 
még mindig megoldhatatlanúl marad egy relytély, az 
t. i , hogy .mi módon jut a szellem a külső világ 
ismeretéhez, a testi dolgok fogalmaihoz ?“ A descartesi 
bölcseletnek ezt a második iejtelyét Malebranche oldja 
meg akként, hogy azt a lehetőséget, hogy én a külső 
világról tudomást szerzek, szintén maga az Isten esz
közli. Tulajdonkepen nem én látom a testi tárgyakat, 
hanem 6 es arnenyiben látom, az ö szemével látom. 
.Az Isten tehát a felsőbb medium az .én" és a kül
világ között.- Azonban a lét két fő-alkotó részének, 
a szellemnek és anyagnak ez a szembeállítása és az 
emberben csak az Istenség folytonos közvetítő hatása 
következtében való erőszakos, mechanikai egyesítése 
természetellenes, a két alkotó rész sohasem korres- 
pondal egymással, az istenség pedig minden személyi 
felfogás mellett is számtalan akarat, gondolat, ismeret 
és érzelemnyilvámtásokra omlik széjjel, úgy, hogy még 
egyrészt az ember csak eszköz az Istenség kezében,
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addig másrészt maga az Istenség nem egyéb a belőle 
kiáradó hatások összegénél. Ezeket az anomáliákat 
igyekezett megszüntetni a descartesi bölcselet negyedik 
képviselője, fejlődésének betetőzöje, Spinoza.

Huszágh Uyula.

KÜLÖNFÉLE.
K erü le ti gyűlés. A dunáninneni evang. egyház

kerület ez évi közgyűlését augusztus 26. és 27. nap
jain fogja megtartani. A gyűlést megelőzőleg három 
napon át (23. 24. és 25-én) a bizottságok gyüléseznek.

Gyászrovat. Alexy János nyug. poltári lelkész 
Rimaszombaton 74 éves korában meghalt.

Hazafias á ldozat. A pusztaföldvári evang. egy
ház május 30-án tartott közgyűlésén egyhangú lelke
sedéssel a hadsereg céljaira ajánlotta fel emlékként 
őrzött régi harangjait.

Új tá b o ri le lkészek. A hadvezetőség Horeczky 
Aladár ősagárdi lelkészt tábori leikészi szolgálatra ren
delte le. Legyen nehéz munkáján Isten áldása! — 
Kuntz Henrik verseczi és Lányi Alfréd kuczorai (Bács 
b. m.) lelkészek tábori leikészi szolgálatra behívattak. 
Isten áldása legyen mindnyájukon !

A pozsonyi és a sopron i theo log iák  egye
sítése ügyéből a dunántúli egyházkerület főiskolai 
nagybizottságának a jegyzőkönyvében olvassuk a kö
vetkező érdekes tervezetet:

A pozsonyi egyetemes evang. theologiai fakultás 
felállítását a közel jövőben hiába várjuk. Ezért a nagy
bizottság a kerületi gyűlésnek a pozsonyi és s sop
roni theologiák egyesítését ajánlja. Eperjes és a tiszai 
kerület a fúzió ellen van. E két theologia egyesítése 
azonban lehetséges és kívánatos. Az egyesült theologia 
Pozsonyban lenne felállítva, mert ott meg volna a 
lehetősége annek, hogy a theologusok az egyetemre 
is bejárhassanak s így szélesebbkörü tudományos ki
képzésben részesüljenek. Az egyesülés esetén Sop
ronban az egyházkerület a theologia helyett egy év
folyamra terjedő lelkészképző szemináriumot állít fel, 
mely a theologiai akadémia által adott tudományos 
kiképzést gyakorlati irányban kiegészíti. Ezen szemi
náriumnak egy éven át való látogatása a theol. kurzus 
négy évfolyamát elvégző minden theologusra nézve 
kötelező. A külföldön töltött idő csak a négy éves 
theol. kurzusba számítható be, a szemináriumi évet 
azonban nem pótolhatja. A szemináriumot végző hall
gatók leikészi vizsgát tesznek s rendes lelkészekké 
csak még egy félévi segédlelkészkedés után lehetnek. 
A szeminárium elvégzése a tiszai kerület eperjesi in
tézetéről kikerülő theologusokra is kötelezővé tehető, 
ha a tiszai kerület ehhez és az ebből folyó anyagi 
támogatáshoz nem járulna hozzá, egyetemes egyházi 
határozattal kellene kimondani, hogy az egyenlőség és
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jogysulatlan előnyök szerzésének a meggátlása szem
pontjából az eperjesi theologiát végző lelkészek csak 
másfél évi segédlelkészkedés után lehessenek rendes 
lelkészekké megválaszthatok! Bancsó Antal előterjesz
tette a soproni lelkészképző intézet szervezetének a 
vázlatát is. E szerint a szemináriumon a tudományos 
előadások fognának tartatni keresztyén hittanból a 
filozófia és a vallások történetével kapcsolatban főleg 
apologetikus irányban, keresztyén erkölcstanból, tekin
tettel a jelenkor szociális életének minden irányú 
mozgalmaira, egyházjogianból, tekintettel az egyházi 
közigazgatás különféle ágaira és viszonylataira s végül 
gyakorlati irásmagyarázatból. E mellett főcél gyakor
lati úton való bevezetés az istentisztelet, az egyházi 
közigazgatás, a lelkipásztorkodás és a belmisszió 
körébe vágó leikészi teendők végzésébe. E célból az 
intézet egy tanára a soproni egyház fizetésnélküli 
lelkésze lesz, aki a rá eső leikészi teendőket végzi s 
külön leikészi kört gondoz, mindenütt kísérve és al
kalmas helyeken segítve a szeminárium alkalmas 
növendékeitől. A szemináriumnak két tanára lesz: az 
egyik a rendszeres, a másik a gyakorlati tudományo
kat adja elő. Az egyik végzi az igazgatói teendőket, 
felügyelője a bennlakásnak is. Külön még egy segéd
tanárra lesz szükség. A jelöltek mindnyájan bennlakók. 
A bennlakás s általában a szemináriumi évfolyam 
ingyenes. Az egész terv megvalósításához szükséges 
költség fedezetet találna.

A Protestáns Országos Á rvaegyle t a múlt 
szombaton délután 6 órakor tartotta meg 56. közgyű
lését dr. Kovácsy Sándor ny. miniszteri tánácsos el
nöklésével előkelő közönség jelenlétében a Protestáns 
Országos Árvaház nagy termében. A közgyűlést a 
Himnusz vezette be, majd Kaczián ev. esperes-lelkész 
mondott hazafias érzülettől áthatott buzgó imát, mire 
Kovácsy Sándor elnök megnyitó beszéde következett, 
a melyben mindenek előtt lelkes szavakban köszön
tötte a harctéren legendás hősiességgel küzdő vérein
ket hervadhatatlan érdemeikért: majd mély részvéttel 
megemlékezett Teleki Sándorné grófné haláláról, ki 
40 évig védőasszonya volt az egyletnek, elparentálta 
dr, Jármay Gyulát, a számvizsgáló bizottság 40 éven 
át volt tagját, Gyöngyélyi Jánosnét, a nővalasztmány 
regi, érdemes tagját, ki végrendeletileg 2 darab Pesti 
Magyar Kereskedelmi-Bank-részvényt hagyott az egy
letre: részvéttel adózott továbbá dr. Zsilinszky Mihály
nak, dr. Ballagi Aladárnak és Bendl Henrik egyleti 
pénztárosnak, kiknek fiai hősi halált haltak. Lelkesen 
üdvözölte dr. Szontagh Félix egyetemi rk. tanárt kór
házi főorvost, ki immár 25 éve a Protestáns Országos 
Árvaház érdemekben gazdag orvosa, úgyszintén Brocskö 
Lajosné tanítónőt, Máchik Gyuláné árvaanyát, Cson- 
tossy Emilia segédárvaanyát eredményes árvaházi mű
ködésük 25 évfordulója alkalmából. A közgyűlés a 
jubilánsokat zajosan megéljenezte. Köszönetét mondott
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a Macher és Roszner szállító cégnek, a mely 25 év 
óta segíti elő az árvaház növendékeinek zebegényi 
nyaralását a málhának ingyenes szállításával az el-és 
visszautazáskor. A megnyitó beszéd után pálóc/i Hor
váth Zoltán dr. ügyész-titkár helyett elnök ismertette 
s Brocskó Lajos kir. tanácsos igazgató által híven és 
szépen meg'rt jelentést az egylet és árvaházának 1914. 
évi működéséről, mely minden tekintetben örvendetes
nek mondható Az egylet vagyoni mérlege a következő 
adatokat tünteti fel: a bevétel 87850 20, a kiadás 
78700.87 korona volt, a maradvány tehát 9149.33 ko
rona. Tökevagyona 1,290.243.82 korona. Az egylet a 
két magyar hadi kölcsönre összesen 250.000 koronát 
jegyzett, mely összeg az egylet 350,000 koronára becsült 
budai telkeinek eladási árából fedeztetik. Az egylet 
gondozó védelmét összesen 183 árva élvezi, a kik 
közül 105 budapesti árvaházában, 9 a rozsnyói ev. 
árvaházban, 10 a torzsai ev. szeretethazban, 3 a lőcs- 
mándi ev. Bethánia szeretethazban, 22 pedig családok
nál van elhelyezve, azonkivül 34-et pénzzel Segit. A 
növendékek sorában 8 hadba vonult ap nak gyermeke 
van Választásokra kerülvén a sor, a közgyűlés nagy 
lelkesedéssel Tisza Istvánná grófnét választotta meg 
az egylet uj védőasszonyául. A számvizsgáló bizott
ságba Gonda Béla, Kund Endre és Hajts Jakab, a nö- 
választinányba, Tuczentaller Aurélné választatott meg. 
Végül Bíró Izabella árvaházi növendék, tanítónőjétől', 
remek imát mondott a hazáért, mely könnyeket csalt 
a szemekbe, a mire a jelenvoltak a Szózatot énekelték 
Brocskó Imrike tanítójelölt preciz harmonium-kisérete 
mellett és ezzel az emelkedett hangulatban folyt köz
gyűlés véget ért.

A nógrádi egyházmegye folyó évi június hó 
30. és július hó 1. napjain Losonczon az ev egyház 
tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését Junius 
29-én lesz délután 6 órakor közös papi, 7 órakor 
egyházmegyei előértekezlet, június 30-án délelőtt 9 
órakor egyházmegyei közgyűlés, délután a tanügyi 
bizottság és a számvevőszék ülése. 5 órakor offerto- 
riummal egybekötött gyámintézeti istentisztelet tartatik 
a templomban. Délután 6 órakor lelkészi és tanítói 
gyámoldák ülései s ezek után a gyáminlézeti bizott
ság ülése. Julius 1-én délelőtt 8 órakor gyámintézeti 
és 9 órakor az egyházmegyei közgyűlés folytatása.

Az egyetemes tanügyi bizottság zólyomi dr. 
Wágner Géza udvari tanácsos elnöklete alatt május 
27-én tartott ülésén tárgyalta a suplikáció kérdésével. 
A bizottság egyhangúlag azon a véleményen volt, hogy 
a suplikákió, mint a fiatalság erkölcsi életere sok ve
szedelemmel járó intézmény megszüntettessék. Másrészt 
azért is, mert a régi jó időknek a/t a felfogását, hogy 
a suplikans bejárva az országot, annak természeti 
szépségeivel és néprajzi viszonyaival közelebbről meg
ismerkedjék, a mai kényelmes közlekedési viszonyok 
mellett, nein látja megvalósítva s mert végül a vidéki 
lelkészekre is sok kényelmetlenséggel jár. Azonban 
hogy az egyes iskolák tápírtézetei a gyűjtésekből eredő

365

jövedelmektől el ne essenek, szükségesnek tartja, hogy 
a hiány az egyes gyülekezetekre kivetendő járulékok 
biztosításával fedeztessék, mint a hogy ezt a kérdést 
a dunántúli egyházkerület, már az 1890. években meg
oldotta. Beható eszmecsere után elhatározta, hogy mi
előtt ez ügyben végleg döntene, mégegyszer felhívja 
az egyes iskolákat, mutassák ki, hogy az 1912/13. 
tanévben mily összeget gyűjtöttek tápintézetük számára. 
A négy kerület 16 iskolájának tápintézeti szükséglete 
25—30 e/er korona, amely összeg a suplikáció meg- 
szüntété.-.ével a fenti módon lenne fedezendő. A szar
vasi tanítóképzőnek, tanítónő-képzővé való átalakítása 
tárgyában — mivel a dunántúli egyházkerület hajlandó 
kőszegi felsőleányiskoláját tanitónőképzővé átalakítani 
-  a bizottság a beérkezendő ajánlatok után fog e 

kérdésben határozni. Az ev. vallástanitásnak a nem ev. 
iskolákban való kérdését a háborúra való tekintettel 
kedvezőbb időkre halasztotta el.

A középiskolák leánytanulóinak a rendes tanórákra 
való bejárhatása tárgyában a bizottság kimondta, hogy 
amíg e tárgyban a kultuszminisztériumhoz intézett fel- 
terjesztés elintézést nem nyer, ragaszkodik az egyete
mes gyűlés ama határozatához, mely a leányoknak is 
megengedi az előadások látogatását. A Berecsky Sán
dor vallástanár által Készített tanulóifjúsági könyvtár
jegyzéknek ezer példányban való kinyomatását elren
delte A Luther-Társaság az elemi iskolai tankönyvek 
kiadására az egyetemes egyházzal kötött szerződéses 
kötelezettségéből kifolyólag bemutatta a pályázat útján 
elkészült tankönyveket A bizottság a következő mun
kákat engedélyezte: 1 Magyar nyelv gyakorlatok az 
t-sö osztály számára, irta Krug Lajos tanító. 2. Ter
mészetrajz az V. o. számára, irta Krcsmerik Endre.
3. Gazdaságtan a VI. o. számára, irta Krcsmerik Endre.
4. Magyar Alkotmánytan V—VI. o. számára,,irta Kiss 
Sándor. 5. Számtan I—VI. és mértan V —VI. o. szá- 
m-ra irta Hittig Lajos. 6. Iskolai énekeskönyv, írták: 
Bognár Sándor és Kárpáti Zoltán. 7. Magyarország 
története, irta dr. Szigethy Lajos. A bizottság kimondta, 
hogy kizárólag csak az itt felsorolt munkák használ
hatók. Ezeken kívül engedélyezte Balikú Lajos: Ószö
vetségi jellemrajzok es Jézus élete című müvét, vala
mint Liptai Lajosnak sárosmegyei tót-dialektusban irt 
vallástani kézikönyvét.

A Kálvineum Hajdúböszörményben. A mi
„Lutheráneumunkról“ egy pár fantaszta álmodik és egy 
pár javíthatatlan lármázó beszél és cikkezik. Egyhá
zunk közvéleménye, sőt a legjobban érdekelt lelkészi 
kar is megmagyarázhatatlan közönnyel tér napirendre 
ügye felett. A Kálvineum, az Orsz. Ref. Lelkész-Egyesü
let impozáns alkotása, ezzel szemben nemrég átada
tott nemes rendeltetésének. Az átvétel is már történt. 
Az épület kívülről impozáns hatású alkotás, belül pe
dig mintaszerűen berendezett internatus, melyben már 
is hatvannál több ref. papfiú talált tanulmányi idejére 
otthont magának. A többi 94 növendék középosztályú 
szülők gyermeke. Az épület beton padlós souterrain 
helyiségeiben nagy, 150 személyre elégséges étkező
terem, még be nem rendezett műhely és tornaterem, 
szolgalakások, konyha és kamrák vannak elhelyezve. 
A földszinten igazgatói iroda, háromszobás lakás, a 
házvezetőnő szobája, vendégszoba, olvasó,- zeneterem
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és hat tanuló-szoba van minden diák számára külön 
asztallal. Az emeleten vannak elhelyezve a hálószobák, 
mosdók, fürdő-szobák, két felőgyelő tanár szobája. Az 
épület kupolája alatt van a dísz terem. Az egész épü
let 3 hold 300 négyszögöl előterében áll. A Kálvineum- 
ról joggal mondhatják a reformátusok, hogy az díszére 
szolgál Böszörménynek és dicsőségére a prof ( =  ref.) 
áldozatkészségnek.

Gyülekezeti lap. A bácsi evang. lelkészi érte
kezlet Jahn Jakab kiskéri lelkész indítványára a múlt 
évben elhatározta egy német nyelvű vallásos néplap 
kiadását. Az értekezlet egy lokális érdekű lap jogosult
ságát s nagy horderejű fontosságát belátva felajánlotta 
anyagi és erkölcsi támogatását a lapnak s a szerkesz
téssel Jahn Jakabot bízta meg. A háború a terv meg
valósítását megakadályozta, azonban a határozatot az 
értekezlet ez évben megújította s elhatározta, hogy a 
háború befejezése után nemcsak német, hanem tót 
nyelvű esperességi néplapot is indit.

A Vandenhoeck u. Ruprecht göttingeni könyv
kiadó cég. kiadásában megjelent Agende für Kriegs
zeiten harmadik része: „Haltet durch! Gebete und litur
gische Skizzen" cim alatt június elején megjelenik. 
Ära kb. L60 márka.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Ez évi gyűléseink háborús tárgyainak a megbeszélését, 

a mai vezércikkünkhöz való hozzászólást az ügy érdekében síi- 
vesen venném olvasóinktól. Mindegyik felvetett kérdés megér
demli a vele való foglalkozást. Jó volna, ha nemcsak szükebb 
körben, hanem egész egyet, egyházunk nyilvánossága előtt ké- 
szitenök elő állásfoglalásunkat s ezzel is segítségére lennénk 
az egészséges és egyöntetű — tehát kellő súllyal kilépő közvé
lemény kialakulásának.

Nevelőnőt
jó házból valót, prot vall. tanítónői oklevéllel bírót, 
keres önagys. D té h e r Jenőné szül. Haggenm acher 
L il i úrnő 3 leánygyermekéhez. A nevelőnőnek köte
lessége lesz a polg. iskolai tanárnővel és a német 
tanítónővel karöltve a gyermekeket nevelni, s főleg 
azokre a tanítási időn kívül felügyelni, Pályázni 
óhajtók küldjék be bizonyítványaikat és arcképüket 
közvetlen Őnagyságának címére: Budapest X .  kér., 
D réher Sörgyár. Lelkésztestvéreim figyelmét felhí
vom ezen nevelőnői állásra! Megjegyzem, hogy ezen 
előkelő uriházban a tanítónőt családtagnak tekintik 
ami jó fizetés mellett nagy előny jobb családból 
való úrileányra nézve. Bővebb felvilágosítást szíve
sen ad bárkinek alolirott megbízásból.

Majba Vilmos
ev. lelkész.

EfllL  MM á R H
I r t a :  Dr. Zimányi Dániel.

Á r a  60 f i l le r .

1
m
ti!

M e g re n d e lh e tő  a z  —
„ E v a n g é l i k u s  L a p “
s z e rk e s z tő s é g é n é l N a g y -  
b ö rz s ö n y  (H o n t-m e g y e ) .

!E Ü s B

Prédikációk gyűjteménye, 
írták: Kemény Lajos, Móhr 
Henrik, Szimonidesz La
jos, Szüts Gábor, Wolf J.

Á r a  5 ko ro n a .

Á r a  30 f i l lé r .

5E ? = 3 f í

VIZSGÁI JUTALOMKÖNYVEK

Képes Ujtestamentum (60 fillér), olcsó protestáns 
imakönyvek, valásos iratok, fali mondások, olcsó 
ifjúsági iratok. Filléres könyvtár, Vasárnapi könyvtár, 
stb. állandóan raktáron vannak. 2, 4, 10 koronás cso
portok összeállíthatók, csak azt kérem közölni, hány 
példány ajándékkönyv legyen. Iskolai végbizonyít
vány, nyomtatványok állandóan raktáron vannak.

KÓKAI  LAJOS,  Budapest.
IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 3. SZÁM. 

Protestáns iránya könyvkiadó.

ORGONA-GYÁR.
Gözüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rie^er Ottó
cs. és k ir .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S ir  lo va g ja  és a Ferenc József 
rend  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. se.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomása csőrerdszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
24. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
a r a n y o s m a k ó t

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

* Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  a

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL.
FELFLÓS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDESZ LAJOS
f ő m u n k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

1915.
1915. JUNIUS 12.

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetéfck (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelénö 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

T a r ta lo m :  Marcsek János: Az egyház es az ifjúsági mozgalom. — sz. L .: A vallás alapelemei. — Huszágh Gyula: Az ember 
származása. IV. — Szemle. — Különféle — Hirdetések.

Az egyház és az ifjúsági mozgalom.
i.

Néhány évvel ezelőtt a honvédelmi tárca tárgya- 
* fásánál, mikor egyes szónokok a katonák erkölcsi 

nevelésének hiányait is felemlítették, az akkori hon
védelmi miniszter nagy igazsággal mutatott rá, hogy e 
téren kevés történik, kereste itt a társadalom munká
ját és azután magas hangon kérdezte: „hol vannak itt 
az egyházak?“ — Ez a kérdés nekünk szól, s ha nem 
vádol, akkor kötelességünkre mutat. Ifjakról van itt 
szó, akik valamely egyház kötelékébe tartoznak, akik
nek azonban erkölcsi irányításáról az egyházak meg
feledkeznek. Az ifjúság valláserkölcsi nevelése elég új 
dolog, nálunk evangélikusoknál pedig majdnem isme
retlen.

Történik ugyan valami. Ifjúsági egyletek is van
nak, de az ifjúság erkölcsi nevelése valami egészen 
más, mert annak munkaköre nem az egyletek fenn
állása, hangversenyek, bálok, esetleg ritkábban vagy 
gyakrabban vallásos estélyek rendezése, hanem maga 
az ifjúság, az ifjakkal való rendszeres, kitartó foglal
kozás. Van ilyen is kevés helyen, de szervezett, hatá
rozott, öntudatos ifjúsági munkát még hiába keresünk. 
Talán meghozza az idő ezt is, hiszen a háború is 
rámutat e téren való hátramaradottságunkra és az 
ifjúsági mozgalom szükségességére. Csak egy dologra 
hivatkozom. Aggódva lessük új evangélikus tábori lel
készek kinevezését, mert a háborúban lévő hitsorsosa- 
inkért aggódunk, akiket ott e nagy időkhöz nem méltó 
célok hithüségük megtörésére, a „magyar talizmánok“ 
pedig keresztyén bizodalmuk megingatására hitegetnek. 
Én csak azt kérdem, miért nem adtunk mi a háború 
előtt már talizmánokat a mi katonáink, a mi ifjaink 
leikébe: a jó keresztyén hitben és talizmánokat, me
lyekre mindig gondjuk lett volna: a krisztusi tanítá-
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sokban? Nem tettünk semmit, vagy nagyon keveset 
a maga idejében, lássuk ezt be most és ha a békés 
időkben nem igen gondoltunk cselekedetekkel az ifjú
ságra, akkor tanuljuk meg most az ifjúsági munka 
szükségességét. De aztán ne felejtsük e l!

Evangélikus egyházunk jelenét csak a felületes 
optimisták ítélhetik kedvezőnek. A szomorú jelennek 
pedig lesújtó, kétségbeejtő jövője lehet. A jelen alapos 
kihasználása és kimunkálása azonban megváltoztatja a 
jövő reményekben szűkölködő perspektíváját. Munká
val, igazi egyháztagok nevelésével kell a jövőt meg
alapozni az egyházban. Ez az ifjúság gondozása nél
kül lehetetlen. Nem az ifjúság alsóbbrangú rétegének 
valláserkölcsi nevelésére gondolok csupán, hanem egy
házunk egész ifjúságára. Az egész ifjúságot telíteni 
kell határozott, tiszta evangélikus, keresztyéni öntudat
tal. A munka elágazhatik, de a forrás csak ugyanegy 
lehet: Krisztus.

Egyházunk jelene arra tanít meg, hogy új utat 
kell törnünk az ifjúsággal való foglalkozásban, ha a 
mostaninál alaposabb, kedvezőbb eredményt akarunk 
elérni. E kedvezőbb eredmény elérése egyházunk lét
feltétele. Nem vádolunk senkit egyházunk hanyatlásá
ért, elvégzi ezt talán az egyének lelkiismerete, vádol
nunk kell azonban mindenkit, aki egyházunk fenn
maradásáért önzetlen munkában nem tudja feláldozni 
önmagát. Az eszmény szolgálata önfeláldozást kíván, 
nekünk pedig egyházunk eszményét kell szolgálnunk. 
El kell jutnunk annak beismeréséhez, hogy az ifjúsági 
munka olyan életbevágó egyházi érdek, melynek elha
nyagolása többé jóvá nem tehető mulasztás.

A konfirmáció vagy az érettségi után elbocsátjuk 
az ifjakat. Amikor a legveszedelmesebb irányokba tere
lődhetnek, akkor jutnak mind messzebb az egyháztól. 
Nem csoda, ha annyira eltávolodnak, hogy elfelejtik 
a visszatérést, vagy eltévesztik a visszavezető utat.
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Külsőleg is, még inkább lélekben elvesznek az egyház 
számára. Evangélikus ifjainkat ott látjuk, ahol ifjak 
maradnak ugyan, de nem evangélikusok. Katholikus 
Körök, Szabadgondolkodó Egyletek tagjai között min
dég találhatunk evangélikusokat. Másrészüket viszont
látjuk még a gyü!éstermekben, — de kevésbbé a 
templomban. Halljuk őket, esetleg'evangéliku^ vo'tukat 
hangoztatni, de — imádkozni, úrvacsorát venni . . . ?

Nem általánosítok, de a túlnyomó többségről, 
azt hiszem, beszélhetek Bár ne volna igazam, de a 
jelen és az egyes megnyilatkozások mellettem bizonyí
tanak. Meg én is voham ifjak között, n gyón kevéssel 
ezelőtt. De jól van, a határok, meg a< arányok felett 
vitatkozhatunk, egyben azonban bizonyosan egyetértünk: 
egyházunkban nincs minden úgy, amint kellene. Evan
gélikusokat, ízig-vérig evangé ikusokat, akiknek erkölcsi 
ideáljuk, életeszményük a Krisztus evangéliuma, nagyon- 
nagyon kell keresnünk, pedig evangélium nélkül nem 
vagyunk ám evangélikusok, ha mondjuk is, hogv azok 
vagyunk. Nem vagyunk azov, ha jellemünk fejlődé
sére nem hatottak olyan tényezők, melyek kívánatossá 
és elérhetővé tették volna számunkra azt a jellemideált, 
mely keresztyén, teljesen és éppen ezért emberi, igaz, 
szép, jó és összekapcsol az Örökkévalóval a Krisztus 
által. Keresztyén jellemek nevelése legyen az ifjúsági 
munka célja, akiknél a vallás valóban életerő ; nem 
el rélet, nem tan, nem puszta vallomás, nem az egy
házhoz való hagyományos hűség, hanem az az 
élettartalom, mely az emberi élet motorja és gyé
mántja.

Ez az az eredmény, melyet az ifjúsági mozga
lomtól várhat az egyház, de csak az ilyen célokért 
lelkesedő ifjúsági mo/galom várhat és érdemel támo
gatást az egyháztól. Ne gondolja senki, hogy mihelyt 
ifjúsági mozgalom valami és némi kis vallásos színe
zete is van, azt azonnal támogatni kell. Ezek múló 
dolgok, rövid életűek, de tartós, keresztyen szempont
ból értékelhető eredményt nem mutatnak föl. Nekünk 
másra van szükségünk.' Olyanra, amely 'igazán meg 
tudja nyerni az ifjakat, de sohasem keresztyéni vallá
sossága eltitkolásává’, ' hanem éppen énnek hefyes 
kimutatásával. Azt se gondolja senki, h o g / ilyen kife
jezetten keresztyén jellegű mozgalom hiábavaló kísér
let, amellyel úgy járhatnánk, mint pl. a vdllásegyen- 
lőségi Szövetséggel. Nem. Á keresztyén világnézet ma 
is meg tudja nyerni az émbereket, — az. ifjakat. Ösák 
ez képes tartósan hatni és a hasonló, ilheVőlég egyazon 
alapon állókat olyan erős testvéri közösségbe tömö
ríteni, amely az egész életre kiható jelentőségű Nem 
képzelet szülte okoskodás ez, hanem sokak áhal val
lott és megerősített tapasztalat.'Külföldi és hazai pél
dákra hivatkozhatnál!) bizonyságára. Ha egy ilyen 
ifjúsági mozgalom végső, következményeit is le merjük 
vonni, akkor a legnagyobb bizalommal és teljes nyu
godtsággal várjuk egyházunk jövőjét.
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Egyházi szempontból tehát szükséges, a keresz
tyén ifjúsági mozgalom.

% Marcsek János.

A vallás alapelemei.
A mi irodalmunk mindig tartogat a számunkra 

egy pár meglepetést. Egyszer „Ibsen prédikációk,“ 
másszor „Ismeretlen evangélium“ ejtik ámulatba és 
závarba a magyar theológiai világot, most pedig a 
nagy háború második évében egy új magyar vallás
filozófia vo.ija magára figyelmünket.*

Még nem jelent meg az egész, csupán az első 
kötete. Azonban már az első kötetben közli a szerző 
azokat a-: eredményeket, melyekre filozofálása vezette, 
azt a vallást, amely kutatásai, folyamán meggyőződé
sévé vált.

A villásos indifferentizmus inai korában, mikor 
az emberek nagy része vagy nem törődik az egyház
zal és vallással, vagy pedig az ilyen kérdésekkel való 
bibelődést egyszerűen a papokra hagyja, maga pedig 
megelégszik azzal, hogy hébe-hóba meghallgat egy-egy 
prédikációt, alapjában véve örvendetes jelenség az 
olyan ember, aki nem hiv dásszerüleg, hanem belső 
indításból foglalkozik theológiai - érdésekkel. Még azt 
sem vesszük tőle rósz néven, hogy ezt a foglalkozást 
az „eddigi vallások“ ellen emelt váddal kezdi s hogy 
ineginditóan panaszkodik amiatt, hogy a?: .egyházak és 
vallások a hívők és hinni akarók tudásvágyát nem 
tudják vagy nem akarják kielégíteni.

Azt mondja Jász Géza, hogy a Jézuska, — „aki
nek aranyhaja és fehér szárnyai vannak, aki hattyúkkal 
vont kocsiban száll le az égből s hozza az ajándékot,“ 
— meg a Mikulás, — „k i láncát csörgeti s nagy bun
dában jár, vagy mint feketeszőrű, pirosnyelvű, két- 
szarvú ördög jeleink meg“ — gyerekeknek való mese.

Ezekről lehet kis gyerekeknek regélni, ellenben 
olyanok, akik a gyerekcipőkből már kinőttek, joggal 
megkívánhatják azt, hogy ne t.aktálják gyerekmesékkel 
őket, hanem a vallásos igazságokat, a legfőbbet: Istent 
a maga valóságában ismertessék meg velük. „M i k i
nőttünk — úgymond — a gyerekcipőkből, mi tudjak 
ki a Jézuska, ki- a Mikulás, mi tudnöakarjuk, ki az 
Isten? Mi igenis foglalkozni akarunk nyi tan és őszintén 
Istennel, mi ne n félünk tőle, mi őt megismerni és 
szeretni akarjuk. Mi előttünk ne beszéljenek talányok
ban, ne mondjak, hogy Isten emberi ésszel fel ne^n 
fogható, hogy Istent nem lehet látni, de vakon kell 
benne hinni, mintegy titokzatos, fafhatatlan, rejtélyes 
felső hatóságban,, mi látni, megismerni, szeretni akar
juk Istent, mi szemébe akarunk nézni s, őt karjainkba 
ölelni.“ (7-81.) , . { , J.

Abban a vádban, hogy az egyházak a híveket 
bizonyos atyáskodó és gyámkodó modorban kezelijk,

* A vattás f i lo z ó f iá ja ., 1..kátét: A vallás alapelemei. Irt#: 
Jász Géza. Kiadja a Franklin TárSiiht. Budapest 1913. Ara 3 50 K.
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lehel és van is némi igazság. A hitben gyengékre, a 
csecsemőkre több tekintettel vannak, mint a filozófu
sokra, azonban ez eléggé érthető és menthető. A hit
ben gyöngék ugyanis jobban ragaszkodnak az egy
házhoz, mint a filozófusok, akik nagyrés/t nem kíván
csiak az egyház által hirdetett egyszerű és népies 
vallásosságra, hanem fenkölt gondolataikból maguk 
alkotnak maguknak vallási rendszereket. Azonban van 
a vádban nagyon sok túlzás is. A Jézuska és a Miku
lás a Jás/ Géza által hirdetett formában nem tartozik 
legalább a mi igehirdetésünk fő és mindig vissza
visszatérő igazságai közé. Mi nem beszélünk a Jász 
Géza Jézuskijáról, ha pedig beszélünk, mást mondunk 
róla, nem azt, hogy aranyhaja van és hattyúk vonta 
kocsin jön le az égből.

Az ilyen apró igaztalanságokon azonban nem 
szab. d túlságosan fennakadunk. Fő az, hogy Jász Géza 
törekvése, Isten megismerésére való vágyakozása a 
legnagyobb mértékben rokonszenves.

Ezért szívesen megbocsátanók azt a túlbuzgóságot, 
hogy az iga?ságra való törekvés hevében mások ha
sonló törekvéséről kevés elismeréssel szól, az egyhá
zak Isten ismeretének a közlésére irányuló munkáját 
pedig értéke szerint nem méltányolja. Az egyház, a 
papok és a theologusok ezt a bánásmódot már eléggé 
megszokhatták s nincs semmi különös értelme annak, 
hogy újra meg újra megsértődjünk rajta.

Örömünket azonban az rontja meg, hogy Jász 
GézáfjQc alapjában rokonszenves munkája folyamán 
nagyon különös és igazán meglepő filozófiai végkö
vetkeztetéshez jut.

Az útja, melyen Isten ismeretére el akar jutni, 
hosszú és kanyargós ugyan, de talán célra vezet. Aki 
Istent igazán ismerni akarja, az járja végig a vallások 
történetének a labirintusait. Valamennyi Istent hirdeti, 
Istent imádja, Istent kutatja. Évszázadokon és évezre
deken át leülepedett vallásos tapasztalatok tömege 
közül talán ki lehet ásni az igazságot ifc.. MimkmvaUa- 
sós tapasztalatuk tömege ÜTTZtlI talán ki ichet ásni az 
ig 11 iiM ,»r i Minden vallás isteni kinyilatkoztatás bir
tokosának vallja magát. A sok kinyilatkoztatás között 
ott lesz az igazi is.

Jász Géza belebocsájtkozott ebbe a labirintusba, 
azonban az igaz Istent nem találta meg. Mint valami 
rósz ómen, könyvének első mondata így hangzik. 
.Átmeneti korszakot élünk, régi bálványok leomlottak, 
az új bálványok még fel nem épültek.“ Ez az ominó
zus „új bálvány" kifejezés véletlenül a saját munká
jára illik rá, mert minden elismerésre méltó törekvése 
dacára sem tud az Isten igaz ismeretére eljutni csak 
egy újabb — ne mondjuk bálvány, — hanem rész 
szerint való ismeretet tart tökéletes igazságnak . .  .

Mert mi Jász Géza által megismert és hirdetett 
Isten ? . . .

íme !
„isten az emberiség lelkének a megszemélyesítése.“
„Isteri az emberiség lelke, szellemi élete.“
„Az emberiség érzelmeinek, vágyainak, törekvései

nek az összesége teszi az Istent. “
Ez annyit jelent, hogy Isten a valóságban, a 

rajtunk kívül eső világmindenségben nem létezik. 
Világteremtő, világot igazgató és kormányzó, a lét 
anyagi része felett uralkodó Isten — olyan, amilyen
nek mi keresztyének, gondoljuk — nincsen. Isten J :sz 
Géza szerint az ember teremtménye. Isten az ember 
vágyainak, törekvéseinek, eszméinek az összege, foga
lom és ideál csupán, akit az ember alkot magának. 
Mikor az ember Istent imádja, a saját ideálja, vagyis 
önmaga előtt borul le. „A mi Menünk az emberiség 
lelke . . . mi képezzük az lstent.u „Isten vagyunk mi 
magunk, de nem a mi élvhajhászó érzéki testünk, de 
szellemünk által, ezen szellemi részünk útján egyesü
lünk Istenben, mint testvérek. A mi vallásunk többé 
már nem gyermeki imádat a szülők iránt, de testvéri 
szeretet egymás iránt."

Ez az Isten, akit az ember teremt magának,* a 
jóság, az igazság a szeretet megtestesülése, aki min
dig a gyöngét, a gyámoltalant védi, Isten az altruiz
mus képviselője. Vele szemben áll a természeti tör
vény. mely a legridegebb egoizmust, önzést, a gyönge 
elnyomását, letiprását, a legnagyobb igazságta ansá- 
got, szívtelenséget juttatja kifejezésre . . .  A természeti 
erő lideg mechanizmus, Isten a céltudatos szeretet.

Aki lstemől így gondolkodik, mit gondol az a 
vallásokról? Mind bálványimádásnak tartja őket. Ezek 
közé tartozik a keresztyén egyház is, még pedig azért, 
mert nem tud tisztán szellemi alapra helyezkedni. De 
azért J.'sz Géza ezeket a vallásokat nem bántja, nem 
üldözi, mert az ő Istene csak szeretet. Törekvése azon
ban oda irányul, hogy azt a kis helyet, amely ezek
ben a vallásokban az ő szellemi Istenének jut, kibő- 
vitse s őket szeretettel anyagi 1 tenüktől mindinkább 
az ő szellemi Istenéhez vonzza.

Ez az a nagy felfedezés, amelyre Jász Géza val
lástörténeti és filozófiai tanulmányai végeredményeként 
eljut s amelynek közkinccsé tételére törekszik.

Ezt a felfedezést és eredményt mondom én meg
lepetésnek, kellemetlen meglepetésnek, még pedig 
bizonyára némi jogosultsággal. Hogy ne volna az kel
lemetlen meglepetés, mikor az ember egy szép napon 
arra ébred, hogy istenhitét a filozófia, vagy a vallás- 
történet leszürödött végeredményeképp bálványimádás
nak titulálják s az Istent, minden létező valóság végső

* „Nem Isten terem é a saját képmására az embert, mi
ként az a bibliában írva vagyon, de fordítva áll a dolog: az 
ember teremte mindenkor a saját képmására az Istent." (21. I.)

Mihelyt az ember öntudatra jut, „megszületik vallása is, 
mert éniségét kivetíti az egész világra, önmagát imádja a kül
világ képeben.“ (30. I.)
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okát megteszik az embed lélek ideáljai összességének, 
amely csak az emberiség fejében létezik, rajta kívül 
azonban egyszerűen nem található.

Ha valaki a kritikai megismerés fejszéjét vallá
sosságunk egyik alapmeggyőződésének a gyökerére 
veti, hogy azt kivágja, akkor nem fogunk vele apró
lékos dolgokon fennakadni, hanem a megsemmisítő 
csapást próbáljuk elhárítani; azért nem vitázunk Jász 
Gézával lényegtelen dolgok felett, hanem nézzünk a 
szemébe annak a kérdésnek: Valóság-e az Isten, vagy 
pedig csak a mi képzeletünk teremtménye ?

Jász Géza azt állítja, hogy Isten csak az ember 
teremtménye, közelebbről az emberi eszmények ösz- 
szessége, szellemi személyiséggé sűrűsödött emberi 
gondolat.

Bármennyire tiltakozzék is első pillanatra vallásos 
meggyőződésünk e tétel tlfogadása ellen mégis azt 
kell mondanunk, hogy van benne igazság. A vallás 
csakugyan veszedelmesen közel áll ahhoz, hogy némi 
joggal istenhitével együtt emberi kitalá’ásnak tartassák. 
Különösen, hogyha az ember a vallástörténet erdejébe 
tévelyedik, ahol azt látja, hogy a bálványokat, az isten
szobrokat s a vallásos tisztelet egyéb tárgyait kétség
telenül az ember csinálja. Carlyle mondja, hogy a néger 
vesz egy darab fát, egy csomó ruhát, azokból bálványt 
formál, elnevezi Mumbo-Jflmbonak és remegve for
gatja előtte a szemeit imádván azt „nem minden remény 
nélkül.“ Meg azután az is bizonyos, hogy a vallásos
ságban meglehetősen sok a képzelődés, a határozott, 
tapasztalati tényekkel homlokegyenest ellenkező meg
győződés és vallásos szokás. A varázslat és az igézés, 
a babona ezer primitiv faja a fejlettebb ismeret szá
mára a képzelődés birodalmába tartozik, a vallásban 
tényleg naey szerepet játszik az autoszuggesztio s álta
lában a szuggesztió minden faja s igen tág terök van 
a néha minden tapasztalati alapot nélkülöző meggyő
ződéseknek, vallásos törvényekké emelt különböző 
dogmáknak is. Az e kategóriába tartozó jelenségek 
roppant tömege könnyen tévútra vezeti az olyan kuta
tót, akiben nincs erős tájékozódási érzék, úgy hogy a 
vallástörténet leszürődött igazságának tartja azt, hogy 
a vallást emberek csinálják a maguk vagy embertár
saik számára.

(Folyt, köv.)

Az ember származása.
ív.

Spinoza a három descartesi valóságot, az Istent, 
a szellemet és az anyagot egybeolvasztotta és belőlük 
egyetlen egy substantiat, egy általunk felfoghatatlan 
ugyan, és szabadon működő, de személytelen isten 
fogalmát alkotta meg, mely Istennek a gondolkodás és 
és a kiterjedés csak általunk észrevehető, de egymás
tól teljesen független tulajdonsága. Ettől a substantiá-
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tói is épen úgy függ minden szellemi és anyagi létünk, 
minden lelki és testi ténykedésünk, ez is ép úgy sza
badon, önkényüleg alkotta meg az embert, mint a 
Descartes istene, sőt Spinoza még fokozottabb mér
tékben szolgáltatta ki hiú, értéktelen játékszerül az 
embert, azt állítván hogy az ember, valamint az egész 
jelenségvilág, „csak egy habbuborék“ , „mely az isteni 
fény múlandó sugarait tükrözi vissza“ , vagyis az em
beri „egyéniséget a végeden puszta módjává sülyeszti.“ 
Az egyéniségnek a végtelenséggel szemben való ezen 
lefokozása, alárendelése nem tudta megnyugtatni az 
emberi gondolkodást, hanem azt további kutatásra 
sarkalta. De további munkásságra sarkalta azt még 
magának a spinozistikus philosophiának az anyagról, 
meg a szellemről megalkotott ama felfogása is, hogy 
azok egyesültek ugyan a végtelen Istenben, magától 
azonban teljesen függetlenek. Nem létezhetnek ugyan 
egymás nélkül, de sem a szellem az anyagiak kifo
lyása, sem az anyag a szellemnek alkotása. Megindúlt 
hát a küzdelem a két elvért és a két elv között, a 
két elvnek, az anyagnak és a szellemnek teljes egye
sítése, vagyis az egyiknek a másikból való leszármaz
tatása céljából. Ebből a küzdelemből két világnézet 
sarjadt k i : az idealizmus és a realizmus. Amaz az 
anyag, emez a szellem létét igyekezett bölcseletileg 
megsemmisíteni. Amaz az anyagot is a szellem, emez 
a szellemet is az anyag alkotásának hitte és állította. 
Az előbbi szerint az ember csupán szellemből, ez 
utóbbi szerint pedig csupán anyagból áll és szár
mazott.

A realisztikus irány első művelői, amint az min
den iránynál tapasztalható, még nem áldozták fel egé
szen a szellemet az anyag, az Istent a jelenségvilág 
javára s ícy az ember származására nézve is bizony
talan, a kettő közt lebegő, álláspontot foglaltak el, 
vagy egyáltalában nem is foglaltak el semminemű 
álláspontot, mint Verulami Bacon, aki csak az 
ismeretszerzés helyes módjával és annak tárgyával 
foglalkozott, megállapítván, hogy ismereteinket csak 
az inductio utján szerezhetjük meg és vizsgálódásunk 
tárgya csak a tapasztalati világ lehet. A tapasztalaton 
kívül eső világra nézve elismeri a hit jogosúltságát, 
az Isten világ- és emberteremtő hatalmát és a tőle 
származó kijelentés igaz voltát. Verulami Baco gon
dolatait mélyítette Hobbes. Szerinte az ismeret csak 
érzéki benyomásból ered, „a lélek gondolkodó anyag.“ 
Az Isten létezik ugyan, de objectiv léte nincs, a világ 
keletkezésére nem folyt be és kormányzására most 
sem foly be s így az embert csak az anyagi termé
szet alkothatta. Hogy miképen? Arra hiányos termé
szettudományi ismeretei miatt még nem tudott meg
felelni. A lélek lényegének felfogására is csak az isme
ret forrásáról megalkotott véleményéből levont követ
keztetések útján juthatot el. Mivel az ismeretforrása 
anyagi eredetű, úgy az ismerő maga is csak anyag
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lehet. Magát a megismerő képességet Locke vizsgálta, 
de ő sem a lényegében, hanem csak a mfiködésében. 
Ez a működés kétféle: az érzékek útján az érzékietek 
szerzése és ezeknek a gondolkodás által eszmékké 
való átalakítása. Hogy azonban az érzéklet és a gon
dolkodás minő viszonyban állanak egymással, azt 
Locke soha határozottan ki nem fejtette. Ezért nem 
tudott megfelelni arra a kérdésre s m, hogy mi maga 
a megismerő képesség, a lélek, az értelem? Mivel 
azonban azt tanította, hogy tudásunk tartalmát csak a 
testi világról szerzett érzékietek és eszmék képezhetik, 
a lelket inkább anyaginak, mint szelleminek tarthatta. 
Ebből azonban még nem következik az, hogy Isten 
nincs. Igenis Isten van és bár érzékfölötti valóság, a 
tapasztalatvilág útján szerezhetünk róla, mint annak fen- 
tartójáról és ebből folyólag teremtőjéről tudomást, 
aminthogy magát egykor természetfölötti isten ugyan, 
de a tapasztalati, érzéki világ körén belül, lehát em
ber előtt felfogható úton kijelentette Ezen okoskodás 
alapján a lelket szellemnek és anyagnak is gon
dolhatjuk.

Locke eszméit mélyebben kifejtette és kritikailag 
megvizsgálta az ő kortársa, Hume. Hume szerint is az 
ismeret forrása az érzékelésen alapuló tapasztalat. Ez 
alapon azonban nem fogadhatjuk el az Istennek, mint 
legfőbb oknak létezi sét, mert a tapasztalat csak a 
dolgok egymásutánjáról szerez tudomást és nem egy 
másból való származásáról. Lelkűnknek velünk szüle
tett eszméje sem lehet az Isten eszme, mert abban, 
a velünk született eszme csak azonos eszméket 
tételez fel és foglal magában, az oknak, mint 
teremtő Istennek és az okozatnak, mint a teremtett 
világnak azonosnak kellene lennie, már pedig az ok 
más. mint az okozat. A világ rendjéből és annak 
összhangzatos szépségéből sem következtethetünk egy 
legfőbb teremtő és rendező Istenre, mert ennek ellene 
mond a tapasztalat, amennyiben éppen ez győz meg 
bennünket a világban létező sok visszásságról és 
rútságról. De ha el is fogadnák egy teremtő Isten 
létezését, a tapasztalati elv, mint az ismeretnek egye
düli forrása, ennek a feltevésének el'ene mond, mivel 
az Istent érzékeinkkel fel nem foghatjuk és ha sze
geznénk is róla tapasztalati úton némi ismeretet, ez 
■tökéletlen lenne.

Huszágh Gyula.
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SZEHLE.
Egy hős pap végrendeletéből. Fritz Hartog, 

a dortmundi Reinoldi egyház lelkésze tartalékos had
nagy lévén hadbavonult, hogy fegyverrel szolgaija 
hazáját. Hősi halált halt. Végrendeletében ezt írja :

— Szent kötelességemnek tartottam, hogy pap 
.létemre is elmenjek a háborúba. Lelkes katona voltam
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s ma is az vagyok. Most, mikor mindenünk kockára 
van téve, minden embernek fegyvert kell fognia, el 
kell mennem nekem is, hogy véremet és életemet fel
áldozzam hazámért. Minden ember csak annyil ér, 
amennyi áldozatra képes. Jézus kora óta ez szent igaz
ság. Azért a papnak sem csupán az a kötelessége, hogy 
vigasztaljon és prédikálja a sebek gyógyításának, vagy 
bekötözésének a feladatát, hanem az, hogy ő is em
berül kivegye a harcból a maga részét és tartja ki 
mellét az ellenség előtt.

Hadd lássa egyházam, hogy én sem vagyok 
másoknál rosszabb. A hazát szolgálva egyházamat is 
szolgálom s segítek neki a nagy áldozásban. Ha le
het, a harctéren is pap akarok maradni s mint pap, 
szolgálni fogok mindenkinek, a westfáliaknak és a 
dortmundiaknak is.

A pápa és a háború; A „Journal“ római leve
lezője — a Frankfurter Zeitung Luganóból május 
31-érői keltezett magántávirata szerint — a pápa min
dent megtett, hogy Olaszországnak a háborúban való 
részvételét megakadályozza. Egy hónap előtt Ferencz 
József császárnak levelet irt, amelyben őt koncessziók 
megadására akarta bírni. (I!) A császár biztosította 
a pápát vallásos érzületéről, különben kitérőleg vála
szolt. Erre a pápa a bécsi nuncius útján próbálta meg, 
hogy a császárt a helyzet komolyságáról felvilágosítsa 
(!) s még május 2-án megizentette a nuncius által 
Burián bárónak, hogy semmi késlekedéssel a dolgok 
roszra fordulását megakadályozni nem lehet. (!) Május 
4-én a nuncius azt táviratozta Rómába, hogy Ausztria 
újabb javaslatot tesz. A Vatikánban ekkor már tudták, 
hogy nincs remény. Május 20-án a nuncius azt közölte, 
hogy Ausztria az összes követelések tekintetében kész 
további engedményekre. A pápa ezt a hirt akkor vette, 
amikor már tudta, hogy a háború el van határozva. 
A pápa az olasz kormánnyal való érintkezés, sőt annak 
tudta nélkül tárgyalt, pusztán emberbaráti érdekből, 
hogy Olaszországot a háború nagy nyomorúságától (!), 
a katholikus Ausztriát pedig újabb veszedelmektől 
megóvja.

A pápa a Castelgandolfói villát az olasz Vörös- 
kereszt rendelkezésére bocsájtotta.

Az olasz hadsereg tábori püspökévé a pápa 
Bartolomasi turini segédpüspököt nevezte ki s ötezer 
lírát adott huszonöt tábori oltár beszerzésére.

Am erikai üzletek. A Cleveland Automatic Ma
chine Co gránátokkal akar üzleteket csinálni. Tizen
három és tizennyolc fontos gránátokkal. Gránátjait a 
köv. hirdetésben ajánlja, mely több amerikai lapban 
megjelent:

„Az anyaga (a gránátnak) egész sajátságos, igen 
nyújtható és szilárd s az a tulajdonsága, hogy a grá
nát robbanásakor apró részekre szakad. A gránát 
gyújtószerkezetének a beállítása olyan, mint a srapnellé, 
azonban abban eltér tőle, hogy a gránát töltéséhez
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kétféle robbanó savat is használnak, hogy gránát-töltés 
a löveg üregében felrobbanjon. A két sav egyesülése 
oly hatású robbanást eredményez, amely fölülmúl 
minden eddigi gránátfajtat hatás tekintetében. Darabjai, 
melyek a robbanásnál ezekkel a savakkal érintkezésbe 
jöttek, abban az esetben, ha rögtön nincs kéznél segít
ség, négy órai rettenetes halálküzdelem után halált 
okoznak. A lövészárokban levő viszonyok tanulmányo
zása következményekép megállapítottuk, hogy az or
vosi segítség nyújtása ennyi idő alatt a legtöbb eset
ben lehetetlen s így a halál meg nem akadályozható. 
A sebet ugyanis feltétlenül rögtön ki kell égetni, ha az 
a testben vagy a fejen van, a végtagokat pedig le kell 
amputálni, mert ennek a mérgezésnek aligha van ellen
szere. Ebből látható, hogy ez a gránát hatásosabb a 
közönséges srapnellnél, mert a srapnellgolyrk által 
ütött sebek addig nem veszélyesek, amig a sebeket 
meg nem mérgezik, amihez tüstént orvosi segítség 
kell.“

Ez is egy dokumentuma annak, hogy a semleges 
Amerika némely vá'lalatában milyen szellem uralkodik.
rij-_rr_-_-~ ------íj-,—j- --u-_-■ ~ - - • ‘■*̂ **

K Ü L Ö N F É L E .
Gyászrovat. Sziraczky Gyula a szarvasi ev. fő

gimnázium tanára 50 éves korában tanári müködésé- 
24 évében Szarvason meghalt.

Hősi halál. Egyed Miklós 16. honvédgyalogez
red hadapród-jelölt őrmester, Egyed Dávid rozsnyói 
ev. árvaházi árvaatya 20 éves fia, május 27-én a ga
líciai diadalmas előnyomu'ás alkalmával hősi halált 
halt. A nagy veszteséget erős szívvel viselő család 
gyászában mi is szívből osztozunk. A hős fiú emléke 
legyen áldott!

Lelkészválasztás. A veszprémi gyülekezet néh. 
Horváth Dezső örökébe egyhangú választással meg
hívta lelkészéül Lórántffy Péter s. lelkészt — A zala- 
galsai ev. egyház a tőle Nagysimonyiba meghivott 
Mód Aladár helyére megválasztotta Zsiray Lajos lel
készt nagyvázsonyból.

Közgyűlés. A veszprémi egyházmegye ez évi 
rendes közgyűlését Pápán június 24-én tartja meg. A 
közgyűlést megelőzi a lelkészegylet, számvevőszék, 
népiskolai bizottság és tanitóegylet gyűlése június 23-án.

Uj tábori lelkész. Evang. lelkészeink közül 
ujjabban tábori lelkészi szolgálatra behívták Dobrovoljác 
Miklós pozsegai lelkészt.

Alapítvány. A budapesti deáktéri polg. leány
iskola tantestülete javára Pékár Imre dr, ügyvéd 1000 
koronás alapítványt.tett.

A fehérkomáromi esperesség június 29-én 
tartja ez évi közgyűlését.

Az új hadikölcsön. A gölniczbányai egyház a 
második hadikölcsönre tízezer koronát jegyzett. — A
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késmárki evang. lyceum 50.000 koronát, a késmárki, 
evang. egyház 10.000 koronát, a bajai evang. egyház 
a 2-ik hadikölcsönből is, mint annak idején az első
ből, 5000 (ötezer) K-át jegyzett.

A Magyar Evang. Keresztyén Diákszövet
ség nyári gyűlését ez évben Étén (Komárom m.) jú
nius 16—20., Nagyenyeden június 23—27., Debrecen
ben június 27. július 1. és Szentendrén júnis 30. júl. 4.. 
tartja meg. A konferenciákon főiskolai hallgatók, tanító, 
képezdészek és felsőbbosztályú középiskolások vehet
nek részt. Szívesen látják azonban azokat is, akik. 
már meglett emberek, de diákszövetség ügye iránt 
érdeklődnek. Egy-egy gyűlésen való részvétel összes 
költségei (jelentkezési díj, szállás, élelmezés naponta 
háromszor) 16 korona. Egyes napokra való jelentke
zés szintén lehetséges. Ez esetben az ellátási dij 4 K. 
A konferenciák a következő gondolatcsoportokkal fog
nak foglalkozni; I. Nemzeti életünk főbb problémái (múltja, 
jelene, jövendő hivatása, milyen ifjúságra, van szük
sége a magyar nemzetiek? II. Krisztus személyisége 
(mint Biró. Király és Megváltó). III. A keresztyén élet 
tényei (újjászületés, bibliai tanúlmányozás, imádkozás, 
szolgálat). IV. Apologetikus kérdések (modern ember 
és a biblia, szenvedés, hit és tudás.) V. Gyakorlati 
problémák (tisztaság, barátság, hivatásszeretet) VI. Há
borús aktualitások (erkölcsi egyenértéke, Bismarck 
keresztyénsége (?), a háború revelációi társadalmi éle
tünkkel kapcsolatban). A kérdések előadói: Pongrácz 
József, Czeglédy Sándor, Kiss József, Kenessey Béla dr. 
Sándor József, Apáthy István dr., Kecskeméthy Ist
ván dr., Nagy Károly, Ravasz László, Révész Imre. 
Podmaniczky Pál báró, Nagy István, Kiss Ferenc, 
Szabó Aladár dr., Takaró Géza. Viktor János, Csűrös 
István, Benkő István, Deme László, Gombos Ferenc, 
ifj. Szabó Aladár. A délutánokat a résztvevők kirán
dulásokkal, sporttal és versenyekkel töltik el. Ezekre a 
gyűlésekre olvasóink figyelmét felhívjuk. A diákmun
kával való megismerkedés és foglalkozás csak hasz
nunkra válna. Tudakozódásokra válaszol a M. Kér. 
Diákszövetség Központja Budapest, Ü llői-út 16/B.

A dunántúli egyházkerület nőnevelő intéze
tének terve. A dunántúli kerület kőszegi leányiskolá
jának a fenntartása óriási anyagi áldozattal jár. Azért 
a t erület évek óta foglalkozik a folyton súlyosabbá 
váló deficit orvoslásának kérdésével. A deficit eltün
tetését az intézet n ás helyre való telepítésétől és al
kalmas módon való átszervezésétől várják. Legutóbb 
a főiskolai nagybizottság kiküldött albizottsága fog
lalkozott az ügygyei április 8-án. Ezen a gyűlésen 
Kapi Gyula és Papp József egy terjedelmes reform- 
javaslatot terjesztettek elő, melyet a bizottság elfoga
dott. Ez a javaslat nyomtatásban is megjelent s azt a 
következőkben ismertetjük. Tanítónőképzőnk nem lé
vén arra szükségünk van. Ennek Kőszegen való fel-
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állítása, illetve a felsöbbleányiskola átszervezése nem 
ajánlatos, mert Kőszegen, nincs meg az intézet fejlő
désének a lehetősége úgy, mint a kerület szellemi 
központjában Sopronban, ahol az evang. egyház úgyis 
evang. polgári leányiskola felállítását vette tervbe, a 
hol 10,000 lelkes egyházunk, tekintélyes középosztály
hoz tartozó híveink vannak, hozzá Sopronnak nagy a 
vidéke több előkészítő iskolával. Ha a líceum számára 
új épület készül, akkor a tanítónőképző részére ott áll 
a régi líceumi épület. A kőszegi felső leányiskolái < pü- 
letet pedig fel lehetne használni a felállitandó kerületi 
árvaház céljaira.

A tervezet mellé pontos számítások vannak csa
tolva, melyek alapján a bizottság azt javasolja a kerü
letnek, hogy az egyetemtől kb. (évi 10.000 kor ina) 
fenntartási seg.lyt kérjen a felállitandó tanítóképzőre. 
Az intézet sorsát Sopronban jobban biztosítottnak 
látván, mint kőszegen, azért annak felállítását Sopron
ban javasolja s ajánlja, hogy a kerület és a soproni 
gyülekezet Sopron városától együtt 3—4 holdnyi tel
ket kérjenek az intézet céljaira. 1917-ig maradjon a 
kőszegi felsőbb leányiskola a mai állapotában. Akko
rára építse fel Sopron a leánypolgárit, úgy hogy a 
tanitónőkép/ő mellette elhe'yezhető legyen, a kerület 
pedig késdtse elő egy kerületi árvaház tervet, hogy 
az 1917-ben a kőszegi felsőbb leányiskola helyén beren
dezhető legyen. Adja Isten hogy ezen életrevalónak 
látszó tervek meg is valósittassanak egyházunk 
jivára.

Gyámoldai segély megállapítás. A veszprémi 
ev. egyházmegyei gyámoldai bizottság junius hó 2-án 
átvizsgálván a gyámoldai pénztáros számadását ezt 
rendben levőnek találta A rendelkezésre álló tőkéknek 
hadikölcsönbe fordítás-.t ^tudomásul vette, — egyben 
megállapította, hogy a tiszta vagyon 4'* ,,-t 13. lelkész 
özvegy közt akkep ősz ja megy hogy egy-egyre 79. K. 
kerül.

Isten és a haza mindenünk ! Egyházi beszé
de; háborús időben. Irta: Soós Károly búcsi ref. lel
kész Ára 120 kor. Megrendelhető Kronovitz könyv- 
kereskedésében’ D^breczen.
- - * - ii~i-- — — T i i- j ------- r nr< j- j-n rr i— n n-j-.---------

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
. Kinek van magyar segédlelkészre szüksége?

Az ajánlatokat a lap szerkesztősége közvetíti. *
Az új taadlkölcsönre a róm. kath. egyház kóréból dópa

pok, káptalanok, s^zerzetrendek. egyh. alapok, plébánosok és egyh 
jellegű intézmények) az Alkotmány 158. számában közölt össze
gezése szerint 25’639,400 koronát jegyeztek. A hadikölcsömegy- 
zés nem felekezeti érdem, az azonban mindenesetre jelemzö, 
hogy a katholikusok milyen pontosan igyekeznek bzt számon- 
tartani. Miért nem tudjuk mi ezt megtenni ? .. . Miért kell nekünk 
ezt h ó n a p o k  m ú ltá n  e&p. kerületi és egyet, gyűlési jegyzőköny
vekből összeböngészni — ha ugyan oU i$ meg lesz ? . . .
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SZENEI! IMÁJA megjelent egy igen sike
rült képpel egy karton- 
ír lapra nyomva. ::

Hasonló Ima tót nyelven is megjelent.

100 drb ára 2 korona.
Portóra 30 fillér küldendő.

Sebesült katonák között való tömeges szétosztásra 
:: igen ajánlható. ::

kapható: SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében. 

BUDAPESTEN, IX., FERENC/.-KÖRUT 19/21. SZÁM.

.y. .t . .y . ,y . . .t . .y. - t . .y .í*  . - t -T- -V - A
* V  *■* ’ *4 * V *  * V ’ % V *  %’ *4 * V ’  *4’ V ’  4 ’ *4  ’ *4 ’ *4 * * 4 ’  *4

VIZSGÁI JUTALOM KÖNYVEK

Kepes Ujtestamentum (60 fillér), olcso protestáns 
imakönyvek, valasos iratok, fali mondások, olcsó 
ifjúsági iratok Filléres könyvtár, Vasárnapi könyvtár, 
síh. állandóan raktáron vannak. 2. 4, 10 koronás cső- i 

portok összeállíthatók, csak azt kérem közölni, hány 
példánv ajandékkönvv legyen. Iskolai végbizonyít
vány, nyomtatványok állandóan raktáron vannak.

KÓKAl  LAJOS, Budapest.
IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 3. SZÁM.

Protestáns Irányú könyvkiadó.

ORGONA-GYAR.
Gázüzemre gépekkel berendezett cs. és t udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templum orgonájának, t király orgonájának• (kotokázási templom) alkotója

Rieger Ottó
ca. ó« k ir .  u d v a rt s z á llító

aSzent-M fa lo v a g ja  és a f-'erene József 
t ; , , ren d  tu la jdo ty tsA

Budapesti X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokul kitün
tetve KedvezófiZetési feltételek mcdUett ki
váló, tiszta légnyomási csőre. dszerftPifpneu- 
matikai) tartós, nemeshangu orgonákat’szállít. 
40 év óta JOOUnél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  'orgonáját, amely mű ezldő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villaiiyeróre, berendezve.) • |

Orgonáját fásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban - teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katr'ógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

*4’ . » ' V ’ % ^  *4’ *4’ “I ’
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Báró Hazai Samu gyalogsági tábornok, m. kir. honvédelmi minister előszavával.
Az I. rész Északon és Délen címmel az orosz- II. rész : A nyugati hartér címmel a franciák, an- 
országi és szerbiai hadjáratot öleli fel. — 25 golok, belgák s japánok elleni küzdelmet mutatja be. 
füzetben teljes. — Eddig 6 füzet jelent meg. 25 füzetben teljes. — Eddig 6 füzet jelent meg.J

Minden füzet 4» alakban 16 oldalon finom papírra nyomatva, rendkívül sok képpel díszítve és füzetenként legalább egy műmeléklettel 40
melléklettel 40 fillérbe kerül. Hetenként 1 füzet jelenik meg váltakozva.

A III. rész: Az olasz hadjárat leírását fogja tartalmazni és oly időben kerül forgalomba, amikor 
azt is — hiteles és részletes adatok alapján — maradandó értékű történelmi munkában lehet már 

összefoglalni. — Előfizetés egy-egy része (25 füzet) 10 korona, 10 füzetre 4 korona.

Der Krieg 1914— 15 in Wort und Bild
60 füzetben teljes. Egy-egy füzet 42 fillér. Eddig 30 
füzet jelent meg. Hetenként 1 — 1 füzet jelenik meg.

Illustrierte G e s ie lte  des W e irie je s  1914/15
Allgem.Kriegszeitung. Havonkint 1— 1 füzet jelenik 
meg. Eddig 38füzet jelent meg. 1 — 1 füzet ára 34 fill.

I
az osztrák-magyar Az angol Kékkönyv 2 rész A belga szürkeköiiy

V ö r ö s k ö n y v  Ára 1 korona ]. rész 40 fill., :: II. rész 60 fill. Ára 40 fillér.

A ném et (|Z OíOSZ K f t i «  ÜÖDkjV A szerb
F e h é r k Ö n y V  Ára 40 fillér. Ára 40 fillér. K é k k Ö í i y V  Ára 60 fillér.

VtZÉMáitlMÉS
összeállította: Sándor Tivadar. 

A nagyháboru okmányai.

ír (HUH (II. Kilét)
Olasz háború Ára 40 fillér. iaM  i

Eddig 3 kötet jelent meg. A további kötetek sajtó 
alatt vannak. Egy-ggy kötet ára 1 korona.

Fényes László:
A szerb harctérről.

Ez a könyv a magyar vitéz
ségnek örök emléke marad.

Ára 3 korona.

Detlev von Lilirukron:

Háborús novellák
A 150-ik kiadás után fordította 

Váry Rezső. Ára 3 korona.

Apor Dezső és Nagy Béla:

Hires feltalálók.
Krupp, Zeppelin, Skoda. Ami 
motoros ütegeink. A negyven
kettesek, a repülés meste
rei, Edison ‘a csodálatos em
ber, Marconi, Nobel, stb. stb. 

288 oldal, 200 kép.
Ára kötve 6 korona

Sven Hédin:

Egy harcbauállé nemzet.
A hatalmas németség háborús 
életének legelfogulatlanabb le

írása. Ára 1 kor.

Kálnoki Izidor:

Háborús tréfák
Ára 40 fillér.

Gáspár Arthur dr.:

Uralkodóházunk hadseregben 
szolgáló tetteit és a hadviselés 
irányításában való vezetőszere
pét színes tollal festi, élénk 
vonásokkal jellemzi dinasztiánk 
tagjai és a katonák között fenn
álló meleg és szívélyes viszonyt 
és azt a legendás szeretetet, 
amellyel katonáink az uralkodó

ház tagjai iránt viseltetnek.
22 mélynyomásó képpel. 

Ára fűzve 4 korona 60 fillér, 
kötve 6 korona.

Jensen Hermann:

A csatatér árnyai.
Dán regény. Tárgyát az orosz- 

japan háborúból meriti. 
_____________ Ára 80 fillér.

ÚJHELYI NÁNDOR:

1914. M M  M .
Ára 3 korona 60 fillér.

Szomory Dezső:
Sárossy, muníciót!
és egyéb harctéri levelek

Katonáinkról s a hadszínterek 
vidékének életéről mély érzésű 
és hangulattal teli leírásokat ad.

Ára 60 fillér.
Conen Doyle:

Veszedelem.
A szerző előre meglátta s e 
müvében megírta a német 
flotta irgalmas akcióit Anglia 
ellen. Ára 40 fillér. 5

Kohut Adolf:

is m m m
Bismarck magyar politiká 

jának feltárása.
Ára 2 K 40 fillér.

Kaphatók és megrendelhetők SCHOLTZ TESTVÉREK 
könyvkereskedésében, Budapest;, IX. Ferenc-körút 19/21.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
25. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAWÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . A 1915. JUNIUS 19.

1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cimére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

Fő s z e r k e s z t ő : SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADŐ:

SZIMONIDESZ LAJOS
FÓM Iin k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : M arcsck J á n o s :  Az egyház es az ifjúsági mozgalom. II. — Sz. L .:  A vallás alapelemei. I I. — Huszágh Gyula: Az ember 
siarmaz.Ts.n V. — Aggasztó tünetek. — Szemle. — Különféle — Hirdetések.

Az egyház és az ifjúsági mozgalom.
i i .

Az ifjúsági mozgalom jelentősége és srükséges- 
sége után azt a kérdést kell fölvetnünk, hogyan érhetjük 
el azt célt, mely képes az ifjakat összetömöriteni és 
együtt is tartani ? Kívánatos volna egy olyan ifjúsági 
mozgalom, mely evangélikus ifjaink egybegyűjtésével 
és he yes irányításával va'óságos egyházmentő szerepet 
töltene be. Én azt hiszem és többen is azt hiszik, 
hogy nem az egyháziasság zászlaját kell nyomban ki
tűzni, mert ez majd csak később és Önmagától tör
ténik. A kiinduló pont az evangélium és a jelszó kererz- 
iyénség. Ez teljesen megfelel a mi ethikai fölfogásunknak 
A katholikus és evangélikus ethika e'sö es alapve ő 
különbsége, hogy ott az egyház ; z alfa és ómega, 
nálunk pedig az evangélium, Krisztus. Ott az a fel
fogás érvényesül, mely szerint ahhoz, hogy valaki 
keresztyén legyen, először jó katholikusnak kell lennie, 
mig nálunk jó  keresztyénnek kell lennie annak, aki jó  
evangélikus akar lenni. Csak ehh z a szép és igaz 
felfogásunkhoz leszünk és vagyunk hívek, mikor Újaink
nak keresztyénséget evangéliumot adunk, hogy azután 
jó evangélikusok legyenek. Keresztyénség, Krisztus 
tanítása alapján álló keresztyénség, ez lehet a cél. 
Milyen nagyjelentőségű cél, fenséges eszmény ! Nagy
ságát csak a szükségessége múlja felül. Bizony erre 
és csak erre van szükségünk; bizonyítják ezt azok az 
óriási erkölcsi defektusok, melyeket épen mostanában 
a háború is felszínre hozott, de talán még inkább 
bizonyítják azok a rejtett bűnök, amelyekről többet 
vagy kevesebbet tudunk, hallunk s amelyek a mi nagy 
célú intézményeinket is megakadályozzák igaz hiva
tásuk betöltésében. Milyen más volna az állam, ha 
minden hivatalában, milyen más a társadalom, ha 
minden megnyilatkozásában a keresztyén felfogás nyil
vánulna meg 1 Széditöen gyönyörű perspektíva: a
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keresztyénség, mint élethatalom a világban! Nagyobbat, 
igazibbat, áldásosabbat és megvalósithatóbbat nem 
mutathat fel a fejlőd s. A Krisztus vallásánál, a Krisztus 
ethikájánál nem tanított senki tökéletesebbet. Össze 
se hasonlítható ez a humanitárius élet és világ felfo
gással. Ez több, mint a legtisztább, legönzetlenebb 
humanizmus. Épen ennek következtében a keresztyén 
embernek nincs szüksége semmiféle nyílt vagy litkos 
közösségre, mert van neki már egy, ahová minden 
önzetlen törekvését és nemesért beviilő energiáját össz
pontosíthatja és az a Krisztus eszményéért munkál
kodó egyház.

Keresztyén emberek neveléséből válnak az igazi 
egyháztagok. Ennek a felfogásnak van képviselője a 
küböld mellet nálunk is. Nálunk is van ifjúsági moz
galom, mely még nem eleggé ismert ugyan, de rohamos 
fejlődése feljogosít arra a reményre, hogy nem sok 
idő múlva tényező is lesz: a keresztyén Ifjúsági Egye
sület és az Evangéliumi Kér. Diákszövetség. Vannak 
akik ismerik, de a jelentőségét talán nem látják oly 
nagynak mint én. Lehet, hogy igazuk van. De én 
láttam őket, munkájukat közelről, részt is vettem benne 
és ismerem ve élőikét és épen ezért nagynak, igen 
fontosnak találom mind a két testvér mozgalma?.

Egyik a falusi és városi ifjúság között, a másik 
a diákság, a főiskolai hallgatók között teljesít missziót. 
Abban egyezik mind a kellő, hogy olyan ifjakat nevel 
ér vesz fel maga közé, akik komolyan ves/ik keresz- 
tyénségüket, akiknek az élete irányításában az evan
géliumnak van döntő szerepe. Mind a kettő hódit és 
fejlődik. Komoly, tudós férfiak, akik egyházuk javát 
igazán szivükön, lelkiismeretükön hordják, ott állnak 
mellette, ott vannak benne. Számuk szaporodik, mert 
akik eddig lekicsinyelték és más állásponton voltak 
az ifjúság erkölcsi nevelését, irányítását illetőleg, most 
belátva, hogy ez az egyetlen, az ifjuság között komoly
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missziót teljesitö mozgalom, elég bátrak voltak ahhoz, 
hogy nyíltan is beismerjék korábbi megállapításaik 
helytelen voltát és oda álljanak a mozgalom mellé 
szóval, tollal és anyagi támogatásukkal is.

A két mozgalom független különben egymástól. 
Az Ifjúsági Egyesület jó, becsületes gazdákat, iparo
sokat akar nevelni és erre egyetlen utat használ, az 
ifjakat megtanítani arra, mi a keresztyénség és mi a 
keresztyén élet. Milyen életerős, vidám, becsületes 
emberekre mutathat rá, akik ott a biblia órák mellett 
megtanultak nemesen, önzetlenül és veszekedés nélkül 
szórakozni is. Nem volna-e helyes, ha a mi gazdáink 
és iparosaink is ilyen előkészítő iskolában tanul
nának ?!

Ifjúságunk másik része a jövő vezetősége, a 
tanuló ifjúság. Milyen nagy szükség volna arra, hogy 
ezeknek az ifjaknak a tiszta keresztyén világnézet volna 
az életük irányitója. A jövő papjai, orvosai, tanárai, 
hivatalnokai mennyire átalakítanák és erkölcsileg tisz
tává tennék a mostani rengeteg mulasztással, vissza
éléssel, bűnnel telitett hivatalos és nem hivatalos 
világot, ha minden cselekedetüknek egyetlen rugója 
volna, keresztyén élet. Nem szólok erről többet, Ítéljen 
kiki ;ielkiismerete szerint és hasonlítsa össze ezt a 
világot egy keresztyén világgal. Megvalósítható volna 
ám mindez, csak egyetlen egy kellene, komolyan venni 
a kereszíyénséget. A müveit ifjakkal való foglalkozás 
jelentőségét megmagyarázza egy keresztyén ember mon
dása, minden diák ötszáz embert jelent. Ebben van 
igazság. Kimondhatatlan fontosságú a müveit ifjak
kal, a jövő állami rfiaival, vezetőivel való foglal
kozás.

Kér. Ifjúsági Egyesület és Kér. Diákszövetség 
akár elvileg, akár gyakorlatilag szükséges nekünk. 
Elvileg sokan elfogadják a két mozgalom vezérigéjét, 
de gyakorlatilag idegenkednek tőlük, mert még nem 
vagyunk bennük olyan erősek, mint sokan szeretnék. 
Ez azonban nélkülünk nem lehetséges. Menjünk oda 
és ismerjük meg alaposan, akkor belátjuk, hogy halad
hatunk itt másokkal, a már meglévőkkel is együtt és 
meg is érthetjük egymást. Ha meg külön csináljuk is 
meg az ifjúsági mozgalmat, de következetesek leszünk 
a kinduló ponthoz és a célhoz, a komoly keresztyén- 
séghez, akkor találkozni is fogunk és kölcsönösen 
erősítjük egymást.

Egyházunkban még nincs külön ifjúsági moz
galom, de talán lesz. Sőt bizonyosan lesz, ha nem 
felülről, egy ad hoc bizottsággal kezdjük, hanem lassú, 
kitartó ifjúsági munkával; csak lássunk hozzá buzgón 
és amikor m^r lesznek az ilyen határozott evangéliumi 
keresztyén munkának hívei és művelői, akkor meg
kezdhetjük — ha s?ükség lesz rá — a külön szervez
kedést. Addig azonban támogassuk a fentemlitett két 
•felekezetközi alapon álló mozgalmat, melyek már eddig 
is nagy szolgálatokat tettek az evangélikus egyháznak.
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A fődolog azonban, hogy munkálkodjunk az ifjúság 
körében az ifjúságért, a keresztyén ifjúságért. A munkál
kodás megtalálja majd a megfelelő kereteket.

Harcsek János.
* ̂  m ****“ * m *■ m . ■ « « . . .  .  . .  m » . « » . . . ■  — n—||» . . . . ^ . . r | ) - >- r u - L r r | - r y ) r i

A vallás alapelemei.
a.

Ehhez a tényálláshoz hozzájárul még egy dolog. 
Az, hogy minden ismeretünk és minden tudásunk nem 
közvetlen, hanem meglehetősen komplikált érzékelés, 
ídegközvetités, agyműködés és az agy által felvett és 
kivetített kép összetétele. Aki a kanti filozófiába csak 
beleszagolt, annak nem kell a dologről bővebb ma- 
gyará at. Már most azt az isméi etelméleti tételt, hogy 
minden ismeretünk tulajdonkép agyunknak a produk
ciója, mely két részből á l l : az érzéki benyomásból s 
abból, am iv2 igyunk azt a benne levő a p iori isme
retek és meggyőződése < segítségével cyúrja — vallá
sos térre átvive világos, hogy a vallásos ismeret, mint 
minden egyéb emberi tudás, vagyis formailag agymű
ködésünk produktuma. E szerint Jász Gézának igaza van.

Igaza is van. Csakhogy ez az igazság csak út- 
széli kavics, de nem gyémánt, csak macskaezüst, de 
nem a hegyek mélyéből bányászott nemes érc! Ez 
egyike a legközönségesebb és legtriviálisabb igazsá
goknak. Olyan közönséges, hogy szinte kimondani is 
restelli az ember, nemhogy valami nagy és új böl
csességnek. vagy pláne új vallásnak, a vallásos isme
retre jutás legmagasabb fokának merné t irtani. Jász 
Géza vallás filozófiájának az a megölő betűje, hogy 
ezt a közönséges, útszéli ismeretet felfedezésnek tartja 
s vallás filozófiájának a koronájává teszi.

Nézetem szerint az istenkeresésnek nem az a 
célja, hogy egy csomó zavaros fejű, az emberi öntu
datra jutás és a kulturfejlődés legalacsonyabb fokán 
álló primitiv egyénnek vagy népnek, a sámánok, va
rázslók, bűbájosok, papok és lelkészek Istenről alko
tott fogalmait és gondolatait megismerjük, rendszerbe 
szedjük és vaskos könyvet írjunk róla, melynek az a 
foglalata, hogy a vallás az ember kigondolása, ember
alkotta eszmények összessége. Ez nem filozófiai fel
fedezés, hanem most már közhely, igen közönséges 
és embervoltunkban gyökerező tény. Minden ismere
tünket és gondolatunkat agyunknak kell termelnie és 
teremtenie! Ez a tény csak kiindulópontja a hozzá- 
füződő gondolkozásnak, mely nem elégedhetik meg 
ezzel a felszínes megfigyeléssel, hanem igyekszik két 
irányban is mélyebbre ásni: először megpróbálja álla
pítani a vallásos gondolkozás bennünk levő törvényeit, 
másodszor annak jár utána, hogy azon az Istenen 
kívül, akit mi gondolunk, akinek a képét mi lelki tehet
ségeink szerint megfestjük, elképzeljük magunknak, — 
létezik-e a valóságos világieremiö és fenntartó Isten ?. _
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A probléma megoldását a vallástörténet nem 
adja, mert a vallástörténet csak leiró és rendszerező 
tudomány. A v á lá s tó l net arra tanít, hogy az ember 
az egész világon isteneket csinál magának, leborul 
előttük és imádja azok t. A válások légiója váltogatja 
egymást, ezek a legkülönbözőbb belső tartalom és 
külső formák mellett mind azt a meggyőződést juttat
ják kifejezésre, hogy az ember és e világ fölött vm  
egy vágy több hatalmas lény, aki minket teremtett s 
aki nyugtalan, utána vágyó szivet téremtett a kebe
lünkbe. Ez a tapasztalati tény annak a további ku a 
tásáfa készt bennünket, hogy van-e valami rajtunk 
kívül levő, felettünk és a világ felett álló valóság, 
amely ennek a bennünk levő hitnek megfelelne és 
annak reális alapját képezhetné?.. Igaz, hogy ezzel 
a vallástörténet és az ethnog afia talaját elhagytuk és 
metafizikai régiókba készülünk emelkedni, ahova nem 
mindenki meri a repülést megkockáztatni, azonban 
annak, aki az igazságot keresi, nemcsak a földnek 
porában vagy csupán az emberi lélek sekély mélysé
geiben és ködös atmoszférájában kell kutatnia, hanem 
fel kell emelkedni tudnia a magasságokba is. Az Isten 
létének a kérdése nem ismeretelméleti, hanem világ- 
probléma — ez az, amit Jász Géza teljesen figyelmen 
kivül hagy. Pedig a filozófia nyilván mutatja a kérdés 
helyes megoldására vezitö utat. Amint a filozófia dis- 
tingvál az agyunk által kivetített kép és az annak ere
detijét képező tárgy l-özött s egyiket a másik rová
sára nem engedi eldispuláh.i, úgy a vallásfilozófia 
terén elemi feladat az, hogy a hit és a hit tárgya kö
zött különbséget tegyünk. Aki — mint Jász Géza — 
a hitet a hit tárgyával azonosítja, az súlyos hibába 
esik, mert a hitre nézve nemhogy nem közönbös, ha
nem egyenesen létérdeke, hogy megfelel-e neki valami 
a valóságban ! . .  .*

Ezt a kérdést itt, ebben az összefüggésben meg 
nem oldhatjuk, elég, ha utalunk rá s ha annyit mon
dunk róla, hogy a világrejtély megoldását máskép, 
mint Isten valóságos létezésének a hitével nem tudjuk 
elgondolni. Amit az egyházak tradícióra, isteni kinyi- 
latKoztatásra, szent írásaikra támaszkodva állítanak, 
hogy Isten van s hogy az Isten ilyen vagy olyan, azt 
tőlük és módszereiktől függetlenül a maga módszeré
vel meg kell vizsgálnia a filozófiának. Az, hogy a 
hitnek az egész komplexuma csak az emberi agynak 
az alkotása — igazán nem theologiailag vagy filo- 
zófiailag iskolázott elméket kielégítő megoldás. Ha ez 
volna a rejtély megoldása, akkor Jász Gézának egy

•  „Nun mag es vielleicht für den Naturwissenschaftler 
gleichgiltig sein, ob die Kategorie, die er bei seinem Forschen 
anwendet, ob das Gesetz, das er erkennt nur eine Form seiner 
Vorstellungen ist, oder ob dem e ne Welt der Wirklichkeit ent
spricht und gehorcht: für den Religiösen aber ist das nicht 
einerlei. Vielmehr hängt ihm an der Giltigkeit der religiösen 
Ideen abgesehen von seinem Vorstellen schlechterdings alles.“
R Otto: Kantisch-Fries’schc Religionsphilosophic. 5. I
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csepp joga sem lenne a Jézuska és a Mikulás hirde
tése ellen felháboroni. med az ő általa feldícscrt és a 
vallástörténeti fejlődés végpontját képező azon meg
győződés, hogy az Istent mi emberek alkot uk s hogy 
az ember alkotta istenek között a szereleí Istene a 
a legtökéletesebb, nem sokban különbözik a Jézuska- 
mesétől, — hiszen ő is csak m e sé l... a különb ég 
mindössze csak az, hogy meséje másról és másként 
szól, mint az, amely miatt felháborodik.

A vallásnak azonban nem mesék, h nem való
ság kell. Isten, akit ezernyi t ökéletlen formában h sz 
és vall az emberiség, nem mese, hanem valóság. 
Mint valóság benne lakik a szívünkben, a lelkűnkben, 
de létezik, igazán, rajtunk kívü , a világban s a világ 
felett léte ik A mi hitünk a raj unk kivül levő majestas 
halvány képe! Bármilyen tökélet en fogalmat alkot
hassunk felőle, bármennyire k ptelenek legyünk őt 
érzékeinkkel, véges tudásunkkal felfogni, Isten, mint 
a világot alkotó erő, mint a világmindenségei ösze- 
tanó kötelék (Schelling) van és létezik. Mint a világot 
s mindent e világon, úgv ót is csak érzékeink közve
títésével foghatjuk fel, agyunk segíts« gével „alkothat
juk meg“ és „vetíthetjük ki“ a kívülünk levő világba, 
azonban minden bálványban, symbolumban, ióla alko
tott fogalomban nem a magunk alkotását imádjuk, 
hanem a fö'öttünk, a körülünk levő Istenhez, a világ 
mi denség okához — a mi mennyei Atyánkhoz fo
hászkodunk . . .  A mi vallásunk nem magunk alkotja 
eszményekben való gyönyörködés, hanem az Istentől 
való függés érzete, kínzó kétségek és boldogító hit 
között való hányattatás . . .

A vallástörténetben, az etnográfiában és a szocioló
giában, különösen hogyha jobbára a vallásról szin- 
vakokk.'nt beszelő angol filozófusok munkáira támasz
kodva t mulmányozza őket az ember, a protestáns 
vallásosság éltető ereje, szabad szelleme, Isten után 
való vágyódása nehezen találhatók. A vallásosságot 
már csak mégis inkább a theologiai irodalomból lehet 
megismerni. Jász Géza etnográf ákia és vallástörténe
tekre bízta magát, ez az oka, hogy akkor fáradt el, 
akkor hagyta abba a gondolkozást, amikor azt amúgy 
igazában el kellett volna kezdenie. így természetesen 
vállakózása teljesen eih bázott eredménnyel végződött.

Szimonideaz Lajos,

...........................................

Az ember származása.
v.

Ezeknek az okoknak alapján egy teremtő Isten
nek létezését nem fogadhatjuk el és ha beszélünk is 
az Istenről, vagy egy legfőbb okról, azt csak szokás
ból tesszük, mert csak puszta szokás az, ha az egy
más után következő jelenségekben okozott összefüg
gést, vagy egy legfőbb erőtől való eredetet találunk.
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Nem lévén teremtő, nincs lélek sem. A lélek felvéte
lének elfogadása is csak szokás. Az emberek meg- 
szo ták ugyanis a sok és egymást gyorsan követő 
képzet komplexumát „lélek“ -nek nevezni. De mi van 
akkor, ha nincs Isten és nincs lélek ? és hogyan állott 
elő a mindenség, az ember és a gondolkodás, ha 
nincs Isten és ha nincs szellem, lélek? Ezeket a kér
déseket Hume felelet nélkül hagyja. De nem is volt 
az az ő terve, hogy a dolgok lényegével és azok ere
detével foglalkozzék. Az ő feladata volt csupán az 
érzéki észrevevésen alapul j  tapasztalatot, mint ismert
forrást kritikailag megvizsgálni.

Általában azt mondhatjuk, hogy az első angol 
bölcselők, a Verulami Baconon kezdve, Humon vé
gezve, tartózkodtak a materialismusnak mint végső 
elvnek kimondásától. Ez a feladat a franciáknak jutott. 
És ezek eleinte ilyen tartózkodó álláspontot foglaltak 
el. Bizonyítják azt a materialismus első francia kép
viselői : Condillac és Helvetius. Ezek is azt hirdetik, 
hogy az ismeret forrása az érzékeken alapúló tapasz- 
talat és ebből a szempontból az ember miben sem kü
lönbözik az állattól, sot Condillac már azt hangoztatja, 
hogy „az emberek tökéletes állatok, az állatok töké
letlen emberek.“ Mindezen erősen materialisztikus taní
tások mellett azonban még nem merték az Istennek 
nem létét és a léleknek anyagiságát, anyagi voltát 
kimondani. Hogy ezeknek az eszméknek mekkora 
küzdelme folyt ekkor a lelkekben és hogy mennyire nem 
tudták az emberek, hogy melyik világnézethez csatla
kozzanak, azt legjobban magának az erősen materia
lista irányú „Encyclopedic“ alapítójának, Diderotnak, 
nézetváltozása mutatja. Ennek a bölcselőnek az írásai 
azt bizonyítják, hogy ő életének első szakában élénken 
védte a lélek immaterialitását és halhatatlanságát, ké
sőbb azonban az egyes rohamosabban terjedő és 
erősödő materialisztikus felfogás nyomása alatt letért 
erről az útról és a lelket anyaginak, halandónak és 
csupán a fajokat mondotta és vélte halhatatlanoknak. 
A materialismusnak legszélső határáig, addig az elvig, 
hogy minden anyag és minden anyagból származott, 
anyaggá változik, azonban még ő sem jutott el. E l
jutott odáig La Mettrie orvos. Kíméletlen merészséggel és 
cynismussal dobta oda a világ elé, nem új, de mégis 
szörnyű tanát: minden, Istenségbe és szellemiségbe 
vetett hit, csak hiú ábránd. Minden anyag. A lélek is 
anyag. Az ember állat, amelyet a többi állattól csak 
agyvelejének fejlettebb és finomabb konstrukciója kü
lönböztet meg. Ez teszi őt képessé az úgynevezett 
„szellemi világ“ felfogására, befogadására és elkép
zelésére. Bármennyire materialismusra hajló volt is 
azonban a kor, ezeket a túlzó tételeket ellentmon
dás nélkül elfogadni nem tudta. Az ideális világnézlet 
még egyszer, utoljára emeli fel tiltakozó szavát Francia- 
országban, még pedig annak legnagyobb íróiban : az 
atheistának tartott és mondott, valójában azonban
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hívölelkű Voltaire-ben és a mélyen érző Rousseau-ban. 
Ezek az emberek nem hosszas levezetésekkel bonyo- 
lúlt bölcselkedésekkel, hanem spontán, egyszerű kije
lentésekkel tiltakoztak azon állítás ellen, hogy nincs 
Isten és lélek, nincsen szellemi világ, hogy minden 
csak anyagból származik t s azzá lesz. Voltaire szerint 
„ha Isten nem létezik, fel kellene őt találni.“ „Értel
mes lények nem állhatták elő a vak, értelemnélküli 
természetből. Newton értelme egy másik énelemből 
származik “ Létezik tehát „egy legfőbb, öröktől való 
értelmes lény, kitől minden percben minden lény és 
a lét minden neme kifoly.“ Még lelkesűltebben száll 
síkra a vallásos ideális világnézlet mellett nagy kor
társa: Rousseau. Ő sem képes elhinni, „hogy szenvedő 
anyag élő és érző lényeket, vak szükségesség értelmes 
lényeket, az, ami nem gondolkodik, gondolkodó lénye
ket hozhatott volna létre.“ Az*, hogy „a világ öröktől 
való-e, vagy teremtett? egy, két vagy több állomány 
van-e? mi ezeknek lényege? nem tudja, nem - utatja, 
de nem is bánja. Az ő hitére ezek a kérdések semmi
nemű befolyással nem bírnak. Azt azonban tudja, 
„teljes bizonyossággal, hogy Isten létezik és hogy 
önmagától létezik.“ „Tudom, hogy az én létem és 
minden dolgok léteié teljesen tőle függ.“ Az ellen a 
tanítás ellen pedig, hogy ő csak anyag, csupán mole
kuláknak és atomoknak összességé és csak gondol
kodó, némi értelemmel bíró állat lenne, érző lelküle- 
tének teljes hevességével kikel Aminő törhetetlen 
hittel hiszi az Istennek, ép oly törhetetlen hittel hiszi 
egyúttal az emberben „az anyagi léttől különböző 
isteni szikrát, a szellem valódiságát.“ Azonban az idők 
s általában Franciaországnak e korban uralkodó álla
potai nem kedveztek az ideális felfogásnak. Az erkölcs
telen udvaroncoknak, a sokszor kegyetlen és zsarnoki 
főnemességnek, a sívárlelkű papságnak és a szegény, 
elnyomott és műveletlen alsóbb osztályok gondolkodás- 
módjának inkább a „Systéme de la Nature“ , „A  Ter
mészet Rendszere“ című híres mű felelt meg. mint 
Voltaire és Rousseau lelkesült hite. Ez a mű még 
nyomatékosabban hangsúlyozza a materialismus igéit, 
mint La Mettrie. Alapelve az, hoey nincsen egyéb, 
mint az örök és örökké mozgó anyag. Az anyag szü
lője mindennek, a szellemnek, a léleknek épúgy, mint 
a testnek. Belőle származik minden és beléje tér vissza 
minden. Ebből az ősanyagból a vonzás és a taszítás 
segítségével állott elő a világ és az ember. Ezekben 
az elvekben a materialismus diadala ki van mondva, 
de nincsen bebizonyítva vagy legalább is csak bizo
nyítva. A „Természetrendszeré“ -nek tételei ép oly 
mértékben dogmatikusak, mint bármely hiltani könyv 
állításai. És ahol bizonyít is, ott nem természettudo
mányi igazságokkal, hanem puszta ész-okokal, elvont 
történelmi tételekkel, önkényűleg megalkotott feltevé
sekkel bizonyít. De nem is tehet máskép, mert hiszen 
philosophiai mű akart lenni és a természettudomány
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is csak a kezdet korát élte. A materialismus tételeinek 
bővebb kifejtése és bizonyítása a messze jövőnek lesz 
a feladata. Annyit azonban már most mondhatunk, 
hopv a „System de la Nature" a materialistikus 
világnézetnek legtökéletesebb kifejezője, a Hobbes és 
Locke által megindított újkori materialistikus bölcselet 
fejlődésének a betetőzője, csúcspontja, koronája. En- 
n:l tovább nem fej ődhetett.

Hus/agh Uvula

n,riri—j~.ri~i~~i~ ~ru~L'mij~i_ri nrwu~u~r,—rrr»~mr»Pu —  — ~ ~

Akasztó tünetek.
Az „Evang. Örálló" barátokat kívánt szerezni 

annak az eszmének, hogy egy kötet háborús prédi
kációt a mi hazafias igehirdetésünk szemléltetésére 
gyújtsunk össze. Ezzel a tervvel kapcsolatban „tehetős 
világi vezetőembereinkhez“ fordult s pályadijak kitű
zésére szólította fel őket stb. Most aggasztó tünetnek 
mondja egy vezércikkében, h gy a lelkészi kar eddig 
ezt az eszmét arra sem méltatta, hogy pro vagy kontra 
hozzászóljon, hogy a világi vezetők nem akarnak 
pályadijakat kitűzni s hogy az egyházi lapok az egész 
ügyet az Örálló külön dolgának minősítik és nem 
törődnek vele. „holott ez minden nemzetiségi és irány
zatbeli eltérés fölött álló, életbevágó kérdése magyar
honi evang. egyetemes egy házunknak. “

A dolognak ez a beállítása talán nem egészen 
reális. Egy prédikáció gyűjtemény kiadása a mi evang. 
egyetemes egyházunknak kétségtelenül nem életbevágó 
kérdése. Vannak nekünk egyéb fontosabb dolgaink is. 
De mikor ezzel a kötettel egyházunk hazafiasságát 
dokumeniálnók — vethetik ellen a könyv barátai. 
A s?ándék nemességét elismerjük, azonban azt hisszük, 
hogy a do • umentálásra először nincs szükség, másod
szor pedig nem tudjuk, hogy ez a dokumentálás két
kedőkkel s hazafiságunk kétségbevonóival szemben 
hogyan sikerülne. Mert azt, hogy nekünk hazafias lel
készeink vannak, senki nem vonta kétségbe. Ezt 
nem kell bizonyítani. Azt hogy nem hazafias lelkészek 
is akadhatnak, a kötettel minden kétséget kizárólag 
nem lehet igazolni. De különben is : érdemes ez ellen 
az ostoba ráfogás ellen egyáltalán védekezni? Nem 
bizonyítéka egyházunk minden egyes cselekedete, egész 
cselekedete, egész szelleme annak, hogy a mi egy
házunk a szó legnemesebb értelmében h azafias? !... 
Nem lehetünk mi arra mindig büszkék, hogy a magyar 
nemzeti eszmének — épen más tendenciájú törekvé
sekkel szemben mindig hűséges hivei voltunk s nem 
hirdetik megmagyarosodott egyházaink azt, hogy mi frá
zisok helyeit a magyarságnak mily lelkes, eredményes, 
de csendes terjesztői vagyunk s ezzel juttatjuk kifeje
zésre érzéseinket.

Aki ezeket a tényeket nem ismeri és nem akar 
tudni róluk, annak semmiféle háborús prédikációval
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be nem lehet ezt bizonyítani. Szóval ez a prédikációs 
kötet egyáltalán nem „életbevágó kérdés.“ Aki szük
ségét érzi annak, hogy egy pár beszédét kiadja, azt 
tegye meg minden különös akció, pdlyadij gyűjtés stb, 
nélkül. Ha a könyv sikere tekintetében biztosítani akarja 
magát, bocsásson ki előfizetési iveket, és ne tehetős 
világi férfiaink áldozatkészségére apelláljon. A hábo
rús irodalom üzletileg meghozza a maga szerény 
gyümölcseit, csak merni kell!

Ami benünket, az Evang. Lapot illet, mi a hábo
rús prédikációkról a 16. számban negyedfél hasábos 
ismertetésben körülbelül megmondtuk a véleményün
ket. Nem ér tehát az a szemrehányás, hogy nem törő
dünk az üggyel. Törődünk, csakhogy nem túlozzuk a 
jelentőségét, nem Írunk és nem iratunk róla vezércik
keket, mert annyira nem fontos a dolog s nem tartjuk 
közegyházi kérdésnek, Egy prédikációs kötethez kiadó 
kell, jó prédikációk kellenek, ennyi az egész. Aggasztó 
tünet az ügyben csak az lehet, hogy a kérdés {felve
tőiben az a kevés agilitás is hiányzik, amennyi egy 
prédikációgyüjtemény összehozásához szükségeltetik s 
különösképen az, hogy az eszme propagálói a saját 
tehetetlenségükből aggasztó tüneteket konstruálnak s 
lelkészi karunkat, világi embereinket, lapjainkat meg 
nem érdemelt szemrehányásokkal illetik.

SZEHLE.
A Luther-Társaság új tankönyvei.

Á „Belmisszió“ cimü folyóiratban megjelent 
egy Luther-társasági értesítés, amelyben az 
összes iskolai hatóságok, lelkészek, mint iskola
széki elnökök és tanítók tudomására hozzák, 
hogy szeptember 1 -ével egy csomó uj tan
könyvet tartoznak az elemi népiskolákba beve
zetni. Az értesítés közli, hogy „a könyvek árát 
ma még meg nem mondhatjuk, mert csak most 
rendeztetnek sajtó alá. Azonban az egyetemes 
gyűlés gondoskodott arról, hogy azok ára mini
mális legyen.“

A tanköny monopolium kérdését most nem 
akarjuk megbolygatni. Azonban teljes tisztelet
tel némi aggodalmunkat fejezzük ki az jelien, 
hogy ezt a monopóliumot, amely népünkre 
bizonyosan nagy terhet ró hiszen a Luther-Tár- 
saság még az V. osztályosok számára is külön 
— mértant Íratott s úgy látszik, nem azt nézte, 
hogy egy-két könyvbe minél szebben és |ügye- 
sebben összefoglalja egy elemi népiskolás 
számára a tudnivalókat, hanem azt, hogy minél
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több „szakkönyvet“ gyártson — épen most 
kell bevezetni.

Mivel a Luther-Társaságnak előreláthatólag 
sok baja lesz, ha az egyházakkal szemben most 
jogait és monopóliumát érvényesíteni akarja, 
nyomatékkai kérjük az illetékes tényezőket, ha 
még nem késő, hogy a könyvek nyomását és 
a könyvek bevezetését is hagyják jobb időkre.

Nincs nekünk most elég (egyéb golyó a 
hasunkban?! Most vetessünk a gyerekekkel 
hét-nyolc új tankönyvet?!
fu-»-r-u~ij—■*■—■*—ii- i~-ii—m—-^***1- --,~,*‘ *^ ***■■*■■*-, - 1- ‘

KÜLÖNFÉLE.

Dr. BAKSAY SÁNDOR.

Vettük a következő gyászjelentést: A dunamel- 
léki református egyházkerület elnöksége a gyülekeze
tek nevében is, fájdalmas érzéssel tudatja, hogy sze- 
jetve tisztelt ősz püspöke Dr. Baksay Sándor a kun- 
szentmiklósi református egyház lelkipásztora, a duna- 
melléki ref. egyházkerület püspöke, az egyetemes 
konvent lelkész-elnöke, a Ferenc József-rend nagy
keresztjének tulajdonosa, a főrendiház tagja, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja, a genfi tudomány egyetem tiszteletbeli 
doktora stb., életének 83., lelkipásztorkodásának 53. és 
püspökségének 12. évében 1915. évi június hó 18-ik 
napján munkás földi életét befejezte. Megdicsőült 
püspökünknek hült tetemét a kunszentmiklósi reformá us 
templomban 1915. év június hó 20-ik napján vasárnap, 
délután '/26 órakor tartandó gyászistentisztelet után a 
kunszertmiklósi református temetőben fogjuk eltemetni. 
„A  bölcsek fénylenek, mint az égnek fényessége; és 
akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, 
örökkön örökké fénylenek“ . Dán. 12., 3 v. — Hasonló 
gyászjelentést adott ki a budapesti theologiai aka
démia is.

Hősi halált haltak az Evang. Népiskola köz
lése szerint Ferenci József irsai (Pestm.) Klein Mihály 
selmeczbányai, 7heil Emil klazányi (Zemplén m.) és 
Uhrin János ottlaka-megyespusztai (Aradm.) evang. 
tanítók. — Legyen emlékük á ldott!

A bányai evang. egyházkerület szeptember 
hó 30-án és ez azt köv. napokon Budapesten tartja 
meg közgyűlését.

Uj tábori lelkész. Szűcs Sándor balassagyar
mati hitoktató s. lelkész kórházvonaton teendő szol
gálatra behivatott.

Kitüntetés. Fizély Imre tartalékos zászlóst, kinek 
egy levelét és egy karácsonykor tartott prédikációját 
lapunk ez évi 6. számában közöltük, az ellenséggel
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szemben tanúsított bátor magatartása elismeréséül 
másod osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntette ki a 
király.

Felügyelőválasztás. A késmárki evanr. egyház 
e hó 6-án tartott közgyűlésén lemondott egyházi és 
iskolai felügyelője helyébe új felügyelőt választott Kelér 
T ibor dr. ügyvéd személyében, ki régi és tekintélyes 
késmárki család tagja s kinek pártok felett álló műkö
désétől az egyház sok áldást vár. Koltlár Sámuel 
iskolafelügyelőt tiszteletbeli iskolafelügyelővé válasz
tották, teendőinek az elvégzését pedig az új egyház
felügyelő hatáskörébe utalták. Az esperességi gyűlésre 
Belóczy Sándor és Stenczel Pál presbyterek küldettek ki.

A dunántúli ev. kerületi főiskolai riagybizott-
ság június hó 30-án Sopronban gyűlést tart, melyen- 
különhöző jelentések mellett a főiskolai felügyelői 
állás betöltése és az egyházker. nőnevelő intézett fej
lesztésének a fontos kérdése is szóba fog kerülni,

Húsz János halálának az 500 éves év
fordulójára a Tranoscius-társaság kiadta Ammudsen 
Valdemár koppenhágai theologiai tanárnak Szeberényi 
Lajos Zs. lelkész álta! lefordított életrajzát. (Ára 50 
fillér.) A füzet szép kiállításban, szép képecskékkeí 
illusztrálva jelent meg, tehát e'ég olcsó. A életrajz 
népies munka. Komolyabb igényeket nem elégít ki. A 
fordítás magyar nyelvezete szintén több tekintetben 
jogos kifogás alá eshetik. Ha ilyenformán az emlék
füzet nem sikerült is úgy, mint azt kívánni lehetett 
volna, mégis tiszteletreméltó bizonysága annak a kegye- 
letes szellemnek, amely a nevezetes évfordulót még 
ebben a zavaros világban sem felejti el, mikor 
saját létünk és jövendőnk forog kockán. Húsz érdemes 
is egyházunk kegyeletére. Evang. egyházunk sok he
lyen a husziták örökébe lépett, illő tehát, hogy emlé
két is kegyelettel őrizze. Húsz halálának az 500 éves 
évfordulója julius 6-án lesz.

Közgyűlés. A nagyhonti ev. egyházmegye Ipoly
ságon július hó 7—8-án tartja meg közgülését. 7-én 
lesz a leik. értekezlet és a bizottsági ülések, 8-án a 
közgyűlés.

Az adóalapi államsegély 1915. évi második 
részletének a kiutalása folyamatban van. Az egyházak 
ezt a részletet is megkapják és a szokott módon fel- 
veqetik. Azok az egyházak, amelyek a múlt évi ciklus
ban segélyt élveztek, a mostaniban azonban attól tel
jesen elestek, szintén megkapják már élvezett évi segé
lyük 50'Vo-át. Nekünk csak a dunántúli kerületből van 
ez irányú értesülésünk, de hisszük, hogy a többi kerü
letek elnöksége is hasonlókép már intézkedett.

A barsi evang. egyházmegye évi rendes 
közgyűlését július 14-én tartja Aranyosmaróton, ami
kor az újonnan megválasztott egyházmegyei felügyelőt 
Bodő Jánost és az egyházmegyei gyámintézeti világi 
elnököt Kosztolányi Istvánt iktatják be hivatalukba.
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Közgyűlések. A talraaljai ev. esperesség arra 
való tekintettel, hopy a tiszai egyházkerület gyűlése 
július 20-ára van egybehiva, junius 22-én Nagyszaló- 
kon tartja közgyűlését. A gyűlést megelőző istentiszte
letei! Hajts Bálint késmárki lelkész mondja az ünnepi 
prédi nációt.

Pályázatok. A kakasbmniczi (német) lelkészi 
állásra augusztus 15-ig Kal/ath Károly espereshez 
Szepestótfaluba küldendők a megfelelően felszerelt 
jelentkezések. — Kassára az evang. polgári leányisko
lánál rendes vagy helyettes nyelv és történet szakra 
képesített tanári esetleg tanítónői állás vár betöltésre. 
Az egyházi közgyűléshez címzett folyamodványok jú
lius 15 ig Back Ödön helyettes igazgató cimére Kas
sára küldendők.

Megüresedett evang. tanítói állások. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter a szeptember 1-ére betöl
tendő állami elletni népiskolai tanítói állásokra kiirta a 
a pályázatot. Az üresedésben levő helyek közül a követ
kezőkre keresnek ág. hitv. evang. vallású tanerőket: 
Orosháza bonumi tanya, Tatrang (nő), Klenócz(nő), Mál
napatak (tót) Bánzabos (tót), Kiscsepcsény (tót), Gya- 
nafa (nő) ésSándorvölgy (vend.) A pályázati kérvények 
július hó 15-ig adandók be az illetékes tanfelügye
lőkhöz.

tott kedvezmény. A kérvény mellékletei: keresztlevél, 
iskolai bizonyítvány, orvosi bizonyítvány, mely iga
zolja a folyamodó ép szervezetét, szegénységi (köz
ségi) bizonyítvány. Részletes felvilágosítást készséggel 
ad az igazgatóság. Válaszbélyeg csatolandó. A junius 
hó végén megjelenő évi „Értesítő“ 10 filléres bélyeg 
ellenében küldhető.

Szarvas, 1915. junius hó.
Igazgatóság.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hivők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Békebarát. Azt kérdi, a különböző országokban levő se

besült hadi foglyoknak a kölcsönös kicserélésire irányuld akciót 
ki ke, deményi-ztc ? A lapok azt írják, hogy a pápa Ez azonban 
tévedés. A gondolatot Svájc* érlelte meg s az akciót is Svájcz 
indította meg. A pápa csak később adoptálta. Azóta természe
tesen a katholikus hányban befolyásolt napisajtó ezt a* akciót 
kizárólag a pápa érdemének tudja be.

FELVÉTELI H IRDETM ÉNY.
A szarvasi államilag segélyezett ág. h. ev. tanitó- 

képző-intéze;be a z  1915/lb-ik tanévben oly ép te>tü 
tanúlók vétetnek fel, kik 14. életévöket betöltötték, de 
18 evesnél nem idősebbek, a gimnázium, polgári 
iskola, vagy reáliskola négy osztályát síken el végez
ték. A jó magaviseletü, szorgalmas növendékek tandij, 
tápdij és bennlakás kedvezményében részesülhetnek, 
azonkívül ösztöndijat is kaphatnak. Az intézet 20 tel
jesen ingyenes és 10 féldij^s internátusi helyre hirdet 
pályázatot. A féldijasok évi 67'50 koronát fizetnek s 
ezért lakást, fűtést, világítást, reggelit, azonkívül beteg
ség esetén orvosi kezelést és gyógyszert kapnak. 
Ugyancsak pályázatot hirdet az intézet ingyenes és fél- 
dijas köztartási helyekre. Féldijasok 55 koronát fizet
nek egész évre. A növendékek atyai gondozásban és 
szigorú ellenőrzésben részesülnek. Kik ez intézetbe 
óhajtják felvétetni magokat s kedvzeménvekre számí
tanak, kérvényüket a következő címhez intézzék: „A 
szarvasi ev. tan. képző Intéző Bizottsága“. Az igaz
gatósághoz küldendő kérvényben megjelölendő az óhaj-
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KÓKAI LAJOS-nál
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O R G O N A - G Y Á R .
Ofizüzemre gépekkel berendezett cs. és klr. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo"áJának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és klr. udvari szállító

n Szent-SIr lovagja és a Ferenc József 
rend tulajdonosa

Budapest, X., S zig lig e ti-u tc a  29. az.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomási csóré dszerü (pneu
matikái) tartós, nemcshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely nul ezldő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerftre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a Icgniérsékcltebb árban teljesít. Orgona 
Jókaiban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
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n  v i L n Q M n B ^ R U

m

NORMAN ANGEL A  h á b O r U  m e l l ő l .  *  Jensen Merman

Rósz üzlet a háború. Toiirajzok. Ara4omiér. A  csatatér
-----------------------------------------------------------------  r

Fordította Kunfi Zsigmond

A háborús irodalom
A  vándor katona. Dán regény a r n y a i*

. Dram olett. Tárgyát az orosz-japán háborúból
legertekesebh könyve j r^ k . Kar{nfhy frigyes és Ernő r meríti.

Ára fűzve K P60, kötve K 2’50 Tamás. :: Ara 40 fillér. Ára 80 fillér.

CSATAKÉPEK.
Összeállította és előszóval ellátta 
Nagy Endre. :: Ára 2 korona

IMII kfQELEH.
Összeállította és élő
szóval ellátta Nagy E. 

'Ára 2 korona
5

Magyar—török Almanach
Ebbén az almanachban közéletünk és irodalmunk jelesei egy-egy 
sikerült dolgozatban foglalkoznak a magyarságot s törökséget közö
sen érintő kérdésekei Ára 3 kor. Selyemkötésü diszkiadás 20 kor.

LAZÁK n iKLÓS:

araimtól bodziü.
Irta He rezeg Géza. 

Ara 3 korona.

REQENT.

CD

AHbKASSY QTUL/I QKOF

KINEK PÍÍNE A

F R O N T O M

AKA 3 K 50  FILLER. KRÚDY QYULd -  AKA 2 KOR.

íz Ml szil.

H / Í B 2 R 5
ARA 2 KOKON/!.

FÖLDES ARTUR

Háború

¥
Irta ; Dr Vasadi Balogh György 

Ára 3 korona.
összeállította

Nagy E ,
Ára 2 kor.

/1PONYI ALBERT QROF
A  n /lQ T /!R  NEHZET 
TERMÉSZETSZERŰ EL
HELYEZKEDÉSE A  
VILÁQH/ÍBORUBdN.

r s o it - |—n T  b r i N C > u r <  v

V IL H Q t \ n  B O R Ú  Ifiim Tíz melleit
es politika A A * Gyóni (Achim) Géza

1 9 1 4 —1 9 1 5 ,
Ára 1 korona

I__  “
ZlRfl I KORONA.8 S Z O S Z E K I  B E S Z E b

„Magyar Könyvtáriban megjelentek:
przemisli verseinek első itthoni 
kiadása Ára I korona.

750 -751 sz. A ch iba ld  W illia m s

A modern háború eszközei.
Átdolgozta Sándor Szilárd. Ára 60 fillér.

752—753 sz. Pikk Jenő

Austria Magyarország hadserege
Ára 60 fillér.

754—755
ZEPPELIN

M ikes Lajos 

Ára 60 fillér.

I | \  1
m

756. sz. Conon JDoyle

Nagybritánia veszedelme.
Szixinsz kapitány jegyzeteivel |Ára 30 fillér.

-
757—758. sz.

A hadiflottáról.

---—------------s-s,
Gonda Béla

Ára 60 fillér.
759. szám.

A repülőgépekről.
W ittm ann V ikto r

Ára 30 fillér.
760—761. szám. Trebenius Hermann

11 iáméi birodalom sorsdöntő órája. Forii“  :Ä L,jos
764—765. sz. Százados István

HINDENBURG Ára 60 fillér.
769—770. sz. Ú jhelyi Péter

Haóserinli Maiása és bölcsdhon. Ara eo «u*.
A világháború naplója. “ »elsS .
A sarajevói merénylettől a hadüzenetig lefolyt események érdekfeszitő 
lei rása. (770—771 sz.) Ára 6 íiltér.

AKA
60

FILL

CD

nn Kaphatók és megrendelhetők SCHOLTZ TESTYlüREK 
könyvkereskedésében, Budapest:, IX. Ferenc-körút 19/21.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
26. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT * Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . A 1915. JUNIUS 26.

1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:
SZIMON1DESZ LAJOS

f ó m l n k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁNOS

Tartalom : Endrc/fy János. Öntudatlan vallásosság, — Figyelő: A lelkészegyesületi kérdőpontok. — Ür. Molnár Gyula: Vallásos 
összejövetelek Ipolyságon. — Különféle — Hirdetések.

Öntudatlan vallásosság.
A sorok között már nem egyszer szó esett az 

öntudatlan vallásosságról. De mert e vonást, annyira 
fontosnak tartjuk éppen a mi korunk jellemkepében, 
méltó, hogy külön is foglalkozzunk vele. Az öntudat
lan vallásosság fogalmának szálló igévé kell válnia, 
hogy ezzel is munkálja az öntudatos vallásosság 
lemélyüléseit. Tényleg úgy áll a dolog, hogy sok em
ber nem tudja s nem is akar róla tudni, hogy ő vallá
sos. Sokszor tüntetve tagadja vallásosságát és lénye
gének legbplseje mégis csodásán egyezik a csak más 
néven nevezett vallással. Ez öntudatlan vallásosság, 
melynek az a jellemzője, hogy bár megvan: az illető 
birtokos mégsem tud róla. Az öntudatlanságnak a val
lás félreértése, illetve a vallási felületesség az oka. Az 
öntudatlan vallásosság gondolata villant meg Maxim 
Gorkij elméjében, midőn „Az anya“ cimü társadalmi 
regényében Pável és Ribin, az úttörő ifjú szocialisták 
beszélgetéseit úgy jellemzi, hogy „ha valahányszor erős 
szavakkal tagadták az istent, ágy jött neki (t. i. az 
anyának, ki a beszélgetést végig hallgatta) mintha 
bensejükben mégis erős hitnek volnának.“ (76. old.) 
Megjegyezzük ez idézet mellé, hogy Gorkij nem Isten 
ellen küzdeti szereplőit, hanem csak az orosz ortodox 
egyházi Isten ellen száll síkra. V. ö. következő szavai
val: „A városokban templomok álltak, aranyban ezüst
ben pompázva, mire Istennek nincs szüksége s a 
templom lépcsőin koldusok reszketve ügyeltek, vájjon 
nem dob-e valaki vagy egy rézgarast elébük . . .  Még 
az Istennel is megcsaltak bennünket. Hazugságba és 
hamisságba öltöztették őt, hogy lelkeinket megöljék.“ 
(310. old.) „Elvtársak, az új Istennek, a világosság, 
igazság, az ész és jóság Istenének nevében szállottunk 
síkra stb.“ (223. old.)

De ez nem tartozik ide: Elég az hozzá, hogy 
401

Gorkij Maxim is meglátta a lelkek fenekén szunnya- 
dozó öntudatlan vallásosságot. Értékesnek azért kell 
tartanunk ezt, mert mint a szu ínyadó parázs a hamu 
alatt felszítható és lánggal eghet az öntudat tüzében. 
A fölszítás a lelkipásztori munkának egyik legszebb 
és legnemesebb része.

Érdekes, hasznos, de mindenekfölött építő studium 
volna, ha valaki arra vállalkoznék, hogy a nagy, de 
magukat tévesen vallástalan gondolkodóknak tartó 
személyiségekből napvilágra hozza az öntudatlan v il
láéi elemeket. Hasonló volna e munka a bányászathoz. 
Azt mondani a sziklának, mely magát sziklának tudja ; 
Hasadj meg, van benned arany is !

És mennyire csodálkoznék a szikla, ha meg tudna 
csodálkozni, ha a repesztések homályából felécsillogni 
látná és sárgás fénnyel húzódó aranyereket . . .  Ha ez 
nem világos, vegyünk egy példát az öntudatlan vallá
sosság szemléletéhez. Nothnagel Hermann (1841 — 1905.) 
kiváló orvostudós volt. 1865—68-ig Königsbergben 
volt Leyden asszisztense, 1872-ben freibergi egyetemi 
tanár, 1874-ben jénai, majd 1882-ben az akkor oly 
hires bécsi egyetemre került az orvostan és gyógy
szertan professzorának.

Nagyon érdekes volna kö?elebbröl is tudni 
vallási állásfoglalását, de ez majdnem lehetetlen oly 
egyéneknél, kiket nem teológusok, hanem orvosok 
ismertetnek. Ez rendszerint elmarad az ismertetésből. 
Mellékmondataiból („nincs szükség vallási elkép
zelésekre, hogy a meghalást megfosszuk félelme- 
tességétől“) úgy veszi ki az ember, hogy neki meg
volt a maga tudományos világnézete s azon túl 
nem törődött mással. Sőt, hogy kiutasítja a vallást 
vigaszával onnan, ahova pedig nagyon is való, az 
átköltözésből az örökkévalóságba, azt kell sejtenünk, 
hogy Nothnagel nem volt vallásos kedély. És mégis 
találunk „A halálról“ cimü bécsi híres előadásában .
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(1900. március 25.)* részeket, melyeket az öntudatlan 
vallásosság jelzőjével illethetünk. Vegyük például 
következő szavait: „Az élet hatalmas ösztönét — a 
meghalás kérlelhetetlen szükségességét, hogyan hidalja 
át a természet ezt az éles ellentétel? Óh a természet 
csodálatra méltó művész! Ha uralma állandóan tisztán 
érvényesülhetne s ha működését nem zavarnák meg 
erőszakosan, még sokkal teljesebben jutnánk nagyságá
nak megismeréséhez“

De az igaz, hogy nagy és jó, ezt megerősíti a 
vallás élménye is. Az öntudatlan vallásosság csak a 
felületig tudott eltapogatódzni s a természetnél elakadt. 
Az öntudatos vallásosság ellenben tovább sürget: ha
tolj át azon is, egyre mélyebben és beljebb a termé
szet szivéhez, ne a teremtettséget, hanem a teremtőt 
keresd, ne az alkotást, hanem az alkotót, ne a művé
szetet, hanem a művészt, ne a tárgyat, hanem az 
alanyt, őt a nagyot és jót, az Istent keresd. Anaxa
goras is belepillantott az élet értelmébe, hogy belátott-e 
a fenekéig, nem tudom, s azt mondotta: Nusz, ren
dező értelem van a világban! A hindu is belepillan
tott a nagy élet értelmébe — hogy belátott-e nem 
tudom — s azt mondotta: Istenségek ezrei mosolyog
nak felém ! A buddhista is az élet feneke felé kutat, 
de szeme káprázik a szenvedéstől s azt mondja: 
Semmi, semmi, elmúlás, kialvás, nirvána ! A zsidó és 
mohamedán is a nagy élet fenekére néz — hogy 
belátnak-e nem tudom — s az egyik erős, bosszúálló 
orcát lát, kinek nevét is félve susogja k i: jahve, — a 
másik Allahot lát s megadja némán magát neki.

És a világmindenség újra meg újra elzarándokol 
a lefátyolozott szaiszi kép elé s ott elmondja mondó- 
káját . . . Alig hallják a bölcsek és bolondok a mennyei 
suhanást fölöttük, az Isten Fiának csendes igéjét, aki 
a lélek és test világháborújában is ugyanazt látta a 
nagy élet fenekén és boltívei fölött : az Atya szerető, 
jóságos arcát . . . Anaxagoras azt mondta volna helyé
ben a kereszt kínjai között: Esztelenség van a világon, 
a buddhista sóhajtozott volna a mielőbbi kialvás után, 
az írástudó és farizeus pedig káromkodott volna, hogy 
nincs jó Isten az égen . . . Csak Jézus volt ugyanaz 
tegnap és ma és örökre, virágvasárnap és nagypéntek, 
hű volt mindhalálig a mennyei Atyához. Vallása a leg-  
öntudatosabb vallásosság volt a föld kerekén. Kijelölte

* Forditoita: Dr. Schmidt Béla, megjelent a Darwin 
könyvtárban. Hogyan jutott Nothnagel ehhez a mélységesen 
mély tapasztalathoz? Röviden szólva orvosi utakon. Látta a 
szervezet művészi berendezéseit, a meghalásnál a természet 
bölcs célszerűségeit s ezeken keresztül »und mélyebbre és mé
lyebbre hatolva elért a természet csodálatra méltó művészéhez» 
melyet nagynak és jónak ismert fel az emberekhez. Nothnagel 
természetnek mondja. Ez az ő oltárköve az ismerős athéni föl
irattal: Ismeretlen Istennek. Mi pedig Pállal azt mondjuk: Akit 
azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetjük mi néktek (Ap. csel. 
17, 23.) Nem a természet az, aki nagy és jó az emberekhez és 
akinek uralmát várjuk, más a neve annak: Úr Isten!
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az ember helyét a világmindenségben, megállapitóttá 
a léleknek Istenéhez való viszonyát. Mindezt nemcsak 
tanította, hanem - bemutatta önmagán. Az öntudatlan 
vallásosság csak Jézusban dicsőülhet meg öntudatos 
vallásossággá.

De azért az öntudatlan vallásosság is nagy kincs 
és életérték, csak öntudatositása sikerüljön. M ily ren
geteg kutatás, tanulmányozás és tapasztalat eredménye 
már az a megismerés is, hogy „ha (a természet) 
uralma állandóan tisztán érvényesülne s ha működését 
nem zavarnák meg erőszakosan, még sokkal teljeseb
ben jutnánk nagyságának és jóságának megismerésé
hez.“ Az öntudatlan vallásosság jelentkezéseit látjuk 
korunknak igazságérzetében, hogy a jónak győzni kell 
a hamisság fölött, látjuk békevágyában és szeretet 
után való sóvárgásában, az esküszegés fölötti meg
botránkozásában és szent haragjában. Ne becsüljük 
le az öntudatlan vallásosságot, melyből több van ma, 
mint az öntudatosból, hanem inkább segítsük meg
nemesíteni, az evangeliom ereje által s gyümölcsöztetni 
Isten országa számára.

Endreffy János.

A lel készegy esül éti kérdőpontok.
Szórványosan az idén is megtartják egyik-másik 

esperességben a lelkészi értekezleteket s itt-ott még 
mindig a lelkészegyesület kérdőpontjai töltik be az 
egész tárgysorozatot. Miről is szólnak ezek a kérdő
pontok ? . . . Többek között arról, hogy legyen-e 
állandó püspöki székhely, megszünjék-e az egyet, 
felügyelői állás, hogyan lehetne Budipesten Christli
ches Hospiz-jellegü intézményt iétesíteni és hogy püs
pök legyen-e a lelkészegyesület elnöke? . . .

Az egész világ recseg-ropog s mi még mindig 
ezeken az igazán semmitmondó s minden rájuk fordí
tott komoly eszmecsere dacára egyelőre előbb nem 
vihető kérdések feszegétésével töltjük az i d ő t ! . . .  
Vallási, ethikai, gazdasági, háborús és békés problé
mák egész özöne fojtogatja egyházainkat, híveinket s 
minket magunkat s mi azon vitatkozunk, hogy hol 
lakjék a püspök, vagy hogy püspök legyen-e a lelkész
egyleti elnök ? . . .

A modern élet nagy kérdéseivel kellene birkóz
nunk s a lelkészegyesület égisze alatt közigazgatási 
lappáliákkal, semmitmondó reformocskákkal, teljesen 
szükségtelen s esetleg káros, egyházunk karakterével 
meg nem egyező „újításokkal“ játszadozunk és ezek 
miatt vívunk egymással komoly szóharcokat.

Ezekben a kérdőpontokban az a szomorú, hogy 
lelkészeink érdeklődését helytelen irányba terelték. A 
sok izgató, némi személyi vonatkozással is biró kér
dés (hol lakjék a püspök, legyen-e egyetemes felügyelő, 
ki legyen az elnök?) között elvész az a kettő, amely 
a lelkésztársadalmat igazán érdekli: A Lutheráneum és
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a lelkészek háza ugye. Mi van ezekkel ? Szépen elha
lasztották ugye a megoldásukat jobb időkre? . . Holott 
ha nem kérdezősködtek volna, nem bocsátottak volna 
„le“ kérdéseket, hanem ezen komoly hivatalos operá
ciók helyett minden esperesseghez beadta volna a 
lelkcszegyesület ezidei elnöksége a kérvényeket, akkor 
már volna egy pár ezer korona ezekre a célokra 
összegyűjtve! Ezen azonban most már nem lehet segí
teni. Az elszalasztolt alkalmat most már legfeljebb 
visszasírhatjuk, mert az az üstökét nem fogja megint 
a kezünk ügyébe adni, hogy megragadhassuk!

Helytelenítenünk kell azt is, hogy ezekkel a kérdő- 
pontokkal a lelkészegyesület ezidei vezetősége még 
mindig foglalkozt dja lelkészeinket. A viszonyok és a 
helyzet tavaly óta igazán más lett, most már egy cso
mó más kaliberű golyó fekszi a gyomrunkat, nem az, 
hogy hol lakjék a püspök ? Hibáztatjuk azt. hogy e 
békés időkre való — ugyanakkor is teljesen felesleges 
és csak szószaporitásra alkalmat adó (hiszen az ösz- 
szes közigazgatási fórumokon ugyanezeket a dolgokat 
nyüjjük állandóan!) — kérdéseket idejében kifejezetten 
le nem vették a napirendről s nem irányitotta a lel
készegyesület elnöksége lelkészeink figyelmét must 
aktuális és igazán életbevágó kérdéseinkre!.. Vagy 
talán egy theoretikus fizetésrendezés aktuális, ami
kor sokan élni is alig bírnak, mi többiek azt se tud
juk, megkapjuk-e egyáltalán a fizetésünket ? Hány egy
házunk van, amelyek a háború kövelkeztében egyelőre 
eltür.tethetetlen deficittel küzködik ? Hogyan tudjuk 
faluról a gyermekeinket neveltetni ? Ilyen és hasonló 
anyagi kérdések gyötörnek bennünket. Azután ott van 
a szociális, charitativ és ethikai problémák özöne, 
amelyek hivatalos lelkiismeretűnkre nehezednek. Miért 
nem foglalkozunk inkább ezekkel?

A vezetésre vállalkozóiaknak csakugyan vezetniök 
kellene, nem pedig drukkolva azt várniok, hogy rég 
elavult kérdéseikre évek múltán olyan válaszokat kap
nak-e, aminőket ők szeretnének! Mit veretik velünk 
vesszőcskékkel a viz tükrét, mikor van nekünk fon
tosabb dolgunk s mit hagyják a vezetés iránt luthe
ránus tisztelettel viseltető perifériákat még mindig prak
tikus szempontból teljesen felesleges vitákat folytatni, 
mikor másfelől igazán iám proximus a rd e t! ...

A mi lelkészegyletünk — úgy látszik — máris a 
múltjából él és fiatalsága dacára teljesítőképessége 
tetőpontjára jutott, sőt már stagnál is. A jelen kemény 
dióival fogai semmikép nem tudnak megbirkózni! En
nek bizonyítéka az is, hogy még mindig a tavalyi 
kérdésein rágódik. Dolgozni, alkotni nem képes, meg
halni nem tud. Nem végtelenül szomorú lét ez?

F ig ye li.
------------— - ~ —i-,- m~  i------------—rin—a-r _i~ i  — r,-| — nr»i_ri_rr»~i~rri

Vallásos összejövetelek Ipolyságon.
Gazdasági életünk gondos vezetői kora tavasz- 

szal kiadták a jelszót, szántsunk föl minden talpalatnyi
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földet, vessünk be minden barázdát, hogy az áldott 
magyar föld teremhessen bő gyümölcsöket, s a reánk 
következő tél, ne találjon egyetlen hajlékot sem. mely
ben hiányzik a mindennapi kenyér. Alig tévedek, ha 
azt mondom, hogy az Úr a lelki élet sáfáraitól ugyan
olyan gondosságot vár, amilyent 'vezető gazdáink a 
fenti jelszó kiadásakor tanúsítottak. De hát ez utóbbira 
nézve áll ma is: „az aratásra való gabona sok, de az 
arató kevés." íme itt van mindjárt a mi ipolysági 
protestáns közönségünk. Mint afféle fiók gyülekezet 
régóta nélkülözte az állandó lelkigondozást. Az anya
egyház lelkészét sokféle kötelessége anyagyülekezeté
hez köti, s már hiványa értelmében is csak minden 
negyedik vasárnap keresheti fel ipolysági híveit. Vala
hányszor tekintetem kicsi templomunkra esett, mindig 
mintha egy kérdőjel meredt meredt volna rám : „miért 
is állítottatok ide, ha használni nem akartok ?“ A 
háború óta a kérdőjel mintha még nagyobbá nőtt volna. 
Szabad-e ilyen súlyos időkben, midőn annyi lélek 
sóvárog vigasztalás annyi sebzett szív gyógyító ír után, 
úgyszólván egész hónapon át bezárva tartani annak a 
haznak kapuját, meiy elsősorban van hivatva arra, 
hogy hangozzék benne Krisztusnak könnyeket törlő, 
gyógyító evangéliuma. A kérdőjelet már tovább nem 
nézhetve e/ év tavaszán, azzal az indítvánnyal léptem 
prot. közönségünk elé, hogy mind azokon a vasár
napokon, amelyeken lelkészeink bennünket fel nem 
kereshetnek, mi a gyülekezet világi eleme, tartsunk 
vallásos összejöveteleket, hogy egymás hitéből erő
södve egymás szeretetét gyarapítva, lehesünk egyhá
zunknak élő, gyümölcsöző munkás tagjaivá. Támogas
suk gyülekezetünk lelkészét a szántásban és magvetés
ben, hogy ne maradjon egyetlenegy szív gazdag kalá
szok nélkül. Az osztatlan örömmel fogadott indítványt 
a gyülekezet tagjai határozattá téve, imádkozó szívvel 
megkezdettük a munkát. Három vallásos összejövete
lünk volt azóta, melyek közül kettőnek főtárgyát e 
rorok Írójának biblia magyarázata képezte, a harmadi
kon pedig Alberti Ernő kir. törvényszéki biró tartott 
nagy reformátorunknak Luther Mártonnak életéről fel
olvasást.

Az első bibliai tárgyat Máté evangéliuma 11_ 
részének 29. és 30. versei képezték. Jézus, amikor fel
szólít bennünket, hogy vegyük föl az ő igáját, nem új 
terheket akar a mi .vállainkra rakni, hanem nyugalmat 
kínál a mi békéden szivünknek. Gazdasági életünkre 
vetett egy pillantás megérteti velünk azt, hogy az iga 
elsősorban nem teher, legalább a gazda nem a terhet, 
hanem a hasznos gazdasági eszközt látja benne, mely
nek segítségével nagy terhek válnak elmozdithatókká, 
hordozhatókká. Jézus igája, a Krisztusnak való aláza
tos, hűséges szolgálat. Nagy, dicső segítség, sok és 
nehéz földi kötelességünk eredményes végzésében. 
Hányszor áll a biró oly eset előtt, amelyre nincs pa
ragrafus, vagy ha van is, nem czélra vezető, mert a
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26. szám.

segélyre szoruló elsősorban nem jogi segélyre, hanem 
szeretetre szorul. Milyen jó, ha ilyenkor a birót nem
csak a corpus juris, hanem az evangélium is támo
gatja.

Jézus igája, ha teher is, könnyű és gyönyörűsé
ges teher. Egyetlen igaz tanítványa sem bánta meg 
soha, hogy az igát magára vette.

A második bibliai tárgy Máté evangéliuma 5. ré
szének 1—8 versei voltak.

Kik a boldogok? Jézus jól látta mennyire eped 
minden emberi szív a boldogság után s látta azt is, 
hogy mily kevesen találják meg a boldogság igaz 
forrását. Korának gyermekei, ép úgy, mint korunké 
evésben-ivásban, gazdagságban, földi dicsőségben ke
resték boldogságukat, s fe edték, hogy a szivet bol
doggá csak az teheti, aki azt teremtette, teremtő Iste
nünk. Istent pedig csak azok a lelkiszegény, alázatos 
szívek találják meg, kiket e világ bölcsessége nem 
vakított el, kik elég őszinték annak megvallására, hogy 
Isten nélkül nyomorultak, nyavalyásak, szegények, va
kok és mezítelenek vagyunk, akik ép ezért örömmel 
fogadják a jóságos Istennek feléjük nyújtott kezét. Az 
ilyen lelkek boldogok, ha sírnak is, mert ismerik a 
vigasztalásnak örök forrását, engedékenyek, sőt irgal- 
masok, mert ő k  is irgalomban részesültek. Szívesen 
küzdenek, sőt szenvednek az igazságért, tudván, hogy 
jóságos mennyei Atyjok maga a tökéletes igazság, 
azért helyezte őket erre a földre, hogy a szent igazság 
mellett bátran megállják helyeiket. Az ily sziveket 
teremtőjük mindjobban megtisztíthatván, az egész 
teremtett világban, napról-napra többet lámák Istennek 
dicsőségéből, jó Atyjuk szeretetéből gazdagságából, 
mindjobban megtelnek az Istentől táplálkozó, vele 
együtt élő lélek boldogságával.

Alberti Ernő kir. törvényszéki bíró tömören, vilá
gosan, protestáns emberhez illő határozottsággal mél
tatta Luther életének kimagaslóbb eseményeit, refor- 
mátori működésének örökbecsű tényeit, nem feledkez
vén meg arról sem, hogy a nagy reformátort, mint 
egy tiszta, kedves keresztyén családnak a fejét is be
mutassa.

Kicsi munkánkra visszatekintve Isten iránti hálá
val mondhatjuk, hogy mindeddig segítségül volt nekünk 
az Úr. Lehetetlen hálával meg nem emlékeznünk 
Dedinszky Aladár lelkész úrról, ki nagy szeretettel 
fáradozott azon, hogy munkánk lehetővé váljék s leg
magasabb egyházi hatóságunkról, amely megértő sőt 
méltányló szeretettel kívánta Istennek áldását a meg
kezdett munkára.

A munkának gyümölcseiről korai dolog lenne 
még szólni.

De mégis legyen szabad Isten iránti hálával 
megemlítenem, hogy kis munkánk révén rövidesen 
megoldást nyert isteni tiszteleteink egyik nehéz prob

407

lémája a kántorhiány. Albert biró űr magára vállalta 
az ének vezetését is s szép orgonajátékával nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy közönségünk kis templomunkat 
mindjobban megszeresse.*

Dr. Molnár Gyula,
törvényszéki biró.

KÜLÖNFÉLE.
Egyházmegyei közgyűlések. A hegyaljai egy

házmegye junius hó 30-án Miskolcon tartja rendes 
közgyűlését, a bácsi egyházmegye jul. 8-án és követ
kező napjain. Üjverbászon, a zólyomi egyházmegye 
pedig jul. 15-én Besztercebányán.

A budapesti evang. egyház első felügyelője: 
dr Wagner Géza és második felügyelőj e dr Mágócsy 
Dietz Sándor lemondottak állásukról. Az egyháztanács 
dr Wagner Géza elhatározását, mivel már régebben 
kifejezte, hogy a felügyelőséget nem tartja meg, tudo
másul véli venni, dr Mágócsy Dietz Sándort azonban 
felkéri, hogy lemondását vonja vissza.

Kitüntetés. A király az el'enséggel szemben 
vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül Vass 
Antal ág. hitv. ev. tábori lelkésznek a 39. gy. e. tarta
lékában a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát adomá
nyozta fehér-vörös szallagon kitüntetésül.

A Protestáns Országos Árvaegylet választ
mánya f. hó 19-én Kovácsy Sándor elnök, ny. minisz
teri tanácsos vezetésével látogatott ülést tartott, ame
lyen Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató, a kérvényt 
bizottság előadójának előterjesztésére 17 uj árvának 
a Protestáns Országos árvaházba való felvételét hatá
rozta el, 8 helyet pedig az elesettek árvái részére

* Ezeknek a vallásos összejöveteleknek nemcsak helyt 
jelentőségük van. Mi a háború által teremtett vallásos szükség
letek kielégítésének nagyon figyelemre méltó formáját látjuk ezen 
kísérletben. A lelkész mindenhol egyszere nem lehet, ahol éhező 
és szomjazó lelkek vannak. Igaz ugyan, hogy az egyetemes pap
ság elvénél fogva funkcióinak egy részét mások is elvégezhet
nék, azonban rendesen inkább lemondtak híveink és szórványa
ink a gyülekezeti testvéri együttlét és közös épülés áldásáról, 
minthogy maguk segítsenek magukon. A háború helyzetet terem
tett Volt alkalmunk olyan tartalékos tábori zászlósnak a kará
csonyi prédikációját közölni, akinek mérnökség a polgári foglal
kozása, a tábori lelkészek felekezeti külömbség nélkül foglalkoz
nak a katonákkal, sőt a kül. felekezeti tábori lelkészek meg
indító együttesben végzik funkcióikat (1. a 19. számot: német 
evang. lelkész prédikációját kath, plébános fordítja le tótra a 
katonáknak s az ev. lelkésznek úrvacsoraosztásnál a -gör. kath. 
káplán segédkezik!). Ebbe az összefüggésbe tartoznak bele ezek 
az Ipolyságon törvényszéki bírák által tartott istentiszteletek is. 
Bár sok erős evangéliumi érzésű és vallásosságával másoknak 
is használni akaró laikus prédikátorunk működnék szórvány aink- 
ban a vallásos élet mélyítése és protestáns öntudatunk meg
szilárdítása érdekében egyházunk hasznára és Isten országa 
előmenetelére.

(Szerk.)
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ajánlott fel, a miről értesíteni fogja a honvédelmi 
minisztériumot. Azonkívül vidéki árvaházakhan és csalá
doknál elhelyezett árvák tartására 8896. volt növen
dékek továbbképzésére 2220, künnlakó árvák segí
tésé« e 2884, összesen 13500 koronát szavazott meg. 
A torzsai ev. árvaházban elhelyezett árváinak tartás- 
diját, tekintettel a nagy drágaságra, 300 koronáról 
350 koronára emelte. Az árvaegylet jótékonyságát jelen
leg 180 árva élve/i. Szöts Farkas dr, a tanügyi bizottság 
elnöke jelentette, hogy az évzáró vizsgálatok sikeres 
eredménnyel tartatlak meg. Az intézetből véglegesen 
kibocsátandó növendékek, kik most különféle élet
pályákra szétoszlanak, megható ünnepség keretében 
búcsúztak el az intézettől. Az ünnepélyt Brocskó imrike 
oki. tanítónő Beethovennek harmoniumon előadott 26. 
Andantéjával vezetette be, azután Keresztesi Sámuel 
zuglói ref lelkész tartalmas alkalmi beszédet mondott, 
majd az i.azgató intézett a távozókhoz szívből jövő 
és szivhez való szavakat, mire a kibocsátandó növen
dékek nevében Steller Gyula jelesen érettségizett tanuló 
és Biró Izabella oki. tanítón > köszönte meg a vett 
jókat. Az árvákat f. hó végén Zebegénybe telepitik ki, 
a hol 2 hónapig fognak nyaralni. Ezt az áld <sos intéz 
ményt ezelőtt 25 évvel létesítette az egyesület és annak 
köszönhető első sorban az árvaház virágzó egészségi 
állapota, a mit beszélőén bizonyít a múlt évi gyógy
szertári számla végösszege, mely 66 koronára rúgott. 
Örömmel tudomásul vette az ülés, hogy Láng Gizella 
és dr Sennyei Józsefné 200 -  200 koronával örökös, 
Kemény Hugóéamerikai konzuli titkár pedig rendkívüli 
tagul lépett be nz egyesületbe. Végül jelenti az igaz- 
getó, hogy Soboslay J. dr. egy Amerikába szakadt 
földinka Budapesti Hir.aphoz San-Franciscoból intézett 
levelében megkapóan és példaadóan juttatja kifejezésre 
nemes áldozatkészséggel párosult hazaszeretetét követ
kező soraival; „Elhatároztam, hogy fölnevelek két 
árvát, kiknek az apja a háborúban elesett. Kérném, 
tessék szives lenni, valakinek, ki ilyesmivel törődik, 
címemet és levelem ezt a részét átadni, hogy vele 
levelezésbe léphessek. Óhajtanám, hogy az árvák fiú 
és lány lehetően testvérek legjenek, hogy ne kelljen 
őket egymástól elválasztani. Bár ehhez nem ragasz
kodom. Inkább kisebb korúak, kívánatos, hogy egész
ségesek, értelmesek és protestáns vallásuak legyenek, 
nevük magyaros hangzású legyen. Ha a gyermekek 
érdemesnek bizonyulnak és a magasabb műveltség.e 
hajlamosak, szándékozom a legfelsőbb oktatást is meg
adni nekik. Örökbe nem fogadhatom őket. A pénzt 
mindig 3, vagy 6 hónaponként e'őre elküldeném stb.“ 
A Budapesti Hírlap Soboslay J. dr. levelét átadta a 
Protestáns Országos árvaegyletnek elintézés végett. 
A választmány megköszönvén a Budapesti Hírlapnak 
megtisztelő megkeresését, lelkes hazafiui készséggel 
vállalkozott Soboslay nemes szándékának méltó telje
sítésére.

409

A veszprémi egyházmegye „Somlóvidék 
LelkészegyletM-e jun. 2-án tartotta tavaszi értekezle
tét Pápán. Az értekezletet megelőzőleg úrvacsorával 
éltek a tagok, amelyet Mo/idcsy Lajos egyleti elnök 
szolgáltatott ki szívhez szóló beszéd kíséretében.

A gyülekezet tanácstermében lefolyt értekezletet, 
buzgó ima után elhangzott lendületes beszéddel, szin
tén Mohicsy elnök testvér nyitotta meg.

A nagy idők emlékére egy 50 koronás hadiköl- 
csönkötvényt adományoz az elnök az egyletnek.

Az értekezlet az elnök adományáért hálás köszö
netét szavaz; beszédét szószerint a jegyzőkönyvbe írni 
határozza. Beszédének hatása alatt elhatározza az érte
kezlet, hogy a felsőbb fórumok utján felterjesztést in
téz a törvényhozáshoz a véderő törvénynek oly érte
lemben való pótlására, hogy a fegyveres katonai szol
gálat teljesítésének kötelezettsége terjesztessék ki fele
kezeti különbség nélkül minden alkalmas nem parochus 
lelkészi jelleggel bíró férfiúra. Mivel a tábori lelké
szed kérdésével már megkeresték a hadvezetőséget, 
meg kell tudni egyházi főhatóságunktól: mi van az 
égető kérdésre adandó felelettel. Igazán szégyen ránk, 
hogy szegény katonáink ev. lelkésznek még csak hirét 
se hallják. Pedig hát mi evangélikus lelkészek is tud
nánk talán vigasztalni és lelkesíteni, miként ezt világ
verő szövetségesünk és az ev. hitben testvérünk: 
Németország bebizonyította! ?

Csatlakozik az értekezlet a kolozsvári egyetem
nek azon határozatához, melyben a német birodalom 
az ellenségtől ráfogott barbárság vádját lelke nemes 
haragjával visszautasítja, kimondván azt, hogy a tudo
mány, tiszta erkölcshona Németország. Határozatát egy 
levélben fogja az egylet illetékes helyre eljuttatni.

Könyvtáros jelentése kapcsán elhatározza az érte
kezlet, hogy a tulajdonát képező összes népies füze
teket átengedi sebesült ev. hitsorsosainknak. Pénztáros 
és az egyházmegyei „Belmissió Egylet“ elnökének 
jelentése után több aktuális kérdést vetettek fel a tagok, 
így p. I. Hogyan hajthatjuk be a távollevő, harcoló 
híveink egyházi adóját? — Sehogyan — volt a válasz. 
A háború tartamára egészen új adókulcsot kell meg
állapítani, a kivetés alapjául véve a birtokot és az itt
hon levő tagokat Megbeszélés tárgyát képezte: tart
sunk e minden egyes esetben a harctéren elesettekért 
gyászistentiszteletet? Mindenki úgy cselekedjék, ahogy 
legjobban szolgálhatja a pásztorok pásztorát: Jézust. 
A körülmények, helyiviszonyok és sok más egyéb 
jönnek itt, hogy ne, s szólnak ott, hogy igen.

Egyházunk, hazánk jövője annyi sok-sok kérdést 
dobott ajkunkra, hogy értekezések, munkák felolvasá
sára, bár ilyenek sem hiányoztak — idő nem jutott.

Miután az egyházmegyéből távozó Mód Aladár 
testvérre, munkájára a jó Isten áldását kérte az elnök, 
az édesapa örökében is, megköszöni a tagok érdek-
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lődését s buzgó imával végzi azt, mit imával kezdett: 
„Bízunk, Te meggyőzöd a világot!“

A deáktéri evang. iskolák növendékei a hadba- 
vonultak és ezek családjai részére részint maguk 
csináltak, részint gyűjtöttek: 856 pár ér — 446 pár 
térd melegítőt, 566 hósapkát, 14 baslikot, 255 haskö
tőt, 70 pár kapcát, 50 készlet kórházi öltözetet, 200 
darab sapkát 92 türölközőt, 320 zsebkendőt, 100 pár 
harisnyát 36 pár papucsot, 50 kórházi zsákot, 36 fél
kendőt, 100 botot azonfelül karácsonyi ajándékul 420 
zsákocska közül 200-at 41 kg. kockacukorral, 8*5 kg. 
csokoládéval, 10 kg., fügével 5 kg. teasüteménnyel töl
töttek meg Az ifjúság 584T4 koronát adott kézimun
kákhoz anyagra, 239*22 koronát karácsonyi ajándékra 
katonáknak és 50 koronát az I. kér. szegényeinek.

Az új had ikö lcsön. A hadikölcsönök sikereben 
nagy része volt a mi lelkészeinknek és felvilágosító 
munkájuknak. Hogy milyen eredményt tudtak Szorgos 
utánjárással elérni annak illusztrálására szolgáljon egy 
példa. Ledényben (Hontm.) kis egyházunk van, mind
össze 404 lélek, ezek közül adófizető (családfő) 83. 
Bernáth Pál lelkész buzgólkodása ezek között az első 
hadikölcsönre 12, a másodikra 24, összesen harminc- 
hatezer koronát hozott össze. Ez a gyönyörű eredmény, 
nemcsak a lelkész buzgólkodásának, hanem, a tótajkú, 
de hazafias áldozatkészség tekintetében példát mutató 
nép értelmességének, is köszönhető. Bár sok ilyen 
esetről adhatnánk és adhattunk volna hírt! — A sze- 
pesbélai hívek 17,200 koronát jegyeztek a hadikölcsönre.

A szepesi városok esperessége Felkán július 
6-án tartja meg közgyűlését.

A debreczeni református egyetem ez évi válasz
tásai azzal a sokak számára váratlan meglepetéssel 
szolgáltak, hogy rektorul és dékánokul nem régi, a 
kollégiumból átvett tanárokat választottak, hanem új 
embereket. Rektor lett Bernolák Nándor dr. dékánok 
Sass Béla (íheol.) Kiss Géza (jog) és Láng Nándor dr. 
(bölcsészet). Az új rektor magnifikus rom. katholikus 
vallásu. A „Debreceni Protestáns Lap“  szerint ez a 
választás a helyzetből önként következettjs az az igazi 
liberalitás nyilatkozik meg benne, mely nem tesz különb
séget régi és új tanár között, hanem a törvényt tartja 
és az érdemet tekinti. E magyarázat u-án melegen 
üdvözli az új rektor magnifikust. Mi is melegen gratu
lálunk a választáshoz !

M it jelent a „m ellett?“ A napokban debreceni 
lapokban érdekes pályázati hirdetés jelent meg. A deb
receni m. kir. tudományegyetem „ mellett“ létesített 
Szent László kollégium intéző bizottsága hirdetett inter- 
nátusi helyekre róm. és gör. kath. egyetemi hallgatók 
részére pályázatot. Kiss Ferencz egyetemi rektor a la
pok kérdésére, hogy mit jelent a „ mellett“ ezen inté
zet címében, kijelentette, hogy a Szt. László kollégium 
a tudomány egyetemmel semmiféle kapcsolatban vagy
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viszonyban nem áll. A „mellett“ helyes értelme tehát csak 
az lehet, hogy a Szt. László kollégium ugyanott léte
sül, ahol az állami tudományegyetem van, tudniillik: 
Debrecenben.

Adjunk olvasmányokat a sebesülteknek í
Mráz Gy. Pál egri tábori lelkész lapunk útján arra 
kéri egyházunk közönségét, hogy sebesűltjei és betegei 
számára küldjenek magyar, német és tótnyelvü egész
séges szellemi táplálékot. Azt írja : „Aki látná és tapasz
talná, hogy a napokon és éjjeleken át kórházakban 
fekvő és szenvedő betegeink mily lelki megnyugvás
sal fogadják és mennyire áhítoznak a vallásos tárgyú 
olvasmányok után, az nemcsak a nélkülözheiő, de még 
a szükéges olvasmányait is örömmel odaadná.“ Bár
mily csekélységet is köszönettel vesz éfc az adomá
nyokat Mráz Gy. Pál cs. és kir. tábori lelkész Eger, 
Széchenyi-utca 28. sz. a címére kéri.

T á bo ri le lkészhiány. Az Evangelische Kirchen 
Zeitung 1915. 11. számában szomorú képet látunk 
arról, hogy a körülzárt Przemyslben milyen hiányos 
volt különösen a protestáns katonák lelki gondozása. 
A stanislaui diakónus Sommer Ferdinand irta a követ
kező sorokat, amik ápr. 23-án érkeztek Gallneukirchenbe: 
Az egész idő alatt nekem jól ment a dolgom. Az Isten 
csodálatosan megszabadított. Ó riá 'i nagy munkám volt, 
mert egészen egyedül voltam és 10,000 nél több evan
gélikus és -református volt a városban. Sokszor 4 
istentiszteletem volt egy napon. Azután a korházi 
munka és a sok funkció. A magyar csapatok számára 
tolmács segítségével tartottam istentiszteletet, mondat
ról mondatra forditva. Reám nézve életem legáldáso
sabb ideje volt ez. Karácsony felejthetetlen marad. Isten
tiszteletet a Sokol teremben tartottunk, a mi kápol
nánk nagyon kicsi lett volna. Végtelenül nagy szerete- 
tet és hálát tapasztaltam katonatestvéreim részéről és 
ők büszkeségem és örömem voltak.“ 10,000 evangé
likus katona és egy evangélikus lelkész sem !

A hadseregbeli lelkigondozás. A honvédelmi 
minisztérium felhívása folytán most folyik egyházunk
ban azon lelkészek összeírása, akik tábori lelkészt 
szolgálatra alkalmasok, még eddig behívást nem kap
tak s önként jelentkeztek. A névjegyzékbe csak a tar
talékos honvéd segédlelkészeket, valamint a honvéd
ség póttartalékának a nyilvántartásában álló olyan 
lelkészeket veszik fel, akik a közös hadsereghez még 
tábori lelkészekké ki nem neveztettek s esetleges pót
lásokra még rendelkezésre állanak.

A katonai tábori lelkészek ügyében R affay 
Sándor, a bányakerületi belmissziói bizottság egyházi 
elnöke, a püspöki hivatal útján felterjesztést intézett a 
honvédelmi, illetőleg a hadügyminisztériumhoz, mely
ben kéri, hogy az evangélikus tábori lelkészek száma 
a többi egyház tábori lelkészeinek számarányához 
mérten emeltessék; az egyes csapattestekhez, aine-
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lyekben az evang. katonák nagyobb számban vannak, 
külön evang. katonai lelkész küldessék; az ország 
azon pontjain, ahol akár kórházban, akár átvonulások 
vagy kiképzés miatt a katonaság tömöríttetik, evang. 
katonai lelkész alkalmaztassék; a behívott lelkészek és 
segédlelkészek, ha lehetséges, ne cseréltessenek ki 
úgy, hogy például az újvidéki lelkészt Kassára, a 
kassait Újvidékre küldik, hanem lehetőleg helyben 
nyerjenek megbízatást; új katonai lelkészek behívása 
«lőttt az illetékes püspöki hivatal kérdeztessék meg; 
végül a bányakerületre vonatkozólag a munka túlságos 
felszaporodása miatt a következő helyekre kéri új 
katonai lelkészek kinevezését: Budapestre a Duna 
jobb és balpartjára, Aradra, Békéscsabára, Gyulára, 
Szabadkára, Újvidékre, Szegedre és Beszterczebányára.

A szerzetesiskolák építés államsegélye. A 
vallás és közoktatásügyi miniszter 47654— 1915. VII. a. 
szám alatt leiratot intézett az összes (kath.) egyházi 
főhatóságokhoz, amelyekben tájékoztatja őket azon 
szempontokról, melyek szerint a szerzetesi iskolák 
építési segély iránt való kérvényeit el fogja bírálni. A 
rendelet szerint csak olyan szerzetesi iskolák építésére 
vonatkozó kérvényt vesz a miniszter figyelembe, ahol 
az iskolafenntartó a segélyezésre különösen rászorul. 
Egy tanterem építési költsége 10,000 koronát meg nem 
haladhat. Nem teljesen jókarban levő, de egy-két évig 
még használható épület újjáépítéséhez a miniszter most 
segélyt r.em ad. Tanitói lakás építése — mivel azt az 
iskolafenntartó köteles adni — nem segélyezhető. Az 
épitési segély legfeljebb az építési költségek egy har
madára rúghat. Egy tanteremre 3000 koronánál több 
államsegély nem engedélyezhető. Ilyen esetekben kimu
latandó, hogy az építési költség többi része, miből 
fedeztetik. A kérvényhez melléklendő a telek helyszin- 
raj/a, az emelendő épület egyszerű vázrajza vagy 
leírása. A segélykérvényeket július 1-ig kell beadni. 
A döntést a miniszter magának tartja fenn.

Iskolát építő szegény egyházaink figyelmét nyo
matékosan felhívjuk erre a rende'etre, melyből látható, 
hogy a vallás és közoktatásügyi minisztérium iskola- 
épitési segélyeket folyósít. Jó lesz, ha utánajárnak s 
megtudják, hátha evang. iskolafenntartók is kaphatnának 
indokolt esetekben államsegélyt iskoláink felépítésére?

A Katholikus Sajtóegyesület 1914 évi bevé
telei 145078 K 53 fillért tettek, amiből 71478 K 53 
fillér a sajtóalapra adományoztatok és tőkésitfetett, 
73 600 K a forgalmi alaphoz csatoltatok s abból lapok 
segélyezésére 58101 K 55 fillért folyósított az egyesület. 
Vagyona 332456 K 41 fillér. A sajtóvasárnapi gyűjté
sek az egész országban a háborús év dacára 28974 K 
44 fillért tettek ki. Az egyesület tagjainak száma 116-tal 
szaporodott, ezidő szerint 4164 Lapok segélyezésére 
eddig az egyesület közel félmillió koronát fizetett ki. 
Különféle orgánumokért pedig 120.000 K-t deponált 
óvadékképen. Az „Új Lap" a Kath. Sajtóegyesület se
gítségével most már abban a helyzetben van, hogy 
meg tud a maga lábán is állni.
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SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Előfizetőink, kényelmére, folyó de különösen a hátralékos 

előfizetési dijak beküldésére lapunk mai számához csekklapokat 
mellékeltettem. Jól esnék, hogyha minél többen beküldenék az 
előfizetést!

Az ember szárm azásáról szóló cikket anyagtorlódás 
miatt meg kellett szakítanunk Olvasóinktól elnézést kérünk. A 
következő számban ismét folytatjuk.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.|

Szép vászonkötésben.......................................... K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l .............................. „ 4.80
Párnázott „ „ ..............................» 7.—

■ i Kapható: ■

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

I L  ,'t/, « *-» cL» « % «'ti» < * - t  <L • * r t  r't'i c'L, c'f?* «*fc* c'tó. i.. • *• • • - él- • 4.» »A* • A* • 4- • 4* • A* _• 4." 4 - • 4« • 4.- • 4* • 4 • • 4*

ORGONA-GYÁR.
GözUzemrc gépekkel berendezett cs. és klr. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom o'gonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
ca. ca klr. udvari szállító

a Szent-Sír lovagja és a Ferenc József 
rend tulujdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett ki
váló, tiszta légnyomási csóré dszerü (pneu
m atikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállit. 
40 év óta 2000nél több orgonái szállíto tt, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékcltebb árban teljesít. Orgdiu 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.
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n  VILÁQMdB 2 RÜ IR2 b f ll_ m
PILISI LAJOS 

Ä
k á rp á ti ha rcokbó l.
A harcok színhelyén átélt, meg
történt esetek izzó leírása, szines 
és érdekfeszitő képe a nagy küz
delmek véres részleteinek -:- 

Ára 40 fillér.

Kinek jár segély ?
Ir ta :  Dr. P o n g rá cz  Jenő 

Ára 20 fillér.

KARINTHY FRIGYES

Ä repülő ember
(Wittmanu Victor emléke)

A levegő hősének és vértanújá
nak méltó emlékét örökiti meg e 
könyv. (Wittmann V. arcképével) 

Ára 40 fillér.

Prohaszka O ttokár

A HÁBORÚ LELKE.
Ára 4 korona.

Turnow sky Sándor

R U T T K A Y  V. Dr. t] v il4qh4boru

1 H M
(. A háború filozófiája. II. A háborús 
idők tömeglélektana 111. A háború és 

a jövő állama.
Ára 1 korona.

Landauer Béla

A nagy esztendő
Egy haditudósító naplójából.

— Ára 2 korona 50 fillér. —

Német-angol versengés. Aktuális, 
érdekfeszitő olvasmány. Ára K. 3.

HÁBORÚS GAZDASÁGI FÜZETEK ^ ppV tor.

CD

1. Hogyan kell^ főzni a há= 2. mezőgazdasági teendők a i 3. Konyhakertészeti teendők
borus^időben. háborús időben. a háborús időben. CE

m

CD

Szakszerű és gyakorla ti tanácsok háztartásbeli gazdasági és kertészeti teendők részére.
Egy-egy füzet; ára 4 0  fillé r.

E gy szenzációs regény jelent meg most az A thenaeum  könyvtárában ,
(the cdESdR of / I  M  F  f? I I f  /1 I A  Irta: Méray

THE y. / .  A.) H l  I L i V I I y H  V L - ^ - H l W H  Horváth Károly.
Az iró azt akarja e regényben megmutatni, hogy a pénzsóvár Amerikát, a féktelen üzleti ver

seny hazáját hogyan hajtja malma alá pénz, az erő és a genialitással párosult akarat.
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Mit tesz az egyház?
i.

Háborús idők vallásosságának jellemző vonása 
a lélek nyugtalansága amelyet kínos kérdések, bizony
talanság, gond és kétségek okoznak. Isten szavát most 
nem a lágy fuvalmú szellőben halljuk, hanem vérviva- 
tarból, pusztulásból kell az ó jövőt formáló kezét 
megpillantanunk. Ez tépelődésre, gondolkodásra, nehéz 
telki tusákra vezet, melynek bizony nem a legegysze
rűbb és legbiztosabb oivossága, hogy regi, elmúlt 
idők vallásos igazságait adjuk megnyugtatásul. Azok 
ugyan a boldogság legmagasabb fokát jelentették azokra 
nézve, akik átéreztek az Isten szeretetet és meghal
lották az Isten szavát. Reánk nezve azonban csak 
buzditólag, serkentőleg hathatnak, hogy mi se két- 
ségeskedjünk, hanem keressük lelkünk nyugalmát: 
az istent.

Az egyházra nagy feladat és kötelesség neheze
dett, mikor ezzel a háborús idők vallásosságával szembe 
találkozott. Mert nemcsak az ithon maradottak vallá
sos szükségletei lettek nagyobbak és olyan termé
szetűek, melyeket egy két sablonos prédikációval nem 
lehetett elintézni, hanem az egyházra hárult az a 
kötelesség is, hogy a harctéren lévő híveiről is. gon
doskodjék. Kétségen kívül az egyház sokat tett.* Tábori 
lelkészek hirdetik az Isten igéjét, buzdítják a katoná
kat a harctéren. Az egyházak küldözgetnek táborban 
lévő híveiknek vallásos iratokat. Sok gyülekezet eljut
tatja gyülekezeti lapocskáját a csatatéren küzdő hívének, 
melyből értesülést szerez az otthon történtekről, az 
egyház életéről stb. Ezek mind felébresztik erősítik 
híveinkben az egyház iránt való hálát és szeretetet. 
De a háborúban küzdő híveinkben támadhatnak és 
támadnak is olyan kérdések és problémák, amire

• Lásd az Evang Lap 1915. 19 sz. Mit tesz az egyház?
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sablonos feleleteit nem adhatunk, hanem a megértő lelki 
pásztor igaz bölcseségével kell n/.okat orvosolni.

Sehol sem állanak katonáink nehezebb problé
mák előtt, mint a tüzvo ialban. A mikor a háború 
durva munkáját végzik, resztvesznek szuronyrohamban, 
néhány száz lépésre az elenséggel szembe néznek a 
lövészárkokban. Ezek a veszélyes „zónáin“ tartózkod
nak, akiknek lelki élete bizony egészen más lesz, mint 
azoknak, akik a front mögött vannak, kik legföljebb 
az agyú dörgését hallják, s csak hallomásból ismerik 
a tüzvonal borzalmait.

Távol a front mögött, vagy oda-haza is borzalom
mal tölthet el egy szoronyroliam elképzelése. Mit 
jelenthet az a lövészárokban küzdő jkatona lelkében, 
aki érzi, hogy a rósz, a bűn rettenetes cselekvésére 
és szenvedésére van Ítélve. Mennyi morális önmeg- 
tagadásba kerül az ilyen támadás, s míkép kell levet
kőzni az emberi érzést, ami a keresztyének legfőbb 
ékessége? Az szinte kimondhatatlan és aki át nem 
élte, az meg sem értheti. Olyan óra az, amikor vallás 
imádság teljesen megszűnik. Az egyetlen psziliikai 
reakció az ái andó halálos veszélyben: gúnyos nevetés 
és utálat az emberiség iránt, teljes megvetése ennek 
az állati cselekedetnek, es szenvedésnek. S ha az ember 
megkérdezi azokat, akik szuronyrohamban részt vet
tek, hogy mint gondolják, jobb lesz e az ember olyan 
órában, azok azt mondják, hogy bizony nem. Rosszabb 
lesz az ember. Az morális erők pusztulásnak indulnak. 
Vas fegyelem tudja csak a nyugodt harcz idejen pótolni 
a gyenge akaratában az erkölcsi gerincet, hogy azt az 
ütközetben ismét összetörje.

Példákkal lehetne illusztrálni, hogy az egyház 
hívei a tüzvonalban vallásos tekintetben sajátosan 
vannak befolyásolva. Az individuális rossz, hogy „ne 
ölj", mint kötelesség van rájuk mérve. A rossz tevése 
magával hozza a rosszalevést. Ethikusnak is nehezen
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kibogozható feladatot jelentene az a sok erkölcsi össze
ütközés. Milyen nehéz lehet egy gondolkodó keresz
tyénnek !

Súlyos nehéz kérdések ezek, melyeket a Christliche 
Welt 1915, 20-ik számában a frontról egy harcos vet 
fel. Felteszi a kérdést, hogy mit tett az egyház a tűz- 
vonalban küzdő katonákért s vájjon lesz e felelete a 
veszélyes „zónán" küzdő hívei eme problémáira?

11.

Érdekesek és tanuságosak észrevételei, melyekkkel 
az egyház tevékenységét jellemzi.

Kétségkívül az egyház nagy szolgálatot teljesített. 
Tábori lelkészek szép számmal vannak a csata-téren. 
De abból a szervezetből kifolyólag, mely jellemzi a 
modern hadsereget és hadvezetést, a tábori lelkészek 
veszélyes zónán teljesen kívül vannak. Az egyház 
organizációja a front mögött van, ahol összejönnek a 
lelkészek és megbeszélik a hadsereg vallásos állapotát. 
De hogy mi történik a veszélyes területen küzdők lelké
ben, milyen problémák kínozzák azokat, arról alig 
tudnak valamit. Különben a tábori lelkészek helyzete 
semmi tekintetben nem kellemes. Úgy tekintik őket, 
mint akik a hadsereg apparátusához szükségesek, 
mint a hadbírót, fizető mestert. Hogyha pedig eljön a 
frontra, akkor a katonák úgy fogadják, mint akinek 
jó dolga van s mit sem tud a szenvedéseikről. Azt 
mondja azonban a tábori lelkész: hiszen ápolom a 
sebesülteket, eltemetem a halottakat és prédikálok a 
veszélyes zónán is. Igen, de akkor, nincs ott, amikor 
az élete forog kockán. Látja az eredményt, a sebesül
teket, a halottakat. Néhány lelkész érezve munkája 
eme hiányát előre ment a veszélyes zónába és kitette ma
gát veszélynek. Katonailag azonban tilos a veszélyes 
zónán összejönni és tilos a lövészárokban való láto
gatás. így a tábori lelkészek igazán távol vannak, 
hogy megismerjék a fronton küzdő katonák élményeit. 
Azok a lelkészek tudnának itt sokat tenni, kik karddal 
szolgálják a hazát s igy maguk is a szemébe néztek 
mindannak, aminek a fronton küzdő katona ki van téve.

III.
Meglehetősen nehéz tehát az a mód, ahogy a tábori 

lelkész és így az egyház a veszélyes zónába eljuthat, 
hogy az ottan küzdő vitézeknek leki táplálékot adjon. 
Miként hirdeti azonban az Isten igéjét?

Végtelenül jól esett a küzdő katonáknak a kará
csonyi prédikáció, mely az otthoni boldogságot vará
zsolta lelkűk elé s a békés élet illúzióját ébresztette 
fel bennük. De a vallásnak nem a honvágyat kell a 
katona lelkében felébreszteni. Hanem az erő forrását.

Prédikálnak a tábori lelkészek a prófétákból, a 
zsoltárakból, Izrael népe küzdelmeit tárva a katonák 
elé. Eszükbe jutnak ilyenkor a hittan órákon tanultak 
s az egész prédikáció emlékek halmaza lesz, melyben 
hasztalan keresnek erő után. Sokan panaszkodnak is,
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hogy ez a prédikáció nincs kontaktusban azzal az 
élettel, amelyben vannak.

A legjobban megfelel talán még az a mód, amely 
emlékeztet azokra a kötelességekre, melyek nemze- 
dékről-nemzedékre hárulnak, melyekkel mindnyájan 
tartozunk hazánk iránt; Isten erőt adjon az engedel
mességre, a szenvedések elviselésére. A páli áldozat 
hit a maga teljes kategorikus erejével helyet foglal
hat itt.

De az ilyen prédikáció sem felel azokra a kér
désekre, melyek a tüzvonalban küzdő katona lelkében 
támadnak. A konfliktus akkor lesz legjobban érezhető, 
hogy ha az Úr Jézus életének, szenvedésének a dicső
ségét olyan formán tárják elénk, hogy azt kell hin
niük, hogy nem méltók a keresztyén gyülekezetbe. 
Semmit sem csodálható, ha egyik katona azt mondta, 
hogy vérrel szenyezett S'ivvel nem tud menni az Úr 
asztalához. Sokat beszélnek a legszentebb személyi
ségről, akit a világ látott és semmit sem tudnak a mi 
életviszonyainkról és arról, hogy ez a kép azok közé 
a brutális viszonyok közé nem illik. Itt van a hiány 
az egyház részéről. Nem ismeri a veszélyes zónán a 
lelkek helyzetét. Az ott küzdő katonák azt hiszik, hogy 
a tábori lelkészek azokra a kérdésekre megfelelhetnek, 
amelynek átgondolásához nekik idejük van, amihez a 
fronton élő katonánik nincs ideje. Krisztus a lövész
árokban még sem valami magától értetődő dolog. A 
tradicionális keresztyénséget nem lehet mindig rára
gasztani a fronton lévő katona lelkére. A tapasz egy
szerűen leesik. És mit tehet az egyház, hogyha ezek
nek a küzdő katonáknak a lelkét nem ismeri?

IV.
Mindezek a kérdések feleletre várnak. Az egy

háznak meg kell érteni azoknak az embereknek a 
lelkét, akiknél a Krisztus követése nehéz, talán lehe
tetlen lett, mert a haza iránt való kötelességük telje
sítésekor a rosszat, a bűnt kellett cselekedniük. Er
kölcsileg a probléma könnyebben megoldható. Az 
egyes feládozza erkölcsiségét a nagy erkölcsi össz- 
akaratban. Szociális törvények a]att állunk s az köte
lezővé tette, hogy a közösség magasabb erkölcsi 
szempontja érvényesüljön az egyén erkölcsi követel
ményeivel szemben is. De vallás, keresztyénség, egy
ház ilyen könnyen a kérdésre nem felelhet. A frontról 
író katona azt a kívánságát fejezte ki, hogy az egy
ház a keresztyénség moratóriumát, amely 100.000 és
100.000 ember számára de facto megvan, értse meg 
és de jure ismerje is el. Borzalmas követelmény, mely 
világosan mutatja, hogy milyen lehet a konfliktus a 
tüzvonalban küzdő katonáink lelkében.

Az egyház súlyos kötelességek teljesítése előtt 
áll. A háború után a vallásosság újraéledését reméli. 
De ne higyje azt, hogy azok a hazatérők az ölébe 
sietnek s nála hűségesen megmaradnak, hogyha nem
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tapasztalnak nála megértést s ha az egyház úgy gon
dolja a vallást s újraéledi st, hogy az a régi protesláns 
dogmatika újraéledését jelenti. Az egyháznak meg kell 
értenie a harcztéren küzdő katonái sajátos helyzetét, 
hallgatnia kell azok tapasztalataira és figyelni azok 
éleményeire is. Akiknek a háborúban nem csak a hazáért 
való küzdelem jutott ki, hanem akiknek küzdeniük kel
lett, hogy bűn, gonoszság, rossz közepette az Istent 
keressék és találják meg, azok egészen más emberek 
lesznek. Vessen számot mindezzel az egyház hogy ha 
a háború után a vallásos megújúlást nem csak remélni 
akarja,hanem élte a legmesszebbmenő fáradságra kész.

Lie F. ö.

Ai tutu es u iijKüi foztden ItifesEiol
Nagy örömmel és megértő léleklel olvastam 

Marcsek lelkész úr cikkét „Az egyház és az ifjúsági 
mozgaloméról. Hangsúlyozom, hogy nugértö lélekkel, 
mert hiszen azok, akik nemrég hagyták el a főiskola 
padjait, érzik s értik a maga nagyságában e kérdés 
fontosságát. Ifjúság és vallásosság úgyszólván két 
különböző fogalom s ezek összekapcsolására a közel
múlt napjaiig alig, vagy egyáltalán nem történt kísérlet. 
Az említett cikk ezt az óriási hiányt világosan kiemeli 
s az ügy fontosságát minden o'da’ról megvilágítja 
súlyt helyezve különösen az egyhf’zi szempontra. És 
tény: épen itt a súlypont. Az ifjúság intenzív vallásos 
nevelésére, mordjuk ily irányú ifjúsági mozgalomra 
az egyháznak van szüksége. Eddig egyetértünk. De 
legyen szabad a továbbiakhoz nehány szót fűznöm.

Az eg)háznak két okból van szüksége az ifjúság 
valláserkölcsi nevelésére: mint üdvintézménynek köte
lessége, hogy az ifjak lelkiüdvét munkálja, de szük
sége van iá azért is, hogy magának egyházias jellemű, 
hü egyháztagokat neveljen. Ez a kettő azonban két 
teljesen összefonódó elv, amelyeknek lépésrŐI-lépésre 
egymással karöltve kell haladnia. Távolról sem áll az, 
hogy az egyik ulán a másik“ majd csak később és 
Önmagától történik." De nem is történhetik, mert hiszen 
minden egyház keresztyéneket nevel s azok a keresz
tyenek mégis különböznek egymástól. Ez tény, amelyen 
változtatni nem lehet. A munkatér egy: az Úr szőlője. 
A munkálkodás kereteit azonban az egyes egyházak 
hitvallásai adják meg. Mint mindenütt, itt is nagyon 
fontos az, hogy a munka biztos meghatározott alapra 
támaszkodjék, rögzített kiindúlási pontja legyen. Ilyet 
pedig csak az egyház nyújthat.

Ebből is nyilvánvaló, hogy vallásos irányú mozga
lom csak egyházi alapon lehetséges. S most nézzük 
megint azt a szempontot, miszerint az egyháznak 
szüksége van az ifjúság vallásos nevelésére. Ha így 
áll a dolog — pedig így áil — akkor az egyháznak 
kell hozzá is nyúlnia. Aki nem vet, nem is arat. Ha
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az egyház aratni akar, úgy neki kell vetnie is. Ha az 
egyház nem viszi bele abba a mozgalomba a maga 
specifikus szellemét, a maga lelkét, felfogását, múltját, 
jelenét, úgy nem várhatja, hogy az az ő számára terem
jen áldást és gyümölcsöt. Vagy legalább is nem vár
hatja, hogy az eredmény reá nézve kielégítő legyen. 
Mert hiszen természetes, hogy a felekezetküziség első
sorban a felekezetköziségnek s nem neki fog gyümöl
csöket teremni

Rátérek még a két — Marcsek lelkész úr által 
említett ifjúsági egyesület egyikének (a másikat 
nem ismerem) az evangéliumi kér. Diákszövetség dol
gára. Talán tévedek, de én ennek is legnagyobb hibá
ját abban látom, hogy felekezetközi Nem akarom ez
zel kisebbíteni a Diákszövetség n így érdemeit Távol 
legyen tőlem, nagy és komoly munk-'t végez. Sokakat 
megmentett már az ifjú évek katasztrófáitól. Tagjait 
evangéliu mi szeretettel öleli kebleie s lel ^szükségleteik 
kielégítéséről példás lelkiismeretességgel gondoskodik. 
Ennek legfőbb módja a Szentírás olvasása és tanúl- 
mányozása. A tagok csoportokba tömörülve tanulmá
nyozzák a Bibliát s adott alkalmakkor mindenki el
mondja észrevételeit, feltárja kételyeit és élményéit.

Ezt a munkálkodást nyilvánitották református 
részről — ha jól emlékszem egy. ref. theol. akad. ta
nár — felelőtlen bibliamagyarázatnak S ha a kifejezés 
kissé erős is, de alapja van. Hiszen természetes, hogy 
minden csoport mellett nem állhat hivatásos, képzett 
theologus, aki a megbeszélés fonalát a kezében tartaná 
s helyes felvilágositasokkal szolgálhatna. Es ha ott is 
állna, vájjon melyik felekezet hitvallását venné párt
fogás alá a felekezetközi társaságban?- így csa  ̂ ter
mészetes, hogy lehetetlen bizonyos tévés felfogások, 
helytelen szempontok s ultraindividuális nézetek elter
jedésének gátat vetni. Szinte hallom az ellenvetést, 
hogy a bibliat3nulmányozó körök az élő hit táplálá
sának szolgálatában állanak és hogy ott nincs szó 
theologiai szőrszálhasogatásokról. Erre a felelet csak 
az lehet, hogy szilárd s meggyőződésszerü vallásosság 
csak bizonyos alapvető theologiai álláspontok elfoga
dásából, illetve az egyes egyházak lelkének megérté
séből és befogadásából fakadhat. Annak a kérdésnek 
újból való felvetésénél pedir, hogy az akarva nem 
akarva előálló túltengő individualizmus lehet-e az egy
ház, vagy akár a keresztyénseg érdeke, a felelet azt 
hiszem egyszerű. Nekem elrettentő példaképen lebeg 
szemem előtt a szekták hazája Anglia es Amerika, 
ahol a jelek után ítélve a keresztyénség igen gyenge 
lábon állhat.

Volt idő, amikor oly helyzetben voltam, hogy 
sokat kellett a Diákszövetség dolgaival foglalkoznom. 
Ebben az időben erősödött meg bennem a meggyőző
dés, hogy ami jó Angliában az angolnak, Amerikában 
az amerikaiaknak, éppen nem valószínű, hogy az ne-
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künk is megfelelő legyen más körülmények, más viszo
nyok között. A Diákszövetség u. i. nagymértékben 
angol emlőkön táplálkozik. Kiadványai, összekötte
tései sőt énekei legalább ezt mutatják. Ez a milieu 
nagyban hozzájárult ahoz, hogy engem s velem együtt 
sokakat meglehetősen hidegen hagyott a mozgalom. 
Az egyházi: s szellemen kivül a mi honi egünk és 
földünk visszatükröződését szerettem volna feltalálni 
az ifjúsági mozgalomban. A hazai evangélikus ifjúság 
leikébe az ágostai mellett a vele párosult specifikus 
honi szellemet kellene belevinni, mert a cél eléréséhez 
ez is szükséges. A földi sáfárkwdásunk színteréül 
Istentől kijelölt hazának itt is meg kell adni azt, ami 
az övé. Mintát, ösztönzést elfogadhatunk idegenből is, 
de a tartalomnak, a szellemnek hazainak kell lennie. 
Azt az őserőt szeretném az ifjúság leikébe oltva látni, 
amelyet Lányi illés, Petrőczi Kata, Székács József, 
vagy, ha tetszik, egy Wimmer G. Ágost és a Tranos- 
cius-énekeskönyv képviselnek. Az ősi magyar luthera- 
nismus talajából kell a mi ifjúságunknak táplálkozni 
s ebből kell mindenféle ifjúsági mozgalmunknak fakad
nia! így érhetünk el talán minden tekintetben meg
felelő célt.

Ezek lennének az elvek. Kérdés: miképen lehetne 
azokat foganatosítani ? Bizonyos, hogy ez a dolog 
nehezebbik oldala s felelni egyszerre nem is lehet reá. 
Feleljünk egyelőre a/zal, amit Marcsek lelkész úr mon
dott: „A fő dolog, hogy munkálkodjunk. . A mun
kálkodás megtalálja majd a megfelelő kereteket.“ Meg 
lehet találni azokat a kereteket e sorok értelme sze
rint is.

Biszkup Ferencz.

Az ember származása.
VI

Azonban a pantheists Spinozától kezdve a böl
cseletnek egy másik ága is indult fejlődésnek: az 
ideális bölcselet. Ez az anyagi elvnek a szellemi elvbe 
való beolvasztását, az anyagnak a szellem javára való 
megsemmisítését, tagadását vette czélúl. Ennek az 
iránynak első művelője Leibnitz. Leibnitz szerint a 
mindenség végtelen sok, öröktől fogva való, örökké 
mozgó,, élő, lelkes, egymástól független, egymásra nem 
ható és oszthatatlan substantiaknak, egységeknek úgy
nevezett monasoknak csoportosulása. A csoportosulás 
a legfelsőbb monastol, az Istentől eredő harmonikus 
erő, úgynevezett „praestabilita harmónia" segítségével 
és hatása alatt történik. Ez az isteni összhang teszi 
képessé az ember tettének és lelkének monasait is 
arr% hogy összhangzatosan működve és egymásra 
hatva egy okos lényt hozzanak létre. Az ember kelet
kezéséhez tehát az Isten csak az ő tőle származó 
praestabilita harmóniával járul hozzá, mert a monasok, 
úgy a lelkiek, mint a testiek, öröktől fogva valók.
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Leibnitz tehát még elismeri az anyag létét, bár 
mint szellemesített, lelkesített anyagot vagy amint ő 
nevezi „zavart képzetet“ „eldurvult szellemi valóságot." 
Tovább megy az idealista felfogásban az angol Berkeley, 
mert szerinte csak az Istentől teremtett szellemnek, 
azaz gondolkodó lények léteznek. Az anyagi világ 
csak crzékeink csalódása. Valójában nem létezik. De 
elismeri az anyag létezését a Leibnitz szellemében gon- 
dolkolkodó Wolff. Ennél két világ van : a szellemi és 
az anyagi és mindkettőt az Isten teremtette, még pe
dig jónak, abból a célból, hogy általok az ö tökéle
tességét kijelentse. Ez a kijelentés különösen az élő, 
mozgó é- érző- teremtményekben, az állatokban és az 
embe ekben valósúlt meg, mert mindnyájuknak élő és 
öntudattal bíró lelket adott. Csakhogy míg az ailati 
lélek nem egyéb homályos öntudatnál, egyszerű 
psychikus életelvnél, az emberi lélek tökéletes, világos 
öntudattal, önismerettel, értelemmel, akarattal és er
kölcsi érzülettel bíró szellem.

ELutottunk a két bölcseleti irány fejlődésének 
tetőpontjáig; a szellemet tag. dó materialismusig és az 
anyagot tagadó spiritu dismusig. Ama szerint a szelle
met az anyag, eme szerint az anyagot a szellem te
remtette. Kiegyenlítesz közeledést és megalkuvást nem 
ismerő ellenfelekként állanak egymással szemben. Ha 
ez az ellenséges bölcseleti érzület, ez a kérlelhetetlen 
álláspont megmarad, ki nem engesztelhető, meg nem 
szüntethető, lehetetlen a további philosophiai fejlődés 
és a mindenség, az ember, általában a lét eredetinek 
kút .tása be van fejezve. De feloldotta a nézetek eme 
merevségét a minden idők legnagyobb bölcselője: 
Kant. K-nt elismeri úgy az anyagi, mint a szellemi 
világ létezését. Emberi érzékem, tapasztalatom, „tiszta 
értelmem“ csak ezt az anyagi, érzéki világot ismerheti 
és vizsgálhatja meg ugyan, azért azonban n ég nem 
vagyok feljogosítva a tapasziaíatom, a „tiszta értel
mem“ határán túl lévő világnak, a léleknek, a szel
lemnek és az Istennek tagadására. Mert nem csak 
az létezhetik amit látok és érzékszerveimmel megta
pasztalhatok, hanem az is, ami érzékszerveim határán 
túl esik. Hiszen az anyagi világ rnindenségében van
nak dolgok, amelyeket sohasem fog megvizsgálhatni 
az emberi ész és kinek jutna eszébe azuknak taga
dása? Sőt magának a jelenségvilágnak á ta unk lát
ható tárgyait sem vizsgálhatjuk meg lényegükben. Mi 
csak jelenségeket, tüneményeket, phainomenonokat lá
tunk, magát a „magán valót“ , a „D ing an sich“ -ot, a 
„noumenont“ vagyis a dolgok lényegét sohasem lát
hatjuk és vizsgálhatjuk meg, mindamellett a iegnagyobb 
esztelenség lenne a tagadása, jóllehet maga a tapasz
talaton nyugovó észbeli tehetségem, tagadná létezésö- 
ket. Ép úgy vagyok a legfőbb noumenonnal, az Isten
nel is. Tiszta értelmem tagadja, a lelkemben élő sej
telmek és vágyak, cselekvésemnek és vágyakozásom
nak princípiumai, egyszóval maga az erkölcsi világrend

424



2 7 .  s z á m .

azonban nemcsak hogy nem tagadja és föltételezi, 
hanem egyenesen megköveteli az Istennek létezését. 
Hasonlókép vagyunk a világ és az ember keletkezé
sének gondolatával. Tisztán magának az anyagi világ
nak megfigyelése, a természet törvényeinek vizsgálása, 
fölöslegessé látszik tenni egy Istenségnek teremtő tény
kedést, ellenben a természeti törekvések mögött mű
ködő erők es saját lelkem ténykedése nemcsak hogy 
nem tagadják, de egyenesen megkövetelik egy mindene
ket teremtő Istenségnek létezését. Hogy azonban a 
teremtésnek nagy aktusa miképpen történt, azt sem 
értelmem, sem érzelmem, sem eszemmel, sem erkölcsi 
érzületemmel megma gyarázni nem tudbm, mert a gon
dolkodó képességemet túllépő, „transcendens*4 csele
kedet volt. Eszerint Kant is egyesíti a szellemi és az 
anyagi világot, de nem egy ideális vagy materialis 
phiiosophiai, tehát gondolkodás által megalkotott 
fogalomban, hanem egy élő, bár még nem ismerhető, 
legfőbb valóságban és a két világ eredetét és létezé
sét is nem egy ilyen elvont elvtől, hanem egy teremtő 
Istentől származtatja le és teszi függővé, „akit“ tehat 
valóban „a bölcs lángesze föl nem ér, csak a titkon 
érző 1 Ike óhajtva sejt“ és akihez csak az egyetlen 
észszerű utón, a szigorúan erkölcsi cselekvés útján köze
ledhetünk. Kant bölcseletének ezt a morális részét 
ragadja meg egyik tanítványa és művelője, Fichte és 
azt magát isteni magaslatra emeli. Szerinte „ezen élő 
működő erkölcsi világrend maga isten.“ „Isten önma
gában csak úgy létezik, mint agy ily erkölcsi világ
rend.“ így hangzik Fichte hitvallása. Ebből az élő és 
működő erkölcsi világrendből azonban renkivül nehéz 
a inindtnség előállását nemcsak megérteni, de elkép
zelni is. Azért bölcsészetének második sza-ában Isten 
a végtelen gondolkodás s gondolkodásának örök tar
talma az universum, de ez az universum is azonos a 
gondolkodóval. Maga ez az „universum" pedig úgy 
állott elő, hogy Isten gondolata lestet öltött, megvalósult.

MuAzdgh Gyula.

SZEHLE.
A világtörténet nagy titka. A tudós, komoly 

és buzgó Schmidt K: roly Jenő a Belmissziéban Lőhe 
Vilmosról írt egy életrajzot s ebben a felvilágosodás 
terjedésé', amelyet „lutheri álláspontról tekintve Isten 
büntetésének ke 1 vennünk“ a világtörténet nagy titkai 
közé sorozza. Később meg egy német polemikus mun
kára való hivatkozással a francia forradalmat a felvi
lágosodás egyenes következmenyének mondva ezt a 
megjegyzést kockáztatja meg:

»Hogy a forradalom a felvilágosodás szülöttje. azt nem 
lehel eléggé élesen hangsúlyozni. Kiváltképen Rómával szem
ben. Mert ott még mindig Luthert es a reformációt teszik érte 
felelőssé. Pedig aki Luthert és a róla elnevezett igazi refor
mációt ismeri, az tudja, hogy a reformáció és a forradalom
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egyenesen — ellentétek. Luther irányzata egyházi és politikai 
téren teljesen konzervatív. Az igazi lutheránus sohasem forra
dalmár, de még úgynevezett „liberális“ sem lehet, mert a 
konstquens liberalizmus tulajdonképen a forradalom folyta
tása — forradalom glaszékeztyúben.“

Jól tudjuk ugyan, hogy a felvilágosodás ócsár- 
lása bizonyos körökben kipusztíthatatlan és idcröl- 
időre kiújuló divat, amelynek egyik ember a másik 
után hódol, de mégis csodálkozunk azon, hogy ebben 
a felült t s mulatságban komoly férfiak is gyönyörű
ségüket találják. Német forrás ide — német forrás 
oda: a francia forradalomnak egyéb, sokkal aktuáli
sabb okai is voltak, mint a felvilágosodás. Volt ott
— hogyha nem apologetikus és Lutherről szóló mü
vekből merítjuk a forradalomról való ismereteinket —  
egy kis korrupció, nagyon sok áthimadósság, borzasztó 
nyomorúság, fel nem világosodott nagyvárosi csőcselék, 
és ezeknek a lelkében egy csomó infernális indulat, 
melyek mind inkább részesei voltak a borzalmak elő
idéz sének, mint a felvilágosodás, melynek képviselői 
a forradalmat nemcsak hogy nem csinálták, hanem 
azt meg akarták akadályozni, mihelyt a mozgalom 
rajtuk kívül álló faktorok következtében veszedelmessé 
kezdett válni. A forradalom borzalmaiért nem a fel
világosodás a felelős, azok tőle követelték a legna
gyobb áldozatokat. Ezt lutheránus igazságszeretettel 
konstaláljuk s csodálkozunk azon, hogy a túlbuzgó
ság hevében ez a tévedés megeshetett.

De mit szóljunk ahhoz, hogy igazi lutheránus 
liberális nem lehet s a liberali?mus nem egyéb, mint 
forradalom glaszékeztyúben. E megállapítás előtt tisz
telettel kalapot emeliit k, de helyesnek ezt nem tartjuk. 
Aki a liberalizmust nem csupán azért ismeri, hogy 
gyűlölje és I tjogosúltságát tagadja, aki számot ad 
magának arról, mit köszönhet a világ, a kultúra, a 
tudomány, az ipar és kereskedelem, a népművelés s 
minden ember a felvilágosodásnak, a haladásnak, aki 
tudja, hogy a felvilágosodás diadalra jutása nem a világ
történet nagy titka es I'ten büntetése, hanem a sötét
ségből világosságra feltörekvő s bizonyára isteni vezetés 
mellett előre haladó|emberiség nagy lépesejövendő cél - 
jának elérésére, — aki tudja, hogy a liberalizmus szűklát- 
körü, világtól való elmaradottság és zárkózottság he
lyett nagy perspektívára való törekvés, minden emberi 
tudás és haladas megbecsülése, becsületes kulturmunka 
és mint vallásos jelenség: őszinte, egyéni vallásosság,
— az csak mosolyog az ilyen diszkreditálásra irányuló 
megjegyzéseken

Az igaz ember hitből él! — ez a liberalizmus. Aki 
ezt vallja s a maga hitéből él, a maga hitével tapogat 
ebben az istentelen világban, a világmindenségben 
vágyó szívvel keresi Istenét, az ne lenne igazi luthe
ránus? Nem! Ilyesmi állhat ócska könyvekben, dohos 
theoriák szólhatnak róla, de a lutheránusok ? . . . 
Mi azt hisszük minden lutheránus élő tiltakozás ezen 
szűkkeblű helytelen felfogás ellen!
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KÜLÖNFÉLE.
A budapesti városi evang. esperesség e hó

28-án tartotta évi közgyűlését Wágner Géza dr. és 
Kaczián János elnöklete alatt Kaczián János es
peres buzgó imája után a közgyűlés megala
kult, a jegyzőkönyv hitelesitével Pösel István és 
Hoffmann Frigyes bizattak meg. Bár több közgyű
lési tag kimentette magát, a közgyűlés mégis igen 
látogatott volt. Az esperest jelentés a világtörténeti 
eseményekbe kapcsolódva hű és biztató képet festett 
egyházi állapotainkról. Erősen hangsúlyozta azokat az 
ethikai és különösen lutheri motívumokat, amelyek e 
nehéz megpróbáltatások közepette erőt és határozott
ságot, hatalmas öntudatot és győzelmi reménységet 
biztosítanak hű szövetségesünk számára és nekünk is. 
A katonai lelki gondozás kérdésével is behatóan fog
lalkozott. Felsorolta a lelki gondozás hiányait s kérte, 
hogy a gyűlés intézzen felterjesztést legalább egy ren
des honvéd lelkész kinevezése tárgyában. Kegyelettel 
emlékezett meg az egyes egyházak veszteségeiről. 
Több egyháztag megérdemelt kitüntetését örömmel 
regisztrálta. A jelentés kapcsán a közgyűlés felterjesz
tést intéz a honvédelmi minisztériumhoz új tábori 
lelkészek kinevezése tárgyában. Majba Vilmos körhd- 
késszé választatott. Az esperesi tiszteletdijat az esperes 
érdemeinek az elismeréséül a felügyelő indítványára 
1200 koronára emelik. A kerületi tanfelügyelői állások 
(elemi, polgári és középiskolák részére külön-kiilön) 
tekintetében az esperességi egyházak ezen állások 
szeivezesét szükségesnek tartják, Hittrich Ödön dr. 
ehhez a szakfelügyelet behozatalát javasolja a gymn. i 
oktatás ellenőrzésére. A közgyűlés ily értelemben ha
tároz. Wágner Géza 12000 koronás alapítványt tett a 
diakonissza-intézmény előmozdítására. Az alapítóleve
let a közgyűlés tudomásul veszi és megerősíti. A bu
dai egyház tervbe vett árvaháza segélyt és gyűjtés 
engedélyezését kéri. Scholtz Gusztáv püspök ez árva
házat mint a legméítóbb és egyúttal a háború követ
keztében, sajnos, igen szükséges ref. jubileumi alkotást 
ajánlja az esperesség pártfogásába. H üttl Ármin az 
árvaház megvalósitásánek tervét és a kérvényt a köz
gyűlés hathatós támogatásába ajánlotta, báró Feilitzsch 
Berthold kéri, hogy az árvaházat az egész budapesti 
egyház buzgósága teremtse meg, Majba Vilmos fel
hívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy a hadi árvák 
neveléséhez az állam évi 400 koronával hozzájárul s 
szükségesnek tartja, hogy ez a kérdés mielőbb, teljes 
energiával felkaroltassék. Dr. Kayser Szilárd rámutat 
egyházunk többszöri késlekedésére s kéri a budai egy
házat, hogy az ügyet ne hagyja nyugodni, Hein János 
felügyelő országos intézménnyé kivánja az árvaházat 
fejlesztetni. Báró Feilitzsch indítványára az esperességi 
elnökség az árvaház megvalósítása ügyében érintke
zésbe fog lépni a budapesti egyház vezető embereivel.
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A Rákóczi-uti egyház iskoláját bővíteni akarja és mo
dern felszereléssel fogja ellátni. A budapesti vallás- 
tanitás ügyét külön fogjuk ismertetni. Mivel ezen ügy 
beható megvitatására már nem volt elég idő, Mohr 
Henriknek a referátuma kapcsán július 5-én folytatja 
az esp. gyűlés a tanácskozást.

G yászrovat. Czibur Emil jolsvai felügyelő jún. 
19-én elhunyt. Június 21-én temették nagy részvét 
mellett.

Új táb o ri le lkész. Zguth László Budapest, 
Rákóczi úti segédlelkészt a hadvezetőség Egerbe ren
delte tábori leikészi szolgálatra.

A háború emlékének megörökítése. Bölcskén
(ref.) gyászlobogót készítettek s egy-egy hős fiúk el- 
estekor ezt tűzik ki a toronyba s a háború u^án is 
évente egyszer meg fogják lobogtatni, hogy hirdesse 
mindenkinek fiaik mártirságát. Ugyanott érckoszorút 
fognak elhelyezni a templomban, szemben a szószék
kel ; a koszorú leveleire a bölcskei elpihent hősök 
nevei lesznek rávésve.

Az új hadikö lcsön. A budapesti magyar egy
ház 188.600, a német egyház 10.000, a budai 29.500, 
az óbudai 20.000, a kispesti egyház pedig 10,000 
koronát jegyzett a különböző alapokból az új hadi- 
kölcsönre. — A dobsiniai evang egyház a két hadi- 
kölcsönre 187.000 koronát jegyzett. Ebből a másodikra
100.000 korona eszik.

A nagyhonti esp. le lkész segélyző intézet kor
mányzó bizottsága Händel Vilmos főesperes elnöklete 
alatt Hontbagonyán a napokban ülést tartott, mely 
alkalommal a vagyonleltár 67686 87 koronában lett meg
állapítva, évi gyarapodás 1867 korona. Bevétel volt 
26254-34, kiadás 24832.27 K. pénztár maradvány 
1422-07 kor. egyházak adománya 802-30, biztosítási 
osztalék 627-72 kor. 200 kor. segélyben részesült 2 
segédlelkész, 1 nyug. tanár és 13 özvegy. A Wenge- 
riczky András alapítvány kamatját kapta: özv. Szemtan 
Mihályné és özv. Blaskovics Imréné 20—20 kor. az 
Ivánka Zsigmond alapítvány kamatját 40 kor. a dacsa- 
lomi egyház, a Raphanidesz Samu alapítvány kamatját 
58 kor. özv. Raphanidesz Samuné. Segélyezettek közül 
meghalt: Koricsovszky Gusztávné és Stúr Károlyné a 
tagok közül: Dr. Szeberényi János Bécsben. Az ez évi 
jutalékát 250 koronába állapitatott meg. Hadi kölcsönre 
mulf évben jegyzett intézetünk 5500 koronát, mostanira 
is 5500 koronát. Tagok száma 28. Lelkészek közül 5 
nem tagja. Költségelőirányzat 1915 évre fedezet; 
12799 93 kor. szükséglet: 11965*07 várható maradvány 
834-86 kor.

Beküldött füzetek és könyvek. Több inté
zetünk (a soproni theologiai akadémia, a modori 
leányiskola, a budapesti deáktéri elemi és polgári 
iskola) volt szíves mostanában szerkesztőségünkbe 
értesítőjét beküldeni. Azonfelül örömmel vettük Varga 
Gyula kemenesaljai esperes évi jelentésének és a
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kemenesaljai esp. belmissziói egyesület 1914. évi mű
ködéséről szóló beszámolójának a különlenyomatát. 
A jelentés adatai ugyan csak a maguk szükebb köré
ben bírnak érdekességgel, azonban maga a jelentés
nek kiilönlenyomatban, a gyűlésre való publikálása 
örvendetes haladás és hasznos reform. A dunántúli 
egyházkerület a közigazgatási slendriánságok kiküszö
bölésében különben már régibb idő óta úgy a kerü
letnél, mint az alsóbb fokon is, tiszteletre és elisme
résre méltó igyekezetei tanúsít. Végül vettük Majba 
Vilmos leikésznek a Raffay-féle vallástanítási tanköny
vek ügyében kidolgozott felebbezési indokolását. Ez 
az ügy a pes i egyházmegyét foglalkoztatja. Legköze
lebb külön emlékezünk meg róla.

K árpátalja i ev. esperesség jún. 22-én Nagy- 
szalókon tartotta közgyűlését. Lersch Kornél dr esp. 
felügyelő hosszabb beszéddel nyitotta meg a közgyű
lést. Azután Kallath Károly esperes terjesztette elő 
évi jelentését, mely behatóan foglalkozott a háborúnak 
a vallásos és egyházi életre való hatásával. Az ispe- 
rességi lelkészek közül tábori Jelkészi szolgálatot Rátz 
Károly (Kakaslomnicz). Podhorányi Kálmán (Svábfalu) 
Schwarcz Mátyás (Toporcz). A tanítók kö/ül 11 vonult 
be Az esperesség egyházai az elmúlt évben 2300 
korona alapítványt és 6211 kor. adományt gyűjtöttek 
Egyházi épületek javítására kiadtak 11166 koronát. 
Több helyi és közérdekű határozat után a gyűlés 
Kalluth esperes buzgó imájával és közebéddel ért véget.

A győri evangélikus Szeretetház leányinter
nátusa. A győri evang. egyházközség tudatában az 
evangélikus nőnevelés fontosságának, internátust ren
dezett be azon vidéki tanu'ó leányok számára, akik a 
helybeli iskolák valamelyikében akarják folytatni tanul
mányaikat A leányinternátus lakói a Szert tetház igazga
tójának és egy diakonissza nővér felügyelete és gondos 
nevelése alatt á la.iak. A teljes ellátási díj havi 70 kor., 
mely havonként előre fizetendő az egyházközség pénz
tárába A teljes ellátásban bennfoglaltatik: a reggeli, tíz
órai, ebéd. uzsonna és vacsora, az évszakoknak megfe
lelő tápláló eledelekből, továbbá a mosás, fűtés, világí
tás és kiszolgálás, — kivéve a cipőiisztítást, amit a nö
vendékek m.'-guk teljesítenek. Beíratási díjul és szerek 
használatáéit 15 kor, eetleg zongorahasználatéit havi 1 
korona fizetendő. Zongorataitási díj csoportos tanulás 
mellett óránként I korona. Betegség eseten az orvosnak 
külön kell fizetni. Az internátus növendékei az evang. 
osztott elemi iskolát, az állami polyári leányiskolát, az 
állami felsőbb leányiskolát, a női kereskedelmi szaktan- 
folyamot és a női kézimunka tanfolyamot látogathatják. 
A Szeretetház internátusába leendő felvétel végett július 
30-ig kell jelentkezni. Bővebb felvilágosítást szívesen ad 
az ev Szeretetház igazgatósága.

Küldjünk olvasmányokat a sebesülteknek ! 
Törteli Lajos ev. tábori lelkész kéri, hogy munkája 
megkönnyítésére és támogatására küldjünk itthonról 
német és magyar könyveket és iratokat sebesültjei és 
betegei részére. Kérését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 
Címe: L. Törieli ev. Feldkurat A. B. Div. San. Anstat 
17. Feldpost 109.

A Luther-Otthon értesítése. Az egyetemes 
egyház budapesti Luther-Otthona, mely a székesfővá
rosban tanúló főiskolák ev. vallású ifjúságának kíván
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megfelelő otthont nyújtani, a jövő tanévben is meg
nyílik. Minthogy azonban a háború miatt minden na
gyon megdrágult, a Luther-Otthon is kénytelen lesz a 
jövő tanévben az eddigi tartásdíjat 2 0 7 n-ka! felemelni, 
sőt még így is csak akkor veheti fel nemes hivatása 
munkáit, ha kellő számú jelentkező biztosítja egész 
évi fennmaradását.

Tisztelettel kérjük azért a n. t. esperes és lelkész 
urakat, hogy ez egyetlen székesfővárosi főiskolai ott
honunkat felkarolni, azt tehetősebb vidéki uraink figyel
mébe ajánlani, a vidékről a székesfővárosba tanul
mányaik folytatására feljövő főiskolai ifjúságot Ottho
nunkba való belépésre buzdítani szíveskedjenek. Kor
mányzó tanácsunk elhatározta, hogy amennyiben a 
háborús idők miatt elegendő főiskolai hallgató nem 
jelentkeznék az Otthonba, kivételesen és átmenetileg 
Vili. esetleg VII. osztályú érettebb tanulókat is felvesz 
s azok kellő felügyeletéről és külön elheiyezéseről gon
doskodik.

A háborús idők drágasági viszonyai miatt a benn
lakás dijai az 1915 16-ik tanévre a következők: Külön 
szoba 1300— 1500, kettes utcai szoba 1200— 1250, 
kettes udvari szoba 1100— 1150, hármas utcai szoba 
1150, hármas udvari szoba 1050 korona. Felvételi díj 
25 korona.

A tartásdíjakat 3 részletben vagy havi részletek
ben kell befizetni. A felvételért a folyamodványokat 
július 15-ig az igazgatóhoz: Budapest, Vili., Üllői-út 
24. szám kell benyújtani, kitől a felvételre vonatkozó 
értesítés augusztus 15-ig a szülők kezében lesz. A 
folyamodványhoz mellékelendők a következő iratok: 
Atyai hiteles kötelezvény, melyben a kiszabott járulékok 
pontos fizetésére magát kötelezi s az okozott károkat 
megtéríti, továbbá a jó erkölcsöt és szorgalmat iga
zoló okirat, hatósági orvosi bizonyítvány és rövid 
önéletrajz.

Végül tisztelettel és bizalommal kérjük a n. t. 
lelkész urakat, hogy különösen a lelkész- és tamtófiak 
számára új alapítványok létesítését úgy a kerületeknél, 
mint az egyházmegyéknél is szorgalmazni szívesked
jenek. A Luther-Otthonban eddig csak négy hely van, 
amelyeknél nagyobb kedvezményeket nyújthatunk. — 
Ezek szaporítása a lelkészi kar különösen nagy erdeke, 
miért is e kérdést a közelgő egyházmegyei ülések al
kalmából különös nyomatékkai ajánljuk a n. t. lelkész 
urak figyelmébe.

Isten és a haza mindenünk! Egyházi beszé
dek háborús időben. írta Soós Károly búcsi ref. lel
kész. Ára 1*20 K. Megrendelhető Hoffmann és Krono- 
vitz könyvkiadónivatalában Debreczen.

„Jeltelen sír felé“ (Öcsém emlékére). Versek, 
irta Bokát László. Ára 70 fillér. A tiszta jövedelem 
háborús jótékonyságra fordíttatik. Kapható a szerzőnél 
Sárszentlőrinczen, Tolnamegyében. 1915, Piri és Szé
kely könyvnyomdája, Sopron.
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Az Olcsó Könyvtárban megjelentek:
1763—1761 sz. Angyal Dávid:
Ára; A V IL Á G H Á B O R Ú  O K A I, 40 fill.
1765. sz. Wiassics Gyula:
Ára: A  N É M E T V IL Á G P O L IT IK A . 20 fill.
1766—1767 sz. W ekerle  Sándor:
A  H Á B O R Ú  G AZD A SÁ G I K Ö V E T K E Z M É N Y E I.

Ára 40 fillér.

1768— 1769. sz. Gróf Andrássy Gyula:
Ara. A  JÓ BÉKE C É LJA I. 40 fill.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

1770—1771. kz. Thallóczy Lajos:
Ára; 1814-1914. 40 fill

KRIEQSPKEDIQTEN
FÜRblE FE5TL0SE HÄLFTE bE5 KIR<BENJAHRES
über die Eisenacher Perikopen in Verbindung mit 
bewährten Mitarbeitern aus Wissenschaft und Praxis 
und unter besonderer Berücksichtigung der Kleinstadt 

und Dorfpredigt
Herausgegeben von Pfarrer Lie. Dr JOHANN RUMP Berlin.

Vollständig in 5 Lieferungen zusammen M 3 75 —  K 510.

Félkemény kötésben: M  1*20 =  K 1*62. Kötve 
M 1-50 ^  K 2 04.

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész..

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l.............................„ 4.80
Párnázott „ „ .............................„ 7.—

--------Kapható : ■ — - —=»

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamormayer Kár oly-utca, 3

1---- =3E3EEE— ---- ,L—

'É iÉ ! íÉ it tá

ORGONA-GYÁR.
J E S U S  : D C K  : f l i H N N
FäLTCS EUE.ID BIM NEUEM K R IQ S R K H ÍB E n .

VOPä KIRNST DDPfT PMSTCR.
«  M 2S T  ES N € M  G C E I T S U I O 'R T  s t
VON PtR0BvesS05S B39JPJKP3RI5I5 [- «sfRfEIFSVmE.D. 

» s i «  y s  s t  m . a *© 2 .

KAPHATó: SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében. 

BUDAPESTEN, ÍX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és k ir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a k irá ly orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger'Ottó
cs. és k ir . u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc Józse f 
rend  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiáliitásokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomási csőre idszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeitebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
28. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . * 1915. JULIUS 10.

1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége ciniére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZ1MONIDESZ LAJOS
f ó MUNKATArsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
L1C. F1ZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Az új tankönyvek ügye. — ffuszágh Gyula: Az ember származása 
Tudósítások. — Különféle. — Hirdetések.

Tartalom : Sdntha Károly: „Őrangyal“ imakönyvem mellé. — 
VI — E. J.: Adalékok a háború teológiájához. —

„Őrangyal" imakönyvem mellé.

Fogadd leánykám ezt az imakonyvet 

Emlékül tőlem és őrangyalul;

Ma örömtül vagy bútól hull a könnyed, 

Forgasd és szíved Hinni megtanul.

Vallásod más bár, ámde egy az Isten, 

Mindnyájan egy Istent imádunk itten,

Egy Isten áldott napja süt reánk,

S az Isten mindnyájunknak jó Atyánk.

Árnyas fa a vallás Isten kertjében,

Mely a vándornak édes nyugtot ad; 

Összeborul testvér-ölelkezésben 

Ez egyetlen fán több hitágazat.

Hz élő hit e fának a virága,

Hz üdvösségszerző, a szent, a drága ; 

Gyümölcse, béke, öröm, szeretet —

Velők már itt a mennyet élvezed.

Kedves leánykám, bimbózó virágszál, 

nyíljék szivedben is virág: a hit,

S az ég harmatja áldásként reád száll,

S neked a tiszta szív tavasza nyit.

Ma száll imád jó illatként az égbe,

Fehér lelkednek része lesz a béke.

—  Menj imakönyv, köszöntsd e kis leányt, 

Kisérd a sírig őrangyal gyanánt!

SÁNTHR KÁROLY.

Az új tankönyvek ügye.
Közlés végett lapunk főszerkesztöjétől, Sztehlo 

Kornéltól július 4-én kaptam a következő hozzá 
intézett levelet:

Igen tisztelt Barátom!
Az Evangélikus Lap 25. számában aggodalmat keit 

az ellen, hogy „a Luther társaság nem egy-két könyv
ben összefoglalva adja ki az egy nepiskolás számára 
a tudnivalókat“, — hogy „az új tankönyvek beveze
tésével nagy terhet rovunk népünkre“, — és „hogy a 
könyvek bevezetését az illetékes tényezők nem hagyják 
jobb időkre.“

Az egyetemes tanügyi bizottság az egyetemes 
közgyűlés meghatalmazása alapján májusban tartott 
gyűlésén engedélyezte a Luther társaság által bemuta
tott népiskolai tankönyveket, a melyeket szerződése 
értelmében az 1915 6 tanév előtt tartozik evangélikus 
népiskoláink rendelkezésére bocsátani.

Kétséget nem szenved, hogy az egyetemes tan
ügyi bizottság az egyetemes közgyűlés utólagos jóvá
hagyása reményében halasztást engedett volna a szer
ződés teljesitésére, ha a Luther társaság a háborús 
viszonyok miatt köte'ezettségének most nem felelhetett 
volna meg.

örüljünk annak, hogy ez nem volt szükséges, 
mer: a népnevelés érdekeit nagy önvédelmi harczunk- 
ban is a lehetőség végső határáig ki kell elégítenünk.

Azt, hogy minő tankönyvek írassanak: beható 
megfontolás után az egyetemes tanügyi bizottság, illetve 
javaslatára az egyetemes közgyűlés állapította meg. 
Attól, hogy az összes osztály tananyagát egy vagy 
két könyvbe egyesittesse: eltért azért, mert ez lénye
gesen szaporította volna azon szülők költségét, akik
nek több gyermeke egyidöben a népiskola különböző 
osztályába jár.
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Hogy egy-egy osztály tankönyvei összefűzve adas
sanak-e ki? mindenesetre a gyakorlati élet igényéhez 
fog alkalmazkodni. A tankönyvek költségére befolyás
sal ez nem lehet, mert ezt a terjedelem határozza meg.

Kétségtelen, hogy az új tankönyvek első beveze
tése a szülőket — a mennyiben a használatból kimenő 
tankönyvek birtokában vannak — némi többköltséggel 
terheli. Egyházaink azonban azoknál, a kiket ez érzé
kenyen sújtana, meg fogják találni a módot arra, hogy 
— mint eddig — ingyen tankönyvekkel lássák el.

Ha az Evangélikus Lap erre az egyetemes egy
ház egész területére terjedő actiót indít: ahhoz kész
séggel hozzájárulok.

De ne keltsünk aggodalmakat, és ne nehezítsük 
az egyetemes Egyház azon intézkedésének keresztül
vitelekor, a mely népiskoláink felügyelte és evangé
likus tankönyvirodalmunk fejlesztése érdekében elke- 
rülhetlenül szükséges volt.

Emlékeztetem az Evangélikus Lap cikkíróját és 
olvasóit arra, hogy az egyetemes tanügyi bizottság egy 
évtizeden át tett kísérleteket arra, hogy népiskoláinkat 
szabad verseny utján az egyetemes egyház által enge
délyezett tankönyvekkel láttassa el. Ezek a kísérletek 
meddők maradtak.

Csak ez vezetett ahhoz, hogy egy kiadásra a 
Luther-társaság monopóliumot kapott.

Most iskoláink minden tananyagára az egyete
mes közgyűlés által engedélyezett tankönyveket fognak 
használni.

Hozzá vető számítás szerint 4—5 év alatt fog 
.elfogyni a Luther-Társulat kedvezményezett kiadása.

Hivatott tanférfiaink tehát az uj (tanférfiaink által 
dicsért) tankönyvek használatba vétele után akár azon
nal előkészülhetnek még jobb tankönyvek Írására, ami 
nézetem szerint a legfontosabb, de egyúttal legnehe
zebb feladatok közé tartozik, — és nagy körültekin
tést, időt is igényel.

A szabad verseny tehát iskoláinkban rövid ideig 
szünetel, és pedig csak azért, mert tanférfiaink távol 
maradtak a versenypályáról.

Reményiem, hogy a jeget megtörtük ezen csekély 
áldozattal, és hogy az egyetemes tanügyi bizottság mi
nél előbb abba a helyzetbe jut, hogy a Luther-társa
ság kedvezményezett kiadásának elfogyása utáni időre 
más tankönyveket is engedélyezhessen.

Arra kérlek — igen tisztelt Barátom — légy szi
ves olvasóközönséged megnyugtatására e sorokat köz
zétenni annál inkább, mert nem tartom megengedhető
nek, hogy az egyetemes tanügyi bizottságnak és egye
temes közgyűlésnek objectiv és megfontolt határozatai 
a Luther-társulat üzérkedésének eredményéül tekin
tessenek.

Szívélyesen üdvözöl

Budapest, 1915. junius 22. őszinte tisztelőd 
Vágner Qéza.

Köszönet a Luther-társasági tankönyvek keletke
zésének az elmondásáért! Örömmel látjuk, amit külön
ben mindnyájan tudtunk, hogy az új tankönyvekkel 
úgy az egyet, tanügyi bizottságnak, mint magának az 
egyetemes gyűlésnek is a legjobb szándékai vannak. 
Ezt nem vontuk kétségbe. Mi csak e tankönyvek be
vezetésének az időszerűsége tekintetében kockáztattuk 
meg aggályainkat. Ezeket a levélíró úr ő méltósága 
nem oszlatja el, A mi véleményünk azonban nem 
mérvadó. Ebben az ügyben az érdekelt egyházaké az 
utolsó szó. Mi mindenesetre előre óvjuk a Luther- 
társaságot attól, hogy az új tankönyveket épen most 
vezesse be, mert nem tartjuk kizártnak, hogy az egy
házak és a szülők a monopólium dacára is megbícsa- 
kolják magukat, akkor pedig hiába hever a kész 
könyvekben a társaság pénze.

(Szerk.)

Az ember származása.
VII.

így a teremtés az isteni gondolkodás örök nyil- 
vánulása, önkijelentés, mely öröktől fogva Isten lénye
géhez tartozik. Ez a kijelentés, a teremtés, e szerint 
folyton tart s az ember s a többi teremtmények az 
isteni gondolatoknak megvalósulásai és nemcsak meg
valósulásai, hanem összességükben maga Isten. Fichté- 
nél tehát Kant morális bölcseleté pantheismusra veze
tett. Ezt az érzelmi morális elvet még jobban dombo
rították ki az érzelmi bölcselet tulajdonképeni nagy 
m űvelő i: Jacobi, Fries és Schleiermacher. Ezen férfiak 
bölcseletük irányánál, színezeténél és tartalmánál fogva 
nemcsak, hogy nem kutatták a teremtő mibenlétét és 
a teremtés mikéntjét, hanem egyikök, Jacobi azt állí
totta, hogy „az ész és a tudomány szükségkép irten- 
tagadásra vezet.“ Fries szerint Isten, „m int szabadon 
működő lény, a természet és ennek törvényei felett á ll.“ 
Schleiermacher szerint pedig „minden végesnek és 
mulandónak általános léte a végetlenben és a véget- 
len által, az örökkévalóban és az örökkévaló által 
van.“ Ezen mélység s vallásos érzelem mellett azon
ban „sohasem állhat elő annak szüksége, hogy vala
mely tényt, avégett, hogy Istentől való teljes függését 
állíthassuk, a természet rendjével való összefüggés 
alól kivegyünk,“ magát a jelenségvilág előállását, a 
teremtést pedig bárminő természettudományi felfogás 
alapján, akár Ptolomaeus, akár Keppler, akár Copernicus 
szellemében magyarázhatjuk anélkül, hogy az Istenbe, 
mint a mindenség teremtőjébe vetett hitünk megdőlne 
vagy csak meg is inogna. Schleiermachernél az ér
zelmi irány bölcseleté tetőfokát érte el és bizonyos 
szelíd pantheismusba csapott át. Ezt sejtetik a min
denség eredetéről mondott szavai: hogy minden véges
nek léte „az örökkévalóban és az örökkévaló által 
van“ , vagyis Isten nemcsak teremtette a világot, ha-
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nem benne is van. Ez az ideális, érzelmi pantheismus. 
Ugyanerre az eredményre jutott a másik nagy triászj: 
Fichte, Schelling és Hegel. Ök Kant bölcseletének 
értelmi elveihez híven, értelműk segítségével kutatták 
a mindenség titkait. Ffchte bölcselkedésének első sza
kában a. kan i bölcseletnek ethikai oldalát in ívelte és 
azt isteni magaslatra emelte. „Ezen élő és működő 
erkölcsi világrend maga Isten.“ így hangzik az 6 hit
vallása. Ebből az „élő és működő erkölcsi világrend“- 
ből azonban igen bajos <1 mindenséget leszármaztatni. 
Azért bölcselkedésének másik szakában azt állította, 
hogy „Isten az absolut alany és tárgy, a végtelen 
gondolkodás s gondolatának ö ök tartalma az univer
sum.“ Ezt a nehezen érthető állítást a következő ma
gyarázattal világitja meg: „igaz ugyan, hogy a világ 
minden alakjában Isten maga él, de mi őt nem látjuk, 
hanem mindig csak borítékát látjuk ; látjuk, 'lint követ, 
füvet, állatot, továbbá mint természeti törvényt és 
erkölcsi törvényt, de mindez még mindig nem ö, még 
mindig eltakarja a forma a lényégét. De emelkedj fel 
a vallás álláspontjára és minden boríték eltűnik és 
maga az istenség lép be újra beléd, melyet neked 
kell élned és te fogsz élni.“ Eszerint „a teremtés . . . 
az isteni gondolkodás örök nyilvánulása, önkijelentés, 
mely öröktől fogva isten lényegéhez tartozik.“ Ez az 
isteni önkijelentés tulajd nképen csak „a vallás állás
pontjára felemelkedett“, az „istennel való egységének 
eleven tudatára jutott“ emberben valósult meg. Az ilyen 
emberbe „maga az istenség lep be.“

Ugyanezt mondja, csak más szavakkal a triász 
második tagja: Schelling. Szerinte a szellem és az 
anyag, a gondolkodás és a let, az eszményi és a való, 
az alany és a tárgy ugyanaz. Ebben a bö cseleiben is 

természet a szellem gondolata és megvalósulása. 
Közelebbről „a mindenség vagy az absolut egy szer
ves egész, mely egy ala-itó elvből kiindulva fokoza
tosan fejlődik. A legmagasabö alakító elv, a szervező 
eszme a világlélek.“ Ez a „világlélek“ tulajdonképen 
„fejlődési életfolyamat,“ amely egy működő és egy 
gátló erő szabályos együttműködéséből állott elő. Ez 
az életfolyamat abban van, hogy az absolut a lét kü
lönböző fejlődési fokozatában, a szervetlen, szerves, 
az állati és szellemi életnlakokban megvalósulja és 
rajtuk áthaladva ismét egyesülni, absoluttá válni törek
szik. Ezen törekvésnek őskezdete az absolut valamely 
„megfoghatatlan homályos alapjából indul ki, felébred
vén istenben azon vágy, hogy önmagát szülje.“ Az 
ember Schelling szerint is úgy állott elő hogy benne 
az absolutum vagyis az isten szellemmé, öntudattá 
lett, őbenne érte el az Isten legfőbb célját. Ezt a nagy 
célt azonban az istenség nem egy emberben, nem egy 
egyénben érte és éri el, hanem az emberek összessé
gében. Azért nevezte Schelling az emberiség történe
tét a „szellem fokonkénti születéséinek.

Schelling gondolatait ismételte, tovább fűzte és 
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részben fejlesztette Hegel. Hegel szerint a természet 
úgy állott elő, hogy benne az absolutum, az Isten ön
magából kilépett. Ennek a kilépésnek az eredménye 
előbb szervetlen, azután a szerves életalakoknak létre
jötte, végcélja pedig a szellemnek „felszabadítása“ 
és ésszerű, öntudatos egyéniséggé tétele volt. így ál
lott elő az ember. De ebben az emberben és nem az 
egyénben, hanem az emberiség összességében, társa
dalmában vagyis történelmében, hosszú, nehéz küz
delmek árán tudott csak eljutni az absolutum önma
gának tudatára. Még pedig először, mint alam i szel
lem a természetnek még befoly'sa alatt álló, azután, 
mint tárgyi szellem, a jogi, morális é ; ethikai, végül 
mint absolut szellem a vál ás és művész emberben, 
nevezetesen, a költőben. így jutott viss/a Hegel ezen 
bölcseleti irány első művelőjének, F chtének, gondo
latira, hogy ő, tudniillik az Isten az, amit az általa 
lelkesített és ihletett ember tesz.“ Végezetül pedig 
minek mondhatjuk az olyan bölcseletet és az olyan 
vallást, amely azt hirdeti, hogy a szellem anyag, az 
anyag egyúttal szellem, a természet Isten és az Isten 
ott v ti a természetben, annak minden jelenségében, 
nyilvánul.-sában, létalakjában, minden atomjában, por
szemében, ha nem pantheismusnak, még pedig, mivel 
a hirdetői az ész, az értelem segítségével jutottak el 
hozzá, értelmi ideális pantheismusnak?

t1u.«zágh Oyula.

Ada lékok a háború
teológiájához.

Gyűjti: E. J.

A londoni püspök. A Chronik der. Christi Welt 
21-ik számában olvassuk a háború rovatában a követ
kező feljegyzéseket: A londoni püspök Arthur F. Win- 
nington Ingram öt háborús prédikációt adott ki „Isten 
egy napja" címen. Ebben azt hangsúlyozza, hogy a 
németek Krisztus ellenében Wodanhoz pártoltak. A 
régi pogány törzsistenséghez való visszaesés a magya
rázata annak, hogy a németek a keresztyén erkölcs 
törvényeitől nem érzik magukat kötve. Az ideiglenesen 
meghódított területek lakóival való bánásmódjuk, külö
nösen az asszonyokkal, kiknek gyalázatos megalázá
sáról csak susogva lehel beszélni, régi szent helyek
nek és szent dolgoknak általuk való elpusztítása a 
bizonyüéka annak, hogy a németek megpróbálják, 
mint ahogy az albingenzek jó idővel ezelőtt megpró
bálták, magukat elrágni a kor uralkodó civilizációjától, 
miért is ellenük a keresztes háborúnak van helye. Ev
vel szemben úgy találja a püspök, hogy az angolok 
értik a módját annak, mint kell a háborúban a keresz
tyén kötelességeket teljesíteni es az ellenséget szeretni 
(látjuk háborús prédikációiból!); ők vonakodnak a 
hadviselés lovagias módját föladni dacára a sokszoros
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kisértésnek, hogy a megtorlás törvényének alapjára 
álljanak. És e törekvésben támogatják őket az — 
oroszok ! Ennek bizonyítására citált a püspök a há
ború idejére kiadott orosz liturgiából egy imádságot, 
melyben az ég kegyét kérik az orosz katona néma 
pajtására: „És azokért is óh Uram, az alacsony álla
tokért, melyek velünk együtt viselik a nap terhét és 
hevét és ártatlan életüket áldozzák az ország jólétéért 
könyörögjük a te nagy szívjóságodat, mert te Ígérted, 
hogy megmented az embert és állatot, óh mily nagy 
a te hozzánk leereszkedő szerelmed, Uram.“ A püs
pök csodálatát fejezte ki Oroszország nagy szivének 
gyengédsége fölött, mely ebben az imában oly csoda
szépen nyilvánul meg. így a püspök esze szerint ért
hető, hogy Anglia a fegyverfogásnak keresztje és 
Oroszországon tetszése van a civilizált világnak. W o
dan ügye már az összes neutralis országokban vesz
ve van (h ja ! az angol sajtó és ügynök és pénz!); 
világos dolog, hogy a civilizált világ elhatározta, hogy 
a civilizáció óramüvének nem szabad késnie ezer 
esztendővel.

Bizonyára a püspök is úgy tanította, hogy a 
prédikáció tárgya az Isten igéje. Most már csak azt 
szeretnők tudni, hogy hol keressük szent beszédében 
az igét?

Háború és újtestamentom. Professzor Dr. Fried
rich Spitta előadást tartott a háború és újtestamen- 
tomról. Alapos és világosak fejtegetései. Azt bizo
nyítja benne, hogy Jézust nem lehet besorozni a béke
barátok közé. Aki — mondja Spitta — átolvasta Máté 
23-ban az Írástudók és farizeusok elleni hatalmas be
szédet hétszeres jajjával, az más levegőbe kerül, mint 
amilyenben a mindenáron való békeapostolok vannak. 
De még abban a pontban sem hasonlít hozzájuk, 
hogy a Dávid törzséből való őseinek hatalmas nem
zeti érzéseit elengedte volna általános emberi ideálok
ért. Jézus a világ megváltója lett, de amily kevéssé 
beszélünk német Istenről, oly jogosan beszélhetünk 
német Krisztusról kifejezéséül annak, hogy mily mélyen 
hatolt be Jézus népünk sajátságaiba. De ő maga tör
téneti megjelenésében mégis hü fia volt Izraelnek. Né
pének erkölcsét szerette, történetében benne élt, Izra
elnek a föld összes népei előtt való páratlan jelentő
sége kitörölhetetlen darabja volt világnézetének . . . 
Óvakodjunk mindannyian, hogy Jézust internacionális 
békebarátaink rokonságába helyezzük, kik a különböző 
idegen népek iránt való tiszta rajongásból és pártat
lanságból csak saját népüknek nem hisznek és azt 
sem tudják hová tartozzanak. Jézus nem úgy beszél 
a háborúról, sőt még hasonlóságot sem mutat a há
ború fölötti modern nyavalygással. Ő és az egész új
testamentom látják a nyomorúság idejét elközeliteni, 
melynek nem az emberek, hanem Isten maga vet vé
get megteremtve a béke birodalmát. Ez a kép teljes 
ellenkezője annak, amit internacionalista békebarátaink
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Jézus véleménye gyanánt terjesztenek és ezáltal a há
ború ellen hangulatot keltenek. Valósággal leírhatatlan 
zavar kél azoknál, akik hozzá bibliaszerűek akarnak 
lenni. Az újtestamentomnak sem lehet szemben az 
ótestamentommal békesovár hangulatot tulajdonítani, 
mely a háboiut csak a legmagasabb büniszonyat néző
pontja alá helyezi és a világtörténelem fejlődését álta
lános népbékének tekinti.

T U D Ó S ÍT Á S O K .

A budapesti evang. esperesség e hó 5-én 
délután 5 órakor tartotta folytatólagos közgyűlését, a 
mely Wágner Géza dr. és Kaczián János elnöklete 
alatt tárgyalta a Raffay-féle vallástanitási tanterv és 
tankönyv használatának kérdését. Miután Raffay Sándor 
Majba Vilmos felebbezésével párhuzamosan ismertette 
a tanterv és a tanköny genezisét, három óra hosszáig 
tartó élénk vita fejlődött ki. Ez több szempontból 
— pro és contra — megvilághotta a kérdés jogügyi 
részleteit s kitért a tankönyv tanításának valláspeda
gógiai értékelésére is. Az egyházmegyei közgyűlés 
tekintettel arra, hogy amennyiben a tantervet az egye
temes közgyűlés — bár kisérletképen is — engedélyezte 
s ennélfogva nem áll módjában fölöttes hatóságának 
a határozatát megváltoztatni: Majba felebbezését eluta
sítja. De egyben felhívja a pesti ev. magyar egyházat, 
hogy az a bizottság, amelyet kiküldött a Raffay-féle 
vallástanitási tanterv és tankönyv érdemleges megbi- 
rálására, a többi egyházak elnökségét is belevonja 
tárgyalásának körébe, s eljárásának eredményéről tegyen 
jelentést. A III. kér. egyházközségnek javaslatát az 
egységes adózási rendszer behozatala s a közös gaz
dasági és nyilvántartó hivatal felállítása tárgyában a 
közgyűlés alkotmányos tárgyalás céljából az egyes 
egyházközségekhez utalta azzal, hogy nyilatkozataikat 
október hó 31-éig küldjék be. A megüresedett bizott
sági helyekre világi jegyzőnek Fabinyi ^Tibor min. 
fogalmazó, a jogügyi bizottság tagsági helyére pedig 
Telegdy Róth Jenő dr. közalapítványi ügyész válasz
tatott meg. Az egyházmegye ügyrendjének elkészítésére 
a jogügyi bizottság kéretett fel. Több kisebb ügy 
elintézése után az egyházmegyei gyámintézet tartotta 
közgyűlését, amelyen több szűkölködő egyházat része
sített segélyben. A minden tekintetben tanulságos és 
izgalmas gyűlés este 9 órakor végződött.

A nagyhonti ev. esperesség közgyűlése Ipoly
ságon július 8-án tartatott meg. A gyűlést megelőző 
napon az esperesség lelkészei jöttek össze értekezletre. 
Az úrvacsorát számukra Vrábel Vilmos csánki lelkész 
osztotta ki buzgó és szép beszéddel. Az értekezlet 
szeretettel és jókívánságokkal üdvözölte Fuchs János 
hontbagonyai lelkészt, 40 éves lelkészi működése al
kalmából. Fontos és aktuális egyházi és kebelbeli
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ügyek megvitatása után az esp. bizottságok készítet
ték elő a közgyűlés tárgyait. A jogügyi bizottság az 
adóalapi segclykérvények elbírálásánál szerzett tapasz
talatok alapján elhatározta, hogy illetékes helyen elő
terjesztést tesz az egyházak jogainak és érdekeinek 
hathatósabb képviseletére s a most előfordult hibák 
kiküszöbölésére. Kívánja, hogy a segélykérvények el
bírálása és a benyújtott adatok kifogásolása esetén az 
egyházak közbeesőleg is igazolhassák adataik helyes
ségét. Kívánja, hogy a kérvények és a felebbezések 
ne csupán szakértői elbírálásban részesüljenek, hanem 
az egész kollégium vegye őket részletes tárgyalás alá. 
Bobál Samu indítványára kívánja a bizottság, hogy 
minden esperesség a kérvények elbírálásához egy meg
bízottat küldjön ki a szükséges felvilágosítások szóval 
való megadására. Az iskolaügyi bizottságban behatóan 
tárgyaltatott a Luther-Társaság-i könyvtártípus ügye. 
A konkrét panaszokat az esperes utján az illetékesek 
tudomására fogják hozni. A gyámintézeti bizottmány 
is ülést tartott. így kellően előkészítve július 8-án 
istentisztelettel kezdődött a közgyü'és. Krupecz István 
hontudvarnoki lelkész, alesperes imádkozott. A köz
gyűlést Ivánka István esp. felügyelőnek a háború és 
vallásosság kérdéséről szóló, hatásos beszéde nyi
totta meg. Händel Vilmos főesperesnek a szokott pon
tossággal megirott és minden e p . életmozzanatra ki
terjedő jelentését a közgyűlés elsmeréssel vette tudo
másul. Alberti Ernő és Molnár Gyula dr. ipolysági 
törvényszéki bírákat Ipolyságon végzett lelkes munká
jáért üdvözölte. Az esperesség katonák közt kiosz
tandó vallásos iratokra a belmissziói pénztárból 100 
koronát szavazott meg. A reformáció 400 éves jubi
leumára kezdett gyűjtés folytatása határoztatok el Az 
esperességi közgyűlés felkéri az egyházkerületet, hogy 
a hősi halált haltak emlékét megörökítő emlékn űvek 
dolgában lépjen művészekkel érintkezésbe és szerez
zen tőlük tervezeteket, melyek kivitelre alkalmasak, 
olcsók és mégis művészi éitékkel bírnak. Az egyház- 
megyei egyházak adományai katonai célokra kész
pénzben 271 kor., terményekben 12582 koronát tett 
ki. Maga a Selmecbányái nőegylet ezenkívül kész
pénzben 761, természetben 7451, sebesülteknek 2482 
koronát adott. Megvakult katonák részére Händel 
Vilmosné 1380 koronát gyűjtött. Hadikölcsönre jegyez
tek híveink és egyházaink körülbelül 596500 koronát 
Természetes, ez a: összeg csak megközelítőleg pontos, 
amennyiben az adatok mind nem álltak az esperes 
rendelkezésére. A kerületi gyűlésre kiküldettek megbízó
levéllel, Sobó Jenő, Gregersen Nils, Alberti Ernő és 
Pálfi Péter világiak, Krupecz István, Fuchs János, 
Bobál Sámuel, Jamriska János, igazolvánnyal: Su- 
lyovszky Aurél, Kiszely János, Pischl Samu, Würtzler 
Vilmos, Fabriczius Dezső, Szimonidesz Lajos, Dia- 
novszky János, Dedinszky Aladár és Jeszenszky János. 
A hadbavonúlt tanítók helyettesítésének a költségeire
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vonatkozóan Pálfi Péter tanfe'ügyelő ajánlja, hogy a 
várrn. közokt. bizottság útján felterjesztés intéztessék 
a kultuszminiszterhez. Elhatározta a közgyűlés egy 
esperességi könyvtár felállítását. A magyar bibliatár
sulat alapításának a szorgalmazására vonatkozó indít
vány elfogadtatott. Több helyiérdekű tárgy elintézése 
után a közgyűlés véget ért. Az egyházak kiküldöttei 
szép számban vettek részt. Nehéz időkben emelkedett 
hangulatban folyt a tárgyalás. Adja Isten, hogy a jövő 
évben jobb viszonyok között tárgyalhassunk.

Belmissziói egyesület. A veszprémi ág. hitv. 
ev. egyházmegyei belmissziói egyesület junius hó 
23-ik napján tartotta beszámoló évi közgyűlését Bal- 
dauf Gusztáv püspöki titkár elnöklete alatt. Mód Ala
dár zalagalsai lelkész, egyesületi jegyző más egyház
megyébe lávozván jegyzővé választatott Endreffy János 
lajoskomáromi lelkész. Jelentése kapcsán az elnök 
kiemeli, hogy a két évi működésre visszatekintő bel
missziói egyesület munkásságát a világháború nagy
ban akadályozta. A jelen vészviharos időket nem tartja 
alkalmasnak arra, hogy egyes gyülekezetekben ünne
pély jelleggel bíró vallásos összejöveteleket rendez
hessen az egyesület. „A belmissziói munkát — anyagi 
szegénységünket szem előtt tartva — csak abban vél
tem teljesíthetőnek, ha a háború által adott helyzetet 
tekintve gondoskodásunkat kiterjesztjük a harcba 
induló és onnan a kórházakba visszatért vitéz híveink 
lelki gondozására.“ Ahol szükség volt vallásos tartalmú 
iratokra az egyes gyülekezetek körében sebesült kato
nák részére felállított kórházakban, oda küldettek meg
felelő számú iratok. A lelkészek a belmissziói egye
sület istápolására offertoriuniot tartottak s így begyült 
130 korona 20 fillér. Aki figyelemmel kiseri népünk 
lelki életét eléggé tapasztalhatta, hogy híveink mindig 
igen sziveden fogadták a vallásos tartalmú olvasmá
nyokat s aki a kórházakba betekintett ugyancsak tapasz
talhatta, hogy különösen sebesült s beteg katonáink, 
kik szemtől szemben állottak a kérlelhetetlen halállal, 
mennyire kívánkoznak lelki erőt, vigasztalást, épülést 
nyújtó olvasmányok után. Mikor eddig az volt állandó 
panaszunk, hogy népünk közönyös a lelki dolgok iránt, 
vájjon nem elsőrendű szent kötelességünk megragad
nunk minden alkalmat, hogy ezeket a szükségleteket 
kielégítsük és ezzel a hitet, egyházszeretetet ápoljuk. 
Amikor maguk a katonák nyújtják kezüket felénk s 
kérnek lelki táplálékot: szabad-e keresnünk mentege- 
tést, hogy kérelmüket ne teljesítsük?! Megkeresés nél
kül is küldtünk hitépítő, egyházias szellemű olvasmá
nyokat és pedig 13 egyházmegyénkben gyülekezetünkbe 
30 drb Újszövetséget, 149 drb Lelki Fegyvert, 30 drb 
Gebete in Kriegsnot c. imakönyvet, 174 drb Erős vá
runk c. elmélkedést, 300 drb karácsonyi, 200 drb pün
kösdi üzenetet, 10 drb Luther-társasági népies füzetet, 
8 Harangszó-t és 8 Luther naptárt. Ily olvasmányokért 
a belmissziói egyesület 146 korona 30 fillért adott ki,
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Kapi Béla körmendi lelkésztől ped;g kiosztásra aján
dékképen ezen felül még kapott az egyesület 300 drb 
karácsonyi üzenetet. Egyesületünkre még e háború 
folyamán sok nemes feladat vár, a háború lezajlása 
után még több s még nagyobb kötelességek teljesítése 
háramlik ránk. Nem szabad félnünk a komoly munkát, 
nagy áldozatot követelő feladatoktól, a jó Isten meg
segítő kegyelmével velünk lesz. A veszprémi egyház
megye belmissziói egyesületének áldásos működése 
az ügybuzgó és lelkes elnököt Baldauf Gusztáv püs
pöki titkárt dicséri. Lr::  ̂ ; '

Esperességi közgyűlés. A hegyaljai egyház
megye június 30-án tartotta meg Miskolczon rendes 
közgyűlését. Megelőző napon a lelkészegyesűlet tartotta 
meg értekezletét, melyen Czékus László tartalmas meg
nyitó beszédet mondott a világháború lelkipásztori 
munkájáról. Majd ugyancsak ö Modersohnnak („A  
tékozló fiú“ cimű ifjúsági egyleti előadásra alkalmas 
művét mutatta be szép magyar fordításban, illetőleg 
ügyes átdolgozásban. Másnap reggel a közgyűlés előtt 
a lekészek úrvacsorához járultak, melyet Csók György 
helyi lelkész mélyen, meghatóan szolgáltatott ki. Az 
esp. gyámintézeti istentiszteleten Alth Lajos prédikált 
igen hatásosan. Az esp. közgyűlés a megszokott módon 
adminisztratív ügyeket int-zett el. Itt kiemelkedett 
Thúróciy Pál föesperes magvas jelentése.

A k ishon ti ev. egyházmegye június 30-án tar
totta meg rendes évi közgyűlését Rimaszombatban, a 
melyet maradandó emlékűvé tett az az egyszerűségé
ben megrapó ünneplés, mellyel az egyházmegye, három 
tisztviselőjét tisztelte meg. Csetneki Gyurky Páf, Kemény 
Lajos és Hüvösi Lajos 25. esztendeje á'lnak immár 
az egyházmegye szolgálatában. Gyürky Pál mint espe
res, Kemény Lajos mint egyházmegyei főjegyző, Hüvösi 
Lajos pedic mint az alsó leikészi kör dékánja. Az 
egyházmegye irántuk való szeretete és biza'ma külső 
kifejezéseképen a főesperesnek gyönyörű kivitelű hatal
mas vert kelyhet a költőlelkű főjegyzőnek arany tollat, 
a dékánnak pedig nagy képes bibliát nyújtott át azzal 
az őszite kívánsággal, hogy mindhárman Istenadta tehet
ségükkel és erejükkel tovább szolgálhassák egyházunk 
ügyét. Az ünnep minden külső dísz mellőzésével folyt 
le, de egyszerüségébeu, mely talán legjobban i lett a 
három ünnepedhez annál maradandóbb hatást gyako
rolt a megjelentekre.
- i— 1 * ‘ * * * * *  *  v . * . * . * * * V i ^ v ^ i r ~ * - v r < r »~ r i .r u ' T i * r f ii
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A pozsonyi theologusok diakónus szolgálata.
Június hó 30-ikán érkezett le a hadügy minisztérium 
rendelete, amely utasította a pozsonyi Theol. Akadémia 
kiképzett diakónusait, hogy közülök 29-en Klagenfurtba, 
18 -an Villachba menjenek sürgősen betegápolói szol
gálatra. A pozsonyi helyőrségi kórház parancsnoksága
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azonnal táviratilag behívta az otthon időző hallgatókat, 
kik haladéktalanul eleget tettek a parancsnak. Midőn 
ezzel az Akadémia hallgatóinak helybeli működése 
befejeződött, a helyőrségi kórház vezetősége köteles,- 
ségének tartotta, hogy eddigi szolgálataikért köszönetét 
és elismerését fejezze ki. Ezért a július 2-áról keltezett 
183. sz. kórházi napiparancsbsn a következőket tette 
közzé: V ili. Megdicsérés. Az evang. teheológusok, kik 
hosszabb időn át a helyőrségi kórházban sebesültek
nél’  és betegeknél szolgálatot teljesítettek felsőbb 
parancsra kiválnak a kórházból. Nevezettek szolgála
tuk alatt mindig nagy buzgóságot fejtettek ki jes igen 
hasznavehetőknek bizonyúltak. A betegek és sebesültek 
javára fáradhatianúl munkálkodtak úgy hogy az összes 
főorvosok működésükről a legnagyobb dicsérettel emlé
keznek meg. Mélyen sajnálom, hogy ily segéderők a 
horházból távozni kénytelenek és kedves kötelességet 
teljesítek, amidőn nekik a legfelsőbb szolgálat nevében 
legteljesebb elismerésemet és köszönetemet fejezem ki. 
dr. Trieb, főtörzsorvos. Sőt a kórházi parancsnokság 
figyelmessége és lekötelező lokonszenve odáig ment, 
hogy dr. Trieb főtörzsorvos a kórház udvarán egybe
gyűlt theologus-diakonusok előtt hosszabb szívélyes 
beszédben személyesen is megköszönte eddigi fáradozá
sukat, kérte őket. hogy nemes buzgalmukban ezután se 
lankadjanak meg és azon reményének adott kifejezést, 
hogy valmennyien egészségesen fognak visszatérni új 
munkamezejükrő'. Az Akad. f. hó 3-án d u. búcsúzott útra
induló tanítványaitól. Az összes diakónusok ..a. tanári 
kar jelenlétében úrvacsorához járultak, mely alkalom
mal Okályi Gusztáv Adolf intézett hozzájuk beszédet 
azzal a közvetlenséggel és keresetlen egyszerűséggel, 
mely e lelkészünknek különös charismája. Közvetlen 
ezután a tanárok és tanítványok az Akadémia díszter
mében gyűltek össze, ahol dr. Masznyik Endre igaz
gató mondott atyai szívből fakadó szeretetteljes szava
kat a távozókhoz, felesketve őket szent szolgálatára 
és hűséges védelmére a vörös - keresztes lobogónak, 
melyet dr. Dobrovits Mátyás főorvos, az Akadémia 
tiszteletbeli tanára, a theologusok lelkes barátja adott 
kísérőül idegenbe menő fiainknak. Az elutazás folyó hó 
4-én reggel 7 órakor ment végbe. A távozók tisztele
tére nagy csoportja a barátoknak, rokonoknak, ismerő
söknek jelent meg a pályaudvaron, közöttük a görög
keleti papnövendékek küldöttsége, kik hónapokon 
keresztül együtt működtek az evangélikus theologu- 
sokkal a pozsonyi kórházakban. A kirobogó vonat az 
Erős várunk hangjai mellett hagyta el a pályaudvart, 
kísérve a visszamaradottak hő óhajától, hogy derék 
diakónusaink, kik idehaza oly kiváló munkát végeztek 
a szenvedők szolgálatában, az idegen földön is növel
jék és gyarapítsák a magyar haza és a magyar evang. 
egyház dicsőségét és hogy majdan, ha elcsendesednek 
a háborgó hullámok, valamennyien épségben és egész
ségben térjenek meg, szülő hazájuk földjére.
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Hősi halál. Alexy Károly kereskedelmi iskolai 
tanár, a 9. honvéd, gy. e. zászlósa a Lemberg körüli 
harcokban elesett. Első sebesüléséből felgyógyultan 
♦ért vissza a harctérre, ott alig volt egy pár napig. 
Édesapja körülbelül ugyanabban az időben halt meg 
szívszélhüdés következtében Szepesszombaton. Mind
ketten egyházunk hü fiai voltak.

Lelkészjelölés. A zalaegerszegi evang. gyüle
kezet elhalt derék lelkésze, Király Mátyás helyére e 
hó 4-én Kutas Kálmán budapesti esp.-segédlelkészt 
egyhangúlag jelölte lelkészéül.

Egyházfejlesztés. A budai evang. egyház a 
Ke enföldön lakó evang hívek gondozását igen mele
gen felkarolja. Legutóbb június 19-én tartott közgyű
lésén azt határozta el, hogy Szüts Gábor vallástanár
nak megbízást ad a kelenföldi hívek látogatásával és 
összegyűjtésével, egyházzá szervezésével s kötelessé
gévé tette az istentiszteletek szaporítását is, ezenfelül 
pedig rábízta a Kelenföldi Templomépítő Egyesület 
titkári teendőinek a végzését. E nagyjövőjü munkára 
Isten segítségét kérjük.

Nyilvánossági jog. A vallás és közokt.-ügyi 
miniszter az aszódi evang. főgimnázium V— VII. osz
tályainak a nyilvánossági jogot az 1914— 15. tanévre 
megadta.

Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság julius 
6-án tartott ülésén Gyürky Pál ügyvivő előterjesztette 
a theol. akadémiai tanároknak a nem állami tanárok 
részére felállított nyugdijintezetbe való áthelyezésével 
kapcsolatos — s az egyetemes nyugdíjintézetre 
háramló — visszafizetések kérdését. A bizottság annak 
megállapítása után, mely szerint ragaszkodik ezen ügy- 

. ben folyó évi május 18-án hozott határozatához, az 
ügyvivő előterjesztésit elfogadta s megállapította a 
fenntartó hatóság s az egyes tanárok részére történő 
visszafizetések összeget. A visszafizetendő 96.298 K 
70 f. a következőképen oszlik meg :

1. A pozsonyi theol akadémiának: 16850 K 80 
f.-t, Dr. Masznyik Endrének 2243 K 80 f. tA Kovács 
Sándornak 2810 K 70 f.-t, Hornyánszky Aladárnak 
2775 K 80 f.-t, Dr. Szelényi Ödönnek 1269 K 44 f.-t, 
Dr. Daxer Györgynek 1341 K 39 f.-t fizet vissza.

2. A soproni theol. akadémiának ; 19053 K, Bancsó 
Antalnak 3443 K, Payr Sándornak 3382 K, Prőhle Ká- 
rolynak 2248 K 90 f., Stráner Vilmosnak 2438 K 93 
f. jár vissza.

3. Az eperjesi theol. akadémiának: 23782 K 80 
f, Csengey Gusztávnak 2671 K, Mayer Endrének 3800 
K, Dr. Szlávik Mátyásnak 3811 K, Draskóczy Lajosnak 
2419 K, Deák Jánosnak 1156 K, Dr. Obál Bélának 
1136 K jár vissza.

Eme visszafizetéseken felül az egyet, nyugdíj- 
intézet még évi 4544 K díj terhet visel az elhunyt 
tanárok özvegyeinek ellátásával*
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A lelkészi szolgálat idejére eső s az állami 
nyugdíjintézet által be nem számító évek az egvet. 
nyugdíjintézetben továbbra is fennállanak. Eszerint 
Payr Sádornak 12 évi és 5 havi lelkészi szolgálat 
után 1044 K, Prőhle Károlynak 7 év után 784 K, 
Stráner Vilmosnak 18 év után 1360 K, Draskóczy 
Lajosnak 14 év és 5 hó után 1155 korona 44 fillért 
biztosit.

A bizottság nyugdíjazta Török Pál ceglédi lel
készt 48 évi szolgálat után, 3629 K nyugdíjat utalt ki. 
özv. Lukácsik Mihálynénak 300 K betegápolási illet
ményt adott. Szabó Lajos pusztaszentlászlói lelkész 
özvegyének 1200 K ellátási, 1000 korona gyermek- 
nevelési és 300 korona ápolási illetményt, Király 
Mátyás zalaegerszegi lelkész özvegyének 1200 korona 
ellátási, 1000 korona gyermeknevelési és 300 korona 
ápolási illetményt, Alexy János poltári ny. lelkész Ilona 
leányának 300 korona temetési illetményt utalt ki.

A budapesti egyházak hitoktatási segélye.
A főváros az egyházakat tetemes segélyben részesíti, 
hogy a hitoktatást el tudják látni. A fővárosi közok
tatásügyi bizottság legutóbb tartott ülésén Dr. Szalay 
Mihály tiltakozott a hitoktatási segélyek megadása el
len s azt követelte, hogy ha az egyháznak érdeke a 
hitoktatás, fizesse maga a hitok'atőit, ha pedig a vá
ros fizeti a hitoktatást, akkor ne papokra, hanem saját 
tinitóira bízza annak végzését. A bizottság Szalay M i
hály dr. indítványát elvetette.

Tanári állások üresedésben. A vallás é3 
közokt.-ügyi minisztérium Hivatalos "Közlönyében há
rom evang. intézetben megüresedett tanári állás pá
lyázatát olvassuk. A', aszódi Petőfi-fögymnasium ma
gyar-latin és magyar-német helyettes tanárt, a szarvasi 
főgymn. rajztanárt, a beszterczebányai főgymn. pedig 
latin-magyar és rajzszakos tanárt keres.

Háborús krónika Írása. A szász konzisztórium 
Németországban az egyházak számára a következő 
szempontok szerint ajánlja az egyházi háborús krónika 
írását: 1. Istentiszteletek. 1.) A hadüzenet után a bün- 
b nati és ima nap, az esztendő utolsó napjának és a 
császár születésnapjának megünneplése 2.) Háborús 
ájtatosságok. 3.) A háború alatt a vasárnapi és ünnepi 
istentiszteletek jellemző vonása. II. Lelkigondozás.
1) A háborúba vonult katonáknál. 2) Azok család
jánál. 3) A harctéren lévő katonáknál. 4) A sebe
sülten, vagy betegen visszatért gyülekezeti tagok
nál. 5) A kórházakban. 6) Egyebek a lelki gondo
zásnál III. Általában a háború hatása a gyülekezet 
erkölcsi és vallásos életére, (a templom, az úrvacsora 
látogatása, az ifjúság magatartása, nyilvános szórako
zások és mulatságok stb) és egyes háborús esemé
nyeknek (győzelmi és gyászünnepélyek.) IV. A gyüle
kezet részéről teljesített segítő munka 1) pénzben, 
természetben való adomány és egyéb jótékonyság,
2) különösen az asszonyok és leányok munkálkodása 
révén a) a csapatok körül való gondoskodásnál, b) a 
sebesültek és betegek körül való ápolásnál, c) egyéb 
női tevékenység. V. Elesettek, megsebesültek, rend
jelekkel kitüntetettek jegyzéke és felsorolása egyes 
kiváló tetteket véghez vitt gyülekezeti tagoknak.
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A mezőgazdasági munka és a vasárnap. Az
OMGE a katholikus püspököket felkérte arra, hogy 
az istentiszteletek megtartása tekintetében a mostani 
különleges viszonyokra való tekintettel úgy intézked
jenek, hogy a néptől a vasárnap megünneplése a ter
melő munkára szükséges időből minél kevesebbet 
vonjon el. Erre a megkeresésre Csernoch János her
cegprímás úgy intézkedett, hogy amig a háború tart, 
felhatalmazta a papjait a mezőgazdasági munkák va
sárnap való végzésének a megengedésére s utasította 
őket, hogy a másé idejére vonatkozólag úgy állapod
janak meg a hívekkel, amint az a szorgos munka 
elvégzésére a legalkalmasabb. Ugyanilyen értelemben 
rendelkeztek a többi püspökök is. Sipeki Balázs Lajos 
rozsnyói püspök elrendelte, hogy a nagy munka ide
jében a délelőtti istentiszteletek korábban tartassanak, 
a délutáni ájtatosság pedig az esti órákra halasz- 
tassék.
•-r.n_r.nv- u*-*i- |-r‘ ■** * *  *■ ■ “ »«»>»
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— A külföldön tartózkodó magyar katonák lelkigondo
zása tekintetében egyházunknak érintkezésbe kell lépnie a Vörös- 
Kereszt Egyletnek azzal a bizottságával, amely az Ausztriában 
és Németországban levő magyar katonákkal való foglalkozásra, 
helyzetük megkönnyitésére alakult Nem volna egyik-másik lel
készünk alkalmas arra, hogy mint Vörös-Kereszt egy le li m egbízott 
e téren munkálkodjék s mellékesen a lelkigondozás ügyét is ta
nulmányozza és irányítsa ? ! Azt, amit Baltazár Dezső ref. püspök 
Barabás Samu kolozsvári esperessel megtett, hogy a helyszínén 
tanulmányozta a katonai lelkigondozás nehézségeit — nem kí
vánhatjuk mindenkitől. Azt azonban, hogy az ilyen egyházunk 
feladatainak teljesítésére alkalmas módokat felismerjük s hasz
nukat is vegyük, el lehet várni. Azért kérjük az illetékeseket, 
kísérjék e bizottság működését figyelemmel s lépjenek vele 
érintkezésbe, hátha így könnyebben megtudhatnák, hol vannak 
a külföldön evangélikusok, akik szívesen vennék a vallás 
vigaszát ?

Világháború
: Irta :
RAFFAY SÁNDOR

ui. in. in m m .  

let á 10 till, ff sár

és Istenigéje
A nyolc füzet egybe kötve 1 korona.

LEGÚJABB

evang. keresztyének számára
(Hivők használatára) 

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. Jelkész.

Szép vászonkötésben.........................
Finom bőrkötésben, tokkal . . . .  
Párnázott „ „ . . . .
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KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

P ályázat.
A nyárasdonibi lelkészi állásra pályázatot hirdetek.
Ez idő szerint Nyárasdombhoz Munkács is tar

tozik.
Az egyházi nyelv Nyárasdombon tót, Munkácson 

magyar.
Javadalom: 1. Az anyaegyháztól évi 120 korona.

2. Az anyaegyházban lakó minden házaspártól egy 
véka rozs, vagy tengeri. 3. Minden házaspártól egy 
szekér tűzifa vagy 2 korona. 4 Minden házaspártól 
3 gyalognapszám. 5. A papi földek és rétek haszná
lata, évi bér most 414 korona. 6. Munkácstól évi 120 
korona és a Horustaszőlő használata, bére 110 korona. 
7. Kongrua 1107-56 korona.

A vallásoktatásért az állam méltányos tisztelet
dijat utalványoz.

Kellően felszerelt kérvények alulírotthoz f. évi 
julius 20-ig nyújtandók be.

Debreczen, 1915. julius 5.
J la te rny  Lajos,

föesperes.

OR'GONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc József 
rend  tu la jd o n o sa

Budapest, X ., S z ig lig e ti-u tc a  2 9 . az.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít... 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona*, 
j ókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra^! ijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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Hi van a bibliatársulattal.
A magyar biblia-társulatból nekünk — úgy látszik 

— megint nem szabad becsületbeli dolgot csinálnunk! 
Ha ugyanis nagyon lelkesedni találnánk erte, nagyon 
nagy volna a bennünket érő szégyen is i bban az eset
ben, hogyha a sz< p tervből és a nagy hazafias feladat 
megvalósításából semmi sem lenne. Már pedig min
den jel arra vall, hogy egyelőre a magyar bibliatársu- 
lat ügye megfeneklett s kérdés lesz-e oly elszánt és 
erős férfiú, aki szekerét a kátyúból kiemelné.

Minden különösebb keserűség és szemrehányás 
nélkül körülbelöl megállapíthatjuk, hogy a térv holt 
pontra jutott. Az eszmét felvetettek. írtak róla egy pár 
pikket, mondottak egy pár beszédet s ezzel jó magyai 
egyházi szokás szeiint egy évre eleget tett mindenki a 
kötelességének. A kezdeményezésnek legfeljebb még 
az az eredménye lett, hogy a magyar bibliatársulat 
ügye egy bizottság, vagy egy-két irodalmi társaság 
gondjaira bízatott, amelynek hivatalos lassúsága a leg
biztosabb garancia arra nézve, hogy a magyar biblia
társulatot vagy jó későn fogják megcsinálni vagy pedig 
akkor, amikor már senkinek nem lesz szüksége reá.

A magyar biblratársulat eszméje abba feneklett 
bele — lehet, hogy bele is halt már, de ezt nem lehet 
biztosan tudni s egyelőre hinnünk sem szabad, — 
hogy nem akadt vezetőembereink közül senki, aki 
ügyét igazán energikusan a kezébe vette volna. Emel
lett hiba az is, hogy ebből is közös kérdést csináltunk, 
feleslegesen komplikáljuk a kérdést, végül egyszerre 
tökéletesen akarjuk a dolgot megcsinálni, ami termé
szetesen lehetetlen.

Nincs semmi különös értelme annak, hogyha 
bárkinek szemrehányásokat teszünk. Az azonban bizo
nyos, hogy a katonák vallásos iratokkal való ellátása 
kapcsán irodalmi társaságaink merhettek volna legalább
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annyit, hogy közösen átvették volna a brit és külföldi 
bibliatársulat kiadványait s megkockáztathatták volna 
katonák részére mondjuk — a zsoltárok 'agy vigaszt, 
erőt nyújtó bibliai mondások gyűjteményének a kiadá
sát. Ezzel útját egyengették volna a brit bibliatársulat 
szedései átvételének, a vele alkalmas időpontban való 
barátságos megegyezésnek s egyúttal útjára bocsájtot- 
ták volna Isten nevében az első kiadványt is. Mikor 
azonban külön-külön hiányzik belőlük sokszor a kellő 
agilitás s az alkalmak megragadása, akkor hogyan 
várhatnánk tőlük gyors és eredményes közös akciót? 
Ugyanez áll egyházainkra nézve is. Külön-külön is 
meglehetősen nehezen mozgóak, hogyan tudnának ak
kor együtt gyorsabban célt érni?

Nagyszabású és eredményes akciókra nehézkes 
hiva'alos apparátusok — úgy látszik — teljességgel 
alkalmatlanok. Nem volna jobb, hogyha a keletkezőben 
levő magyar bibliatársulat se hivatalos szervezetektől 
várná azt, hogy életet leheljenek belé?! Álljanak össze 
a magyar bibliáért lelkesedő, érte dolgozni, áldozatot 
hozni is kész alázatos szolgái az Úrnak és buzgó 
hívei a protestáns evangéliumi egyháznak! Alapítsák 
meg a magyar bibliatársulatot, lássanak hozzá a mun
kához! Vessünk és öntözzünk, hogy kezünk munkáját 
Isten megáldhassa!

Ne tűzzünk ki magunk elé felesleges feladatokat! 
Ne akarjunk mi a magyarhoni német anyanyelvű evan
gélikusok számára külön bibliát csinálni, (ahogy pl. a 
német agendával birkózunk!) Ott vannak a német bib
liatársulatok, amelyek ezt a feladatot pompásan vég
zik. Elég ha azok német bibliáinak a terjesztését ná
lunk mi vesszük a kezünkbe. Ne akarjuk a jó magyar 
bibliára vonatkozó minden kívánságunkat sem egy
szerre megvalósítani. Ha ezzel akarnók kezdeni, akkor 
már az első lépéstől állandóan visszariasztana gyen
geségünk és erőtlenségünk tudata!
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j  ehet, hogy most nem lehet semmit sem csinálni. 
Bár a háborús vallásos irodalom folyton szaporodó 
termékeinek a kelendősége nem ezt bizonyítja. Azon
ban a béke után is csak úgy lesz magyar bibiiatársu- 
at és minden egyéb, amit a magyar bibliatársulattól 
várunk, hogyha valamikor hozzákezdünk az erőgyűj
téshez és a szervezkedéshez! Erre pedig a mostani 
nagy idő a legalkalmasabb Ha boldogabb jövendőt 
kívánunk egyházunknak és vallásunknak, akkor mír 
most, a nagy világkatasztrófa kellő közepében kell 
készülnünk arra, hogy mihelyt a szent munkához 
hozzá lehet látni, azonnal hozzáfogjunk!

S zim onidesz Lajos.

ru~Lr.-_-_— j-‘ ■*—* * • ■ * 1 * *T**̂ **» * * * * * * * ‘̂** * ** m “*****

„Hz i l i á z  és az ifjúsági mozgalom m i . "
Ha nem csalódom, éppen ma egy esztendeje, 

hogy egy gyönyörű nyári reggelen félrevonulva a 
losonc-ladói nagyszerű réten húzódó sátortábortól a 
pár lépésre fekvő erdő egy kis tisztására, nagy kér
dés feszegette agyunk és szívünk rekeszeit. A komoly 
kérdéshez illő hivatalos külsőségeknek ugyan elég 
vala téve, amennyiben a zöld poszt) nem hiányzott, 
csak éppen pázsitnak hívták ; sőt, ha a tárgyalás csen
des menete azt feleslegessé nem tette volna, még talán 
csengetyüvirágot is keríthettünk volna valahonnan a 
közelből. Nem felelt meg azonban a kérdés hordere- 
jének elsősorban az azt tárgyalók csekély száma — 
(vagy nyolcán lehettünk) — másodszor és főképen 
azonban — amely álláspontot akkor úgyszólván egye
dül képviseltem — az, hogy érdemleges megvita
táshoz a kellő időpont, kellő konkrét okok hiányában 
el nem érkezvén, annak felvétele egyelőre időszerűt
len volt.

Azóta egy év telt el, de a kérdés véleményem 
szerint időszerűtlenebb, mint volt valaha. Arról volt 
szó ugyanis, amit Biszkup kartársam a fenti cím alatt 
e lap 27. számában felvetett, illetve ki is fejt, hogy 
t. i. kívánatos volna, ha a Kér. Diákmozgalom feleke
zeti alapon folytatná működését.

Ezzel a felfogással szemben teljesen osztom 
Marcsek Jánosnak ugyancsak e lap hasábjain kifejtett 
nézetét. Annyival könnyebben tehetem azt meg, mert 
örömmel tapasztalhatom, hogy azóta Marcsek bará
tomnak is megszűntek aggodalmai a Diákszövetség
nek egyháziasságunkat állítólag veszélyeztető jellegét 
illetőleg, amely aggodalmakat egy évvel ezelőtt hosz- 
szas eszmecserék után sem sikerült eloszlatnom. Egy 
„gyorsabb siker“ reményében próbálkozom meg azon
ban ezzel Biszkup kolléga úrral s mindazokkal szem
ben, akik netán vele hasonló impressziókat nyerve a 
Diákszövetségről, ez alkalmat adhatna az azzal szem
beni bizalmatlanságra.

Az aggodalmak, amelyek a cikkben kifejezésre 
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jutnak, három csoportba sorozhatok: 1. Egyháziatlan- 
ság 2. Ultraindividualizmus, 3. Nemzetietlenség.

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket! . . .“ Ezt 
Biszkup kartárs is elismeri, mert nem huny szemet a 
Diákszövetség nagyszerű tényei előtt. Kár, hogy nem 
alkalmazza ezt a nemesibb értelemben vett empirikus 
módszert akkor is, amikor a Diákszövetségre az egy
házi itlanság bélyegét süti rá. Mert akkor belátni lett 
volna kénytelen, hogy egyetlen konkrét példát sem 
találván arra, hogy a mozgalom bármely ténykedésé
vel felekezetének elhagyására vagy a felekezeti keretek 
másféle megbontására indította volna tagjait — állí
tása téves. Ellenkezőleg — évről-évre több és több 
embert nyer meg a mozgalom mé* a „hivatalos“ kö
rökből is, még a legelőkelőbb és „leghivatalosabb“- 
akból is, akik pedig felelősségük t élj es tudatában 
vannak egyházuk iránti hűségüket illetőleg. Idézőjelbe 
tettem a „hivatalost“, mert a cikkíró egész fejtegeté
sén az a fő ellenvetés húzódik végig, hogy a Diák- 
mozgalom egyháziatlan, mert nincs rajta a hivatalos 
vignetta. Ennek az állítólagos hiánynak csak valamivel 
más formája volna az, amely szerint a mozgalomból 
hiányzik a . . .  a Gebrauchsanweisu íg, a hitvallás. 
Pedig ha Biszkup kollégám oly erősen áll a hitval
lás alapján, úgy bizonyosan tudja, hogy az egyház, 
— „ecclesia est congregatio santcorum“ — a Con
fessio Augustana -szerint. „Sanctorum“ tehát és nem 
„episcoporum“, „seniorum“, „parochorum“ „inspec
torum“, „synodorum“ vagy másféle — rum, amivel 
azt akarom mandani, hogy egyházépítő munka más
honnan — annak hívei köréből is veheti és vette is 
a történelem szerint számtalanszor kezdetét és nem
csak az egyház hivatalos képviselőitől, legyenek azok 
egyének vagy testületek. Szomorú volna h í ez éppen 
napjainkban újra agyondeclinált egyetemes papság 
elvéből még ennyi gyakorlati konzekvenciát sem mer
nénk vonni Az egyház hivatalos képviselőinek állás
pontját részletesen nem ismerjük, arról azonban tu
dunk, gyűlési előadók között szerepel egy egész sor 
theol. tanár, előkelő állású pap sőt püspök is, akik 
bizonyára meg vannak róla győződve, hogy a moz
galom vezetése épágy, mini szintere és súlypontja igen 
jó  helyen van ott, ahol van, t. i. szakképzett, komoly 
ifjak kezében s nincsen reá szükség, sőt határozottan 
elkerülendő a hivatalos, protocollum és bizottság stb. 
szervezése. Egyházi közegeink belátás szerint vehet
nek részt e mozgalom fejlesztésében s ezt mind na
gyobb mértékben meg is teszik. Az ő részükről a 
mozgalom pótlását vagy ellenzését illetőleg tehát sok
kal inkább érvényre juthat az az individualizmus, ami
től illetve aminek a — szintén csak elméletben meg
jósolt, de a gyakorlatban sohasem tapasztalt — túl— 
tengésétől cikkíró a mozgalmat félti.

„Ultraindividualismusu-ró\ különben hasonlóképen 
semmit sem tudok a Diákszövetség kebelében, pedig
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ismerem úgyszólván valamennyi kiváló tagját szemé
lyesen és írásai után is. Soha még csak legcsekélyebb 
jelét sem vettem észre valami elvi antagonizmusnak, 
egyéneknél vagy csoportok között pedig ilyesminek 
szüségképen fel kellett volna lépnie ott, ahol a bibliát 
„túltengő egyéniséggel“ magyarul: kiki a saját szája 
ize szerint magyarázza. Ellenkezőleg, tapasztaltam olyan 
harmóniát, amilyet „bizonyos alapvető, theologiai állás
pontok elfogadása" sohasem biztosított sem akkor, 
amikor bizonyos theol. álláspontok és hitvallások „el
fogadása" volt még a vallásosság fémjelzője, sem nem 
biztosítana jelenleg, ha a súlyt a bibliaórákon arra 
fektetnénk, hogy „helytelen szempontok és téves fel
fogások elterjedésének gátat vetni" s a „felekezetközi 
társaságban" valamely „felekezet hitvallását“ minden
áron „pártfogás alá venni" igyekezzenek. Ha így volna, 
akkor a bibliamagyarázat bibliabelemagyarázat volna. 
Ha a tanulmányok felett mint valami sötét Memento 
mindig és mindig a Biszkup kartárs által számos,al
kalommal kiemelt, de nagy sajnálatomra egy Ízben 
sem megrajzolt „hitvallási“ szellem lebegne, akkor ez 
biztosabban szétrobbantaná a bibliaköröket, mint 
valami kézi bomba. Valóban Jekötelezne »kolléga ur, 
ha nagyobb megélhetése végett aggályainak köze
lebbről, esetleg példákkal illustrálná, egyházunk me
lyik sarkalatos elvének elferdítését vagy éppen feladá
sát véli a Diákmozgalom lelkén száradni s miképen 
képzeli el ezt a bibliaórát, ahol nem a Megváltó 
személyiségének tanulmányozása és az ő lelke erőinek 
az élet számára való kiaknázása a vezérszempont, 
hanem a hivatalos egyházi confessio.

Az egyetlen teiület, amelyen tett megfigyelései és 
ez alapon emelt ellenvetései a cikkiró úrnak alappal 

. —  bírtak, a nemzetietfenség kifogásolása. Ezek az 
ellenvetések azonban tényleg csak bírtak némi alap
pal, amennyiben azokról most már hovatovább csak 
plusquamperfectumban fogunk beszélni. Itt azonban 
distingválnom kell azon idegenszerü elemek között, 
amelyeket magam is annak tartok s amiket csak 
Biszkup kolléga tart annak s ennélfogva kiküszöbö
lendőnek. Az előbbiek azonban csak inkább egyné
mely jelentéktelen külsőségre, édeskés, egyhangú mo
dorosságra vonatkoztak, mert ismétlem, ez a gyermek
betegségi szimptoma úgyszólván a szemem láttára 
tűnt el, helyet adván egy, a magyar temperamentum
nak megfelelőbb, élénkebb hangulatnak. Ha erről va
laki meggyőződést akar szerezni, hallgasson meg egy 
nyári konferenciát és olvassa a „Diákvilág"-ot.

Van azoban a mozgalomban idegen eredetű 
dolog igen sok, amit egyáltalában nem tartok idegen
szerűnek, mert ez egészen más valami. Ezvket az 
idegenből származó elemeket eltüntetni — a csodála
tosan szép és gazdag kiadványokat és énekeket ki
küszöbölni annyi volna, mint kátét, ágostai hitvallást, 
a theol. tudomány- és énekirodalom gyöngyét egy
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Luther-kabátba csomagolni s visszaküldeni portó- és 
és bérmentve Wittenberg, be vagy ha tetszik, Berlinbe 
s mindezt csupa pártolásából a „hazai1* iparnak. Mert 
hiszen valaha mindez szintén „idegenszerűség" volt, 
sőt, ha vesszük az az ma is, mert hiszen mi az, amit 
mi magyarok ehez adtunk? Mi magunk, illetve őseink 
mint szereplő személyek, hazánk és viszonyai mint 
gyönyötü kulisszák, de a darabot régen megírták és 
írják — odakünn s legkiválóbbjaink is csak ritkán 
engedik meg maguknak szerepkönyvükben némi vál
toztatásokat tenni, a magyar fülnek kellemesebb kiej
tés vegett . .  .

En éppen fordítva gondolom bizonyos értelem
ben a dolgot mint Biszkup kollégám. Inkább a tartal
mai fogadjuk el a külföldtől először sa mintát válasz- 
szűk meg Ízlésünk szerint és nem megfordítva. Ha 
pedig az ösztönzést elfogadja idegenből, akkor a tar
talmat kell elfogadnia, n ért puszta minta nem ösztö
nöz, hanem a benne lévő megértése és megszeretése. 
A francia teljesen magáénak tekinti „haussard“-jait 
nem is gondol talán az intézmény magyar származá
sára. Lehetünk s legyünk mi is igy a Diákmozga
lommal !

De eztán hogyan is lehet azt idegennek mondani, 
ami minden keresztyén embernek rokon kell, hogy 
legyen, az evangéliumot? Az én szememben nem 
disereditálja a Diákmozgalom forrásait az a tény, hogy 
az angol, noha angolgyülöletben már odáig jutottunk 
mint tegnap láttam, hogy már jelvények is kaphatók 
a cigányasszonyhoz illő jeligével: „Isten büntesd az 
angolokat!“

Igaz ugyan, hogy az angol hivatalos keresztyén- 
ség csődöt mondott, de nem a Mott Jánosé s a Diák- 
mozgalomé. Mert, hogy ez a kettő nem azonos, azt 
éppen Mottnak a háborúban minden elképzelhető 
pressio és hazug hiresztelés dacara is megőrzött sem
legessége bizonyítja. Luther korában Szászország 
egyike volt a vallásilag legzüllöttebb tartományoknak. 
Ő maga Írásaiban is kifakad néha „a bolond és része
ges szászok“ ellen. Hátha a vallásilag hasonlókép 
egészségtelen környezet hozta az egészséges reactiót 
Mott lelkében is !

Szép tehát a „honi ég visszatükröződése" után 
nostalgiázni az ifjúság lelkében s szép dolog hazai 
példákban megszemélyesitett „őseröt" emlegetni. A 
Diákmozgalom immár országos nevű, illustris vezetői 
eddig is megadták s meg is fogják adni azt, ami a 
császáré, a császárnak, de a súlyt mégis az Isten 
iránt lerovandó adógaras megszerzésére helyezik. 
Mert hogy az a Lélek, amit kartárs ui Petrőczi Katá
ban, Székácsban, a Tranosciusban stb. csodál és óhajt, 
az is csak éppenúgy egy, mint a fundamentom, mely 
vettetett . . .

Kozlay Kálmán.
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Meghiúsult reform.
A budapesti magyar egyház a budapesti gyer

mekek számára nem tartotta az egyetemes vallástani- 
tási tantervet megfelelőnek. Új tantervet vezetett tehát 
be, amelyet Raff iy Sándor budapesti lelkész készített. 
Az új tantervnek megfelelő tankönyvek megírására is 
Raffay Sándor lelkész vállalkozott. Az egyetemes egy
ház a pesti egyháznak engedélyt adott arra, hogy ezt 
a helyi tantervet kisérletképen fokozatosan életbe lép
tethesse. Ez 1909-ben történt.

Azóta a pesti magyar egyházban kísérleteztek 
ezzel az új tantervvel, azonban az eredmény egyáltalá
ban nem Kdeit meg a várakozásnak. A tanterv ellen is, 
meg a tanterv alapján Írott könyvek ellen is kifogások 
merültek fel. A budapesti vallástandri testület az okta
tás közben szerzett tapasztalataira hivatkozva 1914. 
januárjában azt kívánta, hogy az amúgy is csak kisér
letképen bevezetett tankönyvek a külön pesti tanrend
del együtt kivonassanak a használatból, mert a két 
tankönyv elhibázott módszere miatt nem képes a val- 
lástanitás célját — evang. szellemű egyháztagok neve
lését — teljes mértékben elősegíteni. A vallásianitók 
testületé szakszerű bírálatában kimutatja, hogy a Raf
fay f. tankönyvek által követett eljárás (hogy t. i. a 
bibliai történeteket a történeti egymásutánra való tekin
tet nélkül közli s hogy pl. a könyvekben a világ 
teremtése után Jézusról van szó, Jézus születése után 
Salamon király majd a tékozló fiú tört. következik, 
mivel a könyv a parancsolatok és a miatyánk kéré
seinek az egymásutánja szerint ezek illusztrálásául 
közli a történeteket) megsérti az összes tudományosan 
és a gyermektanulmány révén elfogadott pedagógiai 
elveket. E két szaktestűlet bírálatát felülbírálták Kaczián 
János esperes és Majba Vilmos lelkész, akik mind
ketten évtizedekre terjedő múltra tekinthetnek vissza a 
vallásoktatás terén és ők is megerősítették a vallás
tanárok és vallástanitók véleményét. A budapesti egy
ház presbyteriumának azonban ez mind nem volt elég 
ahhoz, hogy a tanterv és a tankönyvek felett végleges 
ítéletet mondhasson. Kiadta tehát a tankönyveket újra 
minden vallástanárnak és vallástanitónak s egyéni, 
nem testületi bírálatot kért tőlük. Ezek meg is feleltek 
ennek a felszólításnak s egyenként is a Raffay-féle 
tankönyvek további használata ellen voltak. Az egy
háztanács erre összefoglaló jelentéstétel végett kiadta 
az egész ügyet Hoffmann Frigyes dr. egyháztanácsos
nak, a ki kiváló németnyelv tanár s az ő véleménye 
alapján elhatározta, hogy megmarad a Raffay-féle tan
terv mellett és a Raffay-féle tankönyvekhez is ragasz- 
kodik.

Ezt az egyháztanácsi határozatot Majba Vilmos 
egy az ügy teljes megvilágítását tartalmazó alapos be
advánnyal megfelebbezte s felebbezését ki is nyomatta, 
hogy az ügy felől a benne határozók könnyen tájéko-

455

zódhassannk s annak miben állását megismerhessék.
A felebbezés némi viszontagságok után a pestvárosi 
esperesség közgyűlése elé került és ott Kayser Szilárd 
dr. pompás beszéde, ritka tájékozottságra és alapos 
elmélyedésre valló előadása által bevezetve tárgyalta
tott. A junius 28-:ín tartott gyűlési nap nem volt elég 
a kérdés letárgyalására, azért elhalasztatott julius 5-ére.

A közgyűlés a dolgot folytatólagos gyűlésén job
bára a jogi oldaláról nézte a kérdést. A felszólalók 
azt vitatták, hogy a pesti magyar egyháznak az új tan
tervet behozó és fenntartó határozata teljesen törvé
nyes úton jött létre. Alig egy páran szóltak az ügy 
lényegéhez. Hein János felügyelő Raffaynak nagy tisz
telője, de könyvét, — saját gyermekeinek a tanításánál 
szerzett tapasztalataira hivatkozva — nem tartja sike
rültnek. Hüttl Ármin tagadta, hogy a budapesti egy
házaknak speciális tantervre volna szükségük. Kimutatta, 
hogy a Raffay-féle tanterv nincs tekintettel a speciális 
fővárosi viszonyokra. Különben is csak a pesti magyar 
egyház egyes iskoláiban használatos azért indítvá
nyozta, hogy az esperesség szólítsa fel a pesti magyar 
egyházat az egyetemes 'anterv és az annak megfelelő 
tankönyvek visszaállítására. Ez volt az egyedüh felszó
lalás, amely nem jogi formulákról szólt, hanem a tárgy 
érdemét vette tekintetbe. Az esperességi közgyűlés 
azonb in formális határozatot hozott, a szakvéleménye
ket pedig nem vette figyelembe.

A szakvélemények alipján elintézettnek tekinthető 
a dolog. A reform nem sikerűit. Ha- a pesti egyház 
formailag ragaszkodhatik is határozatához, a vallások
tatás érdekében azonban életbevágó feladata, hogy a 
formális joggal ne elégedjék meg, hanem a hibás tan
terv és meg nem felelő tankönyvek. kiküszöbölését a 
maga iniciativájából mielőbb keresztülvigye. A szak
tudás és a tapasztalatok komoly mérlegelése előtt defe- 
rálva mi^nyujtitóbb m ig a liís ri k e le u  törekedne

Ránk ebből az ügyből az a feladat hárul tanul
ságul, hogy a vallásoktatás reformját napirenden tart
suk s ne csak formailag hanem érdemlegesen is fog
lalkozzunk vele. Figye lő .

Az ember származása.
Vili.

Ezen pantheistikus felfogással szemben állást 
foglalt Herbart. Lelkesen hirdeti egy az anyag fölött 
álló, alkotó, munkás személyes . isten létezését. Mivel 
azonban az emberi szellemnek mint monasrak is öröktől 
fogva és örökkévaló létet tulajdonít, az embernek a 
személyes istentől való származását, illetve teremtését 
levezetni nem tudja, de nem is akarja, mert az jsten- 
ség ezen ténye éppen úgy, mint mp.ga az isten, az 
emberi tudás által hozzáférhetetlen rejtély.

A Schelling— Hegel pantheismus azonban tovább
fejlődött és ennek a fejlődésnek eredménye tökéletes
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materialismus lett, mivel az absolutumot a szellemtől 
megfosztották. Ezt a fejlődést Hegel egyik kiváló 
tanitvány.inak, Straussnak bölcseleti pályája igen szé
pen, szinte szemléletesen mutatja. Strauss u. i. először 
szigorúan hegeli alapon be akarja bizonyítani, hogy 
a szinte keresztyénség által isteni tu'ajdonságokkal 
felruházott Krisztus valóságban nem létezhetett, mert 
az absolutum nem juthat el egy egyénben, hanem C'ak 
az emberek ö>szeségében isteni tökéletességre, majd 
magától az absolutomtól is a szellemet megtagadva 
azt hirdeti, hogy „mi a világot nem tekintjük többé 
egy absolut észszerű és jó személyiség müvének, de 
azért az ésszerű és jó műhelyének nézzük; nem egy 
legfőbb ész rendezte be, de a legfőbb észre van beren
dezve.“ Az ebben a bölcselkedésben egyelőre csak 
burkoltan rejlő materialistikus eszméket már nyíltan 
hirdeti Hegel második tanítványa, Feuerbach. Ö már 
mii dennemű teremtő istenséget megtagad. Az ember 
a természet produktuma. Azt azonban, hogy mikép 
teremette a természet az embert, — ezt a hegeli 
alapon kifeji* dött materializmus megmagyarázni nem 
tudta. Megpróbálta azt magyarázni a Kant bölcseleté
ből Minduló pessimista Schopenhauer. Szerinte az 
ember „a természet gyári terméke.“ A természetben 
működő ö itudatlan és létre törekvő „öntudatlan akarat“, 
másképen „életösztön“ alkotta. Őbenne éri el az „ön
tudatlan akarat“ fejlődésének tetőpontját, legkiváltkép 
a lángelmében, akiben tulajdonképen nem is az aka
rat uralkodik, hanem az intellectus, az értelem. Hasonló
kép vélekedik Schopenhauer bölcselőjének továbbfej
lesztője, Hartmann. Tisztán az anyag produktumának 
állítja az -embert Büchner. Ez az erős materialista 
irány némileg enyhül Komte Ágostnál, aki az ember 
előállását az eredetileg állati sorban levő és emberekké 
válandó lényeknek társas életcből magyarázta. Még 
jobban távolodik a materialismustól az úgynevezett 
neospinozismus, Fechner és Wundt bölcseletében, akik 
szerint az anyag és a szellem az egy őslénynek, ame
lyet Fechner legfőbb realitásnak, Wundt pedig substan- 
tiának mond, két megjelenési módja. Mindkettő szerint 
égen és földön, emberben és állatban, de sőt a növény
ben és a szervetlen világban a világiélek, az Isten él, 
amely Fechner szerint a benne lévő törvény alapján 
az atomokból, Wundt szerint pedig mint legfőbb ok 
a belőle áradó erőhatások, okhatások alapján létesí
tette az összes szervetlen és szerves világot s így az 
embert is. Ezt a gondolatot elvileg magáévá tette 
korunk legnagyobb bölcselője, Spencer is. Spencer 
Herbet szerint minden szeilemi és anyagi jelenség egy 
rajtunk kívül eső ismeretlen erőnek, az „ismeretlen“- 
nek az alkotása. Ennek az „ismeretlenének a műkö
dését Spencer az összes lelki és testi, erkölcsi és 
anyagi jelenségek „fejlődésé“-ben keresi, kutatja és 
igyekszik ennek a fejlődésnek alapelveit és törvényeit 
megállapítani. H uszágh ü y u ia .

t u d ó s ít á s o k .
A barsi evang. egyházmegye julius 14-én Ara- 

nyosmaróton a vármegyeház nagytermében tartotta 
meg évi rendes közgyűlését Raab Károly esperes kir. 
tanácsos és Bodó János felügyelő elnöklete alatt. Az 
esperes buzgó imája után Bodó János, mint a leg
idősebb egyházközségi felügyelő nyitotta meg a köz
gyűlést. Megemlékezett a boldogult egyh. megyei fel
ügyelőről Kosztolányi Sánd írről, ki az elmúlt eszten
dőben ép akkor hajtotta utolsó álomra fejét, mikor az 
esperességi gyűlést tartottuk. Vallásos férfiú volt ő, 
hű fia egyhéjúnknak, kinek halála nem csak az egy
házmegyére nézve jelentett veszteséget, hanem a kerü
letre és az egyetemes egvházra is. Maradandó emlé
kei állított nevének a barsi evang. egyh. megye éle
tébe^. Emlékezetét kegyelettel őrizzük meg. — Nehány 
szóval utalt az elnöki megnyitó a világháborúra, amely
ben hű szövetségesünkkel a protestáns német néppel 
vívjuk nehéz harcainkat.

Azután az egyh. megyei felügyelőre beérkezett 
szavazatok bontattak fel. Az egyházközségek egyhan
gúlag Bodó János megyei főjegyzőre adták szavaza
tukat. Miután Bodó János kijelentette, hogy meghajol 
az egyházközségek kivánslga előtt, letette a hivatalos 
esküt. Az esperes meleg üdvözlő szavaira hálás köszö
netét mondott az egyházközségnek az egyhangú biza
lomért és kérte az esperes támogatását.

A közgyűlés őszintén üdvözölte Bűzlik Pál nemes- 
kosztolányi lelkészt, ki 25 éve végzi áldott munkáját 
a kicsiny nemeskosztolányi gyülekezetben. Zsinati kép
viselőnek boldogult Kosztolányi Sándor helyébe fia 
Kosztolányi István lett egyhangúlag megválasztva.! Az 
esperes évi jelentése hű képét adta az egyházmegye 
életének. A minden tekintetben nagy gonddal összeál
lított jelentést a közgyűlés állandó figyelemmel hall
gatta meg. Hadikölcsönre jegyeztek az egyházközségek 
37,100 koronát, a lelkészek 10,150 koronát. A tanügyi 
bizottság és a számvevőszék jelentését a közgyűlés 
tudomásul vette. Az egyh. megye 4 tanítója közül 3 
teljesít hadiszolgálatot. Farnadon a tanító felesége 
Grendel Györgyné végezte az iskolában a tanítást. A 
kerületi gyű’ésre Pozsonyba kiküldettek az elnökségen 
kívül megbízó levéllel Kosztol ínyi István és Bázlik 
Pál lelkész, jegyzőkönyvi kivonattal Medveczky Sándor, 
Posch Aladár, Wiesinger Károly és Bándy Endre, lie. 
Fizély Ödön lelkészek.

A közgyűlést követte az egyházmegyei gyáminté
zet gyűlése, amelyen Bándy Endre megemlékezve a 
boldog emlékű Kosztolányi Sándor volt világi elnök 
elhunytáról, a világi elnökre beadott szavazatok bon
tattak fel, melyek szerint egyhangúlag Kosztolányi Ist
ván választatott meg. A megválasztott elnök székfog
lalójában hálás köszönetét mondott a bizalomért s 
ráutalt arra, hogy mily nagy szükség van és lesz a
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háború idején és után a gyámintézet áldott munkájára. 
Buzdított, hogy e nehéz időkben kétszeresen legyenek 
készek a hívek az áldozatra. Maga 500 koronát adott 
át a gyámintézet céljaira. A gyámintézeti egyh. elnök 
évi jelentése, a segélyek kiosztása után a kerületi 
gyámintézeti közgyűlésre ugyanazok küldettek ki, mint 
a kerületi gyűlésre.

A közgyűlés után a megválasztott új elnökök 
ünnepi ebédet adtak a közgyűlésen megjelentek részére. 
Az ünnepi ebéden megjelentek Keltz Gyula cs. és kir. 
kamarás, Barsvármegye népszerű főispánja, Mailáth 
István alispán és mások is. A megválasztottak őszinte 
ünneplésben részesültek. A Bodó és Kosztolányi csa
lád 100 év óta vezérszerepet tölt be a barsi evang. 
egyh. megye történetében. Az új vezérek munkálkodá
sán legyen Istennek gazdag áldása.

A szepes városi egyházmegye folyó hó 6-án 
tartotta gyűlését a felkai ev. templomban Münnich Kál
mán felügyelő és Kübecher Albert főesperes elnöklete 
alatt. A gyűlés előtt Gura Jenő merényi lelkész, egy
házmegyei főjegyző imádkozott. Az egyházmegyei 
felügyelő rövid beszédben utalt a jelen idő nagy ese
ményeire, elismerőleg nyilatkozott nemcsak a bevonúlt 
lelkészek, tanítók, egyháztagok hősiességéről — hanem 
az itthon maradottak fáradságot nem ismerő buzgó- 
ságáról, munkálkodásáról.

A gyámintézet munkálkodását Ratzenberger Ferenc 
szepesbélai lelkész pénztáros ismertette. Bevétel volt 
1985’62 K (127-28 K több mint az elmúlt évben!) A 
rendelkezésre álló összegből Ulésfalu 150 K, Nagy
solymár 100 K, Majorka 80 K, Szomolnok 50 K, Ke
resztfalu 47 K, Ménhárd 29-97 K segélyben részesülnek.

A főesperes nyomtatásban szétosztott (!) tartalmas 
évi jelentéséből arról értesülünk, hogy az egyházmegye 
gyülekezetei nemes versenyben vették ki részüket a 
háború követelte minden munkából. Közel 200,000 
koronát jegyeztek a hadikölcsönre, gyűjtöttek lelkesen 
mindenre, mire felszólittattak. A jelentés közli a nép
mozgalmi adatokat, mely szerint a 16,340 lelket szám
láló esperességben született 456 gyermek meghalt 396 
egyén. A 88 esketés közül 29 volt vegyes. Súlyos 
veszteség érte az egyházmegyét. Nikelczky Andor és 
Koch Aurél (a Glaubensbote szerkesztője) elhalálozá
sával. Wittchein Ede és Pindl Márton távozásával. Az 
egyházak új munkásai Kozlay Kálmán, Schermann 
Sándor szives üdvözlésben részesültek. A közgyűlés 
egyéb pontjait mesteri gyorsasággal tárgyalták. Tör
vényszéki birák lettek lllgenn Antal lelkész, Kintzler 
Árpád tanító, Grosch Ödön. Mint minden évben, úgy 
most is emberfeletti munkát végzett Dr. Hritz Lajos 
számvevőszéki elnök, ki az egyházi számadások laby- 
rinthusában művészi érzékkel dolgozik. A tanító egye
sület 20,000 K vagyonnal rendelkezik. Tagjai közül 
19 bevonult, kik helyett lelkészek, más vallású tanítók 
vagy nők tanítottak.

A zsedényi ánnunra ajánltattak Klenner József, 
Buchalla Ervin, Grosch Ödön, az Ev. Glaubensbote 
für die Zips c. néplap 150 K segélyben részesült.

Egyházmegyei közgyűlés. A veszprémi egyház
megye évi rendes közgyűlését június hó 24-én tar
totta meg Pápán. A közgyűlést az előtte való napon 
tartott bizottsági ülések előzték meg, valamint az 
egyházmegyei közös lelkészi értekezlet gyűlése, melyen 
az előadó Endreffy János lajoskomáromi lelkész, 
lapunk főmunkatársa volt. Szabad előadásának tárgya 
a „Lelkipásztori teendők és a háború", melynek val
lási oldalát világította meg. A tetszéssel fogadott dol
gozat a gyűlés határozata folytán az egyházkerületi 
evangéliumi egyesülethez terjesztetett föl. Este 6 óra
kor előértekezlet volt. Az egyházmegyei gyűlést gyám
intézeti istentisztelet előzte meg, melyen Nagy Kálmán 
egyházmegyei főjegyző mondott imát s olvasott al
kalmi szentírási szöveget. A megnyitót Bélák István 
esp. felügyelő, enyingi ügyvéd mondotta. (Lásd a köz
gyűlés jegyzőkönyvében). A tudomány és vallás együtt
működését kívánja az emberi élet és társadalom eme
lésében. Semmi sem képes pótolni a keresztyénséget. 
A hit benső erő, melyet a német testvérnemzettel 
együtt magunkénak vallunk. A háborút viseljük el 
Isten iránti megadással. Reális gondoskodás, egyéni 
fölfogás és szubjektív vallásosság jellemezték a tudós 
világi felügyelő beszédét, melyet a jelenvoltak mind
végig élénk érdeklődéssel és helyesléssel hallgattak. 
Utána Takács Elek esperes (Homokbödöge) terjesz
tette elő a már előzetesen kinyomatott és szétküldött 
esperesi jelentését. A fiatal esperestől, ki bölcs higgadt
sággal, komoly megfontoltsággal és lelki arravalóság- 
gal kormányozza egyházmegyéjét, sokat vár és sokat 
fog nyerni evangéliumi egyházunk. Kiemeljük a köz
gyűlés határozataiból a somlyóvidéki lelkészi értekez
let indítványát, melyet a közgyűlés magáévá tett, hogy 
megkeresi az egyházfőhatóságokat s általuk a kor
mányt, hogy a véderőtörvény lelkészekre vonatkoző 
pontját csak a paróchus lelkészekre vonatkoztassa s 
törölje el minden más jellegű egyéneknél. Az Ev.- 
Egyh. Élet és az Ev. Közérdek téves értesüléseit meg
állapítva ismételjük, hogy az indítvány nem sürgeti a 
lelkészek fegyveres szolgálat alóli felmentésének el
törlését, hanem a kedvezményt csak a paróchiával 
bíró lelkészek számára kívánja fenntartani. Közvetítő 
indítvány ez a két véglet között. Éle azok ellen irá
nyul, kik lelkészi teendőket egyáltalában nem végez
nek és mégis a lelkészeket megillető kedvezményeket 
követelik maguk számára. Sapienti sat!

A trencséni egyházmegye közgyűlése. A 
trencséni egyházmegye julius 8-án tartotta meg rendes 
évi közgyűlését Trencsénben, a melyen Krizsan Zsig- 
mond esperes és dr. Stűr Károly esperésségi felügyelő 
helyett, a ki a gyűlésre el nem jöhetett, mert mint ön
kéntes katonai szolgálatban van, Dohnány Gusztáv
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báni ügyvéd elnököltek. A gyűlésen dacára a háborús 
viszonyoknak, minden egyház képviselve volt. A gyű
lés megalakulása után királyunk Őfelségének üdvözlő 
távirat ment. Esperes felolvassa évi jelentését, a mely
ben megemlékezett a trónörökös szerencsétlen halálá
nak gyászos évfordulójáról, a népnek ezen nehéz és 
szomorú napokban megőrzött vallásosságáról és Hu^z 
János halálának 500-ik évfordulójáról. Jelenti az espe
res, hogy a háború miatt a tanügy szenvedett, 16 
tanító katonai szolgálatban van, egy elesett, egy fog
ságban van és többen megsebesültek, Az iskolákban 
lelkészek tanítottak. Az esperességbeli egyházak hadi- 
kölcsönből jegyeztek 13,600 koronát, Vörös-kereszt 
egyesületnek adtak 1280 koronát. A számvevőszék 
jelentette, hogy az egyházak zzámadásai kettő kivéte
lével rendben vannak. A dékán jelentése tudomásul 
vétetett. A kerületi gyűlésre kiküldettek: Zeman János 
és Palicz János lelkészek, Sztanek Lajos és Jánoska 
György helyett Dohnány Gusztáv világiak szavazati 
joggal. Droba Dániel, Kiss Milos, Vitéz Lajos, Vargha 
Emil lelkészek, dr. Kubinyi J. és Zsámbokréty Lajos 
világiak tanácskozási joggal. A papi értekezlet indít
ványára elhatározta a gyűlés, hogy Húsz János halá
lának 500-ik évfordúlója minden egyházban megünne
peltessék. Érdekes vitát idézeit elő Janovszky Lajos 
kir. járásbiró azon szép indítványa, hogy az esperes
ségbeli egyházak támogassák a trencsém ev. nőegy
letet azon humánus törekvésében, hogy Trencsénben 
diakonissza intézet Ictesittessék s tagokul az egyházak 
lépjenek be. Az indítvány elfogadtatott.

A nógrádi esp. közgyűlése július 5—6-án volt 
Losonczon. Okolicsányi Gyula esp. felügyelő meg
nyitójában a háborúról, mint Istenhez vezérlő eszköz
ről szólott, megemlékezett szövetségestál sunk mély 
vallásosságáról, a magyar nemzet hős magatartásáról 
és nagy áldozatairól, végül pedig a lelkészeknek a 
a serdülő ifjúság intenzivebb vallás-erkölcsi nevelését 
s általában a vele való behatóbb foglalkozást kötötte 
a lelkére. Hasonló szellemű és tárgyú volt Frenyo 
Gyula esperes beszámolójának a bevezető része is. Az 
esperesség egyházai hadikölcsönre kb. 600.000 koro
nát jegyzett. Elvi jelentőségű vagy fontosabb határo
zatokat a közgyűlés nem hozott. De felemlítésre méltó 
az az újítás, melyet elrendelt, hogy t. i. ezentúl a 
számadásokba az egyházi tisztviselők lakásbéregyen- 
értékét, a papi és tanítói kongruát is be kell állítani, 
mik eddig a számadásokban nem szerepeltek. Mivel 
különösen az adóalapi segélyek miatt a számadások 
könnyebb elbírálásának és egyöntetőségének a kér
dése rendkívül fontos, itt az ideje, hogy egyházunk 
különböző fórumai ezzel a dologgal alaposan foglal
kozzanak. A nógrádi határozat a nagy reform-munká
nak csak egy részlete, holott az egyházak életbevágó 
anyagi érdeke, hogy egyszer már e kérdések egész
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complexuma megvitatást és feltétlenül egyöntetű elin
tézést nyerjen.

A fehérkomáromi esperesség junius 29-én 
tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlést mege
lőzte a gyámintézeti istentisztelet (aktuális beszédet 
mondott Droppa Samu oroszláni lelkész) s azt követő 
gyámintézeti gyűlés. Ezen iktatták be az új egyházm. 
gyámintézeti elnököt: Köhler Albert nyug. urad. inspec
tor. Az egyházmegyei közgyűlés legkiemelkedőbb pontja 
ugyancsak beiktatás, amennyiben az elhunyt, de már 
életében lemondott báró Solymosy Ödön egyházme
gyei felügyelő örökebe egyhangú választás alapján 
lándori Kéler Zoltán lépett, az egyházmegyének volt 
ügyésze, s a közgyűlés megalakulása után ő iktatta
tok be hivatalába.
—i ■   i- i- |J - i_i~ i i-  —  - n r n ~ » i _ r _ r n r i- r  r r _ri_n .» _ r  _ n  ii_r r  i ___ , w i  m j j ,

KÜLÖNFÉLE.
Adomány. Keltz Gyuiáné szül. Klobusitzky Livia 

Keltz Gyula cs. és kir. kamarás barsi főispán felesége 
az alsószelezsényi evang. egyháznak 1000 koronát 
adományozott az Aranyosinaróton építendő templomra. 
A nemeslelkű adományozón és adományon legyen Is
tennek gazdag áldása.

Kitüntetés. Sexti Kálmán tábori lelkésztjaz ellen
séggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért a király 
II. oszt. arany érdemkereszttel tüntette ki.

A katonai lelkigondozás köréből. Törteli
Lajos tábori lelkész (Divis. Sanitäts Anstalt No. 17. 
Feldpost 109.) arra kéri mindazokat, akik munkájának 
végzésében őt vallásos iratok küldésével támogatni 
hajlandók, hogy különösen imakönyveket küldjenek 
neki. Elbeszélések és más efféle nem kelendők. Hive 
mintegy 900 van. Ottjártában a trónörökös Őfensége 
vele is elbeszélgetett és kezet fogott. A hangulat erő
sen bizakodó. Törteli kérését olvasóink figyelmébe 
ajánljuk.

Esperességi közgyűlés. A pozsonymegyei ev. 
esperesség július 28-án Pozsonyszentgyörgyön tartja 
ez évi rendes közgyűlését. Ezen fogja hivatalába be
iktatni Schünwiszner Kálmánt, az új esperest.

Lelkészválasztas. A inucsfai ev. gyülekezet 
egyhangú választással lelkészéül választotta Weigel 
Adám gyűl. administrátort.

Eljegyzés. Schmidt János tolnabikácsi gyüleke
zeti administrátor eljegyezte Tomka Margit kisasszonyt 
Györkönyben.

Husz-ünnepély. A szarvasi evang. egyház Húsz 
János halálának 500. évfordulója alkalmából estélyt 
rendezeti, melynek jövedelmét a háború folytán kárt 
szenvedett evang. egyházak felsegélyezésére fogják 
fordítani.

Az új hadikölcsönre. a VII. bányavárosi lel- 
készi özv. árva segélyegylet 1500 koronát jegyzett.

A szepesi városi esperesség hadbavonúltjai.
A lelkészek közül bevonúltak: Tinschmidt Sándor
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szomolnoki, Kirnbauer Gyula ménhárdi lelkészek és 
Fábry Ernő iglói segédlelkész. A tanárok közül: 
Bogsch László, Bruckner Győző dr., Hoch Ferencz, 
Wiese Gyula. A tanítók közül: Bartsch Gyula, Brenner 
Mihály, Buchalla Ervin, Ebenspanger Károly, Fabriczy 
Samu, Faszinger Jenő, Fuhrmann János, Görröiy Samu, 
Gyurkovics Aladár, Hajisch Jenő, Jakabfy Jakab, 
Kárpáti Sándor, Klemer József, Kurján Samu, Lesch 
Gusztáv, Loibersbeck Gusztáv, Matherny Károly (hősi 
halált halt), Maihern Róbert, Mayer József, Medgyes 
József, Mehly Gyula, Melczer Károly, Pádisz Árpád, 
Polsz Gyula, Polsz Rezső, Rátz József, Simon Sándor, 
Scholtz László (hősí halált halt). Az egyházmegyei 
tisztviselők közül: Hritz Kálmán dr., Payer Géza dr., 
Loysch Andor, Okályi Géza dr. és Forberger Béla dr.

Irodalmi pályázat. A ref. egyházi Parochiális 
Könyvtár bizottság a 16/17. század magy. ref. egyházi 
irodalma történetének a megírására pályázatot írt ki. 
A pályázók a munka tervezetét és egy kidolgozott 
fejezetet 1916. március 31-ig küldjék be Antal Géza dr. 
biz. előadóhoz Pápára. Az első díi 500 korona, azon
felül megbízás a mű kidolgozására ívenként 64 kor. 
írói díj mellett. A második díj 300 korona

Imalapok. Raffay Sándor budapesti lelkész négy 
darab imalapot adott ki. Mindeniken egy kép és rövid 
imádság van. (1. Sebesült. 2. Sebesült katona imája.
3. Imádság a betegágyon. 4. Ima a harcosokért.) Meg
rendelhetők a deáktéri magyar lelkészi hivatal utján, 
Budapest IV., Deáktér 4. I!.

Szíves kérelem. Hexel Fülöp tanító, ki mint 
hadifogoly On sz-Ázsiában van, Ottilia, Erna, Thus- 
melda és Irmgard nevű gyermekeinek tartózkodási 
helyét kéri közölni az ág. hitv. ev. gyermekotthonnal 
Ga'lneukirchenbí n (Ev. Kinderheim in Gailneukirchen, 
Oberoesterreich.)

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.

A m a g y a r b ib lia tá rs u la t támogatása és ^életrekeltése 
ügyében indítványt tettem a nagyhonti esperes^jfozgyűlésen. 
Valahogy úgy akartam a dolgot, hogy mielőtt az arra elsősor
ban illetékes országos r.evü és előkelő hivatali állásokat betöltő 
protestáns vezetőemberek a magyar bibliatársulatot megalakítják 
s annak tisztségeit betöltik, mi közemberek, akik kellő súly és 
tekintély híján akciót hiába indítunk, tegyük hasznosakká azál
tal magunkat, hogy az alakulandó bibliatársulat számára előre 
összeadogatjuk felesleges garasainkat. Szokatlan volt a dolog, 
« konkrét indítványt tehát nem fogadták el, de az esperesség 
támogatását kilátásba helyezték. Az „Evangélikus Lap“ olvasói
hoz apellálok tehát! Aki a m ag yar b ib lia társu lat Ugye iránt ér
deklődik, azzal szívesen lépek érintkezésbe; köszönettel venném, 
hogyha az érdeklődők hozzám fordulnának, esetleg a magyar 
bibliatársulatnak szánt adományaikat beküldenék, A spontán 
áldozatkészség talán megadná a lökést a magyar Dibliatársulat 
megalapítására. Magam az Evang. Lappal, a magam munkájával 
s viszonyaimhoz mért adománnyal is a bibliatársulat mellé állok, 
A z első adományt más adja. Annak vagy tetemesnek, vagy pe
dig a Márk ev, 12 41—4 4 -beli szegény özvegy garasához hasonló 
értékűnek kellene lennie I

I. II. 111. II) ll.Il.lt. 
inti ti ii. ffiar

: Irta :
RAFFAY SÁNDOR

A nyolc füzet egybe kötve 1 korona.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)
Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l................ .... „ 4.80
Párnázott „ „ ...................................  7.—

Világháború 
POÉS térképei.
b á korona 2 -  *3

Galiciaf t Olasz
ország ;Szerbia 
Franciaország ,

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n )  le v ő h a d i  
fo g ly o k  té rk é p e  K 1 , -

—  Kapható: ....... ........

RÓKA I  LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

ORGONA-GYÁR.
Qőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (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., S z ig lig e ti-u tc a  29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett ki
váló, tiszta légnyomása csőrendszert! (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mü ezidő szerint 
hazánk legnagyobb o rg o n á ja  (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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EVANGÉLIKUS LAP
30. SZ.

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  *  1915. JULIUS 24.

1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FÓSZFRKESZTÓ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADŐ: 

SZIMONIDESZ LAJOS
fömlnkatArsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre '2  K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Szimonidesz Lajos: A protestantizmus egysége. — Marcsek János: Az egyház és az ifjúsági mozgalom. — Szántó 
Róbert: Mostári levelek. IV. — Huszágh Gyula: Az ember származása. IX. — Tudósítások. — Különféle. — Hirdetések.

A protestantizmus egysége.
Egy pár régi tradícióihoz ragaszkodó német egy

házunkban minden vasárnap eléneklik most is ezt a 
Szentlélekért fohászkodó éneket:

„Komm heiliger Geist Herre Gott, erfüll die Herzen dei
ner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttli
chen Liebe, der du durch Mannigfaltigkeit der Zungen die 
Völker der ganzen Welt versammlet hast in Einigkeit des 
Glaubens. Hallelujah, Hallelujah."

A háború széjjel szakított sok erős szellemi köte
léket s halálos ellenségekként állította szembe egy
mással a nemzeteket. Ma már úgy hangzik ez az ének, 
mint valami fájdalmas sóhajtás, édes emléke a múlt
nak, amelyből szomorú valóra ébredtünk . . .  Ha ajkun
kon van a Hallelujah, akkor legfeljebb mint a távol 
jövendő csalóka reménysége jöhet számba a hit egy
ségének a vallása, a Szentlélek áldott munkája felett 
való örvendezés, hogy .isteni. ereje sok népet egy 
hitre vive . . . “

A hit egysége mindig csak ábránd volt még a 
katholicizmusban is. Ha azonban a különböző egyé
nek és népek hite aprólékosságokig nem fedte is egy
mást, mégis összekötötte őket egy-egy nagy gondolat 
s lelkesíteni tudta őket egy-egy szent eszmény és 
meggyőződés. Nemzeti és egyéni különbségek elenyész
tek a közös eszmények ragyogásának a fényében, 
különböző vallások más-más nemzetiségű fiaiban erős 
volt a hittestvéri együttérzés.

A háború következtében úgy lehet mi ezt is el
sirathatjuk.

A katholicizmus szerencsésebb helyzetben van. 
Annak nem ártott a protestáns polemika, a theologiai 
kritika, a történettudomány, a logika, a növekvő fel- 
világosultság, nem árt neki a háború sem. Nem lehet 
tudni: az indifferentizmus oly nagy-e, vagy a tudatos 
ragaszkodás Péter utódjához, — elég az hozzá, hogy
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a pápaság megváltó formulája: a semlegesség még 
mindig összetartja az egyházat. Pedig ez az összetar
tás erősen próbára volt már téve. A pápaság például 
a velünk való jó viszony dacára a háború alatt kötött 
Szerbiával konkordátumot. A Belgium ügyében elfog
lalt álláspontja még most sem egészen világos. Ezek 
az epizódok azonban nem rontották meg a pápaság 
és az érdekelt országok között fennálló semleges vi
szonyt. Jó ideig a legellenségesebb országok követei 
adogatták egymás kezébe a Vatikán kilincsét s ez az 
idilli állapot csak Olaszország hitszegése óta szűnt 
meg. Az is csak de facto, mert a semleges sziget fik
ciója még most is fennáll s a mi diplomáciánk sem
leges országban még mindig folytatná a működését, 
ha lehetne. A katholikus összetartás megint kiállotta a 
teherpróbát s a háború dacára sem engedi a hit egy
ségét megbontani.

A protestáns szolidaritás eresztékei azonban már 
meglazultak. Igaz, hogy ez a protestáns összetartás 
máskor is meglehetősen kétséges valami volt. A pro
testáns egyház különböző árnyalatai között sohasem 
volt meg a teljes békesség, és a jóindúlatú megértés 
s egy és ugyanazon egyház kebelében is oly nagy 
lehetett a hivek között való nézeteltérés, hogy például 
Németországban a háború is alig tudta elvágni az 
afölött való vitatkozás fonalát, nem két különl öző 
vallás-e már a protestáns orthodoxia és a liberaliz
mus? A megértés és az engedékenység hiánya ijesz
tően eltávolította egymástól egyazon egyház fiait, úgy 
hogy kétes, vájjon a háború össze tudja-e megint for
rasztani őket ? Amíg a „treuga dei“ tart, vagy jobban 
mondva a cenzúra erős keze fékezi őket, addig hall
gatni kénytelenek az ellentétekről, de már most mon
dogatják, hogy elvi álláspontjukat fel nem adták s 
előrelátható, hogy mihelyt megszűnik a nagy, a véres, 
a sorsdöntő harc, újra kezdetét veszi az egyházi párt-
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éredkek megóvásáért folyó papiroshadjárat. A protes
táns nemzetek vallási rokonérzését más veszedelem is 
fenyegeti. A pártok belső küzdelmén kívül tartanunk 
kell attól, hogy a most folyó háború által támasztott 
ellentétek a protestáns egyházak között állandóakká 
válnak.

Egyik bizonyítéka ennek az a mód, ahogyan a 
német protestantizmus készül a reformáció 400 éves 
jubileumára. A terminus elég messze van még, akko
rára a béke is megjöhet, a német protestáns egyhá
zak közös bizottsága a politikai viszonyokra való 
tekintettel mégis feladta azt a tervei, hogy 1917. októ
ber 3l-én az összes protestáns egyházak emlékünne
pén részt vegyen, Ehelyett külön ünnepet rendez vala
melyik Luther emlékét őrző városban s a gyűjtendő 
jubileumi alapítványt is kizárólag német egyházi cé
lokra fogja fordítani, amennyiben a Deutsch. Evang. 
Kirchenausschuss révén a németországi és a Német
ország határain kivül élő német egyházak háború
okozta sebeit akarja vele gyógyitgatni. E terv a német 
császár jóváhagyását is megnyerte már, igy tehát a 
német protestantizmus a jubileumon külön ünnepel 
majd.

Ez a külön ünnep mintha symboluma lenne a 
mi szemünkben a protestáns lelki közösség végleges 
széthullásának! Helyesnek, jogosnak, teljesen indo
koltnak tartjuk és mégis fáj a szivünk miatta.

Ha külön-külön egyházakban éltünk is, ha más 
volt is a nyelvünk, mások a nemzeti és politikai tö
rekvéseink, ha különböző volt is az egyéni meggyő
ződésünk és karakterünk, azért mégis testvéreknek 
tudtuk egymást, egy volt az Isten után való vágyódás, 
egy a lélek bennünk.

Most ennek vége a háború miatt. Külön ünne
pelünk, külön bujunk össze, a protestanizmus egysége 
alkotó részeire, nemzetiségi, vagy legfeljebb politikai 
egységekre bomlik.

Ez a szabad, egyéni fejlődés szempontjából 
előny lehet, a protestantizmus vallási világmissziója és 
pozíciója azonban keservesen meg fogja ezt az előnyt 
sinyleni, mert az amúgy is problematikus egység he
lyére a bellum omnium contra omnes lépne. Bár más
kép fordulna a dolog, mert ez kilátásnak a mostani 
háború után — felette szomorú volna!

Szim onidesz Lajos.

fM~w~w_Pi_rri-— *—‘rr«‘r»*»*‘ —i—i—riVnpr»—■-— r

Az egyház és az ifjúsági mozgalom.
— Válasz Biszkup Ferencnek.|—

Végtelenül jól esik, hogy fenti cim alatt irt cik
kemre (1. az Ev. Lap 24. és 25. számát) visszhangot 
is hallok. Az ifjúsági mozgalom ügye nagyon meg is 
érdemli, hogy törődjünk vele, mert — én úgy gondo
lom — egyházunk létföltétele. A cselekvés szükséges
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ségében teljesen egyetértünk, az egyházi szempontból 
való megítélésében is, bár a látszat ennek ellene mond. 
Én az ifjúsági mozgalomnak úgy elméletben, mint gya
korlatban csupán evangélikus egyházam szempontjából 
vagyok hive. Ezt észrevehetőleg ki is emeltem. Az 
-egyházi érdek választ el minket a prius és a posterius 
dolgában. Én elsőnek, alapnak, mindennek veszem az 
evangéliumot, az Isten igéjét. Az én ideálom, hogy 
ezzel neveljünk keresztyén jellemeket, akik épen ezért 
jó evangélikusok. Megokoltam már ezt korábbi cik
kemben, Ez megfelel az evangélikus egyházunk szel
lemének és hagyományos munkájának. A keresztyén- 
séget az Ige hozta létre, a reformációt, evangélikus 
egyházunkat ez teremtette meg, mert ebben van a 
lélek, az élet. Egyházunk is ezzel nevelt, hatott a múlt
ban és a jelenben. Arról van szó csak, hogy egy spe
ciálisabb körben megfelelő módon végezze ezt a mun
káját. Egy vallástanárunk mondta előttem, hogy fél az 
ifjúságnak Krisztusról, evangéliumról beszélni. Vallás
ról, vallástörténetről, egyháztörténelemről, meg egyház
ról, arról beszél. Tudom, hogy ezt helytelenítjük, de 
ez az őszinte beismerés, mely állandósítva vallástani- 
tásunk csődjét jelentené, mégis visszatükrözik sok o l
dalról. Lám itt az egyház igehirdetöi feladatát és ezzel 
való jellemképző munkáját nem teljesiti úgy, amint 
hivatása. Tennie kell, sói fokozott mértékben, a szemé
lyes hit és vallásos meggyőződés minden erejével, külö
nösen pedig élöpéldájával. Itt pedig az ifjúsági moz
galom területére lépünk, mert annak ez a feladata. 
Nagyon elismerem a történet, a történeti életképek ne
velő hatását, de nem fogom túlbecsülni; az írás, 
evangélium, Krisztus élete tanulmányozása, lélekbe 
vitele még több őserőt és keresztyéni életerőt ad. — 
Én el tudok képzelni és ismerek is jó evangélikus 
embert, akinek vallásossága csupán az evangéliumból 
táplálkozik. A hitvallási iratokat nem ismeri, történeti 
életrajzokat nem olvasott. Egyházunk alapja, egyéni 
életünk főforrása mégis csak az írás ! Abból kell me
rítenünk. Ezzel munkálkodik és kell is munkálkodnia 
az egyháznak. De nagyon jó és kell, hogy legyen 
emellett más *is. Minden ami ennek munkáját előse
gítheti, ami a célt: evangélikus ifjúság nevelését szol
gálja. Ezért haladhatunk mi mindnyájan a cél áthatott, 
erős szolgálatában egy utón — bizonyos árnyalatbeli 
és módszerbeli különbségek dacára is. Oda kell vin
nünk és ott kell elhelyeznünk a szerzett talentumokat, 
lelkünk legjavát. Ha a cél áthat és annak szolgálata 
lelkesít bennünket, akkor meg i^ fogjuk érteni egymást. 
Csak az elméletben vannak athidalhatlan ellentétek! 
Nálunk pedig azok sincsenek.

A Diákszövetségre tett megjegyzésekre is van egy
két szavam. Felekezetközi: az tény, de azért az egy
házaknak nevel. Innen kerülnek ki azok a világi fér
fiak, akik igazán egyháziak. Már ki is kerültek olya
nok, akik a szórványokban istentiszteletet tartanak, akik
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a lelkész munkájában bibliával a kezükben segédkez
nek. Ne mondjuk ezt „felelőtlen bibliamagyarázat“- 
nak. Il>en kifejezést bizonyos alkalommal csak a kol
lokviumon lehet egészen jogosan használni. Hallottam 
én mar nem theológus ajakról sok helyes és hittel telt 
irásmagyarázatot, amin bizony épültem és tanultam. 
Jó irásmagyarázatot nem épen a tudományos exegezis 
nyújt. Megértés kell ide és csak szükség esetén a kriti- 
zálás. Én azt hiszem, úgy vagyunk a bibliával, mint 
egy felséges szép tájjal. Gyönyörködik benne a lel
künk, szemléli, elnézi annak gyönyörű flóiáját és nem 
gondol azokra a geológiai alakulásokra, amelyek azt 
létrehozták.

A feleke/etközi Diákszövetség felekezeti embere
ket nevel. Én se tudtam ezt megérteni itthon és csak 
jóindulatú szemlélője voltam a mozgalomnak. Német
országban változott róla a felfogásom. Feledhetetlen 
előttem az a nyájas, kedves kör és az a keresztyéni 
melegség, amit más egyesületben nem találtam, még 
az egyházi alapokon álló Philadelphiában sem. — És 
csak akkor éreztem magamat közöttük igazán otthon 
és jól, a mikor egy alkalommal mindnyájan hangoz
tattak : „wir sind evangelisch-lutherisch." — De hazai 
példával is szívesen szolgálok. Kerestem a Diákszö
vetséggel az összeköttetést és jártam oda. Kikeresget
tem az evangélikusokat és kutattam az egyháziasság után. 
Az eredmény örömmel töltött el. Az egyik az mondta, 
hogy azóta lát» gatja buzgón a templomot, amiót 1 a 
Diákszövetségbe jár. A másik vallomása: „azóta va
gyok igazán evangélikus, amióta a Diákszövetség által 
az Urat megismertem.“ Nem hozok fel több példát, 
hanem csak sok hasonló ifjú embert kívánok evangé
likus egyházunknak. Segítsük ezt elöl

Még egyet. A külföldi, különösen angol iz ellen 
is van szavam. A mozgalom nem pattant a magyar 
földről, de a magyar földön nemzeti és az lesz. Se
gítsük (lő munkálkodásunkkal ezt az átalakulást, de 
tétlen szemlélődésünkben ne kritizáljunk. A német 
lapokból olvasott megjegyzésekkel vallom én is, hogy 
Angliában is vannak keresztyének. Ha vallási össze
tételében nézzük Angliát, akkor nem csodálkozhatunk 
afelett, hogy ott nem érvényesül a keresztyénség. 
A vallási téren tapasztalt „angol befolyás tulajonké- 
pen skót befolyás volt. A háborút pedig igazán nem 
a skótok csinálták.“ (Bernáth István.) Nem védelemre, 
de kis tárgyilágosság végett hoztam fel. A Diákszövet
ség ügye független tőlük teljesen. Különben tanulmá
nyozzuk a német mozgalmat.

Az ifjúsági egyletek megismerését legyen szabad 
ajánlanom. Ott már evangélikus vezető embereket is 
találunk.

Befejezésül csak ennyit: a komoly munkálkodás 
a nézeteltérések mellett is egyesíteni fog bennünket. 
Egyházunknak a munkálkodásra, nekünk pedig az 
ügyességre van szükségünk. M .rc s e k  J á n o *.
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Hostári levelek.
IV.

Homines sumus.

Italia . . . Róma . . . Velencze . . . Nápoly . . . 
Dante . . .  Petrarca . . .  Leonardo da Vinci . . .  és . . .  
D ’Annunscio. Szédületes érzések kavarognak lelkűnk
ben. Dac? Lelkesedés? Öröm? Félelem? Lemondás? 
Kétségbeesés? Düh? Nem. Bosszú. Ez az az érzés, 
amely végigviharzik az Ótestamentumon, amely a pró
fétákat extazisba ejti s amely Jahvénak az ajkára adja 
a szavakat: Megbüntetem az apák vétkeit a fiákban 
hetediziglen. Ez az az érzés, melyet Jézus, az Ujtesta- 
mentum nem ismer, amely Péter kezébe adta a szab- 
lyát, hogy Málkus fülét behasítsa. Itália! Judások ha
zája! Azt hiszed Jézusok állanak veled szemben, akik 
lehajtják fejüket és azt mondják: Rakj új kereszteket 
a vállamra, lemondással viszem azokat is Golgotha 
felé? Nem. Emberekkel találod magad szemben, aki
ket ha százszor letipornak, százesyedszer újra fel fog
nak emelkedni. Itália! Te valóban eszünkbe juttatod, 
hogy porból vagyunk, hogy úgy tépjük egymásnak 
húsát egy koncért, mint az éhségtől vonító farkasok 
a hómezökön. Itália ! Te felszabadítod a lelkekből mind
azt a véres keserűséget, melyet eddig megadással 
hordtunk kebleinkben, Itália! Te kétségbeejted mind
azokat, akik remélték a világbéke, az örök béke be
köszöntését, mert ahol ilyen cynismussal tépnek szét 
egy évtizedes testvéri szövetséget, ott megváltásnak 
még nincs helye. Itália! Te szemükbe nevetsz mind
azoknak, akik ezt a vészes forgatagot vallási szem
pontból igazolni próbálták. Szegény, szegény theolo- 
gusok! Tisztelet és becsület tudományos munkálko
dástoknak. De mégis most maradjatok távol tőlünk. 
Ne akarjátok nekünk bebizonyítani, hogy a háború 
Isténtől ered, hogy ő a bűnös világot akarja ezáltal 
ismét a javulás útjára téríteni, hogy az embereket ke
resztyén lelkületűk viszi arra, hogy egymást öldököl
jék és elárulják. Hiszen akkor a keresztyénség nem 
a szeretet, hanem a kegyetlenség vallása volna! Ne 
vigyétek ki Jézust a vérmezőkre. Hagyjátok őt a beteg
ágyaknál, kórházakban, özvegyeknél és árváknál. 
Hagyjátok a keresztet a bajtársi sírokon és ne vigyé
tek a csapatok élén az öldöklő ütközetekbe. Ma ami
kor véres lángok lobognak az egész világon Jézus, a 
keresztyénség sírva rejti el orcáját.

Szerettünk téged, Itália! Szerettük kék egedet, 
lagúnáidat, gondoláidat, dalaidat, szerettük sárguló 
citrom és piruló narancsberkeidet, szerettük kultúrádat, 
becsültünk mindazért, ami szépet és jót adtál az em
beriségnek. Eretneklábunk is meg-megrogyott, amikor 
fölcsillant szemünk előtt az örökváros fénye, amikor a 
napsugarak incselkedtek egymással a Szent Péter 
templom kupoláján. És most megvetünk! Nem annyira 
árulásodért, mint inkább, hogy eszünkbe juttattad,

470



30 . s z á m .

hogy emberek vagyunk. Mi is emberek vagyunk, de 
ti még emberiebbek vagytok az embernél. Mi nem tud
tuk, hogy mit jelent a XX. században egy világhábo
rút végigküzdeni. Előttetek ott volt az eleven példa. 
Nem hatolt el hozzátok a harci lárma? Nem láttátok 
a lángbanálló országokat, az üszkösödő városokat és 
falvakat? Nem hallottátok a sóhajokat, nyögéseket, a 
sírást és átkokat ? Nem hatoltak velőtökig az asszonyi 
sikolyok? Nem indított imádkozásra csöndes estéken 
békés harangjaitok kongása? Itália nagyot vétkeztél! 
Hol veszed elő azokat az erkölcsi erőket, melyek egy 
győzelmes háborúhoz szükségesek?

Itá lia ! Hálásak vagyunk te néked, hogy feléb
resztettél abból az illúzióból, hogy keresztyének va
gyunk. Keserű az ébredés, de magában rejti a gyó
gyulást. Most még betegek vagyunk, ezer sebtől vér
zők, azért ne kívánd, hogy megbocsássunk neked. 
Majd ha a sebek gyógyulni kezdenek s az egész em
beriség a megbocsátás oltára köré gyülekezik, talán 
— meg fogunk neked is bocsátani.

Elárultál bennünket, eladtad magad: Homines 
estis! S mi nézünk elébed, fölvesszük még a te kez- 
tyüdet is : Homines sumus !

*
Szelidszemü, jámbor lelkű népfölkelő tizedes. A 

neve nem jut eszembe. Még első mostári istentisztele
teimen láttam. Azután a kórházba került. A bénulás 
veszedelme fenyegette bal karját. Érzései poetikus len- 
dűletüek. Politikai érettsége bámulatos. Gondolatai sok 
theologust megszégyenítenének. Hallgattam. Beszélt.

Előadta, hogy még odahaza a békés múltban 
legboldogabb órái voltak azok, amelyeket a templom
ban töltött. S azóta csak megérlelődött benne a meg
győződés, hogy Isten és a túlvilági élet reménysége 
nélkül földi küzködésünk meddő, minden szenvedé
sünk értéktelen. A földi szenvedésnek nagy értéket 
tulajdonít. Ezt a háborút az Isten akarta, kellett akar
nia, mert nap-nap után bünösebb lett a világ. A nagy 
tudósok istentelenségét nem tartja veszedelmesnek, de 
nagyon félti a magyar nép lelkét a socialistáktól, akik
től ő mindig távol tartotta magát, de akik nagyhangú 
szavalataikkal népünk nagy részét már kezdték letéri- 
teni az istenes útról. Ezért kellett a háború. Az embe
reknek ismét egy nagy tisztuláson kell átesniök, hogy 
a világ ki ne essék sarkaiból. Van neki itt a katonák 
között — meséli — valami rokona, aki hires volt 
káromkodásairól, léha életéről, istentelenségéről, aki
nek legnagyobb élvezetet szerzett gúnyt űzni azokból, 
akik istenes életet éltek. Ez az ember végigszenvedte 
a szerbiai hadviselés eddigi borzalmait, végigverejté
kezte a visszavonulás fáradalmait. Betegen, megtörtén 
került a kórházba. Egyszer közel is volt halálához. 
Legveszélyesebb napjaiban meglátogatta őt. Beszélt 
neki a büntető Istenről, aki kárhozatba taszítja az el
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vetemülteket. Halálhideg verejték gyöngyözött a beteg 
homlokán. Beszélt neki a könyörülő Istenről. Égi re
mény csillogott fel a bűnös szemében. Erős szerve
zete győzött, felépült és azóta nem akar régi életére 
visszaemlékezni, Az ó ember meghalt benne . . .

És az én barátom szentül meg van győződve, 
hogy ez a háború mindnyájunk számára megváltást 
fog jelenteni, hogy valamennyien ismét felszívódunk 
az isteni légkörbe. És én szent döbbenéssel elmélke
dem szavai felett. Érzem, hogy az én lelkemben nincs 
akkora bizalom. Síró, verejtékező haldoklók ágyánál 
állottam én is. Reszkető lelkeket igyekeztem vigasz
talni én is. És nem merem állítani, hogy az a hit lán
golt volna szemükben, amelyet mindnyájuknál oly 
sóvárogva kerestem. Ami megtörő szemsugarukból 
felém sírt, az az idegtépő félelem volt. S amit eddig 
csak fázón sejtettem, az lassan-lassan határozott meg
győződéssé kezd bennem érlelődni, hogy az emberek 
legnagyobb része vallásos életének legjelentősebb ins
pirálója a félelem, az a rettenetes belső szorongás, 
amely a kételkedők lelkét eltölti, amikor a túlvilág, az 
„Ignoramus“ kapui előtt állanak, amely nagy atheistá- 
kat rákényszerített, hogy a halálos ágyon a pap után 
mondják: Hiszem, hogy az Isten, fiának érdeméért 
minden bűnömet megbocsátja! Hangsúlyozzuk azon
ban, hogy ezt nem merjük mindenkire vonatkoztatni. 
Mert viszont láttunk olyanokat is, akiknek halódó 
lelke a félelem legkisebb jele nélkül, a szilárd hit biz
tos nyugalmával csaknem szemeink előtt a túlnanba 
átfinomúlt. és mégis ez a félelem jajveszékel körülöt
tünk, az az érzés melyet a vadember érez, amikor egy 
kiálló sziklába megbotlik, azután leborul és a sziklát 
imádja.

Óriási lelki harc folyik idekünn és odahaza. A 
világháború küzdelme elenyésző ahhoz képest. Nyomá
ban a lélek letarolt vérmezői, ezer vészes jajszó, po
koli kínok és átkokat kiáltó szenvedés fakad. És en
nek a harcnak döntő jelentősége lesz. Ez fog vinni 
ahhoz a jézusi világnézethez, amely eddig is délibáb
ként táncolt szemeink előtt, amely után epedve nyúj
tottuk ki karjainkat, amelynek szédületes magaslataira 
még eddig sohasem sikerült emelkednünk. Hiába . . .  
Homines sumus!

És még mindig vannak, akik nem tudják, miről 
van szó ! Hogy itt nem testek, hanem lelkek harcolnak. 
Még mindig vannak, akik testiségüket építik, akik: 
csarnokokat építenek a Mammonnak. Akik ezekben a 
napokban is bűnös földi gazdagságra vágynak. Sze
gény tizedes barátom ! Te csak harcos bajtársaid lelki 
küzdelmét szemlélted. Nem ordítottad a papiroscsizma- 
szállitók és posztócsalók fülébe: Jertek ki a lövész
árkokba ! Nem állítottad szemük elé a lefagyott karo
kat és lábakat, melyek annyi katonánk életébe kerül
tek. Nem néztél bele ezeknek sárból gyúrt leikébe. 
De lelkileg meg kellett neked is döbbenned, mikor
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ezekről a bűnökről olvastál. Gondolkoztatok-e ti Mam- 
mom rabszolgái magasabb rendeltetésiekről? Ugye 
nem? Homines estis!

Mostar, 1915. május 28.
S zán tó  R óbert.

Az ember származása.
ix.

Az ismeretlen erő hatalmának és fokozatos nyil- 
vánulásának, a fejlődésnek a gondolatat, az evolu- 
tionismus legfőbb kifejtőjénél. Darwinnál találjuk meg 
leginkább, aki az embert az összes létalakokon át 
nyomozta és igy az evolutionista elvnek tulajdonké- 
peni kifejtője volt.

Maganak az evolutiónak a gondolata azonban 
igen régi. Némi halvány képét megtaláljuk a mi szent 
könyvünkben is. Az Ószövetség szerint a Teremtő 
először az élet alapjait: a földet, vizet, fényt, meleget, 
azután a szerves életet és ennek legalsó alapjait: 
a növényeket, majd a legprimitívebb szerves lényeket a 
mindenféle „csuszó-mászó* állatokat, azután a halakat, 
és a madarakat, végül az emlősöket, legutoljára pedig 
az embert teremtette. A görög bölcselők közül Anaxi- 
mandernél és Aristotelesnél jelenik meg leghatározot
tabban a fejlődés gondolata. Anaxfmander szerint az 
élő organismus összes alakjai és fokozatai a nap me
lege által az iszapból állottak elő. A fejlődés végén 
megjelent az ember. Aristoteles már nem csak a gon
dolkodás, hanem a természettudományi vizsgálaton 
nyugvó tapasztalat is vitte arra a gondolatra, hogy a 
szerves élet alakjaiban bizonyos egymásutáni fokozat, 
rend, szóval fejlődés van. A modern természettudo
mányok hajnalán a Svéd Linné is elfogadja a szerves 
lények bizonyos tökéletesedési fokozatát, ezeket azon
ban nem egymásból fejlődőiteknek, hanem a szent írás 
alapján egymásután az Istentől teremtetteknek mon
dotta. „Tot sunt species, quot ab initio creavit infini
tum ens.a „Annyi a faj, amennyit kezdettől fog.a te
remtett a végtelen létező,“ volt az ő természettudomá
nyi alapelve. Ezzel szemben a bölcselők közül Kant, 
a természettudósok közül Okén hangsúlyozták, hogy 
az élőlények között bizonyos fokozati, fejlődési össze
függés van. Még a nagy német költő, Goethe is ennek 
a gondolatnak hódolt, anélkül, hogy az Isten teremtő 
hatalmát kétségbevonta volna. Büffon a rokonállatok 
közös eredetét és a külső létfeltételek átalakító hatá
sát hirdette. Kortársa, Etienne Geoffroy de St. Hilaire 
már az egész állatországban a felsőbb létalakoknak 
az alsóbb létalakból való leszármazását tanította és 
már fajalkotó tényezőket is ismert és ezeket a táplál
kozásban, a talajalakulásban és az éghajlatban találta 
meg. Valamennyi elődje és kortársa fölé emelkedik 
azonban a fejlődési elv fölismerése terén Jean Bap-
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histe Lamarque. Lamarque szerint a föld összes lényeit 
a természet hozta létre egy őscsirából az ősnemzés 
segítségével.

Az őscsirából végtelen idők lefolyása alatt komp
likált organismusok keletkeztek és a legkülönfélébb 
irányokban differenciálódtak. Az így differenciált orga
nismusok nemzedékről-nemzedékre átöröklödtek és igy 
állottak elő a fajok.

A fajok előállásának pedig a legfőbb fak
tora hiányos szervek használása, elhanyagolása, miáltal 
az illető szervek vagy jobban kifejlődtek, hatalmasab
bakká lettek, vagy elkorcsosodtak, végül pedig egé
szen eltűntek, az így egyfelől kifejlődött másfelől el- 
korcsosúlt szervek pedig átöröklődtek. Lamarque taní
tása azonban nem tudott érvényre emelkedni kora 
nagybefolyású tudósának, Cuviernek ellenvetései miatt. 
Ez utóbbi szerint négy állatkör van, még pedig lefelé 
menő sorban: gerinczesek, puhatestűek, ízeltlábúak és 
sugárállatok.

Ezek azonban nem hogy egymásból, legke- 
vésbbé pedig egy közös alsóbbrendű szervezetből fej
lődtek ki, hanem a Teremtő alkotta meg úgy készen 
a négy állatkört, még pedig egy legutolsó, mindene
ket elpusztító világkatasztrófa után. Az Isten u. i. 
számtalan, váratlanul jövő vizözönt, jeget, vulkanikus 
kitörést, földrengést bocsátott a földre, melyek alkal
mával minden szárazföldi és viziállat elpusztult és így 
neki minden egyes katasztrófa után újabb és újabb 
állattypusokat kellett teremtenie. így teremtette a leg
utolsó négy állatkört, legvégül pedig az embert. Elmé
letét egyrészt a föld egyes rétegeinek látható eltolódá
sával és az azokban feltalálható csonUövületekkel, 
másrészt és kiváltképen a pólusokon jégbefagyva és 
épségben talált óriási emlősök holttesteivel bizonyí
totta.

Cuviernek ezt a katasztrófaelraéletét megtámadta 
és lerontotta az angol Lyell. Lyell szerint a föld belső 
erői állandóan, egyformán és lassan működnek. Hir
telen egyetemes, az egesz földre kiterjedő és minden 
élő lényt megsemmisítő katasztrófákról beszélni nem 
lehet. Az egyes földrétegek keletkezése, lerakódása, 
elmozdúlása vagy helyenkénti megtörése a vulkanikus 
hőség nyomása, vegyi rokonság hatása, ásványi olda
tok és gázok benyomúlása, végül pedig az elektro
mosság és magnetizmus erőinek hatása következtében 
állott elő. Ezt az elméletet általánosságban elfogadták 
és uralkodává tették a geológusok. Fontossága abban 
van, hogy a hirtelen és egyetemes, mindeneket elsöprő 
katasztrófákról szóló nézetek elhárításával a lassú, egy
másból folyó fejlődés elméletének útját egyengette. Az 
így előkészített utón lépett Louis Wallace, majd Dar
win, aki korszakalkotó müveiben az evolutiót magya
rázta, fejtegette, számtalan adattal bizonyította és a 
természettudományokban uralkodóvá tette.

H uazágh G yu la .
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T U D Ó S ÍT Á S O K .
A tiszai egyházkerület közgyűlése. A tiszai 

egyházkerület julius hó 21-én Miskolcon tartotta meg 
a múlt évi közgyűlés kényszerült elmaradása követ
keztében úgy az 1913-ik, mint az 1914-ik közigazgatási 
év tárgyaival foglalkozni hivatott rer.des közgyűlését. 
Megelőző napon a különböző bizottságok üléseztek. 
A közgyűlést megelőzőleg gyámintézeti istentisztelet 
volt, melyen Móhr Béla kassai lelkész prédikált. A 
kerületi felügyelő, Szent-Iványi Árpád rövid és tőle 
megszokott tartalmas megnyitóbeszédet mondott, majd 
a formaságok elintézése után a püspök terjesztette 
elő nyomtatásban megjelent igazán tartalmas, az egy
házat e nagy időkben érintő kérdések minden ágára 
kiterjedő jelentését, mely a tiszai egyházkerületnek 
méltó történelmi dokumentuma marad. Egyetemes, 
tan- és pénzügyi dolgok, majd a kerület életébe vágó 
több fontos kérdés elintézése következett azután. Csak 
a kiemelkedő és vitát provokált ügyekre terjeszkedünk 
ki rövid jelentésünkben. .Örömmel konstatá'ható, hogy 
a kerület tevékeny püspöke különös gondot igyekszik 
fordítani a szórványok gondozására. Fokozatosan öt 
missiói pontot fog a kerület kongruás lelkészi állássá 
szervezni. Ezek között a máramarosszigeti, beregszász— 
munkácsi, szabolcsi, sarkadi missiói pon'okat. A hívek 
összeírása és beosztása folyamatba vétetik. Kifejezésre 
jutott e pontnál egész helyesen az a felfogás, hogy a 
missió gondozása nem partikuláris, hanem egyetemes 
egyházi érdek, épen ezért óhajtandó és kívánatos volna, 
ha ezt a kérdést az egyetemes egyház venné kezébe 
és egyöntetűen egyházunk és szórványbeli egyháztag
jaink javára sürgősen és alaposan megoldaná. A má
sik kiemelkedő pont a segédlelkészhiányról való gon
doskodás. A tiszai egyházkerület igénybe óhajtja venni 
az eperjesi theol. akadémián nevelt theologusokat és 
kötelezni őket arra, hogy a theologia elvégzése után 

i letben vállaljanak segédlelkészi állást. A becsü
letszóval való kötelezést természetesen elvetették, de 
elvárják a hallgatóktól, hogy a kerületben való szol
gálatot erkölcsi kötelességüknek tartsák. Az egy esz
tendei segédlelkészi szolgálatot szükségesnek és köte
lezőnek mondja ki a közgyűlés, a püspöknek azon
ban megadja a jogot, hogy indokolt esetben ez alól 
felmentést adjon. Felruházza a püspököt a segédlel
készeknek — az egyházközségi autonómia tiszteletben 
tartásával — kinevezésével és áthelyezésével. Kiemel
jük a tárgysorozatból a gömöri egyházmegye felter
jesztését, mely kötelezőleg kívánja kimondani, hogy 
egyházi tisztviselő titkos társulatok (szabadkőművesség) 
tagja ne lehessen. Az efölötti vitát Dr. Mikler Károly 
előadói javaslata nyomán a gömöri egyházmegye ki
váló felügyelője Kubinyi Géza gömöri főispán nyitotta 
meg, ki nagy őszinteséggel, evangélikus emberhez illő 
nyíltsággal és aggodalmaskodó egyházszeretettel muta
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tott rá a különösen főgimnáziumainkban lábrakapott 
szellemre, amelynek kiküszöbölése eminens egyházi és 
hazafias érdek.

Nem térhetünk itt rá most arra a nagyszabású, 
magas színvonalú, feszült érdeklődés közben tárgyalt 
és többekben kissé kínos érzéseket keltő vitára, mely 
a végén valóságos drámai fordúlatot vett, sőt már ál
dozatot is akart teremni, csak a határozatot említjük 
meg, mely kimondja, hogy egyházi tisztviselő (lelkész, 
felügyelő, tanitó, pénztáros stb.) olyan egyesületeknek, 
vagy pedig titkos társúlatoknak, melyeknek működése 
az egyházi, állami és társadalmi rend ellen irányul, 
tagja ne lehessen. E kérdést a kerület az egyetemes 
egyház révén a zsinathoz teszi át, mint amely dönteni 
és ilyen intézkedést törvénybe iktatni hivatott. A jövő 
évi közgyűlés színhelye a 100 esztendős kassai ev. 
templom lesz. Az utóbb említett vita közben érkezett 
meg a kabinetiroda válasza a közgyűlés két táviratára, 
melyekben a kerület egyrészt a sarajavói gyilkosság 
feletti részvétét, másrészt - az olasz hitszegés feletti 

. megbotránkozását tolmácsolja, egyben hódolatát fejez
ve ki a trón előtt. A király válasza élénk lelkesedést 
és örömet keltett.

A fejérkomáromi evangélikus egyházmegye
folyó évi junius hó 29-én, Komáromban tartotta meg 
ez évi rendes közgyűlését, amelynek keretében Jánossy 
Lajos esperes ünnepélyesen beiktatta az egyházmegye 
egyhangúlag megválasztott új felügyelőjét: lándori 
Kéter Zoltán d r -1. Az új felügyelő hatalmas beszéddel 
köszöntött be s 1210 kor. befizetésével 2000 koronára 
egészítette ki egyik évekkel ezelőtt létesitett alapítvá
nyát. A beiktatott felügyelőt a lelkészi kar nevében 
Gáncs Jenő alesperes, a felügyelői kar nevében Köhler 
Albert egyházmegyei m. felügyelő, a tanitói kar nevében 
pedig Bödecs Sándor tanitóegyesületi elnök üdvözölte 
szívből fakadó szavakkal. A közgyűlés kegyelettel ál
dozott a már egy éve lemondott s azóta el is hunyt 
volt felügyelője: Solymossy Ödön báró emlékezetének, 
aki végrendeletében 6000 korona alapítványt tett az 
egyházmegyebeli lelkészek özvegyei és árvái számára. 
Jánossy Lajos esperes jelentéséből megnyugvással ér
tesült a közgyűlés a szeretet ezerféle munkájáról, mely- 
lyel hívek és vezérek a háború rendkívüli szükségle
teit fedezni, annak kibeszélhetetlen nyomorúságát eny
híteni s népünkben a minden áldozatra kész lelket 
ébrentartani igyekszik; hálával emlékezett meg érettünk 
küzdő véreink hősiességéről, letette lélekben a dicsőség 
cserfakoszoruját az elesett hősök sírjára, a gyülekeze
teket pedig felhívta, hogy majdan a templomok falán 
elhelyezendő márványtáblákon örökitsék meg az ő 
neveiket. Az egyházmegye 24,800 korona hadikölcsönt 
jegyzett, mig a hívek jegyzése csak öt falusi egyház- 
községből — ahol ezt is nyilvántarthattak — megha
ladja a más félszáz ezer koronát. Az iskolákban majd 
mindenütt kisegítő erők látták el az oktatást. Az egy-
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házközségek háztartásai mind rendben voltak, ép igy a 
példás pontossággal kezelt egyházmegyei közigazga
tási és lekészi özvegy- és árvaseg^lyző intézeti pénz
tár is. A közgyűlést az esperes buzgó imádsága fe
jezte be.
j i_ n _ n jw - w - i-l - i- i- - n j - ir r . r j — * - * * * , * !* -  i* n ‘ - * * * “ r * -  ■* ~  * * ■ *

KÜLÖNFÉLE.
Választás. Kutas Kálmán budapesti esp.-segéd

lelkészt a zalaegerszegi egyház e hó 18-án tartott vá
lasztó közgyűlésén egyhangúlag meghívta lelkészül. Az 
Úr áldja meg bemenetelét!

Gyászrovat. Laczo János árvanagyfalusi lelkész 
69 éves korában, 44 éves lelkészi működése után el
hunyt. — Hősi halált haltak: Hajas Jenő, Hajas Endre 
rábaszenttamási ev. lelkész hadnagy-fia; Kiss János 
magyarbolyi kántortanitó és Graiz Emil, a nyug. maldari 
ev. tanító fia. — Legyen emlékük áldott.

A tiszai egyházkerület 1914—15. évi á lla 
potáról szóló püspöki jelentést Geduly Henrik püs
pök két vaskos füzetben terjeszti a kerületi közgyűlés 
elé. A püspöki jelentés felöleli a kerületbeli egyházak 
és iskolák összes életnyilvánulá^ait, különösen részle
tes a belmissziói munkáról való számadás. Figyelemre
méltó a háborús helyzet okozta károkról adott átte
kintés. Ebből látjuk, hogy a károsultak segélyezésére 
a kormány a püspök kezéhez 5000 koronát utalt ki, 
mely összeg szét is osztatott a károsultak között. Jól 
esik látnunk a jelentésből, hogy a felvidéki hadiálla
potból folyó, különösen az iskolákat igénybe vevő 
beszállásolások idején a püspök az oktatás folytonos
sága érdekében erélyes felterjesztést küldött a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumba. Szóvá teszi a püs
pök a kapkodó és egymásnak ellent is mondó minisz
teri tanügyi rendeletek ügyét s joggal mutat arra, hogy 
ilyen esetekben az érdekeltek egynémelyikének a meg
hallgatása indokolt és jó volna. Elismerésre méltóan 
képviselte egyházunk érdekeit a katonai lelkigondozás 
terén, amennyiben a kerület lelkészeinek a 10‘7o-a tel
jesít tábori lelkészi szolgálatot (18) s a legtöbb katona
sággal megrakott helyen már most van evang. tábori 
lelkész.

Tábori lelkészek a tiszai egyházkerületből.
Nikodémusz Károly hosszufalui, Sexty Kálmán krizbai, 
Tinnschmidt Sándor szomolnokí, Rátz Ágoston kakas- 
lomniczi, Jamniczky János németlipcsei, Baráth Károly 
várgedei, Dzurányi Dezső cserepesi, Podhorányi Kál
mán svábfalusi, Martincsek Márton kisszebeni, Lukátsik 
Mihály ránki, Kirnbauer Gyula ménhárdi Klauser László 
topoly-hanuszfalvai, Margócsy Aladár ungvári, Csók 
György miskolczi, Schwartz Mátyás topporczi lelkész, 
Matyuga Kamill püsp. missiói lelkész, Fábry Ernő 
iglói segédlelkész és ideiglenesen Holko Mihály rókusi
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lelkész. Ezek közül kötelesség teljesítése közben meg
halt Lukátsik Mihály ránki, kitüntetést kapott Sexty 
Kálmán krizbai lelkész. Egyik lelkész pedig tudomá
sunk szerint szabadságoltatott.

A lapítvány. Balog Jenő igazságügyminister 35 
éves érettségi találkozója alkalmából harmincezer koro
nás alapítványt tett a győri evang. egyházközségnek 
a régi templomnak iskolai célokra való átalakítására 
vagy egy szeretetház építésére Az alapítványt három 
darab tízezer koronás hadikölcsön kötvényben tette le.

A szepesszombati ev. egyházközség folyó hó 
18-án tartott közgyűlésén D r Okályi Géza kir. járás- 
bi ót egyhangúlag felügyelőjévé választotta.

Új theológiai doktor. A bécsi egyetem evang. 
theológiai facultása lie. Schmidt Károly Jenő pozsonyi 
lelkésznek a tiszteletbeli theológiai dokt >ri címet ado
mányozta.

A Luther-Társaság julius 30-án délután Buda
pesten a deáktéri egyh. épület dísztermében rendkí
vüli közgymé't tart a tankönyvvállalati szerződések, ill. 
a társulati tőke egy részének a t mkönyvvállalatba való 
befektetése tárgyában.

Az iglói ág. hitv. ev. polg. leányiskola fenn
állásának 35. évében továbbképző női kézimunka-tan
folyammal bővült. A kezdet rendes nehézségeihez még 
a háborúokozta nehéz viszonyok is járultak, továbbá 
az a körülmény, hogy a róm. kath. polg leányiskola 
ap.icák vezetése alatt velünk egyszerre hasonló célú 
ipariskolát nyitott. De mindennek ellenére, a tanfo
lyamnak mégis volt 13 rendes és 11 rendkívüli tanu
lója s legjobban bizonyítja, talán egy ilyen iskola lét- 
jogosultságát, hogy az itt időző lengyel menekültek 
megfelelő korú leányaik is látogatták. A rendes nö
vendékek az egész éven át részivettek úgy a gyakor
lati (kézimunka, iparművészeti rajz), valamint az elmé
leti (magyar és német irodalom, francia nyelv, keres
kedelmi számtan és könyvvitel) órákon, a rendkívüliek 
pedig csak rövidebb időn át jártak a kézimunkaórákra. 
Valóban hézagpótló ezen tanfolyam nemcsak ama leá
nyok számára, kik a IV. polg. után nem mennek ke
nyérkereső pályára s kikkel a szülők gyakran nem 
tudnak mit kezdeni, mert amint mondani szokás, már 
nem kis lányok és még nem nagy lányok. Itt rend
szeresítik, kibővítik a polg. iskolában tanultakat s a 
varrásban oly praktikus tanításban részesülnek, hogy 
szükségleteiket mindenkor maguk készíthetik el. De 
hasznára válhatik a leendő tanítónőknek, óvónőknek és 
hivatalnoknőknek is, mert hiszen a varrás tudására a 
nőnek minden életkörülmények közt szüksége van. 
Azért nem lehet ezen tanfolyamot, mely valószínűleg 
három éves lesz, eléggé a t.(szülők becses figyelmébe 
ajánlani. Megjegyezzük még, hogy idegen leánykák a 
városban igaz protestáns családoknál jó ellátásban és 
gondos felügyeletben részesülnek.
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A Luther-Társaság figyelm ébe! Kovácsi Kál
mán országgy. képviselő, rákospalotai lelkész a pest- 
me-yei esperesség ez évi közgyűlésén azt a Luther- 
T?isaságot közelről érintő indítványt terjesztette elő, 
hogv a Luther-Társaság oly titkárt alkalmazzon, aki 
egész munkaerejét és képességét a Luther-Társaság 
<rdo’:eben gyümölcsöztethesse. E fontos hivatal ne 
mel'ék'oüalkozás, hanem élethivatás legyen. A Luther
e i  óságának működésének a köre folyton terjed és 
n gjobbá vállik. Az összes ügyek vezetése már most 
is egész embert kivan. Azonban a Luther-Társaság 
még nem az, aminek lennie kellene. Hogy azzá lehes
sen, szükség volna külön megfelelő tudományos iro- 
d; Imi és kereskedelmi képzettségű ember beállítására. 
Az indítvány tárgyalására az esp. közgyűlés nem tar
totta magát illetékesnek. Reméljük, hogy a Luther- 
Társas g tagjai és közgyűlése foglalkozni fognak ezzel 
az inditványnyal.

PÁLYÁZAT-
Irodai teendőkben is jártas  esperességi segéd
lelkészt keresek. Fizetés 3000  kor. Pályázati 
határidő aug. 10. Bővebb felvilágosítást ad

K A C ZIÁ N  JÁNOS
e s p e re s .

Budapest, VI. FeHerdösor 5.

V ilágháború
let tart I

: Irta
RAFFAY SÁNDOR; és Istenigéje

A nyolc füzet egybe kötve 1 korona.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)
Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben..........................................K 2.—
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Párnázott „ „ ...................................  7.—

Pályázat.
A besztercebányai ág. hitv. ev. főgymna- 

siumban az 1915— 16. tanév kezdetével a VII. 
osztály megnyitása folytán egy rajztanári és egy 
a latin nyelvvel kapcsolatos bármely más tárgy 
tanításával egybekötött tanári állás töltendő be, 
egyelőre mindkettő helyettes tanárral. A rajzta
nári állással a rajzoló geometriának, görögpótló 
rajznak, szabadkézi rajznak s az alsóbb osztá
lyokban _ a rendtartásban megállapított óra
számig — más rokon tárgy tanítása van egybe
kötve. A szabadkézi rajzért az önkén, jelentkező 
tanulók külön dijat fizetnek.

Pályázhatnak ág, hitv. ev. vallásu okleveles 
vagy szakvizsgálatot tett egyének, szükség ese
tén egyetemet végzett s alapvizsgálatot tett 
tanárjelöltek pályázata Is figyelembe vétetik. — 
Fizetés 1700 korona. Az állás folyó évi szep
tember hó 1-én elfoglalandó. Az egyházi köz
gyűléshez intézett s kellően felszerelt folyamod
ványok 1915. é v i augusztus hó  7-ig  a fő- 
gymnasium igazgatóságához küldendők. Meg
keresés esetén az igazgató bővebb felvilágosí
tással is szolgál.

Besztercebánya, 1915. július 16.
Főgymn. felügyelő.
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Világháború 
pontos térképei.
C* á korona 2 — *9

Galíciai 2 Olasz
ország 2 Szerbia 
Franciaország .

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n )  le v ő h a d i  
fo g ly o k  té r k é p e  K  1 . —

Kapható:

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (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  -József 
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X ., S z ig lig e ti-u tc a  29 . az.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett ki
váló, tiszta légnyomást csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a kirá 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, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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1915. JULIUS 31.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

f ő s z e r k e s z t ő : SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDESZ LAJOS
FÓMUNKATAp s a K : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.
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T a r ta lo m : Zsámbor Pál: Elrerde?kedés. — Giesz Lajos: A hitetlerek harctan éledt tudatos vallásossága. — K. S. /.: Iskolai 

jótékonyság. — Huszágh Gyula: Az ember származása. X. — E. J.: Adalékok a háború teológiájához. — Avathat-e 
doktort a pozsonyi theológia? — Különféle. — Hirdetések.

E lrendezkedés.
A világháború nagy zivatara után az életnek új 

elrendezése következik. A nagy természetben is mond
ják minden nem más, mint örök rendezkedés. Egy 
megrendítő földrengés, mely néha százezrek áldozatát 
kívánja, nem más, mint elemek, erők. anyag elrende
zése fajsúlyúk szerint, képességük irányában. Minden 
elrendezkedés. A kicsiny madár, mihelyst elvonul 
felette a romboló vihar, megszaggatott fészkét újra 
rendezi vagy más helyen elrendezkedik. S ezt cselekszi 
hasonlóan az ember is. A történelem nem egyéb, mint 
az emberi élet elrendezésének könyve. Az okos, cél
szerű berendezéstől függ úgy az egyes ember, mint 
általában a népek boldogulása.

Körülöttünk ugyan még tombol a világháború 
pusztító orkánja, de már is a békére gondolunk, arra 
a nagy és szép alkalomra, amikor újra kisüt az óhaj
tott béke arany sugara, melynek fényénél újból el kell 
rendezkednünk. Nem az ideiglenes győzelem, hanem 
a józan elrendezkedés biztosítja a jövőt. A győzelem
mel járó jólét a történelem bizonysága szerint gyak
ran jobban puhította, rontotta meg a népeket, mint 
maga a háború.

Kicsiny egyházunk is az élet rejtélyes egyenleté
ben egy szám, egy faktor; helyes elrendezkedésétől, 
az erők józan felhasználásától, csoportositásálól függ 
majd értéke s jövőjének biztosítása.

Általános a vélemény, hogy a lezajlott közel
múltban egyházunk képe sivár, sok tekintetben elszo
morító.

Lépten-nyomon halljuk a keserű panaszt, hogy 
pusztulunk, veszünk. A protestáns öntudat pislogó 
mécsesé törpült s a szent lelkesedés tüze minden 
irányban kialvófélben. A nehezen megszületett s még 
nehezebben vájúdó zsinat alig lesz képes alkotásaival
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a kívánt elrendezésnek megfelelni. Legalább a régi 
csapáson nem. A zsinat összehívása nem történt 
alkalmatos időben ; programmja száraz, sok oldalról 
ellenszenvvel találkozott; nincs meg benne az evan
gélium magva; hiányzik belőle a pünkösdi szent tűz
nek melege. A belső élet fejlesztésére alakulására alig 
fordít gondot, pedig egyházunk a lelki, hitélet egyháza. 
Az aprólékos törvények és kicsinyes szabályre' dele
tek nem egyezhetők meg magasztos szellemével, gátat 
nem ismerő előrehaladásával. A jövőben tehát a zsi
natnak, ha meg lesz tartva, nagyobb körültekintéssel 
és készültséggel kell majd munkájához látnia. Élesebb 
ekével, mélyebben szántani s az együtthatókat cél- 
szerüebben csoportosítani.

A zsinat legszorgosabb feladata lenne az egyház 
mezején megszüntetni a nemzetiségi viszályt s egysé
get, békét teremteni. Hiszen az utolsó évtizedekben 
lezajlott nemzetiségi viszály többet ártott egyházunk
nak mint e.lenfeleink összesen. Megbénította a hasz
nos együttmunkálkodást, elűzte az egyháztól a neme
sen gondolkodó evangyéliumi intelligentiát s Ízlés
telenné, keserűvé tette életünket sőt szégyenérzetet 
keltett fel sokak szivében. Mert mi tagadás benne, 
bizony elszomorító, mélyen elszomoritó jelenetek vol
tak azok, amikor a világháború kitörésekor is egyhá
zunknak hazafiatlansággal megvádolt, meggyanúsított 
lelkészei, felügyelői, csendőri s egyéb fedezet mellett 
vitettek kihallgatásokra, mint meg nem bizható elemek, 
veszedelmes agitátorok!

Szomorú, ijesztő képek és jelenségek ! Nem eme
lik egyházunk értékét, nem nyújtanak fényt s dicső
séget I

Evangyéliumi életünknek ikertestvére a lángoló 
hazaszeretet s igaz meggyőződésünk, hogy aki hazá
jáért nem lelkesedik s annak javán teljes odaadással 
nem munkálkodik, a mennyek országának sem lehet
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hű munkása, igaz szolgája, mert hogyis szeretheti azt 
az országot, amelyet nem lát, ha nem szereti hazáját, 
melyen bölcsője ringott s melynek ölén fáradt teste
édes pihenést vár !

A nemzetiségi viszálynak, mint kórtünetnek oka, 
régi időkre vezethető vissza. Különösen az egyház- 
kerületek politikailag való felosztása; célt tévesztett, 
jóakaratú tévedés, hiba v o lt ; érezzük a keserű csaló
dás fanyar gyümölcsét. Az ellenhatás, melyet e felosz
tás szült, mondhatni fanatizmussá, gyűlöletté fajult s 
a tervbevett egyesítés bomlást, széttagolást eredmé
nyezett. Többé nincs meg az evangyéliumi egység. Két 
tábor nemzetiségi eszméktől űzetve küzd egymás el'en 
az egyház mezején, megfeledkezve az írás szaváról, 
hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden 
nemzetségben az kedves ő előtte, aki féli s paran
csolatait megtartja, Nem az evangéliumot, nem az üd
vöt féltik, hanem a nyelvet, nemzetiségi jelleget. Első
sorban nem a hívek táplálékáról, lelki kielégítéséről 
gondoskodnak s az intézmények, melyeket alkotnak, 
csak külsőleg állanak az egyház szolgálatában, céljuk 
messze esik a magasztos hivatástól, lényegileg bennük 
idegen, pogány isteneknek szolgálnak. Luther elve; 
hogyan üdvözölök, másodrendű, utolsó kérdéssé fajult. 
Most lenne szükségünk tapintatos kézre, nemesen érző 
szívre és fenköltőn gondolkodó elmére, hogy ezen 
áldatlan tusából, nem kívánatos zűrzavarból új életet, 
békét és egyetértést teremtsen. Véleményem szeiint 
minden ajkú híveknek meg kell adni a legmesszebb
menő szabadságot úgy a templomban, mint az isko
lában ! Hadd csoportosúljanak, művelődjenek s dol
gozzanak az evangélium keretein belül, hiszen nyel
vükhöz őseinek hite is tapad; hanem azután teljes 
szívből, minden erővel egyedül egyházunk és szeretett 
magyar hazánk javán munkálkodjanak.

Itt nem tűrnék alkut, alattomos kibúvást, csak 
parancsot, szent törvényt s áthágói ellen kérlelhetetlen 
megtorlást; itt alkalmaznám Keresztelő János ítélkezé
sét; „Minden fa azért, valamely jó gyümölcsöt nem 
terem kivágattatik és tűzre vettetik 1“

Olyan német császár-féle emberre lenne szüksé
günk, ki kipróbált hitével, becsületes jóságával s józan 
eréllyel maga köré gyüjtené a faktorokat s kezét 
nyújtva feléjük megismételné mondását: „és most lép
jenek elő a vezérek s nyújtsák kezüket a közös mun
kára Istennek nevében !“ Vájjon megszületik-e és mikor?

Selmecbánya, 1915. évi julius hó 21-én.
Zsám bor Pál

ev. lelkész.
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A M ím e li harczbin éledi iudatos vallásosság.
A lélek mélyen sarjadzó vallásos gondolatok, 

melyek a béke lágy ölén az „úgynevezett müveitek“ 
gúnyjának czéltáblái voltak, most csodálatosképen
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életre kelnek. A hitetlenek sivár, kopár szivéből is 
poraikból megélemednek.

A csata sorba állítottak lelkén, az orkán eget- 
földet megrázkódtató veszélyében az élmények belát
hatatlan sokasága suhan át. Élmények, melyeknek re
alitását eleddig csak a tudatlan, bigott, tudományos 
niveaun alól állók, minden logikát sutba dobó fantá
zia siralmas termékének tartottak. A hálálutját futó 
élményei a halál dús aratása láttára, a hősök gondo
latainak sólyom szárnyakon való röpte az otthonma
radtak hűséges körébe, k/kkel a lélek utján érintke
zésbe kerülnek : a materialistikus világfelfogással 
harczba indultak szivéből a tapasztalati világ ész 
szavát elnyomó uj hangokat vált ki . . .
. . .  A háború az ész szerint a legnagyobb rendel lenesség, 
mely ezreknek sőt millióknak könnyeit sajtolja ki a 
szemekből, bizonyos rend, bizonyos czélszerüségtől 
van áthatva. A végén ott lebeg ,a kérdéses, avagy 
biztos győzelem. A világtörténelem küzdéseinek 
szenvedéseinek, gyötrelmeinek átélése akarás, czélt 
kitűzött akarástól vezéreltetik! Nípek felemelkednek, 
népek letűnnek . . . .

A harczos végességének, gyöngeségének tuda
tában a világháború, a világtörténet ezen jde ileg i 
lángtüzében az élmények realitása hatása alatt áten
gedi magát az akarásnak, lelke szava szerint: az ős
forrásnak, ősszellemnek. Szűk látóköre kibővülvén, 
minden bizalma csak benne, kiben az örök változat
lant látja. Szelleme, lelke révén rokonságban érzi ma
gát vele, tőle eredtnek gondolja magát. Élményei 
nyújtotta szent hite szerint ezen változhatatlan ősaka
rás, ősszellem, ősforrás, ama hatalmas folyam, mely 
magába szívja a földi sátorház porba omlásakor a 
megtért lélek szellemi egységét. Ezen megfejthetetlen 
ősfolyam medrébe tér a lélek és tovább futja útját, 
tovább-tovább, az emberi végességünkkel fel nem 
fogható örökké valóság pályáján.

A háború orkánja elsöpri az emberi lélekből az 
ott felgyülemlett sok lim-lomot. A vihar mozgató ere
je a mélyebb alapot nélkülöző, emberi hiúságunknak 
tetsző, gyöngeségünket tagadó, de magunkat istenítő 
elméleteket elkapja, miként ősszel a lehűlt avart a 
sivitó fagyos szél. A lélek mélyén csakis a megdönt
hetetlen gránit oszlopok daczolhatnak az idő pusztító 
hatalmával, Az ősforrás, ősszellem, ősakarás, a világ- 
egyetemben mindenütt mutatkozó czélt kitűző akarás; 
a létet az ősakarásban kereső, abban megnyugvást 
találó öntudat; az énnek csodálatos élményi megis
merése után az ősfolyamba való olvadása, az öröklét 
biztos és fenséges gondolata; mindezek ama pillérek, 
melyeket az idő és tér minden hatalma az igazán 
vallásos élményeken átment lélekből ki nem irthat . . . .

Gondolatok ezek, melyekkel nékünk itthon ma
radiaknak is behatóan kell foglalkoznunk. Vallásos 
gondolatok ezek, melyek a keresztyénség kereteibe
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nagyon is beilleszthetők. Az ur vezesse harcosainkat 
mielőbb haza békés otthonukba, hogy aztán a meg
született vallás alapokon a keresztyénség szellemében 
épitsünk. Uleai Lajos

Iskolai jótékonyság.
Ez a mostani világháború fenekestül felforgatta 

az emberi s z ív  érzelmeit. Felszínre vetett olyan utála
tos salakokat, mely máskülönben a nevelés, a társa
dalmi máz meg az alkalom hiánya miatt talán soha
sem került volna napfényre, de viszont élesztett, fej
lesztett számtalan olyan nemes erényt is, mely ott 
szunnyadt minden nemesen érző ember keblében, s 
mely most mint irgalmasság, áldozatkészség, jótékony
ság annyi fájdalmat csillapít, annyi nyomort enyhit, 
annyi sebet bekötöz, annyi bánatot vigasztal, annyi 
könnyet szárit.

Az egész társadalom egy második nagy táborrá 
alakult, mely — mig az egyik sebeket üt, vért ont, 
nyomort terjeszt, kultúrát rombol — ernyedetlen szorga
lommal, kitartással, a melegen érző s z ív  minden lele- 
ményességéxel gondolkodik, tervez, fárad és dolgozik, 
hogy a romokból újra teremtsen, föléjük újra építsen, 
újra felkeltse a csüggedő lelkekben, a megtört szivek
ben a hitet, a reményt, a bizodalmát.

S kinek a lelke lenne alkalmasabb az en béri 
s z ív  legszebb virágainak : az irgalmasság, könyörület, 
a szánalom virágainak ápolására, mint a fogékony 
leánygyermeké ? Hiszen az ártatlan gyermekszív, a 
romlatlan gyeimeklélek jótékony és nemesitő hatása 
alatt még a legfásultabb kebel is megnyílik, még a 
legridegebb materialista is megindul s fogékonnyá lesz 
ideális célok és eszmék iránt.

Gondoljunk csak arra a sokféle módia, melyen 
az elmúlt hónapokban a társadalom minden tagját 
számtalanszor mej. közelítették, mondhatnók, sokszor 
kényszeritették az adakozásra, igaz, hogy mindig ne
mes, jótékony, könyörületes és szükséges célokra. 
S a társadalmi nyomorenyhitő akciókon kívül ott 
volt az iskola, mely hol felsőbb rendeletre, hol saját 
belátása szerint — minduntalan újabb meg újabb 
áldozatokat kért megint csak kitől ? A szülőktől, akik 
tehetségük szerint már amúgy is mindenfelé adakoz
tak. De jött a gyermek az iskolából és könnyes szem
mel kért hol erre hol aira, hol a katonáknak, hol az ár
váknak s bár nehezére is esett egyik-másik szülőnek, 
de a gyermek oly szépen kért, hogy mindig előkerült 
még néhány fillér, valami régi ruhaféle, valami ennivaló.

S büszkén — nem mintha nem tudnám, hogy 
más iskolákban is hasonlóan, vagy talán még szebben 
nyilatkozott meg a jótékonyság, hanem mert ezen iskola 
adatai állnak rendelkezésemre s mert ezen néhány 
sor tükörképe lehet minden más iskola tavalyi jó
tékony munkálkodásának, a szülők áldozatkészségének
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és a növendékek jóságos szivének — büszkén szedem 
ki az iglói ág. hitv. ev. polg. leányiskola értesítőjéből 
a következő adatokat.

Az iskola a hadsegélyző hivatal felszólítása 
folytán a katonák karácsonyfájára 99, a hadifoglyokat 
gyámolitó és tudósitó hivatalára 6046 koronát gyűj
tött. A vak katonák segélyezésére a IV. polg. oszt. 
növendékei a búcsúcsokrok megváltása címén 24, és 
a továbbképző tanfolyam növendékei ugyanez alka
lomból 21 korona 20 fillért adtak. Ezenkívül a to
vábbképző tanfolyam növendékei a tanév végén 
rendezett kiállításon bemutatott munkáikból 1-1 dara
bot eladásra ajánlottak fel a háborúban elesettek 
árvái javára, ami szintén 62*10 koronát jövedelmezett. 
A tanév végén pedig több növendék adta oda juta
lomdiját vagy a vak katonák vagy a helybeli kórhá
zak részére.

Úgy a po'gári, mint a továbbképző minden 
egyes növendéke decemberig kizárólag a katonáknak 
dolgozott. Az egyház 174 88 K értékben vásárolt pa
mutot, amiből a polg. isk. növendékei 69 hósapkát, 
59 térdvédőt, 69 pár érmelegitőt és 2 pár keztyüt 
kötöttek, ezenkívül 55 drb. hasmelegitőt, 14 drb. 
szörmeárut és sok-sok fehérneműt juttattak az illeté
kes helyekre. A továbbképző növendékei pedig 82 
darabot kötöttek. 125 drb. különféle fehérneműt varr
tak és 50 drb. fehérneműt foltoztak.

Emellett az iskolánk tornatermében elhelyezett 
betegeket és sebesülteket igazán gondoskodó szere
tettel látták el mindenféle élelmi és élvezeti cikkekkel : 
vaj, méz, íz, befőtt, tojás, narancs, citrom, tea, rum, 
cukor — minek legnagyobb részét a saját kávéjukon 
takarítottak meg — ezrekre menő cigaretta, kávé, ka
kaó, csokoládé, kenyér, kalács sütemény és főleg a 
gyengélkedők számára minden nap tej. Mindezt a 
növendékek a tanítónők felügyelete alatt rendesen 
ozsonnakor osztották ki a betegek közt és a hálás 
tekintet, a sok-sok áldó szó emléke bizonyára elkí
séri a leánykákat egész életükön át.

De talán növendék* ink legkedvesebb és Iegmeg- 
hatóbb ténykedése volt, hogy tavasszal virággal ül
tették be s folyton gondozzák a temetőnkben nyugvó 
hősök 140 sirhantját. Minden növendék egy-egy ka
tona sirját választotta s könnyekig megható volt látni 
a fiatal leánykákat, amint buzgalommal, szeretettel 
ásták és kapáltak, igazgatták és beültették, gyomlálják 
és öntözik a szomorú sirhantokat, nem hagyva ki az 
oroszokét sem, mert hiszen a mi véreink, a mi hő
seink is ott pihennek idegen országban messze föld
ben s milyen boldogító a gondolat, hogy talán az ő 
sírjukra is ültetnek kegyeletes kezek egy-egy virágszálat.

S most, hogy a sirhalmok virágdíszben pompáz
nak, a szekfübokrok édes illatot lehelnek s méhek és 
lepkék röpködik körül a sirhantokat, talán könnyebb
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a rög, talán srebb az álmuk azoknak, kik a legszen
tebb eszmékért: a hazáért és szabadságért ontották 
ifjú vérüket.

K. S . I.

Az ember származása.
x.

A legnagyobb feltűnést, csodálatot, sőt idegen
kedést az a tudományos elve idézte elő, mely szerint 
az embert is a fejlődés törvénye alá vonta. Szerinte 
az ember sem valamely természetfölötti erő, szellem, 
Isten alkotása, hanem hosszú fejlődés eredménye. Ez 
a fejlődés az életalakok végtelen sorában áll, me
lyekben az ember a létért való küzdelem hatása alatt 
fejlődött.

A fejlődés kezdőpontjában egy Ascidia nevű, ket
tős ivarú, gerincztclen tengeri lény áll. Ebből egy 
Lapiderirén nevű, féregalakú, gerincoszlop, agyvelő és 
szív nélküli lándzsahalacska fejlődik ki. Ez gerincz- 
oszlopot és kopoltyúkat nyervén, tökéletes hal alakját 
öltötte magára. Az ebből kifejlődött halak szárnyakat 
kapván és részben a légi, részben a földi, részben 
pedig a vizi élethez alkalmazkodván egy a halak, ma
darak és hüllők között álló középlénynek szülői lettek. 
Ebből a középlényből tökéletes hüllő, a tökéletesen 
kifejlődött hüllőből csőrös emlősök, ezekből erszénye
sek, ezekből félmajmok, ezekből pedig ismét egy, az 
emberszabású majmok és emberek között álló közép
lény állott elő. Ez a középlény, mint ősszülői és többi 
majomtársai, fákon és fákról élt. Kezei, lábai fogódzó, 
kúszó-mászó kezek, lábak voltak. A földön nehezen 
és ügyetlenül mozgott. Mindamellett azonban többször 
szállott le a fákról és fel-felállott hátsó lábára. Ezalatt 
a kísérletezés alatt a hátsó lábak erősödni, a járásba, 
a test hordozásához alkalmasakká válni, a felső lábak 
pedig gyengülni, finomúlni kezdettek. Nevezetese«: a 
lábfej kiszélesedett, meglapúlt, a nagy új rövidült, 
merevült, a fogódzó képesség elveszett. E helyett a 
kéznek tapintó érzéke, hajlékonysága és mozgékony
sága növekedett, mig végül a kéz tisztán az értelem 
eszközévé vált. Ezen folyamat alatt a medencze ki- 
szélesedett, a gerinczoszlop meggörbűlt, a fej más ál
lásban megerösittetett és rajta elváltozások történtek. 
Védelemre és támadásra köveket, fahusángokat, bun
kókat használván nem volt szüksége nagy, éles és erős 
fogazatra. Ezért a fogak és állkapcsok lassan-lassan 
veszítettek nagyságukból, durvaságukból és erejükből. 
És aminő mértékben kisebbedtek a fogak és finomúl- 
tak az állkapcsok, olyan mértékben nagyobbodott az 
agyvelö, gyarapodott az idegtömeg. Még mielőtt azon
ban mindezen elváltozások történtek volna, testének 
nagy része elveszítette szőrét, csupasz lett, még pedig 
„a diszesség czéljából“ előbb a nő, azután a férfi.

Valószínűleg kis és gyenge testalkatú lévén ez 
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az emberré válandó lény, hogy magát a nála nagyobb 
és erősebb ellenségeivel szemben sikeresen megvéd- 
hesse, csoportokban, társaságokban élt. Ezek a cso
portok is azonban állandóan harczban állottak egy
mással és az a csoport maradt életben, amelyik több 
erős, amellett eszes, okos és ügyes tagot számlált. A. 
küzdelem oka a táplálék és a mennél tetszetősebb nő, 
tehát az ön- és a fajfentartás volt. De a nők is inkább 
az erőteljesebb, a hatalmasabb, a családjukat jobban 
megvédeni és annak lehetőleg több élelmet szerezni 
tudó férfiakat választották élettársnak. így mig a gyen
gébb, a kevésbé életrevaló egyedek, ezeknek családai 
és az ezekből álló csoportok és törzsek egyre fogytak, 
pusztultak, végül teljesen elenyésztek, addig a velők- 
szemben diadalmaskodó, testre és szellemre erősebb 
egyedek, családok és törzsek egyre szaporodtak, nö
vekedtek és uralkodókká lettek. Az élet szakadatlan 
küzdelem lévén az egyes csoportok esetleges megle
petések elkerülése czéljából őröket állítottak fe’, akik 
egyes állatok hangjait, ugatását, üvöltését használták 
figyelmeztető hangokul. De használtak ilyen hangokat 
máskor is, különösen a férfiak a szerelem idején, 
hogy a nőket meghódítsák. Azonkívül az egyes lelki- 
állapotok: mint öröm, félelem, bánat, szomorúság, ré
mület, meglepetés is egyes önkénytelen és tagozatlan 
felkiáltásokban, indulatszócskákban leltek kifejezést. 
Ezekből a hangutánzásokból, kedveskedő hangokból 
és indulatszókból a megfelelő taglejtések, módosítá
sok és utánzások kíséretében idővel a megfelelő gon
dolatokat és érzelmeket kifejező hangcsoportok, hang
képletek, azaz szók állottak elő. Ezeknek a hangok
nak, szóknak többszöri ismétlésével erősödtek és mó- 
dosúltak a hangzószervek, az így kifejlődött hang
szalagok átöröklődtek s az átöröklés folyamán tovább
fejlődtek, tökéletesedtek. így fejlődött ki a tökéletes 
emberi és hosszabb hangzásra képes emberi zenei 
hang. Ennek megfelelőig fejlődött és gazdagodott az 
agyvelő és a szellemi tehetség fejlődésével kialakult 
az artikulált beszéd. Ez nagy lépés volt az ember fej
lődésében. Ki tudta már gondolatait cserélni, tudott 
szándékainak, tetszésének vagy nemtetszésének kifeje
zést adni. Tetszett pedig neki az és dicsérte azt, ami 
az ő vagy a családjának és törzsének boldogúlását 
elősegítette és kárhoztatta, becsmérelte azt, ami ezt a 
boldogúlást hátráltatta, ami neki kárt, fájdalmat, szo
morúságot okozott. Már az első ember is ennélfogva 
rendkívül önző, hiú, nagyravágyó volt. Bajában na
gyon is igénybe vette társai segítségét és nagyon is 
sokat adott társai Ítéletére. Tapasztalta azonban, hogy 
csak az esetben segítik, vigasztalják, dicsérik és ma
gasztalják, ha maga is segíti és vigasztalja a társait, 
ha valamilyen, még pedig úgy a törzs egyes egyenére» 
mint az egész törzsre nézve hasznos dolgot miveit. 
És mennél hasznosabb, előnyösebb volt a cselekedete, 
annál jobban számíthatott viszontsegitségre, dicséretre,
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magasztalára. Viszont tapasztalta azt is, hogy az egyén 
vagy az egész törzs ellen vétőt a törzs megszólta, 
megbélyegezte, a törzs kötelékéből kizárta, sőt életétől 
is megfosztotta a vétségnek nagysága és mértéke 
szerint.

Huszáfch G yu la .

Adalékok a háború
teológiájához.

G yűjti: E. J.

11.
Büntetéselmélet. Avv.il a fölfogással szemben, 

hogy a háború Isten büntetése, több oldalról hallani 
ellentétes hangokat. Nemcsak minálunk, hanem másutt 
is. Az Evang. Kirchenzeitung 20-ik számában újólag 
hangsúlyozza : a háború büntetés az Istentől való el
szakadásért és ;gy témája a bűnbánati prédikációk
nak, hogy e felfogás felel meg „az elfogulatlan ke
resztyén érzelemnek.“ Erről az „elfogulatlan keresz
tyén érzelemről“ e helyütt nem kívánunk szólani, 
csak közöljük rá a Chistliche Freiheit 22-ik számának 
megjegyzéseit: „Mélyen elszomorító, hogy ilyesmit 
ma még ki is nyomatnak (t. i. a büntetéselméletet) 
Mily keveset tanultak ezek az emberek a háborútól ! 
Nem katonák, ti hata más eszméért harcoltok és egy
általában nem vagytok fegyencek 1“

Keresztyénség és háború. Das freie Wort májusi 
füzete (3 4 szám) egy sok tekintetben figyelemre 
méltó cikket közöl a keresztyénység és a háborúról 
Philalethez tollából (73-78 old.) Bár a cenzúra egy 
harmad hasábot törölt belőle, összefüggő egészben 
vehetjük gondolatmenetét, mert szelleme egységes. 
A cikk éle a vérszomjas teológusok ellen irányul, kik 
reakciós vallási gondolat szolgálatába szegődtek.

A keresztyénségnek valamennyi felekezete az ős- 
keres/tyén szellem birtokosának véli magát. A háború
nak dicshimnuszokat zengedező teológusok azonban 
nem tudják, hogy a legelső keresztyén gyülekezetek 
a harcosokat kizárták kebelükből s átokkal súlytották. 
Hogy a hadakozásnak akkori formája borzasztóbb és 
embertelenebb volt-e, mint manapság, azt nem kutat
juk ; nem hiába volt a keresztyénség belépő kapujára 
kiszögezve az a szép ige, hogy: „Dicsőség a maga
ságban Istennek és a földön békesség.“ Az őskeresz- 
tyén gyülekezet a názáreti Jézusban a zsidó népnek 
megígért Messiást ismerte föl, de nem várta tőle töb
bé a nemzet politikai újjászületését és földi világbi
rodalom fölállítását, hanem lényegében a szeretet és 
béke szellemi közösségének tudta magát, megfelelőleg 
a mester tanításával Istenről, mint az egész emberi
ség Atyjáról, kinek gyermekei egymással nem hábo
rúskodnak, hanem békében és egyetértésben élnek.

Az ujtestamentomban hiába keresünk csak egy 
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szót is Jézus szájából, mely a háború mellett szólna, 
evvel szemben nem lehet eléggé hangsúlyozni az ő 
békehirdető küldetését.

Jézus mellett megemlítendő Luther álláspontja. 
Luther különbséget tesz a háború megengedhetősé- 
gének kérdésében keresztyén és a fölsőbbség alattva
lója között. Mint keresztyénnek nem kell kardott fog
nia, hanem készen kell lennie mindent készségesen 
eltűrni. A keresztyén mint ilyen senki másnak csak 
Krisztusnak van alávetve és csak a szellemi regiment 
alatt áll, mint testi és földi ember azonban a felsöbb- 
ségnek is alá van vetve. Ha a világi fölsőbbség harc
ra hívja a keresztyéneket, küzdeniük kell engedelmes
ségből, nem mint keresztyéneknek, hanem mint alatt
való, engedelmes embereknek és meghalhatnak, mint 
jó harcosok. — Ehhez az engedményhez azonban 
Luther korántsem jutott Jézus nyilatkozata alapján. 
Erre Luthert nem Jézus tanította meg, hanem Pál 
apostol a római levélben, hogy mindenki engedelmes 
legyen a felsőbb hatalmasságnak és aki ellene szegül, 
Isten rendelésének szegül ellene. A háború Luther 
szerint bár nem keresztyéntelen vagy keresztyénellenes, 
de mégsem keresztyén (zwar nicht un- oder wider- 
christlich, aber doch nichtchristlich) Pontosan diszting- 
válnunk kell pali és absztrakt keresztyénség között. 
És bár Luther a háborús kérdésben páli álláspontot 
foglalt el, mégis több pontban visszatér az absztrakt 
keresztyén állásponthoz. Például abban a pontban, 
hogy elveti a támadó háborút s csak a szükségből 
való védelmi háborút engedi meg. Háborút csak bé
kés polgárok védelmére szabad viselnünk, de semmi
esetre hatalmi vagy politikai egoizmusból. Megadja 
Luther a keresztyénnek azt a jogot is, hogy döntsön 
a háború jogos vagy jogtalan volta fölött és a E l
sőbbségnek esetleg tagadja meg az engedelmességet, 
mert különben a keresztyénnek nem lehet jó lelkiis
merete Isten előtt. Luther evvel az emberi személyi
ség méltóságát emelte ki. A jezsuita rend a háború 
jogos vagy jogtalan voltának eldöntését a — gyón
tatószékre bizza.

Az őseredeti, hamisítatlan keresztyénségen a 
harcias szellemnek egyetlen lehellete sem érezhető. 
Ha a keresztyén szónokok háborús prédikácziókat 
mondanak, akkor textusaikat jobbára az ótestamen- 
tomból szokták venni. Az ótestamentom istene a 
a harag és bosszú istene, tökéletes ellentétben a 
szeretet és béke keresztyén Istenével. Kétségtelen, 
hogy az izraeliták háborúi mit sem különböznek a 
primitiv népek hadakozásaitól. Az ótestámentom 
prófétáiban azonban, kikben itt-ott jelentkezett a ná
záreti Jézus szelleme, már élt az örök béke világa, 
midőn a jog és igazság fog uralkodni az emberekben 
és népekben és a farkas és a bárány békésen meg
lesznek egymás mellet. Keresztyén biblia magyarázóink 
maguk is a messiási korra magyarázzák ezen prófé- 
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tálásokat azt bizonyitván evvel, hogy a keresztyén- 
ségtől várják a háborúk végét és az örök béke 
eljövetelét.

( M i - e  d ió n  a pozsonyi theolóiii ?
Evvel a kérdéssel fordult a pozsonyi theológiai 

akadémiához Zöller Frigyes dr. szászországi ev. lel
kész következő érdekes levelével:

Lawalde, Lőbau mellett (Szászország) 1915. máj. 31-én.

A nagytiszteletü Theologiai Fakultásnak Pozsonyban.

Mélyen Tisztelt Igazgatóság!
Van szerencsém becses tájékoztatását kérni, váj

jon a pozsonyi Theol. Kollégium avat-e licentiatussá 
vagy theologia doktorrá és ha igen, vájjon tudomá
nyos dolgozat és szóbeli vizsga alapján külföldi is 
avatható-e Önöknél,

Tanulmányi időm óta a dogmatika, etika, val
lásbölcsészet és általános vallástörténet terén tudomá
nyosan munkálkodtam és a közel-multig az volt szán
dékom, hogy promoveálás céljából dissertátiom t 
német Theologiai Fakultáshoz nyújtsam be. A háború 
folyamán azonban más gondolatom támadt. A háborús 
események, Ausztria-Magyarország és Németország 
közös küzdelme az ellenségek egész világa ellen, fen
séges győzelmeik igen mely hatást gyakoroltak reám! 
Főleg a hűséges összetartás osztrákok, magyarok és 
németek között ragadott meg. Hálás örömmel olvas
tam, hogy a Kárpátokban magyar és német csapatok 
mint kergették maguk előtt páratlan hősiességgel az 
orosz hordákat. Arról is értesültem, hogy Magyar- 
országon a német szövetséges testvérekkel szemben 
mindenütt meleg, benső rokonszenv nyilatkozik meg. 
Miután engem ugyanily érzelmek töltenek el a magyar 
nemzet iránt, nagy megtisztelnek venném és egész 
életemen át a nagy időkre való fenséges emlékeztetés- 
nek tekinteném, ha magyar Theologiai Fakultás avatna 
licentiatussá vagy theologiai doktorrá. A magyar kir. 
Konzulátuson Drezdában azt ajánlották, forduljak fel
világosításért a magyarhoni evang. lutheránus Kollé
giumokhoz vagy Theologia Fakultásokhoz. Ennek alap
ján bátorkodtam fenti kérdésemet Önök elé terjeszteni 
A magyar nyelvben ugyan sajnos nem vagyok járatos, 
de e háborús időben talán lehetséges némi kivétel. 
Másrészt örömest lefordittatom dissertatiomat magyar 
nyelvre.

A mi személyemet és tanulmányaim menetét illeti, 
készségesen szolgálok mindennemű felvilágosítással. 
Egyelőre van szerencsém közölni, hogy 1886. szept. 
25-én születtem, 19 éves koromig a gymnáziumot láto
gattam, azután, főleg Erlangenben, theologiai és filo
zófiai tanulmányokat folytattam. 1908-ban itt a filozófia 
doktorává avattak. 1910-ben Thüringiában kaptam lel- 
készi alkalmazást, 1912. óta Lawaldéban (Szász király
ság) lelkészkedem. Csak egy testvérem van, ki 1914. 
augusztus óta a harctéren küzd Franciaországban. El
tekintve lelkészi teendőimtől jelenleg azon tudományos 
dolgozattal foglalkozom, amelyet mint dissertatiót talán 
Önöknél benyújthatok.

Amikor ismételten tiszteletteljesen kérem, hogy 
tudakozódásomat szives válaszra méltatni kegyesked
jék esetleg a promotio feltételeinek közlésével mara

491

dók kiváló tisztelettel és a szívből jövő óhajjal, hogy 
Isten a magyar nemzetet továbbra is áldja meg és 
oltalmazza.

Készséges szolgája
dr. phil. Z ö lle r Frigyes

lelkész.

Az akadémia tanári kara 1915. junius 18-án tar
tott értekezletén tárgyalta a kérelmet s róla a követ
kezőket iktatta jegyzőkönyvébe :

„16. pont. Igazgatóhelyettes bemutatja Dr. Zöller 
lawaldei evang. lelkész (Szászország) levelét, a mely
ben azt kéri, hogy a magyar nemzet szövetségi hűsége 
és vitézsége iránt érzett csodálatának kifejezéséül a 
pozsonyi akadémián tehessen theol. doktori szigorlatot.

A tanári kar a magyar nemzet iránt kifejezett 
tiszteletet és lelkesedést őszinte köszönettel fogadja s 
a német nemzet iránt érzett hasonló meleg érzelemmel 
viszonozza. A kezdeményezett tudományos kapcsolat 
felett örömét fejezi ki, mivel azonban az akadémiának 
facultási jogai nincsenek, a kérelmet mély sajnálatára 
nem teljesítheti. A levelet azonban az evang. theol. 
facultás megvalósításának előbbrevitele végett a fel
sőbb hatóságnak s a nagy nyilvánosságnak tudomá
sára hozza.“

A theológiai akadémia szívességéből közölhetjük 
ezt a két érdekes aktát. Fogadja őszinte köszöneíün- 
ket azon örvendetes dokumentumért, melyben a ma
gyarság iránt való rokonszenv oly megtisztelő formá
ban jut kifejezésre. A jegyzőkönyvi kivonatot az aka
démia tanári karával együtt mi is az illetékes felsőbb 
hatóságok jóindulatú figyelmébe ajánljuk. Az ő dolguk 
volna a hazai theologiai oktatásról úgy gondoskodni, 
hogy theologiai intézeteinken vagy azok valamelyikén, 
a fakultáson a legmagasabb tudományos kvalifikáció 
is egyszer már megszerezhető legyen.

KÜLÖNFÉLE.
Lelkészválasztás. A czeglédi egyház julius hó

11-én tartott tanácsülésében a Török József nyugdíj
ba vonulásával megüresedett lelkészi állásra egyhan
gúlag Törteit Lajos czeglédi segédlelkészt jelölte és 
kimondta, hogy őt a lelkészi állásra pályázat mellő
zésével meghivja. A határozat azóta jogerőre emelke
dett. Törteli ez idő szerint mint tábori lelkész teljesít 
szolgálatot, minélfogva uj, díszesebb állásába csak a 
háború befejezése után fogják beiktatni. A czeglédi 
egyháznak az egyhangú választáshoz, Törtelinék a 
díszes, szép álláshoz grstulálunk !

Felügyelőbeiktatás. Az ujcsanálosi egyházköz
ség jun. 27-én iktatta hivatalába uj felügyelőjét Dr. 
Szlávik Mátyást istentisztelet és díszközgyűlés kereté
ben. A helyi lelkész oltári szolgálata után Csók 
György miskolci lelkész prédikált, majd a két fungáló 
lelkész kíséretében az esperes képviseletében Jung- 
mann Géza alesperes lépett az oltár elé és tartotta
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meg tartalmas beiktató beszédét és az uj felügyelő
től kivette az esküt A díszközgyűlésen az elnöktárs 
üdvözlő szavai után Dr. Szlávik tartotta meg vallásos 
és egylwias érzéstől áthatott székfoglalóját, mely 
után az egyháztanács, az iskola, az Ifjúsági és Leány- 
Egylet a helybeli és környéki református egyház, a 
községi elöljáróság tolmácsolta üdvözleteit, melyekre 
a felügyelő külön-külön válaszolt. Különös örömet 
keltett a testvér egyháznak a helyi és környéki lel
készek által való részvétele.

Gyászrovat. Altmann Gusztáv kisszebeni evang. 
lelkésztársunkat mély gyászba borította édesanyjának, 
Altmann .szül. A/cxy Zsuzsannának e hó 29-én Leibi- 
ezon 82 éves korában történt halála A jó édesanya 
legyen aldos haló poraiban is.

Segély. A tiszakerületi püspök úr 1914. évi je
lentéséből értesülünk róla. hogy a szabolcsi missióhoz 
(lásd az Ev. Lap ez évi 9. és köv. számait) tartozó 
Kisvárda város képviselőtestülete arra az esetre, ha 
ott állandó jellegű (pl. kerületi utazó) lelkészi állomás 
szerveztetik, közpénztárából 6000 kor. segélyt t.iztosit.

Az adóalapi segelyek ügye a tiszai egyház- 
kerület is foglalkoztatta. A bizottság munkálatával a 
tiszai kerület annyira nincs megelégedve, hogy a 
megállapítást pusztán egy évre akarja érvényben tartani, 
ez alatt az egy év alatt az egész munkálat újra való 
végzését követeli s még a most nem felebbezett egy
házak számára is segélyt kíván. Ez mindenesetre elég 
radikal s kivánsá • s hozzá nem is az Evang Lap 
műhelyéből származik. iWikor már egyházunk hivat ilos 
szervei is ilyen álláspontra helyezkednek, azt kérdjük 
illő tisztelettel, nem volna-e lehetséges 1. a közelégü- 
letlenségre dolgozó adóalapi bizottságot in membris 
reformálni, 2. az adóabpi segélyosztásra vonatkozó 
kívánságokat jóindulatú figyelemben részesíteni s 
azután 3. csakugyan egészen újra megcsinálni az 
egész munkálatot? ( S * )

Helyreigazítás. Az Evang. Lap tudósítója a 
somlóvidéki lelkészi értekezlet indítványát és a vesz
prémi egyházmegyei közgyűlés határozatát illetőleg a 
lelkészek fegyveres szolgálata alóli fölmentése tárgyá
ban a következőket kéri helyreigazítani reflektálva az 
Ev. Egy i. Élet 34-ik számár.t:

A somlóvidéki lelkészi értekezlet indítványa és 
a veszprémi egyházmegyei közgyűlés határozata nem 
egy és ugyanaz lényegében, hanem kétféle. A somló
vidéki lelkészi értekezlet indítványa nem sürgeti a 
lelkészek fegyveres szolgálata alóli felmentésének el
törlését, hanem csak a paróchiával biró lelkészeket 
kívánja mentesíteni, tehát csak azokat, kik tényleg lel
készi funkciókat végeznek. Ezt az indítványt a vesz
prémi egyházmegyei közgyűlés nem fogadta el igy 
ahogy van, hanem megtoldotta az által, hogy tekintet 
nélkül a parochusságra a véderő törvény ama pont
jának, mely a lelkészeket a fegyveres szolgálat alól 
felmenti, eltörlését sürgeti. Ez a tényállás. Ennek meg
állapításával helyreigazítjuk a magunk és a többi 
referádak abbeli tévedését, mintha a somlóvidéki lel-
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készi értekezlet és a veszprémi egyházmegyei köz
gyűlés határozata egy és ugyanazon lenne. Egyébként, 
mert a dolog félreértésre adott alkalmat, kívánatosnak 
tartanók, ha az illető jegyzők az indítványok kérdéses 
részeit közrebocsát má'< az evang olvasóközönségnek. 
Az igazságért tartozunk kijelenteni az Ev. Egyh. 
Életnek, hogy tudósítója nem tévedett, midőn a vesz
prémi egyházmegye javaslatát a véderő törvény il
lető pontjának eltörlésére vonatkoztatta. Csakhogy ez 
az indítvány nem azonos a somlóvidéki indítvánnyal. 
Hogy az utóbbi ind tványnak éle nem Lányul azokra 
a tényleg lelkészi funkciót végző egyénekre, kiket az 
Ev. Egyh. Élet felsorol (segédlelkészek, püspöki tit
károk, vall istamrok, theol. tanárok,) azt mi is szeret- 
nők hinni. Hanem csakis azok ellen, kik a lelkészeket 
megillető törvényeket veszik igénybe, holott egyálta
lában nem lelkészek, de még lelkészi funkciókat sem 
végeznek. A somlóvidéki lelkészi értekezlet meglátá
sában ez mindenesetre egészséges gondolat. És mivel 
itt e ponton tényleg szükség van nagy elhallgatásra, 
engedje meg az Év. Egyh Élet a múltkori befejezést — 
nem neki szól, hanem nekünk evangélikusoknak — : 
sapienti sat!

Helyreigazítás. Az Evangélikus Lap folyó évi 
21, számában a Debreceni Protestáns Lapból egy hir 
jelent meg, mely szerint az Orsován lakó evang és 
reform hívek között megegyezés jött volna létre, hogy 
a rendes lelkész mindig a többségben levő hívek val
lását fogja követni. Francz Ede orsovai lelkész úr közli 
velünk, hogy ez az állítólagos megegyezés még nem 
jött létre, mivel Orsován a háború miatt egyhizi köz
gyűlés nem volt megtartható. — Orsovát ugyanis csak 
300 méter választja el az ellenségtől, mely körülmény
nél fogva a hivek jó része elhagyta Orsovát s ily 
fontos ügyben kívánatos, sőt szükséges, hogy az egész 
gyülekezet határozzon.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A v ilá g tö r té n e t  nagy t itk á ró l írott szemlénk (1 a 27. 

számot) Schnrdt Károly Jenőt hosszú és kissé izgatott válaszra 
késztette. (Megjelent az F.vang. Egyházi Élet múlt heti számá
ban.) Nincs rá sok megjegyezni valónk. Azt mindenesetre felette 
jelemzőnek találjuk, hogy ebben a válaszban is szerepet játszik 
a Noszkó-féle. objektiv eszmecserében mindig felette Ízléstelen 
és abszolút jewmi bizonyító erővel nem biró é rv : az, hogy a 
Szemle írója valószínűleg fiatalabb az esperes úrnál, tehát eo 
ipso nem lehet igaza. Ennél mar valami jobbat és okosabbat is 
szeretnénk egyszer hallani!

A vita két kérdés körül forog. Az egyik az, hogy a fran
cia forrad lom a felvilágosodás szülötte-e? Az esperes úr egy
oldalúnak látszó álláspontjával szemben mi a forradalmat létre
hozó cgyébb faktorokra is rámutattunk, mert hiába, a forradalmat 
az esperes úr bővebben kifejtett történetfilozófiai álláspontja 
dacára sem lehet csupán a felvilágosodás számlájára elkönyvel
ni. A másik kérdés az, hogy lehet-e lutheránus ember liberális ?
Az esperes úr szerint nem lehet. Ezt neveztük mi dohos teóri
ának. A kérdés felett nézetünk szerint felesleges vitatkozni, 
akármennyire erősködjék is az esperes úr saját nézete mellett 
Teóriák szólhatnak róla, akadhatnak olyanok, kik e teóriákat 
ma is vallják, azonban az élet valósága régen túlnőtt ezeken a 
teóriákon. Itt volna az ideje, hogy ezt be is valljuk s ehhez 
némikép alkalmazkodjunk is t

A hosszú válaszban van egy pár komolyan meg nem fon- * 
tolt újabb (illetve századszor hallott) általánosítás és állítás,
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mint pl. az, hogy a liberalizmus nem tud építeni, vagy hogy a 
liberálisok ludnak a legjobban gyűlölni és más effélék. Az es
peres úr saját reputációja érdekében jobban tette volna, ha nem 
mond ilyen nagyokat, amiket igy általánosságban nehéz volna 
bizonyítania s amikre a szóban forgó „Szemle“ okot igazán 

nem szolgáltatott.
E. J. M . J. B. F. A cikkek kiszedve állanak. Amint le

het, nyomban adjuk őket.

A selmeczbányai dunáninneni ág. h. evang. 
egyházkerűleti tanitóképzőintézet a jövő 1915/16. 
tanévet a háború ellenére is a rendes időben nyitja meg. 
A tanítás a lefolyt tanévben is akadálytalanul folyt. 
Az intézet fenntartója, az egyházkerületen kívül, a 
tanárok fizetéskiegészitése révén az állam is. Utóbbi
nak segítségével szerelte fel szertárait és építteti az 
internátust is.

Az intézet felvesz valláskülönbség nélkül minden 
14 évét betöltött és 18 évnél nem idősebb tanulót, ki 
a gimnázium, reáliskola vagy polgári IV. osztályát 
elvégezte. A tandíj egész évre 24 kor., az élelmeződij 
pedig 200 kor. Ez összegek azorban negyedévenként, 
illetve havonként is törleszthetők. Szegénysorsú és 
jómagaviseletü növendékek tan- és élelmeződij elen
gedésben részesülnek és a szükséges tankönyveket az 
intézet könyvtárából használatra kölcsönkapják. Az 
orvosi segély az összes növendékekre díjtalan, de az 
élelmezőbe nemf járók maguk fedezik gyógyszertári 
szükségleteiket. Értesítőt az érdeklődőknek az igazga
tóság küld. A növendékek lakásáról az internátus fel
építéséig az igazgatóság gondoskodik.

Evangélikus vallásit, intelligens nőt (özvegyet, 
árvát) keresek házvezetőnek, ki két kicsi árvám neve
lője lenne. Kérem a nagytiszteletü lelkész urakat a test
véri szives közvetitésre. Feltételek megbeszélés szerint.

Assakürt (Nyitramegye.)
2—1 Z ath ureczky  László

ev. lelkész.

P A L Y Á Z A T -

Irodai teendőkben is jártas  esperességi segéd
lelkészt keresek. Fizetés 3000  kor. Pályázati 
határidő aug. 10. Bővebb felvilágosítást ad

K A C ZIÁ N  JÁNOS
e sp e re s .

Budapest, VI. Felsóerdősor 5.

SZEHOEDŐ IMÁJA megjelent egy igen sike
rült képpel egy karton- 
:: lapra nyomva.

Hasonló ima tót nyelven is megjelent.

100 drb ára 2 korona.
P o rtó ra  3 0  f i l lé r  küldendő.

Sebesült katonák között való tömeges szétosztásra 
:: igen ajánlható. ::

KAPHATÓ: SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében. 

BUDAPESTEN, IX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

1 1 1 1 1 .1 0 1 1 1 1  

M i *  t í  1ST
: Irta :

RAFFAY SÁNDOR
A nyolc füzet egybe kötve 1 korona.

Világháború

LEGÚJABB

I makönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)
Ir ta :

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev, lelkész.

Szép vászonkötésben............................................. K 2.—
Finom bőrkötésben, t o k k a l ............................  ,, 4.80
Párnázott „ „   „ 7.—

Világháború 
ptOS térképei.
t* á korona 2 — *9

Galiciaf t Olasz
ország : Szerbia 
Franciaország .

Oroszország -ban
(Szibériában) le vő h a d i 
fog lyok  térképe K  1 ,—

.......... -= ■ • ■■ --=  Kapható : - ■ - ■ ■

K Ó K A I  L A J O S - n á l
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

ORGONA-GYAR.
Gözüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a k irá ly orgonájának (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 i tő

a  S z e n t - S i r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  Jó zse f 
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X ., S z ig lig e ti-u tc a  2 9 . sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomása csőrerdszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat éa hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
32. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . » 1915. AUGUSZTUS 7.

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cimére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FÓSZFRKKSZTÓ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZ1MONIDESZ LAJOS
fómunkatArsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 K 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

T a r ta lo m : A tábori lelkészek belyzete. — Endreffy János: Rokkantak gondozása. — Biszkup Ferenc: Az egyház és ifjúsági moz
galom kérdéséről. — Huszúgh Gyula: Az ember származása. XI. — Tudósítások. — Különféle. — Szerkesztő közlései. 
Hirdetések.

A tábori lelkészek helyzete.
Gyurátz Ferencz püspök IMII», évi püspöki jelcnté>éb-' I.

A háború folyamán ismételten jött hozzám 
oly értelmű értesítés, hogy az evang. lelkészek 
bizonyos tekintetben a róm. kath. tábori főpap
tól (Feldsuperior) függő viszonyban vannak. 
Megtörtént, hogy az evang. lelkésznek műkö
dése helyét is a „Feldsuperior“ jelölte ki. Az 
1848, évi XX. t.-cz. megalkotása óta midőn 
már szentesített törvény biztosítja nemcsak a 
vallás szabad gyakorlatát, de a vallási egyen
lőséget, viszonosságot is : az egyenlőség elvébe 
ütköző ily eljárás nem bir jogosultsággal.

A békesség helyreállása után egyházunk
nak feladata kend törvényes úton e sérelem 
megszüntetését sürgetni és odahatni, hogy az 
evang. hadlelkész más vallású egyházi hatóságtól 
függetlenül folytathassa lelkészi munkásságát 
azon körben, amelybe őt az illetékes katonai 
hatoság meghívta. Óhajtandó továbbá egy 
evang. katonai lelkésznek evang. főesperesi 
cimmel felruházása megfelelő hatáskörrel. E 
főesperes a vele munkálkodó ev. lelkészek 
lelkiatyai működéséről évenként az egyetemes 
közgyűlés egyházi elnökéhez jelentést terjesztene 
be. Méltányos intézkedés volna még a katonai 
hatóság részéről, ha az egyes egyházkerületek 
lelkészei közül az ev. hadlelkészi állásra kine
vezés mindig az illető püspök véleményének 
meghallgatásával történnék.
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Rokkantak gondozása
Gyurátz Ferenc püspök úr köriratban fordult az 

elmúlt napokban esperesei állal lelkészeihez, hogy 
augusztus 8-án az istentisztelet keretében megemlé
kezés történjék a háborúban rokkantakká váltakról és 
számukra gyűjtés indittassé'. Amidőn ezen intézkedés 
aktuális voltat, egyházi fontosságát, evangeliumszerü- 
ségét és nemességét belátjuk é* mindenek fölött sokra 
becsüljük Isten áldását kön>örögve reá, örömmel ra
gadjuk meg az alkalmat, hogy a háborúban nyomo
rékká váltak gondozásának kérdéséhez egy adalékkal 
hozzájáruljunk gondolkodóul és megtermékenyítésül. 
A nyomorékká váltak gondozásában jó tanácscsal 
fognak szolgálni azok, akik a nyomorékká váltakat 
már gondozták. Ide tapasztalatok szükségesek. Mi is, 
ha itt e ponton tenni akarunk valamit, helyesen cse
lekszünk, ha mások tapasztalatait segítségül hívjuk az 
elindulás stádiumában. Tanuljunk másoktól, kik már 
gyakoroltak a rokkantak gondozásában. Mások tapasz
talatainak megbecsülése és fölhasználása nemcsak a 
helyes utat mutatja meg neküi k, hanem megkímél a 
magunk kárán való okulástól is. Csúnya egoizmussal 
úgy fejezi I i ezt a héber közmondás, hogy: „boldog 
az az ember, aki más kárán tanul.“ Szebben és pozi- 
tive úgy mondhatjuk, hogy becsüljük meg mások 
tapasztalásait, ez segít a helyes Ítélésben, kezdemé
nyezésben és cselekvésben — és megóv a tévedé
sektől.

A rokkantak gondozásában sok értékes monda
nivalója van nekünk is a berlin-brandenburgi nyomo
rékokat gyámolitó és nevelő intézet igazgatójának és 
vezető orvosának, prof. Dr. Biesalski Konrádnak, ki 
1915. január 13-án a Reichstag üléstermében tartott 
előadást nagybecsű tapasztalatairól — a betegek és 
sebesültek számára rendezett kiállítás kereteiben. A
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szerző jóindulatú engedélyével az Evangelisch- Sozial* 
1915 első száma hozta előadását, innen lett hozzá
férhető számunkra is. (Die ethische und wirtschaftliche 
Bedeutung der Kriegskrüppelfürsorge und ihre Orga
nisation im Zusammenhang mit der gesamten Kriegs
hilfe) Nagy vonásokban igy foglalhatnék össze vezető 
gondalatait:

Ha a háború kitörése után összejött két felnőtt 
férfi az utcán — 18 és 50 körüliek — az üdvözlő 
szavak után mindjárt azt kezdték egymás iák magya
rázni mintegy mentegetődzéskép, hogy mi okért is 
nem mentek a háborúba, hogy miért maradtak otthon ? ! 
Azóta elvált, hogy az otthon Maradottakra is rendkivül 
nagy feladat vár, melyet meg kell tenni s ezekből a 
feladatokból egyet kiemelünk : a rokkantak gondozásá
nak ügyét. Azonnal kiviláglott, hogy a sok sebesült 
között teinérdék Lsz azoknak száma, kik mint nyomo
rékok fognak hazatérni. Úgy hiszem azt lehet mondani 
ma körülbelül 30 000 azoknak a javakorabeli férfiak- 
nak száma, akik rokkantakká lettek, mozgási szabad
ságukban és tartásukban súlyos korlátozást szenvedtek. 
És ha hozzávesszük, hogy a háború még ennyi ideig 
tart, amit természete en egyikünk sem remél és kiván, 
de ami másfelől mégsem kizárt dolog, akkor ez a 
szám háiomszorosára emelkedhetik. Ezt elgondolva 
oly probléma előtt állunk, mely etikai és gazdasági 
jelentőség dolgában a lehető legnagyobbak közé tar
tozik. Természetes dolog, hogy azt meg nem enged
hetjük, mint az előző években, hogy ezek a sebesültek 
és rokkantak mint kintornások és házalók járjanak 
végig az utcákon. És mégis fenyeget ez a veszély: 
egy gyár már csinálja a verklik ezreit, egy másik 
pedig azon fáradozik, hogy hazaffyas képhistóriákat 
állítson elő — a leendő rokkantak számára. Mi azt a 
gondolatot semmikép sem tudjuk elviselni, hogy ezek 
az emberek koldusként járjanak-keljenek ; azon kell 
lennünk, hogy újból önálló, függeilen emberek legye- 
nak, m nt a háború előtt, ami más szóval annyit jelent, 
hogy munkát kell számukra biztosítanunk és szabad, 
önálló létet, hogy megbecsüljék magukat, de utódaik 
is őket! Épp oly fontos azonban e problémának gaz
dasági oldala is. Mert ha százezrek ahelyett, hogy 
értékeket teremtenének, csak értékeket fogyasztanak, 
az az egész népnek a kára.

Hála Istennek vannak hazánkban szervezetek, 
melyek már a békében is megvoltak és dolgoztak a 
rokkantak gyámolitása ügyében, ezeknek most nincs 
más feladatuk, minthogy a békében szerzett t paszta
latokat átvigyék és alkalmazzák a háborús viszonyokra. 
Németországban a legrégibb otthon már 82 eszten
deje áll fönn. Van tehát évtizedes tapasztalatunk, van 
nagyszerűen képzett országos szervezetünk, van 138

* Evangelisch- Sozial. 24. Folge der Mitteilungen des 
evangelisch- sozia en Kongresses. Herausgegeben von Lie W. 
Schneemeicher — Chemnitz.

gyámolitó intézetünk, ezek között 54 rokkant-otthon 
és pedig azon célból, hogy gyógyítás, nevelés és kézi
munka tanítás ált-il a nyomorék gyermekeket újból 
kereset-képesekké tegyék. A né net császár is kifejezte 
abbeli óhaját, hogy a rokkant-otthonok munkásságát 
a háború alatt nem hogy korlátozni, hanem kiszéle
síteni szeretné, még pedig két irányban : először is 
gyermekek fölvétele által, még pedig oly anyák gyer
mekeinek fölvétele által, kik gyermekeikkel való fog- 
la kozásuk által munkájukban akadályozva vannak és 
másodszor, hogy elökészülnek a súlyosan sebesültek 
ortopedikus utókezelésére és a már meggyógyultakat 
újból hivatáshoz juttatják, mert a rokkant-otthonok 
természetük és tapasztalatuk szerint erre a leginkább 
alkalmasak.

A továbbiakban a német rokkant-otthonokban 
szerzet tapasztalatairól számol be Biesalski, megem
lítve idevágó két alkalmi ira tá t; Hogy segíthetünk a 
háborúban rokkantakká váltjainkon ? és Praktikus út
mutatások a háború rokkantainak gondozására, — 
azután a munka orvosi oldalát világítja meg, gipsz
technikát, operációkat, vértelen ortopédiát példákat 
hozva fel gazdag tapasztalatából színezésül. Az ered
mény, amire jut az előadó, felette örvendetes. Igazat 
ad Dr. Lévy Albertnek, az ismert berlini vezető em
bernek a szociális jólét terén, ki ezt mondotta : „Rok
kantság nincs többé; olyan ez, mint valami u j üzenet, 
mint valami hir oly világból, melyet eddig nem ismer
tünk.11 A gondolható legnagyobb stílben kell ezt a! 
fölvilágosító munkát végeznünk. E nézetet mindenhol 
hirdetni kell : sebesültnek a kórházban elsősorban. 
Irányítsuk oda gondo atait, hogy ismét dolgozni fog 
és lesz is munkája. Ezt a felvilágosító munkát nem 
lehet elég korán megkezdeni. Evvel akadályozzuk meg 
a sebesült beteges elgondol <ozását, hogy ő már örökre 
nyomorék-koldus marad . . .  Evvel a gondolattal teszi 
tönkre saját magát, családját, házát, udvarát. . .

A sebesülire való hatás legjobban oly módon 
töfténhetik, hogy az orvos veszi godjaiba. Az. aki a 
sebesültnek testét gyógyítja, mihamar lelkének is bizal
masa lesz, úgy hogy azt föltárja előtte. (Ehhez a min
denesetre sok tapasztalaton felépült orvosi meggyőző
déshez nekünk lelkípásztori szempontból az a meg
jegyzésünk, hogy tanuljon meg a tábori lelkész is 
sebet kötözni-mosni stb, hogy a test gyógyítása által 
is közelebb férkőzhessen az evangeliommal a sebesült 
leikéhez, mert — hogy jobban emlékezetbe véssük, 
újból elismételjük ezt a számunkra oly fontos igazságot 
az, aki a sebesültnek testét gyógyítja, mihamar lelké
nek is bizalmasa lesz, úgy hogy fö ltárja  előtte.—)

Kérdezze meg az orvos a sebesülttől: kicsoda 
ön ? Nem 3z a fontos, hogy az illető melyik hires 
neves ezredhez tartozik, bár erről is lehet azután be
szélni, hanem sokkal inkább fontos az, hogy a sebe
sült erfurti gyári cipész, kinek felesége és hat gyer-
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meke van. M.kor a beteg észreveszi, hocy az orvos 
közelebbi dolgok iránt érdeklődik, figyelmezni kezd. 
Ekkor aztán lehet kérdezni: kicsoda ön ? — Gyári 
cipész. Elve'Ztette az egyik lábát. De azért nemso
kára megint csinálhatja a cipőket. — Ekkor aztán 
nevetni kezd a beteg, mert az ő laikus eszével azt 
hiszi, hogy aki egyik tagját elvesztette, az örök időkre 
munkaképtelen marad. Mikor aztán meggyőződött 
róla, hogy még igenis fog dolgozi i. akkor meg azt 
mondja : de munkát meg nem fogok kapni ! Mondjuk 
akkor ezt neki: kedves barátom, bizza azt csak ránk. 
mi majd szerzünk magának munkát. És ha az ember 
ezt a „szociális vizit“-et naponként megismétli, külö
nösen a kötözésnél van erre alkalom és idő, néha 
'/„ óra is, idővel úgy tap sztalja az ember, h^gy a 
beteg szemei ragyogni kezdenek, mintha újjá éledne, 
midőn eljutott ama meggyőződéshez: mégsem leszek 
én haszontalan nyomorék örökre; fogok majd újra 
dolgozni, lesze < még én legény a i áton, mint valaha ! —

Állítsuk ezt az erkölcsi nyereséget népünk szemei 
elé. Nem is lehet szavakban és értékekben kifejezni. 
Ezt nyerjük, ha hivatalos munkánkat szociális sikban 
kiszélesítjük.

(Folytatjuk)
t in d rc ffv  Jáno.t.
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Az t ű z  ét illBtijji mázolom kérdéséről.
Nem én akartam, de megtörtént: polémia kelet

kezett. E I; p 27 számában megjelent cikkemre ketten 
is válaszoltak: Kozlay Kálmán és Marcsek János. 
Kényszerítve érzem magam a válaszadásra, mert oly 
húrok pendültek meg, amel.eket visz^ang nélkül nem 
hagyhatok.

Marcsek lelkész úr cikke későbbi keletű ugyan, 
de legyen szabad mégis előbb erre válaszolnom. Itt 
nincs nem lehet sok szavam, ö  velem szemben ellen 
tétes álláspontot képvisel, azonban minden sorából 
szeretet beszél. Szeretet az ügy, az egyhá', a más 
meggyőződésben élő iránt. A szetetet pedig mindeneket 
elfedez s a komoly munkálkodás a nézeteltérések 
mellett is „egyesíteni fog bennünket."

A saját meggyőződésem igazolása azonban itt 
szükséges, ahol Kozlay lelkész úr soraira válaszolok. 
Tulajdonképen köszönettel tartozom neki. Minden sora 
az én álláspontom helyes voltát igazolja, habira cikk 
nem ezzel a célzattal Íródott.

Kezdjük az elején. A cikkíró úr azzal vádol meg, 
hogy e kérdés felvetése ma időszerűtlenebb, mint va
laha. Én ugyan e felől nem nyilatkoztam, sőt nem is 
én vetettem fel a kérdést, de hogy a dolog nem idő
szerűtlen, azt állítom. (Nem tudom, hogy cikkíró úr 
mitől teszi függővé az időszerűségét?) Ellenkezőleg: 
a kérdés talán túlságosan időszerű; és pedig az egy
ház szempontjábó1.

Már sokszor megírták azt az igazságot, hogy a 
világháború különösen szellemi téren mindenféle mun
kálkodást megakasztott, mindeféle fejlődést visszavetett. 
Érzi ezt az egyház is s érzi arról az olda'ról is. mi
szerint mindazok az áramlatok, amelyek megrontására, 
sőt halálára törekedtek, most mintha elhallgattak, 
elcsitultak volna. Ez a nyugalom azonban csak idő
leges. A háború után minden szellemi irány a maga 
újra éledését várja. Csak nemrég beszéltem egy szo
cialista érzelmű katonatanitóval, aki áradozva beszélt 
ne^em arról, hogy a béke az ő eszméinek a diadalát 
fogja meghozni. Új hajnal hasadását várjuk mi keresz
tyének, illetve magyar evangélikusok is. Hisszük, remél
jük, hogy egy jobb jövőre virradunk. Ez azonban csak 
úgy következketik be, ha az új szellemi harc felövezve 
talál bennünket. E cél eléréséhez pedig szükségesnek 
tartom, hogy az egyház minden rendelkezésére álló 
potenciát magába o vasszon, illetőleg felhasználjon. 
Nem szabad engednie, hogy azok bármiféle más — 
mégis csak mellékesebb — célo-' szolgálatába szegőd
jenek. Ha cé/t akarunk érni, egységes, erős, öntudatos 
lutheranizmusra van szükségünk. Erre gondolok én, 
amikor arra az álláspontra helyezkedem, hogy az ifjú
sági munkát — és épen az intelligens ifjúsággal való 
munkát — az egyháznak kellene kezdeményeznie illetve 
végeznie s ezekért tartom a kérdést épen most idő
szerűnek.

Következik az egyházintlanság kérdése. Én ugyan 
a „felekezetközi“ jelzőt használtam, de ha ez jobban 
tetszik, elfogadom. És ha úgy állifjuk élére a do’got, 
akkor a Kozlay úr cikke révén szinte ezt mondhatnám: 
igen egyháziatlan a diákszövetség. Ezt legélesebben a 
cikkíró úr írás i bizony it j t. Ha valahol egyháziasságot 
„hivatalos vignettának“, hitvallást „Gebrauchsanwei- 
sungnak“ tudnak minősíteni, ott talán még az „egy- 
háziatlan“ kifejezés is enyhe.

Ami már most azt illeti, hogy a mozgalom a* 
legelőkelőbb és leghivatalosabb körökből már soka
kat megnyert (ez lenne a hivatalos akceptálás), ahoz 
is lenne néhány szavam. Minden fiatal intézménynek 
természetes törekvése, hogy az arra illetékes helyről 
a hivatalos szentesítést megkapja. Joggal teszi azt a 
Diákszövetség is, valamint azt is, hogy eredményt érve 
hivatkozik reá. így tett velem szemben Kozlay úr is. 
Azonban van egy érdekes tapasztalatom a felsőszelii 
diákgyülésről, ahol két év előtt jelenvoltam. A gyűlés 
prograinmján több teológiai tanár, illetve irodalmi 
tevékenységet kifeitő lelkész neve szerepelt annak kilá
tásba helyezésevei, hogy e'őadást fognak tartani. De 
csodálatosképen még csak el sem jöttek, pedig ott voltak 
egy ugrásnyira Pozsonyban és a környéken. Az nem 
tartozik rám, hogy mi módon kerültek neveik mégis a 
programmba, azt azonban talán mindenki elhiszi, hogy 
ők eléggé hivatalos körből valók.

A hitvallást pedig én nem tekintem használati 
502501



32. szám.

utasításnak soha, sehol! Az én felfogásomban ily 
értelmezésnek az árnyéka sem található. Sohasem 
gondoltam én itt a megfakult, holt betűkre, de gon
doltam a lélekre, amely alapjában ma is a régi s 
amelyről ama emlékezetes alkalommol maga Luther 
tette a megkülönböztetést, hogy ez a mienk, az a másé.

Az egyház szempontjából korai megjegyzése a 
cikkíró úrnak az, hogy „gyümölcseikről ismeritek meg 
őket.“ A mozgalom sokkal fiatalabb még, semhogy oly 
gyümölcsöket teremhetett volna, amelyek az összegy- 
házra nézve érezhető hatással lettek volna. Egyénekről 
igenis lehet beszélni, de — bár tévednék, — úgy 
hiszem, hogy azokat elsősorban mégiscsak a maga 
számára foglalta le a mozgalom. Minderről csak a 
jövőben lehetne számot adni.

Az ultraindividualizmus dolgában nagyobb meg
élhetést követel a cikkíró úr. Megnyugtathatom, hogy 
amit e kérdésben el akartam mondani, körülbelül mind 
elmondtam s tudtam, hogy a tárgyilagos szemlélő 
meg is értett engem. (Különben, amint meg is jósol
tam, ily értelmű feleletre el voltam készülve. Nem 
új.) Két dolgot azonban tisztelettel megjegyezni bátor
kodom : ugyancsak kifogás alá eshetnék ama kitétel, 
miszerint a hitvallásszerü irásmagyarázat biblia bele
magyarázat volna, — azonkívül (s ime hova jutunk 
ki itt?) egyháziaílannak tartom ama türelmetlen szel
lemet és hangot, amely az ügynek olyan egyedül 
üdvözítő-ié\e jelleget arrogál. Ezt már többször tapasz
taltam s ezt juttatja kifej zésre az a bibliai akkordo
kat pengető disztinkció is, amely nem épen publikánus 
módra megtértek és meg nem tériekről szokott beszélni.

Végül a nemzetietlenségről kell megemlékeznem. 
Nyugodt lelkiismerettel adhatnám erre is az előbbi 
feleletet, de Kozlay úr nehány állítása mindenképen 
szót követel.

A inagam részéről nagyon téves felfogásnak 
tartom azt, amely „nemzeti“ alatt — bármiféle téren 
— csupán temperamentumosabb hangulatot ért. Jelen 
esetben pedig azt tartom, hogy amint a hitvallásnál 
nem a betű, úgy itt szintén nem a hangulat és tem
peramentum a lényeges. Hogy mit értek én honi 
lutheranizmus alatt, azt megírtam előbbi cikkemben. 
Nem értek egészen egy mondatot a Kozlay úr cik
kében ! „Van azonban a mozgalomban idegen eredetű 
dolog igen sok, amit egyáltalán nem tartok idegen- 
szerűnek, mert ez egészen más valami.“ Nem hinném, 
hogy angolul legyen ez Írva s ha jól következtetek, 
a kiadványok és énekek értendők itt. Hát, könyörgöm, 
vagy idegenszerü valamit, vagy nem. De hogy ez nagy 
részben idegenszerü, az meggyőződésem.

Azt is határozottan merem állítani, hogy kátét, 
ágostai hitvallást stb. nem lehet egy kalap alá vonni 
a Diák, szövetség ilynemű, dolgaival. Amaz egy tör
téneti alakulat mélyen szántó ekéje, amellyel nagy 
történeti múlt áll összefüggésben s amely a benne élő
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milliók révén a jövő mérlegét is elhatározó súllyal 
fogja lenyomni. Engedelmet kérek, de ettől a Diák- 
szövetség mindenféle dolga még legfeljebb atomnyinak 
nevezehető.

És vájjon miért ne lehetne az idegen kiadványo
kat és énekeket kiküszöbölni, amikor van belőle itthon 
olyan, ami szépség dolgában ugyancsak nem áll hát
rább s ami lutheránus is, hazai is. Az pedig szintén 
nagyon téves felfogás, miszerint a magyar protestánt- 
izmus nem alkotott volna soha semmit s hogy mi a 
hazai „kulisszák“ mögött csak a magunk nyelvén 
játszuk el ezt, amit külföldön a „^szerepkönyvoe Írtak“ . 
Ennek cáfolása nem tartozik ide, de kérem szépen, 
ilyen kirohanásra mégsem lenne szabad magát a cikk
író úrnak ragadtatnia, ha még annyira lekicsinyli is 
azt, amire a múltkor utaltam. Én a cikkíró úr taná
csát megfogadom, olvasni fogom újra a Diákvilágot, 
de egy kis olvasnivalót s mindenek felett több meg
értést én is tudnék ajánlani.

Nem érnék egyhamar a végére, ha Kozlay úr 
minden csípősen nyers kitételére válaszolni akarnék, 
pedig tessék elhinni, hogy amint ilyen módon könnyű 
támadni, könnyű visszavágni is. Az ügyszeretet és sok 
mélyebben fekvő ok nem engedi, hogy ezt a tónust 
elfogadjam. Meg azután: igy üthetjük a legkönnyebben 
agyon ezt a komoly jobb torsra érdemes ügyet.— 
Egyet kérek: ha lehet, igyekezzünk egymást megér
teni, mert hiszen „a fundamentom egy“ . Azonban mél- 
tóztassék tekintetbe venni, hogy ahoz a fundamentom- 
hoz annak is lehet köze, aki nem feltétlenül diák
szövetséges.

Biszkup Ferencz

Az em ber szárm azása.
X I.

így sarjadtak ki az önzés alacsony törzséből, 
méy: pedig annak két ágából, a viszonlsegitség remé
nyéből és a társadalom nyomasztó ítéletéből, a társa
dalom dicsőítése után való vágyból és a társadalom 
megvetésétől való félelemből, az emberi nem legszebb 
erényei: az önfeláldozás és az ennek nyomán járó 
bátorság és hősiség egyrészt, a rukonszenv és az 
ebből sarjadó szeretet másrészt, így született meg 
egyúttal a rossznak, a bűnnek fogalma és így táma
dott a lelkiismeret és az erkölcsi érzés. Azonban ezek 
az erények korántsem voltak egyetemesek, minden 
emberre kiterjedők, hanem nagyon is viszonylagosak 
és részlegesek, nagyon is csupán az illető törzsre 
és annak egyéneire vonatkozók. A testisértés és a 
gyilkosság, a tolvajlás és a rablás például csak az 
illető törzzsel és annak egyéneivel szemben voltak 
bűnök, az idegen, különösen az ellenséges csoporttal 
szemben nemcsak hogy nem voltak bűnök, de sőt 
dicséretes és követésre méltó erények számába is
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mentek. A lelkiismeret tehát csak családi vagy törzsi 
és az erkölcs és az erény is csak családi vagy törzsi 
volt.

A lelkiismeret és az erkölcsi érzéknek kialakulá
sára a korán kifejlődött vallásos érzés is nagy befo
lyással volt. Az emberi életnek ezen hatalmas faktora 
is az önzésből származott és abból táplálkozott. Leg- 
főkép a segítség és a szabadulás vágyai és reményei 
szülték. Ezekhez járultak még az értelem fejlettebb 
korában: a csodálkozás, a kíváncsiság és az okos
kodás. Az első megnyilatkozása a babona és első 
megindítója talán az álo n volt. Az első ember ugyanis 
az álom tünékeny képeit valóságoknak hitte. így fej
lődött ki a szellemekben, a kísértetekben és más 
emberfölött álló hatalmakban való hit.

Az értelmi erőnek első megnyilatkozásával meg
nyilatkozott a technikai érzék is, vagyis a természet 
tárgyainak és erőinek az ember szolgálatába való haj
tása. Az emberré válandó lény, vagy mondjuk az ős
ember hamar felfedezte, hogy éles fogai és hatalmas 
izmai mellett neki sokszor igen jó szolgálatot tesz 
úgy a védelemben, mint a tánadásban, egy-egy 
kődarab, vagy egy fahus ng, vagy egy bunkó. Ezeket 
eleinte csak vaktában, hirtelen és csak a veszély pil
lanatában használta, mint a majom, később azután 
bizonyos megfontolással megválogatta és előrelátásból 
megt. rtotta, majd kezéhez alkalmazta, idomította, szó
val faragta. A faragás alatt meleg fejlődött, sőt szikra 
pattant is ki. Ez a tapasztalat egy fontos elemnek, a 
tűznek előállítására tanította meg. Hasonló véletlen 
módon telt sze t a többi fontos találmányra. És amit 
egyszer tapasztalt, azt emlékezetében megőrizte és úgy 
a maga, valamint a törzse hasznára fordította. Az ilyen 
találmány, valamint az ezeket feltaláló képesség azután 
az utódokra átöröklődött és tökéletesittetett. Mennél 
több rokonszenvezni tudó, önfeláldozó, hősies, bátor, 
vallásos, emellett eszes, értelmes, ügyes, feltaláló ké
pességgel megáldott egy<. nnel birt tehát valamely cso
port, annál nagyobb remenye volt boldogúlásra, győ
zelemre, fenmaradásra.

így fejlődött ki Darwin szerint a létért való küz
delem kényszerítő halasa alatt a szinte vegetativ, nö
vényi életet élő és puhatestű Ascidiából egy, bámula
tos értelemmel és vallás-erkölcsi érzülettel bíró lény, 
az ember.

Véghetetlenül hosszadalmas lenne már most Dar
win s/ellemi utódainak emberszármazási rajzát a leg
első kizdettől fogva leírni. Azért ragadjuk meg talán 
a fonalat annál a közös törzsnél, a honnan az őslovak 
és az ősmajmok fejlődése megindúl. Ebben az elága
zási pontban az őspatások rendje, jelesen a Phaenaco- 
dentidák családja áll. Phaenacodusnak nevezték el 
ugyanis a tudósok azt az állatot, amelynek utódai kö
zött a természet koronájának kellett megszületnie. Ez 
a csodalény öt ujjú, tapir vagy kutyanagyságú, mo-
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csaras vidékeken tartózkodó s kisebb állatokkal és 
húsos növényekkel táplálkozó, tehát félig ragadozó, 
félig pedig növényevő állat volt. Ennek utódai két 
irányban fejlődnek. Az egyik ág speciesei nemzedék- 
ről-nemzedékre növekednek s úgy a mellső, mint a 
hátulsó lábukon a középső ujjon kívül a többi ujjakat 
elveszítvén, a lóvak családját hozzák létre. A másik 
ág ellenben megtartja mind az öt mozgékony ujját 
mind a négy végtagján s az ősi félmajmokat, a Pachy- 
lem uridae-t szüli. Ezeknek egyik faja az Adapis Pari- 
sienzis nevű, az ősragadozókhoz, őspatásokhoz és az 
ősrovarevőkhöz, valamint a szirti borzokhoz nagyon 
is hasonló állat. Fogazata zárt és 44 fogból áll. Eb
ből az ősi félmajomtörzsből az igazi emberszabású 
majmok fejlődnek ki, még pedig úgy, hogy koponyá- 
jok és egész testök megnagyobbodik, fogainak száma 
ellenben 44-ről 32-re száll, mellső végtagjaik pedig 
megrövidülnek. Ezek között az ősi emberszabású maj
mok között pedig a Dryopithecus nevű nem áll a fej
lődés legmagasabb fokán. Ennek a fogazata zárt 
ugyan még. de mellső végtagjai már sokkal rövideb- 
bek, mint bármely más emberszabású majoméi. Ennek 
a fogazata nyílik, szélesedik, majd patkó alakot nyer 
és teste, valamint koponyája is nagyobbodik, növe
kedik és súlyosodik, úgy hogy egész mivolta egyre 
jobban közeledik az emberi formához. Majd idővel 
testének megnövekedett súlya miatt leszáll a fákról és 
a földön él, még pedig eleinte négykézláb. Mivel 
azonban millső végtagjai megrövidülnek és így a 
négykézláb való jáTás nehezére esik, feláll hátsó vég
tagjaira és így jár, még pedig eleinte döcögve, botolva, 
nehézkesen, ügyetlenül és rogyott térddel, de lassan- 
lassan begyakorolja magát, úgy hogy idővel szaladni 
is megtanul. Lassan-lassan a koponyája s ebben az 
agyveleje is megnő, még pedig úgy, hogy egyre több 
vér tódúl beléje, miáltal a felülete is egyre nagyobbo
dik s egyre több ráncz, kanyarulat s tekervény kelet
kezik rajta s egyre több testi és lelki tevékenységet 
és képességet kormányzó és képező idegközéppont, 
duezrendszer és gangban, ezekkel kapcsolatban pedig 
eg^re több gondolat keletkezik benne és ezúton egyre 
több tapasztalat megőrzésére lesz képessé s így meg
indúl a gondolkodó és az emlékező tehetség fejlődése.

Huazágh G yu la .

- -  r r  ------------ 1 M- i- - — *»*■—— -  * - - —***  -■ * -  -  -  •— **'

T U D Ó S ÍT Á S O K .

A pozsonymegyei ev. esperessé# jul. 28-án 
tartotta évi közgyűlését Szentgyörgy városában, amely 
alkalommal hivatalába iktatta ujonan megválasztott 
főesperesét Schőnviszner Kálmán szentgyörgyi lelkészt, 
A hívek élénk részvételével lefolyt gyámintézeti isten- 
tisztelet után a lelépő, illetve lemondott főesperes 
Schleiffer Károly, aki 48 évi lelkészi munka után
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nyugalomba vonul, német nyelven olvasta fel terje
delmes jelentését, amely az egyházi és iskolai élet 
minden mozzanatáról számot adott. Örömmel állapí
totta meg, hogy a jelen válságos időben a kér. hit
élet áldásosán buzogott, a hivek Istenbe ve'ett bizo- 
dalommal viselik a súlyos megpróbáltatásokat és a 
felebaráti szeretet gyakorlásával igyekeznek az Ínséget 
enyhíteni. Majd minden gyülekezetből özönével érkez
tek az adományok a vöröst kereszt, a háborúban meg
vakult katonák és az elesettek özvegyei és árvái 
javára. A hadikölcsönjegyzéséből is szép számmal 
vették ki részüket a gyülekezetek és a hivek Az espe- 
resség közpénztárából és a segélyzöegylet részéről 
összesen 14000 korona hadikölcsönjegyzés történt, a 
gyülekezetek összesen 173000 koronát jegyeztek. A 
katonák vallásos^ iratokkal való ellátása terén is rend
kívül nagy buzgóságot fejtettek ki egyes gyülekezetek, 
pl. a modori tót nyelvű egyház 6000 vall. iratot és 
1800 drb. imádságos könyvecskét ajándékozott e ne
mes célra. A háború az iskoláztatás terén is mély 
nyomokat hagyott maga után, 28 tanító közül 17 
teljesít katonai szolgálatot. A bevonultakat hol a lel
kész, hol az otthon maradt collegák helyettesítették, 
sőt Írástudó presbiterek is tanítottak. Némely helyen 
egyáltalán nem volt oktatás. A tanítás eredménye 
kielégető volt a kőrlelkészek jelentései szerint. Végül 
meghatott szóval vett búcsút a nyugalomba készülő 
főesperes munkatársaitól s megköszönve testvéri 
támogatásukat őket és a gyülekezetek minden tagját 
Isten áldó kegyelmébe ajánlotta. A közgyűlés nagy 
örömmel üdvözölte Baltik Frigyes dr. püspököt 25 
éves püspöki szolgálata alkalmából A számvevőszék 
jelentéséből kitűnt, hogy a gyülekezetek szép anyagi 
eredménnyel zárták le számadásaikat. A közgyűlés 
ajánlja, hogy minden gyülekezet fölöslegéből tartalék
alapot létesítsen. A lemondott esp. elnökség helyébe 
a gyülekezetek felügyelőnek újból Lenhardt Károly 
eddigi felügyelőt, főesperesnek Schőnviszner Kálmán 
lelkészt választották meg. Miután az új főesperes a 
hivatalos esküt letette, férfias és lendületes beszéddel 
foglalta el székét. A számára nagy napon, midőn 
nagyobb munkatér nyilik meg előtte, nagy felelősség 
száll reá, nagyobb követelményeket támaszt vele szem
ben a közegyház, önönmagának feltett kérdéseire 
válaszol. 1., Mire vállalkozom ? Kiemeli, hogy teljes 
erejével védeni kivánja egyházunknak ré^i, véren szer
zett autonómiáját, szivén togja viselni ev. iskoláink 
ügyét, rajta lesz, hogy az esperesség élő, munkálkodó 
tagja legyen közegyházunknak. 2., Kire tekinthetett. 
Lelki szemei előtt áll Hollerung Károly tisztb. főes
peres, kinek hithűsége és mély ludományossága min
denki előtt tündökölt és Schleiffer. Károly, az egyh. 
élet minden fórumán ismert, kedvelt, keresett munkás, 
aki testi és szellemi ereje birtokában most önként 
távozik főesp. tisztéből. E két férfiúra akar tekinteni,
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az ő munkájukat kivánja folytatni. 3. Mit kérek ? Kéri 
elnöktársa, a felügyelők, lelkészek, tanítók az egyház
tagok bizalmát, jóindulatát és testvéri támogatását.
4. Mit hozok ? Hozza a szeretetet minden egyháztagg^l 
szemben. E tekintetben János apostol utolsó tanítása 
és intése fogja őt vezetni, mert ő is vallja, hogy 
minden törvény egyetlen paragrafusa a szeretet. 
5., Kiben bízom ? Nem magában, nem másokban, nem 
jogokban, egyedül a jó Istenben és a mi Urunk jó 
voltában. Ebben bízva nem keresi az elismerést, elég 
neki az Ur biztatása ! Jól vagyon jámbor és hü szol
gám . . .

Schőnviszner Kálmán az esperességben nem új 
ember. 33 évi lelkészi szolgálata idején, amelyet az 
esperesség kebelében ugyanabban az egyházban töl-. 
tött. munkásságával saját egyháza körén túl sok tisz
telőt és barátot szerzett magának, a kik mind nagy 
örömmel üdvözölték őt főesperessé történt beiktatása 
alkalmából. Mi is igaz tisztelettel és bizalommal üdvö
zöljük új tisztében is kívánjuk, hogy hivatalában jó 
trőben egészségben az óhajtott isteni áldással mun- 
kálkodhassék sok éven á t !

H. A.

Az Arad-Békési ág. h. ev. Egyházmegye 
1915. évi rendes közgyűlése julius hó 28-án folyt 
le Arad városában. A közgyűlést megelőzőleg gyám
intézeti istentisztelet volt, amelyen Frint Lajos aradi 
lelkész mondott imát, mig az egyh. beszédet Fröhlich 
Győző szemlaki lelkész tartotta. Ezután gyámintézeti 
közgyűlés tartatott, melyet Dr. Fábry Sándor világi elnök 
szép beszédei nyitott meg. Frint Lajos egyh. elnök 
előterjesztése alapján tárgyalás alá kerültek e befolyt 
adományokról szóló jelentések és a kérvények. Az 
1000 koronára menő missziói alap kamatai (60 kor.) 
Liffa Jánosné és Gálik Mátyásné lelkészözvegyeknek 
szavaztattak meg.

Az esperességi pyülést br. Sólymossy Lajos egyh. 
megyei felügyelő nyitotta meg megkapó, a politikai és 
egyházi viszonyokat mérlegelő beszédével. Utána Csep- 
regi György főesperes olvasta fel évi jélentését. A 
bevezető szavakban Ján. Jel. 13. fejezte alapján találó 
vonásokkal eltetelte a most folyó világháború jelentő
ségét a prófécia teljesedése szempontjából s egyházi 
életünket oly mélyrehatóan érintő vonatkozásban. Az 
esperesi jelentés kegyelettel emlékezett meg az elhuny
takarói hősi halált halt tanárokról és tanitókról. A 
háború borzalmaival szemben vigasztalóbb képet nyúj
tott az esperesi jelentés az áldozatkészségről és sze- 
retetmunkáról, melyet gyülekezteink a szenvedés és 
nyomorúság enyhítése terén kifejtettek. Tárgyaltattak 
a múlt évi egyetemes, kerületi, egyházmegyei gyűlések 
határozatai, a leiratok és átiratok kapcsán felmerült 
ügyek. A kerületi iskolafelügyelői állás szervezése 
tárgyában az egyh. kerület által leszállított indítványt 
a közgyűlés nem fogadta el. Az eperjesi theol. Otthon
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számára 1000 korona szavaztatott meg, mely összeg 
öt év alatt,lesz fizetendő. Knyihár Károly békéscsa
bai lelkész részére, ki a gyulai kath. főgimnáziumban 
a hitoktatói teendőket végzi 30) kor. hitoktatói dij 
előlegezése szavaztatott meg addig, mig az állam a 
megfelelő díjazást foganatosítani fogja. Több kisebb 
ügy elintézés - után a gyűlés véget ért. A jövő évi 
közgyűlés helye Békéscsaba lesz.

K Ü L Ö N F É L E .
Gyászrovat. Kolényi Emil nyug. istván őlgyi 

lelkész Istvánvőlgyön julius 16-án elhunyt, özv. Mas- 
síiny Mihályné sz. Fritz Ids, a volt lévai lelkész özve
gye 79 éves korában Kisgaramon jul. 6-án halt meg. 
Nyugodjanak bekében.

Tábori l.lkészek a dunántúli egyházkerü
letből: Seregély Béla alsólővői, Schmidt János nagy- 
nemetszentmihályi, Böjtös László hántai, Lauff Géza 
balti, Rátz Károly Ágoston megválasztott bikácsi, Rótt- 
Schacher István soproni és Dobrovoljác Milkó po- 
zsegai lel .észek.

A Luther-társasági tankönyvek kiadása ügyé
ben megtartott rendkívüli közgyűlés julius 30-án 
35—40 tag jelenlétében volt meg. Osztroluczky Miklós 
elnök megnyitó szavai után Majba Vilmos főtitkár ter
jesztene elő az ügyet. A tárgyalás folyamán kitűnt, 
hogy bár a Luth.r-Társaság csak a jövő tanévre tar
tozót volna a tankönyveket bevezetni (akkor is cak  
normális viszonyok ese én) a főtitkár befejezett tények 
elé . Ilitotta a társaságot. A kb. 40000 koronára rúgó 
munkálatra néz e a Hornyánszky céggel megegyezett, 
sót a könyvek egy része már ki is van szedve! Ily 
körülmények közt a közgyűlés .nem tehetett mást,
n.inthogy belenyugodott a történtekbe s elhatározta, 
hogy a könyveket meg ez évben bevezeti, a költségeket 
pedig tűkéiből előlegezi. Végül elhatározta a közgyű
lés, hogy a Luther-társaság sóját kiadásában ad ki 
katonák számára imádságos könyveket hogy minél 
többet tudjon juttatni a reá szorulóknak. A könyv 
összeállitása Szimonidesz L »jósra bízatott.

Beiktatás. Zsiray Lajos zalagalsai lelkészt jul. 
25-én iktatta be hivatalába Takács Elek veszprémi 
esperes.

Tábori lelkésszé hivatott be Sztanek Gusztáv 
íelsözárosi lelkész.

A bányakerületi evang. egyházi gyámintézet
közgvülését folyó 1915 évi szeptember 30-án, Buda
pesten, fogja megtartani Famler Gusztáv Adolf egyházi 
és Dr. Radvászky György világi elnök elnöklete alatt. 
A tárgysorozat: A közgyűlést megelőző napon, szep
tember 29-én délután 3 órakor a . yámintézeti bizott
ság ülése a budapesti ev. egyházközség deáktéri kis
termében. Szeptember 30-án délelőtt 8 órakor hálaadó
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gyámintézeti isteni tisztelet után a deáktéri evang. 
templomban. Offertorium a nagy szeretet adomány 
javára. Az isteni tisztelet után a deáktéri díszteremben 
közgyűlés a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki meg- 
nyhó. 2. Egyh. ehök évi jelentése s ebből folyó hatá
rozatok. 3. A bizottság segélyezési tervezete. 4. Segélye
zendők ajánlása a központban s a G. A. egyletben.
5. A kerületi gyámintézeti egyházi elnök lemondása 
és szavazatleadás elrendelése a választandó kerületi 
gyámintézeti egyházi elnökre. 6. egyetemes gyámint, 
küz.yülésre képviselők kiküldése. 7. Indítványok. 8. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság kiküldése 9. A 
közgyűlés bezárása.

Szakítás a pápasággal. Hosch Rainer, a Deut
sche Volkzeitung für den Neutitschener Kreis“ szer
kesztője a neutitsch ni k. k. kerületi kapitányságnak a 
köv. levélben jelentette be a katholikus egyházból 
va ó kilépését: Tisztelt k. k. kerületi kapitányság! A 
pápa és a római kúria osztrák ellenes magatartása 
miatt ezennel bejelentem, hogy a róm. kath. egyház
ból kilépek, mert hazám szeretetével nem tudom össze
egyeztetni azt, hogy olyan egyház tagja maradjak, 
amelynek a feje határozottan ellenséges indulatot tanú
sít hazám ellen. Lépésemről egyidejűleg értesítettem a 
helybeli kath. lelkészt hivatalt is. Kérem kilépésem 
hivatalos tudomásulvételét.

Fehivás és kérelem a dunáninneni egyház- 
kerület közgyűlésének tagjaihoz. Minthogy Po
zsonyban a szállók szobái majdnem állandóan el van
nak foglalva, előre kell biztosítania szállásokat. Azért 
arra kéretnek a közgyűlésnek Pozsonyba készülő tag
jai, legyenek sz vesek érkezésük idejének pontos meg
jelölésével legkésőbben augusztus 16-ií> jelentkezni 
Tek. Bcck Vilmos kir. anyakönyvvezetőnél, az egy
háztanács tagjánál, Pozsonyban, a ki szives volt az 
ügy közvelitését elvállalni. Lakásuk cimét az érkezők 
a pályaudvaron vagy az egyházi irodában (Konvent-u.
6. sz.) kaphatják meg.

Végkielégítés. A vallás és közokt.-ügyi minisz
ter a hősi halált halt Lautner János Adolf dr. Békés
csabai ág. hitv. ev. főgym. tanár özvegye szül Her- 
czegh Gabriella részére egyszersmindenkorra 650 K. 
végkielégítést engedélyezett az orsz tanári nyugdíj
intézet alapja terhére.
_ n _ n » . i - u - MTor v uin_ i rm * . * —  i

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.

K é re le m .  A Luther társaság rendkívüli közgyűlésétől 
megbízást kaptam arra, hogy legkésőbb szept, 1-ig egy katona- 
imádságos-könyvet állítsák össze, melyet a társaság saját kiadá
sában megjelentetne s ingyen kiosztana. Legyen szabad az 
Ösvény és a Belmissziő tisztelt munkatársait különösen kérnem, 
hogy ezen imádságos könyvbe szánt imádságaikat mielőbb szí
veskedjenek megküldeni.

Szimonidesz Lajos.
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32. szám.

h e o iő « :

ARPER Karl und Z1LLESEN A lfr .: Durchhalten! 
Entwürfe. Gebete, Gedichte u. Vaterland. Worte 
für Kriegsgottesdienste. (IV. és 140 old.) 2 M.
(A kitűnő, igen elterjedt háborús agenda 3. része.)

BAUMGARTEN 0 .:  Der Krieg und die Berg
predigt (24 old.) Berlin, C. Heymann kiad.—.50 M.

BERTHOLET Alfr.: Religion und Krieg (35 old.) 
J. C B. Mohr, Tübingen —.50 M.

DELITZSCH Frdr.: Die Welt des Islam (191 old. 
8 képpel) 1915. 1.— M.

EVERTH Erich: Von der Seele des Soldaten im 
Felde.Bemerkung.eines Kriegteilnehmers—.80M.

HOSSFELD O .: Stadt und Landkirchen. Mit 
Anhang: Kirchenausstattung 4. Aufl. (IV. és 462 
old. 529 képpel.) Kötve 13.50 M.

JAEGER Paul: Ich glaube keinen Tod. Stille 
Gedanken beim Heimgang unserer Lieben. 2. 
kiadás. —.50 M.

KRIEGSDIENST und HELDENTOD eines ev. Pfar
rers aus Oesterreich (Georg Leinhos Vikar zu 
Amstetter, gefallen bei Dixmuinden 10., 11.
1914.) —.20 M.

PREDIGTBUCH der DORFKIRCHE. Herausgege
ben unter Mitwirkung der Freunde der Dorf
kirche von Joh. Fenner. 3.50 M.

(Az új prédikációirodalom egyik legértékesebb alkotása, 
melyet érdemes tanulmányozni.)

RADE Prof. D. M art.: Christenglaube in Krieg 
und Frieden (Vili. és 110 old.) 1.30 M.

(A Christliche Welt vezető helyén megjelent elmélkedések.)

SCHRIFTEN der Synodalkommission f. ostpreuss. 
Kirchengeschichte. 19. Heft: Was w ir in der 
Russennot 1914. erlebten. Siebzehn Berichte 
ostpreuss. Pfarrer, gesammelt u. herausgeg. v. 
Dompfarrer Lie. Nietzki (152. old.) 2.50 M.

SODEUR: Kierkegaard und Nietzsche. —‘50
ZURHELLEN 0 .: Kriegspredigten. (IV. 123 old.)

2.50 M.
(A hősi halált halt kiváló frankfurti lelkész utolsó beszédei.)

ZURHELLEN Otto: Grundlinien unseres Glaubens.
Eine Gabe für den Weg ins Leben. —'30
(A hős frankfurti papnak a táborban készült konfirmációi 

vezérfonala.)

TESTVEIBE! róPYw*

Evangélikus va llás it, intelligens nőt (özvegyet 
árvát) keresek házvezetőnek, ki két kicsi árvám neve
lője lenne. Kérem a nagytiszteletü lelkész urakat a test
véri szives közvetítésre. Feltételek megbeszélés szerint. 

Assakürt (Nyitramegye.)
2—2 Zathureczky László

ev. lelkész.

LEGÚJABB̂

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)
Ir ta :

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben........................
Finom bőrkötésben, tokkal . . . .
Párnázott „ „ . . . .

K 2,— 
„ 4.80

Világháború
pontos térképei.

á korona 2 —

Galicia i  Olasz
ország :Szerbia 
Franciaország *

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n )  le v ő  h a d i  
fo g ly o k  té rk é p e  K  1 . —

- Kapható: ■

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és  k i r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t -S l 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 kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomás i csőrer dszerü (pneu
matikái) tartós, r.emeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
A R A N Y O S M A H Ó T  4 Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . .  1 91 5 . A U G U S Z T U S  4 .

1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A  lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cimére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZF.RKF.SZTÓ: SZTEHLO KORNÉL. Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
K is e b b  h ird e té s e k  (p á ly á z a to k )  m in d e n  
s z a v a  6 . f i l lé r .  -  T ö b b s z ö r  m e g je le n ő  
h ird e té s e k n é l m e g fe le lő  á re n g e d m é n y .

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADŐ: 
SZIMONIDESZ LAJOS

FÓm un k a tArsak: HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

T a r t a l o m :  Gyurátz Ferenc: A kormány és szabályrendeleteink. — Endref/y János  : Rokkantak g o n d o z á s a . II. —  M arcsek J á n o s !
Egyházi tisztviselő és titkos társulatok. — Huszágh Gyula: Az e m b e r  s z á rm a z á s a . X I I .  —  S z e m le . —  T u d ó s ítá s .  —  
Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

A ko rm á n y  és szabályrendele te ink .
Az alapítványokról, alapító-levelekről már 1905. 

év óta van egyetemes szabályrendeletünk, amely az 
idevonaikozó kérdésekre kellő útbaigazítást ád s meg
határozza az eljárást az alapító-levelek kiállításánál. 
A szabályrendelet 23. §-a értelmében az alapítványi 
hatóságok az alapító-levélnek két hiteles másolatát a 
püspökhöz terjesztik fel, aki az egyik példányt az 
alapítványi könyvben helyezi el a másik példányt 
ófelsége a király főfelügyeleti jogának gyakorolhatása 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ter
jeszti fel.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium egy
részről maga is hivatkozik e szabályrendeletre; neve
zetesen 129.012/914. szám alatt kelt leiratában, midőn 
a néhai Szalay Ferenc voll evang. lelkész és neje által 
a nagygerezsdi ev. gyülekezet javára tett alapítványokra 
nézve így szól: rMiután az ág. hitv. evang. egyház 
egyeteme által az alapítványokra vonatkozólag alkotott 
szabályrendelet szerint az alapítványok elfogadása s 
az alapító-levelek megerősíti se az alapítvány kezelő- 
sége felett álló egyházi testületnek, mint alapítványi 
hatóságnak hatáskörébe tartozik, a most szóban forgó 
alapító-leveleket az illető egyházmegyének, mint az 
alapítványokat kezelő egyházközségek felett álló s 
alapítványi hatósági jogkörben eljárni hivatott testületnek 
kell letárgyalni és elfogadási záradékkal megerősíteni.“ 
így a magas kormány utasításokat ád az egyetemes 
szabályrendelet értelmezésénél, midőn azt követeli, 
hogy ne az esperes lássa el elfogadási záradékkal, 
hanem mindig maga az egyházmegyei közgyűlés. Ez 
pedig azon hátrányt is vonja maga után, hogy a gyü
lekezet a birói letétben levő alapítványt egy-, sőt két 
év múlva vagyis csak egyházmegyei gyűlés tartása 
után veheti át.

Másfelől a minisztérium figyelmen kívül hagyja 
az egyetemes szabályrendeletet s attól eltérőleg négy 
eredeti példányban kívánja az alapító-leveleknek kor
mányhatósági jóváhagyásra felterjesztését. Eddig csak 
a végrendeleti alapítványokról kellett felterjeszteni e 
célból az eredeti alapító-leveleket, m vei enélkül a 
bíróság az alapítványt nem adta ki. Újabban azonban 
már olyan alapítványokról is követeli az eredeti alapító- 
leveleknek megerősítésre felterjesztését, amelyeket az 
illető jóltevő már életében átadott az egyházközségnek 
(43813/1915. sz. miniszteri rendelet).

A prot. egyházakban a közgyűlések nyilvánosak. 
Az egyházkerületek közgyűlési jegyzőkönyveiket ren
desen felterjesztik a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumhoz, eljárásuk felett a legfőbb felügyeletet mindig 
teljes tiszteletben tartják. A törvény által biztosított 
protestáns autonómiával azonban nem egyeztethető 
össze a mindenkori kormánynak egyházi ügyekben 
intézkedési joga. Az autonómia érdekében indokoltan 
jár el egyházkerületünk, hogyha az egyetemes egyházi 
közgyűlést felkéri felirat intézésére a vallás-és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz aziránt, hogy az alapít
ványokról s alapiló-levelekről szóló egyetemes szabály
rendeletünk értelmében fogadja el elégségesnek az 
alapító-levél hiteles másolatának bemutatását. Itt a 
külön rendelkezés, az utasítás az egyet, egyház által 
jóváhagyott szabályrendelet mikénti értelmezésére hatá
rozottan korlátolja egyházunknak törvényen alapuló 
önkormányzati j<»gait.

Üyurátz Ferencz
püspök.

R o k k a n ta k  gondozása.
i i .

A rokkantak gondozásában segítsen a katonai 
hatóság is. Nélkülük nem tehetünk semmit. Most az

514513



33. szám.

emberek katonák s parancsnokságuk alatt állnak. 
Segítsenek a munkaadók is az által, hogy nemzeti 
kötelességüknek ismerik el a sebesültek munkával 
való ellátását. A legnagyobb munkaadó maga az állam. 
Gondoljunk csak a postára, adóügyre, vasútra stb.

Prof. Klumker — Frankfurt egy alkalommal ezt 
mondotta: „A legnagyobb problémák egyike, mely 
vár reánk, a pályaváltozás. Sok ember hagyja el régi 
munkakörét és új hivatást kénytelen választani, külö
nösen az önkéntesek“ . Nem egy tanult munkás fog 
tanulatlanná lesüllyedni. Az 1870 71. német háborúk 
után az egyetleni hallgatók nagy része nem találta 
bele magát régi hivatásába s többnnyire kereskedő s 
újságíró lett. — Segítsenek a rokkantak gondozásában 
a beteysegélyző intézetek, biztositó intézetek, tanitók 
és papok. A tanító neveljen kegyeletet a gyermekbe 
a háborúban rokkantakká váltakkal szemben. A lel
kész a szószékről gyakoroljon jótékony befolyást s 
keltsen megértést e’ törekvések iránt. A napi sajtó is 
sokat tehet. Előadások tartása is módunkban van.

A szentimentális ugyan azt mondja, hogy lelki 
durvaság egy oly embernek, ki tagját nagy. fájdalmak 
közepette elvesztette, még azt Ígérgetni, hogy valaha 
dolgozni fog. De a szociális, egészséges értelem azt 
feleli rá, hogy egyedül rokkantjaink érdekében akarjuk, 
hogy újból dolgozhassanak. Nem lehet nyomorúsá
gosabb a rokkantra nézve, minthogy felvétetik valami 
intézetbe s ott élete végéig etetik — táplálják. Neki 
vissza kell menni azokba a viszonyokba, amelyekből 
való és újból dolgoznia kell. Ez az egyedüli eszköz, 
mely által újból megelégedett és boldog ember 
lehet. *

Lélekben szálljunk át magyar földre. Miniatűr 
kiadásokban találjuk meg nálunk, vagy pedig vágyban, 
tervben, ami a német testvérnemzetnél már megvan 
és virágzik. Ott könnyű tovább építeni és munkálkodni, 
ahol már az alapok le vannak rakva. így a rokkantak 
gondozásában is. Mi ha magunkra és elmaradottságunkra 
gondolunk, szeretünk készen lenni megokolásokkal, 
bizonyításokkal, hogy miért nem lehetünk annyira, 
mint mások mert kevesen vagyunk, mert szegények 
vagyunk, mert így, mert úgy stb. stb. Ez mind — sajnos 
— igaz, csakhogy ez nem fovja evang. egyházunk 
ügyét előbbre vinni. Világosabban: ez a szellem nem 
fogja evang. egyházunk ügyét előbbre vinni. Nekünk 
nem a lenyugvó, hanem a kelő nap aranysugarait kell 
tettinditásra magunkba fogadnunk. Oly lelket, mely él 
és eleveníteni akar, mely nem elégül ki kimagyará- 
zással és utína a jólvégzettség megnyugvásával, hanem 
amelyet csak e^y elégít k i: az evangeliomi tett. Addig 
nem szabad megnyugodnunk, mig evangeliomi tetteket 
nem hajtottunk végre. Addig marjon a lelkiismeret s 
ne adjon pihenést. Munka előtt nem édes a pihenés. 
Csak utána nyugodhatunk meg.
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Úgy tudjuk, hogy a református testvéregyház 
nagy evangéliomi tettre készül. Országos református 
árvaházat akar építeni, melybe elsősorban a háborúban 
elesett hősök árváit venné fel. Nemes terv, megvaló
sításához lelkes kitartást és Isten segedelmét kívánjuk !* 
A háborúban rokkantakká váltak kérdésében hőn 
szeretnők tudni, mit fog tenni ág. h. ev. egyházunk? 
Mert hogy valamint tenni fog, az bizonyos. Fölmerül 
a rokant-otthon eszméje. Mivei ilyenek létesítése és 
növelése elsőrendű állami érdek is, azt nem mond
hatjuk, hogy pénz, pénz, pénz! Pénz ilyenre csak 
lenne valahogy. Hanem kezdeményezés, lélek, kitartás, 
de mindenekfölött vezetés, ez volna méltó tett evan
geliomi egyházunkhoz. Az államtól a mostani időben 
nem várhatunk ezernyi kezdeményezést. De biztosok 
lehetünk benne, hogy az ő érdekeit istápoló kezde
ményezést szeretettel fogja fogadni és fölkarolni a 
lehetőségek szerint. Induljon ki a rokkant-otthon esz
méje evangéliumi egyházunkból. Adjuk hozzá lelkün
ket, szivünket, szívósságunkat, kitartásunkat, adjunk 
az eszmének erős vezetőt és imádságosan érte dol
gozó lelkülettel á Íjunk mögötte s bocsássuk útjára 
Isten nevében. Evang. egyházunk még nem vette ki 
a maga részét a világháborúból. Pedig ki kell vennie. 
A rokkont-otthon, mely lehetne országos — evangé
likus, nemcsak a háború nyomorában lenne irgalmas 
s amaritánus, -de a béka napjaiban is folytatná áldá
sos működését. Hogy mikép-mimódon, az részletkér
dés és korai. Először az eszmével kell megbarát
kozni.

Nem akartunk megfogalmazott indítvánnyal a 
nyilvánosság elé lépni. Ezt nagyobb emberekiöl sze
retnők hallani, kiket nem sújthat agyon a közvélemény 
hallgatásával. Éppen ezért üdvözöltük meleg szeretettel 
azt a püspöki köriratot, mely a háborúban rokkan
takká vált t k ügyét karolja fel az egyház keretei között, 
mert e mozgalom pirkadását ismertük föl benne. 
Adja Isten, hogy a pirkadat után jöjjön meg a haj
nalhasad is és a több életet árasztó naptámadat!

E n d re ffv  János.

t im id  tísziiiselo és titkos M ó ló k .
A tiszai egyházkerület ez évi közgyűlésén a részt

vevőknek egy igen aktuális kérdés fölött folytatott 
magas színvonalú vitában volt részük. A vitát a 
gömöri egyházmegye provokálta. Azt a felterjesztést 
intézte a kerülethez, hogy tiltsa el tisztviselőit a tit
kos társulatokba való belépéstől. Kubinyi Géza főis
pán, a gömöri egyházmegye felügyelője megindoko
lásában ki is fejtette, hogy a titkos társulatok alatt a

* Ugyanilyen szándékkal van a mi budai egyházunk is, 
amely a ref. jubileumára akar árvaházat s ahhoz a pesti esperes- 
ség támogatását kérte Ennek az árvaháznak az ügyét egész 
egyházunk felkarolhatná! (szerk.)
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szabadkőmives páholyokat érti és az indítvány meg- 
tevésére az a szomorú tapasztalat vezette, hogy egy
házi tisztviselők, különösen tanárok ott vannak a 
páholyokban és az evangélikus iskolákba is beviszik 
azt a szellemet, n ely a szabadkőmivességet áthatja. 
Mint hazafi, mint egyházi ember és mint szülő 
fejezi ki aggodalmait. Egyházi és hazafias szempont
ból elítélően nyilatkozik a szabadkőmivességről és 
mint szülő kérve-kéri a tanárokat, ne engedjék csa
lódni azokat a szülőket, akik bíznak iskoláink evan
gélikus szellemében és gyermekeiket e\angelikus szel
lemben óhajtják nevelni és neveltetni. Az érdekes és 
közérdekű vitát gyorsírói feljegyzés hiányában csak 
főbb vonásaiban ismertetjük. Az a kérdés volt itt fel
vetve, összeegyeztethető-e az evangélikus sz* Hern a 
szabadkőmives szellemmel? A felszólalók tekintélyes 
része nem tartja összeegyeztethetőnek Ilyen értelem
ben nyilatkoztak Gyürky, Matherny és Terray főespe
resek, Medveczky Sándor egyhm. felügyelő, Eöttevényi 
Nagy Olivér dr. jogakad. tanár és maga a kerületi 
felügyelő Szent-lványi Árpáit, mig Korbély Géza fö- 
espert s (kijelentette ui yan, hogy nem szabadkőmives 
és n<m is lesz soha !) Gömöry János, Dr. Vietoiisz 
József főgimnáziumi igazgatók szavaiból az volt kive
hető, hogy igenis összeegyeztethető; körülbelül ez 
világlott ki Mayer Endre eperjesi theol. dékánnak az 
eperjesi theol. tanári kar egy tagját védő felszólalásából 
és Draskóczy Lajos theol. tanár közbeszólás.iból is.

Nem a felterjesztés és az előadói javaslat szerint 
csoportositottam a felszólalókat, hanem a L nt jelzett 
lényeg szerint. És a neveket is azért voltam bátor 
kiirni, mert az egyházkerületi gyűlés nyilt fórum, meg 
azután- azt hiszem- egy evangélikus ember nem esi 
nál titkot a meggyőződéséből és képes azt is be al- 
lani, (ha nem is kivétel ndkül) hogy ő szabadkőmives. 
Ezt láttuk Loysch Ödön rimaszombati főgimnáziumi 
igazgató és Gömöry János eperjesi fögimnáziumi 
igazgató evangélikus tanár egyesületi titkár felszóla
lásában is.

Nem foglalkozunk bővebben ezzel, oak a fel
állított tételhez füzünk egy-két megjegyzést. A szabad • 
kőmüvesség belügyminiszterileg jóváhagyott alapsza
bályai dacára is bizony c^k titkos társulat marad. A 
páholyoknak a légköre még sem az, amelyben val
lásunk megalapítója, Jézus Krisztus otthonosan érezné 
magát, és amely a mi egyházunk tiszta és szent ügyét 
szolgálná. Az a tiszta, felséges, ideális és mégis any- 
nyira emberi erkölcsi világnézet, melyet Jézustól örö
költ az emberiség, össze se hasonlítható más világ
nézettel, annyira abszolút értékű, hogy enr.él csak 
tökéletlenebbet lehet elképzelni. Mi pedig ennek a 
tökéletesnek vagyunk a papjai, apostolai, tanítói és 
csak addig vagyunk azok, amig nem fél szívvel, fél 
lélekkel, hanem egész szivvel, egész lélekkel és teljes 
odaadással szolgáljuk. Jó evangélikus embernek nem
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kell, mert nincs szüksége más életfelfogásra, mint 
amit evangélikus meggyőződése ad neki. Ha eszmé
nyi célokért hévül és eszmények szolgálatában akarja 
gazdaggá és értékessé tenni az életét, hozza azt áldo
zatul evangélikus egyházának, melyről az ezévi püs
pöki jelentés olyan igazán és helyesen mondja, hogy 
„a legideálisabb élethivatást teljesítő emberi közösség“, 
(10. oldal.) Ez az egyház, mely a szép, jó, igaz, örök
kévaló kultuszát vallja életfeladatának, hanyatlóban 
van, mert hűtlenek a fia i: elhagyják, elfelejtik, vagy 
I' lekben távolodnak messze tőle. Vigyük oda az iga
zán nemes szolgálatára szánt minden energiánkat és 
ne menjünk idegen mezőre kalászokat tépni, marad
junk itt, mert bizony „a bokorban, itt az ősi fészek, 
mely növelte könnyű szárnyatok, megpihenni most is 
abba tértek, bár a fellegek közt járjatok." Ha pedig 
tökéletesebb, igazibb eszményt és szervezetet találunk, 
mert igen nagynak képzelt intelligenciánknak kicsi a 
régi keret akkor ne kérkedjünk egyháziasságunk 
hangoztatásával, hiszen csak a működési kőit becsül
jük meg benne, ahol idegen eszmek szócsövei vagyunk. 
Igaz, hogy az ilyen szerepre igen alkalmas az iskola, 
és talán a szószék, de itt mégis és egyedül egyházunk 
igazait védeni és hirdetni a mi erkölcsi kötelességünk. 
Különben erkölcsi téren a szabadkőmivességnek elég 
tág fogalmai vannak, sőt a jezsuita morállal érintke
zik. A keresztyén ethika azonban egészen más. Épen 
ezért e ismerjük, hogy vannak egyházi tisztviselők, 
akiknek egyházi tevékenysége kiemelkedő, de ezért az 
evangélikus egyház többet kiván, mint iránta teljesített — 
talán meg is fizetett — kötelességteljesitést. Pozitiv 
odaadás kell ide !

Hol nevelhet magának az egyház ilyen férfiakat, 
leendő vezéreket ? Nagyon jogos a kérdés. Hol van 
az evangélikus szellemű gimnázium? — Egyetlen főgim
názium részéről hallottuk a nyilatkozatot: nálunk vol
tak szabadkőműves tanárok de már nincsenek ! — 
Megmondjuk, mert megérdemli, hogy megmondjuk 
melyik volt ez : a rozsnyói evangélikus főgimnázium. 
Fölvetjük ezek után a kérdést, a sokszor felvetett 
kérdést ; miért nem nevelnek főgimnáziumaink evan
gélikus szellemű, buzgó egyháztagokat? Miért van az 
a felpanaszolt közöny ? Miért vészit tért egyházunk ? 
Miért rossz a gyümölcs? — Mert a veteményes kert
ben van a hiba !

De legyen elég ! Megértjük, hogy derék papjaink 
egy része ingerülten jött ki a teremből és keserű 
kifakadásokat mondott. Megértjük, hogy egyik neves 
papunk megállva egy volt tanára előtt fájdalomtól 
rezgő hangon mondta: „hát nincs már nekem tanárom 
közöttetek ?“ — „Még én ott vagyok" — volt a 
válasz. A két őszülő férfi összeölelkezett és talán 
könny is csordult a szemökből, mert érezték, hogy 
az az idegen szellem nem a mi szellemünk, hogy az 
az alattomos, láthatatlan szellem eltemeti az igazi
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evangélikus szellemet........  de ezt nem szabad
engedni ! ! !*

M arcsek János
ev. lelkész.

rLr i— -  --------- » . m

Az em ber szárm azása.
XII.

A fejnek és az agyvelőnek eme fejlődésével egy- 
időben átalakul a gége és annak alkotó részei. A 
kannaporczogók egyre jobban simulnak egymáshoz, 
a köztük levő nyílás egyre zártabb lesz, a hangszala
gok egyre vékonyabbak, rugalmasabb rezgésre és igy 
a zenei hang képzésére alkalmasabbakká lesznek, 
egymásfelé hajló szélük egyre simábbá válik, úgy 
hogy a köztük levő nyilás egy tökéletesen zárható 
résszé lesz és a többi emberi képességekkel együtt 
kifejlődik a beszélőképesség. Evvel a processussal 
egyidőben mellső végtagjai egyre rövidülnek, fino- 
múlnak, egyre mozgathatóbbakká, ügyesebbekké, az 
agy gondolatainak és tervei ek, szóval az agyban ke
letkezett akaratnak megvalósítására egyre aikalmato- 
sabbá lesznek, vagyis kezekké alakúinak át, evvel 
ellentétben a lábak erősbüfnek, czombcsontjuk a test 
súlya következtében előre görbül, a lábujjak pedig, 
nem lévén használva, elvesztik mozgékony hajlékony
ságukat és így fogó képességüket, satnyáinak, rövi
dülnek, merevűlnek, végül egészen rövidekké és me
revekké lesznek. Ugyancsak ebben az időben gerinc
oszlopa S alakú hajlást ölt, mellkasa pedig élűiről 
hátrafelé lelapúl „Keresztcsontja a nagy megterhelés 
miatt nagyon erőssé, szélessé fejlődött s hasonlókép
pen nagyon zömökké, erőssé fejlődtek ágyékcsigolyái 
is. Medencecsontjára most reánehezedik a belek egész 
tömege s ezért egész medencéje szélesebb tömörebb 
lett, a csipőcsontok lapátjai fejlettebbek s alaposabban 
állanak szét, mint minden más emlős állaton; egész 
medencéje megrövidült felülről lefelé.

Far-, comb- és lábszár-izomzata hatalmas 
fejlődésre tett szert, mig nyak- és tarkóizomzata a 
szalagkészülékkel együtt satnyának nevezhető, mert a 
fej hordozásában a gerincoszlop mellett már csuk 
másodrendű jelentőségű. Mindamellett azonban ez a 
lény, bár testére nézve már nagyon is hasonlít az em
berhez, még nem teljes ember, még csak az a fölté-

* E cikk minden állításával nem tudom magamat azonosí
tani. Mivel azonban a lényegesben, abban, hogy evang. egyhá
zunk megérdemelné legjobb fiainak teljes lélekkel való támoga
tását, igaza van : kötelességemnek tartottam közölni. Szegény 
egyházunk pusztul és vész. Mennyi tere volna az építő, apos- 
tolkodó, lelvilágositó, reformáló és purifikáló munkának benne ?! .. 
De nincs emberünk hozzá, mert a mi saját vezetőembereink is 
másutt keresnek munkálkodásra teret maguknak ? ! . .  Nem szo
morú dolog ez ? . . .  Nincs-e itt az ideje annak, hogy az egyház 
visszatérésre, odaadóbb támogatásra kérje őket ? !

(Szerk.)

telezett középlény az ember és az emberszabású maj
mok között. Hogy emberré lehessen, még fejlődnie és 
elágazódnia kell. És el is ágazik két felé és az egyik 
ágból előbb az u. n. Plio-homo, azután az u. n. Homo 
diluvialis, még pedig a Neanderthaliensis és Recono, 
fejlődik ki, mely két utóbbi faj azonban idők folyamán 
teljesen kihal, a másik ágból pedij; a jávai Pithecant
hropus Erectus, az egyenesen kétlábon járó majom
ember keletkezik. Ennek az emberállatnak, vagy állati 
embernek koponyája térfogata már 300 cmH körül jár 
és megtalálója, Dubais Jenő, hollandi orvos szerint a 
bal agyféltekén levő Broca-féle mező, mely a beszéd 
centruma, már kéiszer akkora nagyságban van kifej
lődve, mint az emberszabású majmoknál. Ennek nyo
mai már ott vannak a koponyán Ez a lény tehát már 
beszélni is tudott. Ebből ismét egy tökéletesebb lény 
fejlődött ki. Ebből a tökéletesebb lényből pedig Homo 
Sapiens, a mai értelmes ember állott elő.

Ez a rajz inkább az ember testi fejlődését állítja 
elénk. A fejlődés apostolai azonban nagy mesterök, 
Darwin, módjára az emberi léleknek is fokról-fokra 
való kibontakozását, lassú megszületését próbálják 
leírni. A sok kísérlet közül álljon itt a nagy amerikai 
szociológusnak, Lester F. Wardnak ember s így lélek- 
fejlődési leírása, aki az emberi léleknek elő illását „A  
lelkihaladás tényezői cimű nagy mü/ében következő- 
kép adja elő :

Földünk történetének első kozmikus korszakában 
az úgynevezett nem idomítható élő szervezetek, más 
szóval nővérnek megjelenésével megszületik földünkön 
az élet. Hosszú é/ezredek múlva megjelennek az első 
idomítható szervezetek, növény- és állatvilág d hatá
roló és elválasztó vonalak, egyúttal azonban egyesítő 
kapcsolatot képező ős-agyú végső lények, az első 
amoebák és protozoák. Ezeknek feltűnésével kezdődik 
a második kozmikus korszak, az elmei élet korának 
története. A protozoákkal megszületik az elme. Ez az 
elme eleinte csupán a lelki vagyis érzőképességből 
áll, mely azonban az egész lelki életnek alapja, főal
kotó része és a későbbi nagy haladásnak főmozga
tója. És ez az érzőképesség is csupán alapelemére, a 
legegyszerűbb érzésre a fájdalomra, az életfentartási ösz
tön legelemibb alkotórészére szorítkozik. Ehhez az 
ősi fájdalomérzéshez csatlakoznak az éhség és szom
júság, majd a szaporodás egyre tudatosabbá váló érzé
sei. Ezek az egyszerű érzések mind mozgásra, cselek
vésre, tevékenységre serkentik az őket magukban hor
dozó őslényeket. így mega!kotják bennök a későbbi 
tökéletesebb lelki életnek fő indító erejét, a törekvő 
képességet, amely az „aka ra tinak felel meg, de azzá 
sohasem lesz, mert „akarat“ a földön nincs, hanem 
csak, mint a fizikai világban is, a legerősebb impulzus 
által megindított mozgás, illetőleg cselekvés. Ezáltal a 
törekvő képesség által megindított mozgás, illetőleg 
cselekvés, azonban nem mindig mehet végbe, az életve-

520519



33. szám.

szélyre figyelmeztető fájdalom nem mindig kerülhető 
el, a test növekedését szolgáló éhség és szomjúság 
nem mindig szüntethető meg, hanem valami akadály 
által megnehezittetik vagy lehetetlenné tétetik. Az így 
megakadályozott mozgás egy új, de még csak szuny- 
nyadó, még öntudatra nem emelkedett lelki, illetőleg 
érzésbeli energiát szül; a vágyat. Tudatosabbá ez a 
hatalmas erő csak a rovatoknál, a hüllőknél és a 
madaraknál válik. Ezek felléptével születik meg az 
elmének subjektiv ága, a lélek, amely a fentebbiek 
nyomán következtetve: „a szerves lények összes érzé
sei s az ezekből eredő erőkifejtések“, végső eredete 
szerint azonban „az anyagnak legmag.tsabbrendü meg
nyilatkozása.“

Muazágh (lyu la .

S Z E H L E .

Hogyan készül és mibe kerül egy agenda?
A magyar katholikus papság lapjában az „Egyházi 
Közlönyében van Vodicska Imre c. tomaji apát tol
lából egy közlemény, amely a hazai gör. kath. ó szláv 
és magyar liturgikus könyvekről szól. A görög katho- 
likusoknak tudvalevőleg itthon nyomatott szertartási 
könyveik nincsenek, hanem Oroszországból importált 
liturgikus kö iyveket voltak kénytelenek használni. 
Ezek az 18 6 körül becsempészett könyvek tele van
nak né ai szent Sándor, doni szent Demeter, moszk
vai szent Péter és az orosz piavoszláv egyház által 
kanonizált szentek officiumaival, olyan szentekről, 
akiket Róma 1054. óta kanonizált, vagy a pápai 
infallibihtásról és a szeplőtelen fogantatás-dogmájáról 
szó sem volt bennük. Nem volt bennük a pápáért és 
a királyért való ima sem, hanem igenis megemlékezett 
Alexandrovits Sándorról, az egész Oroszország egyed
uralkodójáról és császáráról, Mária Fedorovna császár
néról, Alexandrovics cárevicsről stb. — Vodicska apát 
azt ajánlotta illetékes helyen, hogy a gör. kath, litur
gikus könyveket át kell dolgozni, az orosz szentek 
officiumait nyugati szentekéivel kell helyettesíteni a 
fö helyet kell biztosítani az árpádházi szentek offici li
mainak. Bánffy és Széli minis-terelnökök behatóan 
foglalko tak a liturgikus könyvek kinyomatásának a 
szükségével. A nyomatási költség négyszázezer 400.000 
koronában lett megállapítva és e hatalmas összeg az 
állami költségvetésben négy évre lett beállítva.

Egy időben szó volt arról, hogy a gör. katholi- 
kusok vegyék használatba a Kállay Béni miniszter 
által Bosznia és Szerbia tör. kel. szerbjei számára 
kiadott templomi könyveket. Ezekben azonban szent 
Száva és egyébb szerb nemzeti szentek officiumai vol
tak miért is ezt a tervet el kellett ejteni. Maradt az 
eredeti terv. A Grotta Ferrati gör. kath. klastrombán 
őrzött ősrégi görög könyvek alapján elkészült az 
átdolgozás, a papirost, a rajzokat, képeket, betűket
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illetőleg pedig pontos költségvetés készült, melynek 
végösszege az ó szláv és magyar nyelvű szertartási 
könyvek egész kiállítását tekintve másfél millió koro
nát tett ki.

Előbb úgy volt, hogy ezeket a könyveket az 
egyetemi nyomda készíti. Firczák Cyula f  eperjesi 
püspök óhajára a munkát az ungvári Unió-nyomda 
kapta meg. „A Firczák-féle óhaj úgy látszik, teljesül 
is és e könyvek az Unió-nyomdában látnak napvilágot, 
miáltal az Unió nyomda fennállása anyagilag belátható 
időkre biztosítva lesz" — irja Vodicska apát.

A közbejött háború miatt nem cirill, hanem 
magyar betűkkel fogják kinyomatni, még pedig foné- 
tikusan, ahogy magyarul kiejtik az ó szláv szavakat.

Igaz, hogy a másfél millió korona, melybe a 
könyvek előállítása kerül, a mai háborús világban 
hatalmas összeg. De ha elgondoljuk, hogy mi száz- és 
száz millió koronát áldozunk és százezrek életét 
áldozzuk a harcmezőn, hogy a muszka hordákat visz- 
szaverjiik, akkor az a másfél millió korona nem nagy 
pénz, ha arról van szó, hogy a muszkák szellemi 
akna munkáját felvidékünkön ezután lehetetlenné tegyük.

Nekünk is készül az új agendánk, azért talán 
tanulhatunk valamit e közleményből. Ajánlom, hogy 
kérjük fel mi is a magas kormányt új agendánk kia
dására. A mienk nem fog másfél millió koronába 
kerülni.

A többé már nem szokatlan utón . . .  A Pesti 
Hírlap 1915. augusztus 4. számában olvasható a köv. 
apró hirdetés:

EVANÜELIKUS
le lk é s z  n ő s ü ln i a k a r .  N e m  h o z o m á n y t  
k e re s , d e  le g y e n  a z  a s s z o n y n a k  1 0 -1 5 0 0 0  
k o ro n a  p é n z e  g a z d a s á g  b e re n d e z é s e  
v é g e t t .  L e g y e n  m a g a s , m o le tt ,  s z ő k e , 
n é g y  p o lg á r iv a l ,  e v a n g é lik u s  2 4  é le t 
é v ig . B u d a p e s ttő l é s z a k ra , d e  n e m  n a 
g y o n  m essze  le lk é s z k e d e m . A  fa lu s i 
e g é s zs é g e s  le v e g ő t  és g a z d á lk o d á s t  
k e d v e lő  n ő k  fé n y k é p e s , te lje s  n e v ű  le 
v e le it  k é re m  k e t tő s  b o r íté k b a n  „ Ip o ly “ 
je lig é r e  a k ia d ó h iv a ta lb a . T i to k ta r tá s é r t  
le lk é s z  v o lto m  k e z e s k e d ik .

Mivel úgy látszik, sok mindenen nem szabad 
már megütköznünk, csendes rezignációval vesszük 
tudomásul, hogy egy „asszonytkereső“ lelkésztársunk 
ott keres magának feleséget, ahol mások „tisztességes 
ismeretségeket“ kötnek.

T U D Ó S ÍT Á S .
A Kemenesaljái ág. hitv. egyházmegye folyó 

évi junius 29-én Czeldömölkön tartotta évi rendes 
közgyűlését. Vargha Gyula esperes évi jelentésének 
bevezetésében élénk színekkel, megható szavakban 
jelzi a háború okozta szörnyű helyzetet, mely hazánkra 
s egyházunkra sulyosodott. Rámutat a forrásra, mely-
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bői ezek a borzalmak származtak. Komiszság, álnokság 
álarca, irigység, pénz és hatalomvágy, hitszegés, egy
szóval bűn zavarta meg a népek békességét. De egy
szersmind tisztitó tüzként hatották át a társadalom 
különböző rétegeit; a borzalmas és rettenetes dolgok 
közelebb hozva egymáshoz a sziveket, lerontva a 
válaszfalakat, lelkészekre s tanítókra új, eddig isme
retlen teendők nehezedtek. Az egyházmegye világi 
jegyzője s 19 tanítója a harctéren vannak. Alapítvá
nyokkal örökitettek meg nevüket az egyházmegye 
különböző községeiben szám szerint heten, közöttük 
egy házaspár a harctéren elesett fiuk emlékére 200 
koronával gyarapította a gyülekezet fenntartási alapját. 
Az első hadikölcsönre egyházközségek 44300, egyházi 
hivatalnokok 43650, nőegyletek 3900 összesen 91850 
koronát jegyeztek. Az esperes húsz évi működése, 
vezérlete alatt a hitélet és buzgóság szép eredménye
ket mutat fel. Számos gyülekezet épített uj iskolát, 
kijavította vagy felszerelte templomát, új tanítói állá
sokat szervezett.

A belmiszió vallásos összejövetelek rendezésében 
és különösen abban nyilvánult, hogy a nőegyletek a 
hadba vonultakat és azoknak honn marad; családjait, 
élelmi szerekkel, ruhával és pénzbeli adományokkal 
segélyezték.

K Ü L Ö N F É L E .
Halálozás. Stainlein-Saaiensíeín Ottó g ró f felső- 

szemerédi földbirtokos e hó 3, án 86 éves korában 
meghalt. Temetése e hó 5-én volt impozáns részvét 
mellett. A gyász beszédet Bobál Samu lelkész tartott?, 
a családi kriptánál Händel Vilmos föesperes beszélt 
az esperesség s a selmeci lyceum nevében. Egyházunk 
igen sokat veszített a megboldogultban, mert nem volt 
egyházi intézmény a melyre nem adakozott volna. Az 
egyházmaróti és a sándi egyháznak évente 200-200 
koronát adományozott, ezen egyházak lelkészeit szintén 
megajándékozta. Sokat adakozott a selmeci lyceumnak 
is a hol minden évben a tiszta jeles tanulókat ösz
töndíjjal látta el. Az igazak emléke áldott. — Felső- 
rásztokai Kobilitz Elek dr. pécsi evang. egyházközségi 
felügyelő, a dunántúli egyházkerület zsinati végrehajtó 
bizottságának a tagja 45 éves korában Pécsett meghalt. 
— Hősi halált halt Kovács Sándor szendi evang. 
tanító, az I. oszt. ezüst vitézségi érem tulajdonosa. 
Legyen áldott emlékük!

Felügyelő beiktatás. Szepesszombaton e hó 8. 
án iktatta be hivatalába a helybeli lelkész az egyh. 
megyei elnökség megbízásából az uj felügyelőt dr. 
Okályi Géza kir. járásbirót (jelenleg tart. főhadnagy) 
egyszerű de a jelenvoltakra felemelő hatást gyakorló 
ünnepély keretében. A papi családból származó, buzgó, 
tettrekész felügyelő működésétől az egyházközség
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anyagi és erkölcsi megerősödése iletőleg sok jó vár
ható. Isten támogassa !

A dunántúli kerületi tanárok közül katonai 
szolgálatot teljesítenek Bonyhádiról (főgymn.): Demiány 
Ervin, Hajas Béla, Lövik Kálmán März Konrád, Molnár 
Lajos Rózsa Sándor, Zvarinyi János. Felsölövöröl 
("főgymn,): Wágner Ferencz, Chodász Géza, Balázs 
Lajos ("tanítóképző) Stettner Aurél Bauer Jakab, Unger 
Károly, Kamer József. Sopronból ("főgymn.) Kerber 
János, Ruhmam Jenő dr. Revuczky Vilmos, Spanner 
Géza, Szabó Kálmán ("tanítóképző) Hamar Gyula, Sass 
László, Imre József és Klandy Gyula.

Ezek közül meghalt Wagner Ferencz. Kitüntetést 
kapott Zvarinyi János.

A budapesti német egyház. Az 1914. évi jelen
tés szerint az egyház népmozgalmi adatai a követ
kezők : Született 84 gyermek Konfirmáltatok 18, eskette
tek 50 pár, eltemettetek 77. egyén, az úrvacsora kiszol
gáltatott 1495 személynek, hozzánk áttért 8, tölünk 
kitért 5. Az egyház hívei 7378 kor. adót fizettek, de
ficit volt 3054:44 kor. Az ez évi előirányzat is 1802 
kor. deficitet tüntet fel. Az egyház kebelében fennálló 
nöegylet hadsegélyezési célokra 2080 koronát adott, 
az egyház 10,000 korona hadikölcsönt jegyzett. Külön
böző célokra az istentiszteletek alkalmával 1714-01 
kor perselypénz és offertorium gyűlt össze, A helyi 
gyámintézetnek 38 ta ja és 218-13 kor. bevétele volt.

Német hála. Junius vége felé egy porosz katona 
halt meg Szepesszombaton. Az agilis kórházi főorvos 
kezdeményezésére a szepesszombati közönség és a 
katonák impozáns keretek között, nagyszámú előkelő 
közönség, részvételével, megtartott temetéssel koszorúk 
és virágokkal stb. adott kifejezést ez első, bár tragikus 
alkalomból a nagy szövetséges nemzet iránti tisztele
tének. A temetést végző evang. lelkész beszédet a 
főorvos elküldte a késmárki Karpathenpostnak közlés 
végett ahonnan valami módon a Hamburger Nach- 
richten-be kerülhetett, mert a lelkész egy szép köszönő 
levelet kapott az elhunyt hős szüleitől. E levél szerint 
a hamburgi lap a beszédet is az egész temetés leírá
sát részletesen leközölte és szép szavakkal emlékezett 
meg a német-magyar testvériség ezen frappáns meg
nyilatkozásáról. A porosz katona és osztrák-magyar 
bajtársainak sirját most a lelkész vezette cserkészcsapat 
gondozza több lelkes hölgy segitségével.

A magyar bibliatársulat ügye nagyon lassan 
indul. A ref. lapok közül a Debreczeni Prot. Lap 
emlékezett meg egy pár elismerő szóval a mozgalom
ról, anélkül azonban, hogy a belekapcsolódásnak 
szükségét érezte és a konkrét indítványt közölte volna. 
Sokkal energikusabban felkarolta az ügyet Hoffmann 
Károly gölniczbányai lelkész, ki az „Evang Glaubens
bote fü r  die Zips“ c. gyülekezeti lapban egy felhívást 
tett közzé, melyben lelkészek, tanítók, felügyelők s
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hívek figyelmét és támogatását kéri a magyar biblia
társulat részére. A „Harangszóban“ is jelent meg a 
magyar bibliáról egy cikk Mészáros István kemenes- 
högyészi lelkésztől, ki a magyar evang. nép megmoz
dulását sürgeti a bibliáért. A követelésekben, a feladat 
meglátásában egyek vagyunk. Most már csak az a 
kérdés, hogy lesz-e ezeknek a teljajdulásoknak vissz
hangjuk és ki csatlakozik a mozgalomhoz ? A nép a 
tanítók, a lelkészek és a felügyelők egyházunk minden 
rendű és rangú tagjai, sőt egyházunkon kívül azok, 
akik a magyar biblia kérdését némileg becsületbeli 
dolognak tartják, mit szólnak, nem : mit tesznek ezekre 
a felhivások a ? ! . .  Mi is várjuk a jelentkezéseket!

A beszterczebányai evang. fögymnáziumban 
az új tanévben a VII. osztály is megnylik s ezzel az 
intézet nagy lépéssel halad előre a teljes fögymná- 
ziummá válás célja felé. E szép jövőjű intézet tanu
lóinak a száma az elmúlt tanévben (1 — 6. osztály) 183 
volt, ezek között 146 evang Oly szám, mellyel nem 
minden evang főgymnáziumunk dicsekedhetik. Az 
intézet özv. Soltész Györgyné kegyes adománya foly
tán egy 1200 kor. tőkéjű alapítványhoz jutott, mely 
hivatása teljesítése közben elhunyt Vilmos fia (tart. 
segédorvos) emlékét van hivatva megörökite’ i. A 
tanárok közül ka onai szolgáatot teljesít Lenk Sándor.

A selmeczbányai evang. lyceum főgymná- 
ziumának n gy tanára vonult hadba: Künsztler János, 
Szever Pál, Zwik Vilmos és dr. Fucskó M hály. Dr. 
Fucskó Mihály dec. 8. án Arangyelovác mellett hősi 
halált halt. Az intézet volt növendékei közül hősi 
halált haltak. Singer La os (végzett 1895), Klein Mihály 
(1895) Erdélyszky Zsigmond (1896), Kachelmann 
Oszkár (I90J) Litschauer Lajos (1912) Groszman Imre 
(1903) Ondrejkovics Titusz (1906) Lovász József 
(1907) Zsurilla Pál (1907) Ágfalvi Endre (1908) Mora- 
vet' János (1911) Varga Jenő (1910  és Jakobey 
Andor (1913J. A tanítóképző tanárai közül Kosáry 
János dr. és Lenk Jenő teljesítenek katonai szolgálatot.

Köszönet. Törteti Lajos evang. tábori leikés*. 
(Divis. Sanitäts Anstalt No 17. Tábori postahivatal 109J 
hálás s/ivvel köszöni sebesült és beteg katonái nevé
ben a Majba Vilmos lelkész által küldött imaköny
veket, valamint a Fizély Terus urleány (Léva), által 
hét ízben küldött imakönyveket, képes és napilapokat, 
naptárokat és elbeszéléseket magyar és német nyel
ven Mivel az eddig kapott olvasnivaló a szükségletet 
még nem fedezi, kéri és várja úgy egyesek, mint tes
tületek részéről a további áldozatkész iratadományokat.

A szuplikáció elmaradásáért iskoláink úgy 
próbálják kárpótolni magukat, hogy felhivásokat bo- 
csájtottak ki a jóltevökhőz a szuplikánsoknak adni 
szokott összeg postán való beküldésére. Akiknek inté
zeteink sorsa a szivükön fekszik, elsősorban pedig 
egyházaink, melyeknek az iskolák gyámolitása erkölcsi
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kötelessége, hihetőleg nem fogják látatlanul félre tenni 
ezeket a felhivásokat, hanem beküldik postán azt a 
csekély adományt, amit a szuplikáns személyesen 
vasalt be rajtuk. A jókedvű adakozót szereti az Isten!

A Vörös-kereszt-egylet harangja. Budapesten 
a városligetben ellenségtől elfoglalt ágyuk ércéből 
készült harangot állítanak fel. A rokkantak javára 
adott néhány fillérért bárki megkongathatja ezt a 
harangot, melyet természetesen fel is fognak szentelni. 
Ezt az ünnepélyes aktust Nemes Antal róm. kath. 
püspök fogja aug 18-án végezni.

Értesítések katonák elhunytéról. Egy olvasónk 
volt szives beküldeni szerkesztőségünknek azt a kettős 
levelezőlapot, melyet Matyuga Kamill tábori lelkész 
(Sátoraljaújhely) nyomatott s amelyen a lelkészi hiva
talokat értesíti katonahivük elhunytáról A levlap szö
vege a következő:

Kedves Lelkésztársam! Részvéttel értesítem, 
hogy a gyű ékezetéhez tartozó N. N. (közös) honved 
ezred századbeli katona a f. é. hó én a harctéren 
szerzett (betegsége) sebesülése következtében a W.-ben 
az úrvacsora felvétele után meghalt. A megdicsőült 
hős a helybeli temetőben x számú sírban he.yeztetett 
örök nyuga ómra. Méltóztassék erről ez elhunyt szüleit, 
nejét, gyermekeit kiméi«tesen értesíteni s nekik állami 
segélyezésük ügyében segítségére lenni.

A háborúban eleseti katonák hátramaradott csa
ládtagjainak nyugellátásáról az 1887: XX. t.-cz. ren
delkezik, amely az 1891., 1896. és 1907-i < években 
még további kiegészítést nyert. Eszerint az elhunyt 
közlegény özvegye évente V-6. őrvezetőé 144, tizedesé 
160, szakaszvezetőé 192, őrmesteré 240 koronát kap. 
N. N. özvegye gyermekei pedig fiuknálbetöltött 16, 
lányoknál a letöltött 14 éves életkoráig egyénként 
évi 48 korona nevelési jogosultak.

Az ellátási illetmények végleges megállapítását a 
honvédelmi minisztérium végzi, a kérvény tehá; vagy 
közvetlenül oda, vagy ami még célszerűbb: az elesett 
vagy elhunyt illetékes pótzászlóalj parancsnokságának 
gazdasági hivatala utján nyújtandó be. Minden köz- 
igazgatási hatós ig (község, elöljáróság is) köteles ily 
kérelmeket illetékes helyre leendő továbbítás végett 
átvenni, vagy irástudatlano< ebbeli kérelmét jegyző
könyvbe véve díjtalanul felterjeszteni. A k rvények 
bélyeg nentesek. Testvéri szeretettel: cs. és kir. tábori 
lelkész.

Bármennyire nem vagyunk is blanketták barátai, 
ez a blanketta tábori lelkészeink számára nagy köny- 
nyebbséget jelent, a rajta közöltek pedig lelkésztársaink 
számára szükséges tudnivalók. Kívánatos volna, hogyha 
ezt a praktikus közlési módot szükség esetén mások 
is igénybevennék. A levelezőlap készletből Matyuga 
Kamill bizonyára juttat azoknak, akik ez iránt hozzá 
fordulnak.

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.
E n d re ffy  János L a jo s k o m á ro m : P o z it ív  és l ib e rá l is  d o l

g o z a to d  le g k ö z e le b b  h o z z u k . E  s /a m b a n  m e g s z a k ítá s  n é lk ü l n e m  
tu d tu k  v o ln a  e lh e ly e z n i.  E ld a r a b o ln i p e d ig  ig a zá n  s a jn á ltu k  v o ln a .
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HEOIÍKM

ARPER Karl und ZILLESEN A lfr .: Durchhalten! 
Entwürfe. Gebete, Gedichte u. vaterländ. Worte 
für Kriegsgottesdienste. (IV. és 140 old.) 2 M.
(A kitűnő, igen elterjedt háborús agenda 3. része.)

BAUMGARTEN O .: Der Krieg und die Berg
predigt (24 old.) Berlin, C. Heymann kiad.—.50 M.

BERTHOLET Alfr.: Religion und Krieg ,(35 old.)
J. C B. Mohr, Tübingen —.50 M.

DELITZSCH Frdr.: Die Welt des Islam (191 old. 
8 képpel) 1915. 1.— M.

EVERTH Erich: Von der Seele des Soldaten im 
Felde. Bemerkung, eines Kriegteilnehmers — .80M.

HOSSFELD 0 .: Stadt und Landkirchen. Mit 
Anhang: Kirchenausstattung 4. Aufl. (IV. és 462 
old. 529 képpel.) Kötve 13.50 M.

JAEGER Paul: Ich glaube keinen Tod. Stille 
Gedanken beim Heimgang unserer Lieben. 2. 
kiadás. . —.50 M.

KRIEGSDIENST und HELDENTOD eines ev. Pfar
rers aus Oesterreich (Georg Leinhos Vikar zu 
Amstetten, gefallen bei Dixmuinden 10., 11. 
1914.) —.20 M.

PREDIGTBUCH der DORFKIRCHE. Herausgege
ben unter Mitwirkung der Freunde der Dorf
kirche von Joh. Fenner. 3.50 M.

(Az új prédikációirodalom egyik legértékesebb alkotása, 
melyet érdemes tanulmányozni.)

RADE Prof. D. M art.: Christenglaube in Krieg 
und Frieden (Vili. és 110 old.) 1.30 M.

(A Christliche Welt vezető helyén megjelent elmélkedések.)

SCHRIFTEN der Synodalkommission f. ostpreuss. 
Kirchengeschichte. 19. Heft: Was w ir in der 
Russennot 1914. erlebten. Siebzehn Berichte 
ostpreuss. Pfarrer, gesammelt u. herausgeg. v. 
Dompfarrer Lie. Nietzki (152. old.) 2.50 M.

SODEUR: Kierkegaard und Nietzsche. —*50
ZURHELLEN O .: Kriegspredigten. (IV. 123 old.)

2.50 M.
(A hősi halált halt kiváló frankfurti lelkész utolsó beszédei.)

ZURHELLEN Otto: Grundlinien unseres Glaubens.
Eine Gabe für den Weg ins Leben. —*30
(A hős frankfurti papnak a táborban készült konfirmációi 

vezérfonala.)

Evangélikus vallásit, intelligens nőt (özvegyet, 
árvát) keresek házvezetőnek, ki két kicsi árvám neve
lője lenne. Kérem a nagytiszteletü lelkész urakat a test
véri szives közvetitésre. Feltételek megbeszélés szerint. 

Assakürt (Nyitramegye.)
2—2 Zathureczky László

ev. lelkész.

LEGÚJABB̂

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)
Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben........................ K 2.—
Finom bőrkötésben, t o k k a l ............................  „ 4.80
Párnázott „ „   „ 7.—

Világháború 
pontos térképei.
C* á korona 2 — *9

Galicia í  Olasz» 
ország i  Szerbia 
Franciaország *

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n ) le v ő h a d i  
fo g ly o k  té r k é p e  K  X .—

■ ■ =*= Kapható : ■=

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

O R G O N A -G Y Á R .
Göziizemre 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., S zig lig e ti-u tc a  29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomása csőrendszert! (pneu
matikái) tartós, nemeshang« orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidö szerint 
h azán k  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

» . > '



EVANGÉLIKUS LAP
34. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
A R A N Y O S M A R Ó T  *  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . “ 1915. AUG USZTUS21.

1915.

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: S Z T E H L O  K O R N É L . Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
K is e b b  h ird e té s e k  (p á ly á z a to k )  m in d e n  
s z a v a  6. f i l lé r .  -  T ö b b s z ö r  m e g je le n ő  
h ird e té s e k n é l m e g fe le lő  á re n g e d m é n y ,

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:
S Z I M O N I D E S Z  L A J O S

fómunkatArsak : H O R N Y Á N S Z K Y  A L A D Á R  
L IC .  F I Z É L Y  Ö D Ö N  És K N D R E F F Y  J Á N O S

T a r t a l o m :  K o z la y  K á lm á n : A z  e g y h á z  és  a  k e r e s z ty é n  D iá k s z ö v e ts é g .  —  E n d re ffy  J á n o s :  P o z it ív  és l ib e r a l is .  —  H u szág h  G y u la : 
A z  e m b e r  s z á rm a z á s a . X I I I .  —  T u d ó s ítá s .  —  K ü lö n fé le .  —  S z e r k e s z tő  k ö z lé s e i.  —  H ird e té s e k .

P ozitív  és liberális .
Egyházi lapjainkban szőnyegre került a pozitív 

és liberális kérdés. Nagyon helyesen. Az őszinteség 
követeli tőlünk, hogy ne térjünk ki a kérdés elől. Ha 
másért nem azért kell szót kérnünk, mert a liberaliz
musról elmondott véleményekbe egyáltalában nem 
akarunk belenyugodni. Azért nem, mert nem felelnek 
meg a valóságnak. Igen helyeslem, hogy az Eva::g. 
Lap szerkesztője vétót mondott Dr. Schmidt Károly 
Jenő liberalizmussal kapcsolatos nézeteinek. Hogy 
igazi lutheránus liberális nem lehet, ilyesmit büntetlenül 
mondani nem szabad. Fenntartom ezt abban at esetben 
is, ha liberalizmus alatt csak a társadalmi vagy poli
tikai liberalizmust ért a szerző; fenntartom abban az 
esetben is, ha a felvilágosodás alatt világnézetet ért. 
iMinden körülmények közölt tiltakozunk az ellen, hogy 
igazi lutheránus liberális nem lehet, mert megyőződé- 
sünk szerint az igazi lutheránus csak liberális lehet. 
Hogy Luther irányzata egyházi és politikai téren tel
jesen konzervatív — ezt is mondja Dr. Schmidt Károly 
Jenő Lőhe Vilmosról írt tanulmányában. Mi pedig úgy 
hisszük, hogy ha Luther teljesen konzervatív lett volna, 
akkor megmaradt volna a római katolikus egyházban. 
Konzervatív Luther — fából vaskarika. Jól tudom, 
hogy a tudós szerző Luther konzervativizmusa alatt 
nem a más vágányra siklott római katolikus egyházhoz 
való konzervativizmusát érti, hanem a szentiráshoz 
való konzervativizmusát, melyhez újból visszatért és 
—  téritett, azt is tudom, hogy a felvilágosodás alatt 
a XVIII. században Angliából és Franciaországból 
átterjedt deisztikus világnézetet érti, mely szerinte a 
genuin keresztyén biblikus világnézet ellenlábasa, — 
és mégis tiltakozni vagyok kénytelen az ellen, hogy 
a liberalizmus csupa bűn, forradalom, rombolás stb 
Azt megengedem, hogy a diesztikus világnézet, mint
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felvilágosodás, a genuin keresztyén biblikus világnézet 
ellenlábasa. Ez akkor volt. De hát minden liberalizmus 
ilyen? Hát más liberalizmus nem létezik? Mert enge- 
delmet kérek, a Lőhe tanulmányban nincs szó deisz
tikus vagy racionalista vagy ateista liberalizmusról, 
hanem egész általánosságban liberalizmusról

Hogy ez igaz mutatják a későbbi fejtegetések is, 
hol megint nincs szó történileg kialakult b zonyos 
liberalizmusról, hanem megint egész általánosságban 
a liberalizmust állítja oda közéletünk kóros tüneteinek, 
vallás és erkölcsrontó hatásának, az általános enge- 
detlensegnek, a gyöngéd pietás és a mély kedélyesség, 
a fejetlen önállóságra való törekvés, a merész önhitt
ség, a könnyelmű élvezethajhászat és sok más bűnök 
okául, mert szerinte mindez, a liberális világ— s élet- 
felfogás pártolása mellett valóban néprontó hatalommá 
nőtt! „Hogy a bűn a modern életben oly rémiiletes 
hatalomnak s oly viss/ataszitó módon mutatkozik, ez 
legnagyobb részt annak tulajdonítható, hogy a libe
ralizmus, amely a bűnnel, mint adott ténnyel és ténye
zővel nem számol s legfeljebb csak „eszielenségeket“ 
ismer, a bűn elleni gátakat, mint a vélt szabadságnak 
gátait feldöntötte vagy legalább is mint olyasvalamit 
áltitotta oda, aminek nincsen értéke. Állandóan építő 
munkát a konzekvens liberalizmus egyáltalában nem 
igen végezhet. Tulajdonképenofőmunkája a ledöntés." 
Méltóztassék a szerző urnák elhinni, hogy e z t a libe
ralizmust, mely ilyeneket idéz elő, minden igaz liberá
lis ember is szivéből megveti és elitéli. És méltóztas
sék elhinni, hogy ennek inkább könnyelműség, felüle
tesség, hipermodernizmus, de nem liberalizmus a neve. 
Az a teológiai irány, mely a bűnnel, mint komoly 
hatalommal nem számol, az ellenfele az igazi liberaliz
musnak is. Az a világnézet, mely a genuin keresztyén 
biblikus világnézet ellenlábasa, az az igaz liberális 
embernek is legnagyobb ellenfele. És most engedjen
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meg egy őszinte vallomást, mely vallomásban kifeje
zésre szeretném juttatni meggyőződésem jogosultsága 
mellett Doktor Úr meggyőződésének feltétlen tiszteletét 
is : Van nemcsak negativ, hanem pozitív liberalizmus is. 
Ezt el kell ismerni, bármennyire is ellenkezik az egyes 
történetileg kialakult liberalizmusokkal De hogy ma 
van pozitív liberalizmus, az tény, melyet konstatálnunk 
kell. A liberalizmus bőlcsőkorában szükségszerűleg 
csak negációit hangoztatta. És ma és van liberalizmus, 
mely rombolásból és negációkból él. De áll erre az a 
régi jó elv, hogy abusus non tollit usum! Ma már a 
liberalizmus (mindig csak teológiai liberalizmust értek) 
van olyan gazdag és érett, hogy építsen. És egyházi 
téren csakis ennek ?z épitő liberalizmusnak van lét- 
jogosultsága, mert a rombolás nem fér össze sem 
Jézus, sem Luther szellemével. Tagadhatatlan tény 
az is, hogy a liberalizmusra szükség van, mert a teo
lógiai ortodoxia vagy pozitivizmus merev természeté
nél fogva nem alkalmas a vallás modern kei etek kö
zött való továbbterjesztésére, különösen müveltj ink 
között. A pozitivizmus ezen hiányát látta meg a libe
ralizmus, mikor munkába kezdett. De mivel az úttörés 
munkádban sokat tagadnia kellett, az ortodoxia reak
ciókép magát pozitívnek kezdte nevezni a nagativ 
liberalizmussal szemben Ma azonban már van pozitív, 
azaz állító, épi ő liberalizmus is, Különösen áll az 
egyik legújabb hajtására: a mod rnizmusra Ezt el nem 
ismerni egyenlő az elfogultsággal. Erre a — mondjuk 
— liberalizmusra, bár még mindig úgy tekint a pozitív 
tábor, mint a reformacióbeli katolicizmus Lutherre és 
művére, egyáltalában nem foghatók rá Dr. Schmidt 
Károly Jenő által felhozott borzasztóságok. Ha az épitő 
liberalizmust mostani munkájában régi történeti vádak
kal illetik, mindig kényszerítve leszünk élesen tiltakozni 
a meg nem érdemelt rágalmak ellen Az épitő, kegyes 
vallásos, pozitív liberalizmus nem fo^ soha közös
séget vállalni holmi mételyező, néprontó sajtó orgá
numokkal. Ezt vele összeköttetésbe hozni nem lehet. 
A jelenkor szellemjárásának következménye, hogy az 
igazság, őszinteség és becsületesség parancsszavának 
engedve kivált a liberalizmus a pozitivizmusból, mint 
amelynek konzervativizmusával, merevségével együtt
élni nem tudott, hogy alapelvei szerint építse Isten 
országát. De hát mi az végre: pozitív liberalizmus? 
Átadom a szót Geyer-nek, a hires nürnbergi modernis
tának, kinek müveiből oly sokat tanultam és épültem, 
hogy mindvégig hálás leszek iránta. A modern vallásos
ság természetrajzát soha megkapóbban leírva nem lát
tam, mint nála és társánál lie. Dr. Rittelmeyer-nél. 
Mert a modern vallástudomány, vallás és vallásosság 
természetrajza miatt nem maradhat együtt a pozitiviz
mussal, mely az uj igények létjogosultságát vonakodik 
elismerni. A haladó kor azonban kényszeríteni fogja 
fájdalmak és egyeduralkodni szerető természete le tö
rése árán is lenézett, de igazsága tudatában meghalni
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és elnémulni nem tudó riválisa életjogosultsága és 
életképessége elismerésére. És el fog jönni az idő, 
amikor az épitő liberalizmust munkájáért, tudományos 
és társadalmi eredményeiért, a vallásosságnak modern 
mederben való mélyítéséért meg fogják becsülni a pár
ton kívüliek is. Carlyle szerint a sansculottizmus is 
Istentől való. Azért mert tény volt, mert meg volt', és 
ami volt, az nem jöhetett bele ténynek a világba Isten 
akarata nélkül. Ismerjük el ezt a liberilizmusra is. En
nek is isteni missziója van. Talán nem éppen az, 
hogy isten büntetésének eszköze legyen. Fakad még 
a liberalizmus nyomán áldás is.

Szántszándékkal fogom az alábbiakban D. Dr. 
Geyer-t beszéltetni (Theologie des ältesten Glaubens 
c. müvében : Was ist orthodox, was liberal ?) Ő már 
fejér hajú öreg ember és mégis liberális. Négy éve 
volt alkalmam őt a nürnbergi Szent Sebaldus temp
lomban hallhatni a nagy halászatról. Ezt azért mon
dom, mert sokat emlegetik már a magyar liberálisok 
fiatal korát. Önkéntelenül Nietzche jut az ember eszébe 
(bocsánatot kérek, hogy eszembe jut), aki Jézus fiatal 
korát kifogásolta. „Bizony, bizony túlontúl korán halt 
meg az a hebreus, akit a lassú halál prédikátorai tisz
telnek és sokaknak végzetévé vált azóta, hogy túlon
túl korán halt meg.“ Ha megérte volna Nietzsche 
korát, belátta volna tanainak tarthatatlanságát és visz- 
szavonta volna, „elég nemes volt ahhoz, hogy vissza
vonja !“

így beszél Geyer az ortodoxia és a liberaliz
musról. ki körülbelül — szószéki látás után ítélve — 
úgy ötven-hatvan évvel ezelőtt ült, nem átvitt érte
lemben, hanem tényleg a faparipán :

„Hogy mi az ortodox, mi a liberális? erre 
talán jobban megfelelhetek, mint akárki más, mert 
magam is ortodox voltam és liberálissá lettem. Nálam 
és igen kevés kortársamnál, kik öntudatosan tették 
meg a lépést egyik teológiai táborból a másikba — 
diákidőmben egész természetes volt, hogy bajor teo
lógus ortodox — ezt az átmeneteit egyedül és telje
sen a történettudomány és a filológia történeti és kri
tikai módszerének elismerése idézte elő a bibliára 
való vonatkozásban. Ezt a pontot a lehető legnyoma
tékosabban akarom hangsúlyozni. Miután bennünket 
a bibliai kritikához való álláspontunkért több éven 
keresztül rossz szemmel néztek és gyakran szenve
délyesen támadtak, azon fáradoztunk, hogy teológiai 
érzésváltozásunk eme számunkra döntő okát hallga
tással elmellőzzük és oly motivumok után lássunk, 
melyeket nem bírtunk. Hogy a bibliai kritikához való 
megváltozott álláspontunk a teológia egész mezejére 
következményekkel jár, magától értetődik. Mert ezek 
csak akkor érthetők, ha az első alapjaihoz térünk 
vissza. Ellenfeleink panaszkodnak a patak vizének 
megváltozott folyásán, anéUül, hogy a megismerés for
rásánál is változás állott be, midőn az a Luther elle-
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n#»s, Luthertől valósággal visszaesést jelentő ortodox 
pietisztikus dogma a verbális inspirációról elesett. 
Ortodox paróchián nőttem tel, Erlangenben és Leip- 
zigben tanultam a teológiát. Nem ismertetett meg egy 
teológiai tanáron sem a bibliai kritikával, úgyszólván 
csak megemlitette, hogy eredményeit visszautasítsa. 
Mindkét teológiai vizsgámon magától értetődő dolog 
volt, hogy a bibliai könyvek „modern“ tárgyalási 
módját elutasítsuk. Emlékszem még, amint egy vizs
gáztatón Jézus két családfáját Máténál és Lukácsnál 
össze akarta egyeztetni, egyikben Józsefét, másikban 
Máriáját látva. Egy zsoltárt pontosan Dávid életébe 
illesztett bele, de arról a kérdésről, hogy tényleg 
Dávid költötte-e, egy szót sem szólt. Bennünket oly 
időben, midőn a modern bibliai kritika a teológiai 
érdeklődés középpontjában volt, kritika előtti módon 
(„vorkritisch“) tanitottak és mintegy vallási köteles
ségnek tekintették, hogy eltorlaszoljuk a világi mód
szer behatolását a teológiába vagy amint azt pom
pásan kifejezték: kételyeinket méltó daccal küzdjük 
le. A biblia tanárainknak és nekünk is nemcsak val
lási, hanem történeti tekintély is volt és a biblikus 
elbeszélés történetiségében való kétkedés kegyesség 
hijján valóság számba ment. Az ortodox „hitte“ akkor 
„mindazt, ami a bibliában van“ és ha valaki abban a 
véleményben volt, hogy a teolog'án kívüli tudományos 
kutatásnak általánosan elismert „módszerei“ alkalmaz
hatók a bibliára, azt „modernének, vagy „liberálisnak 
nevezték. Ha valaki valaha azt kérdezte tőlem, hogy 
mért számítom magamat a modernek vagy liberálisok 
közé, soha más feleletet nem adtam és ma sem tudok 
másként felelni, hogy mert a bibliai kritika jogosult 
ságáról meg vagyok győződve. Teljesen ez a véle
mény él gyülekezeteinkben a „hivó“ és „hitetlen“ 
teológusokról. „Hivök“ a kritika előtti, „hitetlenek“ a 
kritika utáni teológusok. Gondoljuk csak oly lelkészre, 
ki nincs meggyőződve e vízözön történetiségéről és 
Krisztus testi mennybemeneteléről! A gyülekezeti 
ortodoxia Ítélete szerint ez aljas liberalis és elmond
hatjuk, hogy az ortodox teológusok eleddig vajmi 
keveset tettek, hogy ezt a laikus Ítéletet korrigálják 
— sőt ellenkezőleg!

Ortodoxok a mi iskolás könyveink, pl, a bibliai 
történetek, melyek a teremtés idejét a 4000-ik eszten
dőre teszik és az özönvizét a Kr. e. 2344-ik évben 
állapítják meg. Ortodox lelkészeink nyomasztó soka
sága a tanításban és a gyülekezettel való érintkezés
ben nem beszel arról, hogy atyáink és nagyatyáink 
egypár nézete tudományos tekintetben már nem áll 
meg. Evvel szemben liberálisok vagyunk mi kevés 
teológusok, kik nemcsak a kollegákkal való érintke
zésben, hanem nyilvános tevékenységünkben is a 
tudományos modern teológia módszerét, mint magá
tól értetődő dolgot elismerjük és a növekvő nemze
dék vállaira — szeretettel és kellő pedagógiai tapin-
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tattal — nem rakunk semmi oly terhet, melyet ők épp 
oly kevéssé tudnak hordozni, mint jómagunk.

Ez volt és lesz a választó vonal a konzervatív és 
liberális között. Konzervatív a teológiában többé 
kevésbbé következetes megmaradást jelent a kritika 
előtti állásponton. Liberális a teológiában nem „többé 
kevésbbé“, hanem nyilt és vidám elismerését jelenti 
a történeti és kritikai módszernek a teológia keretein 
belöl. Ahogy a dolgok ma állnak, az irányok közötti 
különbség részben hangulati különbség. Az előrehala
dottabb pozitivek csendben hasonlókép elismerik a 
bibliai kritikát, de ők ezt sajnálattal és nem szívesen 
teszik. Mi azonban attól a pillanattól kezdve, midőn 
megvilágosodott előttünk, hogy Istennek gondolatai a 
teológiában is mások, mint az embereké, azokat 
mint a legmagasabbakat örömmel és megvigasztalva 
fogadtuk és kegyességünket éppen abban kerestük 
bebizonyítani, hogy nem akartunk „perbeszálni Istennel."

*

Ilyennek tartjuk mi is a liberalizmust. Ami bűn, 
komiszság, romlottság van a világon, azt ez a libera
lizmus nem okozhatta. Sőt ha a genuin keresztyén 
biblikus világnézet ellenlábasa megjelent a látóhatá
ron, a liberalizmus volt az első, hogy történet — kri
tikai módszerével a lehető legélesebben szembehelyezze 
magát vele (v. ö. a történeti Jézus körüli polémiákat) 
Amit azonban a liberalizmus legnagyobb gyakorlati 
jelentőségének tudunk be az, hogy a vallást jelenkori 
élet vallása tette s elhelyezte a modern szívben, modern 
gondolkodásban és modern idegekben.

Bndreffv János.

Az egyház és a kér. D iákszövetség’.
—  V is z o n v á la s z  B is z k u p  F e re n c z n e k . —

Ad hogy a mostanában sokat vitatott ifjúsági 
mozgalom ügye rendkívül fontos dolog, Biszkup kar
társ is elismervén, csak annál természetesebbnek fogja 
bizonyára találni, ha az általa személyeskedő jelleggel 
felruházott kérdések elintézésének csak a lehető leg
rövidebb útját keresem, hogy ehelyett inkább az ügy 
érdeméről beszélhessünk még valamit.

„ldőszerütlen“-nek mondtam a kérdés felvetését. 
Egyrészt a mindenfelé s igy egyházi téren is 
összetartást igénylő háborús helyzetre való tekintettel, 
amely a bennünket összekötő dolgok keresését sürgeti 
s nem pedig mint Biszkup testvér tette a Diákmoz
galommal, azokat, amelyek azt az egyháztól (állítólag) 
elválasztják. Másodszor: Azt hittem, hogy a kérdés 
már meghaladott álláspont, mert a mozgalom és az 
egyház viszonya elvileg már úgy általában mint e lap 
hasábjain is eléggé tisztázódott. Sajnos, úgy látszik, 
még korántsem. Amit kollega ur a felsőszelii gyűlésen 
tapasztaltokról mond az szomorú, de • biztosíthatom, 
hogy a rendezőknek megvolt előzetes megbeszélés
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alapján okuk és joguk arra, hogy az illető egyházi 
kiválóságokat felvegyék a programmba s a többi pedig 
nem az ö dolguk volt.

Némi finom gúnnyal „angol“ nyelven irodottnak 
declerált mondatomat illetőleg a félreértés abban áll, 
hogy én ott különbséget tettem idegen eredetű és íde- 
genszerü dolog között. Előbbi, aminek a származása 
az, utóbbi aminek a lényege, szelleme idegen. Ezt az 
evangéliomról nem állíthatjuk talán s ha ez üde és 
mégis régi hangok bennünket idegenül érintenek, úgy 
itt nem az evangéliom a hibás, amely minden nem- 
zettell rokon kellene, hogy legyen.

Szerző valósággal megbotránkozik a „használati 
utasítás“ kifejezés alkalmazása felett. Pedig, hogy ez 
a gonosz szó a toliamra került, annak csakis ő az oka. 
Mert távol álljon tőlem egyházunk klassikus elveit 
kidomboritó hitvallásainkat ezzel a kifejezéssel illetni. 
De abban a beállításban, ahogyan azt Biszkup helyezi 
elénk, amikor is a hit úgy szerepelne a bibliatanul
mányozások alkalmával, mint hajdan a kardcsörtető 
királyi biztosok egyházi gyűléseinken (1. e lap 27 sz. 
422. o.!) óh igenis ennek a szerepnek a jellemzésében 
talán mégsem estem olyan messze a valóságtól. Ke
ményen elitéltetem azért is, amiért megkockázta;om 
érinteni argumentumképen the 1. irodalmunk s általá
ban vallási fejlődésünknek az idegen befolyásoktól 
való határozott függését. Csodálkoznám, ha ezt tőlem 
tetszett volna először hallani. Hogy nekünk is vannak 
e tekintetben theol. iró büszkeségeink s hogy különö
sen nekünk is van eey nagy történetünk a hazában 
mint protestánsoknak, az nem változtat azon a tényen, 
hogy az irányításokat külföldről nyertük és nyerjük. 
Hiszen itt nem is „protestantizmusról“ ami történeti 
valami, hanem „hitvallásról“ -ról van szó, ez pedig 
elvi dolog. Úgy látom tehát itt is csjk ismét puszta 
szavak azok, amelyekért megrovást kapok.

A „megtért“ és „meg nem tért“ distinctio miatt 
farizeismussal vádolja cikkiró úr a Diákszövetséget, 
pedig ilyen elvi különbségtevés megvan az evangéliom- 
ban, hitvallásban sőt minden más vallásban is. S bnr 
továbbá a fentebb megjelölt hely (27 sz.) felett saját 
maga is felsorolja a mozgalomról nyert eredmény 
számba menő tapasztalatait s dacára annak, hogy ezek 
sorát még folytatni lehetne pl azzal is, hogy a Szö
vetség tagjai többnyire theologusok lévén, az elsősor
ban tényleg és közvetve az egyháznak nevel az előt
tem lebegő példák szerint buzgó lelkészeket— mind
ezek dacára a Szövetség munkájáról kétizben is kife
jezett kicsinyléssel nyilatkozik, ami már csak ez önel
lentmondás szempontjából is figyelemreméltó.

Általában sajnálaital kell megállapítani, hogy a 
főképen firtatott kérdésekben még most se sikerült 
egy conkrétabb valamivel előbbre vinni a dolgot, hogy 
t. i. mégis, — milyenek, hogyan, mily orgánumok 
közvetítésével stb. képzeli kolléga úr egyházunk íela-
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datát e mozgalommal szemben. Én azt merném aján
lani, elvileg ne keressen határvillongásokat, gyakorlatilag 
pedig keressen minél több érintkezési pontot a fölszivás 
szükségtelen sőt hátrányos szándéka nélkül. Mert a 
mozgalmat is ez munkálja, ami az egyházat teremtette 
a Szentlélek. Egyébként nekem sincsen kedvemre a 
polémia, különösen e kérdés felett. Csak a beteg felett 
kell sokat consultálni . . .

Szepesszombat.
Kozlay Kálmán.

Az em ber szárm azása.
XIII.

A lélek megszületése volt a pszihikai képesség 
hajnala A földnek kozmikus történeteben korszakmu
tató. Homályosan, észrevehetetlenül alakította át az 
első korban a szilur molluszkákat, a devonhalat, a 
mesozod reptiliákat, alig okozva változást a biolagiai 
fejlődés természetes folyamában. Ez óriási időrétegek- 
ben a szépség és hasznosság egyedüli szerves ter
mékei azok voltak, melyeket a természet céltalan fu- 
tásáb n véletlenül alkotott. De a krétakor végén s a 
harmadkor kezdetén a magasabb fejlettségű rovarok
nál a pszihikai tényező hatni kezd a földön s a virá
gok a fejlődő esziétikai ér ék eredményei, megfelelően 
a természetben működő igazi lélek-erő (soul-forec) 
követelményeinek. Később ugyanaz a ható a madarak 
és emlősök életében a gazdag, pompás és tápláló 
erdei gyümölcsöket s a madaraknak való magvakat 
termelte Ugyanez a fejlődő lélek működött a nemek 
visszonyának alakulásában. Az emberi társadalomban, 
a lélek az a nagy áialakitó erő mely a vadsávtól és 
barbárságtól a civilizációhoz és felvilágosultsághoz 
vezet, az az erő, mely *z „értelem trónja mögött dol
gozik az emberiség fejlődésén.“ E szerint az állítás 
szerint tehát a rovaroknál és a gerincesek első kép
viselőinél: a hüllőknél, halaknál és madaraknál, majd 
az első emlősöknél a primitiv vágyak mellé az eszt- 
hétikai érzék vágya is sorakozik. Ugyancsak ekkor 
kezd erősebben fejlődni, tudatosabba válni az elmé
nek egy másik ága, az értelmi. Megjelenik pedig ez 
az értelem először mint „belátó képesség“ és ennek 
is mint legalsó formája a „kémlelés“ , amellyel az állat 
keresi, „kémleli“ , kutatja, hogy az élő vagy az élettelen 
világ által az adott pillanatban adott és őt élénken 
érdeklő viszonyok között melyik rá nézve a legkedve
zőbb. Az értelemnek ez a kezdetleges foka a tökéle
tesebb gerinceseknél, mint a ragadozóknál „ügyességgé“ 
és ravaszsággá“ tökéletesbűi. Ezzel a képességgel az 
illető lény az akadályok legyőzésénél már nem a nyers 
erőt, vagyis a közvetetlen módszert, hanem a keve
sebb fizikai erőt megkívánó közvetett módszert hasz
nálja. Mivel azonban az elme a „belátó képesség«

536



ezen fejlődési fokán sem lett volna képes célját elérni, 
vagyis a föld felületét átalakítani, az elme értelmi ága 
belátó ésszé fejlődött. Ekkor alkotott az élet a meg
lévő élő organismusok legtökéletesebbjéből egy lényt, 
amelyben a „belátó képesség“ már mint „belátó érte
lem“ végső fokán pedig mint „ész" jelenik meg és ez 
az ember. Az embernek, vagyis az értelemnek meg- 
születéseaföld történetének harmadik kozmikus korszaka.

Az eddigi fejtegetés szerint tehát „sem az agy
fejlődés, sem az elme alkotásai, sem az észbeli képés- 
ségek: észrev^vés, megismerés, fogalomalkotás, Ítélet, 
okoskodás, gondolkodás folyamatai nem tették az em
bert a teremtés urává, hanem a belátás (intuitio)“. 
Ebből kifolyólag az is következik, hogy „Nagyon 
felületes dolog azt gondolni, hogy az emberi alak az 
ember lényeges része “

Maga az értelem pedig, mint a virág, a fatörzs, 
a zárt magrejtő, a természet „fogása Ezt a .fogás“-t 
az ember két irányban használta, úgymint az él* ények 
és az élettelen anyagokkal való küzdelmében. Mindkét 
esetben a „haszon" vezérelte. Az állatokkal szemben 
ennek a képességnek a hatása ezeknek leigázásában 
nyilatkozott meg. Az emberekkel való küzdelemben a 
kereskedelem terén az „éleselme“ adományát a kor
mányzás terén „a diplomácia,“ a harc terén a stratégia“ 
tudományát eredm nyezte. Mind a három esetben a 
föeszköz a rászedés, a csalárdság, szemfényvesz’és, 
a léprevezetés volt.

Mindezek nagyobbára férfi tulajdonok. De ugyan
csak ebben az időben fejlődik ki egy specialis női 
lelki tulajdonság: a nőnemű belátás. Ez „olyan elme
beli képességeknek speciáli'álódott fejleménye, melyek
nek eredetileg csupán az volt a célja, hogy védje az 
anyát és az ivadékot."

Az élő lények után csakhamar az élettelen tár
gyakra is irányították az értelmi képességet. Ez az 
irányításnak első eredménye az élelmi készletek felhal
mozásában való előrelátásban mutatkozott meg. Ezzel 
párhuzamosan haladt a különféle vadászati, halászati, 
harcászati, majd a letelepülés után az építészeti, fö'd- 
müve'ési és más eszközök feltalálása és elkészítése. 
Kifejlődött a találékonyság, ebből pedig a feltalálás 
képessége. Idővel egyes eszközök feltalálása a kielé
gítés és élvezet egy nemévé és az utóbbi később 
egyes egyénekben szenvedéllyé vált. így fejlődött ki a 
feltaláló lángelme.

Azonban az értelmi képesség nemcsak a feltalált 
eszközök hasznosság ra, célszerűség-re, hanem azok 
tetszetős alakjainak előállítására is törekedett. Meg
születik az aesthetikai érzék, mely az eszközök díszí
tésében nyilvánult meg. Midőn az elme kiváltképpen 
ebben az irányban fejlődik és a benne kialakult esz
ményképet más elme előtt felfogható és őt gyönyör
ködtető alakban tudja önteni, megszületik a teremtő 
lángész. Huszágh Gyula.

T U D Ó S ÍT Á S .
A csanád-csongrádi egyházmegye f. hó 12-én 

Szegeden tartotta évi rendes közgyűlését. A bizottsági 
ülések és az előértekezlet előző napon voltak. A köz
gyűlést megelőző gyámintézeti istentiszteleten lerényi 
György esp. s. lelkész mondott alkalmi beszédet. A 
kÖ7gyülésen Petrovits Soma esperes és dr. Gerhauser 
József h. egyhm. felügyelő elnökölt. Megalakulás után 
az esperes kimerítő jelentését hallgatta mega közgyűlés, 
mely bevezetésében a háborúval kapcsolatos mozana- 
tokat ismerteti s kiemeli a hivek hazafias áldozatkész
ségét. A jelentés általábm teljes képét nyújtja a lefolyt 
közigazgatási évnek. Kiterjed a belmissziói tevékeny
ségre, személyi változásokra, a folyósított segélyekre, 
adományokra, egyházi és iskolai építkezésekre, nép
mozgalmi adatokra, főhatósági leiratokra.

Tábori lelkészi szolgálatra bevonult Bújna Iván 
nagylaki lelk.sz az egyházmegyéből. A tanítói karból 
tizen teljesítenek katonai szolgálatot. Nyugalomba 
vonultak : Szlovák Mihály nagylaki és Horeczky Béla 
tiszaföldv. ri t nitok. Réthy Béla helyére egyhmegyei 
ügyészül egyhangúlag dr. IIbertényi Antalt választották. 
Az egyh egye iélekszáma 1914 év végén: 25776. 
Hadikö csönre jegyeztek az egyházközségek összesen : 
43300 koronát. Az esperesi jelentést közhelyesléssel 
tudomásul vették és egész terjedelmében a jegyző
könyvbe felvétetni rendelték. Majd bemutatásra kerül
tek a különböző bizottsági jelentések. A közgyűlés 
mag-' évá tette az egyhm. lelkészi értekezletnek a kerü
leti tanfelügyelői állásuk szervezése tárgyában bekül
dött javaslatra hozott határozatát, t. i. a javaslatot 
helyes'i s indokainál fogva egész terjedelmében jóvá
hagyj, de szükségesnek tartja, hogy a javaslathoz 
pótlásul még egy pont csatoltassák a következő tar
talommal : „Mindezen kerületi tanfelügyelői tisztségek 
a kerületi iskolai bizottság tagjai közül töltendők be 
s megbízatásuk a kerületi iskolai bizottság megbíza
tásának lejártáig tart “

A gyamintézet céljaira az egyházmegye községei 
részéről befolyi 526 kor.

K Ü L Ö N F É L E .
A dunáninneni egyházkerület 1914-15 évi 

állapotáról szóló jelentés is megjelent. A kerület ősz 
püspöke D. Baltik Frigyes tette közzé. Mindenre 
kiterjedő figyelemmel regisztrálja a fontosabb esemé
nyeket és azokat a nagy egyházi faladatokat, melyek 
elé a háború állított bennünket. Meleg elismeréssel 
adózik a pozsonyi theologusoknak, akik kórházi szol
gálatuk teljesítése mellett tanulmányaikat sem hanya
golták el. Jelentésének adatai közül egy párat felso
rolunk: Tábori lelkészi szolgálatot teljesítenek Kardos
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Béla nagykürtösi, Szabó Kálmán középpalojtai (szabad
ságoltatott), Meskó Károly galgagutai (kitüntetést 
kapott!^ Jeszenszky Károly salgótarjáni, Zsarnoviczky 
Milán nagylévárdi, Horeczky Aladár ősagárdi, Mráz 
Gy. Pál etrefalvi, Sztanek Gusztáv felsőzárosi lelké
szek és Szüts Sándor bgyarmati s. lelkész. A tanárok 
közül 12-én vonultak be, a tanítók közül 159-en. 
Hősi halált haltak: Fricskó Mihály dr. selmeczbányai 
lyc. tanár, Demeter Károly oroszlányi, Kovács Sándor 
szendi, Moravecz János kisbányai, Klein Mihály sel
meczbányai, Benkő Ernő zayugróczi, Tátrai Endre 
vanyarczí, Gazdik Endre videfalvai és Benedikty András 
gácsprágai tanítók. A gyülekezetek viszonyairól való 
részletes jelentés (melyek közül a nagyhonti egyház
megyéé tűnik fel sommás szűkszavúsága m ia tt!) után 
a statisztikai adatok közül kiemelésre méltó az, hogy 
a kerületi egyházak a Vörös Kereszt egyletre, a had- 
bavonultaknak és a vak katonáknak 33863 korona 15 
fillért adtak, hadikölcsönre pedig közel három millió 
(2.981.150) koronát jegyeztek.

Esperes választás : A zalai ev. egyházmegye 
újabb 6 éves ciklusra megválasztotta espereséül 
Magyary Miklós kapolczi lelkészt, eddigi esperest.

Meghívás. A budapesti városi ev. esperességi 
s-lelkészi állásra Kaczián János esperes Farkas Viktor 
s-lelkészt hívta meg.

Káplán elhelyezés. A f. é. julíus hó 1-én 
Sopronban felavatást nyert segédlelkészek a következő 
helyekre rendeltettek ki kápláni minőségben: Fáik 
Henrik Paksra, ifj. Stráner Vilmos Csávára, Tarján 
István Ceildömölkre és Zábrák Viktor Nemeskérre, 
(egyúttal a báró Solymossy Ödön árváinak nevelője.)

Gyászrovat. Piitner Pál ősagárdi tanító 55 éves 
korában, áldásos hivataloskodása 34-ik évében aug. 
11-én elhunyt. 13-án temették Galgagután. Legyen 
emléke áldott.

Papavatás. Scholtz Gusztáv bányakerületi püs
pök aug. 14-én a budai templomban Reppert Frigyes 
cand. theologust lelkészszé avatta. A felavatott lelkész 
az óverbászi egyháztól nyert segédlelkészi hiványt. 
Szép hivatásához adjon neki erőt az Úr megsegítő 
kegyelme!

Meghívó. A békési ág. h. ev. egymázmegye 
1915. évi augusztus hó 24-én Kondoroson tartja ren
des közgyűlését.

Besztercebánya. E tekintélyes egyházunk 1914. 
évi jelentésében levő közfigyelmet érdemlő adatok 
közül felemlítjük a következőket: Hadikölcsönre jegy
zett. 50000 koronát, a Vörös-kereszt egyesület beszter
cebányai fiókjának adományozott 100 koronát, gyűjtött 
301,40 koronát. A hadbavonuló katonák részére 12 
ízben tartott külön katonai istentiszteleten részt vett 
2206 honvéd és népfelkelő. A sebeikbe belehalt kato
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nák részére az egyház temetőjében külön díszsírhelye
ke t jelölt ki. Burkovszky Kálmán egyház felügyelő 550 
koronás alapítványt tett, Feja Ferenc dr. várm. főor
vos (róm. kath.) hagyatékából az egyház szegényápoló 
intézete 8946,40 koronát kapott. Áchim Mihályné 100, 
a Gassik család 100, egy emberbarát 100, a B.-bányai 
Tkptár 100, a B.-bányai Hitelbank 50 koronát ado
mányozott az egyháznak. — Hudák János vallástanár 
2400 kor. törzsfizetés 600 kor, lakbér és öt 200 kor. 
ötödéves korpótlékkal véglegesittetett. — Az egyház 
vagyona 170398,56 kor. 1914 évi bevétele 75469 kor. 
volt. Lélekszám 5646. Született 175 gyermek köztük 
14 törvénytelen eskettetett 39 köztük 16 vegyes pár, 
meghalt 129 egyén, konfirmáltatott 117 gyermek. Úr
vacsorához járult 6426 lélek, köztük 2206 hadbavonult 
katona. Kitért tőlünk rkath. egyházba 3 férfi 2 nő, 
hozzánk áttért 1 férfi 1 nő.

A bibliatársulat tagjául jelenkezett V arsány i 
Mátyás püspök másodlelkész Budapestről.

A debreczeni m. kir. tudományegyetemen
a rendes beiratkozások az 1915/1916 tanévre f. évi 
szeptember hó 1-én veszik kezdetüket s bezárólag 
szeptember hó 12-éig tartatnak.

A kari dékánok a fölvételt október 6-áig enge
délyezhetik.

Tandíjmentesség iránti kérvények a beiratás első 
napjától számított 12 nap alatt, az illető kar dékáni 
hivatalához adandók be. Csatolandók szegénységi, 
illetve állami tisztviselők és tanférfiak gyermekeinél 
vagyontalansági bizonyítvány; továbbá a tanulmányi 
jóelőmenetelt igazoló hiteles okmányok.

Részletesebb tájékoztatást az egyetem tanulmányi-, 
fegyelmi- és leckepénz szabályzata nyújt, melyet díj
talanul ad az egyetem rectori hivatala.

Az eperjesi egyetemes theologiai akadémián
a beiratások szept. 1—8. napjain tartatnak. Későbben 
jelentkezők csak kellő igazolás mellett vehetők fel. A 
felvétel gimnáziumi érettségi bizonyítvány alapján tör
ténik. A kik más theol. akadémiáról jőnek át, azok 
leczkekönyvükön s esetleges alapvizsgálati bizonyít
ványukon kívül távozási bizonyítványukat is tartoznak 
felmutatni.

Az előadásokat szept. 9-ikén kezdjük. Akadé
miánk hallgatói tandíjat nem fizetnek. Minden hallgató 
köteles beiratás címén 5 koronát, collégiumi könyvtárra 
3 koronát, hórházra 1 koronát, állami nyugdíjintézeti 
járulékra 10 koronát fizetni. Ezeken kívül ifjúsági tes
tületi, önsegélyzőegyesületi s más kisebbszerü díjak 
czímén 12— 15 kor.-t összesen körülbelül 32—35 
koronát tartoznak fizetni. A második félévben azonban 
csak 10 kor. nyugdíjilletéket kell fizetniök.

Minden theologus köteles lakója az akadémiával 
szervi kapcsolatban lévő és dr. Szlávik Mátyás tanár 
felügyelete s vezetése alatt álló theol. Otthonnak. Csak
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kivételes esetekben, a tanári-kar engedélyével szabad 
egyeseknek magánlakást fogadniok. Az Otthon évi 
díja, egész évre szóló kötelezettséggel 100 korona, 
mely összeg négy egyenlő részletben előre fizetendő 
s melyért lakáson kívül fűtés, világítás és kiszolgálat 
jár. Ezidő szerint van 9 díjmentes és 14 féldijas 
helyünk, a melyeket elsősorban lelkész-, tanár- és 
tanitó-fiuk nyerhetnek el. Az Otthonnak joghallgatók is 
lehetnek tagjai, de ezek évi 120 koronát tartoznak 
f zetni.

A Convictus díja ebéd- és v icsoráért egész évre 
250 korona, csupán ebédért 160 kurona ; reggeliért 
30 korona. A dijak kivételesen a háború által okozott 
nagy drágaság miatt emeltettek s annak elmúltával 
újból leszá.littatnak; folyamodásra részletekben is 
fizethetők. Jó magaviseletű és szorgalmas hallgatók 
elengedésben részesülnek ; az elengedett összeg nagy
sága 40 -200 kor közt váltakozik.

A dunóninneni egyhózkerületi gvámintézet 
egyházi elnöke Bándy Endre évi jelentése nyomtatás
ban megjelent. A jelentés szerint s 1914-ik esztendő
ben az összes bevétel 10.700 korona 96 fillér volt. 
Az eredmény 789 korona 74 fillérrel nagyobb az 
előző évinél, örvendetes eredmény hogy a háború 
daczára a gyámintézeti jótékonyság munkamezeje 
hatalmas lendületet mut it

Osztrák katholikus türelmetlenség. Az „Evang 
Kirchenzetung für Oesterreich“ aug. l-i számából kö
zöljük ezt ahirt: Broser neutitschzini .elkésznek julius 
18-án Odrauban egy evang. vallású egyéves önkéntest 
kellett temetnie. A kapitány felkereste a katholikus pa
pot s kérte, hogy az önkéntest is a temetőnek a kato
nák számára kijelölt részében temessék el, a katholi
kus pap azonban ezt nem engedte meg. Így az önkén
test az evang. temetőben kelle.t eltemetni, mert a kath. 
pap türelmetlensége nem engedte, hogy bajtársaival 
egy sorban nyugodjék. A katonák együtt küzdenek, 
együtt vérzenek, együtt áldozzák életüket, de már 
együtt nem nyughatnak. Eretneknek „szentelt földben“ 
nincs helye.
*  ■ ■ ■  ■  * *  ■ i  ■ ■ -  — — r » - » - .  ■ r  -   1- | - r u j - ij - - h- i- i- ii-

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A magyar blbliatáraulat javára megindítóit gyűjtés 

alapjait Endreffy János, Lie. Flzély Ödön és Szimonldesz 
Lajos vetették meg 20 — 20, összesen 60 koronával!

A bibliatársulat részére befolyó pénzeket külön pos
tatakarékpénztár! számlán fogjuk kezelni.

Jelentkezések és ádományok az EVANGÉLIKUS LAP 
SZERKESZTŐSÉOE elmére Nagybörzsönybe (Hont m ) kül
dendők.

H. J. Kassa, Sass J. Cikkeit a következő számban adjuk.
A háború által tönkretett hitsorsosalnk részére Schiffer 

Lajos sarajevoi lelkész ur 10 koronát küldött szerkesztőségünkbe 
azzat. hogy ha határozott célú gyűjtés indul me<* még többet is 
fog gyűjteni. Mi ezt az összeget a tiszakerületi püspöki hivatal
nak küldöttük meg, hogy annak hitsorsosaink kezébe juttatásáról 
gondoskodjék. Az adományt hálásan megköszönve azt kívánjuk, 
hogy az addakozókon ésadományaikon legyen Isten bőséges áldása*
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ARPER Karl und ZILLESEN Alfr.: Durchhalten! 
Entwürfe. Gebete, Gedichte u. vaterländ. Worte 
für Kriegsgottesdienste. (IV. és 140 old.) 2 M.
(A kitűnő, igen elterjedt háborús agenda 3. része.)

BAUMGARTEN O .: Der Krieg und die Berg
predigt (24 old.) Berlin, C. Heymann kiad. —.50 M.

BERTHOLET Alfr.: Religion und Krieg (35 old.)
J. C B. Mohr, Tübingen —.50 M.

DELITZSCH Frdr.: Die Welt des Islam (191 old.
8 képpel) 1915. 1— M.

EVERTH Erich: Von der Seele des Soldaten im 
Felde. Bemerkung.einesKriegteilnehmers — .80M.

HOSSFELD O .: Stadt und Landkirchen. Mit 
Anhang: Kirchenausstattung 4. Aufl. (IV. és 462 
old. 529 képpel.) Kötve 13.50 M.

JAEGEK Paul: Ich glaube keinen Tod. Stille 
Gedanken beim Heimgang unserer Lieben. 2. 
kiadás. —.50 M.

KRIEGSDIENST und HELDENTOD eines ev. Pfar
rers aus Oesterreich (Georg Leinhos Vikar zu
Amstetten, gefallen bei Dixmuinden 10., 11.
1914.) —.20 M.

PREDIGTBUCH der DORFKIRCHE. Herausgege
ben unter Mitwirkung der Freunde der Dorf
kirche von Joh. Fenner. 3.50 M.

(Az új prédikációirodalom egyik legértékesebb alkotása y 
melyet érdemes tanulmányozni.)

RADE Prof. D. M art.: Christenglaube in Krieg 
und Frieden (Vili. és 110 old.) 1.30 M.

(A Christliche Welt vezető helyén megjelent elmélkedések.)

SCHRIFTEN der Synodalkommission f. ostpreuss. 
Kirchengeschichte. 19. Heft: Was wir in der 
Russennot 1914. erlebten. Siebzehn Berichte 
ostpreuss. Pfarrer, gesammelt u. herausgeg. v. 
Dompfarrer Lie. Nietzki (152. old.) 2.50 M.

SODEUR: Kierkegaard und Nietzsche. — 50
ZURHELLEN 0 .:  Kriegspredigten. (IV. 123 old.)

2.50 M.
(A hősi halált halt kiváló frankfurti lelkész utolsó beszédei.)

ZURHELLEN Otto: Grundlinien unseres Glaubens. 
Eine Gabe für den Weg ins Leben, —'30
(A hós frankfurti papnak a táborban készült konfirmációi 

vezérfonala.)

KAPHATÓ:
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UJ TANKÖNYVEK
Ä  Luther-Társaság által kiadandó tankönyvek 
jegyzéke, mely ek az egyetemes gyűlés által köte

lezően elrendeltettek.
1. Bognár és Kárpáthy: Énekeskönyv. Az evang.

elemi népiskolák III.—IV. osztálya számára.
2. Bognár és K árpáthy: Énekeskönyv. Az evang.

elemi népiskolák V—VI. osztálya számára.
3. H ittig  Lajos: Számtan. Az elemi népiskolák II.

osztálya számára.
4. H ittig Lajos : Számtan. Az elemi népiskolák III.

osztálya számára.
5. H ittig  Lajos: Számtan. Az elemi népiskolák IV.

osztálya számára.
6. H ittig  L a jo s : Számtan, és méréstan. Az evang.

elemi népiskolák V. osztálya számára.
7. H ittig  L a jo s : Számtan és méréstan. Az evang.

elemi népiskolák VI. osztálya számára.
8. Kiss Sándor: M agyar alkotmánytan. Az evang.

elemi népiskolák V—VI. osztálya számára.
9. Kerecsmárik E ndre: Gazdaságtan. Az evang.

elemi népiskolák V—VI. osztálya számára.
10. Kerecsmárik E ndre: Természetrajz. Az evang.

elemi népiskolák V. osztálya számára.
11. Krug Lajos: M agyar nyelvgyakorlókönyv.

Az evang. elemi népiskolák II. osztálya számára.
12. Krug La jos: M agyar nyelvgyakorlókönyv.

Az evang. elemi népiskolák III. osztálya számára.
13. Krug Lajos: M agyar nyelvgyakorlókönyv.

Az evang. elemi népiskolák IV. osztálya számára.
14. Krug La jo s : M agyar nyelvgyakorlókönyv.

Az evang. elemi népiskolák V. osztálya számára.
15. Krug Lajos: Magyar nyelvgyakorlókönyv.

Az evang. elemi népiskolák VI. osztálya számára.
16. Dr. Szigethy Lajos: M agyar történet élet- 

. rajzokban. Az evang. elemi népiskolák V. osztálya
számára.

17. Dr. Szigethy L a jo s : M agyar történet. Az evang.
elemi népiskolák VI. osztálya számára.

18. Remenyik La jos: Földrajz. Az evang. elemi
népiskolák III—IV. osztálya számára.

19. Zámbory és K recsm ánk: Természettan és
vegytan. Az evang. elemi népiskolák VI. osztálya 
számára.

Ezen tankönyvek kaphatók lesznek szeptember elején, 
Jelenleg a minisztériumban approbálás végett vannak.

A  könyvek árát augusztus végén közöljük az 
iskolafenntartó testületekkel.

Tisztelettel felhívjuk az iskolafenntartó testületek elöljáróit 
és a tisztelt tanító urakat ezen új, evangélikus írók által írt és 
az egyetemes tanügyi bizottság által appróbált tankönyvekre s 
kérjük, hogy a Luther-Társaság könyvkereskedésébe küldjék 
rendeléseiket.

Lu ther-Társaság fő t itk á r i h ivata la.

Egyli. tört. számohtian.
Irta: Dr. Zimányi Dániel.

Á ra  60 f i l lé r .  M eg re n d e lh e tő  az
„E vang  e 1 i k us L a p "

szerkesztőségénél N a g y b ö r
zsöny (H o n tm e g y e )
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evang. keresztyének számára
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Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

ORQONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
t“mplom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a ri s z á llító

a íL e n t -S ir  lo v a g ja  és a Ferenc József 
rend  tu la jdon osa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta iégnyomásu csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangH orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a kirá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a iegmérsékeltebb árban teljesít. Orgona
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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Pozitív és liberális.
II.

D. Schmidl Károly Jenő a Belmisszióban irt 
Lőhe tanulmányában a XVIII. század folyamán Angliá
ból és Franciaországból kiinduló felvilágosodás! lutheri 
álláspontról tekintve Isten büntetésének tartja. Azért Ítél 
így, mert Európa keresztyén népei a reformációban 
nekik nyújtott áldást a felvilágosodás következtében 
részben egyáltalában nem, részben pedig esik külső
leg fogadták el. Hogy a visszaélés nem érv a felvilá
gosodás, mint olyan ellen, arról első közleményünk
ben már megemlékeztünk. Most ezt újból hangsúlyoz
zuk. Mivel nem éltek vissza a történelem folyamán az 
emberek ? Visszaéltek a legszentebb dolgokkal is. Az 
ortodox vallással is. Avagy fegyvert kovácsoljunk az 
inkvizíció, a gályarabság, a máglyaégetések, a keresz
tes háborúk stb. stb.-ből a biblikus keresztyén vallás 
és világnézet ellen ? A felvilágosodással való vissza
élés sem érv a felvilágosodás ellen. Ha valaki és va
lami a korpa közé keveredik — legyen az gyémánt 
— megeszik a disznók !

De mi is az a sokat ócsárolt felvilágosodás? 
Történetileg véve a XVIII. század eszmeáramlata, mely
nek hirdetői a század első felében Bacon, Locke, Hume, 
de főleg Locke, ki főelvül a szabad kritikát, a szabad 
vizsgálódást, a szabad kutatást, szabad véleménynyil
vánítást hirdette s e szempontból meg is kritizált min
den ósdi hagyományt, százados előitéletet, megrögzött 
tekintélyt, még a Lajosok abszolutizmusát is (t. i. a 
francia felvilágosodás), sőt a fennálló vallások dog
matikáját is és valóságos irodalmi fegyver lett kezében 
a kritika, mely az államélet terén a társadalmi szerző
dés Locke-féle felfogására helyezkedve védte és hir
dette a természetes jogokat, a szabadságot, egyenlő
séget, a népfölséget, a vallásaik terén a természetes

545

vallást a türelmességet s a nevelés terén a szabadelvű 
természetes nevelést. (Dr. Pékár Károly: A filozófia 
története) A XVIII. század második felében a franciák 
lesznek a gondolat vezérei. A német aufklaristák moz
galma sem más, mint az előítéletek nélküli szabad 
gondolkodás terjesztése, az Ítélés tisztaságának sza
badságharca. Ez történt filozófiai elmélkedés által, a 
tudomány népszerű, könnyen érthető terjesztése által, 
előítéletek és babonák leküzdése által. A XVII-ik szá
zad megkezdett szellemáramlatát a XVIII-ik században 
vetekedve egymással folytatták német, angol és francia 
gondolkodók az egészséges emberi értelem filozófiá
jának terjesztése által. Ide tartoznak az angol freethin- 
ker-ek, a francia enciklopedisták és a német raciona
listák s hozzájuk csatlakoztak olyan emberek is, mint 
Nagy Frigyes, Lessing, Mendelssohn, Nicolai stb. Igaz 
ugyan, hogy egyes gondolkodók, mint pl. Bahrdt, 
Nicolai, Lamettrie és Holbach tulságba estek, minden 
vallásit papi csalásnak, minden érzékfölöttit babonának 
állítva, úgy hogy ezen extravagánsok miatt a felvilá
gosodás mozgalma becsületét vesztette s Hamann, 
Herder, Goethe, Kant is és a romantikusok emiatt 
fölléptek a racionalizmus ellen. (V. ö . Kant: Was ist 
Anfklärung? Kirchner’ s Wörterbuch der philosophi
schen Grundbegriffe). A felvilágosodás mozgalma, mert 
világgá szóródott s az utcákra került, az 1789-ki francia 
forradalomban kulminált, mert „rendkívül éles ellen
tétbe került a szabad kritika, az észszerű természetes 
felfogás az ott fennálló tényleges rothadt állapotokkal 
és tarthatatlanokká vált, bomlásnak indult hagyomá
nyokkal.“ Voltaire, Roussean, Montesquieu, Diderot, 
D ’ Alembert a mozgalom zászlóvivői, kik közül Vol
taire és Montesquieu külön Angliába utaztak, hogy a 
felvilágosodást hazájában tanulmányozzák.

D. Schmidt Károly Jenő a felvilágosodás világ
mozgalmában csak a rosszat látja, csak a rosszat
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keresi, csak a rosszat akarja róla tudni. Felfogása a 
felvilágosodással szemben sötét pesszimizmus. Éppen 
azért s történeti igazság nevében kérjük, fordítsa meg 
a szövet fonákját s nézze meg a szövet színét is. 
Hogy a felvilágosodás lutheri álláspontról tekintve 
Isten büntetésének veendő, ez nézetünk szerint így 
nem felel meg a történeti valóságnak, igazságnak és 
a józan észnek. A józan észre Luther után hivatkozunk. 
Isten büntetése — ez általánosítás és mert általánosí
tás, nem födi a teljes valóságot. Ha a felvilágosodásra, 
mint a lutheri reformáció gátjára gondolunk, ebben az 
esetben megengedem, hogy van benne Isten büntetése 
is. De evvel aztán letárgyaltuk a felvilágosodás világ
mozgalmát? Én úgy hiszem, hogy evvel a fölényes 
kézmozdulattal valahogy, amint hátrakapnók a kezün
ket, a szegény történeti igazságot csapnók arcul ! . . . 
Ne tegyük ezt. Objektivitásunkat ne vesszük el a harag 
miatt. Lássuk meg a felvilágosodásban azt is, ami 
akart lenni, ne csak azt, hogy hogyan ártott nekünk. 
Avagy a francia forradomnak nincsenek meg a törté
neti áldásai is, amit magával hozott? Nem lehet-e azt 
a jó biblikus mondást, hogy Isten még a rosszból is 
jó t eredeztet, a francia forradalomra is alkalmazni ? 
Avagy nem készítette elő a német felvilágosultság filo 
zófiája, különösen a Leibnizio-Wolffiana filozófia ra
cionalizmusa Kant kriticizmusát, a költészetben a német 
reneszánszot, a költészet aranykorát? Mert Német
országban a felvilágosodás politikai elméleteket nem 
igen hozott létre, mivel az akkori apró hercegségekből 
álló Germánia politikai dolgokkal eo ipso nem fog
lalkozott annyira, mint pl. Franciaország. És hogy a 
felvilágosodás nemcsak rombolt, hanem épített és b i
zonyított is, nem igazolja az a sok apologetikus munka, 
melyet vallásos lelkek alkottak? Hermann Sámuel 
Reimarus (1694— 1768) Apologie für die vernünftigen 
Verehrer Gottes c. munkája, Moses Mendelssohn 
(1729— 1786) Jerusalem oder über religiöse Macht und 
Judentum, Phädon-ja, melyben a lélek halhatatlanságát 
bizonyította, Morgenstunden c. műve, melyben Isten 
létét bizonyította a létező okával és a természet cél
szerűségével s így a vallás és filozófia harmóniáját 
hirdette — vájjon ezek mind és a többiek mind a 
rombolás tervével születtek e a világra? Avagy nem 
W olff teremtette-e meg a bölcsélet német nyelvét, 
mely azóta szakadatlanul virágzik? Lehet-e a francia 
felvilágosodást a némettel egy kalap alá vonni s „Isten 
büntetése" címén elkönyvelni? Ez ellen tiltakozik 
Schwegler Albert, a bölcselet történet írója, hallgassuk 
csak meg: A francia felvilágosodásnak a német az 
ellentéte. Valamint az előbbi a realizmus fejlődési korát 
bezárja a materializmussal, a szellemitől megfosztott 
objektivitással mint legvégső következtetéssel, úgy ez 
utóbbi az idealizmus fejlődési sorát rekeszti be egy 
végső (minden objektivitásból kifosztott) szubjektiviz
musra törekvése által. És ha a felvilágosodás peda
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gógiáját nézzük: lehet-e a „pedagógus agitatort“ -  
Basedow János Bernátot ( f  1790), a Rousseau gon
dolataiért lelkesedő nagy reformátort, az emberbarátok 
apostolát, a dessaui „Philantropinum“ alapitóját, Cam- 
pe-t (1746— 1818), Salzmannt (1744— 1811), a ma is 
fönnálló schnepfenthali intézet alapitóját, Pestalozzit 
(1746— 1827), a „házi nevelés apostolá“ -t, „a szemlé
leti oktatás előharcosát" stb. stb. — egyszerűen mint 
a felvilágosodás gyermekét elitélni ? Hogy ebben a 
korszakban minden dolognak mértéke a macskakör- 
mös kacagányba kicsúfított „ráció“ , az olyan szempont, 
melyet az egész vonalon érvényesíteni nem szabad, 
különben tévedésbe esik az ember. A felvilágosodás 
világmozgalmát is nem a következményekből, hanem 
szükségszerű kifejlődéséből kell megérteni. Ha a ma
gyarhoni protestantizmust a következményeiért akarnók 
megitélni, nem tudom mit kellene mondanunk? . . . 
Úgy hiszem, hogy a felvilágosodásnak igenis voltak 
és vannak áldásai is. Ha valaki azt tűzné ki stádiuma 
tárgyául, hogy tanulmányozni fogja a jelen kulturjavak 
eredetét, k-my'elen volna többször visszamenni a fel
világosodásra. Viszont ha valaki a felvilágosodás 
árnyoldalait és bűneit oly előszeretettel szellőztetgeti 
s nem lát benne semmi haladást e lő r\ csak hátra 
nem gondolja Doktor Úr, hogy ezt a fegyvert kezükbe 
veszik a felvilágosodás hívei is az ortodoxia ellen? 
És vájjon micsoda szörnykép volna az az ortodoxia, 
melyben csupa haladás volna konstatálva — hátrafelé?! 
Bizonyára fogja ismerni Doktor Úr Dr. Max Kemmerich 
Kultur-Kuriósáit, de ha nem, becses figyelmébe aján
lom különösen azt a művét, melynek címe: „Aus der 
Geschichte der menschlichen Dummheit“ . A tartalom- 
jegyzék a következő ékes problémákat sejteti: Die 
Bibel als Masstab der Wahrheit, Die Askese, Der 
Hexen und Teufelswahn in der mittelalterlichen Kriche, 
Der Kampf um die religiöse Dummheit, Religiöse 
Zwangserziehung, Der Teufel in der jüngsten Vergan
genheit und Gegenwart, Die heilige Garderoba und 
ähnliches, Die Dummheit der Massen: Literaturnach
weis ! ! !

Én a magam részéről nem szándékozom az orto
doxia és teológiai pozitivizmus bűneit felhányni, mert 
ezt anélkül nem tudnám tenni, hogy áldásait ne mél
tassam. Erre pedig az én erőm még elégtelen. De 
mivel szoba került, per tangentem megemlítek kettő t:

1. Mivel a bibliai kritika jogosultságát kifeje
zetten nem, csak hallgatagon ismeri el a pozitív irány 
s hozzá eredményeit is hallgatagon s köszönet nélkül 
használja (ezt rábizonyította Bultmann a Theologische 
Rundschau 1914 évi 1. és 3. füzetében Feine újszö
vetségi bevezetésére* s még ennél is nagyobb fel
tűnést keltett a Seeberg ügy, melyet Lie. Fizély Ödön 
„Igazság felé“ címen ismertetett az Ev. Lap 1914 évi

*  E in l.  in  d as  N e u e  T e s ta m re n t. L e ip z ig , Q u e lle  u . M e y e r  
k ia d á s a i 1913.
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29. számában*) s gyakorlatilag nem vonja le őszin
tén a szükségszerű következtetéseket, melyben pedig 
a liberalizmussal azonos álláspontra jutott: ez okért 
a pozitivizmus hívei állandóan fulánkkal járnak olda
lukban. A különbség itt a pozitív és liberális állás
pont között az, hogy az előbbi a fulánkot benne 
hagyja a sebben, az utóbbi ellenben becsületesen 
kihúzza azt. nA mai tudományos teológia pozitív és 
liberális iránya már nem egy pontban azonos ered
ményre jutott, ilyen pl. a verbalis inspiráció elejtése ; 
közös az, hogy a hit nem tudományos bizot yitékokon, 
hanem személyes élményeken nyugszik; hogy a 
keresztyén világnézet nem azonos a bibliai világné
zettel, mely utóbbi sok tekintetben egybe olvad az 
ókor világképével stb., ideje hegy az egyház az ilyen 
biztos eredményeket érvényesítse a szószéken is, de 
különösen a felsőbb vallásoktatásban. Hallgatni kellene 
a közvélemény sürgetésére (Dr. Szelén)i Ödönben is 
hogy fá j  az én fulánkom!!) és legalább a legalsóbb 
fokon (népislola) a rendszeres kátétanitást mellőzni, 
mert e téren nem dogmatikus, hanem pedagr giai és 
gyermekpszichológiai szempontoknak kell mérvadók
nak lenniök.“ (Dr Szelényi Ödön ; Müveit köreink 
egyházi közönyéről H I.  Evang. Lap IV. é\f. 1-2 szá
mában) Bizony aranyszavak ezek s hálásak lehetünk 
a szerző úr iránt, hogy ezeket a fulánkokat nyíltan 
és őszintén leszögezte. Becr ületessegünk, őszintesé
günk, igazságszeretetünk követeli szigorúan tőlünk, 
hogy ne járjunk állandóan fulánkkal az oldalunkban. 
Evvel kapcsolatban csak egy a kérésem : ne legyen 
a magyarhoni liberalúmusnak mostohább sorsa, mint 
Németországban! Itt nálunk oly különös hallani a 
rigorózus beszédét: az igazi lutheránus liberális nem 
le h e t! ... Miért nem lehet? Mert elismeri a bibliai 
tudományos történet — kritikai módszert? aminek 
áldásait és eredményeit a pozitív irány is köszönet 
nélkül elfogadja és használja ? Le kell dönteni azt a 
hazug bálványt, hogy liberalis csak csípős, mindent 
agyonkritizáló glaszékesztyüs forradalmár lehet, mert 
ez nem felel meg a valóságnak. Ha pozitív szempont
ból abszurd gondolat is az, hogy liberális kegyes, 
vallásos és pozitív legyen, a valóság azt mutatja, hogy 
igenis voltak, vannak mély, kegyes, vallásos lelkü
letű liberálisok, kik pozitív munkát végezték és végez
nek Isten országában. Ezt el kell ismerni a körön 
kivül állóknak is. Nem felületességgel, sekélyességgel 
jellemezném a liberalizmust, hanem ellenkezőleg a 
vallást, hitet, Istent, Jézust, egyházai és igazságot 
nagyon komolyan veszi. Azért kutat, keres, mert az 
igazságot mindennél többre becsüli. Az ortodoxia, 
illetőleg a pozitivizmus ellenben a hagyományok iránti

•  M á s  té re n  k la s s z ik u s  p é ld á ja  a z  o r th o d o x  e l já r á s n a k  
az a m ó d  a h o g y  K irc h k n o p f  k o lo z s v á r i  le lk é s z  h a s z n á lta  fe l 
Ib s e n  p ré d ik á c ió b a n  F e ld e n  h a m b u rg i le lk é s z  ra d ik á lis  s z ín e z e tű  
b e s z é d e it .  L . S z . L . M a g y a r  Ib s e n  p ré d ik á c ió k  c. c ik k é t  E v .  
Lap. i 9 l 4 .  II. sz.

kegyeletet becsüli mindennél többre — az igazság 
rovására, Azért hagyja benn követőiben a fulánkot! . . .

2. A másik megjegyzésünk egész rövid lesz. Az 
elsőből következik. Ha valaki fulánkkal jár az életben, 
könnyen beleesik a farizeizmus karjaibá. Tisztelet és 
becsülés a fulánk nélküli pozitivizmusnak, de sajnos 
én nem csak ilyeneket ismerek. Amit láttam és*tapasz
taltam, különösen Németországban az arról győzött 
ir.eg hogy a pozitivek táborában igen sok a nem 
meggyőződéses pozitív. Az Úr Jézus Krisztus pedig 
a farizeizmist szivéből gyűlölte, megvetette és eli
télte : . . .  Én is ezt tesze m ! . .  . A farizeusság meg
vetésében is homo Christianus akaiok lenni! . . .  Azzal 
az óhajtással zárom soraimat, hogy ne Ítéljetek, hogy 
ne Ítéltessetek. A teológiai irányok megértéséhez is a 
kulcsot a szeretet ad jí. Aki haragszik, annak nincsen 
igaza — tartja a példaszó. Az egyes irányok között 
sokkal több a közös, mint az elválasztó elem. Min
denekelőtt és mindenekfölött a fundamentom eg\ ; az 
Úr Jézus Krisztus. És más íundamentomot senki sem 
vethet, mint amely vettetett ! A teológiai irányok kép
viselői és munkásai is akkor cselckeszr.ek helyesen, 
ha egymásban nem ellenségüket tévedik, hanem mun
katársukat látják Isten szőlőkertjében. A külöi bség 
csak az, hogy az egyik kezében ásó van, a másiké
ban kapa. . .  És uz utóbbival nemcsak ültetni, hanem 
gyomlálni is ke ll!

Kndreffv János.

............................................................................... .

Az egyház és a s-zabadkőmivesség.
Az „egyházi tisztviselő és titkos társulatok“ c. 

cikkre legyen szabad némely helyre igazitó s felvilá
gosító megjegyzést tennem. A szabadi őmívesség, 
mint ilyen, lényegében nem csak összeegyeztethető a 
krisztusi szellemmel, hanem egyenesen ennek édes 
gyern eke, gyümölcse. Célja : Önzetlen felebaráti sze
retedet gyakorolni tettekkel felekezeti, társa dalmi, faji 
különbség nélkül. Nem tanítással, szabályokkal, inté
sekkel szóval nem elméleti utón, hanem cselekedetek
kel igyekeznek a szabadkőmivesek bizonyságot tenni 
arról, hogy a felebaráti szeretet működését nem aka
dályozza semmi hatalom, mely a Közönséges életben 
az embert az ő embertársától elkülöníti. Az igazi 
szabadkömivességben tehát Jézus Krisztus urunk az 
ő legmagasztosabb eszméjének, a testvériségnek és 
Istenfiuságnak megvalósítását találná fel.

Azonban teljesen igazat adok cikkirónak abban  ̂
hogy a mai szabadkőnive^ségbe is befurta magát a 
szabadság szellemének torzszülötte : a féktelenség vágya 
s korunk anyagias irányánál fogva az üzleti szellem. 
Amaz lerombolni igyekezik minden tekintélyt, hadat 
izén az emberi gyarlóságot oltalmazó törvényeknek, 
emez az édes ént tekinti a világ központjának és 
bolondságnak tartja a közjóért á'dozni. Néni a szabad-
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kőmivességben termeitek ezek a korcsirányok, hanem 
az emberiség haladásának az emberi természetből 
származó ugyanolyan tévedései azok, mint a milyen 
tévelygése volt a kegyességnek az oszlopszentek ide
jében az önkinzás, az Isten gyönyörű világának, e 
világ fenséges, szivemelő, nemes örömeinek bűnös 
megvetése.

Tökéletesen igaz az is, hogy ezek a veszedelmes 
irányok legkönnyebben befészkelték magukat a szabad- 
kőmivesek körébe. De nem csak ott garázdálkodnak 
az emberek lelkében, hanem ott is, hol a szabadkő- 
mivességet híréből sem ismerik. És fájdalom, nem 
lehet tagadni, hogy középiskoláinkban a vallásos 
nevelés és az egyház iránti ragaszkodás, hűség és 
kötelességérzet ápolása nem felel meg azok nemcsak 
egyházi, hanem általában emberi hivatásának. Sajno
sán kell tapasztalnunk, hogy az egyháztól épen a 
miveltebb osztály — hogy idegen szóval é ljek: az 
intelligentia — napról napra jobban elidegenedik. De 
ennek oka nem a szabadkömivesség. Másutt lesz az 
oka ennek a szomoritó jelenségnek s érdemes, sőt 
szükséges e felett gondolkodni. Egyházunkra nézve 
pedig életszükséglet ezt az okot felkutatni s aztán 
mielőbb megszüntetni.

E tekintetben pedig nem volna célhoz vezető 
intézkedés egyházi tisztviselőinknek megtiltani, hogy 
a szabadkömivesség emberszerető munkájában részt 
vegyenek. Nemcsak azért lenne ez a lépés célszerűt
len, mivel a vallástalanság és egyháziatlanság terje
dését legkevésbé se gátolná, ha nyitva marad a forrás, 
melyből a fent említett és a szabadkőmivességbe is 
befurakodott tévelygések fakadnak, hanem azért is, 
mivel első sorban a protestanizmusnak történeti hiva
tása e tévirányok ellen bátor lélekkel felvenni a har
cot. Ahoz pedig, hogy ezt a harcot diadalmasan végig 
küzdjük, mulhatlanul szükséges az ellenfél alapos 
megismerése. Fel kell keresni az ellenséget az ő odú
jában, a hol az emberszeretet tetszetős álarca alatt 
meghúzódott és a honnan az ő romboló hadjáratára 
előtör. De a kik e hadműveletre vállalkoznak, az igaz 
keresztyénségnek: vallásosságnak, vallásos érzületen 
alapuló erkölcsiségnek és az egyház és haza iránti 
törhetlen hűségnek acélpáncélát és villogó pallosát 
övezzék föl. Ne szívjanak ott lelkűkbe társadalom
bontó mérgét, hogy azt ifjúságunk kebelében is szét
terjesszék, hanem vigyék oda a Krisztusi szellemet, 
az istenfiuságnak lelkületét, azt a lelkületet, melynél 
fogva az ember akár mint ember, akármint családfő, 
akármint egyháztag, honpolgár, vagy társadalmi lény 
az Isten törvényei iránti fiúi engedelmességben, köte
lességei hűséges teljesítésében keresi s találja fel 
megnyugvását, lelkének üdvét, boldogságát. Akkor 
van bennünk valóban Krisztusi szellem, akkor vagyunk 
igazán jó keresztyének, ha ebben is követeljük a mi 
nagy Mesterünk tanítását, kiváltképen pedig az
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ö példaadását (Máté 9*12,) Ne gyözettessél meg a 
gonosztól, hanem győzd meg a gonoszt jóval.

Sass János.

D unántúli egyházkerületi közgyűlés.
A dunántúli egyházkerület évi közgyűlését augusz

tus hó 17. és 18-án tartotta Celldömölkön. Az érkező 
főpásztort nagy tömeg várta a vasúti állomáson, hogy 
a szerető fogadásban részt vegyen. Nagy Sándor ne- 
mesdömölki lelkész üdvözlésére Gyurátz Ferenc püspök 
köszönő szavaiban kiemelte, hogy egyházkerületi ülé
sünk is történjék a nagy időkhez mérten az evangé- 
liomi erő jegyében. Ha vilagzivatar, mely fölibénk tört, 
nálunk gyengeséget talál, akkor elsöpör bennünket: 
de ha erőt, evangeliomi erőt, akkor a világháború is 
csak erősíteni fogja ellenállásunkat. Dunántúl egyházi 
élete a közgyűlést illetőleg kettős mederben folyt le : 
az egyházkerületi evangeliomi egyesület és a tulajdon- 
képeni kerületi közgyűlés keretében. A vezető püspök 
többször hangsúlyozta azt az elvet, hogy az egyház 
jövőjét a kormányzás nem biztosítja. Ha egyházkerü
lettel az egyház jövőjét föl lehetne virágoztítni, akkor 
nem volna szükség evangéliomi egyesületre. Krisztusi 
szellemei telt evangeliomi egyesülés viszi előre egy
házunk ügyét. Az evang. egyesület közgyűlését isten- 
tisztelet előzte meg, melyen Madár Mátyás, az egye
sület egyik jegyzője mondott imát. A megnyitó beszé
det Gyurátz püspök, egyesületi elnök mondotta. A 
háború által hozott új és régi egyházi feladatok ké
pezték a mély beszéd tárgyát. A templom fokozott 
mértékben ápolja a hitet, az iskola nevelje az ifjúságot 
igazságra. A csatában elhaltak nevei Írassanak be a 
gyülekezeti aranykönyvbe, emlékbeszédjartassék fölöt
tük s a lelkész az illetékes közegekkel egyetértőleg 
hasson oda, hogy emlékükre alkalmas helyen gránit 
oszlop emeltessék, melyre arany betűkkel legyen be
vésve a hősök neve. A magyar bibliatársulatra gyűjt- 
sünk alapot. Húsz János emlékét kegyelettel őrizze 
meg jegyzőkönyvünk is. A nagyszabású elnöki meg
nyitó Madár Mátyás imájával együtt az evang. egye
sület jkvében lesz hozzáférhető az érdeklődők számára. 
Ezután a soros jegyző Madár Mátyás számolt be az 
egyházmegyei lelkész egyesületek két évi működésé
ről. A hozott munkák közül többnek elvette aktualitá
sát a háború. Az ezidei munkák legtöbbje a püspöki 
kérdőpontokat tárgyalta. Kimondja a közgyűlés, hogy 
a véderőtörvény megváltóztatását propagáló mozgal
mat ezidöszerint nem pártolja s békés időre halasztja. 
Varga Qyula esperes az egyházmegyei belmissziói 
egyesületek szervezéséről és működéséről terjeszti elő 
jelentését. A közgyűlés kimondja, hogy amely gyüle
kezetben még nem volna belmisszói egyesület, ifjúsági 
és nőegylet stb. ott szerveztessék. Kapi Béla az evan-
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gétiomi egyesület másik jegyzője a belmissziói mun
kálkodást elősegitő felolvasás gyűjteményről teszi meg 
jelentését. A közgyűlés kimondja, hogy egy háborús 
alkalmakra való épitő kötetet fog kiadni, amely gyü
lekezeti estélyeken lenne alkalmas a fölolvasásra s 
ennek a kötetnek szerkesztésével megbízza Kapi Béla 
körmendi lelkészt. Ugyanőt bízza meg a közgyűlés dr. 
Lányi Károly füzetének kiadásával, mely a katonák 
közt pusztító nemi betegségek erkölcsi és orvosi, de 
népszerű fejtege eseit tartalmazza s terjesztésre kivá
lóan alkalmas. A munka hiányainak pótlását Kapi fog
ja végezni. A közgyűlés magáévá teszi a veszprémi 
egyházmegye belmisziói egyesületének javaslatát, mely
nek értelmében meg fog a keresni az illetékes felsőbb 
hatóságokat, hogy a fogságban levő testvéreinknek 
vallásos iratokat küldhessünk: a nálunk fogságban 
lévő német-orosz lutheránusok lelki ellátásáról is tör
ténjék gondoskodás. (Az orosz cárnő küldött a magyar 
fogságban lévő oroszoknak orosz nyelvű vallásos ira
tokat.) — Scholtz Ödön esperes jelentése (a külmisz- 
szióról az idő rövidsége miatt elmaradt) az Alig. Luth. 
Konferenz-röl volt a következő pont. Mi módon lehetne 
az egész világ lutheránusaival testületileg összekötte
tésbe lépni ? Közigazgatási utón nem lehet, csak sza
bad kapcsolódás által. A hitvallási kapcsolat az egye
düli, mely úton az összeköttetés lehetséges. A köz
gyűlés megbízza az előadót, hogy a kapcsolódás mi- 
kintjéről, feltételeiről tegye meg a legközelebbi alka
lommal előterjesztését, lakács Elek esperes Húsz 
Jánosról emlékezett meg szép emlékbeszédben. Külö
nösen lekötötte a figyelmet Húsz utolsó napjainak 
plasztikus festésével. A becses munkát az evangeliomi 
egyesület jkvében kiadja, azonkívül külön lenyomatban 
is terjeszteni fogja. Fölvétetik az egyesület ikvébe még 
Endrejfy János lajoskomáromi lelkész, lapunk fömun- 
katársának aktuális munkája a „Lelkipásztori teendők 
és a háborúdról.

A gyamintézeti istentiszteleten Atagyary Miklós 
zalai esperes prédikált János jelenései 3, 12 alapján. 
Istentisztelet után hivatalába iktatták a gyámintézet új 
világi elnökét Károlyi Endrét, ki lelkes beköszöntőt 
mondott. A megürült jegyzői állásra Pálmai Lajos győri 
lelkész választatott meg. A közgyűlés az ügy iránti igaz 
örömmel vette tudomásul, hogy a gyámintézeti gyűjtés 
a tavalyihoz képest ezidén 4177 K. 68 fillérei emel
kedett, össz. 20,440 K. és 48 fillér. A kiosztásra ke
rülő összeget 2850 K. a közgyűlés a következőknek 
Ítélte oda ; Szentgotthárdnak 800 K. Sopronbánfalvá- 
nak, hol a gyári nép között a szocializmus pusztít, a 
szeretet adományt, 200 K.-t a következőknek Bezi, 
Tapolcafő, Sárvár, Belecska, Nemeskér, 150 K.-t: ócs 
Barcs, Pusztaszentlászló, Felsőlővő (tanítóképző), 100
K.-t: Pinkafő (árvaház), Kismárton, Zalaegerszeg, 
Veperd, Szekszárd, Ujvörösvágás, Bakonyszentlászló, 
Felsőcsalogány, és még több kisebb összeget. A gyám
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intézet vagyonát 9253 K. 68 fiiért jobbára hadikölcsön- 
ben helyezte el.

A közgyűlés augusztus 18-án d. e. 9 órakor nyílt 
meg istentisztelettel, melyen az imát az egyházkerület 
főjegyzője Bognár Endre mondotta. Dr. Berzsenyi Jenő 
kerületi felügyelő hatalmas beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést, rámutatva az egyházi és vallási közöny 
múlni kezdésére, a hit éledésére, a családi élet ben- 
sőségére, a nemzetiségek elcsitulására. Megkapó jelen
ség volt, amint e régi magyar család méltó sarja ün
nepélyesen bizonyságot tett evangélikus egyházunk 
szent örökségéről: a hitről és hithűségről. A közgyűlés 
az emelkedett megnyitó szellemében folyt le. A nagy 
idők lehellete volt érezhető az egyházkerület három 
üdvözlő táviratán is, melyet magyar királyunknak, 
Vilmos császárnak és hadseregünk főparancsnokának 
küldött hódolata, ragaszkodása és csodálata, jeléül. A 
püspöki jelentés gondos, buzgó összeállításáért hálás 
köszönetét mondott a kerület főpásztorának.

Fontos vita tárgyát képezte a pozsonyi és sop
roni teológia egyesítésének kérdése. Sopron ugyanis
1912-ben az egyesülés mellett hozott határozatot Eper
jes függetlenségét nem akarja föláldozni: az egyete
mes gyűlés a tiszai egyházkerület álláspontját helyben 
is hagyta amidőn kimondotta, hogy az egyesülésre 
nem kényszeríthető. Mivel azonban a pozsonyi teoló
giai fakultás ügye a messze jövőbe tolatott ki, Sopront 
nem köti többé az 1912-ben kimondott elvi egyesü
lési határozat, mert a teológusok éppen a filozófiai 
tudomány bővebb ismeretéért mentek volna a pozsonyi 
egyetemre. (Bancsó igazg.) Payr Sándor hivatkozva 
Ausztriára, hol fél milliós evangelikusságnak van fa
kultása, hivatkozva Oroszországra, melynek kevés lut
heránus lakossága dacára is van evang. teol. fakul
tása, indítványozza, hogy ragaszkodjunk a fakultáshoz. 
Ez az első. Addig függesszük föl az egyesülés kérdé
sét. Kapi Béla hangsúlyozza, hogy az egyesülés kér
dése ne érzelmi alapokon, hanem szélesebb, objekti- 
vebb alapon oldassék meg. Nem becsülendő túl az 
egyetem filozófiai szaka a tanulhatás szempontjából, 
amire alkalmat az akadémia is nyújt. Mig a teológiai 
fakultás ügye bizonytalanságban van, ne mondjunk le 
a bizonyos Sopron birtokában a bizonytalanért. A 
főiskolai bizottság elhatározza, hogy sürgetni fogja a 
teol. fakultás ügyét: nem köti Pozsonyhoz a fakultást. 
Az egyházkerületi közgyűlés ezidőszerint az egyesítés 
ellen foglalt állást. A kőszegi leányiskolának gimnázium
mal való kibővítését a közgyűlés elveti s helyette 
tanitónőképzővel való kibővítést mondja ki elvileg és 
Sopronba való áthelyezése ügyében érintkezésbe lép 
az ottani egyházzal. A kőszegi leányiskola intézet pe
dig kíbővitendö árvaházzal.

A pénzügyi bizottság jkve kapcsán az egyh. ke
rület tanerőinek egy évre drágasági pótlékot szavazott 
meg A teol. tanárok nyugdíjügyében az egyházkerületi
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közgyűlés kimondotta, hogy a soproni teol. akadémia 
belép az 1914. évi XXXVI. t.-c. állal újjászervezett 
állami nyugdíjintézetbe.

A népiskolai bizottság jelentését Farkas Mihály 
adta elő. A Luther Társaság tankönyvei behozata ellen 
a közgyűlésen a szokásos éles szavak hangoztak el.

A közgyűlés végén Gyurátz Ferenc püspök hivat
kozva előrehaladott korira, hogy fáradt testtel nem 
képes a püspöki nehéz teendőket viselni püspöki hi
vataláról lemondott. „Bocsásd el a te szolgádat béke- 
séggel" kérte a közgyűlést. Hivatkozott az egyház 
érdekére, melynek fiatalabb erőkre van szüksége. A 
közgyűlés azonban erősen ragaszkodott szeretett, ta
pasztalt, bölcs főpásztora személyéhez. A háború be
fejezése előtt nem akarja elfogadni a kmondást. A 
népszeiü püspök végre engedve a közgyűlés egyhangú 
kérelmének Ígérte, hogy hivatalában a háború végéig 
meg fog maradni. Megemlitjük még azt a kedves epi
zódot, ami a közös ebéd egyik felköszöntőjében for
dult elő: Vilmos császár jól meg tudta válogatni tá
bornokait. Hindenburgot visszahívta a nyugalomból. E 
nehéz időben mi is Vilmos császár példáját követjük: 
szeretett püspökünket reaktivá juk! Hangos éljen volt 
a lelkes felköszöntőre a felelet.

Az egyházkerületi közgyükst a püspök buzgó 
imája zárta be.

Dunáninneni egyházkerü leti köz
gyűlés.

Ez évi közgyűlését (Pozsony aug. 26—27) ünneppé 
tette Baltik Frigyes dr. püsp. hivataloskodásának 25. éves 
'évfordulója. Csendes, benső ünneplés jutott osztály
részéül a rendkívül munkás, fáradhatatlan és köztisztelet
ben levő püspöknek. 82 éves koia dacára is teljes lelki 
frisseséggel és mindenre kiterjedő figyelemmel kormá
nyozza az agg püspök egyházkerületét, körültekintő 
bölcsesége, egyhazépitő munkássága által egyházunk
ban maradandó emléket állított magának. Munkaerejét 
nemcsak a kerület, hanem az egyetemes egyház is 
évek hosszú sora óta igen igénybe veszi és nagy 
munkát ró vállaira, de ő jókedvvel és roskadás nélkül 
visel minden terhet, élő bizonyítékául annak a nagy 
igazságnak, hogy sub pondere ereseit! Örvendetes 
meglepetés volt, hogy a királyi kegy. nagy kitüntetés
ben, a Ferenc József rend nagykeresztjének az ado
mányozásával elismerte a püspök egyházi és hazafias 
érdemeit. A közgyűlésen Beniczky Árpád kér. felügyelő 
üdvözölte a jubilánst, az egyetemes egyház nevében 
pedig báró Prónay Dezső méltatta nagy érdemeit és 
kívánta további működésére Isten bőséges áldását. A 
lelkészek nevében a lelkészi értekezleten Raab Károly 
üdvözölte a püspököt, ki viszont Raab Károlyt kö
szöntötte 40 éves esperesi jubileuma alkalmából.
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A közgyűlés kellően elő lévén készítve elég 
gyorsan végzett a meglehetősen nagy elintézésre váró 
anyaggal. Ebben nagy érdemők van az előadóknak, 
akik közmegnyugvást keltő javaslataikkal voltak segít
ségére. Kegyeletesen megemlékezett a közgyűlés egy
házunk és a ref. egyház halottairól, üdvözölte az új 
munkásosat Örvendetes tudomásul szolgált, hogy a 
kér. egyházai 855 koronát gyűjtöttek vallásos iratok 
terjesztésére. Jól eső érzést keltett, hogy a selmecz- 
bányai internátus építésénél felmerült kalamitásokat 
sikerült megszüntetni. Kéler Zoltán dr. az önkéntes 
tanítók jogviszonyáról, a Kvacsala hagyatékról és a 
nagygerezsdi egyezség megszűnte következtében szük
ségessé váló intézkedésekről tett jelentést. Ez utóbbi 
ügyben szórványaink ellátásáról minden érdekelt egy
ház október 31-ig tartozik tervét elkészíteni és jelen
tést tenni. Kéler Zoltán javaslataként elfogadta a köz
gyűlés egyházi ingatlan-törzskönyv készítését valamint 
elbirtoklások megakadályozására az egyh. ingatlanok 
újból való felmérését. Faúb Károly esperes a missziók 
és szórványok állapotáról és lelki gondozásáról szá
molt be, hol örömmel vette tudomásul a közgyűlés 
azt, hogy Érsekújvár nagy lépésekkel közeledik az 
anyásulás felé. Részünkről is örülünk ennek az örven
detes ténynek s csak arra kérjük az illetékeseket, hogy 
ne halogassák a dolgot, hanem még a lelkészlak fel
építése előtt tegyenek meg mindent az anyásitás érde
kében. Ha lelkészt tesznek oda, akinek egyéni érdeke, 
hogy mielőbb hajléka legyen, akkor sokkal gyorsab
ban tető alá kerül a sok megoldásra váró feladat, 
mert lesz, aki megbirkózik velük. Krizsan Zsigmondi a 
trencséntepliczi fürdőistentiszteletekről tett jelentést, 
melyeket rajta kívül püspöki utasításra Szimonidesz 
Lajos végzett. A tót hitoktatást kérő indítvány Raab 
Károly és a püspök határozott állásfoglalása követ
keztében a napirendről levétettek A tanügyi bizottság 
javaslatait Biszkup Béla terjesztette elő, a középisko
lák ügyeiről Hirschmann Nándor tett jelentést, Hor- 
nyánszky Aladár pedig a püspök úr kérésére a tanári 
nyugdíjintézet §§-ait ismertette.

Másnap 27-ikén folytatták a közgyűlést amikor 
megválasztottak a bizottságok uj tagjai. A tanügyi 
bizottságba Bodó János, Zsámbor Pál, a törvényszék 
tagjává Wenk Károly, a jog és alkotmányügyi bizott
ságba dr. Pollner Ödön és Kosztolányi István, a kerü
leti számvevő székhez Krahulecz Aladár és Posch 
Aladár, a pénzügyi bizottságba Bodó János, Koszto
lányi István, dr. Halmi Béla.

A Reishl bízott. Schonwiszner Kálmán és Prőhle 
Henrik, a modori kér. leányiskolái bizottságba Kosz
tolányi István, Schonwiszner Kálmán, Zsámbor Pál. 
Az egyetemes gyűlésre kiküldettek a múltban kiküldet
tek mellé jegyzőkönyvi kivonattal még dr. Halmi Béla, 
Kéler Bertalan, W olf József. Schmidt K. I. ebmutatta 
a német császárhoz küldendő üdvözlő átiratot, amit a
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közgyűlés elfogadott. A theol. fakultás és a theol. 
akadémiák egyesítése mellett van a közgyűlés és dr. 
Pollner Ödön egyetemi tanár felszólalására konkrét 
ajánlat tevése iránt tesz lépéseket Az adóalapi segé
lyeket 507„-ban megkapták az egyházak. A másik 
50% szorgalmazása és a jövőre nézve a revisio elha
tároztatott. A pozsonyi és a selmeczbányai élelmezők- 
nek a szuplikáczió elmaradása helyett 500—500 korona 
segély kiutalása határoztatok el. A könyvtártípusok 
beszerzését ill. a kerület elvárja, hogy a Luther Tár
saságtól szerzik azt be az egzházközségek. Magyar
óvár anyasitása folyamatban van. A tanítók minősíté
sének javaslata elvettetett. A kerületi tót gimnázium 
alapítására a mostani időt nem tartja alkalmasnak. 
A reformáció 400 éves évfordulójára a jubileumi alap 
1354 korona 62 fillér. A gyűjtés erélyesebb módon 
való szorgalmazására a kerület felhívja az egyház- 
községeket és az egyházmegyéket. Néhány kisebb ügy 
elintézésivel a közgyűlés a kerületi felügyelő köszönő 
szavaival és a püspök buzgó imájával véget ért.

Az egyh. kerületi lelkészt értékezlet aug. 25-én 
d. u. 2 órakor lett megtartva. A püspök imája és üd
vözlő szavai után Rrab Károly föesperes köszöntötte 
a püspököt 25 éves püspöki jubileuma alkalmából. 
Schmidt K. J. főesperes irásmagyarázatot tartott. Ko
loss. 1 2 4 -2 J  A behívóit lelkészek helyettesítése és a ka
tonáknak vallásos iratokkal való ellátása volt a tárgya
landó pontok közé felvéve. Sajnos előadók hiányában 
csak hozzászólások történhettek ezekhez a kérdések
hez. A behívott lelkészek helyettesítésére vonatkozólag 
az egyetemes gyűlés fog intézkedni, hogy fizetésük 
mily hányada fordittassék helyettesítésre. A lehész 
egyesület lemondott jegyzője Prőhle Henrik helyébe 
Rátz Vilmost választotta meg.

K Ü L Ö N F É L E .
Kinevezés. Handel Vilmos jogakadémiai rendes, 

tudományegyetemi magán tanárt a király a debreceni 
tudományegyetemre a politika újonnan szervezett tan
székére nyilvános rendes tanárnak a 6-ik fizetési osz
tályba a törvényes illetékekkel kinevezte.

Halálozás. Wittchen Frigyes a megszűnt Vll. 
bánya városi egyházmegye utolsó esperese, a szepes- 
remetei egyháznak 49 éven át volt lelkésze élete 84 
évében f. év aug. 20-án csendesen elhunyt. Csendes 
zajtalan buzgósággal működött gyülekezetében, mely 
őszinte megilletődéssel kisérte utolsó nyugvóhelyére 
elhagyott lelki vezérét.

A gyász beszédet Kübecher Albert szepesvárosi 
főesperes tartotta.

Az elhunyt életrajzát Schermann Sándor szepes- 
remetei lelkész ismertette, a templomban Gura Jenő 
merényi lelkész, a temetőben Hoffmann Károly göl- 
niczbányai lelkész imádkozott.

Gyülekezete kegyelete őrizze emlékét a hű pász
tornak, ki ama nemes harcot megharcolta.
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A dunántúli egyházkerület soproni főiskolá
jának mind a három intézetében, u. m. a theol. aka
démián, főgimnáziumban és tanítóképző intézetben 
az 1915/16 iskolai évre a beírások szept. 1-én meg
kezdődnek és az iskolai év a rendes időben megnyí
lik. A tápintézet úgy, mint a múlt évben egyelőre a 
Pannonia vendéglőben lesz, havi 36 korona díjért.

Lelkészválasztás. Janovicsek Árpádot Nagy
szombatra augusztus 15-én egyhangúlag lelkésszé 
választották.

Kántortanitónö választás. A csákvári ev. 
egyház kűntortanitónőt választott Sztenár Ilona nemes- 
mártonfalvi tanítónő személyében.

Dunáninneni egyházkerületi gyám intézeti 
közgyűlés. Augusztus 24-én tartotta lándori Kéler 
Zoltán világi és Bándy Endre egyh. elnök elnöklete 
alatt. A gyűlés megnyitása után üdvözöltettek a gyám
intézet uj munkásai: Kosztolányi István egyh. m. gyám
intézeti elnök, Köhler Albert Frigyes és Mráz Pál. 
Pröhle Henrik gyámintézeti jegyző lemondott s helyébe 
Rátz Vilmos pozsonyi lelkész lett megválasztva. Az 
egyházmegyék a kerületi pénztárba szabad rendelke
zésre 3736 91 K.-t adtak. Időközön kamatokkal és egye
bekkel az összeg 3790-28 K.-t tett ki. 800 K.-ás 
szeretetadományt Erdőszelestyén 200 K.-val Tósár, 
Szulyóváralja, Ipolyvece 100 K.-val Fakóvenkén, Vértes- 
kethely. Nográd Újszabadi, Dunaszerdahely, Récse 
Derzsenye, Nagypetrös Pusztafödémes, Főrév, 50 K.-t 
kapott a pozsonyi diakoníssa ház. Az egyetemes gyám
intézetnek segélyre ajánltatnak: Nemes kosztolány 
Csabdi, Felsőozor, Gyúró, Tegzésborfő Felsőzélle, 
Modorkirályutca, Puhó, Felsőzsember, Galgaguta, Hod- 
rusbánya, Budaszállás, Ispolyság, Salgótarján egyháza
kat a pozsonyi diakonissaházat és a balassagyarmati 
evang. ifjúsági egyesületet. 50 K.-ás" Palló segélyre 
Hering Lajosné, Kortsek Frigyesné és Szemián M i- 
hályné lelkész özvegyek. A Gusztáv Adolf egylethez a 
régiek mellé felterjesztettek : Tósár, Nagypetrös s Nyitra. 
A kerületi elnöki állásra Kéler Zoltán egyhangúlag 
Bándy Endre pedig 7 szavazattal lett megválasztva. A 
pozsonyi esperesség indítványát, hogy új űrlapok be
hozatalát nem kívánja, elveti, a Gyámintézet c. lap fen- 
tartását kívánja, a jegyzőkönyv alakját egyszerűsíteni 
és lehetőleg gyámintézeti évkönyv kiadását óhajtja. — 
25-én esti 7 órakor a nagytemplomban Bándy Endre 
kerületi elnök tartotta az istentiszteletet, melynek vé
gével az offertóriumra 278 korona jött össze.

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.

A z  e m b e r  s z á rm a z á s á t  és m á s  k ö z le n d ő k e t  s a jn á la tu n k ra  
k is z o r íto t tá k  a z  a k tu á lis  k ö z le m é n y e k . A  jö v ő  s z á m b a n  s o rra  
k e r ü ln e k .
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

A sajógömöri ev. anyaegyházhoz tar
tozó lőkösi (magyar) leányegyház kán- 
tortanitói állására pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak f. évi szeptember hó 15. 
ig kántori teendőkben jártas ev. férfi- 
tanitók. Kötelességekről lelkész levélileg 
szívesen ad tájékoztatást. Javadalom : 
1. Szabad lakás (1913-ban épült) két 
szoba, konyha, kamra és mellék- 
helyiségekkel 2. nyolcz.van, korona kész
pénz, 3. negyedtelek szántóföld és 4 
kaszás rét használata, melyeknek minden 
munkáját az egyházhivek végzik. 4. 
Huszonégy méter tűzifa beszállítva. 
Temetési stóla esenként 2 kor Állam
segély működési évek arányában az 
1913. évi XVI. t.-c szerint. Rendes 
tanítók pályázata hiányában pályázhat
nak egy évi kisegítésre tanítónők, óvó
nők. Fizetés megegyezés szerint. A kel
lően felszerelt kérvények il'etőleg a 
jelentkezések hozzám küldendők.

Sajógömör, 1915. aug. 15-én,

Egyed Aladár,
ev. lelkész.

MOST JELENT MEG :

Scholtz Testvérek kiadásában
a közkedveltségnek örvendő, tót nyelvű hadi imakönyv:

Emii. lirt. sziirttn.
Irta: Dr. Zlmányl Dániel.

Á r a  60 f i l l é r .  M e g re n d e lh e tő  a z  -
„E  v a n g e 1 i k u s  L a p "  

s z e rk e s z tő s é g é n é l N a g y b ö r 
zs ö n y  (H o n tm e g y e .)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.........................
Finom bőrkötésben, tokkal . . . .
Párnázott „ „ . . . .

K 2.— 
„ 4.80 
.. 7.—

Világháború
pontos térképei.
b á korona 2 —

Galicia' í  Olasz
ország sSzerbia 
Franciaország ,

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n )  le v ő h a d i  
fo g ly o k  té r k é p e  K l . -

■ --■=*= Kapható :

KOKÄI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

POKOJ V BOJI
RECI A MODLITBY PRO VOJAKU NASÍCH NA BO- 
JI$TI BOJUJÍCÍCH A PRO JEJ1CH MÍLYCH DOMÁCÍCH 

SEPSAL: ANDOR KOVÁCS,
PRELOSIL: PAVEL GAJDÁCS.

O R G O N A - G Y Á R .
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója

E==l h a rm a d ik  k ia d á sa  f= i
Egyes példány ára kötve TO filléi?, 25 
példány = 16 K., 50 példány = 30 K., 

ÍOO példány «= 58 korona.

E kiváló imakönyv szives további terjesztését és a 
megrendelések beküldését kéri

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében.

BUDAPESTEN, IX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

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

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 m ellett ki
váló, tiszta iégnyomásu csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a kirá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijraenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
36. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
A R A N Y O S M A R Ó T  * Ö T Ö D I K  É V F OL Y AM .  A 1 9 1 5 .S Z E P T E M B E R  4.

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: S Z T E H L O  K O R N É L .  
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

S Z I M O N I D E S Z  L A J O S
FÓMUNKATÁRSAK: H O R N Y Á N S Z K Y  A L A D Á R  
L IC .  F I Z É L Y  Ö D Ö N  És E N D R E F F Y  J Á N O S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés d ija: Egész oldal 28 !< 
K is e b b  h ird e té s e k  (p á ly á z a to k )  m in d e n  
s z a v a  6. f i l lé r .  -  T ö b b s z ö r  m e g je le n ő  
h ird e té s e k n é l m e g fe le lő  á re n g e d m é n y .

Tartalom : B é lá k  Is tv á n  f .  —  H u szá g h  G y u la : A z  e m b e r  s z á rm a z á s a . —  S z e m le  —  K ü lö n fé le .  —  S z e rk e s z tő  k ö z lé s e i. —  H ird e té s e k ,

Bélák István.
•{• 1915. aug 27.

A veszprémi ág h. ev. egyházmegye felügyelője 
Bélák István enyingi ügyvéd augusztus 27-én hajnali 
5 órakor váratlanul jobb létre szenderült életének 68-ik 
évében. Hirtelen haláh [szivszélhüdésj nagy megdöb
benést és mély fájdalmat keltett övéi, rokonsága, ba
rátai s tisztelőiben, de mindenek felett egyházmegyé
jében, melynek két évtizeden át szellemi vezére, gaz
dag tapasztalásu, bölcs felügyelője volt. Ezen tisztét 
1894. óta viselte, azelőtt pedig ügyésze volt egyház
megyéjének. Gyurátz Ferenc püspök úrral, ki akkor a 
veszprémi egyházmegye esperese volt, kezdte felügye
lői működését. Beköszöntőjében hangoztatta, hogy a 
vallásosság ápolása iránti törekvés vezesse az egyház- 
megyei tárgyalásokat. „Ápolnunk kell a vallásosságot, 
a hitsorsosok egymáshoz tartozóságának s vonzalmá
nak felkeltésén, gyarapításán s fenntartásán kell mun
kálkodnunk, hogy ne legyünk oldott kéve, de tömör 
egység. „Barthelemy Louis Hilaire kedves filozófusával 
vallotta, hogy a legszabadabb és legműveltebb népek 
azok, melyeknél a vallás parancsainak legtöbb hatalma 
van. Nagy hive volt Villiams Roger „szabad egyház a 
szabad államban“ elvének. Egyházi autonómiánkat 
féltett kincsként becsülte s annak védelmében szem
beszállt az egyházkerületi közgyűléssel is, mert „zsi
nati szabványaink szerint is az egyházmegye a saját 
kormányzatára irányadókul szolgáló szabályokat meg
alkotni önmaga van jogosítva s az általunk alkotott 
ilynemű szabályok félretetélével az egyházkerület dik
tált nekünk szabályokat.“ Kiterjedt figyelme a szeku
larizáció kérdésére az evangélikus nőnevelés ügyére, 
lelkészi és tanítói fizetések javítására. Nagy harcosa 
volt a 1848. évi XX. t.-c. megvalósításának. Éles szeme
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sok olyat meglátott, amit más nem vett észre s akkor 
jószivű tanáccsal szolgált, majd meg alközelgő veszélyre 
hívta fel az egyháziak figyelmét, mondván: „Ne ve
gyék rossz néven tőlem uraim, hogy figyelmeztetem 
önöket az ebben rejlő veszélyre“. Fájlalta, hogy úgy 
politikai, mint társadalmi téren fokról-fokra szorulnak 
ki a mai embereink s az igaz szabadelvűség hívei. 
Testestől-lelkestöl protestáns volt, a felvilágosodás és 
a szabadelvüség hive. Rámutatott megrázó erővel az 
egyház maradiságának vészes következményeire: „Gyen
gék vagyunk, elfogyott belőlünk az erő, mely őseink 
karját és szavát súlyossá tette. Ébredjünk! Lelkész 
urak! Ne csak a múltnak prédikáljatok beszédeitekkel, 
de az életnek, — ébresszétek fel a protestáns öntu
datot, szellemet és bátorságot." „Előbbi időben is 
helyes, sőt szükséges volt, hogy egyházunk tagjai az 
egyházi ügyek iránt érdeklődtek, abban tevékeny részt 
vettek, a hithüségre nemcsak magukra nézve adták 
tanujelét, de ebben apostolkodtak, — ám ma ez minden 
protestánsnak, úgyis mint a szabadgondolkodás és a 
magyarság harcosának, kétszeres és elengedhetlen kö
telessége. Mert ha azt mondom, hogy „Hannibal ante 
portas“, nem fejezem ki eléggé a veszélyt, a mi pro
testáns egyházunkat, a szabad gondolkozást és magát 
hazánkat is fenyegeti. Nyakunkon ugyanis a klerika- 
lizmus. Nézzünk körül: és látjuk, hogy egyházunk 
intézményei nap-nap után, pontról-pontra támadtatnak 
meg stb.“ (Lásd a veszprémi egyházmegye 1908. évi 
jkvében elmondott lelkes megnyitó beszédjét.)

Ide iktatjuk még a hitközönyről és a cura pas- 
toralisról elmondott aranyszavait:

„Hogy mik ezek az önmagunk irányában tartozó 
kötelességeink: annak részletezése messzebb vinne, 
sem mint az ezen gyűlést megnyitó beszéd keretében 
megférhetne. Csak egyet említek. Ez: a sokat emle-
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getett cura pastoralis ? Pedig hát ez az előtt, ki ismeri 
maga-magát, ismeri az embereket, gondolkodni tud és 
akar s természetes ésszel rendelkezik — egészen egy
szerű, mert a cura pastorális ezek összesége, máskép 
pastorális prudentia. Nem az állás adja az egyénnek, 
de az egyén gondolatvilága teremti és cselekvősége adja 
meg az állá nak a tekintélyt. Ne vegyék tőlem tehát 
rossz néven, ha mikor lépten nyomon tapasztaljuk az 
úgynevezett hitközönyt, figyelmeztetem, hogy az egye
sek által elfoglalt állás tekiniéyével hatnunk — ma 
már — nem lehet és hogy a napi munkának szokásos 
lemorzsolása nem kötelességteljesités. Az illemet i lem- 
tanból tanulni nem lehet: ép így nem lehet könyvben 
szabni meg azt, hogy kinek-kinek mi a teendője és 
kötelessége. Meg fogja ezt mutatni az önismeret és 
emberismerettel párosult természetes ész, — mert ez 
megmutatja, hogy a gondozásunkra bízott emberi lé
leknek mi a szükséglete s ha ezt a szükségletét k i-k i 
fe lta lá lja , oszlatható lesz hitközöny is. Ne csak más
tól várjuk tehát jövőnk felvirulását, de magunk is 
cselekedjünk.“ (Lásd a veszprémi egyhá/megyei jkv. 
1904-ik évi számában hatalmas megnyitóját)

Hogy mily finom érzéke volt a jelenkor egyházi 
és vallásos életének megítélésében és a fölöttünk to
vasuhanó élet komoly intelmének megfogadásában, 
mutatják következő szavai; „Szíveskedjenek az idők 
és kö ülmények intő szavát figyelembe venni, szóval és 
tettel odamüködni, hogy a hitbuzgóság által egyházunk 
a szabadelvű haladás és fejlődés utján megmaradjon.“

Nem volt barátja a lelkészek politikai szereplé
sének. „A lelkész számára a politika mezején nem 
teremnek babérok. Mit nyertek azok a lelkészeink is, 
akik eddig politikai szerepre vállalkoztak? Semmit. 
De többet mondok, ezek utján, ezek közreműködése 
mellett egyházunk ügyei sem haladtak előbbre egy 
kakaslépést sem.“

Bélák István oly család tagja, melynek szent 
tradíciója az egyház és hithűség. Élete a köz szolgá
latában telt el áldásosán. Egyházunkra súlyos csapás 
és veszteség elköltözése. Mélyen fájlaljuk, hogy ennek 
az igazán nemes lelkű, gazdag életű, evangéliomi ér
zelmű egyházi vezérembernek az utolsó gyűlések al
kalmával rossz érzéseket okozott egy „elvi kérdés“ 
burkába menekülő személyes ügy állandó és örökös 
feszegetése! Kegyelettel fogja Bélák István emlékét 
megőrizni evangeliomí egyházunk örökre!

Temetése augusztus 29-én ment végbe nagyszámú 
gyászolók részvételével. Délután 2 órakor Enyingen 
lakács Elek esperes elnöktársa mondott felelte szívhez 
szóló, nagyszabású és nagyhatású beszédet. Ezután a 
küldöttségek szónokai következtek. Az enyingi dalárda 
énekszámaival emelte a temetés áhítatát. Majd meg
indult a gyászmenet hosszú kocsisoraival Középbogárd 
felé, hol a Bélák családnak birtokai vannak s ugyanott
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családi sírboltja is. A középbogárdi temetőben 
Endreffy János lajoskomáromi lelkész, lapunk főmun
katársa mondott a gyászkoporsó fölött szentbeszédet, 
különösen kiemelve és méltatva az Istenben boldogult 
esperességi felügyelő egyházi — vallási érdemeit. A 
temetésen részt vettek a vidék előkelőségei: főispán, 
főszolgabíró stb. és a környék. Az elhunyt emlékezete 
legyen áldott, hantja fölött legyen az Úr Jézus Krisztus 
békessége!

Az em ber szárm azása.
XIV.

Végezetül az értelmiképesség tisztán a természeti 
tárgyak között fennálló viszonyok megfigyelésével és 
vizsgálatával foglalkozott. Ez a foglalkozása az elmél
kedő képességet szülte. Kereste pedig az elmélkedő 
elme első sorban a létezők okát. Ezt csak úgy tudta 
megtalálni, hogy önmagát helyezte a természet okai és 
erői mögé. így .jött létre a természetnek első, anthro- 
morph, magyarázata. Ez a magyarázat később theo- 
logiaivá vált és megszülettek az első mithológiák 
vallások.

A természettől elfordulva az elmélkedő értelem 
önmagát tette vizsgálata tárgyává és a természet vizs
gálatával együtt megalkotta a bölcsészetet.

Ez után az értelem a tárgyakat minden fizikai 
tulajdonságuktól megfosztva tisztán a viszonyok elvont 
régióiba emelkedett. Ebben az elvont világban pedig 
a mennyiséget vagy a számot ragadva meg, a mathe- 
matikát, vagy pedig tisztán az értelmiviszonyokat vizs
gálva, a gondolkodás formáinak és törvényeinek tudo
mányát, a logikát, teremtette meg.

Mind a három elvont mezőn bizonyos következ
tető képességre volt szüksége. Ez a következtető és 
általánositó képesség a lelki élet második, objektiv 
tényezőjének legmagasabb foka az ész.

Az elmének második, értelmi képességével pár- 
vonalasan fejlődött és nemesbült annak lelki vagyis 
érző képessége és ennek végső eredménye: a vágy. 
Áthaladva a fönmaradás és fajfentartás kezdetleges 
vágyain, az éhség, szumjuság és szaporodás tisztán 
állati kívánságain, megszülettek a ruházat és hajlék 
szükségletei, a tulajdonfogaim i és ebből kifolyólag a 
vagyonszerzés vágya, „az egyéni szerelem és a családi 
érzések.“ „Ezekhez járultak az esztétikai, erkölcsi és 
értelmi vágyak.“ Ezekkel egyidőben egyéni munkál
kodás az elismerés, a kormányzás pedig a „nagyravá- 
gyás“ vágyát hozták létre. Mivel pedig a kifejlődött 
értelem a maga ezerféle anyagi és szellemi találmá
nyával a vágyaknak folytonos kielégítését és így az 
élvezetek végtelen sorozatát lehetővé ett — hiszen 
csak ezért jött létre az értelem : megszülett a vágyak 
kielégítéséből keletkezett élvezetek összesége, az em-
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béri álmok és küzdelmek végső célja: a boldog 
ság. így állolt elő a nemesült vágyakkal bíró, és azo
kat fejlett értelmével kielégíteni tudó magasabbrendii 
lény, a bőidig modern embtr!

Ebben a szigorúan természettudományi alapon 
és logikusan megépített elméletben, tagadhatatlan, sok 
a épség és sok az igazság. Szépsége abban van, 
hogy az egész élő világot kezdetétől fogva meglelke- 
sitettnek, értelemmel és vágyakkal felruházottnak gon
dolja. Igazsága abban van, hogy az emberiség értelmi 
és érzelmi világa fejlődött és fejlődik Visszataszító 
azonban az az állítása, mely szerint az ember erkölcs 
és akaratné küli gtp, s így minden fejlett értelme és 
tisztult vágy. i mellett végső eredményben puszta esz
köz s meiő játék egy ismeretlen erő, egy vak érő 

a kezében.
Erkölcs nincs. Tulajdonképen nem egyéb, mint 

egyes egyének és egyes lársada.m; k vágyainak kielé
gítése közben előállott súrlódás, illetve ezen súrlódá
sok alkalmával kifejlődött múlandó értékű vélemény. 
„Az erkölcsi parancsok minden időben és minden 
helyen hatásai és nem okai azon egyének erkölcsi 
állapotának, akik megtartják ölet." Nem az erkölcs 
javította meg a gondolkodást és az embereket, hanem 
megfordítva: a fejlett értelem hozta létre a tisztább 
erkölcsi Elfogást. És hogy „a társadalom javíthatatlan 
erkölcstekr. tagokat nem tűr,“ nem erkölcsi érzete, 
hanem hasznossági boldogulási érdekei parancsolják 
neki, mert az erkölcstelen emberek tettei akadályozták 
az emberiség boldogulását. „Fölösleges tehát erköl

csöt prédikálni.“
Nem lévén erkölcs, nincsen egyéni akarat és 

sem semmiféle, sem absolut, sem relativ egyéni sza
badság sem. Az „akarat“ szót tulajdonképen „törekvő 
képesség“-gel kellene helyettesíteni, amely ismét sok 

. körülöttünk lévő és minket megelőzött körülmények 
hatásának eredménye, amelynek kérlelhetetlenül kény
szerítő kényszerítő hatalma alatt kénytelenek vagyunk 
így vagy úgy cselekedni. „Arra a véleményre, mely 
szerint az akarat tulajdonképen abban áll, hogy ipar
kodik a jó indítókat a rosszakkal szemben győzelemre 
vinni, — az a felelet, hogy szellem gépezetünk ter
mészeténél fogva ennek mindig így kell lenni, ha csa
kis azok a mozgások lehetségesek, amelyek keresik 
a jót.“

Ilyen felfogás mellett az ember valóban csak 
egy gépezet, ezer meg ezer idegből, dúcból, mindenféle 
összeállítva, amelyek a külső világgal érintkezve mind- 
mind fékezik, indítják, befolyásolják, nógatják egymást. 
És valóban, ha figyelmesen olvassuk Lesster F. Ward 
könyvét, szinte látjuk a különféle dúcoknak és köz
pontoknak működését és halljuk a különféle senso- 

és ideo-motorok berregését, mely különféle gépekből 
úgy hullanak ki a különféle gondolatok, eszmék, ter
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vek és szándékok, mint egyes gyárak gépeiből a kész 
aczélszögek, koczkaczukrok, czipőtalpok, töltött hurkák, 
vászon és posztó- végek, a szerint amint akinek mire 
van szüksége.

Azonban minden világosság és minden szigorúan 
logikus rendszeresség mellett kénytelen az olvasót 
maga Ward is az emberi gépezet egyes homályos, 
érthetetlen és megmagyarázhatatlan működéseire és 
eredményeire figyelmeztetni és tárgyalásában kénytelen 
ö is egyes nagy ellenmondásokat elkövetni. lg / pél- 
dáúl „az elmélkedő lángészről“ elmélkedvén kénytelen 
maga is bevallani, „hogy még nagyon keveset ludunk 
a sz* Nemi jelenségek rejtett okairól ahhoz, hogy telje
sen szakítsunk a múltnak nagy gondolataival s épen 
most figyelhetünk meg bizonyos visszahatást.“ De sőt 
egyes gépeknek, mint példáúul „a gerinczagy és a 
ciuc7M ndí7« r szövevényes kapcsolatait" ma sem érijük 

még teljesen, valamint azt sem tudjuk még, „hogy 
vájjon az indulatok kizárólag a duezrendszerhez tar
toznak-e vagy keletkezésükhöz hozzájárul-e valamivel 
a közpor ti idegrendszer is. Más oldaláról minden, ma
gas szempontból való szemlélés és elmélyedés mellett 
az ellenmondás valamely érzetét keltik fel bennünk 
következő szavai: „A társadalom még nem keres ezé- 
lokat! Még nem érte el azt a fejlődést, melyet a kré
takörben rovarok, az eocén madarak, a miocén emlő
sök és a negyedkorbeli ember, azt a fejlődés fokot, 
melyen tudatos vágy kezd a kielégítést biztositó te
vékenységre sarkalni. A társadalom lelke még nem 
született meg“. E szerint a mai ember minden fejlett 
értelme mellett alatta állana amaz előbb említett ős
lénynek ! A7 a nagy czél pedig, amely ezeket a pusztító 
lényeket a mai ember fölé emelte, amelyet ők részben 
meg is valósítottak s amely felé mint legmagasabb 
czél felé nekünk is kell törekednünk s végül, amelynek 
megvalósításában rejlik benne a legfőbb boldogságunk 
az a nagy czél ezen négy szóval fejezhető ki: a föld 
felületének átalakítása ! Ezt tették azok az ős-madarak, 
emberek és halok, ezt kell majd nekünk is
tennünk !

Szerény véleményem szerint az idézett vallomá
sok és az említett ellenmondások adják Lester ember- 
szárirazásí elméletének legtárgyilagosabb és legkime- 
ritóbb kritikáját.
,u_iji.,j-i_r»~u~i.n.i rr_r.n~ii—i—-|-i~r ~~ r~i— n—--—  ~ —-----------|— — —   '

S Z E H L E .

A szabadkőműves kérdésről mit a tiszai kerület 
közgyűlésén tárgyaltnak, szaporodnak a votumok. A 
„Világ“ aug. 26. számában vette tudomásul a történ
teket s első cselekedete az volt, hogy a társdalom 
szükséges harmóniája megzavarásának bélyegezte 
Kubinyi Géza esp. felügyelő felszólalását s egyenest 
az indítványozónak nekirontva azt jelentette ki, hogy
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„a szabadkőművesség nem kényszer, de dekórum, 
ami nem jár ki mindenkinek, nem járna ki például 
Kubinyi Gézának“ .

Másnap az aug. 27. számban vezércikk foglal
kozott — Kubinyi személyével. Ebben újra nagy sze
repet játszott az az ér, hogy a szabadkőműveskérdés 
bolygatása a nemzeti egység sérelme s hogy szabad
kőműves nem mindenki lehet s érthető, hogy a nagy 
erkölcsi és szellemi cenzus alatt lévők irgalmatlan 
gyülöiséggei fenekednek a szabadkőművesség el'en.

Egész más hangon és más modoroan foglalko
zik a kérdéssel Jeszenszky Ignác nagykikindai lelkész, 
kinek e tárgyról szóló cikke szintén a „V ilág“ aug. 
26. számában jelent meg. Jeszenszky Ignác a tiszta 
protestáns elv alapján tiltakozik a lelkiismereti kény
szer alkalmazása és azon elv ellen, hogy az evang. 
világnézet feleslegessé tesz minden más világnézetet. 
A protestáns egyház nincs abszolút világnézet birto
kában, az erre való törekvés útját tehát semmiféle 
irányban el nem zárhatja, hogyha saját szent hagyo
mányaival ellenkezésbe nem akar jönni. Kiemeli, hogy 
a szabadkőművesség nem hitetlen, csak tolerans szer
vezet. Végül kijelenti, hogy a magyar protestantizmus 
végzetes útra lép, ha a farizeizmusnak hódol be és a 
türelmetlenséggel jegyzi ei magát.

A kérdés eldöntése egyelőre nem aktuális. Fog
lalkoznunk azonban keli veie, hogy szükség esetén 
késben álljunk. Mi, kik a szabadkőművességet kívül
ről, egyházunkat pedig belülről ismerjüK, úgy látjuk, 
mintha a szabadkőművességnek két arca volna.

Magában rokonszenves intézmény. Rokonszenves 
a szabadelvűsébe, igazságra való törekvése, irigylésre- 
méltó energiával és kitartással végzett, nagy áldoza
tokba kerülő szeretetmunkája. Ehhez hasonlót egyik 
keresztyén egyház sem képes se a múltban se a jelen
ben felmutatni. Egyházunkhoz való viszonyában kor
látoznunk kell az elismerést.

Először azért mert az egyházi munkatérről elhó
dítja legkiválóbb embereinket. Más teret juttat nekik 
az érvényesülésre Aki szabadkőműves, az másutt vakol 
és nem dolgozik többé teljes erejével egyházának. Ezt 
az elidegenedést konstatálni lehet világi férfiainknál, 
tanárainknál, újabban a tanítóinknál is, kik kezdenek 
szintén szabadkőművesek lenni. Mivel az erkölcsi és 
szellemi cenzus miatt a kiválóbb embereink a szabad
kőművesség zászlai alá sorakoznak, az egyház lassan- 
kint kisebb értékűek refugiuma maradna. Ennek útját 
állani elsőrangú egyházi feladat. De nem erőszakkal, 
hanem gyöngéd késztetéssel, kiváló embereink dolgoz
tatásával. Akinek munka kell, az idejöjjön hozzánk! 
Aki a felvilágosodásért akar küzdeni, az ne máshova 
menjen világosságot terjeszteni, van nálunk teendő és 
sötétség elég.

Másik kifogásunk az lehetne a szabadkőműves- 
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ség ellen, hogy a szervezet keretein kívül állók meg
becsülésre és a testvérre nem néző igazságszeretet 
náluk is csak papiroson maradt elv, de nem valóság. 
Választások, feltűnő érvényesülések mind több példá
ját szolgáltatják annak, hogy a szabadkőművesség 
némelyeknek jövedelmi forrás és érvénye.-űlési alka
lom. Sehol az ilyen embeti dolgok nem oly viszásak, 
mint épen egyházi téren. Minél ismertebbek lesznek 
azok a szálak, melyek bizonyos egyéneket tartanak, 
másokat pedig lenyűgöznek, annál nagyobb 1 ?sz az 
averzió a szervezet iránt.

Az erőszakoskodásnak nem vagyunk barátai. Csak 
azt kérjük, hogy kiki világoltassa a maga világát s 
kamatoztassa a maga talentumát egyházi téren. Van 
itt -tenni való épen elég. Ha pedig versenyre kerül a 
sor akkor legyenek ott a mi híveink is a szabadkőmű
vesek között, hogy a Szervezeten belül meg legyen 
annak a lehetősége, hozy az ő evang szellemök győ
zedelmeskedjék egyéb áramlatok felett.

Széthúzás. A sopánkodásban igazán kezdünk 
nagyok lenni. Egyházi lapjaink alig egy pár hónapja 
taglalták azt a fontos kérdést, hogy kik az evang. 
lelkészegyesűlet (az u. n. Mele) tehetetlenségének az 
okai. Az eszmecseréből épületes dolgok sültek ki. 
Többek közt az, hogy mindenki h'bás — azok is, 
akik még nincsenek benn és azok is, akik már hátat 
fordítottak az egyesületnek. A tagok és az egyesület 
vezetői azonban nem hibásak, nekik kompli rentumok 
járnak.

Az Evangélikus Őráiló legutóbbi számából azt 
látjuk, hogy a lelkész egyesülethez tartozók még min
dig a sopánkodásná! tartanak. Majer Pál ikladi lelkész 
ugyanis azt állítja egy vezércikkében, hogy a lelkész
egyesület a lelkészség nagy részének abszolút rész
vétlensége miatt képtele! a működésre. Azt követeli 
tehát, hogy minden lelkész legyen a lelkészegyesület 
tagja

Helyes. A széthúzás nem erény, hanem ered
ményeket, előrehaladást gátló akadnly. Azonban álljunk 
csak meg egy pillanatra! Nem dolgozhatna a lelkész
egyesűlet anélkül, hogy minden lelkész tagja legyen ? 
Nincs a lelkész egyesületnek körülbelül 300 tagja s a 
magasabb politikából meg nem választott elnök kivé
telével teljes tisztikara? Hány egyesület van, amely 
feleannyi ember nevében végzi a maga dolgát s nem 
várja azt, hogy az egész érdekeltség a kötelékébe tar
tozzék, mintha ettől függne az akcióképessége ?

Nekünk az az impressziónk, hogy ez az érvelés 
nem mentsége a lelkészegyesűlet tehetetlenségének. Ha 
tényleg akcióképtelen az egyesület, aminthogy eddig 
életrevalóságánák igazán nem sok jelét adta, akkor 
ennek nem az egyesület tagjai és nem az egyesülettől 
távol állók az okai. A tagok az egyesület sorsát, a 
vezetés jogát, a gyeplőt, a kormánypálcát — mit mond-

568



3 6 .

jak még — odaadták az adhoc ill. a végleges 
vezetőség kezébe. Az egyesület szekerének a sorsáért 
most már őket kell elsősorban felelőssé tenni. Még 
a lelkészek részvétlensé.éért is ők a felelősek. Nyerjék 
me , azokat, akik kivül állnak ! Ha pedig ez nem megy, 
akkor ne legyen egyesek távolmaradása arra való ok, 
hogy ne tegyenek semmit végső esetben ne ragasz
kodjanak görcsösen a különböző titulusokhoz, hanem 
álljanak félre. Hátha az aki utánuk jön jobban tudja? 
Ha nem lesz is szimpatikus, de többet tud cselekedni!

Máskép állana a dolog, hogyha a lelkészegyesület 
akcióihoz pénz kellene M'V I azonban pl. a lelkészt 
fizetésrendezéshez szükséges pé zt nem oz egyesület 
pénztára akarja fedezni, pénz nélkül is meg kellene 
próbálniok a vezetőknek, hogy céltudatosan megindított 
és szervezétt akciókkal igyekezenek a lelkészek külön
böző érdekeit előmozdítani. Mivel azonban ezt sem igen 
teszik, — csakugyan mulatságos, hogy egyese« min
dig a tagokon, me^ a nem tagokon keresődnek s 
őket okolják mindenért. A tagok semmiről nem tehetnek.

Tessék tovább keresni, i a felelős?!

KÜLÖNFÉLE.
Válaszok a dunántúli egyházkerületnek hó

doló üdvözleteire. Mint a dunántúi egyházkerület
nek közgyűléséről szóló tudósításunkban köz Itiik az 
egyházke. ületi közgyűlés hód ló tavira! t terjesztett 
fel Őfelsége a királyho , továbbá üdvözlő táviratot 
küldött Vilmos német császárhoz és Fri yes főherceg 
hadseregünk főparancsnokához. E t viratokra a követ
kező válaszok étkeztek a ke.iilet elnöks gehez : Wien- 
Bu-g MJtoságos es Futisztdend • Gyuráiz Ferenc ev. 
pmpok ú'nak.

Császári és Apóst <li Királyi Felsége a dunán
túli ágostai hitvalh ú evangélikus egyházkerület 
közgyűlésének legmagasabb születésnapja al .almá
val Mélt »súgod és dr. Berzséayi Jenő egyhá^kerü- 
leti felügyelő által elóteije^ztett hódolatat es szeten- 
csekivánataii élénk megelégedéssel fogadta és a 
közgyűlésnek ragaszkod sa ezen bizonyítékáért leg
kegyelmesebben szives köszönetét kifejezni méltóz- 
tik. A legfelsőbb parancsra Daruváry.

*

Pless-Schloss Konvent des evangelischen kir- 
chen districtes augsburgischen Bekenntnisses S.ine 
Majestät der deutsche Kaiser lassen für die treuen 
Segenswünsche und das freundliche Gedenken am 
Geburtstage allerhöchst Ihres erlauchten Freundes 
und Verbündeten des Kaisers Franz Josef Majestät 
vielmals denken. Auf allerhöchsten Befehl Geheimer
Kabinetsrat von Valentin.

*
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Dunántúli evang. egyházkerület elnökségének: 
Hazafias hódoló üdvözletükért fogadják hálás 

köszmétémét. frigyes főherceg tábornagy.

Kitüntetések. Miinnich Sándornak a király a 
vaskoronarend 3 osztályú jelvényét adományozta. — 
Ihellmann Richárdot, néh. Dianiska Andor lőcsei lel
kész vejet a 3. oszt. katonai erdemkeredtel tüntette 
ki az ellenség előtt tanúsított bátor magatartásáért.

Nyugalombavohul rs. M árion Karoly iglói evang. 
tanító 42 évi buzgó tanítói működés után nyugdíjaz- 
tatta magát. Az egyház aug. 15-én tartott gyűlésén 
méltatta derék munkásának az érdemeit s fejezte ki 
neki őszinte elismerését és köszönetét. A vallás- és 
köz »kt.-ügyi minister Mártonnak 2801). kor. nyugdíjat 
engedélyezett

A hősök emléke. A vanyarci egyház elhatá
rozta, hogy a háborúban elesett tagjainak a temető
ben emléket állít. Králik Ervin lelkész adakozásra 
való felszólításának az volt az eredménye, hogy a 
hívek áldozatkészsége rövid időn belül 300 koronát 
adott össze e célra.

Gyászrovat. Háger Frigyes, a csomádi evang. 
kánto tanító i  ól '** hí elé en, Masznik Béla gépész
mérnök. u it. hddnaey Masznyik Endre pozsonyi theol. 
igazgató fia p* dig az északi harctéren Zavonie ostromá
nál lr.lt h'si hi »ált.

Hagyomány. Néhai özv Bogár Dinielné sz. 
Povázsay Mária békéscsabai hívőnk végrendeletében 
az egyetemes gyámintézetnek 8000 koronát hagyott.

Tanárválasztás. A szarvasi ev. fögimnasium 
Sas Ferenc oki. tanárt helyettes tanárrá hívta meg.

Kinevezés A vallás- és közokt.-ügyi miniszter 
Szabó Lajos aszódi ev. főgimnasiumi h. tanárt a fenn
álló szerződés értelmében rendes tanárrá nevezte ki.

— Kitüntetés. Weisser Róbert késmárki lyc. 
tanár, honvédfőhadnagyot a király az ellenséggel szem
ben való bátor viselkedéséért legfelsőbb elismerésé
vel tüntette ki.

Köszönetnyilvánítás, fizély Terus úrleány Lévá
ról újból számos csomag újságot és olvasnivalót kül
dött. — Czipott Géza lelkésztestvér ügyesen összeállí
tott imádságos füzeteiből bocsájtott rendelkezésemre 
egy egész csomaggal. — Scholiz Testvérek és Kákái 
könyvkereskedése révén Raffay Sándor imádságos 
könyvéből és gyönyörűen illusztrált imádságos lapjai
ból kaptam egy-egy küldeményt. A jószivü adakozók
nak katona híveink nevében is a leghálásabb köszö- 
netemet fejezem ki. Törteli Lajos ev. táb. lelkész, 
Div. Sanitäts Anstalt No. 17. Tábori posta 109.

Miskolc. Az egyház kitünően szerkesztett „Egy
házi Értesítője“ hű tükre a gyülekezeti eseményeknek.
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E fontos őrhelyünk most a háborúban mint katonai 
és kórházi gócpont még fontosabbá vált. A lelkész és 
egyház erejének javarészét a hadviselés szolgálatába 
állította. A lelkész által vezetett vörös kereszt egyleti 
tudósító irodában 22C00 kérdezősködést intézett el, a 
Przemyslben foglyul esett tisztek névsorát ez a tudó
sító iroda kérte ki Dánia közvetítésével az orosz vörös- 
kereszt egylettel. A sebesült katonákkal Csók György 
helyi lelkészen kívül Achátz Béla pincédi lelkész fog
lalkozik, ki a barakkórházak területén teljesít tábori 
lelkészi szolgálatot. A hitoktatást hat kitoktató látja el 
Ezek heti 43 órában 345 tanulót oktattak, akik közül 
a vizsgákon 261 vett részt. — Az egyház Ravasz Ist
ván iparostól 1000 koronát örökölt.

A győri belmissió - egyesület igazán áldásos 
működésének 8, évi jelentésébül örömmel látjuk, hogy 
a szeretetnek és az anyagi erőnek mekkora forrása 
egy jól szeBvezett, hivatása magaslatán álló szervezet. 
Az egyesület tagjai 28 teljesen felszerelt ágyat és 500 
korona adományt juttattak a Vörös-Kereszt Egyesület
nek s a sebesült katonák számára ruhafélékben, élelmi 
szerekben és készpénzben körülbelül 6000 koronányi 
adományt gyűjtöttek. Az evang. egyház Szeretetházában 
levő kisegítő kórházban az egyesület tagiai, különösen 
pedig Andrássi Katalin odaadó munkát végeznek. Az 
egyesület a vallásos élet ápolására vallásos estélyeket 
is tart. Az egyiken Pálmai Lajos lelkész olvasott fel 
Jézus életéről (vetített képekkel!) Az egyesület tagja 
a győri ev. egyházmegyei belmissziói szövetségnek, 
75 pl.-ban járatta szórványbeli híveknek a „Harang
szót“ , rendes havi segélyben részesített 3 szegény 
özvegy asszonyt és a szeretetházat 400 koronával tá
mogatta. Van 33 alapitó és 334 rendes tagja. Rövid 

fennállása óta vagyona 9397.85 kor.-ra emelkedett, 
noha — mint a fentiekből látható — az egyesület nem 
minél nagyobb holt tőke megszerzésére hanem minél 
nagyobb arányú szeretetmunka kifejtésére törekszik. 
Legyenfctovábbi működésén is Isten áldása.

Csendes hangok a háború zajában c. müvé
nek a II. kötetére Vidovszky Kálmán békéscsabai 
főgimn. vallástanár előfizetési felhívást bocsájtott ki. 
Az új kötetet előfizetők 1 koronáért kapják, bolti ára 
1*50 kor. lesz. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Vasárnap is dolgozni kell a mezőn. A
belügyminiszter rendeletet küldött a vármegyék alis
pánjaihoz, amelyben arra kéri őket és a néppel érint
kező közigazgatási tisztviselőket, hassanak oda, hogy 
a mezőgazdasággal foglalkozó nép az idén kivételesen 
vasárnap is dolgozzék. A vasárnapi munkára, ha a 
a háborút nem tekintjük is, a rossz időjárást nézve 
az idén igen nagy szükség van. A miniszter rendele
tiének a közhírré tételére a lelkészeket és a tanítókat 
is felkéri.

A lelkészi korpótléknak a nyugdíj igénybe való 
leszámításáról Gyürky Pál az 1913. évi egyetemes köz
gyűlés utasítása folytán javaslatot készített, mely 'sze
rint a korpótlékoknak a nyugdíjigénybe való beszá
mításával járó uj terhet egyetemes nyugdíjintézetünk 
jelenlegi aktívái mellett nem bírná el. A javaslat ké
szítője szerint azonban lehetséges volna 1916. évi 
jan. 1-től kezdődő hatállyal a lakbér nyugdíj akként, 
hogy az egyetemes nyugdij mindenik tagja szabály
szerű nyugdiján Jfelül évi 600 korona lakásnyugdijaL 
kapjon.

pápa semlegessége, Bécsben egy „Katholi
sches Aktionskomitee“ egy röpirattal árasztotta el a 
fővárost, melyben a következők voltak olvashatók: 
„A Szentatyának a világháborúban való magatartása 
megszégyenitö minden becsületes keresztényre. Mi nem 
hagyjuk magunkat hazafiságunkban a pápa erkölcste
len magatartásával tévútra vezetni. M i továbbra is hűek 
maradunk a császárhoz és a birodalomhoz, nyíltan 
elitéljük a kétszínű semlegességet és a pápához csak 
egy szavunk van: A bécsi hercegérsek legyen a mi 
pápánk.“

Helyreigazítás. Az Ev. Lap. 32. sz. 509 oldalon 
„A Luther Társasági tankönyvek“ ez. alatti közlemé
nyét, a következőképen kell helyreigazítanunk:

1. Téves az Ev. Lap e/.en állítása: „A tárgyalás 
folyamán kitűnt, hogy bár a Luther-Társaság csak a 
jövő tanévre tartozott volna a tanköhyveket bevezetni 
(akkor is csak normális viszonyok esetén) a főtitkái 
befejezett tények elé állította a társaságot. A kb. 40000 
koronára rugó munkálatra nézve a Hornyánszky cég
gel megegyezett, sőt a könyvek egy része már ki is 
van szedve ! Ily körülmények közt a közgyűlés nem 
tehetett mást, minthogy belenyugodott a történetekbe 
s elhatározta, hogy a könyveket még ez évben beve
zeti, a költségeket pedig tőkéiből előlegezi.“

A közgyűlés a tankönyvek kiadását elhatározta, 
nem azért, mert a főtitkár a társaságot befejezett 
tények elé állította, hanem azért, mert a társaságot 
arra az egyetemes közgyűléssel kötött szerződés köte
lezi ; s ha a közgyűlés másképen határozott volna, 
akkor a társaságnak egy halásztási kérelemmel kellett 
volna fordulnia az egyetemes gyűléshez, mely halasz
tási kérvény esetleg az egész tankönyv vállalatot 
veszélyeztette volna. A szerződési kötelezettség volt 
az ok, hogy a közgyűlés Szimonidesz Lajos lelkész 
halasztási indítványát el nem fogadta s egyhangúlag 
megszavazta a tankönyveknek szeptemberre való meg
jelentetését.

2. Téves a fentidézett közleményben a Hor
nyánszky céggel kötendő szerződési ügynek oly beál
lítása, mintha csak a főtitkár egyezett volna meg a 

céggel. A tényállás az, hogy a szerző-
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déssel a társaság elnöksége, ügyésze, szakértője, (ki 
nem más, mint a könyvkereskedők egyletének elnöke), 
könyvkiadó igazgatósága és igazgatótanácsa behatóan 
foglalkozott. A könyvkiadó igazgatóság az alapsza
bályok értelmében (31. §.) meg is köthette volna a 
szerződést; azonban a szerződésben foglalt fizetési 
feltételek miatt, melyeknél fogva esetleg a társaság 
tőkéjének igénybe vételére lesz szükség, terjesztette 
az elnökség az egész ügyet a rendkívüli közgyűlés elé.

Budapest, 1915. augusztus 15.
Majba Vilmoa

L u t h  tára .  lA t l tk a r ,
*

Ez a helyreigazítás nem egészen világos. Nem 
tűnik ki belőle egész pontosan, hogy nu minden 
téves. Mert nem téves az, hogy a Luther társaságnak 
a tankönyveket szerződ- se értelmében csak a jövő 
tanévben lett volna kötelessége bevezetni. A szerződés 
terminusa ugyanis 1915. szeptember 15. Nyilvánvaló, 
hogy 1915. szepf. 15-én kész levő tankönyvek, melye
ket még az egyetemes gyűlés vagy egyet, tanügyi 
bizottság és a vallás és közoktatásügyi M inisterium 
jóváhagása alá kellett volna bocsájtani, az 1915/16 
tanévben be nem vezethetők. Dacára tehát annak, 
hogy a társaság szerződéses kötelessége normális 
időben is csak 1916 17-re szól, a társaság a világhá
ború legmagasabbra csapó hullámai között sietett a 
tankönyvek bevezeiésével. Nem téve> az sem. hogy a 
társaságot valaki befejezett tények elé állította. Mikor 
ugyanis a közgyűlésnek arról kell tárgyalnia, hogy 
halasztást kérjen-e va^y sem, némi ötlések-hatlások 
után s miután Wágner G. Adolf bácsi esperes és 
Noszkó István szintén halasztást kérő indítványokat 
tettek, egyszer csak kiderül, hogy a könyvek már ki 
vannak szedve. Nem téves az sem, hogy az egyhangú 
határozatot a főtitkár úr a töriénetekbe való megnyug
vásnak köszönheti, hiszen a két másik halasztó indít
ványt azért vonták vissza, mert a történeteken már 
nem lehetett változtatni. A közlemény tehát nem téves. 
Az azonban mindenesetre lehet égés, hogy a közgyű
lés többsége a másik két indítvány fenntartása esetén 
is helyeselte volna a tankönyvek kelleténél korábban 
való elkészítését. E fölött nem vitatkozunk. Azt is 
tudomásul vesszük, hogy az előkészítés felelősséget a 
főtitkár úr a társaság elnökségére, ügyészére, szakér
tőjére, könyvkiadó igazgatóságára és igazgatótanácsára 
háritj i át. Ez úgy is van rendjén, hogy Kb. 40000 
koronás i gyletekr.él mindnyájan viseljék a felelősséget.

Most már csak a könyvek volnának meg s egy
házaink mind bevezessék őket! Ez a fontos.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.

A nógrádi ev. egyházmegye kötelékéhez tartozó világi 
hívek férfiegyletéről helyszűke miatt a legközelebbi számban 
fogunk foglalkozni.

Szántó Róbert mostari tábori lelkész, a „Mostari levelek“ 
írója súlyos betegsége miatt cikksorozatát egyelőre nem folytat
hatja. Kedves munkatársunknak mielőbb való gyógyulást kívánva 
ezt abban a reményben hozzuk olvasóink tudomására, hogy 
velük együtt hamarosan megint örvendve olvashatjuk a folytatást.
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Egy olvasóm nőegyleti alapszabályokat kér tőlem. 
Köszönettel venném, hogyha valamely lelkésztársam volna szi
ves gyülekezete nőegyletének az alapszabályait nekem megküldeni.

Endreffy János „Pozitív és liberális“ cikkének harmadik 
részét legközelebb hozzuk.

Sajtóhiba k iigazítás. Az 523. hasábon felül az első sor
ban „komiszság“ helyett „hamisság“ olvasandó.

B E K Ö S ZÖ N T Ő I
A maga nemében páratlan bizalom, amelyben az 

evang. lelkészi kar és a tanítóság zöme a múltban 
bennünket részesített és az a lelkesítő buzdítás, amely- 
lyel számtalan helyről megörvendeztetnek, felbátorít 
bennünket arra, hogy a Luther-Társasá.» könyvkeres
kedésnek vezetésétől 5 és '/« évi működés után való 
megválásuk folytán felszabadult munkaerőnket továbbra 
is az evangélikus egyház szolgálatára fordítsuk s immár 
10-ik éve fennálló saját cégünknek készséges szolgá
latait az evangélikus egyházak és azok vezetőinek 
szükség- és kötelességszerüleg felajánljuk.

Jelen beköszöntőnkkel bátrak vagyunk tehát az 
evangélikus egyházakat, azok vezetőit, illetve nagy- 
tisztelető lelkészi karát, az iskolákat s azok tantestü
letét arról értesíteni, hogy üzletünk evangélikus jellegét 
továbbra is fenntartani és ápolni óhajtjuk, legnagyobb 
igyekezetünket az evangélikus irodalom terjesztése és 
ezzel karöltve az evangélikus szellem és közműveltség 
fejlesztése érdekében kívánjuk kifejteni.

Nagy súlyt fogunk helyezni a protestáns theoló- 
giai és egyéb egyházi irodalomra. Szándékunk úgy 
a magyar, mint a német egyházi irodalom fontosabb 
termékeit, kiváltképen az újdonságokat raktáron tartani 
és az érdeklődőknek hozzáférhetővé tenni. Ima- és 
énekeskönyvek, bibliák, népiratkák, traktátusok s egyéb 
vallásos könyvek, úgy mint eddig az ismert feltételek 
mellett kaphatók. Természetszerűleg a világi irodalom 
bármely terméke is megrendelhető tőlünk

Most az uj t inév küszöbén bátrak vagyunk az 
iskolaszékek nagyrabecsült elnökeit s a tekintetes 
tanító urakat aláza tai arra kérni, hogy a használat
ban levő bkolakönyvek, ifjúsági és tanítói könyvtár
müvekben. térk. pék, szemléltető képek s az egyéb tan
szerekben be íHó szükségletet bizalommal tőlünk meg
rendelni kegyeskedjenek. Hivatalos papír, boríték, 
bélyegzők, esetleges nyomtatványok s minden egyéb 
papírnemű és írószer szállítására is vállalkozunk az 
ismert feltéte'ek mellett.

Elvünk: előzékeny, tisztességes, lelkiismeretes és 
pontos kiszolgálást nyújtani.

Szakértelmünk, s az a tapasztalat és gyakorlati 
tudás, amit az evangélikus egyházi férfiakkal való huza- 
mosabbb kellemes üzleti összeköttetésünk révén e téren 
szereztünk, kellé biztosítékot nyújt aira, hogy a leg
kényesebb igényeket is kie'égítsük s a belénk helyezett 
bizalmat a legnagyobb mértékben kiérdemeljük.

Szives és jóakaratú támogatást és niegrende’é- 
seket kér

Budapesten, 1915. augusztus 29.
kiváló tisztelettel

S C H O L T Z  T E S T V É R E K
könyv- és papírkereskedése Budapest IX.,Ferenc-kőrút 19/21.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

Az iglói ág hitv. ev. főgimnázium
nál az .915— 1916. tanév elején a la tin  
tö rténe lm i szakból betöltendő helyet
tes tanári állásra pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak ág. hitv. ev. vagy re
form. vallású tanárok, vagy tanárjelöltek.

Fizetés 1600 korona, előzetes havi 
részletekben.

A születési bizonyítvánnyal, érett
ségi bizonyítvánnyal, a felsőbb tanul
mányokat igazoló okmányokkal, a 
katonai viszonyt s esetleg eddigi szol
gálatot feltüntető bizonyítványokkal fel
szerelt pályázati kérvények f. é. szept, 
10-ig küldendők be az alulirt egyházi 
és iskolai felügyelőhöz.

Igló, 1915. aug. 25.

MÜNNICH KÁLHÁN
udv. tanácsos,

egyházi és iskolai felügyelő,

MOST JELENT M E G :

S choltz T estvé rek k iadásában
a közkedveltségnek örvendő, tót nyelvű hadi imakönyv:

POKOJ V BOJI
RECI A MODLITBY PRO VOJAKU NASÍCH NA BO- 
JlSTI BOJUJÍCÍCH A PRO JEJ1CH MÍLYCH DOMÁCÍCH 

SEPSAL: ANDOR KOVÁCS,
PRELOSIL: PAVEL GAJDÁCS.

E=i harmadik kiadása i=i
Egyes példány ára kötve 70 fillér, 2 
példány = 16 K., 50 példány = 30 K., 

ÍOO példány — 58 korona.

E kiváló imakönyv szives további terjesztését és a 
megrendelések beküldését kéri

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében.

BUDAPESTEN, IX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

E g J r l .  szám olta.
Irta: Dr. Zimányi Dániel.

Á r a  60 f i l l é r .  M egrendelhető az —
„E v a n g e 1 i ku s  L a p “

szerkesztőségénél Nagybör
zsöny (Hontmegye )

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

I r t a :

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben........................
Finom bőrkötésben, tokkal . . . .
Párnázott „ „ . . . .

K 2.— 
- 4.80

Világháború 
pontos térképei.
b á korona 2 — ^

Galicia í Olasz
ország i  Szerbia 
Franciaország,

Oroszország -ban
(Szibériában) levő hadi 
foglyok térképe K  X,—

> =  Kapható: ..=

K G K Ä I  L A J O S - n á l
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgo ájának (koronázási templom) alkotója

R ie g e r  Ot tó
cs. és kir. udvari szállító

a Szent-Slr lovagja és a Ferenc József 
rend tulajdonosa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. az,
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomásu csörer.dszerti (pneu
matika!) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irály orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

vlllanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban, teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
37. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAKÓT

1195.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vni.) küldendők.

* Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . a

Fő s z e r k e s z t ő : SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS
PŐMUNKATÁRSAK; HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

1915. SZEPTEMBER 11.

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

T a r U U m :  Endre/fy János: Pozitív és liberális III. — P. G. A szabadkőművességről. — Szemle — Különféle. — Hirdetések

Pozitív és liberális.
III.

Dr. Schmidt Károly Jenő a .Dohos theoriák ?“ 
cin ü válaszában, melyben az Evang. Lap szerkesztő
jével polemizál, kijelenti, hogy a felvilágosodás alatt 
a deisztikus világnézetet érti, a Iiberálizmus alatt pedig . 
egész fejtegetésében csak a társadalmi vagy politikai 
liberalizmust: egyházi, teológiai liberalizmusról más 
alkalommal akar szólani. Igen sajnáljuk, hogy külö
nösen a liberalizmust illetőleg magából a Lőhe tanul
mányából nem tűnt ki, hogy a szerző csak a társa
dalmi vagy politikai liberalizmust érti a liberalizmus 
alatt. Mivel ez nem tűnt ki, sőt ellenkezőleg egyházi 
és teológiai liberalizmusra kellett gondolni a gondola
tok összefüggése után, Luther, reformáció, konzervatív, 
liberalis, ki gondol ezeknél a társadalomra és a poli
tikára ? az Evang. Lap szerkesztője kényszerítve érezte 
magát a felelet adásra. Mert engedelmet kérek a Bel- 
misszió jár minden lelkészi hivatalnak. És ha a Bél- 
misszióban az az állítás hangzik el, hogy igazi lut
heránus liberális nem lehet (ki gondol e mondatnál 
társadalmi és politikai liberalizmusra?,) már csak nem 
hallgathatja el ezt a liberális lap, ha van benne ragasz
kodás meggyőződéséhez? Nem megleckéztetés, hanem 
tiltakozás volt Szimodinesz Lajos megszólalása. Nem 
szégyenlem elismételni, hogy erre a tiltakozásra szük
ség volt, bármily mélyen él bennem Dr. Schmidt K.
J. tudománya és személye iránt a feltétlen tisztelet. 
Sőt csekélységem is, akit szives barátságára, levélvál
tásra méltatott és méltat ma is a tudós pozsonyi tanár 
és esperes, kényszerítve érezte magát, hogy a libera
lizmus igazságosabb és megértőbb felfogása érdekében 
szót emeljen. (Pozitív és liberális I. közlemény) ösz- 
szefoglalólag ismételjük: liberilis szerintünk az, aki a 
bibliára a tudományos történet kritikai módszer alkal-
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mazhatását kifejezetten elismeri. A liberalizmus ma 
mar nemcsak negatív, hanem pozitív munkát is végez 
s egyházi-gvakorlati téren csakis az építő liberaliz
musnak van létjogosultsága. A rombolás nem fér össze 
az egyház természetével. A második közleményben 
elismertük azt, hogy a felvilágosodás a reformációt 
megrontó munkáját tekintve lehet Isten büntetése is. 
De teljesen a felvilágosodás nem modható Isten bün
tetésének. Isten még a rosszból is jót eredeztet. És a 
bölcsészet történeti kutatónak a felvilágosod-is elbírálá
sánál nem szabad egyoldalulag a reformáció állás
pontjából ítéletet mondani, hanem szélesebb szem
pontra helyezkedve magát a történeti igazságot tekin
teni s meglátni és konstatálni azt a jót is, amit a 
felvilágosodás magával hozott. (II. közlemény).

Végül itt harmadik folytatásunkban arra akarunk 
rámutatni, hogy a felvilágosodás kifej'ődése és életbe 
lépése szükségszerű folyamat volt. Ha nem lett volna 
a felvilágosodás történeti s/ükség, sohasem született 
volna meg. Gondolunk itt elsősorban arra, amit Dr. 
Schmidt Károly Jenő a deizmus nevével jelöl meg. 
Még közelebbről az ír John Toland-ra (1670— 1722), 
ki az evangélium ésszerűségét tanitotta, Thomas 
Chubbra (1679— 1747), ki Jézus Krisztus igaz evangé- 
liomában természetes vallást látott, az Isten és ember 
szeretetet hirdette, Thomas Morgan-ra (1737), ki az 
ésszerű erkölcstan híve, Sámuel Clarke-ra, Newton 
tanítványára ( f  1729) ki szerint az isteni kormányzás 
alapelveinek (jó, igaz, igazságos) kell az emberi cse
lekedetek zsinórmértékének is lenni, W. Wollaston-ra 
(1724.) az „igaz etika“ hirdetőjére — s az angol deiz
mus híveire Francia — és Németországban. Alapgon
dolatuk mindig ugyanaz: ne legyen a vallás észellenes, 
természetellenes, hanem ésszerű, természetes. Erről a 
deista alapgondolatról mindenek előtt azt kell megálla
pítanunk, hogy ez — reakció. Reakció az akkori túl—
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ságba esett észellenes, természet ellenes vallással. 
Mi elismerjük, hogy a vallásban, ami isteni van, nem 
a mi gondolataink szerint való, hisszük, hogy Isten 
utai nem a mi utaink, a vallás természetességét sem 
vallhatjuk, mert hisz éppen az ó Ádám szivébe döfi 
a vallás a tőrt, de a XVIII század deizmusa előtti 
vallás észellenességén és természetellenességén mégis 
mosolyogni vagyunk kénytelenek. Lássunk pár példát 
ebből a tényleg emberi butaság történetéből, mint 
ahogy Kemmerich dr. helyesen annak nevezte. Itt 
szemlélhetjük azt is, hogy az „ésszerűtlenség“ , a buta
ság is lehet Isten büntetése.

Dr. Schmidt K. J.' gúnyosan mondja, hogy a 
liberalizmus a bűnt nem ismeri el, legfeljebb „eszte- 
lenségeket“ . Erre az a megjegyzésünk, hogy az a 
teológiai irány, mely a bűnnel, mint halálosan komoly 
hatalommal nem számol, tényleg nem méhó a teológia 
nevére I de az esztelenségeket se tegyük idéző jelbe, 
mert a bűn mellett a butaság, az esztelenség a vallás 
legnagyobb ellensége. Szíveskedjék ezt a deizmus 
bűneitől eltekintve — gazdag lelkipásztori mezején 
belül — elismerni, Gegen die Dummheit kämpfen 
selbst die Götter vergebens! De lássuk a felvilágoso
dás előzményeit, amelyre megjött reakciókép a felvilá
gosodás világmozgalma.

A lelki sötétség gyökerei a skolasztikába nyúlnak 
vissza. Vegyük csak a következő skolasztikus kérdé
seket: áll-e vagy fekszik Isten az Atya? tud-e ő gyer
meket teremteni Atya nélkül? hegyet völgy nélkül, 
kéjnőt tud-e újból szűzzé tenni? táncolnak az angya
lok menüettet vagy langauszt ? Lucifer volt az, ki az 
első bukfencet vetette? a sekrestye egy kövének meg- 
szentségtelenitése az egész templom megszentségte- 
lenitése-e vagy pedig csak a sekrestyé-é? a Miatyánk 
csak Istenre vonatkozik-e vagy pedig a szentekre is? 
Principaliter (fődologban) Istenre, minus principaliter 
(kevésbbé fődologban) a szentekre is?

Különösen finomak a szentségekre vonatkozó 
kérdések: például a keresztségre: mi a lényege: az 
ige vagy a víz? Az első, mert különben halak is él
hetnének a keresztségben és egy szamár, mely meg
issza a keresztvizet, megkeresztelt keresztény akarna 
lenni. Szabad-e keresztelni földdel, levegővel, tűzzel, 
borral, sörrel stb? Egyesek a sör mellett voltak, ha 
az oly világos, mint a falról lefolyó viz. Szabad-e 
keresztelni mindenféle nyelven? Érvényes-e föltételes 
keresztség, pl. „ha nem vagy fattyúgyerek" vagy ér
vényes-e megszakított keresztség, ha mondjuk lesza
kad egy gerenda és a pap ijedtségében fölkiá lt: 
„Szakrament! mi ez!“ Keresztelhet-e érvényesen an
gyal vagy ördög? A leghíresebb skolasztikusok, mint 
például Scotus, Lombardus, Aquinoi Tamás, Occam, 
Bonaventura, Albertus Magnus stb. vizsgálták azt a 
kérdést, hogy Isten fia elváltozhatik-e ökörbe, sza-
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márba, tökbe vagy ördögbe. Hány angyali kar van, 
hogyan ülnek és milyen instrumentumokon játszanak? 
Mit csinálnak a pokolban és mily magasra emelkedik 
a hőség? Hová lesz a transsubstanciált test, ha pl. 
egy egér vagy féreg kerül a cibóriumba? (szentség- 
tartój Olyan piszkos-e ezen állatok szája, mint a 
bűnösöké? A kehelyben vízzel megkevert bor borrá 
változik-e vagy vérré — és hogy sörrel, almamusttal, 
pálinkával vagy ecettel lehet-e olyan jól kommunikálni, 
mint borral?

A skolasztika nevetségét fényesen illusztrálja há
rom oxfordi szerzetes következő beszélgetése, kik a 
király engedelmét kérték ki, hogy a városi falba aj
tócskát vághassanak (W ood: Historia et antiguitates 
universitas oxoniensis, Oxford 1674:)

„Dicső urunk és királyunk.“ „K ik vagytok?* 
„Magiszterek vagyunk a te szolgálatodban.“ „Micsoda 
magiszterek?“ „Magiszterek a kongregáció tisztelendő 
házából.“ „Miféle ház az?“ „Ha azon matériát tartod 
szemed előtt miből: mészből és kövekből, ha minek: az 
isteni kegyelem elosztására; ha azt a matériát tartod 
szemed előtt hol van: a szent szűz temetőjében.“ „Mi 
a kivánságtok ?“ „Szeretnénk egy ajtót készítetni“ — 
mondja az első szerzetes. A második így szó lt: „nem 
kész ajtót akarunk, hanem hogy egy készüljön.“ És a 
harmadik így szólt: „Nem azt akarjuk, hogy készüljön 
egy ajtó, hanem hogy kész ajtónk legyen." Erre így 
felelt a kirá ly: „Tisztelendő magiszter uraim, menjetek 
haza és előbb egyezkedjetek meg magatok között és 
aztán majd meg lesz az ajtó “

Osztoztak a butaságban a protestáns teológusok 
is. 1753-ban Altenburgban megjelent egy munka Ra- 
nisch Salamon nevű gimnáziumi tanár tollából a köv. 
címmel ; „Schriftmässige Abhandlung vom dem Dienste 
der Engel bey den Eheverbindungen der Frommen, 
über Gen. XXIV. 7 und 40.“ Azt bizonyítja benne a 
biblia alapján, hogy az angyalok mint házasság köz
vetítők fungálnak. Persze csak a kegyeseknél. Ez a 
téma oly fontosnak tetszett a teológusok előtt, hogy 
Haymann Kristóf a grófi schőnborni konzistorialpro- 
feszor ugyanabban az évben Waldenburgbm kiadta 
értekezését, melynek majdnem végtelen hosszú címé
ből a kezdetét citáljuk: „Zufällige Gedanken über des 
Hochedlen und hochgel. M. Salomon Ranischens, des 
Hochfürstl. Sächsis. Gymnasii illustris in Alterburg 
hochverordneten Professors . .

Joh. Dan. von Hoven (Lingen 1753) „Adam 
der erste Vasall“ című művében azt bizonyítja, hogy 
a paradicsom hübérbirtok volt, melyben Isten volt a 
hűbér úr és Ádám az első vazallus. Az 1756-ik esz
tendőben megjelent Jenában „Johann Georg Walchs 
D. Abhandlung vom Glauben der Kinder im Mutterleibe, 
aus dem lat. ins deutsche übersetzet und mit Anmer
kungen erläutert von M. Adam Lebrecht M üller“ —
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in zweiter Auflage! Tárgyalja benne a gyerekek iid- 
vözülési kérdését. A hit általi megigazulást ad absurdum 
viszi benne a tudós szerző. Keresztyén szőlők gyer
mekei szerinte kereszteletlenül is üdvözülhelnek. 
Hogyan? Igen egyszerűen! Örök det hit nélkül lehe
tetlen, következéskép Isten már anya testében is mun
kálja a p) érmék hitét Hivatkozik Máté 19, 26 és 
Lukács 1, 37-re. Jánosról Lukács 1, 15 kifejezetten 
mondja, hegy m. r az anyatestben szent Lélekkel volt 
teljes. Isten már az anyatesthui megszentelik t.

1751-ben Predig« r Joh; nn Friedrich Wachsnann 
Helmstedtben arról elmélkedik, hogy miért nem adott 
Isten a bukott angyaloknak mej.v. hót? (.Untersuchung 
der Frage, warum Gott den pelallenen Engeln keii en 
Erlöser gegeben habe?“ A felelet az, hogy azért 
nem kapnak a buk< ti angyalik Istentől megváltót, 
mert ék a maguk hibájából etek bűnbe, míg az em
berek csábítás útján.

A ti dós butasági ak ij en magas fokát képviseli 
M. Joh. Jacob Plitt murkája: „Vernunft und Sehr• ft- 
mässige Gedanken über diejenigen Menschen, welche 
bald nach ihrem Tode wieder auferwecket und gröss- 
tentheils zweymahl gestorben sind,“ Marburg 1752. — 
Deutschmann 1689-ben Wittenbergben megjelenő mun
kájában azt biz< mitja, hogy az első „igazi lutheránus“ 
— Ádám v o lt!!! (Ther logia primi theolopi Adami 
vere Luthcrani) Johann Christian Leo diakónus egv 
prédikációjában azt fejtegeti, hopy Isten a földrengés
ben igazságosságát és jóságát nyilatkoztatja ki (Die 
Offenbarungen Gottes im Erdbeben, Weissenfels 1757) 
A francia protestáns La Peyrére !655-ben kiadta mű
vét, melynek cime; „Systema Theologicum ex Prae- 
Adamitarum Hypothesi“ és amelyben a tudomány és 
a biblia között fenn; l ó ellenmondásokról ad felvilá
gosítást és hogy az egész özönvíz előtti történet 
csak a zsicó népre \onatkozik. Érdi lesek egyes 
kérdései, amiket e törekvésében fölvet: miért őrizte 
Ábel a juhokat, ha akkor még nem voltak tolvajok? 
honnét vette Kain a fegyvert, amivel a testvérét megölte?

Engedtessék meg nekem, hogy annyira őszinte 
legyek, hogy hevalljam miszeiint egész testend en ráz
kódom a nevetéstől, midőn az itt következő sorokat 
leírom: a 18-ik század végén volt egy irlandi parla
menti tag Dobbs, aki egy nem Ádámtél származó 
emberfaj létét nyomatékosan védelmezte és a nége
reket Éva és az ördög házasságára vezette vissza I 
Amerikában ugyanaz történi a néger rabszolg; ság vé- 
delmezés 're (Lecky: Gr sch d. Aufklärung I. 230 oldal.)

1752-ben Nordhausenhen az oltani gimnázium 
konrektora Joh. Friedrich Albert kilenc íven keresz
tül fejtegeti, hogy az özönvíz általános volt és az 
egész földre kiterjedt. Ezt a kérdést azért tar tóttá 
szükségesnek megoldani, mert hátha mm volt elegendő 
víz az egész föld elboritására ? („Versuch eines neunen
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Beweises, dass die Sündfluth allgemein gewesen und 
über die gantze Erde ergangen sey; wobey zugleich 
noch andere dahin gehörige Sachen und seltene 
Nachrichten ausgeführet worden.“

A lipcsei anti VVolfianer Crusius ( f  1775.) a 
mennyfölötti vizet mint valóságos vizszferát fogta fel, 
mely az egész világot körülfogja és a csillagok vissza
tükröződése által a tejút fényét hozza létre. (Zöckler: 
Theologie und Naturwissenschaft II. 47-ik oldal.)

Kegyes protestánsok még a 19-ik században is 
buzgólkodtak a heliocentrizmus ellen, pedig VII. Pius 
pápa már 1822-ben kiny Ivánitotta, hogy „oly művek 
n> omása és terjesztése, melyek a föld mozgását és a 
nap állá át ta1 itják a mod*™ asztronomusok közös 
véleménye szerint, Rómában meg van engedve*. Az 
újonnan nyomott ind«*x 1835-ben már a vádakat elej
tette Kopernikus, Stunica, Foscarini, Galilei és Kepler 
ellen. A protestáns korlátoltság (Kemmerich) ennek 
dacára is még sokáig fönntartotta magát. Most már 
nem folytatjuk tovább. Lapunk terjedelme nem enged 
túlhosszú fejtegetéseket. Akik a felvilágosodás előtti 
kortí kröket — iratokat vagy könyveket — közelebb- 
iő I tar ulmányozni akarják, azokat eligazítja Dr. Max 
Kemmerich könyve, melynek az a cime magyarul, 
hogy ,Az emberi butaság történetéből.“ Sok épületes 
dolog van benne. A fönti példák is onnan valók. 
Cs k azért foglalkoztunk velük bővebben, hogy a 
fel nem világosodott kor sötétségét illusztráljuk vele. 
Dr. Schmidt Károly Jenő ugyanis azt állítja a Belmisz- 
sziób.n megi't Lőhe tanulmányában, hogy a felvilá
gosodás „győzelme a világtörténet nagy titkai közé 
t itozik. Lutheri álláspontról tekintve Isten büntetésé- 
m k kell vennünk azért, hogy Európa keresztyén népei 
a reformációban nekik nyújtott áldást részben egyál
talában nem részben csak külsőleg fogadták el.“ Két 
megjegyzésünk van erre: 1. A felvilágosodás győzelme 
nem tartozik a világtörténelem nagy titkai közé, mert 
létrejötte történeti szükség volt. A felvilágosodás moz
galma reakció volt a sötét butaságra. 2. A másik 
megjegyzisünk az, hogy minden akció reakciót szül; 
amekkora volt a butaság túlkapó tévedése, annyiban 
és csak annyira tévedett a felvilágosodás; a felvilá
gosodás túlkapása a butaság túlkapásában leli ma
gyarázatát. Hangoztatta az ésszerűséget a kor eszte- 
lenségévtl szemben, a természetességet a kor uralkodó 
ternn szetellenességével szemben. Az észt azért emelte 
oltárra, mert a pocsolyában taposták !

Egyébként pedig hiszek az isteni világkormány
zásban. Világtörténeti tikfokat, véletleneket nem isme
rek, hanem fejlődést. És a fejlődés gondolata isteni 
gondolat. A fejlődés gondolatával teljesebb képet 
nyerek a világról és az életről, mint világtörténeti 
nagy titkokkal. A felvilágosodás mozgalma is, vala
hogy bele fog illeni az isteni gondviselésbe, nemcsak
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a törünetbölcseletbe. Kell is, hogy beleilleszkedjék, 
mert a töhénelem az élő Isten nyomdokai a viliágban!

Endreffy János.
~**'**riVi~'i*.* ‘ ~ m * * — 1

A szabadkőművességről.
A tiszai egyházkerületnek legutóbb lezajlott köz

gyűlésén élénk vitát keltett a gömöri egyházmegye 
javaslata, mely szerint az egyház tisztviselői titkos 
társulatok tagjai nem lehetnek. Hogy milyen indokok 
vezették a gömöri egyházmegyét javaslatának megté
telére, nem ismerem és nem is kutatom. Bizonyára 
komoly okai voltak reá. Nem is a javaslat ellen kívánok 
szót emelni, hiszen mindenki legjobban tudja, hogy 
mi fáj — csak épen mivel a javaslat felvettetett, 
keltette fel érdeklődésemet ez a fontos kérdés s a 
véletlen kezembe jutatott egy könyvet, mely a szabad
kőművesség történetét, lényegét, alapelveit, szervezetét 
és védelmét ismerteti. Ezért módomban áll a szabad
kőművességről tájékoztató képet adnom.

Lássuk mindenek előtt: honnan származik a sza
badkőműves elnevezés? A szabadkőműves elnevezés, 
a német „Freimauer“ illetőleg az angol „Free-mason“ 
kifejezésnek szószerinti forduósa. így nevezték Angliá
ban a különféle szabadalmakkal felruházott kőfaragó
kat, megkülönböztetésül a közönséges egyéb kőműve
sektől. E kőfaragó szövetkezetek főleg abban az idő
ben nyertek kiváló jelentőséget, mikor a gót épitési 
mód Franciaország északi részeiből Németországba és 
Angliába is átszármazott. Ezekben a szövetkezetekben 
állapították meg és tökéletesítették a gót építés mód 
azon szabályait, melyeket azután a szövetség tagjai 
egymás között titok gyanánt szigorúan megőriztek.

Az ily kőfaragó szövetkezetek (angolul: lodge- 
páholy) tagjaiktól szigorú vallásosságot és erkölcsös
séget követeltek; a felvétel pedig — melynek első 
felvétele a jó hírnév volt — bizonyos szertartásokkal 
volt összekötve. A szövetség alapját a testvériség 
képezte. Tagjai titkos -jelek jelszavak és köszöntési 
módok által ismerték fel egymást.

A kőfaragó szövetkezetek addig virágoztak, míg 
a gót épitésmód is virágzott. A reformáció azonban 
uj irányt adott a korszellemnek. A 16. század vallási 
villongásai nem kedveztek a művészetnek; a nagyobb- 
szerű építkezések mind ritkábakká váltak; az építé
szettel hanyatlásnak indultak az épitési műhelyek is, 
mig végre a 18. században teljesen elenyésztek s 
helyükbe lépett a mostani szabadkőművesség, mely
ben az anyag helyét a szellem, a kézimunka helyét a 
szellemi törekvés foglalta el. Megtartották a régi kő
faragó szövetkezetek szervezetét, szertartásait, szin- 
bolumait, de célúi a lulajdonképeni építészet ápolása 
helyett az átvitt értelemben vett építést: az emberiség 
nagy templomának felépítését tűzték ki.
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Az első szabadkőműves páholy Angliában 1717-ben 
alakult, ahonnan átszármazott Európa minden államába, 
valamint Amerikába is, de sehol sem vert oly mély 
gyökeret, mint Németországban. Az első német páholy 
Hamburgban 1737-ben alakult s utána minden nagyobb 
városban. Tagjai között uralkodók, fejedelmek, a 
tudomány és irodalom legkiválóbb képviselői foglal
tak helyet.

A szabadkőművesek szövetségének mindjárt ke
letkezése után hatalmas ellensége támadt a római 
Curiában. A jezsuiták s az általuk befolyásolt pápa 
gyanús szemmel nézték gyors elterjedését, már csak 
azért is, mivel hazája a protestáns Anglia volt: midőn 
pedig Olaszországban is hirdetni ke'zdt’k a szabad 
gondolkodást és vallási türelmeséggét XII. Kele
men pápa 1738-ban átokkal sújtotta őket. Ma is leg
nagyobb ellensége a kath papság.

Magyarországban, hogy mikor alakult meg nincs 
feltüntve de úgy a fő, mint köznemesség soraiból, va
lamint az egyház, (róm. kath. prot.) a tudomány és 
irodalom köréből a 18— 19. századnak minden akkor 
ismert nevű képviselője helyet foglalt a páholyban. 
A mai szabadkőművesség alapszabályait br. Wenkheim 
Béla v belügyminiszter 1868-ban erősítette meg.

Alapszabályaik ezek :
1. A szabadkőművesek szövetsége a valódi hu- 

manismus megőrzésére ápolására és terjesztésére ala
kult egyesület, melynek tagjai egymást testvéreknek 
nevezik.

2. Egyes testvérek és páholyok magatartására 
legfőbb zsinórmértékül a tiszta erkölcs törvénye 
szolgál.

3. A szövetség a lelkiismereti, vallási és a szel
lemi szabadság erkölcsi alapelveinek hódol. Kárhoztat 
minden kényszert, mely ezen szabadságot veszályeztzti 
és minden üldözést, mely bármely hit vagy gondol
kodás ellen gyakoroltatik, valamint minden törekvést, 
mely a felebaráti szeretettel ellenkezik.

4. A szabadkőműves szövetség tiszteli tagjainak 
vallási és politikai meggyőződését és kizár gyüleke
zeteiből minden vallási és politikai vitatkozást.

5. A szövetség tagjaitól megkívánja, hogy néze
teik és állásaik különbözősége esetén is egymást 
testvér gyanánt tiszteljék és soha meg ne sértsék azt 
a szeretetet, mely az embereket egy atya gyermekei 
gyanánt fűzi egymáshoz.

6. A páholy főtevékenysége befelé irányul, 
amennyiben főként a testvéreket öntökéletesbűlésükben 
elősegíti és a humanizmus felismerésére és gyakorlá
sára serkenti.

7. A szabadkőművesek kötelesek saját nemes- 
bülésükön munkálkodni s egymást ebbeli törekvéseik
ben támogatni.

A szabadkőművesség a munkát az emberi nem 
584
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parancsoló törvényének tekinti; ezt tagjainak köteles
ségévé teszi, s a henyélést kárhoztatja.

Szóval a szövetség célja az, hogy a humanizmus 
utján és ennek szellemében, valamint a felebaráti sze
retet nagy elvei a’apján előmozdítsa és a lehetőségig 
megvalósítani segítse az emberi nem boldogságát.

A szövetség törekvése tehát oda irányul, hogy 
mig egyfelől tagjainak szellemi fejlődését és erkölcsi 
tökéletesedését előmozdítja .másrészt az egész emberiség 
köriben terjesztője legyen a felvilágosodásnak, az er- 
kölcsiségnek és a földi jólétnek. Ehhez képest a magyar
országi szabadkőművesek figyelmének és tevékenysé
gének kiváló tárgyait képezik:

1. A felebaráti szeretet gyakorlása, azért, mert a 
keresztyén vallás e magasztos alapelve az újabb reactio- 
narius áramlatok által sokat szenvedett tagjait annak 
érvényesítésére és mások által való tiszteletben tartá
sára buzdítja és kötelezi.

2. A nevelésügy felkarolása által a haladás eszmé
jének kíván szolgálni a felnőttek oktatása, népszerű 
felolvasások tartása, népkönyvtárak, ismétlő iskolák, 
gyermekkertek létesítése és oktatómüvek kiadásával 
és terjesztésével.

3. A szegényügy rendezésével példaadás és ok
tatás által buzdít s takarékosságra, munkásságra, jó
zanságra. Közreműködik kísdedápolók, menedékhelyek, 
önkéntes dologhizak és más humanitárus egyesületek 
léte ilésében.

4. Az erkölcsök nemesítése és szeliditése okta
tatás, művelés, erkölcsnemesitő olvasmányok kiadása, 
a szépmüvészetek pártolása, legény- es iparosegyletek, 
állatvédő egyesületek utján.

5. A nemzetiségi viszonyok megszüntetésére törek
szik. A szabadkőművesek eddigi alkotásai a következők:

I. A népoktatási kör.
2 Erkölcsös ponyvairodalmi vállalat.
3. A rabsegélyző-egyesület.
4. A házi ipart fejlesztő egyesület.
5. Szeretetház.
6. Hajléktalanok menhelye.
7. Gyermek menedékhely.
8. Gyermekgyógyitó intézet.
9 Szünidei gyermektelep egyesület.

10. Gyermekbarát egyesület.
I I .  önkéntes mentő társu'at.
12. Levesosztó intézetek, melegedő szobák, nép

konyhák, bölcsődék, ingyen rendelő intézetek stb.
Ezeket olvasom abban a munkában, mely a sza

badkőművesség lényegét, alapelveit és szervezetét is
merteti. Oly célok ezek, melyeket minden nemesen 
érző embernek bármely vallásfelekezethez tartozik is, 
munkálnia kell. Bennem az itt felsoroltak azt a véle
ményt keltik, hogy a szabadkőműves nem titkos, hanem 
csak zárt társaság, mely törvényes keretek között 
működik.

Más a kérdés, váljon a szabadkőművesség meg- 
maradt-e a fent ismertetett korlátok között s nem lépett-e 
olyan térre, mely az egyház vagy a haza kárával járna ? 
A felvetett javaslat arra enged következtetni, hogy 
annak megtevői oly konkrét adatok birtokában vannak, 
amelyek tényleg veszedelemmel fenyegetik egyházunkat. 
Lehet különben, hogy a korszellem sokat rontott a 
szabadkőművességen, hogy oda is bekerül az önző 
egyéni és anyagias szellem; talán tagjai sem állanak 
ma azon a fokon, melyet a szövetségbe való felvétel 
feltételei: a feddhetetlen hírnév, szilárd jellem minden 
szép és magasztos eszme iránt való fogékonyság, kellő 
műveltség és megfelelő társadalmi állás, de ha ilyen 
kellékekkel biró egyénekkel nem rendelkezik, akkor a 
bomlás a pusztulás csiráját hordja magában s a mű
ködéséről való félelemre annál kevessebb ok van. 
Mindezek persze olyan kérdések, melyekre igy madár
távlatból megfelelni nem lehet. Én csupán az ideális 
szabadkőművességet látom az ismertetett munkában, 
mely nemhogy ellenszenves, de sőt igen tiszteletre 
méltó erényeket hirdet. Érdemesnek tartom még fel
említeni, amit egy kiváló fejedelem egyik német páholy
hoz üdvözlő levelében intézett: A szabadkőművesség 
kiválóan alkalmas arra, hogy tagjait az igaz vallásos
ságra családjuk hivatásuk és a közélet egyébb nyilvá
nos működése körében vállalt kötelezettségeik örven
detes és áldozatkész teljesítésére nevelje és folyton 
fejlődő önnemesités álta igazán boldogítsa.

Egy másik pedig így irt: a szabadkőművességet 
két alapelv jellemzi: „a lelkiismereti szabadság és a 
türelmesség“. „Nekem a szabadkőművesség oly forrás 
volt, mely lehetővé tette, hogy a szenvedéseket Isten 
akaratán való megnyugvással viseljem.“

Ha fejedelmi személyek igy nyilatkoztak a szabad
kőművességről, előttünk sem lehet az oly nagy vesze
delem, amelytől félnünk, vagy törvényes intézkedésekkel 
valakit visszatartanunk kellene amint azt Sass János 
e lap 35-ik számában következtetéseiben is igen 
helyesen és bölcsen megírta.

p o.

SZEHLE.

Püspöki lemondás. Gyurátz Ferencz dunántúli 
püspök lemondására a Protestáns egyházi és iskolai lap 
a következő megjegyzéseket teszi.

„Mi nagy tisztelettel hajiunk meg az elhatározás 
előtt főleg ha indokait is figyelembe vészük: „74 éves 
vagyok a sok munka megtört immár. “ Nem közönséges 
lelki nagyságra mutat ez az őszinte beszéd. Elhisszük 
mindnyájan, hogy egy 74 éves férfiú, aki évek hosszú 
során keresztül hordozta a munka terhét és pedig 
mindig egész erővel, egész lélekkel: kezeit fáradtaknak 
érzi a kormányrúd tartásánál. Gyurátz püspök nagy-
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sága épen abban áll, hogy ezt nemcsak érzi, hanem 
ki is mondja és a konzekvenciát is levonja belőle. 
Cselekedetének nagyságát csak az tudná teljes egé
szében méltányolni, aki maga is volt már magas pol
con és onnét önként hajlandó volt távozni.

Különben is a mi egyházunkban igen szokatlan 
is a püspöki lemondás. Volt idő amikor egyszere 
2—3 püspökünk is viselte a legnehezebb megbízatást 
pátriárkái korban, a második gyermekség el nem tit
kolható jeleivel s talán meg egy nagy névnek a kö
telező terhével is vállán. De lemondásról még beszélni 
sem volt szabad előttük. A köznek is, általánosan 
tisztelt nevők egykori fényének is nem k s kára szár
mazott ebből. Most mindnyájan akaratlanul is úgy 
emlékszünk reájuk, mint magukkal tehetetlen aggas
tyánokra . . .

Akkor volna Gyurátz püspök lépése nagy jelen
tőségű, ha iskolát csinálna, t. i. a fáradt vezérek ne
vüknek, egyéníségükr ek még nagyobb dicsőségére 
önként átadnák helyüket a munkabíróknak. Csakhogy 
ezt alig merjük reményleni is ! . . . Hogy is várhatnók, 
hogy a püspöki székből önként eltávozik, aki munka- 
képtelen, amikor mindnyájan tanúi vagyunk annak, 
hogy kisebb megbízatáshoz is (esperesség stb.) hozzá 
varnak nőve egyesek. M ily nehezen sikerült még a 
családnak magának is lemondásra bírni egyeseket, 
vagy (erre is van több példa) egyáltalában nem si
került. És még csak észre sem veszik, hogy — eny
hén szólva — nem jól van ez igy, hanem telve van
nak panaszkodással, hogy késő vénségükben is 
mennyit kell bajoskodniok stb. . . . Sajnáljuk őket, 
hogy az élet utjának utolsó szakaszán is így kell át
menniük !“

A közéletben a salus reípublícae a legfőbb tör
vény Ebből a szempontból igaza van laptársunknak. 
Mihelyt az egész jogos érdekei forognak szóban — 
félre kellene állniok azoknak, akik a munkabírásból 
és a vezetésre való rátermettségből kiöregedtek. Ám 
az öregség relatív fogalom s vannak, akik nem érzik 

\  kor súlyát vagy magok előtt is titkolják azt. A leg
egyszerűbb lenne a nagy munkát igénylő tiszteket 
csak bizonyos időre átruházni.

A reformátusok a háborúban. A felekezeti 
széttagozódás vágya a nagy egyetértés eddigi szent 
napjaiban jobbára hallgatott és meghúzódott. Csupán 
zsidó honfitársaink látták rákényszerítve magukat, hogy 
pontosan számontartsák a zsidóság és az egyes zsidó 
katonák szerepét a háborúban. Nekik ugyanis félniök 
kell az antiszemitizmus feltámadásától, azért bölcs elő
relátással gyűjtögetik az argumentumaikat, hogy annak 
idején megfelelhessenek arra, hol volt és mit csinált 
a zsidóság a háborúban. A haladó zsidóság kitűnő 
lapja : az „ Egyenlőség“ minden héten hasábokat közöl 
zsidó katonák hőstetteiről. Emlékezhetünk arra, hogy
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*  atholikus klérus a hadikölcsön jegyzéssel szerzett ma- 
gánek érdemeket és királyi elismerést. Ebbe a sorba 
kívánkozik újabban a hazai református egyház is. Az 
egyetemes konvent ugyanis Dr Baltazár Dezső püspök 
indítványára kimondotta (1. a konventi jzkv. 142. pont
ját), hogy szükséges egy olyan mű szerkesztése és 
kiadása, amely a ref. egyház egészének, hivatalos ta
gozatainak és híveinek a világháborúban teljesített 
szolgálatait felölelje. Ezért megbízta a parochiális könyv
tár bizottságot, hogy a felveendő anyag mérvére, a 
mü terjedelmére és árára vonatkozólag tegyen javaslatot. 
Mindjárt kimondotta, hogy a műbe mindazon ref. 
egyháztagoknak a neve felvétessék, akik a háborúban 
tényleges katonai sz »lgálatot teljesítenek, hogv továbbá 
a mü ára oiy mérsékelt legyen, amely mellett meg
szerzése a nép minél szélesebb rétegei számára lehető 
legyen. Az anyag beszerzésére a püspököket kérte fel 
a konvent, elvül kimondván, hogy semmi mozzanat 
nem kiednyiendő és hogy inkább feleslegesen sok, 
mint hiányos legyen a gyűjtés anyaga.

A ref. püspökök már gyűjtögetik az adatokat. 
Kiváncsiak vagyunk, hogy a fe'ekezeti kinai falak égig 
való emelésében ki fogja ref. testvéreinket követni ? 
Mely egyház fogja legközelebb híveinek hadi érdemeit 
a maga számára tőkeként biztosítani?

Mi ezeket az extraturokat sajnálatosaknak tartjuk. 
Az egyházaknak ma nem volna szabad ékeket verni 
és választófalat emelni a küzdők közé s egymás ro
vására dicsőíteni fiaik hősiességét vagy híveik áldo
zatkészségét. A most folyó háború hősi tetteinek a 
megörökítése nem egyházi és egyháztörténeti feladat, 
hanem a magyar történeté! Mi marad a történetnek, 
ha tendenciózus felekezeti sajtó végzi el ezt a feladatot! ? 
Azért maradjunk mi csak az adatgyűjtésnél. Dolgoz
zunk a történet kezérc. A publikálással és az öndicsé
rettel bízvást felhagyhatnánk. Szolgáltasson az elfogu
latlan történet igazságot mindenikűnknek és hős 
fiainknak is!

KÜLÖNFÉLE.

Fejedelm i a jándék. Afelekezetiségen felül emel
kedő nemes és fenkölt lelkűidnek ritka szép példáját 
adta a Budapesten nemrég elhunyt róm. kath. vallású 
Keller Terézia urhölgy, midőn végrendeletében a pesti 
ev. magyar egyháznak gimnáziumi célokra s az orsz. 
prot. árvaháznak egyenként 250—250 ezer koronát 
hagyományozott. A megboldogult már életében is több 
ezer koronával támogatta a fasori főgimnáziumot, ha
lálával halhatatlanná tette nevét az iskola történetében, 
Emléke legyen áldott! De áldassék egyházunknak azaz 
áldozatkész és hithű hive is, aki e szép örökséget 
egyházunk s az árvaház számára kieszközölte.
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Kitüntetett hölgyek. Ferencz Salvátor főherceg 
mint a Monarchia Vörös-Keres/t Egyleté-nek védnök
helyettese, a háború alatt a katonai egészségügy körül 
szerzett kiváló érdemei elismeréséül a Vörös-Kereszt 
hadiékitményes ezüst diszérmével a kővetkező evang. 
hölgyeket tüntette ki: Tolnai Bélúnét, Sántha Honái, 
D r Lenyvessy Bélánét, D r Rejtő Sándornét, Beretvás 
Sándor net, ü  undet Katinkát, özv, Hampelné sz. Pulszhy 
Polixénát, kaffay Margitot, 7 élessy Dalmái, Serédi 
Katinkát, Balló Edénét, Páczay Ilonát, D r Sennyey 
Józsefnét, D r Bartsch Gusztáváét, Tirsch r Lilyt, özv. 
Makoldy Józsefnét, Sándy Gyulánét.

A magyar protestáns irodalm i társaság ez
évben az Országos Ref. Lelkészegyesülettel együtt 
tartja meg rendes közgyűlését Debreczenben október 
26. 27. és 28-án. 26-án a két egyesület választmánya 
tart gyűlést. 27-én közös istentisztelet lesz a nagy
templomban, utána 10 órakor az irod. társaság, d. u. 
3 órakor p^dig a lelkészegyesület gyüksezik. A gyű
lésekre való jelentkezések szept, 30-áig a debreczeni 
ref. püspöki hivatalba küldendők. Vasúti kedvezményes 
jegyről és ellátásról a rendezőség gondoskodni fog. 
A közieked si és elszállásolási nehézségekre való 
tekintettel azonban a kedvezményekre csak a tagok 
tarthatlak igényt.

Új, a lelkipásztorkodás kérdéseivel fog la l
kozó folyóirat i.'.dul meg október haváben Az Ut 
cimen. Szerkesztik és kiadják Ravasz László dr., Imre 
Lajos dr. és Makkai Sándor dr., kolozsvári ref. theol. 
tanárok. Évenként 10 szer két-két ivén egész évi 6 
kor. eófizetésért jelenik meg. A szer*esztők pmgrammja 
szerint ez a folyóirat nem foglalkozik egyházpolitikával, 
hanem lelkipásztori gyakorlati útmutató lesz. Az ige- 
hiidetés, vallástanitás és ielkipásztorkodás különböző 
kérdéseit fogja tagalni s azonfelül figyelemmel fogja 
kisérni a szakirodalmat. A lapot megrendelni szán- 
dékózók e szándékukat szept. 15-íg közöljék Ravasz 
László dr. tinói, tmarral (Kolozsvár Bocskay tér. 1.) 
A nemes idealizmussal megcsinált terv kivitelébe az 
új folyóiratnak s a szerkesztőknek erőt, s munkájuk 
lehetővétételére elegendő pártfogást kívánunk.

A halotthamvasztás kérdésével nálunk bújós- 
dit játszanak. Mikor a lapokban közölték, hogy Zsol
nán a barakktáborban krema orium épült, kath. egy
házi körök ezt a hirt határozottan dementálták. Váro
saink (Kolozsvár, Budapest) platonikus határozatokat 
hoznak, melyek az ügyet semmikép előbb nem viszik. 
Annak a bizonytalanságnak, hogy van-e nálunk kre
matórium, vagy nincs, most már vége van. Van kre
matórium! Ezt a tényt egy szerelő cég reklámja pat- 
tantotta ki. Valamelyik napilap hírei között szerényen 
meghúzódva megjelent az a kis hirdetés, hogy ez és 
ez a cég itt és itt hamvasztókemencét épített. Ezen a 
nyomon a németországi halotthamvasztó egyesületek
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közlönye, a „Flamme“ elindulhatott s megállapíthatta 
hogy Takács Oszkár budapesti cég Brsadinban, Vu- 
kovár mellett a járványkórház számára egy Sauerland- 
rendszerü hamvasztókemencét épitetl, amelyben 24 
óra alatt 36 hullát lehet elhamvasztani. A „Flamme“ 
értesülése szerint ez a krematórium nemcsak áll, ha
nem a szükséghez képest működik is.

Az esperesi evang. jokakadém ián kitüntetés
sel, illetőleg dicsérettel a következő joghallgatók tet
tek vizsgálatot; első jogi alapvizsgát: Bielek Miksa, 
Oszvald László, második jogi alapvizsgát: Beszkid 
Elek, Petrá^ovszky István, harmadik jogi alapvizsgát: 
Homa Gyula és Papp László.

A keletporoszországi evang. egyházakat a
háború következtében eddig kb. két millió márkányi 
kár élte. 22 templomot és 25 paplakot az oroszok 
annyira elpusztitottak, hogy ezeket újra kell építeni.

A háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Ú jraépítő  
Országos Bizottság működésének támogatására* 
Gyurátz Ferencz püspök körlevélben hívta fel egy
házkerülete egyházait és lelkészeit. Szivőkre köti, hogy 
a súlyosan károsult lakosság számára gyűjtést tart
sanak s a gyű tés eredményét az esperesi hivatalok 
útján október 15-ig hozzá heküldjék.

A Gusztáv A dolf-egylet központjának 1914.-ről 
17100'3 márka állott a rend-. Ikezésére, melyből a helyi 
egyletek által elegendőképen nem támogatott egyhá
zakat seg lyezheti. Ezen összegből csak 109000 márka 
osztatott szét. A Guszfáv-Adolf-egylet rendes közgyű
lését ez évben sem tartja meg, csak a delegátusok 
gyűlnek majd össze szeptemberben tanácskozásra. 
„Die evangelische Diaspora“ c. alatt lapot alapit az 
egyesület. A lapnak már 1800 előfizetője van.

Tizenhárom  váskereszt a keletporoszországi 
hős papoknak. A keletporoszországi orosz invázió 
rémnapjai alatt kicsiny falvakban és nagy városokban 
az evang. papok egyrésze otthon maradt s megosztotta 
a hajlékát el nem hagyó néppel az invázió minden 
nyomorúságát. (Élményeiket leírták a koletporoszorsz. 
egyh^ztört. zsinati bizottság által kiadott könyvben !. 
a hirdetést!) Hűséges kitartásuk jutalma a német 
császár kitüntetése, mely csak hősöket illet. A kitün
tettek között van Skierlo johannisburgi szuperintendes 
is, kit az oroszok magukkal hurcoltak.

A lelkészek tanuló fia it segélyző intézetnek 
azon tagjait, a kik segélyért akarnak folyamodni, tisz
telettel értesítem, hogy kellőleg felszerelt kérvényeiket 
/ .  évi okt. hó 15-ikéig Handel Vilmos főesperes Urnái 
(Se/meczbányán) nyújthatják be. A bizonyilványokat 
csak hiteles másolatukban kell mellékelni. — Az inté
zet összes tagjait kérem, hogy mindennemű tartozá
saikat szept. hó végéig fizessék be, nehogy már a fo
lyó évre is késedelmi kamatot számítsak. Okályi Adolf 
lelkész, int. ügyvivő
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Kérelem. Harsányi Fándor dr., homesteadi ref. 
lelkész „Ke Protestantizm in Hungary“ c. alatt nagyobb 
szabású angol nyelven megjelenő munkát szándékozik 
kiadni, melyben a magyar protestantizmus múltját és 
jelenét akarja megismertetni az amerikai közönséggel. 
Ezért a magyarországi ref. és ev. egyház vezetőihez, 
egyháztársadalmi, jótékonysági és nevelésügyi intéz
ményeinek az élén állókhoz azt a kérést intézi, juttas
sák el hozzá a vezetésük alatt ál ó intézmények ösz- 
szefoglaló rövid történeté^, a vonatkozó kimutatásokat, 
statiszt. adatokat, fényképeket (egyszerű képes lapo
kat is !) s mindent, ami véleményük szerint az amerikai 
protestánsok érdeklődésére számíthat Ezt a kérést 
ajánljuk az illetékes tényezők figyelmébe. Mível az 
ilyen munkáknak az a természetűk, hogy az adatok 
hiányos és egyoldalú beszolgáltatása esetén is meg
szoktak jelenni, egyházunk érdekében állana, hogyha 

•minél több fontos és áldásos hivatását teljesítő intéz
ményünk meghallgassa és teljesítse a kérelmet. Egy
két évi jelentés igazán nem a világ, csekélyfáradság
gal elejét vehetnök arnak, hogy a magyarhoni evang. 
egyház esetleg szánalmasan ne szerepeljen ebben a 
könyvben, bár szívesen megbízunk is Harsányi egy
házunkat illető ismereteiben.

EiiLMsziiMii.
Irta: Or. Z lm ányi Dániel.

Á r a  60  f i l l é r .  M egrendelhető az
„ E v a n g é l ik u s  L a p “ 

szerkesztőségénél Nagybör
zsöny (Hontmegye.)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben..........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, t o k k a l .............................  „ 4.80
Párnázott

MOST JELENT MEG :

Scholtz Testvérek kiadásában
a közkedveltségnek örvendő, tót nyehü hadi imakönyv:

POKOJ V BOJI

Világháború 
POiS térképei.
b á korona 2 — *3

Galicia« i Olasz
ország i Szerbia 
Franciaország,

Oroszország -ban
(Szibériában) levő h ad i 
foglyok térképe K  X .—

......  Kapható: ■* — 1 -

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

RECI A MODLITBY PRO VOJAKU NASÍCH NA BO- 
JISTI BOJUJÍCÍCH a  PRO JEJ1CH MÍLYCH DOMÁCÍCH 

SEPSAL: ANDOR KOVÁCS,
PREL0S1L: PAVEL GAJDÁCS.

F--1 harmadik kiadása i..... <

Egyes példány Ára. kötve 70 fillér, 2 
példány = 16 K., 50 példány = 30 K., 

ÍOO példány = 58 korona.

E kiváló imakönyv szives további terjesztését és a 
megrendelések beküldését kéri

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében. 

BUDAPESTEN, IX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

O R G O N A - G Y Á R .
Gözüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R ie g e r  Ot tó
cs. é s  k l r .  u d v a r i  s z á l l í tó

a  S z e n t - S l r  lo v a g ja  é s  a  F e re n c  József 
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. «X-
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kittta- 
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta iégnyomásu csőrendszerii (pneu
matikái) tartós, nemeshangn orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

vlllanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljealt. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terve*e.ékkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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EVANGÉLIKUS LAP
_ 0  EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
38. _>Z

ARANYOSMARÓT

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

*  Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . *  1915. SZEPTEMBER 25.

Fő s z e r k e s z t ő ; SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS.
p ó m u n k a t Arsak  ; HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. F1ZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. -  Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Sass János: A háború feladata. — Vitéz Lajos: Javaslat a korpótléknak a nyugdíjigénybe való beszámításáról. — 
Szemle — Különféle. — Hirdetések. Szerkesztő közlései.

A háború feladata.
A gondviselés az embert az idők folyamának 

végetlenségén át szakadatlanul neveli. Nem mint az 
apa gyermekeit csak ezek nagykorúságáig. Az ember 
a végetlenséggel való viszonyában a fejlődés és neve- 
lődés befejezettségét soha sem éri el.

Az emberi nem neveltetésének eszközeihez tar
toznak azok a feladatok, melyeket bizonyos időszakok
ban — az idők teljességének korában — a gondvise
lés kitűz az emberiség elé, hogy ez azokat megfejtse, 
vagy hogy azoknak megfeleljen. Ez előtt közel kétezer 
esztendővel is korszakot alkotó feladata volt az em
beriségnek. Az volt a kérdés, hogy az a j egyoldalú 
értelmi fejlődés folytán hitevesztett, a gazdagságban 
elpuhult, az erkölcstelenségben elsülyedt, a szolgaság
ban agyongyötört ember mikép találjon valódi élet
örömöt, elégedettséget, lelki nyugalmat és boldogságot.

Minden kétségen kivül nagy időket élünk napja
inkban is. Nincs egész Európában, de tán azt lehet 
mondani: nincs az egész földkerekségen halandó a 
műveltebb rétegekben, ki nem érezné, hogy nevelődé- 
sünk menete oly nevezetes forduló ponton áll, a minőt 
ember emlékezete óta nem jegyeztek fel a történelem 
évkönyveibe.

Eddigi fogalmainkat messze felülmúló óriási ziva
tar zug keresztül kasul az egész vén Európán, mely
nek féktelen hullámai a népek lelkületét fenékig fel
kavarta. Egyfelől ragyogó tulajdonok fáklyáit gyújtotta 
lángra, de másfelől meg iszonyú sok salakot is ve
tett fel.

Látjuk föltűnni az emberi s z ív  fenséges érzelmei
nek megnyilatkozását: a felebaráti szeretetet, a sebe
sültek, elhagyottak, nyomorgók önfeláldozó gyámoli- 
tását, a hazafiasság régóta nélkülözött lélekemelő pél
dáit, haláltmegvető bátorságot, békességes türelmet
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hallatlan szenvedések között és az emberi léleknek 
legmagasztosabb virágát: a vallásos áhítatot, s meg
nyugvást Isten akaratában.

De fájdalom, e nemes érzelmek mellett az erköl
csi sülyedtségnek és a keresztyéni kötelességektől való 
eltántorodásnak legsötétebb jelenségei buján sarjadoz- 
nak a vihar által felkavart iszapban. Állati vadság és 
zabolátlanság, mely előtt semmi sem szent, mely a 
gyengébb iránt kíméletet gyakorolni nem képes. Álnok 
ígéretekkel erőszakolt csábítás, kapzsiságra alapított, 
árulásra, hitszegésre, gyilkosságra alacsony vesztege
téssel ösztönző lélek vásárlás. A kik a tisztesség me
zébe öltözve szolgálják nyerészkedési vágyaikat, a 
reservatió mentalis minden nemét egész szemérmetlen
séggel gyakorolják. És mivel e világfelfordulásban bő
séges tér nyílik a szorult helyzetben levők kiszipolyo
zására, az a szellem, mely a pénzszerzésre kínálkozó 
alkalmat elmulasztani vétkes könnyelműségnek tartja 
még akkor is, ha azt a becsületérzés, vagy az ember
szeretet till ja, nemcsak azon igyekezik, hogy árucikkeit 
m nél magasabb áron adhassa el, hanem a melleit fel
használva a tudomány és kéziügyesség minden eszkö
zét, minél hitványabb árut bocsát forgalomba s nem 
döbben vissza attól a gondolattól, hogy hamisítvá
nyával minő kárt, de még veszedelmet is okoz fele
barátjának sőt hazájának.

E jelenségeket látva, tapasztalva lehetetlen, hogy 
eszünkbe ne jusson az újkori világboldogitás gőgös 
apostolainak az a nagyhangú állítása, miszerint a ke- 
resztyénség elveit az emberi tnivelődés messze túl
haladta. A tudomány vívmányai, a felfedezések, melye
ket nem sok évtizeddel ez előtt még képtelenségnek 
tartottunk, elkábitották az egyoldalú miveltségü embe
reket, minek folytán a szabadság utáni vágy kéjes 
örömmel igyekszik lerombolni minden tekintélyt, a 
melyek a gyarló ember akaratát jótékony korlátok közt

594



38. szám.

kormányozzák. Sajátságos és érdekes tünete a mive- 
lődésnek, hogy épen a kik a világrend örök törvé
nyeit kutatják, a k ika  világ létkérdéseinek megfejtésén 
gondolkodnak, azok mutatnak legnagyobb hajlandósá
got arra, hogy ama törvények iránti engedelmességet 
megtagadják. Nem akarják elismerni azt megdönthe
tetlen igazságot, miszerint az ember életének legfőbb 
törvénye, az ő boldogságának elengedhetlen és pótol
hatatlan föltétele: Istennel a végeden hatalommal, ön
nön magával és a külvilággal, e világban pedig leg- 
főkép az emberi társasággal állandó békességben és 
jó barátságban élni. S'ent könyvünk ezt a törvényt 
így fejezi k i: Szeressed a te Uradat Istenedet, fele
barátodat pedig mint önmagadat.

Ez a háború tükröt tart az ember szeme elé, 
hogy lássa, hova vezet az elbizakodottság, ha tulteszi 
magát a törvényen. Be kell látnia, hogy nem föléje 
kerekedtünk a keresztyén eszméknek, hane m kisiklot
tunk a feléjük vezető egyenes útról. Szörnyű tévelygés 
az a gondolkodásmód, miszerint ez a mellékút az 
emberiség tö^életesebbülésére vezet. Hallottuk tág 
torokkal hirdetni, hogy a hazaszeretet ábrándozás, az 
önzetlenség botor bárgyuság, az önfeláldozás őrültség, 
a szemérmetesseg ápolása oktalanság, a hitvesi hűség 
természetellenes, a családi erények nevelése s gyakor
lása helyiden maradiság, a divat esztelen majmolása 
s szemérmetlen kinövései a szépérzék tanúbizonysága 
s a vallás egyszerűen babonaság. És e díszes eszmé
ket az erkölcsöknek valami magasabb, mivel korlát
lanabb vívmányaiként harsogtatták az irodalomban és 
a közéletben.

Ebben a tükörben lehetetlen be nem látni, hogy 
eltévelyedvén a keresztyénség üdvös eszméitől felsza
badítottuk az emberi kebelben az önzésnek, szemér
metlenségnek, a becstelenségnek, féltékenykedésnek, 
gyülölségnek szellemeit és mindazon sátáni hatalmakat, 
melyek az erkölcsi törvények jótékony uralma alatt 
romboló erejükkel kitörni nem képesek. Könnyelmű s 
elbizakodott lélekkel oda vetettük a gyeplőt és ime 
látjuk a határtalan pusztítást, melyre a fölidézett ha
talmak az Isten gyermekeit elragadták. Látjuk a rnér- 
hetlen anyagi kárt, a tengernyi szenvedést és azt a 
mélységes erkölcsi sülyedtséget, mely különösen ellen
ségeink gondolkodásmódjában, érzületében, szavaiban 
és cselekedeteiben napról-napia megnyilvánul. Lehe
tetlen, hogy izgalmas napjaink szörnyű tapasztalatai 
fel ne világosítsák at embert a felől, hogy mind ezek 
a pokoli jelenségek épen annak az erkölcsi törvénye
ket lábbai tapodó, féket vesztett gondolkodásmódnak 
és erkölcsi felfogáshak szükségképeni következményei.

Szin'e kétségtelen tehát, hogy a gondviselés erre 
a háborúra nézve azt a feladatot irta a fekete táblára: 
„Térítsétek vissza az embert az én törvényeim iránti 
fiúi engedelmességre.“ Ez a parancs kijelöli egyszers
mind a vallásos testületek hivatási körét is a legköze
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lebbi jövőre. Hálás szívvel kell fogadni a figyelmez
tetést, mely nem régen e lap hasábjain jelent meg, 
miszerint ne aggasszon most bennünket aprólékos, 
szűk körű, házi kérdések megoldása, hanem arra for
dítsunk legfőbb gondot, azokat a kérdéseket tárgyaljuk 
első sorban gyűléseinken, a melyeknek szerencsés 
megoldása folytán az embert Jézus Urunk fenséges 
eszméinek megvalósításával az istenfiuság állapotába 
visszavezérelhetjük.

Helyes gondolat ugyancsak e lap hasábjain az is, 
hogy az ifjúság vallásos nevelésének különös figyel
met szenteljünk. Igyekezzünk ifiaink keblében oly Isten 
fiaihoz illő lelkületet fejleszteni, mely nem azért nem 
cselekszik álnokul, nem azért kerüli a bűnt, mivel azt 
polgári vagy társadalmi törvények tiltják, hanem mivel 
szüntelen ébren van benne az istenfiuság érzete, tudata. 
A jó keresztyén az ő lelkét Isten templomának tekinti 
s irtózik annak beszennyezésétől. Annálfogva akár a 
világ előtt, akár titkos magányában, akár az Isten oltá
ránál, akár köznapi foglalkozása közt ez a vérévé vált 
érzület vezérli őt minden tetteiben s ha emberi gyarló
ságainál fogva megtántorodott, ez segíti őt vissza az 
iga?ak útjára.

Ezekhez az üdvös gondolatokhoz részemről még 
egyet óhajtok hozzá tenni. Azt hiszem nem tévedek 
abban, hogy a társadalom szellemi mozgalmait rend 
szerint a középosztály, a kisebb vagyonú s munkával 
foglalkozó miveitek irányítják. Ez az összekötő kapocs 
a legfelsőbb és a legalacsonyabb rétegek közt. M ivelt- 
ségénél fogva amazokkal, foglalkozása következtében 
emezekkel van folytonus érintkezésben. A mikor tehát 
a nép gondolkodásmódjának megnemesitése s irányí
tási, a korcshajtások nyesegetése áll előttünk feladat
ként, első sorban a középosztályt kell a keresztyénies 
gondolkodásmódnak megnyerni. Nem téveszthetjük 
ugyan szem elől, hogy az első gyermekkorban a zsenge 
ltleK mennyire fogékony minden behatásokra — „quo 
semel est imbuta recens servabit adorem testa d iu“ — 
de az elemi iskolában végzett vallásos nevelés mellett 
kiváló figyelemmel kell nevelni a középiskolai ifjúsá
got, mely a társadalom középosztályának sorait lesz 
hívatva kiegészíteni. Itt pedig a sikernek elengedhetlen 
föltétele az, hogy vallásos oktatásunk az ifjúság értelmi 
színvonalával párhuzamosan haladjon és annak lehető 
legtökéletesebben megfeleljen. A kor szellemének kívá
nalmai szerint kell megválasztani a tananyagot, a taní
tás alakját és módszerét.

Minthogy pedig ezt az alkalmazkodást egyedül 
a protestáns szellem engedi meg, sőt nemcsak meg
engedi, hanem meg is követeli, alapelve lévén a sza
bad fejlődés, mindezek folytán világos, hogy ez a 
háború elsősorban a protestanismusnak életfeladatává 
s történeti hivatásává tűzi ki az emberiség bizton re
mélt szebb, boldogabb jövőjének elkészítését és meg
teremtését. Sass János.
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iM S lil i  t in im tiik  a M t i n l e  naló öoszíiiiásércí.
Az 1913. évi egyetemes közgyűlés a dunántúli 

kertilet felterjesztésével utasította az egyleti nyugdijin- 
tézeti bizottságot, hogy az 1914— 15 évi közgyűlés elé 
a lelkészi korpótléknak a nyugdíjigénybe való beszá
mítására nézve az egyetemes nyugdijintézeti szabály- 
rendelet módosítását is felölelő javaslatot terjesszen. 
Az egyetemes nyugdijintézeti bizottság a javaslat elké
szítésével Gyürky Pál nagyérdemű ügyvivőnket bízta 
meg, ki a javaslatot elkészítette s azt az egyház köz
ségek lelkészi hivatalával közölte. Legyen szabad a 
javaslatra nézve ezen t. c. lap hasábjain is szerény 
véleményemet elmondani.

A munka, melyet Gyürky végzett, elég nehéz 
volt. Ki kellett elégíteni a lelkészek óhajait, akik az
1913. XXXV11I. t.-cz. által megszavaz- tt korpótlék 
utáni nyugdijat vártak, de első sorban számolnia kel
lett azzal, vájjon nyugdíjintézetünk elbirja-e az azzal 
járó uj terhet? Gyürky a mathematikai mérleg alapján 
kiszámította és konstatálta, hogy el nem bírja és a 
korpótlékoknak a nyugdíjba való beszámítása lehetet
len és megengedhetetlen a mostani állapotok mellett 
s javasolja, hogy a lelkészek óhajainak teljesítése 
jobb időre halasztassék. Lehetetlei t nem lehet kívánni 
és senki sem kívánhatja, egyetemes nyugdíjintézetünk 
melyet félve örzünk, mérlegének passzivitását, fejlődé
sében való megakadályozását vagy épen válságát.

Annak állandóan biztos alapokon kell nyugodnia 
és zavartalanul működnie. Ez minden személyi érde
ken felöl álló kfzérdek. De Gyürky nem hagyja egé
szen abba a dolgot. Egy lépéssel megy tovább, megy 
a nyugdíjigények javítására nézve. Kiszámította, hogy 
egyetemes nyugdíjintézetünk mathematikai mérlege 
megenged évi 6C0 Kor. lakbér nyugdijat és még évi 
120 kor. özvegyi elféfási dijat. Hát ez a szép segítség 
is javítás. Az már mindegy bár mely formában adas- 
sék, csak biztosan adassék. De igazságos dolog is a 
lakbér nyugdíj, mert abban Gyürky javaslata szerint 
minden nyugdijintézeti tag részesülhet, holott korpót
lék utáiii nyugdíjban nem minden lelkész, mert nem 
minden lelkésznek törvény által rendszeresített korpót
léka van. Ha ez adott viszonyok másként meg nem 
engedik, az én szerény véleményem az, hogy a javas
latot hálásan kell fogadnunk. Reméljük is, hogy azt 
az egyetemes nyugdijintézeti bizottság is maga a folyó 
évi egyetemes közgyűlés is elfogadják és már 1916. 
év január 1-től törvényerőre emelik.

Vitéz l.ajo.s
lelkész.
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SZEHLE.
Minő iratok kellenek a katonáknak? A

„Reformátion“ 27 száma közli egy német hadosztály-
5 9 7

lelkész levelét, amelyben a lelkész örömmel konsta
tálja, hogy a katonáknak iratokkal való ellátása terén 
sokat tesznek az otthonmaradottak. Különösen nagy 
jelentőséget tulajdonit azoknak a vallásos színezetű 
helyi lapoknak, amelyek a háború kitörése után azért 
keletkeztek, hogy a szülőföld és a katona között való 
távolságot egy pár meleg szóval otthoni hírekkel áthi
dalják. Azt mondja, hogy a katonák ezeknek a lapocs
káknak módfelett örülnek. Még pedig azok is, akik a 
háború előtt papra-egyházra nem sokat adtak. Azért 
arra kéri az itthonmaradottakat, hogy ezeket a lapokat 
egy pár sor irás kíséretében szorgalmasan küldözzék 
hozzátartozóiknak. De a tartalomról is van egy pár 
szava. „Ne küldjenek válogatás és kritika nélkül akár
mit ide. Az a sok ismerős csodás menekülésről szóló 
história — hogy hogyan imádkozik egy katona a grá- 
n tlüzben, hogy csap le jobbról balról egy-egy gránát 
mellette: ő azonban sértetlen marad — mind haszon- 
talanság. Sajnos, mégis nagy szerepet játszanak ke
resztyén katonalapokban. Többször megfigyeltem, 
hogy komoly férfiakra — tisztekre és a legénység 
közé tartozókra egyaránt — akik gyakran voltak tűz
ben, rossz hatást tettek. Az ilyen élmények sokkal 
szentebbek, mintsem hogy ilyen tolakodó formában a 
nyilvánosság elé hurcolják őket. Nekem jogom van 
ezt mondani, mert magam is több Ízben voltam a 
halál közvetlen közelében, tudom tehát, mit jelent a 
háborúban az a mondás: „Hívj engem segítségül a 
nyomorúság idején és én megszabadjak tégedet!“

Nem a táborba való a téritőbeszéd modora sem, 
amelynek evangelizáló gyűléseken más viszonyok és 
körülmények között meg van a maga értelme. A küzdő 
harcosnak is szüksége van ana, hogy leikébe markol
junk s hogy Jézusról a Megváltóról szóljunk neki, 
azonban tegyük ezt okosan és minden túlzás nélkül. 
Mindeneket megvizsgáljatok és — csak a jót küldjé
tek ki 1“

Ezz» 1 a felszólítással végződik a levél. Nekünk 
is jó volna ezt megszívlelnünk. Sok haszontalan és 
mondva csinált, minden igazságot és valóságot nélkü
löző könyv kerül most a mi katonáink kezébe is!

A szabadkőműves kérdésről a „Világ“ az 
utolsó szót szeptember 5.-i számában mondotta ki. 
Ebben a számban Popini Albert dr. irt cikket A „sza
badkőművesség és — Kubinyi Géza“ c. alatt. E cikk 
sem ment kellemetlenül ható Személyes éltől és némi 
idegességtől. Ráfogja Kubinyi Gézára azt, hogy kerü
leti felügyelő székre való aspirációinak a megbukása 
miatt indított hadjáratot a szabadkőművesek ellen. 
Bennünket a dolognak ez a része igazán nem érdekel 
s bármennyi pikantéria legyen is. az ilyen „leleplezé
sekben“, a szabadkőművesség nivója érdekében jobb 
lett volna, hogyha a kérdés tárgyalásából ezeket a 
személyes momentumokat teljesen kikapcsolok volna 
Végre is Kubinyi Géza csak egy ember. Csak egy
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azok közül, akik a szabadkőművesség és a protestáns 
egyház szolgálata között némi inkompatibilitást látnak. 
Annak, hogy ezen felfogás vallóit személy szerint 
sorra vegyük, egyáltalán nincs értelme. A kérdést elvi 
magaslatról kellene nézni.

E tekintetben Popini Albert cikkében újat nem 
mond. Tiltakozik a szabadkőművességre szórt haza- 
fiatlanság vádja ellen s felállítja azt a tételt, hogy az 
egész emberiséget szolgálja az, aki a hazáját szolgálja 
— s a szabadkőművesség e kánon szerint él. A hitet
lenség és erkölcstelenség vádját rágalomnak bélyegzi, 
azt mondván, hogy a szabadkőművesség a hitet, mint 
kinek-kinek legbensőbb lelki ügyét minden vallásnak 
arra hivatott papjaira bízza. „A szabadkőművesség 
fenn állván az emberi gondolkodás csúcsain, ahonnan 
az emberségnek előtte elterülő történetét épugy belát
hatja, mint egykor Krisztus, ama dicsőséges országo
kat és a föld kereket . . . nem szegődhetik szolgálatába 
semmiféle felekezetnek, hanem valamenyinek híveit egy
formán megbecsülve fehér lobogójára jelszóul tűzi fel 
az Isten békéjét.“

Erre a fejtegetésre a logika szempontjából csak 
azt kell megjegyeznünk, hogy a tételt meg is lehet 
fordítani. Ha a szabadkőművesség felekezeti célokat 
nem szolgálhat — felekezeti szempontból esetleg jogo
sult lehetne a szabadkőművesség perhorreskálása! Ez 
azonban csak egy logikus eshetőség. Valójában mi 
lutheránusok vagyunk és leszünk mindig azok, akik a 
legkevésbé logikusan és önzőén nem magunkért és 
felekezetűnkért dolgozunk, hanem minden téren paza
roljuk lelkünk kincseit. Egyházunk igaz, hogy ennek 
az önzetlenségnek a nyomorékja és koldusa. Ezért az 
öngyilkossággal határos heroizmusért több megértést 
és méltánylást kívánhatnánk a magunk számára. Azon
ban ez is egy felvonása a mi tragoediánknak. Rajtunk, 
a mi élhetetlenségünkön, a mi rokonszenvünktől ki
sérve nőnek nagyra az ilyen áramlatok, s szárnyra 
kelve azonban elsőbb is bennünket csúfolnak meg!

Hazug temetések. Aligha kerülte el elgondol
kozó újságolvasónak a figyelmét az a közlemény, amit 
a Martinovics szabadkőműves páholy kérésére több 
lap közzétett s amely így hangzik: „A Martinovics 
szabadkőműves páholy és tagjai nem vettek részt dr. 
Bányai Elemér vasárnapi temetésén, noha az elhunyt 
iró a páholynak és az általa képviselt eszméknek és 
világfelfogásnak lelkes hive volt. A páholy tagjai azért 
maradtak el az egyházi és hivatalos szertartási teme
tésről, mert előre látták, hogy annak nagyrésze, ami 
e temetési ünnepségen történni fog, ellentétben van e 
páholy tagjainak és így Bányai Elemérnek életben val
lott felfogásával. A Martinovics Szabadkőműves páholy 
B. E. sírjára folyó évi szeptember 26-án vasárnap 
délelőtt 11 órakor teszi le a páholy koszorúját. Ez 
alkalommal Jászi Oszkár mond a sírnál beszédet.“
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Ez a közlemény több szempontból igen figye
lemreméltó. Kár, hogy a Bányai temetés nem sérelem 
s így az általa felvetett problémával egyházi lapjaink 
aligha fognak foglalkozni. Pedig nagyon érdemes volna. 
Mert a Martinovics szabadkőműves páholy e szokat
lan közleményével egészen új útra a végső konzek
venciák levonásának az útjára lép.

Nem ismerjük Bányai Elemért, de a M. páholy 
közleményéből az tűnik ki, hogy B. E. csak névleg 
volt katholikus szabadkőműves testvéreinek a meg
győződése szerint. M ikor tehát koporsója felett Pro- 
hászka püspök mondott beszédet, egy másik kath. 
pap pedig elénekelte a circumdederunt-ot, akkor rósz 
helyen tették ezt, mert a halottat ez mind meg nem 
illette, — élete méltó betetőzése egy szabadkőműves 
búcsúztató lett volna s hogy ez el ne maradjon, a 
Martinovics-páholy külön zarándokol ki a temetőbe, 
hogy elmondassa és meghallgassa Jászi Oszkár bú
csúztatóját.

Manapság mind közönségesebb jelenség lesz az 
egyházával végkép meghasonlott ember. Különösen 
nem ritkaság ez egy konzervatív, fejlődésében a hala
dástól messze elmaradt gondolkozású egyházban. Ott, 
ahol az egyéni meggyőződés, a személyes hit üdvö
zítő volta a centrális dogma, ez az eset ritkább, de 
mégsem hiányzik egészen.

Gondolkodásban, érzésben mély örvények és 
szakadékok választanak el sok embert egyházától, a 
jogi hozzátartozás pókhálószála azonban nyúlik és 
nem szakad el. Esküvőnél, keresztelésnél, de különö
sen temetésnél ezen a szálon, illetve jogcímen megje
lenik a pap és gyöngéd érzésű emberek számára néha 
szívfacsaró látvány, hogyan veszi pl. birtokába a holt- 
tesiet s hogyan végzi el fölötte a maga szertartását. 
Az ilyen hazug temetések a maguk stilszerütlenségével, 
esztetikátlanságával a legszomorúbb élmények közé 
tartoznak.

Már most a probléma az, hogy mikor tartozik 
egy ember önmagának, egyházának, csiládjának és 
barátainak a konzekvenciák levonásával s viszont 
hogyan óvhatja az egyház meg magát egy, papra hí
vekre egyaránt kellemetlen szereptől, vagy ha már el 
kell végeznie egy funkciót, hogyan tegye azt a hely
zetnek és a körülményeknek megfelelően, hogy valami 
szabadkőműves páholy vagy más szervezet rá ne 
süsse a „meg nem felelő“ megállapítást s egy héttel 
később külön megfelelőbb pótbúcsuztatót ne tartasson.

Az igaz, hogy erre a problémára eddig nem az 
etikában és a pasztorálisban keresték a feleletet, ha
nem a dogmatikai és még inkább a legtriviálisabb 
jogi megoldással elintézettnek tekintik a kérdést, de 
azért mégis jó lesz ebből a szempontból is törődni 
vele. Hátha a Martinovics páholy szokatlan fellépése 
iskolát csinál?!
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A hallatlan mérveket öltő élelm iszer uzsora 
és nyerészkedés ellen a leipzigi lelkészek a köv. 
nyilatkozattal szálltak sikra. „ Az, hogy a gazdasági 
élet minden egyes jelenségével foglalkozzék, nem fel
adata az egyháznak, de az, hogy szót emeljen nehéz 
időkben a tulságba menő nyerészkedés ellen, igen is 
joga és kötelessége. A tartománygyiilés megállapította, 
hogy ezt most olyan élelmiszerekkel és cikkekkel is 
nagy mértékben űzik, amelyekből elég készlet van. A 
leipzig-városi és leípzig vidéki lelkészt k a két leipzigi 
szuperintendens elnöklete alatt összegyűlvén, minden
kit felszólítanak, hogy tartsa lelkiismereti kötelességének 
az uzsora ellen való küzdelmet s különösen teljes 
erejéből támogassa az uzsora ellenes törekvéseket. 
Ez az óvatos határozat nagyon fontos köíelességre 
hívja fel az egyház figyelmét. Az egyháznak kellene a 
nyilvános élet lelkiismeretének lennie. Az egyházi ön
tudat sülyeJésenek és gyengeségének a jele az, hogy 
az egyház az erkölcstelenséggel nagyon sokszor közeli 
érintkezésbe jutó drágasággal szemben csak az „alvó 
lelkiismerct“ szerepét játsza. A Mammonimádás gyilkos 
levegője bennünket is kikezdett. Alázattal és meg
görnyedve kalapot emelünk a pénz, a nagy vagyonok 
előtt, de a becstelen vagyonszerzéssel szemben való 
fellépésre nem érezzük magunkat kötelezetteknek. 
Pedig ez a só „megizetlenedésének* a tünete. Mi van 
a világ meggyőzesének a missziójával?! . . .

KÜLÖNFÉLE.
Bélák István féle alapítvány. A veszprémi 

egyházmegye Istenben boldogult felügye'ője Bélák 
István enyingi ügyvéd, kinek gyiszos elhunytáról la
punk 36-i< számában adtunk jelentést, egy 300 (há
rom-száz) koronás alapítványt tett a lajoskomáromi 
evang. egyháznak azzal a kikötéssel, hogy évenként 
egyszer a lajoskomáromi lelkész Enyingen evangélikus 
ister.tiszteletet tartson; ennek fejtben élvezi az alapít
vány évi kamatait.* Ha azonban Enying missziói lel- 
készi körré bővül, az alapítvány a missziói kör ré
szére lesz kiszolgáltatandó. A veszprémi egyházmegyei 
közgyűlésen már tárgyalva volt, hogy Enying missziói 
leikészi állássá bővíttessék. Kiválóan alkalmas lenne, 
mint járási székhely, lelkészt megtelepedésnek, vasút 
vonalával könnyen elérhetők lennének a körülte fekvő 
szórványok, melyek nélkülözik a lelkieket, különösen 
segítve lenne az anyaegyházon Lajoskomáromon, mely
nek a vasárnapi egy délelőtt, egymás után tartott két 
nyelvű istentiszteleti rendje egészség és idegölő mun
ka, egyházi ünnepkörökben pedig egyenest emberi 
lehetetlenség a temérdek istentisztelet tartása (pl. ád-

* Utólag értesülünk, hocy a megboldogult az enyingi ref. 
egyház javára is tett egy 300 koronás alapítvány azzal a felté
tellel, hogy a ref. templomban az enyingi evang. hívek számára 
evangélikus istentisztelet tartható legyen.
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vent első vasárnapján 6, mondd hat istentiszteletet 
kell tartani: 1. német istentisztelet, utána 2. német 
úrvacsora, 3. magyar istentisztelet, utána 4. magyar 
úrvacsora, délután 5. német istentisztelet imával, utána
6. ugyanaz magyarul. Karácsony tavaly 3 napos ün
nep volt, ez jelent 3X2 6 prédikációt; úrvacsora két- 
izben, délután kétízben könyörgés. Karácsony közvet
len közelében: ó év — új év — vizkereszt — utána 
vasárnap két-két beszéddel, kb. 14 beszéddel, ha nem 
jön közbe temetés stb. Ennek elvégzése — egy em
ber által — testi és lelki lehetetlenség!) Másfelől az 
enyingi hívek száma, mely kb. 100— 120 körül van s 
akik lutheránus lelkészt csak temetéskor látnak, sür
geti a missziói lelkészi állás szervezését.

Ezeket az igazán égető egyházi bajokat látta meg 
a veszprémi egyházmegye nemes lelkű boldogult fel
ügyelője, midőn az enyingi missziói lelkészi állás sür
getésére alapítványát megtette. Szeretettel felhívjuk il
letékes egyházfőhatóságaink nagybecsű figyelmét az 
elhunyt egyhlzmegyei felügyelő végakaratára. Amit a 
„világi“ kezdeményezett, azt hajtsák végre az egyháziak. 
Az alapítványi levél így hangzik:

„Alu írott a lajoskomáromi ágostai h. evangélikus 
egyháznak 300. — szóval háromszáz korona alapít
ványt teszek az alább felsorolt kötelezettségek betar
tása esetén:

1. Halálom napjának évfordulójához legközelebb 
eső vasárnapon Enyingen mindaddig evangélikus is
teni tisztelet tartandó, amíg az enyingi missió kör lel
készi körré alakíttatik s a körnek lelkésze leend.

2 Az alapítván) i összegnek kamatai az isteni 
tiszteletet végző lelkészt illeti.

3. A lelkészi kör betöltése után ezen 300. — 
szóval háromszáz korona a missió kör részére lesz 
kiszolgáltatandó.

Enying, 1915. augusztus hó 16-án.

Előttem:
Knopp Árpád s. k. Bélák István s. k,
I)r. korpady Zoltán s. k.

Legyen ezen evangéliomi szellemről tanúskodó 
alapítványon Isten áldása, alapítója pedig részesüljön 
az örök békeségben.

Egyházmegyei elnökség-választás. A zólyomi
egyházmegyében az elnökség mandátuma lejárván, a 
gyülekezetek felszólitattak esperes és esperességi fel
ügyelő-választó szavazatuk beküldésére. A szavazás 
eredménye az lett, hogy egyházmegyei felügyelővé 
újból Csipkay Károly közigazgatási biró, főesperessé 
pedig ismét Bakay Péter választatott meg. Kívánjuk, 
hogy az egyhangú bizalommal újból megválasztott 
elnökség az uj cikluson át is előnyösen ismert böl
csességével és hűségével szolgálhassa szentegyházunk 
ügyét!
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Hősi halál. Ifj. Pálfi Péter középiskolai tanár
jelölt, a budai állami tanítóképző intézet nevelője, folyó 
évi augusztus hó 30-án, a Strypa folyó melletti ütkö
zetben hősi halált halt. Három napi nehéz tusa után, 
mint a marosvásárhelyi 22. honvédgyalogezred had- 
anródja, századával a menekülő oroszt üldözvén, shrap- 
nellgolyótól találva, élte legszebb virágjában, 25 éves 
korában, a harcmezőn elesett. Bajtársai Urlow község 
határában, külön sírba helyezték örök nyugalomra.

G yászrovat. A szepesremetei ev. egyház köz- 
tiszteletben állott felügyelője, Szelényi Károly szep
tember 11-én meghalt. 13-án temették nagy részvét 
mellett.

Kitüntetett urinők. Az iglói nők közül kik a 
háború kezdete óta csodás kitartással és végtelen 
odaadással ápolják és gondozzák a tartalék-kórházban 
a beteg és sebesült katonákat — eddig négyet része- 
sit.etí kitüntetésien a legfelsőbb kegy. Még pedid 
Folgens Kornélné a Vörös Kereszt Egylet hadiékitrné- 
nyes II. oszt. tiszteletjelvényével, Dr. Széli Gyuláné és 
Schmidt Józsefné a V. K. E. hadiékitményes ezüst 
érmével és Durányi Róza diakonissza-nővér a V. K. 
E hadiékitményes bronzérmével !ett dekorálva. Büszke 
lehet az iglói ev. egyház női tagjaira, mivel mind a 
négy eddig kitüntetett urinő az ő kötelékébe tartózik, 
de különös örömünkre szolgál, hogy a legmagasabb 
helyről jövő kitüntetés megtalálta a mi kedves Róza 
nővérünket, aki azt csendes, de buzgó és fáradhatatlan 
munkálkodásával igazán ki is érdemelte.

Kitüntetés. A király Kardos Béla tartalékos tá
bori lelkésznek az ellenséggel szemben kitűnő és ön
feláldozó szolgálata elismeréséül a lelkészi érdem 
kereszt második osztályát a fehér vörös szaüagon 
adományozta.

Kinevezés. A közoktatásügyi miniszter Szénfy 
Zollen iglói ág. h. ev. fegimn. oki. helyettestanárt a 
nevezett főgimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki.

Papavatás. Scholtz Gusztáv bányakerületi püs
pök szeptember 11-én Dr. Horváth Károly lelkészjelöl- 
1et pappá avatta. Dr. Horváth a piarista-rend volt 
tagja, oki. középiskolai tanár áttérve az evangélikus 
vaHásra az eperjesi, majd a pozsonyi akadémiára irat- 
koz( tt be. Tanulmányainak elvégzése után a lelkészi 
vizsgát kitűnő sikerrel letette és a váci egyháztól nyert 
kápláni hiványa alapján pappá szenteltetett. Az Ur áldó 
kegyelme legyen további munkálkodásán is.

Tábori lelkészi kinevezés. A hadvezetőség 
Jurányi Lajos budapesti Deáktéri segédlelkészt tábori 
lelkésszé nevezte ki és szolgálattételre Bécs városába 
rendehe ki. Jurányi testvér, aki Budapesten sebesült 
katorák lelki gondozását sok odaadással végezte, 
felelősségteljes uj munkakörében is bizonyára áldásos 
működést fog kifejteni.

A bányakerületi lelkészi értekezlet szeptem
ber 29-én délután hat órakor tartatik meg.

A Luther társasági tankönyvek készen van
nak ugyan, de még nem tudunk róla, hogy engedé
lyezve volnának, Ily körülmények között a nagy sietés 
dacára is alighanem lekéste a társaság az idei tanévet. 
Roppant jellemzőnek találjuk, hogy a budapesti evang. 
iskolákban a tankönvvek nincsenek bevezetne. Nagy 
üzleti élhetetlenségre vall az is a társaság részéről, 
hogy az evang. iskolák tankönyvjegyzékén a Luther- 
társaság könyvkereskedése nem volt felsorolva azon 
cégek között, amelyeknél a tankönyvek szintén meg
szerezhetők. A „saját kezelésnek" igen rósz vége lehet, 
hogyha ilyeu ügyetlenségek következtében a könyv- 
kereskedés forgalma minimumra redukálódik és a 
közönség elszokik tőle. A tankönyvek ellen a kritika 
is mozgolódik, még pedig bizonyára érdektelen oldal
ról. Az Ev. Egyházi Életben Stettner Gyula angyali 
szelídséggel rója meg azt a csupán nyomdai és ke
reskedői szempontból érthető bőkezűséget, hogy az 
ötödik elemi népiskolai osztály számára (heti két óra!) 
200 oldalas természetrajzot produkáltak (melyen kívül 
ebben az osztályban legalább hét tankönyvet kötele
zően meg kell vennie a tanulónak!) s hogy pl. fö ld 
rajzot ép a leglázasabb határeltolódások idején sietett 
a társaság közzé tenni.' „Sajnálatos mulasztásnak" 
mondja ezt a kritikus s azt gyanítja, hogy a Remenyik- 
féle földrajz könyvet aligha fogjuk használatba vehetni. 
Mi annak idején könyörögve óvtuk a társaságot a 
dOiOg elhamarkodásától. Semmi kérés nem használt, 
hiszen a könyvek már ki voltak szedve s a dolgot 
megállítani nem lehetett. Aggódva várjuk, mikor jön 
már az a feltétlen bizonyossággal kilátásba helyezett 
miniszteri approbáció, hogy legalább egy pár későn 
kezdődő falusi iskolába be lehessen vezetni a tan
könyveket. Budapestre ez évben már nem számíthat a 
társaság, a rendesen megkezdődő iskolákra másutt sem.

Tanitóvá lasztások. A zólyombereznai\ekwyegy- 
ház megüresedett tanítói állására egyhangúlag Szekurisz 
Antonia oki. tanítónőt választotta meg. — Tótpelsöcön 
folyó hó 16-án tartották meg a kántorválasztó köz
gyűlést. A hívek egyhangúlag Bothár Lajos gönczölfalvi 
tanítót választották meg, a ki uj állását már elfoglalta. 
Működésűket Isten áldása tegye sikeressé.

Adakozások Szécsényben. A múlt és folyamán 
adakoztak orgona alapra: Kálmán Sándor másodfel
ügyelő 100 kr., Szigyártó Pál egyházfelügyelő 100 kor., 
Pokorny Pál 200 kor., Kríváchy Antal 100 kor., Gotts- 
tágh Lajos 30 kor., Pintér Sándor 10 kor., Paulusz 
János dolányi lakos 10 ko r, Prauda Lajos sz. felfalui 
20 kor., Jancsó István szécsénykovácsii 10 kor., Pauló 
Anna iskolás leány 2 kor., Huszár Jánosné dolányi 5 
kor., Ágner Pál sajgópusztai 3 kor., Baczka Pálné 10 
kor., Paulusz Pál dolányi 5 kor., Krizsányik András
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sipoki 10 kor., Obreczán Ferenci szécsányfelfalui 5 
kor., Oravecz Márton almáspusztai 10 kor., Bendiák 
Pál gépész 10 kor, özv. Prauda Mihályné felfalui 10 
k o r, Dudás Istvánné 3 kor., Dicse János petői 4 kor., 
Furák Ferencz tanuló 2 k~r., Lavrik János csalári 2 
kor, Ruzsinszki JAzsef konfirmandus 2 kor., Bohács 
Jánosné 1 kor., Oravecz János almá^pusztai 10 kor., 
Tacsik Györgyné 2 kor, Jancsó János 10 kor., Pa- 
czek István dolányi 25 kor., Krizsányik János felfalui 
20 kor., Promda Pál felfalui 20 kor., nógrádi e>p. 
gyárűnt. 70 kor., közalap 200 kor., összesen orgona
alapra 1011 kor. Harangalap a: Bendiák Pál 10 kor. 
Vizsgái julalomkör-yvekre Szigyártó P. I 10 kor.-t adott. 
Templomi gyertyákra begyült 26 kor. 80 fill., g' ám- 
intézetre 34 kor. O tárgyertyát adőlt tiz egyháztag. 
Hadi kölcsönre jegyeztek: Pokorny Pál 110000 kor.-t, 
Krivácha Antal 12000 ' or -t, anyaegyház 6000 kor., 
dolányi fiókegyház 400 kor., Go tstágh Lajos 600 kor., 
Kálmán Sándor 700 kor., Nemes Győző tanító 4(X) 
ko ., Huszágh Gyuláné 200 kor., idb. Hlowács János 
500 kor., Huszár Jánosné 200 kor., Szomor György 
5000 kor., Oravecz Pál 4000 kor., Oravecz Mártonné 
10C0 kor., Oravecz Erzsi 1000 kor., Paulucz Mária 
100 kor., Paulucz István 300 kor., Paulucz Mihá'yné 
200 kor., Hornyon Pá! 600 kor., összes hadikölcsön- 
jegyzés 134203 kor. A Széc ényben állomásozott 11 
honv. gy. e. elhunyt katonáinak temetési költségeire 
özv. Nagy Lászlóné 208 kor.-t gyűjtött. Huszágh Gyula 
lelkész ivére vak katonáink íelsegélyezesére adakoztak: 
Szécsényi Takaiékpénztár 100 kor., Kriváchy Antal 
400 kor., Sándor Móricz 50 kor., Kálmán Sándor 25 
kor., Kriváchy Antalné 20 ko ., Got stágh Lajos 10 
kor., Bárok 5 kor., Vecsci Mártonné 5 kor., N. N. 1 
kor., Huszágh Gyula 10 kor., Fertő Ferencz és neje 
5 kor., N. N. ! kor , Schück .Ferencz 5 kor., Szécsényi 
Népbank 20 kor., Izraelita hitközség 10 k r. Pokorny 
Mihály 4 kor., Szones 1 kor, Szécsény község 10 
kor., Hartstán főhadnagy 10 kor , Popovic; 2 kor., 
Dr. Kardos 2 kor., Engel Bernát 2 kor., Dr. Esőssy 
Béla 6 kor., N. N. 2 kor, Bolgár Miklósné 10 kor., 
Ferencrendi Zárda 40 kor., Róth Adolf 5 kor., Vancsó 
Béla 20 kor., Balassa yarmati Takaiékp nztár Szé- 
csér.yi Fiókja 25 kor., Kálmán Ábrahám 2 kor., Arnold 
István 3 kor., Váradi Rezső 2 kor., Reinen Mór 3 
kor., Klein Ármin 1 kor., Dr. Seidner Mórné 2 kor., 
Gláson 1 i or., Dr. Gutfreund Emilné 6 kor., Dr. Gross 
Jenő 20 kor., A szécsényi ev. egyház 10 kor., Králik 
István 3 kor., Ruzsiekó Antal 5 kor., Lengyel Sándorné 
3 kor., Körmendy Géza 2 kor., Lőwy Hermin 2 kor., 
K Ö. 1 kor., Herczeg Izidor 2 kor., Deutsch M. Sán
dorné 30 kor., Kov cs Fáni 10 kor. Összesen 914 
korona. Használt fém a hadsegélyzőnek 30 kg. súly
ban küldetett. Ezek az adományok s a gyűjtésben 
megnyilvánuló buzgóság szép bizonyságai annak a 
szellemnek, mely ezen kicsiny, de fontos feladatokra
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hivatott egyházunk híveit és vezetőségét eltölti. Öröm
mel adunk hirt róluk s kívánjuk, hopy a buzgó munka 
és le'kes adományok nyomán sok áldás fakadjon.

Győr. Akinek sok adatott, attól sok kívántatik. 
Ezért kellett a gyülekezetnek hadikórház céljaira áten
gedni a szeretetliázi internátus helyiségeit. 28 ágyas 
kórház lett belőle, melyet fehérneművel és élelemmel 
a közadakozás által támogatott belmissziói egyesület 
Iát el. Különben az 1914 évi jelentésből az tűnik ki, 
hogy az egyház élete jobbára csendes mederben fo- 
1) ik. 5121 a hívek száma, megkereszteltetett 140 gyer
mek. konfirmáltatott 106, eskettetett 39 pár, meghalt 
130 szemé y, hozzánk tértek ketten, kitértek hárman. 
Az egyháznak 196342 50 kor. vo t a bevétele, 2750*24 
kor. a pénztá.i hiánya. Iskoláira a gyülekezet 28939 85 
koronát fordított, összes vagyona 1,203 834 korona 
értéket képvisel. A szeretetháznak 21616 kor. volt a 
kiadása, a vagyona pedig 199,070 korona. A gyüleke
zet kebelében áldásos működést kifejtő intézmények 
a gyámintézet, a belmissziói egyesület és az énekkar. 
Adja Isten, hogy a gyülekezet továbbra is az evangé- 
liu ni világosság fáklyahordozója, a keresztyén sama- 
ritánusi szeretet megtestesítője lehessen.
- i---------1-----—----------------------—--------—i - i ------------- r r  - ----------------r in j-nn-rn

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A Luthcr-társaság számára készített imakönyvet nem a 

I.utlier-társasag adja ki. A Luiher-társaságnak a dolog nem volt 
slrgős. Eleget kellett volna tenni az alapszabályok rendelkezé
seinek s kiadás előtt meg kellett volna biráltatni az imakönyvet. 
Ebbe a halogatásba én nein mentem bele, mert úgy véltem, 
hogy az imádságoskönyv sürgős, meg azután azt is gondoltam, 
hogy úgy munkatársaim, mint jó magam kinőttem már minden
nemű előzetes bírálat alól. Mivel a társaság az alapszabályok 
rendelkezéséhez ragaszkodott, megbízásomról lemondtam s az 
imakönyvnek szept 1-én a társ, rendelkezésére bocsájtott kéz
iratát visszavettem.

Az imádságoskönyvet mégis ki kell adnunk. Els'sorban a 
katonák lelki épülésére, másodsorban pedig azért, ne hogy úgy 
lássék, mintha az imakönyvnek félnie kellene a kritikától, vagy 
a világosságtól E^ész j * lelkiismerettel adom bárki kezébe s 
nem félek tőle, hogy akár mi, akár pedig a Luther-társaság be
csületet ne vallott volna vele Ezt különben olvasóink hamaro
san megítélhetik, mert mihelyt az imádságos könyv a nyomdából 
kikerül, lapunk mcüékleteképen meg fogják kapni. A könyvecske 
részére kérem jóindulatú figyelműket, terjesztésében pedig hat
hatós támogatásukat!

Lapunk múlt heti száma a nyomda hibájából — ami a 
nehéz viszonyokban találja magyarázatát — elmaradt. Ezért e l
nézést kérve, az imakönyv melléklésével kárpótoljuk olvasóinkat.

A magyar bibliatársulat alapjára Hoffmann Karoly göl- 
nicbányai lelkész 20 koronát küldött s bejelentette a belépését.

A kapott nőegyleti alapszabályokat hálásan köszönöm.
Eladó könyvek. Egy lelkésztársunk özvegye szeretné férje 

könyveit eladni. Nagyobbrész/ prédikációk és alkalmi beszédek. 
Az érdeklődőknek szívesen adok felvilágosítást.
<uwu~u~rt~rivivri»->— ‘ -i—,******* * * - — «*«»»«« — - - - ******

K á p l á n t  keresek október hó 1-től kezdődő szolgá
latra Fizetése 1600 kor. készpénz, havonkénti részletekben fizetve; 
továbbá lakás, fűtés, világítás és takarítás.

Miskolc, 1915. szeptember 21..
Csók György

lelkész.
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^  THEOLÖGIAI ÚJDONSÁGOK; ^
Cremer Hermann] D. Dr. Biblisch-Theologisches 

Wörterbuch der neutest. Qräzität. 10. Völlig durch- 
gearb. und vielfach veränderte Auflage. Herausgeg. 
von D. Dr. Jul. Kögel. Ára félbőrköt. 3 6 — M.

Koehler, Lie. Franz. Der Weltkrieg im Lichte der 
deutsch-prot. Kriegspredigt. * — 50 M.

M ukthar Pascha. Die Welt des Islam im Lichte des 
Koran und Hadith. 1 50 M.

Schneider, Pfarrer I. Kirchliches Jahrbuch fürd die 
evang. Landeskirchen Deutschlands. Ein Hilfsbuch 
zur Kirchenkunde der Gegenwart. 6 .— M.

Passionspredigten in der Kriegszeit von Chappuzeau, 
Dörrfuss, Haering, Herzog, Ködderitz, Lueken, Rolffs, 
Schian, Schönhut, Taube. [Moderne Predigt-Biblio
thek XII. Reihe 2. Heft.] 1-35 M.

M egrendelhető az —
„ E v a n g é l i k u s  L a p <fc 

szerkesztőségénél Nagyból^ 
zsöny (Hontmegye.)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hivők használatára)

Ir ta :
RAFFAY SÁNDOR

budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l.............................„ 4.80
Párnázott „ „ .............................„ 7.—

Temetőgondozás és síremlékek:
Berz—Schilling. Volkstümliche Grabmalkunst und 

Friedhofgestaltung 3*50 M.
Entwürfe zu Grabdenkmälern mit origin.-Zeichnungen 

von Künstlern. Herausgeg. vom Verein für Kirchl. 
Kunst im Königr. Sachsen. 2 füzet 1*10 M.

Gedenkblätter für Gefallene aus dem Preisausschrei
ben des Dürerbundes —*60 M.

Grabmalkunst. Fünfzig Entwürfe zur Anregung, För
derung u. prakt. Betätigung neuzeitl. Grabmalkunst. 
I. köt. Aus dem Skizzenbuch von A. Schiller 6.— M.

Grassel, Dr. ing. Ehrengräbnisse und Gedenktafeln 
für unsere tapferen Soldaten. (Bayer. Heimatschutz
1914. 11/12. füz.)

Kühner K. Mehr Sinn für die S'ätten unserer Toten!
3.30 M.

Kapható és megrendelhetők:

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében. 

BUDAPESTEN, IX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

Világháború 
pontos térképei.

á korona 2 — O

Galícia' i Olasz
ország iSzerbia 
Franciaország «

Oroszország -ban
(Szibériában) levő hadi 
foglyok térképe K i . —

—  Kapható : ■ ■ - =
K Ó K A I  L A J O S - n á l

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

O R G O N A -G Y Á R .
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alko tó ja

R ie g e r  Ot tó
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-utca 29. az,
A párisi, bécsi, pécsi s tb . kiállításokon kitün
te tve Kedvező fizetési feltételek m elle tt k i
váló, tisz ta  légnyom ási csőrendszerü (pneu
m atikái) tartós, nemeshangu orgonákat szá llít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szá llíto tt, közte  
a k i r á ly  o r g 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 vá ltozatú , 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

W W 9W W W W W W W W W W W W '
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosrnaróton.
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-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDESZ LAJOS.
f ó m u n k a t Arsak  : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNO S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény,

Tartalom : Homola István: Fontos számok. — Szemle. — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Fontos számok.
Az 1913. évi Magyar Statisztikai Évkönyv fonto

sabb hitfelekezeti adatai. Tekintettel a jelen viszonyokra, 
melyekben magam is itt Kassán kezdettől, mint a 
harcszintérbe eső helyen a háborúval és kórházi vi
szonylataival állandóan le vagyok foglalva és igénybe 
véve, ez oknál fogva nem részletezhetem ez által oly 
mértékben és terjedelemben a kormány hivatalos jelen
tése és a Statisztikai Évkönyv alapján az ország egy
házi, valláserkölcsi közállapotait, hitfelekezeti adatait, 
mint azt eddig, az új egyházpolitikai törvények életbe
lépte óta állandóan tettem ; azért ezúttal csak az ed
digi ez irányú statisztikai közleményeim összefüggésé
nek, folytatásának fentartása és a lap olvasóközön
ségének ezen adatok iránti érdeklődésének kielégítése 
szempontjából közlöm az elmúlt hetekben megjelent
1913. évi Statisztikai Évkönyv fontosabb s közérdekű 
hitfelekezeti adatait röviden összefoglalva, abban a re
ményben, hogy a békés, nyugodt viszonyok beálltával 
a következő Évkönyv alapján a nagy világháború 
adatait és hitfelekezeti szempontból a régi alakban és 
terjedelemben ismertethetjük és tárgyalhatjuk.

Kiszámított népesség volt 1913. év végén a ter
mészetes szaporodás és a vándorlások figyelembe vé
telével Magyarországon: 18,737.17, ebből százalékok
ban r. kath. 49*5, ref. 14 2, evang. 71.

Horvát-Szlavonországokban összesen: 2,672.690, 
ebből %-kan r. kath. 718, ref. 0 7, evang. 1*3; a 
Magyarbirodalom összes népessége 1913. év végén: 
21,409.716, ebből absolut számokban r. kath. 11,193.389 
(7 o -b a n  52-3), ref. 2,684.243 (%-ban 12-5), evang. 
1,356.874 (%-ban 6 3). Vagyis 1910-től a három év 
alatt a birodalmi népességben a r. kath. népesség • 
52*l7o'ról 52 37»-ra emelkedett, a ref. népesség 12 6 
7 0-rbl 12 57o-ra, az evang népesség 6*470-ról 6*37„-ra 
csökkent.

Szomorú folyamata ez, az évek óta állandóan 
részletesen ismertetett és tárgyalt tüneteknek. Talán 
rosszul esik néha a jogos kritika, az egészséges fejlő
désnek és haladásnak a protestantismusban ezen nél
külözhetetlen levegő, ámde e kétségbevonhatatlan szá
mok megdöntőén bizonyítják, hogy a hazai Protestan
tismus körében mégsem, nem mindenek vannak oly 
ékes és szép rendben, mint azt a zöld asztaloknál 
rendszerint ünnepelni szoktuk.

A jelzett három évben a gör. kath. népesség 
97  százalékról 9 8 százalékra, az unitárius 0 3 száza
lékról 0 4 százalékra emelkedett, a gör. kel. 14 3 szá
zalékról 14 2 százalékra, az izraelita 4*5 százalékról 
4*4 százalékra csökkent.

A magyarbirodalomban 1913-ban összesen 195.030 
házasság köttetett, ebből vegyes házasság 24.568 szá
zalékban 12*6. Az ezer lélekre eső arány 9*1, az előző 
évi 8*6-tal szemben. Tiszta evang. házasság 8.891, 
2.749 (százalékban 23*6) evang. vallásu vőlegény kö
tött más vallásu (ebből 1*982 r. kath.) nővel és 2.688 
(százalékban 23*2) ev. vallásu menyasszony között más 
valjásu (ebből 1.778 r. kath.) férfival házasságot.

Az evang. egyház megáldott 8*676 egyező, 2*331 
nem egyező vallásu, összesen 11.007 házasfélt s meg 
nem áldott 215 egyező, 357 nem egyező vallásu házas
félt. A társországokban 344 egyező, 46 nem egyező, 
összesen 390 házaspárt áldott meg egyházilag.

Az egész birodalomban összesen 17.485 keresz
tyén házasfelek között kötött házasság nem áldatott 
meg egyházilag az 1913. évben.

A gyermekek vallására vonatkozó megegyezé
sekre, illetőleg reverzálisokra szolgáljon tájékozásul a 
következő kimutatás:

A megegyezésekből Magyarországon 1913-ban a 
róm. kath. egyház nyert 585*5, a gör. kath. egyház 
nyert 80, a református egyház vesztett 63*5, az ág. h. 
evang. egyház vesztett 243*0, a gör. kel. egyház vesz-
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ett 202 5, az unitárius egyház vesztett 22 5, az izraelita 
egyház vesztett 59*0, a baptista egyház nyert 0 5, az 
egyéb vesztett 3’5. Összesen 1896-tól 1913-ig a róm. 
kath. egyház nyert 10.882-0, a gör. kath. egyház nyert 
263 0, a református egyház vesztett 3.640-5, az ág. h. 
evang. egyház vesztett 4.164*0, a gör. kel. egyház 
vesztett 2.271-0, az unitárius egyház vesztett 243*0, 
az izraelita egyház veszteit 808 0, a baptista egyház 
nyert 0.5, az egyéb vesztett 19 0.

Horvát-Szlavonországokban 1913-ban a róm kath- 
egyház nyert 540, a gör. kath. egyház nyert 1*0, a 
református egyház vesztett 4-0, az ág. h. evang. egy
ház vesztett 19 0, a gör. kel. egyház vesztett 32 0- 
Összesen 1899-től 1913-ig a róm. kath. egyház nyert 
851 0, a gör. kath. epyház vesztett 10, a református 
egyház vesztett 184 0, az ág. h. evang. egyház vesztett 
220 5, a gör. kel. egyház vesztett 443 5, az unitárius 
egyház vesztett 1*5, az izraelita egyház vesztett 0*5, 
az «egyéb* vesztett 0*5.

Magyarbirodalom összesen 1896-tól 1913-ig
a róm. kath egyház nyert 11.733-0, a gör. kath. egy
ház nyert 262 0, a református egyház vesztett 3.824.5* 
az ág. h. evang. egyház vesztett 4.384*5, a gör. kel. 
egyház vesztett 2.714-5, az unitárius egyház vesztett 
244-0, az izraelita egyház vesztett 808 5, a baptista 
egyház nyert 0-5, az egyéb vesztett 19-5.

A Magyarbirodalmi önügyekben az adatok Hor- 
vát-Szlavonországokra vonatkozóan csak 1899-től 
értendők, miután ott csak azon évtől vannak adatok.

Amennyi az egyik felekezet nyeresége, ugyan- 
anyi természetesen a másik fél felekezetének veszte
sége. Ahol a megegyezések száma páratlan szám, ott 
a nyereség és veszteség csak tört számokban fejez
hetők ki, és a magyarázata annak, hogy tört számok 
is szerepelnek.

Evatig. élve született 1913. évben Magyarországon 
törvényes 37.634, törvénytelen 2.286, együtt: 39.920; 
Horvát-Szlavonországokban törvényes 1.511, törvény
telen 81, együtt: 1 .592. A Magyarbirodalomban ev- 
törvényes szülött összesen: 39.145, törvénytelen 2.367, 
együtt: 41.521. Száznál élve szülött közt törvénytelen 
volt evang. 5*7, r. kath. 8*1, gör. kath. 8-3, gör. kel. 
13*5, ref. 9*1, unit. 14*0, izr. 11*4.

Magyarországon a 39.920 evangélikus uj szülött
ből megvolt keresztelve 38.985, nem volt megkeresz
telve 935; Horvát-Szlavonországokban az 1.592-ből 
megvolt keresztelve 1.541, nem volt megkeresztelve 
51-— Az egész birodalomban 1913. évben 10.283, új
szülött keresztyén szülőktől származó gyermek nem 
részesült a keresztség szentségében.

Felnőtt korban 96 lett megkeresztelve. Konfirmálva 
volt az anyaországban 25.805 a társországokban 634 
ev. gyermek.

Meghalt Magyarországon összesen 432.928. eb
ből evang. 27.651, Horvát-Szlavonországokban össze-
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sen: 67.947, ebből ev. 918. A birodalomban száz el
halt között r. k. 50 9, gör. kath. 11*2 ref. 123, ev.
5-7, gör. "kát. 16-7 unit. 0*4, izr. 2*7

Természetes szaporodás az egész birodalomban 
234*731, ebből evang. 12-943.

Egyházi temetésben részesült ev. 27*310 a zár
jelben lévő számok Horvát-Szlavonországokra vonat
koznak (868), nem rászesült egyházi megáldásban 
341 (50) Az egész birodalomban pedig 14.054, keresz
tyén halott nem részesült egyházi megáldásba*\

Gümókórban elhalt összesen 69.608, öngyilkos 
volt 4.238.

Az anyaországból 87.722, a társországokból 
13.999, összesen 96.721 egyén vándorolt ki 1913-ban 
Ezekből férfi 46.308, nő 50.413. A kikötő városok és 
külállamok adatgyűjtése szerint a főösszeg 119.159.

Evang. volt az anyaországból kivándoroltak kö- 
7.218, ebből magyar 810, német 4.059, tót 2.149. Né
metországba 415, Romániába 429, Amerikába 6.280, 
a többi más államokba 0. A társországokból 275 evang. 
vallásu vándorolt ki, ezekből 21 magyar, 182 német 
67 tót. balkáni államokba 27, Amerikába 235.

Visszavándorolt Magyarországba összesen 18.148, 
Horvát-Szlavonországban 3*632, összesen 21*790. Ezek
ből férfi 17.339, nő 4.441, evang. vallásu 1.701, (23) 
összesen 1.724. A ki és vissza vándoroltakat egybe
szedve veszteség, illetve különbözet az evang. egyház
nál 5.969.

Bevándorolt, leginkább Amerikából és Németor
szágból evang. vallásu 600 és 8, összesen 608.

Az egyes felekezetek nyeresége vagy veszte
sége az áttérések folytán 1913-ban — és 1896-tól
1913-ig.

Felekezet. 1913-ban.
1896-tő l
1913-ig

ö s s z e s e n .
1913-ban.

1898-tő l
1913-ig

ö s s z e s e n .

Magyarországon H^rvát-Szlavon-
országokban.

Róm. kath. ny. 714 ny. 21.807 V. 38 V. 1.379
Gör. kath. ny. 10 ny. 2.446 V. 6 V. 195
Református V. 328 V, 9.043 ny 1 ny. 308
Ág. h. evang. ny. 134 V. 4.703 V. 12 V. 40
Gör. keleti V. 297 V. 6.659 ny 78 ny. 1.737
Unitárius V. 111 ny 219 — V. 9
Izraelita V. 377 V. 6 199 V. 21 V. 347
Baptista ny. 289 ny. 2.412 — —

Egyébfelekezetü V 34 V. 280 V. 2 V. 75

ny. =  nyereség, v. =  veszteség.

Felekezeten kívülivé lett 1913-ban evang. férfi 
81, nő 78, együtt 159, visszatért 5 férfi, 2 nő, ezek 
levonásával veszteség e címen 152. 1896-tól, 1913-ig 
összesen 4 929 evang. lett felekezetenkivülivé s vala- 

’mennyi felekezetből ezen idő alatt összesen 30,440. 
Jelentékenyebb felekezetből való kilépés 1913-ban az:
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evangélikusoknál előfordult Tolna vármegyében 16, 
Békésben 11, Torontálban 118. 1913-ban összesen 
7.842 házasság bontatott fel elválás folytán, a melyek 
között az evangélikusok 667-el szerepelnek. 3 143 
esetben a férj, 4.505 esetben a nő, 160 esetben férj 
és feleség együtt nyilváníttatott vétkesnek. A jogerős 
ítélet legtöbbje 5.637 esetben az 1894. évi XXXI. t.-cz. 
77. a §. alapján mondatott ki.

A büntettek és vétségek miatt elitéltek Magyar- 
országon 1913-ban vallás szerint számadatokban a 
következőképen oszlottak meg:

Róm. kath. 48 9, gör. kath. 131, református 13 8, 
ág. h. evang. 4*9, (összesen 3.404, ebből fi 2.871, nő 
533), gör. kel. 14 4, unitárius 0 5, izraelita 4 4.

Tagadhaatlan, hogy c tekintetben legjobbak a 
viszonyok az evangélikus egyházban. Ez is egy igen 
komoly megdönthetetlen adat és érv a Prot. Egvh. és 
Isk.-Lap krónikásának valóban testvérieden kiroha
nása ellen, a mikor a f. évi 31. számban azt Írja, 
hogy a nagy egyéniségek nevelésében a lutheranizmus 
a kalvinizmust sohasem fogja utolérni, de még csak 
meg sem közelíteni. Mint hold és nap, ezüst és arany 
áll egymás mellett kezdettől fogva a két felekezet. 
Gergely és Imre pápák az a gőgje valóban sehogy- 
sem egyeztethető össze az evangéliumi alázatosságai, 
szerénységgel s még kevésbé a t stvéri'éggel. Nekünk 
azonban e mindsürt bben előforduló jelenségekkel, az 
ilyen kiszólásokKa! mint a milyen ugyanazon szám
ban előfordul: „boldog luthcrck, nekik még van, holott 
ők csak tótoku, határozottan komolyan számolnunk 
kell. Sajnálatos, hogy a reformátió 400 éves évfordu
lójának küszöbén ennyire jutottunk, de igaz, hamisí
tatlan evangéliumi szellemet, tiszta, törhetlen haza
fiasságot senki mástól, nem fogunk tanulni s azt egy 
felekezet kizárólagos tulajdonáná lefoglalni.

Különböző árvaházakban a tárgyalt esztendőben 
volt összesen ev. gyermek 3c0, a vakok intézeteiben 
42, siketnémák intézeteiben 111, hülyék intézeteiben 
32. A tizenkét állami gyermekmenhelyen 2547. Az 
Országos Gyermekvédő Liga intézeteiben 35, szerctet- 
házakban 37, tanu.ó gyermek otthonokban Cirkveni- 
cán 18. A 7 állami javítóintézetben 94. Az összes 14 
javító intézetek növendékeinek száma 2501, ebből fiú 
2112, leány 389 s az összes 14 javítóintézetben volt 
ev. 135. A hét állami javítóintézetben levő 94 cv. 
növendékek elosztva a hét intézet közül jutna egyre- 
egyre 9. Külön államilag kinevezett és fizetett rendes 
intézeti lelkészi állás szervezése a növendékek örven
detes csekély száma mellett, alig kivihető, de minden
esetre arra kellene törekedni, hogy ezen állami inté
zetekben a helyi gyülekezetek s azok lelkészei meg
felelő díjazás mellet kellőleg lássáAr el s lelkigondo
zásban részesítsék az intézeti növendékeket.

Az előadottak alapján az 1913. évi nyereség- 
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veszteség számláját röviden a következőképen álla
píthatjuk meg:

Az evangélikus egyház vesztesége a gyermekek 
vallásaira vonatkozó megegyezéseknél 265 5. Az 1896- 
tól 1915-ig Magyarországon és Horvát-Szlavonorszá- 
gokban e címen összesve sztesége 4384-5. Áttéréseknél 
1913. évben nyeresége 122, az 1896-tól 1913-ig 
összes vesztesége az áttéréseknél 4743. A felekezet- 
ből való kilépés folytán vesztesége 1913-ban 152 a 
visszatértek levonásával s 1896-tól 1913-ig összes 
vesztesége e címen 2698. Kivándorlás folytán 1913. 
évben a visszavándoroltak levonásával vesztesége 5769.

A református egyház vesztesége a gyermekek 
vallására vonatkozó megegyezéseknél 67 5, az 1896- 
tól 1913-ig az egész birodalomban e címen összes 
vesztesége: 38245. Áttérésednél 1913-ban vesztesége: 
327, az 1896-tól 1913-ig összes vesztesége: 8735. A 
felekezetből való kilépés folytán vesztesége 1913-ban: 
248, 1896-tól 1913-ig a visszatértek levonásával az 
egész birodalomban vesztesége: 3443. Kivándorlás 
folytán a visszavándoroltak levonásával 1913.évben6972.

A jelen nehéz viszonyok között is, hol különö
sen még nagyobb veszteségekről van szó, érdemes 
azért ezen veszteségi számok felett is egyháztársada
lomi szempontból gondolkodni.

Kassa. Homola István
ev. lelkész.
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SZEHLE.
K arakter is  életrevalóság. A múlt héten meg

halt egy jóravaló, derék szinészember. öngyilkos lett. 
Halála alkalmából a Pesti Hírlap Zsoltja irt egy pré
dikációt amelyben szomorúan konstatálja, hogy a 
túlságosan ideális nevelés, mely eszményi jóságra, 
emberszeretetre, gyöngédségre tanít, néha gyöngévé 
és fegyvertelenné tesz a harcoló emberekkel szemben. 
Az a keresztény tanitás, mely elnézésre s krisztusi 
türelemre int, tulajdonképen keresztfára neveli az 
érzékeny embert. Aki komolyan veszi az utasítást, 
hogy aki téged kővel megdob, azt dobd vissza ke
nyérrel : az elveszíti a kenyerét, mert annak csak a kő 
jut. Az emberszeretet vallásának csak úgy van értelme, 
ha mindenki vallja. Végezetül pedig keserű gúnnyal 
azt kívánja, hogy legalább különórákon kellene az 
élelmességiant a pénzszerzés és hatalomrajutás tudo
mányát tanítani.

Baglyot Athénbe, — mondja a régi görög köz
mondás. Minek azt, amit úgyis mindenki olyan ha
mar amire minden skrupulus nélkül való ember 
magától rájön, külön órákon tanítani?!.. A farkasok
kal való üvöltés filozófiája úgyis túlontúl el van már 
terjedve. Jobban, mint szükséges és hasznos, amiből 
volt eddig is elég bajunk és nyomorúságunk, ezentúl 
pedig talán még több lesz!
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Nem jó prédikáció ez! A régi mint világboldo- 
gitás is még mindig többet ér. Becsületességre kell 
megtanítani az embereket. Több becsületességre! Az 
ember értékelés terén kell forradalmat csinálni. A 
becsületes embereknek össze kellene állania és egy 
kicsit több, az ügy szentségéhez és komolyságához 
mért prófétai kíméletlenséggel és akadályoktól vissza 
nem riadó energiával kellene küzdeni a közöttünk 
terpeszkedő, a mi karakterünket is megroppantó kal
márszellem ellen, amely előtt nem az abszolút érték a 
fontos, hanem a kelendőség, a pénz, a vagyon és a 
bármi áron kivívott siker.

A mi felvilágosodott és mégis vallás-erkölcsi 
alapon álló világnézetünknek soha nem sejtett műkö
dési alkalom kínálkozik ezen a téren. Ha mi hivatá
sunk magaslatára tudnánk emelkedni, sokkal jobb 
prédikációt tudnánk tartani. Ha valaki meghal, nem 
akarnók megreformálni a nevelés eszményt azért, hogy 
valaki becsületesen és sok dolga alatt össze ne rop
panhasson, hanem becsületes energiával azon vol
nánk, hogy a becsületes embereknek az érvényesü
lés és megélhetés kedvéért magva ne szakadjon. Meg
halni úgyis meg kell halni. Legalább haljunk meg egy 
becsületesen és jóra való törekvésben kimerült élet után.

Csakhogy mi már nem tudunk prédikálni. Keresz- 
tyénség mintha sajnálatos dekadenciában leledzenék. 
Nincs bennünk vér, temperamentum, kitartás. Úgy 
van ma is, ahogy Jézus mondotta: a világ fiai ma is 
okosabbak és életrevalóbbak mint a világosság fiai. 
Pedig az volna az igazi életcél s az még prédikáció
nak is a legjobb textus, hogy a gonoszt meg kell 
győzni \ Még pedig jóval.

Még jobb volna azonban, hogyha prédikálással 
vagy anélkül, de mindenképen becsületes emberek 
maradhatnánk élő tiltakozásul a világ szelleme ellen.

Legalább ennyire keresztyéneknek kellene marad
nunk, ha már nem győzhetünk is!

A bibliához való viszonyunk A szász evang. 
lelkészek szellemi nívójára és theológiai álláspontjára 
jellemző az az előadás, amit az erdélyi szász, evang. 
egyház kebelébe tartozó beszterczei esperesség lelké
szei értekezleten Bredt János lelkész a bibliához való 
viszonyunkról tartott. Előadásának az előzménye az, 
hogy a múlt évi lelkészértekezleten Kiősz Alfréd adott 
elő János evangéliumának a prédikációban való fel- 
használásáról, kinek előadása izgatott vitát idézettelő, 
melynek a folyamán felmerült az a kérdés is, hogy 
megmondja és megmondhatja-e a lelkész a gyülekezet
nek, hogy az evangélista által Jézus mondásaként köz- 
lött szó, nem lehet Jézus mondása vagy hagyja meg 
s meg kell hagynia a gyülekezetei abban a hitben, 
hogy az evangéliumok előadása minden tekintetben 
fedi a valóságot.

Bredt János szóbanforgó előadásában abból az 
ismeretes tényből indult ki, hogy hallgatóink általában
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a lutheránus orthodoxia által kidolgozott inspiráció-tan 
álláspontján állanak. Akár olvassák, akár nem olvas
sák a bibliát, meg vannak arról győződve, hogy a 
szentirás minden egyes szava Isten igéje. Az inspiráció
tan kifejlődésének a vázolása után az előadó rámuta
tott azokra az okokra, amelyek a theologiai tudományt 
az inspiráció-dogma feladására vezették. A biblia ér
dekesség és érték tekintetében a bibliai kritika és a 
vallástörténet kutatások hatása alatt nem veszített, ha
nem csak emelkedett, miről mindenki meggyőződhetik, 
aki az újabb bibliakutatás eredményeivel megismerke
dik. Az erdélyi szász evang. egyházban tényleg a pa
pok közül az inspiráció-dogmát tudatosan mindössze 
nehány lelkész vallja, mig velük ellentétben a hívek 
öntudatlanul és gondolkozás nélkül ragaszkodnak 
hozzá, mivel számukra a biblia, mint szent könyv, 
minden kritika fölött áll. Ebből nagy ellentét szárma
zik, amely a papot az elé a kérdés elé állítja, hogy 
megtagadja-e meggyőződését s alkalmazkodjék-e olyan 
véleményhez, amely az ő meggyőződésével homlok- 
egyenest ellenkezik, vagy álláspontja alku és vita tár
gyát képezze s meg kelljen állapítani: nem oly nagy-e 
a szakadék a pap és egyháza között, hogy a pap 
hivatalában és a papi pályán való működésre lehe
tetlenné tette magát?

A meggyőződés megtagadását a katholikus egy
ház megköveteli. Ez az egyház a modernista esküben 
tényleg a leghatásosabb eszközt teremtette meg arra, 
hogy ezt az álláspontját feltétlenül érvényre juttassa. 
Ugyanezen az állásponton áll a porosz (protestáns) 
államegyház, amely talán épen a biblia kritika és a 
vallástörténeti kutatás ellen alkotta a tévtanok ellen 
való törvényt s állította fel a Spruch-kollégiumot.

A „türelem földjén“ hála Istennek, nincs sem 
modernista eskü, sem tévtanok ellen való törvény, mi 
csak egy tévtan ellen való törvényt ismerünk s ez a 
keblünkben lévő lelkiismeret, amely minden papnak 
megmondja, hogy meggyőződésével lehet-e lelkész? 
A mi feladatunk csak az lehet, hogy a bibliai tudo
mányos kutatás eredményeit híveinkkel közöljük. Ter
mészetesen nem azzal a céllal, hogy ezeket kímélet
lenül érvényre juttassuk, hanem a legnagyobb kímé
lettel és óvatossággal, hogy a felvilágosítás rombolássá 
ne váljék, hanem építő hatással bírjon. A fődolog az, 
hogy hallgatóinkat azon pozitiv meggyőződésre hoz
zuk, hogy az isteni kinyilatkoztatás hordozóit ne 
bábuknak higyjék, hanem eleven egyéniségeknek. 
Ebben a meggyőződésben kárpótlást találnak azért a 
véleményért, amit el kellett ejteniök.

A prédikáció utján ezt az eredményt legfeljebb 
évtizedekre terjedő munkával lehet elérni. A cél gyor
sabb elérésére vezető mód bibliaórák tartása, melyek
nek több előnyük van: a prédikációt mentesítik oly 
feladattól, ami körén kívül esik, a közönséget ráveze
tik a biblia vallástörténeti megértésére s végül meg-
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taníiják a biblia helyes érzékkel és nyereséggel való 
olvasására.

Az előadást a „Kirchliche Blätter“ szerint, amely
ben e vázlatot is találtuk, — a legnagyobb érdeklő
déssel hallgatták a jelenlevők s felkérték az előadót, 
hogy gondolatait megvitatható tételekbe foglalja össze, 
melyeket jövő évi gyűlésükön fognak alaposan meg
vitatni.

Gyurátz Ferenc püspök lemondásával
komoly evangéliumi életfelfogásának és kötelességtu
dásának klasszikus példáját adta, mely minden köz
szolgáiban elaggott és tehetetlenné vált hivatalnoknak 
követésre a legmelegebben ajánlható. Nagy kár, hogy 
ennek a tiszteletre méltó lemondásnak az a következ
ménye, hogy uj püspököt kell választani és hogy az 
uj püspök választás nem indul olyan simán és mél
tósággal, amint az egyházunkhoz illő volna. Jó indu- 
latu kortesek saját jelöltjük érdekében egy elterjedt 
napi lapunkban teljesen tájékozatlan közönség előtt 
siettek kikürtőlni hogy a dunántúli püspöki székre 
mindössze 2 számba vehető emberünk van. Egyik 
egyházi lapunk megengedi, hogy még egy harmadik 
is szóba kerülhet. Így próbálnak hangulatot csinálni 
és praejudikálni a választói akarat legális megnyilat
kozásának.

Ez a mohóság nem jó izü dolog a távozó püs
pökre való tekintetből, de nagy sérelem azoknak a 
derék apostoli lelkületű és igazán evangéliuma szel
lemtől áthatott papokkal szemben, akik nem csinálnak 
és nem csináltatnak maguknak reklámot, hanem csen
des egyházépitö munkában töltik életüket és joggal 
elvárhatnák, hogy végzett munkájukat az egyház mél
tányolja és elismerje nemcsak akkor, amikor bőséges 
szavakban köszönetről van szó, hanem akkor is, ami
kor az egyházi tisztségeket osztogatja. Ilyen ember 
van a dunántúli kerületben több is, mint az a 3 jelölt, 
akinek a reve eddig forgalomba került. A püspök 
választásig talán fel is fogják fedezni őket, hogy ha 
a kerület egyházai azzal a komolysággal látnak a vá
lasztáshoz, amit ez az áJítus és egyházunk jövendője 
megkíván és nem indulnak hangulat keltő fővárosi és 
egyházi lapokban ismeretes módon elhelyezhető cik
kecskék informálása után.

KÜLÖNFÉLE.
Kitüntetés. Schultz Aladár dunaegyházai lelkész, 

lapunk munkatársa, ki a harctéren teljesített lelkészi 
szolgálatot, hősi magatartása elismeréséül a vaskeresz
tet kapta meg.

A magyarhoni egyetemes evangyélmi egy
házi gyámintézet elnöksége tekintettel a világtörté
nelem most dúló legnagyobb háborújára, nem tartotta
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lehetségesnek sem a múlt évben, sem ez idén szoká
sos évi vándorgyűléseinek megtartását. Ez okból uta
lással az alapszabályokban biztosított jogára, közgyű
lés helyett ez évben is központi bizottsági gyűlést hi
vott össze folyó 1915. évi november hó 11-ére délután 
4 órára Budapestre, a budapesti ágostai hitvallású 
evangélikus egyház Deák-téri tanácstermébe, melynek 
tárgysorozata. 1. Ima. 2. Világi elnök megnyitja a ta
nácskozást. 3. Egyházi elnök előterjeszti évi jelentését.
4. Az egyházkerületi gyámintézeti elnökök jelentést 
tesznek évi munkásságukról. 5. A magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet ügyésze jelentést tesz a hozzá beérkezett 
gyámintézeti ügyekről. 6. Pénztáros beszámol a gyám
intézett évi bevételéről és kiadásairól s javaslatot tesz 
a segélyek kiosztására nézve. 7. A számvizsgáló bi
zottság beterjeszti jelentését. 8. Levéltáros jelentést 
tesz a levéltár rendezéséről. 9. Indítványok.

Az egyetemes nyugdijintézeti bizottság szept.
22-én tartott ülésén báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő bejelentette, hogy az egyetemes theol. aka
démiák tanárainak az országos tanári nyugdíjintézetbe 
való áthelyezése a törvény által előirt határidőn belől 
megtörtént. Behatóan foglalkozott a bizottság csetneki 
Gyürky Pál nyugdijintézeti ügyvivőnek a lelkészi kor
pótléknak a nyugdíjigénybe való beszámításáról szóló 
amaz ismeretes javaslatával, mely szerint a nyugalomba 
vonuló lelkész szabályszerű nyugdiján felül évi 600 
korona lakbér nyugdijat kapjon még pedig 40 évi 
szolgálatára teljes összeget, a szolgálati időhatárt meg
előzőleg a szabályrendelet 12. §. 5. pontjában foglalt 
kulcs szerint megszabott hányadát. A bizottság a ja
vaslatot egyhangúlag elfogadta s az ügyvivőnek lelki- 
ismeretes munkájáért elismeréssel adózott. Egyben ki
mondta azt is, hogy a lakbér után járó 10’/0 és 3°/0 
járulékok tekintet nélkül a lelkészek működési idejére 
fizetendők. Továbbá Gretzmacher Sámuel beskai áles
peres lelkészt évi 2400 k.-val, valamint Koncsek Já
nos sajórédei lelkész is 58 évi és 7 havi működés 
után ugyancsak 2400 k.-val. Barthó Mihály geczelfalvi 
lelkésznek nyugdíjaztatása iránti kérvényét ez idő sze
rint visszautasította, özv. Nádasi Jánosné nyugdiját a 
szabályrendelet 30 § a értelmében megállapította, özv. 
Laczó Jánosnénak 1200 k. nyugdijat utalt ki. Szebe- 
rényi Ilona kérelmét elutasította. Weisz Józsefné egy
kori kaboldi lelkész özvegyének 240 k. kegydijat sza
vazott meg. özv. Valach Mihályné pótkegydii iránt 
beadott kérvényét elutasította.

Gyászesetek. Libetbányán egyszerre két halottja 
volt az egyháznak: szept 14-én este elhunyt Gosz- 
tonyi Lajos ny. tanító s még ugyanazon éjjel jobb
létre szenderült Lukács Pál ny. lelkész is, kik mind
ketten hu mnnkásai voltak az egyháznak. Gosztonyi 
Lajos 40 évig működött a tanítói pályán és pedig 
kitűnő eredménnyel működött, amiért több ízben juta
lomban is részesült. Múlt év november havában nyu-
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galomba vonult, de fokozódó betegsége miatt csak 
rövid ideig élvezhette a nyugalmat, 60 éves korában 
befejezte földi pályáját. Koporsójánál Kovács Dániel 
felsőszabadii dekánus-lelkész, sírjánál Lehotzky Géza 
helyi lelkész mondott fölötte gyászbeszédet. — Lukács 
Pál ny. lelkész temetése széleskörű részvét nyilvánu- 
lása mellett másnap szept. 17-én ment végbe. A teme
tési szertartást Sterba János zólyomlipcsei, Licskó Samu 
zólyomi lelkész és Vitális Gyula breznóbányai alespe- 
res-lelkész végezte, kiken kivül még Paulinyi Dániel, 
Sztehlo Gerő, Hajdú Lajos, Kovács Dániel, Moczkov- 
csák Ernő, Lehotzky Géza lelkészek és Kachnics Béla 
s.-lelkész vett részt a temetésen, — kik koszorús 
ravatalát, illetve koporsóját a templomból kivitték, 
hol azután a presbyterek vették át s vitték a teme
tőbe nagy gyászközönség kiséretében. — Lukács Pál 
23 évig híven tetjesítette papi hivatását s közben 
dekánusi tisztét is. Szép emléket hagyott maga után a 
templom újjáépítésével, mely most úgy az egyháznak, 
mint a nagyközségnek díszére szolgál. — Betegsége 
folytán 7 éve volt nyugalomban, mig 54 éves korá
ban megváltotta a halál. Özvegye s öt árvája siratja.

A tanítók árváiért. Gyurátz Ferencz dunántúli 
evangélikus püspök felhívást bocsátott ki az egyház- 
kerület lelkészi hivatalaihoz melyből közöljük a követ
kezőket: Az ádáz harcok mezején küzdöttek és küz
denek ma is fegyverviselésre képes tanítóink is. Önfel
áldozásra készséggel teljesítik honfiúi kötelességüket 
s ontják vérüket a drága örökségnek, hazánknak oltal
mazásában. Sokan megsebesültek, számosán hősi 
halállal haltak el öldöklő csatákon.

Akik itthon a béke idején az oktatás s a vallá
sos nevelés nagy feladatának szolgálatában fáradoz
tak, a háborúban a hazáért küzdve elestek, méltók 
arra, hogy ne csak kegyelettel emlegessük nevüket, 
hanem ha családot hagytak itthon, ha gyermekek sirat
ják bennük a hű támaszt, nyújtsunk árváik felé is 
felemelő, gyámolító kart. Gyülekezeteink, összes híveink 
azzal tanúsítanak igazán hálát s tiszteletet a szent 
ügyért folyó harcban elesett tanítók emléke iránt, ha 
árván maradt gyermekeik ügyét részvéttel felkarolják 
$ nagylelkű adományaikkal hozzájárulnak egy oly alap 
gyűjtéséhez, amelynek célja a hazáért elvérzett tanítók 
árva gyermekeinek segélyezése s jó neveléssel jövő
jük biztosítása.

Melegen felkérem Nagytiszteletü Lelkész úrat 
szíveskedjék gyülekezetében közgyűlésen s a szószék
ről is buzdítani a híveket a harcban elesett tanítók 
árváinak gyámolítására szolgáló alap áldozatkész pár
tolására.

Az adományokat készséggel elfogadja s lapjában 
közléssel nyugtázza a híveink körében mindenütt jól 
ismert s szeretett lapnak a „Harangszó“-nak szerkesz
tősége Körmenden.

Pro p a tr ia ! Beszterczey Lajos málnapataki álL 
el. iskolai tanitó, a k. u. k. infant. reg. No. 51 /III— 
szakaszvezetője és parancsnoka 1914. december 8-án, 
munkás életének 35-ik évében, Latorcafő község ha
tárában orosz gránáttól találva, hősi halált halt. Földi 
maradványai Kolozsvárra szállíttatván, az ágast. hitv. 
evang. vallás szertartása szerint szeptember 20-án 
örök nyugalomra helyeztetett. Áldott emlékét úgy hálás 
tanítványai, mint szerető egyháza, valamint hű és tisz
telő kartársai és barátai örökké megőrzik.

Lelkésziktatás. Janovitsek Árpád nagyszombati 
evang. másod lelkészt szeptember 12-én iktatták be 
hivatalába.

Tanárválasztás. A felsőlövöi ev. főgymn. egyik 
megüresedett tanari állását ideiglenesen Friedrich 
József tanár tölt be.

A késmárki egyház a katonai szolgálatot tel
jesítő Szamuelisz Alfréd tanító helyettesítésével Prog- 
ner Lajos tanítót, a szintén hadiszolgálatban álló 
Buchalla Gyula helyettesítésével pedig Bruckner Mar- 
gitot bízta meg. Koromzay Viktor presbyter nyolc 
darab templomépítési kölcsönkötvényt adományozott 
az egyháznak 160 kor. értékben.

Az eperjesi Theol. Otthon jelentése. Ez év
ben adta ki először külön füzetben az eperiesi Theol. 
Otthon jelentését annak agilis felügyelő-tanára dr. 
Szlávik Mátyás. A világháború egyik érdekes irodalmi 
dokumentuma ez, egy érdekes levél az Otthonnak, 
Eperjes városának, az ifjúsági életnek és az Ot'hon 
sorsával egybeolvadt felügyelő tanár életének a törté
netéből. Nemcsak a hangulatok hullámzásán látszott 
meg a világháború, hanem az Otthon falain belül is, 
mely „szept. 30-tól kezdve dec. 14-ig különböző nemii 
katonák által volt elfoglalva." A felügyelő-tanár buz- 
góságának szép jele, hogy ekkor is — sőt az általános 
menekülés között is — hűséges őrizője volt a gond
jaira bízott intézménynek. Az Otthon hivatásszerű éle
tének egyik legszebb megnyilatkozása a már hagyo
mányossá, de kötelességszerűvé is vált feledhetetlen 
benyomású reggeli könyörgés, melyen a felügyelő-tanár 
és az Otthon vendégei is állandó résztvevők. Ilyen 
szellemű vezetés, irányítás mellett csak természetes 
következmény, hogy „az Otthon lakóinak magaviseleté 
az egész tanidőn át önmagukhoz és felügyelő-tanáruk
hoz való viszouyukban valóban példás volt." Kedves 
dolog az „Otthon hőseiről" való megemlékezés. Luká- 
csik Mihály volt ránki, tábori lelkész és Dr. Ihász 
Imre ezek. A jóltevők szép, de még nem elég hosszú 
soraiból kiemelkedik dr. Maiéter István eperjesi jog
akadémiai tanár, ki az Otthon iránti hálából (értékes 
bútorait és képeit a menekülés idején az Otthon őrizte) 
három igen értékes olajfestményt ajándékozott. Az Ott
hon ügyét pártfogásba, a jelentést pedig az érdeklődők 
figyelmébe ajánljuk. M. J.
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Ifjú Évek. Képes ifjúsági folyóiiatom V-ik év- 
olyama is imm'ron megindult. Nem belmissziói, de 
evang. szellemű ifjúsági lap ez, mely lehetőleg magá
nak az ifjúságnak komoly és szép munkássági tere. 
Ahova lapom eljutott, onnan tanárok és ifjúság részé
ről az elismerés nagyon sok szép jelével találkoztam. 
Evangélikus ifjúságunk vezetői: bátorítsátok, buzdít
sátok az ifjúságot, hogy mennél tömegesebben csat
lakozzék. Az előfizetés egy évre 3 korona. Mutatvány- 
számot kész örömest küldök. Budapest Vili., Kisfaludy- 
utca 19. 1. 5. Algóver Andor.

A horvát-szlavon egyházmegye a háborúban 
sokat szenvedett, de a háborús károkról eddig meg
bízható adataink nincsenek. Scholtz Gusztáv bánya- 
ker. püspök jelentésében azt olvassuk, hogy hat egy
ház hívei voltak kénytelenek a szerbek betörése miatt 
lakóhelyüket elhagyni. Az e.lenség agyonlőtte Palkovics 
boljevczei lelkészt és öt hívét, Kucsera bezsaniai ta
nítót és Dobanovczen hét hivünkrt. Az anyagiakban 
szenvedett kárról még mindig nincsenek pontos adatok.

Imádságok templomi használatra háborús 
időben. E cim alatt F. Varga Lajos nagyrábéi ref. 
lelkész egy kötet imádságot adott ki. Megjelent Hoff
mann és Kronovitznál Debreczenben ; ára 4 korona A 
kötetben igen sok használható imádság van. Vasárnap 
délelőtti 60, délelőtti 60, délutáni 27. Az imádságok

rövidek, őszinte közvetlen hanguak, nem túlságosan 
bombasztikusak s ami a legértékesebbeké teszi őket: 
imádsdgos létekből fakadnak. Aki az aránylag olcsó 
kötetet megszerzi, egész biztosan nem vészit vele.

A Luther-társasági tankönyvek. Lapunk múlt 
számában a Luther-Társaság könyveire vonatkozó 
közleményt (38-ik szám) po'lólag kiegészítjük azzal, 
hogv a minisztérium Luther-Társaság tankönyvei nagy 
részét már engedélyezte.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
R mi imakönyvünk „Isten közelében“ címmel Scholtz Testvérek 

kiadásában megjelent és azt jelen számunkhoz mellékelve minden 
olvasónknak megküldjük, Rz imakönyv számara kérjük mégegyszer 
olvasóink szives figyelmét és jó indulatát. Terjesztésére szolgáló ado
mányokat a mellékelt csekklapon kérjük beküldeni. Egyúttal szíves
kedjenek azok, akiknek imakönyv szükségletük van és akik ingyen 
imakönyvet akarnak, elmeiket és a szükségletet a szerkesztővel közölni.

Rz imakönyv megrendelések Scholtz Testvérek Budapest l/C 
Ferenc-kőrut 19/21 könykereskedéséhez intézendők. R könyv ára 30 
fillér, 30 példánytól felfelé darabonkint 24 fillér.

Káplánt keresek október hó 1-töl kezdődő szolgá
latra Fizetése 1600 kor. készpénz, havonkénti részletekben fizetve, 
továbbá lakás, fűtés, világítás és takarítás.

Miskolc, 1915. szeptember 21.
Csók György

lelkész.
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Endreffy János, Lie. Fizély Ödön. 
Hoffmann Károly. Sántha Károly. 
Sass Janos. Schultz Aladár és Wolf 
József imádságá ból összeállítottá: 
S z i m o n i d e s c L a j o s

Egyes példány ára 50  filler, 50 példányún felüli rendelésnél példányonként ‘24 fillé r.

Bátrak vagyunk ezt a 64 oldal terjedelmű, lélekemelő énekeket és imádságokat magában 
foglaló, nagy gonddal összeállított könyvecskét a nagytiszteletű Lelkész Urak jóindulatú szives 
figyelmébe és pártfogasába ajánlani s annak a legszélesebb körben való terjesztését kérelmezni.

A táborba való küldés megkönnyítése céljából megfelelő tasakkal is szolgálhatunk, — 
amelyért darabonkint 2 fillért számítunk.

Minél tömegesebb megrendelést kér
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^  T H E O LÖ G IA I Ú JD O N S Á G O K ; j ?
Cremer Hermann] D. Dr. Biblisch-Theologisches 

Wörterbuch der neutest. Gräzität. 10. Völlig durch- 
gearb. und vielfach veränderte Auflage. Herausgeg. 
von D. Dr. Jul. Kögel. Ára félbőrköt. 36 '— M.

Koehler, Lie. Franz. Der Weltkrieg im Lichte der 
deutsch-prot. Kriegspredigt. —-50 M.

M ukthar Pascha. Die Welt des Islam im Lichte des 
Koran und Hadith. 1 50 M.

Schneider, Pfarrer I. Kirchliches Jahrbuch fürd die 
evang. Landeskirchen Deutschlands. Ein Hilfsbuch 
zur Kirchenkunde der Gegenwart. 6 .— M.

Schullerus A : Um Volk und Vaterland. Sibenbürgische 
Kriegprédikten. 1*35 M.

Passionspredigten in der Kriegszeit von Chappuzeau, 
Dörrfuss, Haering, Herzog, Ködderitz, Lueken, Rolffs, 
Schian, Schönhut, Taube. [Moderne Predigt-Biblio
thek X II. Reihe 2. Heft.] 1*35 M.

Irta: Dr. Zimányi Dániel.
Á r a  60 iü ié r .  M egrendelhető az -

„ E v a n g é l ik u s  L a p “ 
szerkesztőségénél Nagybör

zsöny (Hontmegye.)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben..........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l...................................  4.80
Párnázott „ „ .............................» 7 .—

Temetőgondozás és síremlékek:
B erz—S ch illin g . Volkstümliche Grabmalkunst und 

Friedhofgestaltung 3*50 M.
Entwürfe zu Grabdenkmälern mit origin.-Zeichnungen 

von Künstlern. Herausgeg. vom Verein für Kirchl. 
Kunst im Königr. Sachsen. 2 füzet 1*10 M.

Gedenkblätter für Gefallene aus dem Preisausschrei
ben des Dürerbundes —-60 M.

Grabmalkunst. Fünfzig Entwürfe zur Anregung, För
derung u. prakt. Betätigung neuzeitl. Grabmalkunst. 
I. köt. Aus dem Skizzenbuch von A. Schiller 6.— M.

Grässel, Dr. ing. Ehrengräbnisse und Gedenktafeln 
für unsere tapferen Soldaten. (Bayer. Heimatschutz
1914. 11/12. füz.)

Kühner K. Mehr Sinn für die Stätten unserer Toten!
3.30 M.

1 1 Kapható és megrendelhetők: "  - 1

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében. 

BUDAPESTEN, IX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

Világháború 
m  térképei.
C* á korona 2 — ^

Galicia^ i Olasz
ország : Szerbia 
Franciaorszá g

Oroszország -ban
(Szibériában) levő  hadi 
foglyok térképe K  X .—

— Kapható: —
KÓKAI LAJOS-nál

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

ORGONA-GYÁR.
Gőztlzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R ie g e r  Ot tó
cs. és k lr .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Feren c  József 
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sau
1 párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitörh
etve Kedvező fizetési feltételek mellett kl- 
ráló, tiszta légnyomásu csőrendszert! (pneu- 
natikai) tartós, nemeshangu orgonákat szállíts
0 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte
1 k irá ly  orgonáját, amely mű ezidó szerint 
lazánk legnagyobb orgonája (80 változata,

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona- 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
40. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAKÓT

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

> Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . a

FŐSZERKESZTŐ; SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDESZ LAJOS.
f ó m u n k a t Arsak  ; HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

1915. OKTÓBER 9.

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Szimonidesz Lajos: Uj erőfoirás. — Ami lelkészegyestiletünk. — H.: A kezdet. — Szemle. — Irodalom. — Külföld _
Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Uj erőforrás.
Aki egyházunk jövendőjét a szivén hordja, nem 

a legvérmesebb reménységgel lehet egyházunk sorsa 
iránt. Vannak ugyan javíthatatlan optimisták, akiket 
semmi meg nem tántorít és fel nem ébreszt szépen 
szőtt álmaikból, a valóság azonban elég szomorú. 
Már a nagy háború élőn megállapította ezt nálunk 
szokatlan alapossággal Zimányi Dániel Jr. »Egy
háztörténet számokban“ c. igen becses munkájában, 
melynek csak az a hibája, hogy nem részesült a 
megérdemelt figyelemben. Most a háború a helyzeten 
bizonyára csak rontott. A háborúhoz való alkalmaz
kodás tekintetében legalább is egyházunk nem tett 
meg mindent oly mértékben és oly sikerei, mint azt 
tőle saját érdekében joggal várni lehetett volna.

Jövendőbe vrtett bizodalmunkat megingatja az a 
tény, hogy egyházunk ősi birtokát és jogait védő, 
védekezésre szorított egyház, melynek nincs meg az 
az expanzív hóditó és misszionáló ereje, amely valaha 
a fiatal evangéliumi egyház tagjait duzzasztotta s amely 
egyik-másik külföldi egyházat pl. az ausztriait még 
most is hódításokra képessé teszi. Nálunk az luthe
ránus, aki annak születik. Az se mind. Mennyit kell 
őket nevelni, mennyit kell őket óvni, hogy házasságnál, 
s z í  rványhelyen m e jí ne tántorodjanak, hanem egyhá
zunkhoz hivek maradjanak. A számokban kifejezhető, 
nyílt szakítással végződő veszteségnél talán sokkal 
nagyobb az, amit nem lehet kézzel megfogni, amivel 
a közöny tizedel meg bennünket. Az evang. egyház 
lassanként elgyöngül, alkalmas vezető egyéniségek 
hiánya miatt elveszti a nyilvános életben azt a súlyt 
és jelentőséget, mellyel bírnia kellene s szép csendesen, 
minden egyházát szerető, az evangéliumi, a jézusi 
világnézet világmegváltó erejében hivő lélek nagy szo
morúságára háttérbe szorul.

625

Ennek a dekadenciának különböző okai vannak. 
Vannak elvi és személyi okai. Elvi oka az, hogy az 
egyház a folyton haladó tudománnyal és műveltség
gel, a világfejlődéssel nem tart lépést és nem követi 
azt olyan mértéiben, mint ahogy belső lényegének 
megtagadása, karakterének a megroppantása és gerin
cének a veszélyeztetése nélkül megtehetné. Mivel pedig 
minden eszmének a hordozói, minden igazság edényei 
emberek csupán, személyi oka az, hogy az egyházat 
képviselő, az egyházat képviselő, az egyházat diadal- 
ról-diadalra vinni hivatott emberek nem bírnak mindig 
azokkal a hadvezéri talentumokkal és azzal a lelki 
nagysággal, amely a győzelmet és a szellemi fölényt 
a vallásos világfelfogás számára mindig biztosithatná.

Pedig kétségtelen, hogy az egyház nagy szerve
zettel és nagy buzgalommal dolgozik. Templom és 
iskola válltvetve küzd még mindig az evangéliumi 
igazságoknak az életben való érvényrejutlatásáért, 
azonban ez a derék, elismerésre méltó munka mind 
kevés. Papon és tanítón kívül az egyház minden hívé
nek élő, az egyházhoz híven ragaszkodó és annak 
igazát lelkesen terjesztő keresztyénnek kellene lennie. 
Az eddig harcoló hadsereg nem elég, új sorokat kell 
harcba vinni, új erőforrásokat megnyitni, ha a létért 
való küzdelemben a siker némi reményével akarunk 
részt venni és jövendőket csak némileg is biztositani 
akarjuk.

Ilyen új erőforrás megnyílásáról adtunk hirl a 
múlt év júliusában, mikor beszámoltunk arról, hogy 
a nógrádi egyházak felügyelői több lelkes intelligens 
hivővei együtt Okolicsányi Gyula és Rákóczy István 
esperességi felügyelők kezdeményezésére egyesületbe 
akarnak tömörülni és meg akarják alakítani a „nóg
rádi világiak szövetségét.“

A tárgyalások első stádiumában félő volt, .hogy 
az egész mozgalom az esp. gyűlésen résztvevő egy
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házi felügyelők értekezletévé zsugorodik össze. Lesz 
majd az esp. gyűléssel kapcsolatban lelkészi értekezlet, 
elöértekezlet, felügyelői értekezlet vagyis egy prog- 
rammponttal több, amelynek azonban egykét elhangzó 
beszéden kivűl nem lesz különösebb jelentősége. A 
szervezők bölcsesége azonban kirántotta a szép jövőjű 
kezdeményezést abból a kátyúból, amelyben első lé
péseinél majdnem megfeneklett s a mozgalmat tartó- 
sabb alapokra fektette: férfiegyletet csinált belőle, 
mely minden egyházi építő munkának a támogatását 
szent kötelességének tekinti. Az egyesület jellege egyál
talán nem agresszív, hogy ellene még a legtúlzottabb 
óvatosság is kifogásokat emelheine mint e nagy idők
ben hozzánk méltatlan partikularisztikus törekvést meg
bélyegezhetne. Célja a nógrádi esperesség kulturális, 
iskolai és gazdasági érdekeinek, ily irányú akcióinak 
a támogatása, szegényebb egyházközségek, óvodák, 
iskolák anyagi segélyezése, kulturális érdekeik előmoz
dítása Mindez kifejezetten minden nemzetiségi és 
politikai célzat kizárása mellett. Ezenkívül az ev^ng. 
lelkészek és tanitók jogos törekvéseit is támogatni 
kívánja az egyesület s felvette a programmjába fel
olvasások, előadások rendezését is, sőt amennyiben 
anyagi ereje megengedné nyomorba került szegénye
ket is segélyez

Ezt a szép és nagy feladatot írta elő az egyesü
letnek az alapszabálytervezet elkészítője, Draskóczy 
Zsigmondi losonczi ügyvéd, a nógrádi esp. ügyésze, 
mint a férfiegylet szervezésére kiküldött bizottság tagja.

A figyelemreméltó alapszabálytervezetet minden 
részletében e helyen nem ismertethetjük, de nyoma
tékkai felhívjuk rá a figyelmet, A benne kontemplált 
nógrádmegyei evang. férfiegyesületben egyházunk egy 
új erőforrását látják, azért szeretnök, hogyha közel és 
távol érdeklődés támadna ezen egyesület iránt s 
hogyha mindenütt, ahol 10—20 intelligens, egyház
szerető hivünk volna együtt, a példa lelkes követőkre 
találna. így létesülhetne egyházunkban egy új nemcsak 
intellektuális erőben bővelkedő, hanem anyagilag sem 
megvetendő erőforrás, amely helyi szervezetekből és 
azokat irányitó központi szövetségből állhatna s amely 
egyházunk többi munkásainak a munkáját támogatná, 
egyházunk jövendőjéért dolgozhatna.

Mindjárt nagyobb bizalommal tekinthetnénk a 
jövendőbe, hogyha látnók, hogy az egyházszeretet 
lelke hogyan hat és működik a hívekben s hogyan 
nyit meg új erőforrásokat hanyatlónak induló egyhá
zunk számára! . . .

A nógrádi esperességi evangélikusok férfiegyletét 
mint ilyen új erőforrást bizalommal és szeretettel 
üdvözöljük. Kisérje Isten áldása működését. A fel vetett 
eszmének adjon oly vonzóerőt, hogy nyomán sok 
férfiegylet alakuljon, adja hogy valamennyi egyházunk 
jelene és jövendő boldogsága érdekében hasznos 
munkát végezen. Szlmonidesz Lajos.

A mi lelkészegyesületünk
egy némely bajának az oivoslásíra Krupecz 

István honti alesperes, lelkészegyíeti tag három pont
ból álló javaslatot készített, mit volt szives közlés vé
gett nekünk is megküldeni. Mivel a javaslat a többi 
egyházi lapokb.n aíighmem megjelenik, szószerint 
való közlését nem tartom szükségesek. E helyett 
lényegét inkább egy pár megjegyéssel kiegészítve 
ismertetem. A Krupecz-féle javaslat első pontja igy hang
zik : „A lelkészegyesület * mint a hazai ev lelkészek eziáő- 
szerint nagy részének egyesülete óhajtja, kéri és hatá
roza tiig  kijelenti, hogy minden magyarhoni ág. hitv. 
ev fölszenteli (fölavatott) lelkész és tanár szivében 
erkölcsi kötelezettséget érezzen arra, hogy a lelkész
egyesület tagjai sorába belépjen.“

A lelkészegyesület hozhat ilyen határozatot, azon
ban az felesleges és végre nem hajtható erőszakosko 
dás volna. Hiába való volna ilyesminek az elhatáro
zása, mert semmiféle határozat sem győzne meg so
kakat annak a feltétlen szükségéről, hogy ha egy-két 
máskép fel nem használható gombunk var, ilyen 
drága időben hozzájuk kabátot varrassunk. A lelkész
egyesületnek csak mint szabad egyesülésnek, saját belső 
értéke alapján van és lehet létjogosultsága. Célját is 
jobban elérheti, hogyha kívülről szorgalmazza a lel
készi kar érdekeit. Mihelyt egyházi szervé válik, ered
ményekkel kecsegtető egyoldalúságában rejlő erejét 
kénytelen magasabb szempontok alá rendelni s önma
gát megbénítani.

Nincs azonban értelme az ilyen bekényszerí- 
tésnek más szempontból sem. A lelkészegyesület 3C0 
taggal ép úgy dolgozhatik programmja megvalósításán, 
mint mondjuk 709, vagy 776 taggal. Az egyesüket mű
ködése a vezetők arrava/óságán, a tagok 'öszszetortá- 
sán, céltudatos együttműködésén fordul meg. Mit nyerne 
az egyesület egy pár bekényszeriiett taggal? Egy pár 
nyomorult koronát? Minek? Hogy kiadjon e jy  kétszer 
olyan vastag emlékkönyvet, mintáz első? Mi szük
sége van az egyesületnek egy pár kerékkötőre, egy pár 
tűs éré a talpában? A legteljesebb egyetértés mellett 
sem tud mozogni, hogyan mozogna akkor, ha minden 
lépése fájdalommal járna?

Hagyják az egyesület lelkes tagjai békében azo
kat. akik még nem állottak az egyesület lobogója alá. 
Hódítsák meg őket munkásságukkal, hangzatos prog- 
rammjuk céltudatos megvalósításával!

Nem sokkal szerencsésebb a javaslat második 
pontja sem, amely igy hangzik: Mondja ki a lelkész
egyesület, hogy tagjai egymást testvérileg tegeznihivatvák. “

Egy ilyen határozat, azt hiszem, urbi et orbi ho-
*Az indítványozó ugyan mindenütt Mele-t ir, azonban én 

ez iránt az Ízléstelen szóvá sűrített kezdőbetütömeg iránt leküzd
hetetlen ellenszenvvel viseltetem s inkább lelkészegyesületnek 
mondom ezt az intézményt.
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méroszi kacajt váltana ki a lelkészegyesület berkein 
kivül. Testvéri szeretet, baráti bizalmat nehéz határo- 
zatilag rákényszeríteni még oly engedelmes tagokra is, 
amilyenek a lelkészegyesület tagjai lehetnek. Nagyon 
ismerjük a katonatisztek, valamint némely vidék úri- 
asszonyai bajtársias tegeződésének a szokását, azon
ban nem hiszem, hogy azt a mi viszonyainkra alkal
mazhassuk. A tegeződés tartalom és bensőség nélkül 
való forma maradna mindig azok között, akik öt esz
tendőben t gyszer jöhetnek össze, különben soha egy
más hirét nem hallják A Dtbreczeni Protestáns Lap
ban épen most folyik igen tanulságos eszmecsere a 
felett, hogy a papok küszöböljék ki a különböző titu
lusokat, a gőgöt és az egymástól való idegenkedést 
maguk közül s legyenek igazán testvérek. Vajha tgy- 
házúnk jó szelleme megóvna bennünket a Krupec-féle 
javaslat kapcsán hasonló eszmecserétől.

Bármily szép az indítványban rejlő szándék, 
naivság és kt mikummal hatásos volna ilyesmit kimon
dani. Nagy igazság van ugyan abban, hogy a mi egy
házi embereink cim és rangkorsága, gőgre való haj
landósága minden hi'elgés iránt való fogékonysága 
megérett már egy magyar Kierkegaard tollára és nyel
vére. Ránk férne már egyszer, hogy az egyházi élet
ben elővegyük és komolyan vegyük azt, amit Jézus 
a farizeusod cimkórságával kapcsolatban Máté ev. 23. 
részének 8— 12 verseiben mondott, hanem nem erre 
való időket élünk. Nálunk még az igazi, résj meghalt 
Kierkegaard koponyájából is kihúzták a fogakat, hogy 
semmikép ne haraphasson s ártatlan as'ketikus Íróvá 
nyomorítottak a dán egyház eme lángoló lelkiismere
tét — mit csinálnának hát egy e levennel? !...

Az ilyesminek felülről kellene jönnie. Én mmdig 
várom azt az igazi krisztusi lelkű püspököt, aki kiktri 
magának egyházi és hivatalos érintkezésben a méltó- 
ságos titulust, meg a „főpásztorral“ való hizelkedést, 
aki tiltakozni fog az ellen a jóindulatú és kegyes 
meggondolatlanság ellen, hogy canonica visitationális 
kőrútján őt is azzal fogadják, amivel ama nagy virág- 
vasárnapon a mi urunkat a Jézus Krisztust: „Áldott 
legyen, aki jön az Urnák nevében!“ Mert Jézus nem 
anyakör.yveket, leikészi hivatalvezetést megvizsgálni 
jött, hanem meghalni az igazságén! Ez pedig oly 
külömbség, hogy egyszer már nem volna szabad szó 
nélkül hagyni. — Hanem a tegezödésnek és mind
annak ami vele összefügg, nem a mi leldészegyesü- 
letünk a kimondó fóruma. Amig ezt alulról hangoz
tatják, addig tiszteletlenség, lázadás, „micsoda hang 
e z !“ Ezt kiforrott, evang. világnézetbe megszilárdult, 
Krisztus követésébe begyakorlott puritán nagyjainknak 
kellene kezdeményezniük vagya zsinat is megtehetné . . .
A lelkészegyesület legfeljebb azt tehetné meg, hogy 
féltő gondoskodással Kiválasztaná, felnevelné és pai- 
zsára emelné egyházunknak ezt az eljövendő refor
mátorát. Tisztikarában már most ott kellene lenniük

629

azoknak, akik ilyen fából vannak faragva. Egy tegező- 
désre vonatkozó határozattal csak nevetségessé tenné 
az egylet magát.

Krupecz javaslatának a harmadik pontjában van 
egy olyan rész. amit fenntartás nélkül helyeslünk — 
s ez az, hogy a lelkészegyesület tisztviselőit és választ
mányát ne a közgyűléseken összeverődők válasszák 
meg, hanem szavazzanak rájuk az összes tagok Írás
ban. Ennek az előfeltétele természetesen az volna, 
hogy a mostaniak mandátumukat letegyék és új válasz
tás alá bocsássák magukat. Mivel erre kilátás nincs, 
a javaslatnak csak pro futuro lehet némi jelentősége.

Javasol még Krupecz István több bizottságot 
(theol.-tudom myos, belmissziói, lelkészfizetésrendezési 
és vegyes-ügyi) elnökökké, tagokkal és különböző 
hatáskörrel. Ez azonban mind felesleges. A lelkész- 
egyesületben még nincs annyi élet és nem folyik annyi 
munka, hogy benne már a munkafelosztásra szükség 
lenne. Dologtalan bizottságok és elnöki tisztek jobb, 
ha meg sem születnek. Elvégre ha már a tegeződésig 
menő k- resztyének akarunk lenni, akkor vonjuk le az 
ebből folyó konzekvenciákat is; ne kreáljunk olyan 
hivatalokat és cimeke1, amelyeknek munkával tartal
mat adni nem tudunk.

A lelkészegyesület valószínűleg tárgyalni fogja s 
lehet, hogy el is fogadja a Krupecz-féle javaslat pon- 
tozatait. Kívánom, hogy* járjon velük szerencsésen. A 
magam részéről azonban tartok tőle, hogy ez a lan
gyos borogatás sokat nem fog neki használj.

Talán a dolog: az rendbehozná az egyesületet.

A kezdet.
(A magyar bibliatársulat ügye.)

Mint a felkelő nap az egen előre küldi sugarait, 
hogy azok köszöntsek az álomba merült világot, úgy 
ébreszgettek lapjainkban a magyar bibliatársulat ügyé
ben az alvó magyar evangélikusokat Isten országának 
munkásai.

„Eddig még senki meg nem mozdult“ irta e sorok 
Írójának az eszme egyik harcosa nem régen s most 
evangélikus egyházunkban több ezer ember tud egy 
magyar honi bibliotársulat megalapítása szükséges
ségéről és fontosságáról. Hogyan ? Úgy, hogy két 
egyházi néplap a Harangszó és az Evangelischer 
Glaubensbote für die Zips egy-egy cikket közöl e 
nemes ügyről.

Távollevő szeretteikért imádkozva aggódó egy
szerű földmívesek és iparosok olvassák e lapokat. 
Gondolkoznak tartalmáról. Meg fogják kérdezni lel
készüktől: Tisztelendő uram, mi készül, mi a véle
ménye? Mit tegyen a lelkész? Ha tényleg lelkipásztor 
és nem jól, rosszúl fizetett napszámosa egyházának ; 
megmagyaiázza a kérdezőnek: „Atyámfia a brit és
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40. szám.

külföldi bibliaterjesztő társulat, a háború kitörésekor 
feloszlatta a nálunk és a szövetséges államokban levő 
raktárait és elbocsátotta alkalmazottait. Nem lesz ma
gyar biblia. Magunknak kell ezentúl nyomatnunk.“

Kétségbe kellene esnünk egyházunk jövője felett, 
ha százak ezrek szive meg nem mozdulna, százak, 
ezrek zsebe meg nem nyílna a magyar biblíatársulat 
megalapítása érdekében. A kezdet megvan. Népünk 
tud a mozgalomról s az őrállók: lelkészek, felügyelők, 
tanítók buzgóságától függ, hogy diadalút vagy halál 
kezdete- e ? 11

H.
rj~j~r.-i_rrr-i—r *nj~n*nj~ n * r r r r i)*i i—— <i- *

S Z E H L E .
Hogyan lehet a gyermekek vallásáról szóló 

törvényt „kegyelmi utón“ megváltoztatni ? ! Az
„Egyházi Közlöny“ ez évi 40. számában dr. Scheffer 
János közöl egy 78,256/1914 számú kultuszminiszteri 
véghatározatot, melyben kultúszminiszteri utón meg
engedi, hogy egy református atyának a törvény szerint 
református vallásban nevelendő fia atyja halála után 
róm. kath. anyja által a katholikus vallásban nevelhető 
legyen. Ezt az anya kérte. Az anya kérelmére a nagy
váradi árvaszék 37376. számú véghatározatával az 
anya kérelmét pártolólag terjesztette a kultuszminiszter 
elé, s azt kérte, hogy az „a* kérelmet kegyelmi utón 
kedvezőleg elintézni méltóztassék.“ Az árvaszék ezt a 
határozatot azzal indokolt?, hogy az atya halála után 
a gyermek tartása egészen az anyára nehezedik, a 
kiskorú eddig is a róm. kath. vallásban neveltetett, 
az anyának jelenlegi állásában való megm áradása s 
igy a gyermek létérdeke, követed meg, hogy a gyer
mek kath. legyen, végül a miniszter 49659/1909. szám 
alatt már egyszer egy hasonló intézkedést tudomásul 
vett. Ezen figyelemreméltó intézkedés következtében 
az a helyzet áll elő, hogy egy hivatalosan református 
tanulót katholikus hitoktató tanít, osztályoz, szentsé
gekben részesít, mert ezt a kultuszminiszter „kegyelmi 
utón“ megengedte. Tovább nem lehet menni, mert a 
közlő szerint „alig hihető, hogy az állami anyakönyv- 
vezetőhivatalnál e miniszteri engedély alapján a gyer
mek vallásának róm. katholikusra való kiigazítását el 
lehetne érni.“

Ehhez az esethez többféle kommentárt lehetne 
fűzni. Mi csak azt a nagy energiát csodáljuk, amellyel 
a háttérben levő katholikus egyház egy kath. jellegű 
intézet házvezetőjének a fiát törvényes rendelkezés 
dacára is a magáénak tud biztosítani. Hej, ha mi csak 
a mi napnál világosabb jogainkat úgy érvényre tudnók 
juttatni, mint az ecelesia triumphans a maga efféle 
jogcímeit !. . .

Esküvő pap nélkül. Nálunk tudvalevőleg köte
lező polgári házasság van s papnak büntetés terhe
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alatt csak akkor szabad a házasulandókat egyházilag 
összeadni, hogyha a polgári házasságkötés megtör
téntéről szóló tanúsítvány a kezében van. A kazuista 
erkölcstanászok példájára kath. egyházjogászok kita
lálták annak a módját, hogy ezt a rendelkezést hogyan 
lehet kijátszani, illetőleg hogyan lehet a polgári törvé
nyek tilalma ellenére anélkül, hogy a házasságkötésnét 
közreműködő pap büntethető lenne, mégis egyházilag 
érvényes házasságot kötni ? Ennek a módját meg lehet 
tanulni a katholikus „Egyházi Közlöny" 39. számából, 
ahol dr. Huszár Elemér a Ne Temere dekrétumra való 
hivatkozással kifejti, hogy püspöki engedélyt kell kérni 
a házasságnak két tanú előtt való megkötésére. Ez a 
házasság egyházilag érvényes, államilag pedig nem 
büntethető, mert az állam csak a lelkészt bünteti, aki 
egyházi összeadást végez, mielőtt a polgári kötést iga
zolták volna u

Ez mindenesetre igen érdekes megoldás, egyház- 
jogilag talán kifogástalan, de mit szól az ilyen csala
fintaságokhoz a polgári lelkiismeret?! . . .

I R O D A L O n .

Szentkirályi Károly: Imádságok és beszédek 
háborús időben.

Nagybánya. Kovács Gyula kiadása 1915. Ára 
2 korona.

A garbóid református pap imádságaiból már a 
harmadik füzet jelent meg. Az imakönyv produkció 
üzleti szempontok szerint igazodó korrekt nagyképű
ségéből nincs semmi, de semmi ezekben az imádsá
gokban. Minden ima csupa lélek, csupa egyéni meg
nyilatkozás, magasan szárnyaló gondolatok, rengeteg 
sok vers idézet . . . „Használni" nem lehet őket, de 
gyönyörködni bennük, tanulni belőlük annál többet. 
A bennük lüktető és kifejezésre jutó erős magyar 
egy'niség kedvéért igen melegen ajánlom őket azon 
olvasók figyelmébe, akik zsenialitás színében feltűnni 
szerető középszerűségekkel tisztában vannak s vágyva- 
vágynak őszinte, szívből fakadó hangok után. sz.

Az eperjesi Theologus-Otthon ez évi értesí
tője, amit Szlávík Mátyás dr. felügyelő tanár tett közzé, 
nem sablonos és érdektelen értesítő, amit megszo
kásból tesznek közzé és olvasatlanul tesz félre az, 
akinek kezébe kerül. A háború okozta viszontagságok 
leírása szélesebb körben figyelmet érdemel. Az Otthon 
sorsa különben nem a legrózsásabb. A lakók száma 
36, tízzel kevesebb a rendes létszámnál. Az Otthon 
csekélymérvü támogatása miatt évről-évre megújulnak 
a panaszok. Nem jobb volna az Otthont Eperjesen 
hagyni a jogászoknak, vagy más célra s az erőket 
egyesítve Pozsonyban vagy bárhol, másutt megcsinálni 
egy rendes, tekintélyes, erős theologiai faku ltást? ! . .
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Der Krieg und die deutsche Kultur. Bousset, 
Schuster és Dörries négy előadása. Vandenhoeck u. 
Ruprecht kiadása, Göttingen 1915. Ára 1 *50 kor.

A bennünket, theologusokat érdeklő könyvek 
között az első helyek egyike illeti meg ezt a könyvet, 
különösen Bousset .Unser Gottesglaube und der 
Krieg“ c. előadása miatt. A nagy theologus egész 
egyénisége, tudása és pompás kifejezőképessége ér
vényre jut ennek a témának a tárgyalásában. Aki az 
Isten és a háború probléma nálunk vetett hullámait 
figyelemmel kisérte, ne mulassza el ennek a nagyon 
világos, igen alapos és nemes szenvedéllyel megirt 
előadásnak az elolvasását. Schuster a háború és Jézus 
evangéliumának a viszonyáról mond figyel mreméltó 
dolgokat. A másik két előadás: (Dörries; Soziale 
Wirkungen und der Ürieg és Bousset: E-neuerung 
des deutschen Volkes.) ethikai szempontokat, dom
borítanak ki s ilyen kérdésekkel foglalkozók számára 
foglalják össze s ítélik meg a háborús Németország 
egyes életjelenségeit. Ennek a kötetnek két első elő
adása különösen igazolja azt az álláspontot, mit e lap 
hasábjain egy könyvismertetésben már kifejeztünk, 
hogy ilyen háborús előadások tudományos érték és 
komoly hallgatókra való hdás szempontjából igen 
figyelemre és utánzásra méltó szellemi »érmék* k 
lehetnek. '

Saathoff, A: Glaube und Vaterland. Vaterlän
dische Predigten und Ansprachen. Vandenhoeck u. 
Ruprecht kiadása, Göttingen 1914. Ára 60 Pfennig. 
A háború irodalmában a prédikációknak jelentős sze- 
repők van. A szép és jó beszéd hatalmas tényező is 
még mindig a mi szellemi életünkben, különösen ha 
az élettel kapcsolatban áll, biztat, bátorít és lelkesíteni 
törekszik és mindezen fölül komoly tartalommal is bir, 
nemcsak puff gó frázishalm z. Saathoff száz év előtti 
dicső német felszabaditási harc tanulságait értékesíti 
három első beszédében, 10 pedig a háború első he
teiből származó beszéd és allokució. Tartalmas, szép 
beszédek.

Mühlpforth, W : Neue Kriegschoräle zu alten 
Weisen 1. és 2 füzet. Vandenhoeck és Ruprecht kia
dása Göttingen, 1915. Áruk 20— 20 Pf. Vaterland und 
Freiheit. 52. Kriegslieder 1914,5. {81— 100. ezer.) u. 
ott. Ára 10 Pf. Egyházi és hazafias énekek gyűjtemé
nye. Pompás versek, kitűnő anyag tábori vagy háborús 
alkalmi istentiszteleteken való felhasználásra. Miért 
nincs nekünk még mindig hasonló különösen egyházi 
énekgyüjteményünk ?

A nyíregyházi ev. íögymnasium értesítőjében 
a szokásos közleményeken kivül Geduly Henrik püs
pöknek a .Háború és vallás“ c. előadása, valamint 
Vietorisz József dr. három beszéde és Pröhle Vilmos 
dr. előadása is közölve van. Geduly Henrik előadá
sában arra az álláspontra helyezkedik, hogy a háború
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intézménye merőben a jó és rósz között szabadon 
választani jogosult emberi akarat kizárólagos tényéből, 
elhatározásából ered, a háború .az Isten ellen lázadó 
emberi bűnnek terméke“, '  melyben azonban nem a 
mi felsőségünk a hibás, hanem azok, akiknek rút 
önzése tudatos számításból beledöntőtte a népek mil
lióit e rettentő vérfürdőbe. Arra, hogy Isten mindezt 
saját akarata ellenére hogyan engedheti meg és hogyan 
nézheti el, kielégítő választ nem ad. Vietorisz József 
igazgató három figyelemre méltó beszéde a háború és 
az iskola viszonyáról szól. Pröhle Vilmos dr. előadása 
szövetségeseink és ellenségeinkről szól. Nagy pers- 
pektiváju, kiváló történeti és politikai tudással megirt, 
igen tartalmas és objektiv munka!

Csendes órák. Vezércsillagok az Isten igéjéből 
nehéz időkben, összeállította: Czipott Géza szentgott
hárdi ev. lelkész. Ára 10 fillér.

Bibliai mondások Isten, Jézus, Szentlélek, Földi 
élet, Bűn, Szenvedés, Halál-örökélet fejezetekbe cso
portosítva. Ezt a kiadványt már rég vártuk s örven
dünk, hogy végre megpillantotta a napvilágot. Ér 
annyit, mint egyik-másik harctéri imakönyv, azért kato
nák közt való kiosztásra melegen ajánljuk. Harmincegy 
lapon nem lehet minden, amit a bibliából okvetlen a 
füzetben szeretnénk látni, annak azonban, amit Pál 
ap I kor. 13 ban a szerétről mond, egészen benn 
kellene lennie. A tékozló fiúról szóló példázat elolva
sása is szivén találhatna valakit, egy uj kiadásba ezt 
is fel keil venni, ha nem illik is teljesen bele a szerző 
által felállított dogmatikus kategóriákba. A füzet kiállí
tása is dicséretet érdemel. Akik katonai lelkigondozás
sal foglalkoznak, hozassák meg e füzetet maguknak.

A buddhizmus és az újtestamentum. A .Lel
készegyesület“ számára irta Merkel R. F. dr gusten- 
feldeni lelkész, lefordította: Varga Zsigmond dr.

György János .Ismeretlen, evangélium" c. köny
vével kapcsolatban nejnrég e lapban is szó volt a 
keresztyénség és a buddhizmus közt lehetséges köl
csönhatásáról. Mig azonban mi Jézust buddhistákkal 
összeköttetésbe hozó svindli-irodalommal foglalkoz
tunk, addig Merkel a két vallás közt lehetséges 
kölcsönhatás kérdését tárgyalja alaposan, pompás 
készültséggel és igen áttekinthetően. A 20 filléres füze
tet nagyon érdemes megszerezni és áttanulmányozni.

A szarvasi evang. tanítóképző ez évi értesí
tőjéből a háború dacára sem maradt ki az értekezés. 
Krcsmárik Endre hely. igazgató ír benne érdekes dol
gokat a Szarvas területén napfényre került őskori nyo
mokról és a szappanosi neolit-korú telepről. Világos, 
szép értekezése nemcsak archaeologusokat és műve
lődés történészeket érdekel s nemcsak számukra kelle
mes olvasmány. Kívánjuk, hogy az ősembert nyomozó 
kutatásai továbbra is sikerrel járjanak!
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K Ü L F Ö L D .

Stóladij megváltás. Nagyvárosi egyházakban 
sok kellemetlenség van a stóladijak miatt s nem egy 
kor és evangéliumszerütlen szokás fenntartásának oka 
az, hogy a lelkészek rá lévén a stóladijakra utalva, a 
szükségeseknek és helyeseknek vélt reformokat nem 
tudják keresztülvinni. A bajor evang. egyház 1913. évi 
generálsynodusa az egyházaknak nyomatékosan aján
lotta a stóladijak megváltását. Kis egyházakban ez 
nem nehéz dolog, de nagy egyházakban szintén nem 
lehetetlen. Bajorország legnagyobb protestáns egyháza: 
Nürnberg ugyanis jó példával járt elől és megcsinálta 
a stóladijmegváltást. 1914. julius 1-e óta Nürnbergben 
semmiféle hivatalos funkcióért a lelkészek a hívektől 
külön díjazást nem kapnak. Ezzel megszűnt a temeté
sek és esketések különböző osztályokba való soro
zása s mindaz, ami ezzel jár. Nagy nehézségekkel járt 
a dolog, egyes lelkészek áldozatokat voltak kénytele
nek hozni, de mégis megcsinálták.

Az osztrák evang. lelkészegyesület. Dacára 
annak, hogy az evang. egyház Ausztriában meglehetős 
mostoha viszonyok között él, mégis erős és áldásosán 
működő lelkészegyesűleitel dicsekedhetik. A lelkész
egyesület Bécsben tartotta meg rendes évi közgyűlé
sét. Ez alkalommal beszámolt 1914. évi működéséről. 
Az egylet bevétele 1316 31 kor., vagyona 17425 45 kor. 
és 3000 márka 3%-os német járadék. Az egyletnek 
van 117 tagos betegsegélyzö pénztára, mely vek kb. 
6000 korona a tartalékalapja s amely évenként 1000 
koronát oszt ki beteg lelkészek között. Szegény lelké
szek számára kölcsönöket is ad az egyesület, melyek
1914-ben 1706-70 kor.-ra rúgtak. Hat keresetképtelen 
papledny 50—50 kor. karácsonyi ajándékot kapott. 
Hat theologusnak és egy gymnasiumi tanulónak fejen
ként 100 koronát adott az egyesület ösztöndíjul, van 
azonfelül az egyletnek utazási ösztöndíja is, melyet 
azonban a háborúra való tekintettel ki nem adtak. A 
bukovinai és galiciai menekült lelkészeket az egyesület 
2000 koronával segélyezte, hadikölcsönre 4500 koro
nát jegyzett. Az egyesület foglalkozott az új énekes
könyv, háborús agenda és katonaénekeskönyvek kér
désével. Végül meghallgattak a tagok több tudomá
nyos előadást és alapítottak egy osztrák ev. missziói 
egyletet. Ebből tanulhatna a mi lelkészegyletünk is. 
Nem évkönyv kiadással kell a működést elkezdeni, 
hanem hézagpótló és hasznos munkával!

A német evang. lelkészegyesűletek szövet
sége. E szövetség kötelékébe 34 egylet tartozik 12399 
taggal. Az egylet gyűjt egy Rómában felállítandó német 
evang. templom berendezésére. A gyűjtés eredménye 
20341 márka. A háború által sújtott keletporoszországi 
evang. lelkészek részére a szövetségnek 8000 tagja 
eddig 118,040 márkát adott össze. Ebből 174 lelkész
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vagy lelkészözvegy és lelkészárva 50-től 2000 márkáig 
menő támogatást kap. Micsoda nagy erő rejlik az 
összetartásban, a jótékonyság okos szervezésében és 
egyik-másik egylet céltudatos munkájában s micsoda 
áldást sugároz az maga körül. Az egylet ez évben a 
katonai lelkigondozás kérd'sével való foglalkozására 
kérte a kebelébe tartozó egyleteket. Ezenfelül kiküldött 
egy bizottságot, amely különösen a tábori lelkészek 
által szolgáltatott adatokból fog a lelkészek katonás- 
ki dása és a tábori lelkészi szolgálat reformjára vonat
kozó emlékiratot kidolgozni. (Chronik der Christi. 
Welt. 25. sz.)

K Ü L Ö N F É L E .

A bányai ev egyházkerület f. é. szept. 30 án 
és okt 1-én Budapesten tartotta rendes közgyűlését 
Scholtz Gusztáv püspök és Dr. Zsigmondy Jenő kér. 
felügyelő elnöklete mellett. A gyámintézettel közösen 
tartott istentisztelet után Dr. Zsigmondy Jenő megnyitó 
beszédében élénk színekkel ecsetelte a míg mindig 
dúló világháború által nemzetünket és egyházunkat is 
ért súlyos csapásokat. Az országszerte tapasztalt drá
gasággal szemben a lehető legnagyobb takarékossá
got ajánlotta. Különösen hangsúlyozta, hogy az igé
nyeknek és vágyaknak korlátozása a mai időben nem
csak nemzeti, hazafias kötelesség, hanem a kivívandó 
győzelemnek egyik eszközlője is. — Ezután Scholtz 
Gusztáv püspök mutatta be az egyházkerület minden 
ágazatára kiterjedő gazdag jelentését, melyet a köz
gyűlés tudomásúl vett. Indítványára a közgyűlés Ő 
Felségéhez, hű szövetségesünk II. Vilmos császárhoz, 
valamint Frigyes főherceghez hódoló táviratot intézett. 
A 75 pontból állott tárgysorozat közül különösen az 
orosházi egyházközség lelkészfizetési rendezése keltett 
nagyobb vitát. Ugyanis a közgyűlés még 1913. évben 
utasította az egyházközséget a lelkészi javadalmakat 
képező földbirtok jogi természetének kikutatására s 
ennek alapján a fizetések, rendezésére : azzal a cél
zattal, hogy amennyiben a földek egykori fundatiója a 
lelkészek javára történt, azok a lelkészeknek kiadassa
nak. Orosháza nem tudta kimutatni a földek hovatar- 
tozandóságát s ezért saját kezelésében a jövedelem 
arányában állapította meg a most már három lelkész 
fizetését. A közgyűlés, nehogy a Veres József halálá
val megüresedett lelkészi állás betöltését még tovább 
halassza, három órás vita után a békési egyházmegye 
javaslatát fogadta el, mely szerint a két ielkész fize
tése 4200 K-val egyenlősítessék, mig a harmadik hit
oktató-lelkész fizetése 3200 K-ban állapitatott meg. —  
A szatmár-németi katonai leánynevelő intézetnek reánk 
sérelmes pályázati hirdetése — mivel időközben hiva
talos részről a sérelem orvoslása kilátásba helyezte
tett — a napirendről levétetett. A cinkotai egyházhoz
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tartozó csömöri leányegyház anyasitását a közgyűlés 
elfogadta. A budapestre kinevezendő honved tábori 
lelkész ügyében a szükséges lépések megtételére a 
püspök felkéretett. Végül a kerületi lelkészi értekezlet 
javaslata alapján a közgyűlés a kerület tartalék alap
jából tize/er koronát szavazott meg a családos kong- 
ruás lelki szeKnek a háború okozta drágaság enyhit«- 
stre. A két napig tartott közgyűlés a püspök buzgó 
imájával véget ért.

Kitüntetés. Jenő főherceg a német lovagrend 
nagymestere Meskó Károly tábori lelkészt, lapunk 
munkatársát a német lovagrend keresztjével (fekete 
fehér szallagon) tüntette v i.

Hősi halál. Hivatása önfeláldozó teljesítése 
közben szerzett betegsegebe már a második prot. 
tábori lelkész halt bele. Az első Lukácsik ránki ev. 
lelkész volt. most pedig őszinte megi letődéssel vesszük 
annak a hírét, hogy Vmczc Sándor ref. tábori lelkész 
hozta életét áldozatul. Temetése szept. 22-én volt Kas
sán Legyen áldott emlékezete.

Lelkészavatás. Scholtz Gusztáv bánya'<erüle i 
püspök Stadtruckcr Gyulát a papi vizsga sikeres le
tétele után szeptember 25-én a budai templomban 
pappá avatta. Stadtrucker a békéscsabai egyháztól 
nyert kápláni hiványt. Az Ur kegy« íme kisérje az ö 
szőlőjébe induló ifjú munkást!

Petri Eleket a dunamelléki református egyház- 
kerület uj püspökét f. é. okt. 21-én iktatják hivatalába.

Nyilatkozat. Nehányan ageodalmukat fejezték 
ki a protestáns nagy gyűléseknek a mai viszonyok 
között megtartása miatt. Erre kijelentjük, hogy a gyű
léseket meg kell tartanunk, mert a tisztikar megbíza
tása még a múlt évben lejárt s az 1917. évi jubiláris 
évforduló feltétlenül szükségessé teszi, h o g y  az ins
trukciókkal ellátandó uj tisztikar telje«? felelősséggel 
tegye meg az előkészületeket. A közlekedési viszonyok, 
javulása is kedvez a gyűlések megtartásának. A két
ségtelenül felmerülő részleges akadályokra tekintettel 
a gyűléseken reform-természetű nagy kérdések vagy 
alapszabálymódo3Íiáso< nem fognak tárgyaltatni. Deb- 
reczen, Budapest, I915. szeptember hó 25-én. Dr. 
Baltazár Dezső az O. R L E. elnöke, Dr. Zsilinszky 
Mihály a M P. I. T. elnöke.

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.

A n ó g r á d i  e a p . ev férílegylete irá n t  é r d e k lő d ő k n e k  
D ra s k o c z y  Z s ig m o n d  ü g y v é d  u r ( L o s o n c z )  s z ív e s e n  m e g k ü ld i a 
k id o lg o z o t t  es n y o m ta tá s b a n  is m e g je le n t  a la p s z a b a ly - te r v e z e te t .  
H á r m ir  é l tö b b e n  é rd e k lő d n é n e k  ir a n ta  A z  ü g y  fo n to s  és s o k a t  
íg é rő .
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t eISTEN KÖZELÉBEN
lm is  mbhönyv

S C H O L T Z  T E S T V É R E K
• kiadásokban most. megjelent a

Endreffy János. Lie Fizély Ödön.
Hoffmann Károiy. Sántha Károly,
Sass János. Schultz Aladár és Wolf%
József imádságából összeállítottá: 
S z i in o ii i J c s z Lajos

Egyes példány ára 30  íü E r, 50 példányon felüli rendelésnél példányonként 24 fillér.

Bátrak vagyunk ezt a 64 oldal terjedelmű, lélekemelő énekeket és imádságokat magában 
foglaló, nagy gonddal össreálldott könyvecskét a nagytiszteletű Lelkész Urak jóindulatú szives 
figyelmébe és pártfogásába ajánlani s annak a legszélesebb körben való terjesztését kérelmezni.

A táborba való küldés megkönnyítése céljából megfelelő tasakkal is szolgálhatunk, — 
amelyért darabonkint 2 fillért számítunk.

Minél tömegesebb megrendelést kér

SflOLTZ TESTVÉREK -  KÖNYVKERESKEDÉSE
— — PUDflFEJT, IX., FERENCZ-KÖRUT 19-21.— —
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ARPER Karl und ZILLESEN A lfr.: Durchhalten! 
Entwürfe. Gebete, Gedichte u. vaterländ. Worte 
für Kriegsgottesdienste. (IV. és 140 old.) 2 M. 
(A kitűnő, igen elterjedt háborús agenda 3. része.)

BAUMGARTEN 0 .:  Der Krieg und die Berg
predigt (24 old.) Berlin, C. Heymann kiad. — 50 M.

BERTHOLET Alfr.: Religion und Krieg (35 old.) 
J. C B. Mohr, Tübingen —.50 A l

DELITZSCH Frdr.: Die Welt des Islam (191 old. 
8 képpel) 1915. 1.— M.

EVERTH Erich: Von der Seele des Soldaten im 
Felde. Bemerkung, eines Kriegteilnehmers—.80M.

HOSSFELD O .: Stadt und Landkirchen. M it 
Anhang: Kirchenausstattung 4. Aufl. (IV. és 462 
old. 529 képpel.) Kötve 13 50 M.

JAEGER Paul: Ich glaube keinen Tod. Stille 
Gedanken beim Heimgang unserer Lieben. 2. 
kiadás. —.50 M.

KRIEGSDIENST und HELDENTOD eines ev Pfar
rers aus Oesterreich (Georg Leinhos Vikar zu 
Amstetten, gefallen bei Dixmuinden 10., 11.
1914.) —.20 M.

PREDIGTBUCH der DORFKIRCHE. Herausgege
ben unter Mitwirkung der Freunde der Dorf
kirche von Joh. Fenner. 3.50 M.

(Az új prédikációirodalom egyik legértékesebb alkotása, 
melyet érdemes tanulmányozni.)

RADE Prof. D. Mart. : Christenglaube in Krieg 
und Frieden (Vili. és 110 old.) 1.30 M.

(A Christliche Welt vezető helyén megjelent elmélkedések.

SCHRIFTEN der Synodalkommission f. ostpreuss. 
Kirchengeschichte. 19. Heft: Was w ir in der 
Russennot 1914. erlebten. Siebzehn Berichte 
ostpreuss. Pfarrer, gesammelt u. herausgeg. v. 
Dompfarrer Lie. Nietzki (152. old.) 2.50 M.

SODEUR: Kierkegaard und Nietzsche. —*50
ZURHELLEN 0 .: Kriegspredigten. (IV. 123 old.)

2.50 M.
(A hősi halált halt kiváló frankfurti lelkész utolsó beszédei.)

ZURHELLEN Otto: Grundlinien unseres Glaubens. 
Eine Gabe für den Weg ins Leben. —*30
(A hős frankfurti papnak a táborban készült konfirmáció 

vezérfonala.)

KAPHATÓ;

E g .  tirt. » M a i i .
Irta: Dr. Z im ányi Dániel.

Á r a  60 f i l l é r .  M e g re n d e lh e tő  a z  —
„ E v a n g é l ik u s  L a p “ 

s z e rk e s z tő s é g é n é l N a g y b ö r
zs ö n y  (H o n tm e g y e .)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l............................  „ 4.80
Párnázott „ „ ............................. „ 7.—

Világháború
pontos térképei.

á  k o r o n a  2  —  *0

Galícia' i Olasz
ország iSzerbia 
Franciaorszá g

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n ) le v ő h a d i  
fo g ly o k  té rk é p e  K  X .—

.... ^ Kapható : ^ —— ■=
K Ó K A I  L A J O S - n á l

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3-

ORGONA-GYÁR.
GőzUzemre 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  József 
r e n d  tu la jd o n o s a

Budapest, X., Szig ligeti-u tca 29. cs.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett ki
váló, tiszta légnyomása csőrendszert! (pneu
matika!) tartós, nemeshanga orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidó szerint 
kásánk legnagyobb orgonája (80 változata, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a ltgmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
41. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMAKÓT A Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . * 1 9 1 5 . O K T Ó B E R  16.

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A  lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cimére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: S Z T E H L O  K O R N É L .
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

S Z I M O N I D E S Z  L A J O S .
FÓMUNKATArsak  : H O R N Y Á N S Z K Y  A L A D Á R  
L IC .  F I Z É L Y  Ö D Ö N  És E N D R E F F Y  J Á N O S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
K is e b b  h ird e té s e k  (p á ly á z a to k )  m in d e n  
s z a v a  6 . f i l lé r .  -  T ö b b s z ö r  m e g je le n ő  
h ird e té s e k n é l m e g fe le lő  á re n g e d m é n y .

T a r t a l o m :  W o lf  J ó zs e f  T e m e té s i  é n e k .  —  R . J .  L e lk é s z  .á rvák  o t th o n a  és le lk é s z e k  h á z a ?  —  H ú s z á é i G y u la  A z  e m b e r  s z á rm a 
z á s a  X V .  —  S z e m le . —  I r o d a lo m . —  K ü lö n fé le .  —  S z e rk e s z tő  k ö z lé s e i.  —  H ir d e té s e k .

Temetési énekek.
L  D a l l a m a : K i c s a k  Is te n r e  d o lg á t  h a g y ja .

Erős Isten, hozzád kiáltunk,
Téged keresünk, mi Atyánk !
Véres háborúk utján járunk,
Nehéz napok jöttek reánk.
Örökös gyász az életünk:
Aggódunk, sírunk, temetünk!

Most is a lelkünk gyászba vonva, 
Szemünkből részvét könnye hull . . .  
Halottunk van s nincs koporsója,
Sírja nagy mes ze domborul.
Csak hü emléke van jelen,
De ő ki tudja, hol pihen!

Ki tudja, hol vetette ágyát 
Véres harc után a halál?
Szerettei hiába várjak,
Hozzájuk haza nem talál.
De bárhol nyugszik jeltelen, 
ö , az Űr, mindenütt jelen.

Atyánk, bízzuk őrizetedre 
Sírját, mely annyi bút fakaszt.
Harmatozz gyógyírt a sebekre.
Szeretteinek ad) vigaszt.
Azzal oszlasd a bánatot,
Hogy ez volt szent akaratod.

Ne vond meg tőtünk sem kegyelmed,
Kik a sirókka könnyezünk.
Csapásiddal 1 lkü k neveljed,
Ne hagyj el n inket, légy velünk,
Hogy bizzunk csüggedetlenül,
Mig az örök lét ránk derül.

W o l f  J ó z s e f  lo s o n c i le lk é s z .
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mii árvik otthoni és l e t e l i  hízó?
L e lk é s z é r te k e z lc te n  fe lo lv a s ta :  R  J .

Nagy tiszteletű Egyházmegyei Lelkészi Értekezlet! 
A midőn lelkészi karunkat számon veszem, szinte 
megdöbbenek bátorságomon, amikor a lelkészi kar 
életébe mélyen vágó intézmények léte vagy nem léte 
felett kell határozatot mondanom, holott én vagyok a 
legfiatalabb, a legkevesebb élet tapasztalattal, mig a 
többiek bőséges sőt egészen közeli tapasztalatokat 
szerezhettek hosszú működésük, a lelkészi pályán 
sokszor az anyagi viszonyokkal küzdödésük közben; 
másrészt, ha meggondolom azt, hogy a felszólalásom
hoz semmi más forrás nem állott rendelkezésemre, 
mint a mely bármelyikünknek kezében is volt: a M.
E. L. E. kérdőivé egyfelől, másrészt az Örállóban 
megjelent Paulik és Mikolás. féle cikkek.

Hogyan? A M. E. L. E. kérdőpontja is szolgálhat 
forrásul? Sajnos, a magam részéről úgy tartom, igen. 
Ha szerte nézünk magunk körül, azt látjuk, hogy a 
„lateiner" pályán működők, de talán tovább mehetünk 
az őstermelőt, nagybirtokos, gyáros stb. köröket le
számítva, mindenütt találunk szervezeteket intézménye
ket az egyes foglalkozási körben lévők között, amelyek 
saját tagjaikat szükség esetén segélyezik, rosszul mon
dom: a nehezebb viszonyok esetén testvériesen támo
gatják. Kell-e szebb példára mutatnunk, mint aminő 
áldásos működésű intézményt látunk a tanítói körben. 
Nem tudom, én nem ismerem-e, vagy úgy van, hogy 
ép a szeretet tevékenységre serkentő lelkészi kar kö
rében nincs meg azaz intézmény, mely a kölcsönös 
támogatás, összetartozás és odatartozás révén az élet 
minden nehéz változásaiban megadja azt, amire a 
lelkész vagy családja rászorul, amit az azután orcza- 
pirulás nélkül elfogadhat. Vagy a lelkészi kar önfeledte 
altruismusában tette-e ezt eddig?
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Akármint volt, egyet nem felejthetünk: a más 
oglalkozási ágakban működő ily nemű intézmények 

áldásos, tevékenységét erkölcsi és anyagi tekintetben 
való sikerét. Az ev. lelkész mindeddig azonban csak 
aggódik. Gyötrődik, ha gyermekét kell csak felnevelni 
is, még inkább taníttatni, láz veri ki homlokát ha övéi 
közül beteg valaki, mégjobban ha ő beteg, kín a 
gondolat, hogy aggsága kenyerét egyedül, támasz 
nélkül egye; gyötrelem a gondolat, hogy övéit miként 
kell elhagynia; ha pedig a halál angyala kopogtat be, 
ezt kinteljesebbé teszi egyéb költségek fedezését kö
vetelők kilincselése. Kellene-e valami, hogy a lelkész 
gyermeke a lelki kenyéren kívül egyébként is jó táp
lálékhoz jusson, az elemi iskolán kívül máshova is 
járjon, a lelkészi család betegség, halálozás esetén 
méltányos és gyors segélyben részesüljön, magára 
maradva egyik v. másik rész, koldusbotot kénytelen 
ne legyen kezébe venni? Kérdések ezek, melyek 
mlndenképen égetnek. Ég arcunk tőle, ha csak szóba 
kerül ez a dolog, mert történnie kellett volna sok minden
nek még inkább éget, haj bennünket szorongat egyike, 
másika. Mikor jobban, ki mondja ezt meg ? S ezeket 
a kérdéseket veti fel, a M. E. L. E. kérdőivé. Ama 
nagy tekintélyre hivatott testület, a M. E. L. E. veze
tősége azért kérdezi ezt, hogy ő nem tudja, vagy 
azért, hogy ez égető kérdéseket mi ismerjük meg? 
Hogy a kérdés igy vetődik fel: keresztül vihetö-el ez 
imbolygásunk ingadozásunk, tehetetlen óhajtozásunk 
gyászos forrását hirdeti, ezután már csak egyetlen kér
dés lehet rosszabb: egyáltalán tehetünk-e valamit? 
Eddig nem mertük a világ elé vinni a lelkészi kar 
érdekeit, vagy magunk sem ápoltuk eléggé úgyhogy 
most már önmagunk előtt is fel kell ve tn i: keresztül 
vihető-e, egyáltalán csak valami is keresztül vihető-e?

Ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda 
készül a harcra? Mintha mi nem ismernők az ó tes- 
tamentomi iró e szavait; A M. E. L. E. kérdőivé in
gadozásunkat, bizalmatlanságunkat, nemtörődömségün
ket, talán fásultságunkat, tehetetlenségünket tárja fel. 
Nincsen meg a vezér, kinek szava félreismerhetlenül 
harcba hiv, vagy nincsenek helyükön a közkatonák, 
hogy megvívják becsülettel a harcot az otthonért, mely 
őket s övéiket védi s ápolja?

Hasonlatba merültem, de nem, valóság a harc, 
mely körülöttünk, bennünk és értünk folyik. Ez azon
ban egy másik harc: a haza küzdelme. Most minden 
ezért, minden a létért! Szabad-e kicsinyes, egyéni ér
dekeket felhozni, istápolni? Nehéz kő nyomja szivem, 
már-már elűzök minden kérdést magamtól. Nem idő
szerűek ezek most! . . .  De — valami megzavarja az 
elmélkedésemet. Engedjék meg, hogy felemlithessem. 
Ki a leginkább magyar minden időben ? Testvéregy
házunk részéről nem az a lutheránus, aki ha tót, ha 
német megtanul szólni és érezni magyarul, de az a 
kálvinista magyar, aki csak magyarul tud Ki fogja
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hát jobban nézni elsőbb a haza sorsát minden saját 
ügyét félre téve? Ép ezért lepett meg, hogy a nemzet 
egy évi élethalálharca után s közben — és 6 évi pauza 
útán az x-i ref. egyház az államnak kétszeres kongrualis 
hozzájárulásával, mint amit eddig az egyesült egyház 
élvezett, s ezenfelül, még négyszeres hatszoros más, 
szintén állami forrású dotációval megalakult. Mi ez 
kicsiben? Nem ugyanaz-e a nemzet harca nagyban? 
Nem a jelenért, de a jövőért való harc, nem a most 
élők, de az eljövendők életének, szabadságának, jólé
tének biztositása.

És mi evang. lelkészi kar mit teszünk? Még 
mindig csak panaszkodunk: nem aikalmasak az idők, 
nem időszerűek az alkalmak! A legtöbbször a külső
ségeken akadunk meg. Egy kicsi mustármag valahol 
növésnek indul, rögtön az a kérdés, hát lehet-e valami 
a hivatalos egyház nélkül? Mégis a mit a hivatalos 
apparátus készít, arról a priorj|rosszul®vélekedünk vagy 
legalább is szívvel lélekkel nem vagyunk mellette, 
így vagyunk itt is. Meg vagyunk győződve, hogy szük
séges, mégis azt kérdezzük lehetséges-e s azt fog juk rá 
felelni, hogy nem vihető keresztül. Megindult fejlődés
nek valahol az a kicsi mustármag hittel, bizodalommal 
ügye, jövője iránt, de gyenge arra mégis, hogy hegye
ket mozgató hittel ügyét diadalra vigye. Tönkre tette 
félig a dér, fagy, valaki megszánta, aki nem ismerve 
a szép növényke természetét üvegházba vitte, hogy 
ott növekedjék, de ki birja-e az átültetést? Ha ott 
növekedett volna kezdettől, az más volna. Általános 
lelkesedés, pártfogás az ügyet úgy látszik még nem 
kiséri. Nem egy egyházmegye tért felettők napirendre 
így sem Lutheraneum, sem lelkészek háza fel nem 
állítható. Ez a forrásunk a lelkesedés, tettre és áldo
zatkészség jeleivel nem bátorít.

Nézzük azonban a kérdést más oldaláról. Hogy 
a fenti két eszme hézagot pótló volna, hogyha fenn- 
állana, áldásos is volna az bizonyos. De mert csak 
eszme még, tervezgethetünk, változtathatunk rajta 
M ily szép volna a gondolat egy nagy evang. központ
ban összes, támaszuktól megfosztott papi özvegyek 
es árvák együtt egy nagy családban mégis külön- 
külön otthonban. És mégis. Egyet kihagytunk a szá
mításból. A vért, mely nem válik vízzé. Az az elárvult 
család nem egy könnyen hagyja el a talajt, amelyek
hez odanőtt, vagy amelyből nőtt. Szép érem a fenti 
kép, de nem az a pénz, aminek a gyakorlatban teljes 
értéke volna. Úgy hiszem, e gondolatcsomót ketté 
vágva helyesebb útra jutunk. Egyfelől legyen meg a 
tisztességes megélhetési mód az özvegy, másfelől köny- 
nyitessék meg az árvák neveltetése. Amazt a még itt 
ott fennálló helyi gyámoldákon kívül oldaná meg a 
nyugdijintézet, emez esetleg a lelkészek háza tervével 
valósulhatna meg úgy, hogy az kibővülne a középis
kolai tanulók alosztályával, avagy úgy hogy ily árvák 
részére tett és gyűjtött alapítványok kamatai egyenesen
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a neveltető özvegy kezeihez jutnak, avagy meglevő 
árvaházainkban ily helyek felállittatnak, alapittatnak.

A másik terv a Lelkészek háza, azaz lelkész fiák 
egyetemi tanulmányának megkönnyítését célzó in
tézmény.

Másutt ily intézmény jótékony hatása kétséget 
kizáró. Ez az ügyes vezetésen kivtil főként annak tu
lajdonítandó, hogy az ily intézmény a terhet az egyes 
vállairól leveszi, vagy legalább is nagyon megkönnyíti 
azt. Várhatjuk-e ezt a lelkészek házától? A tervezet 
némikép válasz nélkül hagy minket: a hiányt ellátási 
díjként kell fizetni. De mennyi lesz ez? Ha az intéz
ményt életrevalóan vezetik, úgy az egyesre nézve ez 
a dij csekély lesz.

A tervezet helyes alapból indul ki: egyrészt a 
lelkészeket magokat illeti bizonyos kötelezettség, más
részt a közegyház viselné a tehernek egy részét, mél
tán, mert erre is vonatkozik: méltó a munkás a rn-ga 
jutalmára. Az építkezési összeg előteremtésénél nehe
zen folynának be az tgyházak járulékai. Jóakarattal, 
buzgósággal azonban előteremthető ez összeg, úgy, 
hogy a szegényebb egyházak hiányait az önkéntes 
adományokból pótolnók. Ez a forrás, melyet a terve
zet meg nem említ, számottevő tényezője lehetne a 
megvalósítandó intézménynek. Félek, hogy a Kálvineum 
példájára remélhető, 135000 koronától elesünk, leké
sünk! A késlekedés által legalább is tízezreket vesz
tünk kamatokban. Ha a közalapi fél százalékot a zsi
nat megszavazza, — bizonyára számos gyülekezet zú
golódásával találkozand, — úgy a lelkészek háza fenn
tartása biztosítva van.

Célomat nem abban keresem, hogy a felső fóru
mok magatartását ismertessem, — az erőm felül múlná 
— hanem, hogy önmagunkat meggyőzve a Lelkészek 
Háza szükségességéről, a javaslathoz járuljunk a ma
gunk anyagi, erkölcsi támogatásával, vállaljuk legalább 
is a ránk eső belépési járulékot és évi tagdijat. A 
Paulik féle eszme magvát pedig ne hagyjuk eltemetve: 
az özvegyek, árvák méltányos, jogos ügyének párto
lását, támogatását. Ha magunk sem akarunk segíteni 
magunkon, máshonnan még kevésbé jön segítség!

Egyik lelkésztestvérem szükségesnek tartja a 
Lelkészek Háza felállítását, mint a mely az egyes vál
lairól legalább egy terhet némileg levesz. Az eszme 
szép — úgy mond — elvileg p«ártoljuk. Kérdezem, 
mit is értsünk e szón: elvileg. Hosszú felelet sem adott 
feleletet. Magam erre egy példát hoztam fel. Egy kül- 
missiói gyűlésen, mely át volt hatva több missionariusi 
állás szervezésének kötelezettségétől, valaki az ügy
nek ilyes szószólójává lett: „Pártolom az indítványt 
évi ezer korona hozzájárulásommal“. — Nem szólha- 
tam tovább, fenti szónok szavaimba vágott: „Lám 
milyen könnyű ebből látni, hogy az elvi hozzájárulás 
meg micsoda!“

Nagytiszteletü Lelkész Testvérek 1 Egy dolgon 
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fordul meg ezen ügyünk is: Elvileg, csak elvileg pár
toljuk-e ügyünket, vagy gyakorlatilag is? Vagy kö
zönségesebben is kifejezhető ez? . . .  Ha nem is fo
gadjuk el minden vonatkozásban a példa szót: Segíts 
magadon, az Isten is megsegít, ezen ügyre bizonnyal 
vonatkozik !

Az ember származása.
xv.

Azok a bizonyítékok, amelyekkel a materialista 
természettudomány és az ebből táplálkozó matarialista 
világnézet az ember állati eredetét és ez alapon az 
emberi lélek anyagi és múlandó létét bizonyítja, a 
következők: a majom, a most élő és az ősember test
alkatának bonctani hasonlatossága; az emberi magza
ton megejtett megfigyelések; az emberi test állati csö- 
kevényei; atavisztikus visszac'apások ; a kór- és vértan 
eredményei; az állatok, az ős-és az vademberek szellemi 
élete; az összehasonlító nyelvtudomány eredményei; 
a szellemi munkának hatása a koponyára és az agy
velő nagyságára; az agy velő nagysága, bonctana, ve
gyi alkata, sérülései, betegségei, hőfoka és a szellemi 
élet megzavarása, megbetegedése vagy teljes megszű
nése közti viszony; végül a lélek mibenlétének mate- 

* riális magyarázatai.
Vegyük ezeket a bizonyítékokat sorba egymás

után és nyissuk meg a sort a bonctannal. Ez a tudo
mány megállapította, hogy az ember teste feltűnően 
hasonlít a majom testéhez. Ugyanannyi foga, izma, 
ugyanolyan szerkezetű szövet és csontváz-rendszere 
van az embernek, mint a majomnak. A különbség 
köztük csupán az, hogy az ember feje nagyobb, agy
veleje súlyosabb, szemei közelebb állanak egymáshoz, 
állkapcsai nem ugranak előre, egyes csontjai pedig 
finomabbak, vékonyabbak, mint a majoméi. Igen szem
betűnő továbbá a majom szeme fölött emelkedő hatal
mas szemöldök-taréj, amely a mostani embernél telje
sen hiányzik, vagy legfeljebb enyhe kiemelkedés jelzi azt.

De ezek a különbségek is elenyésznek az ős
embertan világánál. Ez a tudomány eddig két ember
fajt fedezett fe l: az u. n. Homo Neanderthaliensist és 
az u. n. Homo Diluvialis recens. Mindkettő a messze 
múltban, az. u. n. diluviumban, vagyis jégkorszakban, 
50—60 ezer évvel előttünk élt. Mindakettőnél már 
szembetűnők az állati jellegek: a hosszú koponya, az 
alacsony koponya-tető, az alacsony és hátracsapott 
homlok, az egymáshoz közel álló szemek, fölöttük ha
talmasan kidomborodó szemöldök-taréjjal, előreugró 
állkapcsok az állcsucs hiányával, mindezeket betetőzi 
az egész csontváz vaskossága, durvasága, állati erős
sége. Mindamellett azonban ezek már nem voltak 
majmok, hanem valóságos emberek. Bizonyítják ezt 
nemcsak a sírjaikban talált s általuk készített és sok
szor művészi kivitelű eszközök, hanem koponyájuk
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térfogata is, amely még kisebb ugyan a jelenkor em
berénél, de már sokkal nagyobb a majmokénál, mert 
mig az utóbbiak koponyatérfogata a legkedvezőbb 
esetben is csak 600 cm3, addig a jégkorszakbeli em
beré, még a fejletlenebb, az ősszülőkhöz legközelebb 
álló Homo Neanderthaliensisé is, már 1220, 1233, 1260, 
sőt a jelenkor emberét meghaladólag 1626 cm3, mint 
a híres chapellei leletnél, míg a mai emberé legfeljebb 
1598 cm3.

Az ősembert annál talán még sokkal meggyőzőbben 
bizonyítják állati származásunkat az emberi magzaton 
és annak fejlődésében észlelt megfigyelések. Az ember 
fejlődése is, éppen úgy, mint minden többsejtű állaté, 
a megtermékenyített petesejtből veszi kiindúlását s 
ugyanazokon az első alapfolyamaíokon: csíralemezek 
és ősszervek képződésén át jut el a végleges szervek 
kialakulásának állapotáig A petesejt„szíktömlőt fejleszt, 
mintha szikben bővelkednék, akárcsak a tyúktojás.“ 
Ez bizonyiték arra, hogy az ember egyik távoli őse 
csőrös-emlősféle állat volt. Azután: „A fiatal, pl. 4 
hetes emberi magzat külső testidomában annyira ha
sonlít egy ugyanolyan fejlődési fokon levő embersza
bású majommagzathoz, pl. a gibben-magzathoz, hogy 
szinte nehéz megkülönböztetni őket egymástól.“ A leg
nagyobb furcsaság azonban, amelyet az emberi mag
zaton találunk, „a múlandó gerinczhúr, mely a lánd
zsahal és az alacsonyrendű körszájú halak állandó vá
zát tükrözi elénk; ilyenek a nyak kopoltyúivei s a 
bennük futó aortaívek: a vízben élő ősi alakról reánk 
maradt örökség; ilyen a maradó vese fejlődését meg
előző két vesefeléség: az elővese és az ősvese, a ha
lak és kétéltűek végleges veséjének múlandó megis
métlése.“ További hasonlóságok: az emberi magzatot 
az ötödik hónaptól fogva „sajátszerű finom, pehely- 
szerü szőrözet,“ u. n. „lanugo“ fedi, mely később k i
hull, úgy hogy a későbbi haja és szőre egészen új 
képződmény; „élete 1—3. hónapjában törzse alsó vé
gén szabadon előugró farka van.“

Egy tudós vizsgálatai szerint „a gorilla magzata 
rövidebb farkú, mint az emberi magzat.“ Ez utóbbi
nak az első 2—3 hónapban épen olyan a többi ujjtól 
elálló lábhüvely ujja van, mint a majomnak. Általában 
„az anthropoid majmok s az ember között az embri
onális és ifjú korban sokkal nagyobb a hasonlóság 
mint később. Az eltérő növekedés az emberszabású 
majmoknál az első zápfog kibúvásától kezdődik. E 
perctől fogva az állat agyvelejének fejlődése abban 
marad, szemei fölött homloklécz nő, állkapcsai előre
tolódnak és csontjai durva, vaskos jelleget öltenek. 
Végül, ha megemlítjük, hogy a terhesség az embernél 
majdnem ugyan olyan körülmények között és ugyan
annyi idő alatt folyik le, mint az emberszabású maj
moknál, az emberi és a majomi magzat közölt lévő 
hasonlóságok sorozatát befejezhetjük.

Huszágh Gyula.
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S Z E H L E .

A prófécia mint tudomány. A „Das Freie 
W ort“ c. szabadgondolkodó folyóirat 1915. évi má
jusi számában felhívja a figyelmet Stromer von Rei
chenbach Frigyes báró magántudós nagyon érdekes 
tanulmányaira, aki rengeteg történelmi tanulmány után 
rájött arra, hogy a népek fejlődése és sorsa sem vé
letlen események láncolata, hanem époly töryényszerű 
folyamat, mint például a csillagok pályája a világmin
denségben. Aki ezeket a törvényeket ismeri, az abban 
a helyzetben van, hogy a meg nem történt dolgokat 
e törvények előrelátható hatását kiszámítva megjöven
dölhesse. Ez a jövendölés nem sejtés és találgatás, 
hanem tudományos következtetés jellegével bír. A ne
mes báró a történeti események törvényszerűségének 
a felfedezésével egy új tudománynak, az úgynevezett 
„historionomiának“ , magyarul a történet törvényeinek 
a tanáról szóló tudománvmk a megalapitójává lett. 
Erre a tudományra úgy jött rá, hogy éveken át tanul
mányozta a világ összes népeinek a történetét s kü
lönböző történeti tényeknek az összehasonlítása alap
ján ki próbálta számítani a német nép jövőjét. A világ 
összes népeinek és országainak a történetéből 60000 
történeti adatot gyűjtött össze, ezek közül 22350-et 
mint különösen fontosat külön választott s ezekből 
következtetéseket vont le. A népek története közt kons
tatálható párhuzamokból és a rengeteg adathalmazból 
számitta ki Stromer von R üchenbach báró a német 
nemzet jövendőjét. Jövendölése könyv alakban is meg
jelent. Ennek a könyvnek a c ime: „Deutsche, verzaget 
n icht!“ Eine geschichtphilosophische Prophezeiung 
zum Weltkrieg. Hans Sachs. Verlag München—Leip
zig 1914.

Erre a maga nemében egyedülálló könyvre fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Aki megszerzi, az legyen 
szives küldje meg nekünk is, még pedig lehetőleg egy 
rövid ismertetéssel együtt.

Fény és árnyképek. A nagy háborúban vannak 
olyan katonák is, akikre senki nem gondol. Otthon 
nincs senkijük. Eljön a karácsony, a husvét, egyéb 
ünnepi alkalmak; másokat elhalmoznak szeretetado- 
mányokkal, — nekik semmi sem jut. Mélyen érző 
szivek azonban nem feledkeztek meg ezekről sem. 
Egy müncheni úri asszony több száz ilyen „elfelejtett“ 
katona címét összegyűjtötte s ismerősei között kiosz
totta. Ezek néha egy pár meleg sort, egy s más hasz
nos apróságot csak juttatnak azoknak, akikre senki 
sem gondol. A kasseli hadtest körzetében valamennyi 
„elfelejtett“ katonát összeírták. Névjegyzékükben 1700 
név áll. A neveket és címeket közük a lakossággal s 
mindig akad valaki, aki egy-egy „elfelejtett“ katoná
nak a pártját fogja. Havonkint kétszer-háromszor pár 
üdvözlő sort, vagy valami apróságot küld neki. A ka-
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tonák hálás köszönő sorai mutatják, hogy ezt a gyön
géd ötletet érdemes volt megvalósítani.

*

A fürdőkben üdülő közönség esztétikai gyönyö
rűségét hátrányosan befolyásolja sebesült 'katonák lá
tása. Valamelyik német fürdőben őt tagú fürdővendég 
deputáció járt a fürdő igazgatóságnál, mely a sebe
sült és kórházi ruhában sétáló katonáknak a fürdő 
parkjából való kitiltását kérte. A fürdőigazgatóság 
örökét állitott a park bejáratához, akik kérlelhetetlenül 
visszaküldik a kórházi kabátos sebesülteket.

*
A stettini városi tanács mostanában jellemző 

figyelmeztetést volt kénytelen kibocsájtani. Cukrász
dákba járó urhölgyek megtették, hogy a kutyájuknak 
tejszínhabot adattak. Ez a hallatlan eljárás a városi 
tanácsot a kutyáknak tejszínhabbal való etetésének az 
eltiltására inditotta.

I R O D A L O M

Isten közelében. Énekes és imádságos könyv 
katonák számára. Endreffy János, Lie. Fizély Ödön, 
Hoffmann Károly. Sántha Károly, Sass János, Schultz 
Aladár és Wolf József imádságaiból összeállította: 
Szimonidesz Lajos. Budapest, Scholtz testvérek kiadása 
1915. Ara 30 fillér.

E címen jelent meg a legújabb imádságos és 
énekes könyv katonáink számára, amelyet a szerkesztő 
éredetileg a Luther-társaság megbízásából állitott össze. 
A háborús irodalom épitő irányú művei már eddig is 
elég bő választékban jelentek meg, úgy hogy sokan 
azt hitték, hogy már többre nincs is szükségünk. E 
kötetben összegyűjtött anyag azonban igazolja a szer
kesztőt, a ki szükségesnek tartotta, hogy ha kell, a 
gyűjteményt saját költségén is kiadja. A közölt énekek 
és imádságok nagyon alkalmasok arra, hogy harcos 
testvéreinket megtöltsék igaz hittel, erős bizodalommal 
és lelkűket a harc ádáz küzdelmei, a veszteségek és 
szenvedések keserű megpróbáltatásai közepette is Isten 
közelébe emeljék. Legnagyobb érdemük, hogy a mai 
kor harcos fiának érzelmeit hiven fejezik ki és Jézus 
szellemét tisztán árasztják magokból. A szerzők vala
mennyien derék munkát végeztek, különösen ki kell 
azonban emelnem babérkoszorúzta veterán kö'tőnk 
Sántha Károly mellett Wolf József 5 énekét, amelyek 
a könyv legsikerültebb alkotásai közé tartoznak. A 
szerkesztő tekintettel volt a harcos életének sok kü
lönböző fordulatára. Nem ártott volna azonban, ha a 
sebesültek számára több imádságot vett volna fel és 
a győzelem, vereség, visszavonulás, roham előtt. . .  
helyzeteiben is határozottabban juttatta volna kifeje
zésre a katonák érzelmeit. Azonfelül pedig az egyes 
imádságokban általában jobban kellett volna a kato
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nák családi érzelmeit szülők, hitves, gyermekek, fele
barátok, stb. ápolni és kifejezési e juttatni.

A könyv ára — tekintve felette gazdag és válto
zatos tartalmát: igen ügyesen kiválasztott szent igék 
szép számmal, 19 ének és 31 imádság van benne —  
mérsékelt. Kívánatosnak tartom azonban, hogy az 
újabb kiadásban majd erősebb fedőlappal jelenjék 
meg a müvecske, amelyet szívesen ajánlok katonáink 
között való minél buzgóbb terjesztésre kedves lelkész
testvéreimnek és minden érdeklődő felebarátomnak.

Budapest, 1915. október 6.
Müttl Á r m in .

Csendes hangok a háború zajában. Beszédek 
és imák Vidovszky Kálmántól. II. kötet. Békéscsaba
1915. Ára 150 kor.

Kilenc beszéd, tizenegy imádság a múltból. Sze
rény, igénytelen emléke annak, hogyan reagált egy 
papi lélek a háború fontosabb eseményeire, miről 
beszélt márc. 15-én a nagy háború esztendejében, 
vagy minő gondolatokkal foglalkozott Przemysl eles- 
tekor stb. Elmondva, esetleg egy szónoki egyéniség 
által elfogadhatókká téve szükebb körben lehettek ha- 
t issa! ezek az egyszerű, sehol a dolgok mélyére nem 
hatoló, problémákat meg nem ragadó s szónoki stílus
beli szépségekben egyáltalán nem bővelkedő elmélke
dések. Kinyomatva nem sok a jelentőségük. Ha pedig 
a szakszerű kritika mérlegére tenné őket valaki, alig
hanem határozottan könyüeknek találtatnának. Már 
volt alkalmam kifejteni, hogy a prédikáció általában 
nagyon veszedelmes műfaj. Mivel alaposabb fejtegetést 
nem lehet nyújtani benne, szinte rácsábitja az embert 
a semmitmondásra, — vagy a legjobb esetben is le
gény legyen a talpán, aki kevés szóval egy negyed
óra alatt súlyos dolgokat tudjon mondani. Vidovszky 
e kötetbon levő beszédei majdnem kivétel nélkül súly
talanok. Akármelyik napi lap vezércikke sokkal mé
lyebben és alaposabban szól hozzá a íiáboru napi 
vagy mérföldjelző eseményeihez, mint ezek a sub 
specie aeterni és hozzá mindenesetre a vezércikkeknél 
lassabban készült prédikációk. Ha legalább a vallásos 
rész az erősségük volna! Azonban e tekintetben is 
sok kívánni valót hagynak.

Egy példa Przemysl elvész. Erről igy beszél: 
„Hát vájjon tényleg olyan súlyos a mi veszteségünk? 
Hát igazán a mi legerősebb várunkat vesztettük el, 
amellyel reménységünk is megtántorodott, kiköszörül- 
hetetlen csorbát szenvedett? Hát most már igazán 
nincs hova húzódnunk a körülöttünk levő ellenség, a 
kétség, csüggedés támadása elől ? Oh nem testvéreim ! 
Még teljesen sértetlen a mi legerősebb várunk, az 
Istenbe vetett hitünk. Ezt még nem ingathatta meg az 
ellenség semminemű támadása. Bizonysága ennek a 
mi mai tömeges összejövetelünk.“ Ha ezt a pár sort 
boncolni kezdjük, mindjárt felötlik a pongyola hát 
vájjon“ . . . amit el lehet mondani elhangzó szónak,
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leirni azonban nagyfokú pongyolaság. Aztán minek az 
a sok tartalmatlan szónoki kérdés? Végül kínos az a 
nagy ugrás . . Przemysl elestének a jelentősége he
lyett egyszerre az Istenbe vetett törhetetlen biroda
lomról s e bizodalomnak a tömeges összejövetelben 
való megnyilvánulásáról van szó. Mennyire ki lehetett 
volna ezt a tényt tartalmilag és szónokilag aknázni! 
Groteszkül hat, hogy a beszéd után mondott imád
ságban Przemyslről e szavakat olvassuk: „Leesett a 
mi fejünknek koronája, kihullt kezünkből védekezé
sünk legerősebb vára, a mi reményünk kősziklája.“ 
Mennyi ebben a megszokott frázis és milyen ügyetle- 
lenül van a korona, a legerősebb vár és a kőszikla 
egymás mellé téve! Egy húsvéti beszéd arra a gon
dolatra van felépítve, hogy mint Krisztus feküdt a ko
porsóban, de föltámadott, úgy elhantolta a háború a 
békét egy időre, de bizonnyal feltámad az! A gon
dolat szép, megfelelő kidolgozás mellett gyönyörű 
beszédet lehetnp belőle készíteni. Sajnos azonban a 
kidolgozásban több trivialitás és stilszerütlenség van. 
A triviális gondolatfüzésre álljon péld ul ez a mondás: 
„Megmozdúlt a nagy mindenség s zöldelő búzatáblák 
azt hirdetik, hogy nincs örök halál, hogy újra tele 
lesz az éléskamra, lesz kenyér bőven, nem kell sárga 
keserű kenyerünket keserű könnyel fogyasztanunk. 
Mert van feltámadás. (20 1.) Az örök halál és a tele 
éléskamra egymásmellé állitása legalább is — stilsze
rütlenség. Hasonlóan megütődik i.z ember, hogyha 
azt hallja, hogy meghalt a béke s most már a béke 
haláláról a következő leírást olvassa; Siratjuk mind
nyájan. Sok friss, fiatal piros vér folyik az óriás te
temre, még több forró szívből fakadó könny, de 
mindez nem elég. Még több vér, még több könny 
kell a zsarnok halottnak, mely boszut áll most, irtó
zatos boszút megölőin. (19—20 1.) A béke mint zsar
nok és boszuúlló halott nem stilszer" kép. Ezt más
kép kellett volna megrajzolni. Több gonddal, több 
szeretettel, nagyobb hatással. Ezek azonban aprósá
gok. Az egész beszéd egy csomó közhely. Pedig ma 
már a feltámadásról nagyon sokat lehet beszélni, ha 
belé akar merülni valaki a problémába és a mi fő 
distingvál az egyéni feltámadás és a természet örök 
megújhodása, az utódokban való élet között. Ez a 
beszéd a kérdést egyáltalán meg nem markolja s ezt 
a distinkciót hiába keressük benne. Pedig ez nagyon 
fontos!

A gyermekekről szóló beszédében is kihull a 
kezéből az a fonal, amelyből valamit csinálni lehetne. 
Felveti a tételt, hogy ha a gyermekeket a Krisztushoz 
vezették volna, most nem volna annyi öldöklés 
halál és ármány (52. 1.) Azonban hi tba találta meg 
ezt a gyöngyöt — mindjárt kiejti a kezéből. Sem a 
keresztyénség csődjéről, sem más efféle borzalmasan 
komoly dologról szót sem ejt, hanem halad tovább s 
ad egy pár közönséges jó tanácsot a jövőre; közöt-
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tűk ezt is: A nagyobbakat már most fogjátok dologra 
még akkor is, ha azt gondoljátok, hogy fiatal váluk 
roskadoz a teher alatt. Most úgyis szükség van min
den dolgos kézre.“ Aki látott 8—9 éves lánykát nap
hosszat markot verni a forró júliusi napon, az meg
borzad ettől a tanácstól. Igaz ugyan, hogy a komoly 
munkára való nevelés a háború után következő idők 
legéletbevágóbb kérdése, azonban ezzel . . .  mi a 
szószékről ne kezdjük. Nekünk a nevelés komolysá
gának a hangoztatása mellett a gyermekvédelem állás
pontjára kell helyezkednünk. Elég korán lesz igavonóvá 
a munkás ember ivadéka, legalább gyermekkora szá
mára mentsünk meg egy kis napfényt.

Bőséges túlzás van egyes mondásaiban. Pl. ab
ban, hogy emberek soha annyi jót nem tettek s azt, 
amit tettek soha olyan igaz szívből nem tették mint 
ma, vagy abban, hogy „hazafiságunkhoz ezer év óta 
mocsok nem tapadt“ — nem osztjuk látható örömét 
a piros huszársapkás, csukaszürke kis katonaruhás 
gyerekek láttán, mert véleményünk szerint a háború 
nem gyerekjáték . . .  de legyen elég.

Amit mondtam, azt sem azért mondtam, hogy e 
beszédek jelentőségének a leszólásában örömömet 
találnám. Szigorúbb mértékkel mértem és véleménye
met őszintébben kimondtam, mint azt most általában 
szoktuk. Ezt azé/t tettem, mert a mi egyházunk gerin
cében a prédikáció a velő. Ha a prédikáció megvize- 
nyösődik s tartalom nélkül való szóhalmaz lesz belőle, 
akkor nekünk harangoztak. Akinek közönsége van, 
magasan fekvő szószéke s azonfelül a nagy nyilvá
nossághoz is szólam akar, attól akármivel nem elé
gedhetünk meg, hanem a legjobbat várjuk tőle. Mivel 
ezt a legjobbat nem találtam meg Vidovszky e pár 
beszédében, azért szóltam. Nekünk, fiataloknak sem
mikép sem szabad annyira elkényelmesednünk, hogy 
a dolog könnyebb végét fogjuk meg, Azért Vidovsz- 
kytól is alaposabb, tartalmasabb, mélyebb és a 
problémákkal jobban viaskodó beszédeket várunk!

Sz. L.

fu~u~nj-i_rrr-'—rriru-»~nj- ij-~ •*•—*-*-v m-u*u~*"*^**,i**»‘i~* m — * * ‘ “  • —1 * * ‘ '

K Ü L Ö N F É L E .

Egyetemes gyűlés. Magyarhoni ágostai hitv. 
evangélikus egyházunknak az 1914. évi november 
havának 4-ik napjára kitűzött, azonban a háború mi
att bizonytalan időre elhalasztott közgyűlését ezennel
1915. évi november havának 10-ik napjára, délelőtti 
10 órára, a gyűlést megelőző értekezletet pedig folyó 
évi november havának 9-dik napjára esti 5 órára, a 
pesti evangélikus egyház épületébe tűzzük ki és az 
egyházi alkotmány 148. §. értelmében az egyetemes 
egyházi közgyűlésre annak összes jogosult tagjait tisz-
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telettel meghívjuk. Prónay Dezső m. k., egyetemes 
felügyelő. Dr. Baltik Frigyes m. k., püspök.

Papavatás. Scholtz Gusztáv bányakerületi püs
pök október 9-én Szabó Gábor és Gazsó Pál szak
vizsgázott theologusokat a budai templomban felavatta. 
A felavatottak elfoglalták segédlelkészi állomásukat: 
Szabó Gábor a budapesti Deák-téri, Gazsó Pál pedig 
a szarvasi egyházban fog működni. Isten áldása legyen 
munkálkodásukon.

Kitüntetés. Mohr Gyula evang. tábori lelkészt 
a király a lelkészi érdemkereszt 2. oszt. tüntette ki.

Lelkészválasztás. A misérdi egyház a Schleiffer 
Károly helyére egyhan gúlag Erlemann Jakak pozsonyi 
segédlelké^zt választotta meg lelkészéül.

A körmöcbányai evang. egyház a Kiscsalomjába 
lelkésznek megválasztott eddigi segédlelkésze és val- 
lástanitója Laczkó János helyét Mihál Endre békés
csabai segédlelkész töltötte be.

Gyászrovat. Lcholczky Károly volt begecsi 
levita-tanitó október 2-án hosszas szenvedés után 
elhunyt. Legyen áldott emléke.

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.
Im a k ö n y v ü n k  Ingyen  va ló  'te r je s z té .*-1 re a d o m á n y o k a t  

k ü l d t e k :  A lb e r t i  E rn ő  Ip o ly s á g  2  K , K é le r  Z o ltá n  d r . B u d a p e s t

2 0  K , P á lm a i L a jo s  G y ő r  5  K , S c h u b e r t  P á ln é  L é v a  12 K , L .  K .  
S z e p e s s z o m b a t 1 K . B . L  K a s s a  I K , Jó n ásch  A n ta l S a lg ó ta r já n  
5  K , B . E , S . B ., K  B . 3 0  3 0  f i l lé r ,  Iv á n k a  P á l V á c z  2  K , 
K rlc k  A la d á r  L é v a  2  K , K a c h e lm a n n  K á r o ly  V ih n y e  2  K , S z . L .  
B u d a p e s ’t 1 K , M .  P . A ls ó s z tre g o v a  6 0  f i l lé r ,  D o b r o v U s  M á ty á s  
d r . P o z s o n y  3  K , S im k ó  L a jo s  d r . S z e n lc z e  10 K , B o d ó  P é te r  
U a lg ó c z  4 K , L ln c /é n y i  L a jo s  N a g y v e s z v e r é s  2  K , H . L . 3 0  f i l l . ,  
S z e n d e  N á n d o r  R e s ic z a b á n y a  2  K , Z .  D . ,  K . L . 3 0 — 3 0  f i l lé r ,  
ö s s z e s e n  7 6  4 0  k o r o n a . L e g y e n  a z  a d o m á n y o k o n  Is te n  á ld á s a !

Im á d s á g o t » k ö n y v ü n k r ő l  e g y  a d a k o z ó  e z t  Ír ja  : „ H a  m in d 
n y á ja n  ig y  fo g u n k  im á d k o z n i,  b o ld o g o k  le s z ü n k  ! . .«  A d n á  Is te n ,  
h o g y  m in d a z o k , a k ik n e k  a  k e z é b e  k e r ü l,  im á d k o z ó  lé le k k e l fo r 
g a tn á k , h o g y  le lk ű k e t  c s a k u g y a n  Is te n h e z  k ö z e le b b  v ig y e !  . .

A  d u n á n t ú l i  p ü s p ö k v á l a s z t á s r ó l  i t t - o t t  m e g je le n t  h ír e k e t  
k ip é c é z ó  „ S z e m lé n k “ a z  „ E v a n g . K ö z é r d e k e t“ n a g y o n  é rz é k e n y e n  
é r in te t te ,  m ié r t  is  s z o k o t t  d u r v a  m o d o rá b a n  n e k ü n k  ro n t. A g o 
ro m b a s á g  és  a  h u n k ó  a z o n b a n  cs a k  a k o rc s m á b a n  é rv , d e  n e m  
t is z te s s é g e s  e m b e re k  k ö z ö t t  és n e m  e g y h á z i ü g y e k b e n . A z o n ,  
h o g y  a d u n á n tu ’ i p ü s p ö k v á la s z tá s r ó l m o s t m é g  m o h ó s á g  b e s z é ln i,  
h o g y  a  p ü s p ö k ö t n em  la p o k  v á la s z t já k ,  h o g y  k o r te s c é lo k  s z o l
g á la tá b a n  á l ló  h ire c s k é k  n in c s e n e k  h iv a tv a  a n n a k  a m e g á lla p ítá 
s á ra , h o g y  c sa k  e z  v a g y  a z  a je lö l t  k e r ü lh e t  s z ó b a  és le h e t  
p ü s p ö k  s h o g y  v é g ü l a z  e g y h á z a k  n e m  k o r tc s h ir e k  h a n e m  k o 
m o ly  m e g fo n to lá s  u tá n  fo g n a k  p ü s p ö k ö t  v á la s z ta n i —  s e m m ifé le  
g o r o m b á s k o d á s  n em  v á lto z ta t .  E n n e k  a  m e g m o n d á s a  n e m  g y a 
n ú s ítá s , a „ K ö z é r d e k “ te h á t ne v á l la lk o z z é k  fo g a d a t la n  p r ó k á to r  
s z e re p é re . A z  e g é s z  v á la s z tá s n a k  és  a je lö lte k n e k  a z o k  te s z ik  a  
le g ro s s z a b b  s z o lg á la to t ,  a k ik  a k á r  a  k ö z v é le m é n y  b e fo ly á s o lá 
s á ra , a k á r  p e d ig  o b je k t iv n e k  lá ts z ó  té n y  m e g á lla p ítá s s a l a n a g y  
d o b o t  ü tö g e t ik  . .  E z e n  v é le m é n y ü n k  m e l le t t  m a ra d u n k  és L o m 
b o s  A lf ré d  á ltá l  n em  h a g y ju k  m a g u n k a t  te r r o r iz á l ta tn i .
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41. szám.

ARPER Karl und ZILLESEN A lfr .: Durchhalten!
Entwürfe. Gebete, Gedichte u. vaterländ. Worte 
für Kriegsgottesdienste. (IV. és 140 old.) 2 M. 
(A kitűnő, igen elterjedt háborús agenda 3. része.)

BAUMGARTEN O .: Der Krieg und die Berg
predigt (24 old.) Berlin, C. Heymann kiad. — 50 M.

BERT HOLET Alfr.: Religion und Krieg (35 old.)
J. C. B. Mohr, Tübingen —.50 M.

DELITZSCH Frdr.: Die Welt des Islam (191 old.
8 képpel) 1915. 1.— M.

EVERTH Erich: Von der Seele des Soldaten im 
Felde. Bemerkung.eines Kriegteilnehmers—.80M.

HOSSFELD O .: Stadt und Landkirchen. M it 
Anhang: Kirchenausstattung 4. Aufl. (IV. és 462 
old. 529 képpel.) Kötve 13.50 M.

JAEGER Paul: Ich glaube keinen Tod. Stille 
Gedanken beim Heimgang unserer Lieben. 2. 
kiadás. —.50 M.

KRIEGSDIENST und HELDENTOD eines ev Pfar
rers aus Oesterreich (Georg Leinhos Vikar zu 
Amstetten, gefallen bei Dixmuinden 10., 11.
1914.) —.20 M.

PREDIGTBUCH der DORFKIRCHE. Herausgege
ben unter Mitwirkung der Freunde der Dorf
kirche von Joh. Fenner. 3.50 M.

(Az új prédikációirodalom egyik legértékesebb alkotása, 
melyet érdemes tanulmányozni.)

RADE Prof. D. M art.: Christenglaube in Krieg 
und Frieden (Vili. és 110 old.) 1.30 M.

(A Christliche Welt vezető helyén megjelent elmélkedések.

SCHRIFTEN der Synodalkommission f. ostpreuss. 
Kirchengeschichte. 19. Heft: Was w ir in der 
Russennot 1914. erlebten. Siebzehn Berichte 
ostpreuss. Pfarrer, gesammelt u. herausgeg. v. 
Dompfarrer Lie. Nietzki (152. old.) 2.50 M.

SODEUR: Kierkegaard und Nietzsche. —*50
ZURHELLEN 0 .:  Kriegspredigten. (IV. 123 old.)

2.50 M.
(A hősi halált halt kiváló frankfurti lelkész utolsó beszédei.) I

ZURHELLEN Otto: Grundlinien unseres Glaubens.
Eine Gabe für den Weg ins Leben, —*30 J
(A hős frankfurti papnak a táborban készült konfirmáció 

vezérfonala.)

KAPHATÓ:

E i J t Ú É I I I .
Irta: D r. Z lm án y l D ánie l.

Á r a  60  f i l lé r .  M e g re n d e lh e tő  a z  —
„ E v a n g é l ik u s  L a p “ 

s z e rk e s z tő s é g é n é l N a g y b ö r 
zs ö n y  (H o n tm e g y e .)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, t o k k a l ............................. „ 4.80
Párnázott „ „ ...................................  7.—

Világháború 
pontos térképei.

á korona 2 — O

Galíciai 1 Olasz
ország 2 Szerbia 
Franeiaorszá g

O r o s z o r s z á g  -b a n
(S z ib é r iá b a n ) le v ő h a d i  
fo g ly o k  té rk é p e  K  X .—

■ Kapható : ■ - —-
K Ó K A I  L A J O S - n á l

Budapest, Kamermayer Kár oly-utca 3

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotófa

R i e g e r  O t t ó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc József 
ren d  tu la jdon osa

Budapest, X ., S z ig lig e ti-u tc a  2 9 . sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomása csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mü ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
42 sz EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

ARANYOSMARÓT * Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  A 1 9 1 5 . O K T Ó B E R  23 .

-  Szombatonként jelenik meg. -  
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐszKRKESzró: S Z T E H L O  K O R N É L . Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
K is e b b  h ird e té s e k  (p á ly á z a to k )  m in d e n  
s z a v a  6. f i l lé r .  -  T ö b b s z ö r  m e g je le n ő  
h ird e té s e k n é l m e g fe le lő  á re n g e d m é n y .

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 
S Z I M O N I D E S Z  L A J O S

f ő m u n k a t á r s a k  : H O R N Y Á N S Z K Y  A L A D Á R  
L IC .  F 1 Z É L Y  Ö D Ö N  ÉS E N D R E F F Y  J Á N O S

T a r t a l o m :  W o lf  J ó zs e f:  T e m e té s i  é n e k e k . —  Figyelő '. A  d rá g a s á g  és  a p a p i f iz e té s e k . —  K in tz le rn ó  Scholcz In e z :  T á r s a d a lm i  
jó té k o n y s á g . —  H u szá g h  G y u la :  A z  e m b e r  s z á rm a z á s a  X V I .  —  K ü lö n fé le .  —  S z e rk e s z tő  k ö z lé s e i. —  H ird e té s e k .

11.

Temetési énekek.
D a l l a m a : M in d e n  e m b e r  csa k  h a la n d ó .

Harcos idő zug köröttünk,
Hadivész tört rontva ránk.
Annyi gyászt még meg nem értünk,
Mint ma élünk mi Atyánk . .
Annyi könnyet sohse sírtak,
Nincs szünete jajjainknak . .
Vészviharos ég alatt 
Öröm hervad, seb fakad.

Gyászra gyűltünk ma is egybe, 
Fájdalom harcol velünk, 
Könnyünk hull némán peregve 
Ifjú harcost temetünk.
Nemps hßrcät megharcolta,
e*??*'* T&X*™**' •Futása a célhoz <erf,
Várja diját, a babért.

Hős vitézként kelt csatára 
Hogy zendült a harci dal, 
A halál völgyeit járta 
Ifjú lelke álmival.
Ott, ahol hősi halálnak 
Öldöklő angyali szállnak, 
Vívódva ott vérze el 
Névtelen testvérivel.

Hős útjáról hazatéré 
Annyi szenvedés után.
Amit nyert nagy küzdelmére 
Pár arasznyi föld csupán.
Csak egy sir, mely hívja, várja, 
Nekünk oly szent, olyan drága, 
Nyugtot, édes álmot ad 
Itt a honi ég alatt.
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Pihenjen e honi tájon 
Békén, szabad föld alatt.
Add, Atyánk, a seb ne fájjon,
Mely utána felszakadt.
Kiket bánat porba sújtott,
Leljünk mi is vigaszt, nyugtot 
Mind, kik élünk s szenvedünk,
Nálad, Atyánk, Istenünk.

W o lf József losonci lelkész.

A drágaság és a papi fizetések.
Az elviselhetetlen drágaság nem egy papi család 

amúgy is gyenge lábakon álló annyagi egyensúlyát 
szintén felbomlással fenyegeti. Az állandóvá váló szük
ségen a meglevő forrásokból nem igen lehet segíteni, 
hanem új források megnyitásáról kell gondoskodni.

A bányai egyházkerület már példát adott. Külön
böző forrásokból tízezer koronát kihasított s azt a há
ború által előidézett drágaság következtében különösen 
sújtott lelkészek között rendelte kiosztani. A lelkészek 
gondjain való segítés gondolatára a kerület nem ma
gától jutott. Ezt a segélyt úgyszólván kiverekedték 
maguknak a csekélyebb fizetésű lelkészek. Mert hiszen 
csak kellő energia kell hozzá: van nálunk a szüksé
gesekre pénz! Amig minden a maga rendjén megy, 
addig egy dénár-két dénár a papoknak semmi sem 
jár, száz lyukat is tömködünk, úgy azonban hogy egyet 
sem tudunk végkép betömni, mikor azonban egyszer 
alaposan hozzányúlunk az előirányzathoz, akkor a 
szorítás alatt a kő kinézésű minden pénzünket magába 
s z ív ó  spongya akár a szegény papok fizetés pótlé
kára is kamatoz szép összegeket! . . .

Mivel a drágaság és a szükség nem bányakerü- 
leti specialitás, hanem nagyon is általános nyavalya, 
egész természetes, hogy a többi egyházkerületek lel-
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készei, erről a dicséretreméltó, humánus akcióról tu
domást véve csüggedten lógatják a fejüket és azon 
tűnődnek, miért kell nekik minden segítség reménye 
nélkül kinlódniok, mikor ők épúgy rászolgáltak a sze
retetteljes felsegitésre, mint bányakerületi lelkésztár
saik?! A tűnődésre nincs más felelet, mint az, hogy 
a saját maguk tehetetlensége ennek a nem egyenlő 
mértékkel való mérésnek az oka. A bányai egyházke
rület sem a maga jószántából hasította ki egyéb célok 
félretételével a 10.000 koronát, hanem arra mondhatni 
rákényszeriterték azok, akik nem restelkedtek kérni, 
mikor látták, hogy ha nem kérnek semmit nem kapnak. 
A többiek nem kértek, tehát nem is kaptak. De miért 
nem kértek? Azért, mert mindenkinek a kerületi gyű
lésen szava nincsen. Csak azoknak, akiket oda hiva
talosan kiküldenek, azoknak pedig egyéb dolgaik vol
tak, mint segélyek kihasitására akciót indítani. A többi 
kerületekben nincs a lelkészek érdekeinek hathatós 
szószólója nincs meg az összetartás és a szervezettség, 
amelynek s z ív ó s  törekvései végül mégis sikerre vezet
nének. Ezen az állapoton nem lehet segíteni, mert egy 
kerület lelkészei sem húzhatnak ki a kabátjuk zsebéből 
egy hadvezért, aki fizetésrendezési igényeiket diadalra 
juttassa. Azonban vezető egyéniségek híján okos szer
vezkedéssel lehetne valamit lendittetniök a dolgaikon.

Mihelyt a szervezkedésre gondolunk, mindjárt 
eszünkbe jut a mi lelkészegyesületünk. Nem annak a 
feladata volna ilyen kérdésekben az irányítás szerepére 
való vállalkozás? Nem az élt eddig fizetésrendezési 
mozgalmakból és memorandumokból, melyekkel a 
nyilvánosságot foglalkoztatta, most azonban mikor va
lami kézzelfoghatót kellett volna kiküzdenie — sehol 
sem található. Amit a bányakerületi lelkészek kiküzd- 
hettek a kerület többi faktorainak a belátásával, azt 
megtehették volna a dunántúliak, a tiszaiak és a du- 
náninneniek is, ha volna vezér, aki az egyes hadse
regek mozdulatait irányítaná és szabályozná. Csakhogy 
a lelkészegyesület későn ébredt. Eszméket nem tud 
produkálni, csak mások által produkált eszmékből él, 
kedvenc gondolatait nyaggatja évről-évre s még ma is 
azon tori a fejét, hogy kell-e Budapesten Hospiz vagy 
nem? A népszerűség is jó volna, viszont a fölfelé 
való posszíbilitást is meg kell őrizni! E két ellenlétes 
pólus között akcióképtelenül hányodik-vetődik szegény 
egyletünk, mint kormányos nélküli hajó. A bányai 
egyházkerületi lelkészek sikere a lelkészegyletí veze
tésnek a katasztrófája és csődje. A többi három ke
rület lelkészeire nézve ez az esztendő teljesen elveszett 
azért, mert a lelkészegylet legfeljebb a bányaker. köz
gyűlés idejére ébredt arra a gondolatra, hogy ilyen 
segélyezési akciót keresztül lehet és keresztül kell 
vinni. Ha azonban a lelkészegyesület eszméi csak a 
bányakerületi közgyűlésre érnek meg, nem sok értelme 
van annak, hogy más kerületbeli lelkészek is támo
gassák ezt a fejetlen, agyaglábú, tehetetlen kolosszust.
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Az elveszettnek látszó játszmát csak egy módon 
lehet megnyerni. Ez a mód az, hogy azt amit a kerü
leteknél erre az évre három kerület lelkészei végérvé
nyesen elvesztettek, be próbálják hozni az egyetemes 
egyháznál. Mivel úgyis minden kerületre nézve az 
egyetemes egyház pénztára a bőség szaruja, az a kér
dés, nem vehetné-e át az egyetemes egyház a kerü
leteknek adandó dotáció terhére azt a kötelezettséget, 
hogy a háborús viszonyok és drágaság által különö
sen sújtott lelkészeket egyforma kulcs szerint az eddi
ginél hathatósabb módon valamennyi kerületben segé
lyezze ?! Ezt az eszmét ingyen és bérmentve tisztelet
tel nyomatékosan a lelkészegyesület vezetőinek a 
figyelmébe ajánlom és csak azt kérem, hogy az egye
temes egyház ügyrendje által megszabott módon 
legyenek szívesek még a javasatok előterjesztésére 
kitűzött időben a megfelelő indítványt az egyetemes 
felügyelő ur ő méltóságának megtenni.

Hogy a nyújtandó összeg ne kegy és jutalomdij 
legyen, hanem annak a kiosztásánál objektiv szem
pontok érvényesüljenek, nem ártana, hogyha az egye
sület azokat az elveket is körvonalazná, amelyek sze
rint a segély megállapítandó. Végül meg kellene jelölni 
az egyet, egyház háztartásában azokat a forrásokat is, 
ahonnan egyházi érdekek veszélyeztetése nélkül az 
ezen segélyekre kihasítandó tetemes összeg vehető.

Ez az a megoldás, amelyre az előttünk álló tények 
logikája kényszerit bennünket. A bányakerűleti meg
oldás áldását csak ebben a formában lehet valamennyi 
küzködő lelkészre kiterjeszteni. Nagyon jó volna, hogyha 
a lelkészek különösen pedig a lelkészfizetésrendezés 
ügye iránt érdeklődők s azok, akik a szegénység ter
hét nyögik, némi szelíd nyomást gyakorolnának ebben 
az irányban a lelkészegyesűlet vezetőségére. Nem szo
kás szerint ezerféle gondolat és eszme termelése a 
cél, hanem annak a nagyon reális feladatnak a meg
oldása, hogy mennyi pénzt tud egyházunk a lelkészek 
helyzetének a pillanatnyi megjavítására fordítani. Azért 
az álmodozókat, a népszerűség hajhászókat, a kákán 
csomót kereső okoskodókat most lehetőleg otthon 
kell hagyni — s az energikusakat kell az első sorba 
engedni. Az osztozkodásnál azután legyen azoké az 
első rész, akik önmagukat megtagadva nem sokat 
beszéltek, hanem hűséges diadalra juttatói voltak az 
ügynek.

A helyzetre jellemző, hogy a segítséget már egy 
püspökünk is égetően szükségesnek tartja. Gedtily 
Henrik tiszaker. püspök ugyanis arra a szokatlan, igen 
szimpathikus, eredményében azonban felette proble
matikus lépésre szánta rá magát, hogy körlevélben 
kérte meg az egyházakat: gondoljanak lelkészeik és 
tarikóik szorult helyzetére és igyekezzenek rajtuk tehet
ségük szerint segíteni. Elvégre ezek nem vihetik a 
fórumra rongyaikat. A szentek közösségének keli sze
retetteljesen gondjukat viselniök s megóvni saját lelki
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vezetőiket a paupertas maxima meretrix karjaiba való 
kerüléstől.

Ennek a felhívásnak csak ritka esetben lesz —  
alighanem sikere.* Mindenkin egyformán és igazságo- 
san csak úgy tudunk segíteni, hogyha az egyetemes 
egyház olajos korsója a lelkészek igényeinek a kielé
gítésére igénkbe vehető. Azért lássuk, hogy — miután 
a bányakei fileti akciót mások megindították és sikerre 
juttatták — mit tud tenni a lelkészegyesület vezető
sége a lelkészek egyeteme érdekében ?! . .

Figyelő.

———inrrw ———** *■**!* ***^*" ** ' * *“ * “

Társadalmi jótékonyság.
Tudom, hogy az általános nyomorúság enyhítése 

a társadalomnak nemcsak feladata, hanem szent és 
elmulaszthatatlan kötelessége is, és mégis — sohasem 
szerettem a társadalmi jótékonyság megszokott és ked
velt módjait, mikor a túlfűtött bálterem sima parketjén 

táncoltak, flörtöltek, udvaroltad, hogy tüzelőanyaggal 
lássák el azokat, kiknek kialudt tűzhelye mellett a fe
kete gond ütött vigasztalan tanyát. Mikor Ínycsiklandó, 
drága ételeket és finom borokat élveztek az émelygé
sig. hogy száraz kényéihez juttasák azokat, kiknek 
munkakérő szavát itt lent az emberek, mindennapi 
kenyérért esdeklő imájúkat pedig ott fenn a magas
ságban az Úristen nem akarta meghallgatni. Mikor 
százakat érő toiletteket készíttettek, kincseket érő ék
szereket aggattak magukra, óriási haszonhoz juttatva 
a dúsgazdag gyárosokat és 100 percentre dolgozó 
kereskedőket, hogy olcsó rongyokat osztogathassanak 
a szegény, didergő, fázó gyermekeknek. Mikor ott állt 
a kiváncsi szegénység órahosszat esőben és hóban, 
fogvacogtató hidegben a bálterem fényesen kivilágított 
ablakai alatt, hogy lásson meg-meglebbenni egy-egy 
drága, prémes köpönyeget, mely alól előkandikál a 
fényes báliruha selyme, egy-egy drágakő csillogása, 
hogy aztán temperamentuma szerint keserűséggel, 
daccal vagy gyűlölettel térjen haza sötét, hideg laká
sába az íztelen vacsorához, s levetve szegényes ron
gyait, irigykedve gondoljon a gazdagokra és istente
lenül zúgolódjék a világi dolgok igazságtalansága ellen.

S jött a világfelforgató háború. Előbb megdöb
benés, aztán szomorúság, kétség, aggodalom szállta 
meg a sziveket s egy időre mintha minden megvál
tozott volna, még a társadalmi jótékonyság módja is. 
Nem morzsák jutottak a rászorúllaknak abból, aminek 
javát és velejét már rá nem szorultak kiszívták, hanem 
egyenesen, közvetítők nélkül, egyik kézből a másikba 
ment át a jótékony adomány. Saz énekszóval harcba 
vonuló katonák ép úgy, mint a keresztülutazó vagy

*  M in d e n e s le  h á lá v a l v e n n ö k , h o g y  h a  a  g y ü le k e z e te k  e z  
i r á n y ú  á ld o z a t  k é s z s é g é rő l p o n to s  é r te s íté s e k e t  k a p n á n k .

(S zerk .)

kórházakban sínylődő betegek és sebesültek, mind, 
mind megérezték eme közvetlenül megnyilatkozó tár
sadalmi jótékonyság áldásos hatását.

De aztán magunkhoz tértünk kábul'ságunkból; 
megszoktuk a háborút minden veszedelmével, borzal
mával, szomorú és nyomorúságával, napirendre tértünk 
fölötte s lassacskán minden visszazökkent a régi ke
rékvágásba, még a társadalmi jótékonyság módja is. 
Az emberi önzés ismét felülkeredett: ha ad valamit, 
kapni is akar érte cserébe, s megkezdődtek ország
szerte a háborús délutánok. Gyönyörű volt a gondolat 
a mindenható művészet segítségével mindjobban hoz- 
záférközni a szivekhez és háborús jótékony célokra 
kinyitni a talán már-már be-becsukódó bugyelárisokat. 
De elrontotta a nagyszerű eszmét a kivitel módja, 
mely csakhamar nem elégedett meg csupán szellemi 
élvezetek nyujlásával, hanem drága itallal, finom süte
ményekkel akarta fokozni a hatást és nagyobbitani a 
bevételt olyan időben, mikor nemcsak a nép, hanem 
a szegényebb középosztály sem tudott a mindennapi 
kenyérre szükséges liszthez jutni.

S azóta, mint a lavina, megindúlt a mindenféle, 
a legkülönbözőbb jótékonycélu mulatság. Soha az em
beri elme olyan találékony még nem volt a legcsodá
latosabb és legmeglepőbb szórakozások kigondolásá
ban, mint épen ma, mikor azt hinné az ember, hogy 
az itthonmaradottak mngukbnszá'lva, megkomolyodva, 
szomorú szívvel gondolnak arra a végtelenül sok 
fiatal vagy munkás életre, melyet az irgalmatlan Halál 
rettenetes gyilkoló szerszámaival már több mint egy 
éve napról-napra lekaszál. S ha már 14 hónapig nem 
is bir a ki az emberi természet a folytonos szomorú
ságot, bánkódást, rettegést és izgalmakat, de legalább 
fékezni kellene a kicsapongó jókedv, életöröm és nem
törődömség túlságos kifakadását, ha másért nem, hát 
azokra való tekintetből, kik odakint kimondhatatlan 
szenvedések és nélkülözések közepette éjjel-nappal 
ezer halállal néznek szembe, kik nyomorékokká löve
tik magukat vagy odaadják legdrágább és pótolhatat
lan kincsüket: az életet azokért, kik azalatt idehaza 
egy moziról, egy színházról nem tudnak lemondani 
és redukálni kellene a mulatságokat részvétből és 
hálából azon milliók iránt, kik eltartójukat, gondozójukat, 
legdrágábbjukat, sokszor, mindenüket áldozták fel a 
haza oltárán s gyászolják szomorú, bánatos szívvel. 
De még e háború borzalmai közt sem jutottunk a ke
resztény világfelfogás ama tiszta és fenséges magas
latára, mely sir a sirókkal és szomorkodik a bánkó- 
dókkal. S így van aztán ezer meg ezer korona bevé
tele egy-egy mulatságnak s annál több, mennél bolon
dabb. S ez az óriási bevétel igazán az egyetlen ment
sége a jótékonyság leple alá rejtőző amaz emberi 
gyarlóságnak: lerázni bút és gondot s főleg nem 
törődni vele, ha másé, feledni a mulatságban és élve
zetben s hagyni vesződai, bajlódni, szenvedni, pusz-
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túlni értünk azokat, kiket a kötelesség vagy lelkesedés 
kivitt a véres csatamezőre, s megnyugtatni a néha- 
néha jelentkező jobbérzés szavát, hogy hiszen mind 
e mulatság és szórakozás tulajdonképen a jótékony
ság szolgálatában teljesített kötelesség. S az emberi 
természet ezen mulatni vágyása hozza aztán létre a 
szórakoztatások ama ferde módját, mikor szemkáp
ráztató látványosságokkal gyűjtenek a vak katonáknak, 
akrobata-mutatványokkal a kezet-lábat vesztett nyo
morékoknak, kacagtató mulatságokkal és szórakozta
tásokkal a mindenüket vesztett, nyoszolyájukat köny- 
nyekkel öntöző özvegyeknek és árváknak. Igen, köte
lesség a társadalmi jótékonyság, különösen napjainkban, 
de a módja sokszor talán mégsem felel meg a mai 
nehéz, komoly, szomorú időknek.

De a mai társadalmi jótékonyság leghelytelenebb 
megnyilatkozása talán mégis az, mikor gyermekeket 
visznek a színpadra sebesült katonákat és ápolónőket 
mímelni s mialatt a tömeg tapsol a rendezőség nagy
szerű eszméjének, az ismerősök gratulálnak a boldog 
szülőknek szép gyermekeikhez, a legkevesebbnek jut 
eszébe, paedagógiailag milyen káros a gyermekek lel- 
kületére az ilyen korai szerepeltetés, az ünnepeltetés, 
a most oly divatos gyermek-szépségverseny, pláne 
ma. mikor a paedagogia minden eszközével oda kel
lene törekedni, hogy egy szerény igényű, de jellemben 
és akaratban erős, bátor, kitartó nemzedéket, szóval 
nem elkényeztetett arany-, hanem tetterős acélifjúságot 
neveljünk e hazának.

Azonban a mai társadalmi jótékonyság ilyetén 
módjait is kimenti jelszava, hogy a cél szentesíti az 
eszközöket, s az emberi természet veleszületett gyarló
sága, melytől nem szabadítja őt meg még az ótestá- 
mentom vízözönét borzalmakban messze fölülmúló 
XX. századbeli vérözön sem. De azért mégis csodá
latra és elismerésre méltó a magyar társadalom áldo
zatkészsége. Mert bármilyen, a háborúval kapcsolatos 
célra rendeztek vagy rendeznek a napilapok, egyesü
letek, községek vagy intézmények gyűjtést, ezrek, sőt 
százezrek gyűlnek össze. Azért el kell néznünk a tár
sadalmi jótékonyság helytelen kinövéseit is, mert hiszen, 
amint nincs és nem is lesz soha ideálisan tökéletes 
ember, úgy nem is lehet soha ideális, önzetlen fele
baráti szereteten alapuló jótékonyság sem, ami pedig 
nagy kár.

K in tz le rn é  Solcz Inez .
•*■—-*— — -—•**- — — — — j——- ‘yii-a-rLru-rrrm

Az ember származása.
XVI.

De a felnőtt ember is magán hordja állati szár
mazásának nyomait a csökevényekben, vagyis egyes 
a nem használat következtében ki nem fejlődött, visz- 
szamaradt szervi maradványokban és ősi atavisztikus 
visszaütésekben, azaz olyan jelenségek fellépésben,
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amelyekkel egykor csak az ősszülők bírtak és amely 
szervek a fejlődés folyamán mint szintén haszontalanok 
eltűntek, de amelyek később mint rettenetes mementók 
egyes egyéneken váratlanul megjelentek. Ilyen csöke- 
vények: a börmozgató izom a fejen, homlokon és 
nyakon: a fülkagyló, fülbütyök és fülmozgató izom; a 
pislogó hártya v. harmadik szempilla: a szemöldök 
egyes szőreinek megnövekedése egyes családoknál, 
ami egyes majmok ritka hosszú szőrű szemöldökére 
emlékeztet: az orr középső válaszfalának alsó részén 
lévő Jacobson-féle szerv és Darwin szerint maga a 
szaglás is, a toboz mirigy, melyet Descartes valaha 
a lélek székhelyének vélt, a leghátulsó zápfog, az u. 
n. „bölcseségfog", a vakbél féregnyujtványa, amelynek 
rendeltetését csak a növényevőknél találjuk, a test 
egyes helyeinek szőrössége, „a szem kötőhártyájának 
félholdalakú redőjében az emberen néha (japánokon 
Adachi szerint 2090-ban) előforduló porcogocka mely 
azért érdekes, mert a majmokon úgy látszik állandóan 
megvan“ a felkarcsont alsó végének nyílása, az u. n. 
bütyökfeletti és bütyökközötti lik, a farkcsik-csont, a 
gerinczvelő czérnavékonyságú végső nyalábja a altes
ten és a gerincz oszlop legalsó részén az egykori 
farkot mozgató izomcsoport, a férfi emlőmirigyei és 
a női méhnek megfelelő elülmirigyhólyagcsö, amely két 
adat állítólag a távoli ős kettősivarúságát bizonyítja. 
Ezek a csökevények nagyon gyakoriak, sőt némelyike 
mint például a féregnyujtvány, majd minden ember 
testében előfordul. Vannak azonban olyan szervek is. 
amelyek csak néha, csak egyes egyéneken jelennek 
meg. Ezek atavisztikus jelenségek. Ilyenek például: a 
hypertrichesis, vagyis a szörözet rendellenes kifejlő
dése az arczon s a test egyéb részein; a hülyék hom- 
loktarélya a hypermastia és hyporthelia, vagyis három 
négy vagy akár tiz emlőnek vagy emlőbimbónak elő
fordulása, a kettős, hármas stb. ikerszülések. Atavisz
tikus visszaütés a hülyéknek az a tulajdonsága is, 
hogy folyton ugrálnak, fára kúsznak négykézláb mász
nak, a táplálékot megszagolják stb.

Tekintsünk ezek után az ember és a majom 
belső testi hasonlóságára. Itt első sorban az a tapasz
talat köti le figyelmünket, hogy ugyanazok a mérgek 
és élvezeti czikkek ugyanazokat a hatásokat idézik 
elő, embernél, majomnál egyaránt. A nikotin és az 
alkohol példáúl ép úgy elkábitja a majmot mint az 
embert, mindamellett a majmok élvezettel dohányoz
nak és különféle szeszes italokat isznak. Azonkívül 
kedvelik, a teát, a kávét és a czitromlét. Ugyanazon 
betegségeket ugyanazon orvosságoKkal gyógyítják em- 
bernél-majomnál egyaránt és azok kifejlődése mindkét 
esetben a terhességgel együtt a hold változásait követi. 
Embert-majmot ugyanazon élősdiek bántják és sebeik 
egyforma időben és módon gyógyúlnak be. Embertől 
betegségeket elkap a majom és közöl, azaz fertőztetik 
és fertőz. Elkapja és közli nevezetesen a tuberkulózist,
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a himlőt a takony és bujakórt, a veszettséget a ko
lerát, a sömört. Emberhez hasonlóan a majmok is 
agyi betegségeknek vannak alávetve és bizonyos pa- 
ralytikus betegségekbe esnek, amelyek agyvelőjükön 
ugyanolyan elváltozásokat idéznek elő, mint az em
berén. Hidegebb tájakba jőve a majmok ép úgy, mint 
a vademberek, hurutot kapnak és elpusztulnak. Nagyon 
is sok majom gutaütésben, bélgyúladásban, szürke
hályogban szenvedett és szenved. Igen sok majom 
sok gyermekhez hasonlóan a fogzás alkalmával fellépett 
láztól pusztul el.

huAzágh Uyula.

K Ü L Ö N F É L E .

Iskolalátogatók. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter az állami főfelügyelet gyakorlásával az 1915 16 
tanévre a következő tanférfiakat bizta meg: a bányai 
egyházkerületben a budapesti főgymnáziumnál Erudi 
Béla dr. tanker, főigazgatót, az aszódi főgymnáziumnál 
Bodies Ferenc dr. főigazgatót, a békéscsabai főgymn.- 
nál Vass Bertalan dr. főigazgatót. A tiszai kerületben; 
a késmárki, iglói, rimaszombati és rózsnyói főgymná- 
ziumokba Jurkovich Emil ?z eperjesinél Mázy Engel
bert, a nyíregyházinál Géresi Kálmán főigazgatókat. A 
dunáninneni egyházkerületben Pozsonyba Albrecht Já
nos, Selmeczbányára Jurkovics Emil, a dunántuli ke
rületben lévő felsólövői és soproni fógymnaziumokba 
lárosy Tivadar, Bonyhádra pedig Kárpáti Kelemen 
főigazgatókat küldötte ki.

Az iglói ev. főgimnázium egy az oroszok által 
feldúlt házat épit fe l a Kárpátokban. 'Az iglói ev. fő
gimnázium, mely tavaly 7731 koronát áldozott katonai 
célokra és gyűjtött katonáinknak téli ruhával való föl
szerelésére és sebesült harcosainknak ápolására, most 
újabb bizonyítékát adja hazafias áldozatkészségének, 
amikor egy szegény családnak az ellenség által elpusz
tított hajlékát épiti lel. Az eszmét nagy lelkesedéssel 
karolta fel az ifjúság. A derék fiuk megtakarított uzso- 
napénzükből néhány hét alatt 500 koronát gyűjtöttek. 
A hiányzó összeget a tanári kar fogja pótolni.

A Luther-tarsasági tankönyvek bírálata. A
Belmisszió legutolsó száma nagy büszkén közhírré 
tette, hogy valamelyik hivatalos bíráló egy Luther- 
társaság tankönyvet — hallat an dolog — egyenesen 
— hézagpótlónak nevezett. Ez a dicséret joggal meg
döbbenthette mindazokat, akik a tankönyveket nem 
ismerték s akik ebben a „hézagpótló“ jelzőben sem
mikép sem tudták a dicséret szuperlativuszát felfedezni. 
Végre is a macska elvitte azt a tankönyvet, amelyről 
az a legnagyobb dicséret, hogy — hézagpótló. Ez 
nem dicséret, hanem kritika — ez azt jelenti, hogy 
eddig hibák, hiányok voltak s ezeket végre pótolták. 
Nem is a legjobbal, hanem egyszerűen pótolták. Eny-
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nyit jelent a „hézagpótló“. Mivel ez volt a legnagyobb 
dicséret, amire a Belmisszió hivatkozni tudott, borongó 
lélekkel vártuk azt a hivatalos bírálatot amely — hé
zagpótlónak dicsőítette a Luther-társaság vállalkozását! 
Október 15-én végre megjelentek a vall. és közokt.- 
ügyi minisztérium hivatalos közlönyében a bírálatok s 
örömmel konstatáljuk, hogy ezek a bírálatok a hézag
pótlónál többet is konstatálnak ezekről a tankönyvek
ről. Az ugyan sehol nincs bennük, hogy a könyvek 
olcsók volnának, az sincs bennük, hogy a könyvek 
száma és terjedelme tekintetében a Társaság jótékony 
önmegtartóztatást gyakorolt, az még kevésbé, hogy 
ezeknek a könyveknek a világháború kellős közepén 
való megjelenése különösen indokolt lett volna, az 
legkevésbé, hogy hogy fogja a Luther-társaság egyéb 
irodalmi feladatait teljesíteni, hogyha a könyvek az 
óhajtott tempóban el nem kelnek, miután majdnem 
egész vagyonát beleverte ezekbe a tankönyvekbe —  
az azonban bennük van, hogy a különben is jónevű 
irók megfelelő, becsületes, hasznavehető tankönyveket 
Írtak. Az egyikről az a bíráló véleménye, hogy teljesen 
kielégítő, a másikról, hogy mindenben megüti a könyv- 
bírálatok tárgyában kiadott rendelet mértékét, a har
madikról azt, hogy hivatásának megfelel, vagy hogy 
jól használható — szóval a célnak megfelelnek, aminél 
többet egyelőre nem is lehet kívánni. Nem szabad 
azonban szó nélkül hagyni azt, ami nem a szerzők 
rovására Írandó, hanem alighanem másnak a hibája 
— tahin Majba Vilmos főtitkáré, azonban utólagos 
helyreigazítások megelőzése végett már most tisztelet
tel nyitva hagyjuk annak a lehetőségét is, hogy a 
felelősségben a könyvkiadó választmány, az igazgató
ság, az elnökség és az összes szóba jöhető bizottsá
gok is osztoznak — s ez az, amit már a Stettner-féle 
bírálat is megrótt, hogy a könyvek illusztrációi — me
lyek azon az emlékezetes közgyűlésen tett bejelentés 
szerint ezer koronánál jóval többe kerültek — kritikán 
aluliak. A bírálatok ezt igy mondják: „Sajnos, a képek 
minősége, sehogy sem áll arányban a mű tartalmával. 
A falusi ábrázolások között is különösen szegényes a 
gróf Széchenyi István és a Kossuth Lajos képe. Nem
csak a munka, hanem az iskola is jobbat és szebbet 
érdemelt volna a Luther-Társaságtól s méltóbbat kü
lönösen Kossuth a maga hitsorsosaitól.“ A másik kötet
ről ez a vélemény: „Az illusztráció ebben a kötetben 
is szegényes és Ízléstelen. Inkább semmi, mint a 16. 
lapon levő kép, mint a honfoglaló ősefk s mint sok 
más naiv furcsaság.“ — A Hivatalos Közlöny 24. szá
mában eddig 10. tankönyv bírálata jelent meg. Külö
nösebb elismeréssel szól a hivatalos biráló a Krug- 
féle nyelvgyakorló könyvekről.

A brit és külföldi bibliatársulat a háború 
dacára folytatja működését. A rendes munkában mind
össze az a változás állott be, hogy az Angliával való 
összeköttetés megszakadt s hogy a bibliaárusok nem
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dolgoznak többé. A budapesti raktár kötelékébe tartozó 
18 ügynök közül 15 katonai szolgálatot teljesít, mind
össze három öregebb foglalkozik bibliaterjesztéssel. A 
biblia előállításában nincsen fennakadás, mert a nyom
dák hiteleznek. A könyvkötők ugyan készpénzt kérnek 
a munkájukért, de a befolyó összegekből ezt a kiadást 
könnyen fedezni lehet. A bibliaforgalom ugyanis .nem 
remélt méreteket ölt. A társaság 1915. februárban 
megjelent értesítője szerint a raktár forgalma 1914.-ben 
akkora volt, amekkorát addig egy évben sem tudott 
felmutatni akadálytalanul dolgozó szervezetével sem. 
Magyarországon 1914.-ben 15712 egész bibliát, 51639 
újszövetséget 90329 biblia részt adtak el. Összesen 
157,680 az 1913. évi 145,680-nal szemben. A berlini 

ügynökség egész forgalma (amelynek a kötelékébe 
beletartozik a deáktéri raktár is) 1,065,126 az 1913. 
756700-zal szemben. Magyar biblia és bibliarész elkelt 
Németországban 10970, Scájcban 544, Ausztriában 
4374, Magyarországon és Szerbiában (igy a bibliatárs. 
csoportosítja az országokat!) 95611, Romániában pe
dig 329 összesen 111828 darab (1913-ban csak 
102,087!) A háború tartama alatt a bibliaelőállitás és 
eladás valószínűleg megmarad a mostani keretek kö
zött. A háború után a viszonyok változást szenved
hetnek. Németországban a jövő hónapban a biblia
társulatok közös gyűlést tartanak, annak a megbeszé
lésére hogyan lehetne a brit és külföldi bibliatársulat 
munkáját feleslegessé tenniök. Nálunk a Magyar Prot. 
irod. társaságot akarják e célra galvanizálni. Mi evan
gélikusok is szervezkedhetnénk valamelyest, hogy ezt 
a fontos egyházi feladatot felkaroljuk és kellő erővel 
támogatni tudjuk.

Nem ünnepelünk együtt! A francia református 
egyházak nemzeti szövetsége határozatilag kimondotta, 
hogy ezentúl a reformáció emlékünnepét nem október 
31-én, hanem május 26-án tartja meg. Május 26-a az 
első francia protestáns zsinat (1559) évforduló «papja. 
Az indítványt azzal okolták, hogy az ünnep áttételével 
a francia prot. egyházak Kálvinhoz való közelebbi 
viszonya határozottabb kifejezést nyerne.

Körlevelek. Geduly Henrik püspök körlevelében 
buzdítja az egyházközséget és egyházi felügyelőket, 
hogy könnyítsék a nehéz időkben a lelkészek és taní
tók megélhetési gondjait. A fontos körlevélből közöl
jük a következő sorokat: A közpályán működő magán- 
és köztisztviselők százezrei hangos szóval döngetik a 
kenyéradó állam, vármegye, városok, községek, iskolai 
elöljáróságok, hivatali feljebbvalók ajtaját kenyérért, 
fizetésjavitásért, drágasági pótlékért, háborús segélyért. 
És ha a mi evang. egyházunk lelkészei és tanítói nem 
is viszik panaszaikat a nagy nyilvánosság elé, ha 
szerényen, némán meghúzódva viselik is e nehéz na
pok ostorcsapásait, nekünk, kik velük együtt érzünk 
örömet és bánatot, ennek dacára, sőt épen e tiszte-
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letreméltó magatartásuk által fokozottabb mértékben 
ösztönöztetve, kötelességünk nehéz sorsuk enyhítésére 
megtenni azt, ami lehető. A hol vannak pénztári, szá
madási maradványok — vagy külön meg nem hatá
rozott rendeltetéssel biró alapok, ezek segítségével, 
vagy esetleges önkéntes megajánlás utján lehet ez 
igazi evangéliumi szellemű segély fedezetéről gondos
kodni. Mindenesetre különös gondjába ajánlom a m. 
t. egyházközségeknek és főként a felügyelő uraknak, 
hogy találjanak reá elfogadható, az evang. egyház 
szeretetszelleméből fakadó és az egyház alkotmányá
val megegyező módot, hogy — mint az a múltban 
annyi sok más esetben dicső példákban igazolódott 
be, most is beigazolódjék, hogy a Krisztus igájának 
szolgálata az evangélikus hívek megértő, testvéries 
támogatása mellett gyönyörűséges szolgálat és könnyű 
teher! — Scholtz Gusztáv püspök a harmadik hadi- 
kölcsön ügyében kéri az egyházmegyei és egyházköz
ségi elnökségeket, hogy saját hatáskörükben az uj 
hadikölcsön sikere érdekében a legbuzgóbb tevékeny
séget kifejteni és a népet az egyházak tanácstermeiben 
és közgyűléseikben és minden alkalmas helyen és 
módon annak előnyéről felvilágosítani és jegyzésre 
buzditani szíveskedjenek. Hasonlóképpen a középis
koláink tanítói testületéit, hogy hazafias érzések egész 
melegével hassanak oda, hogy úgy mint ez Németor
szágban is történt — ily előjegyzések a tanuló-ifjuság 
között is minél nagyobb arányban töiténjenek.

Nyilvánosság megadás. A vallás és közokta
tásügyi miniszter az aszódi evangélikus főgimnázium 
V—VIII. osztálya nyilvánossági jogát s az intézet ré
szére az érettségi vizsgálat tartós jogát a folyó 
1915/16. évre megadta.-

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.

É n e k e k  g y á s z is te n t is z te le te k re .  Azokban az egyhá

zakban, ahol a hősi halált halt katonák emlékére gyászistentiszte

leteket tartanak, mindenütt érzik énekeskönyveinknek azt a nagyon 

is érthető hiányát, hogy nehéz bennük a szomorú alkalmakra 

igazán megfelelő énekeket találni. Ezen a hiányon könnyen le

hetne segíteni, Lapunkban egymás után közöljük S án tha Károly 

és W o lf  József egy pár sikerült szép énekét. Szívesen vennők# 

hogyha költő munkatársaink ezt a gyűjteményt hamarosan szapo

rítanák. Ezeket az énekeket 8— 10 oldalas, az énekes könyvbe 

betehető fizetkében ki is adhatjuk, ha e lé g  m e g re n d e lő  akad. 

Egy füzet ára tömeges megrendelésnél legfeljebb 10 fillér ha lesz. 

ügy gondoljuk a dolgot, hogy mindenütt az eg yház  p é n z tá ra  

szerezze be ezeket a füzeteket s az lássa el a híveket velők. 

—  Lehetőleg postafordulatával kérem az előjegyzéseket!
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Im a k ö n y v ü n k  Ingyen  va ló  te r je s z té s é re  a d a k o z t a k ;  
g ö m ö r p a n y it i  h a ja d o n o k  6 6 0  K , D ie n e s  G y u la  T e m e s v u k o v á r  1 
K , K . L .  B u d a p e s t 1 K , L . L .  3 0  f i l l . ,  K ó ts c h  M ih á ly  P u s z ta v á m  
1 K ,  T o r k o s  K á lm á n  O r o s h á z a  1 K , H .  E .  5 0  f i l l . ,  S . B . B a ra d n a  
3 0  f i l l . ,  K a llin g  H u g ó  K is lo m n ic z  1*30 K . ö s s z e s e n  13 K . H o z z á 
a d v a  a  m ú lt  h e t i k im u ta tá s t  7 u *4 0  f i l lé r t ,  ö s s ze s e n  8 9  K  4 0  f i l lé r .  
L e g y e n  a z  a d o m á n y o k o n  Is te n  á ld á s a .

H ü ttl Á rm in  is m e r te té s é b e n  fé lre é r té s t  o k o z h a t  a z  a z  á l l í 
tá s , h o g y  a z  im a k ö n y v  a z  é n  k ia d á s o m . A  s z á n d é k  a z  v o lt ,  
h o g y  m a g a m  a d o m  k i a k ö n y v e c s k é t ,  m iu tá n  a z o n b a n  a  S c h o ltz  
T e s t v é r e k  a  k ia d á s n á l e lé g g é  m e g  n e m  b e c s ü lh e tő  s e g íts é g ü k e t  
f e la já n lo t tá k ,  a k iv ite lb e n  e z  a s z á n d é k  o ly  fo rm á n  m ó d o s u lt, 
h o g y  a  k ö n y v e c s k é t  a S c h o ltz  T e s tv é r e k  a d tá k  k i.

A z ifjú ság i k ö n y v tá r je g v z rk rő l a le g k ö z e le b b i s z á m b a n .  
T ö b b  m á s  k ö z le m é n y  is m á r  ré g e b b e n  v á r ja  a k ö z lé s t . A m i id e 
jé t n e m  m ú lta , s o rra  k e r ü l.  E ? t a m e g n y u g ta tá s t  n a g y  s z ív fá jd a 
lo m m a l b o c s á jto m  ú t já r a ,  m e r t  m á r  is m é te lte n  e lő fo r d u lt ,  h o g y  
a n y a g to r ló d á s  m ia tt  tö b b  é r té k e s  k ö z le m é n y ü n k e t  v é g k é p  fé lre  
k e l le t t  te n n ü n k . A  le g jo b b  v o ln a , h o g y h a  a z  é v fo r d u ló  e g y  p á r  
ú j e lő f iz e t ő t  h o z n a , h o g y  a  la p  re n d e s  te r je d e lm é t  a s z ü k s é g h e z  
k é p e s t  n ö v e lh e tn ő k . E b b ő l n e k ü n k  s e m m i h a s z n u n k , m e r t  m i 
e d d ig  is Is te n  n e v é b e n  d o lg o z tu n k , e lle n b e n  h a s z n a  v o ln a  e lő 
f iz e tő in k n e k ,  a k ik  ig y  te r je d e lm e s e b b  é s  —  é r té k e s e b b  la p o t  is 
k a p n á n a k . K ö z e l k é t e s z te n d ő  a la t t  v o lt  a lk a lm u k  o lv a s ó in k n a k  
m e g g y ő z ó d n iö k  a r r ó l ,  h o g y  a la p s z e rk e s z té s 'o e  b e le jö t tü n k  s 
h o g y  a z  .E v a n g .  L a p “ b e ls 5  ta r ta lo m  te k in te té b e n  fo ly to n  iz m o 
s o d ik . H a  e h h e z  h o z z á v e s s z ü k  a z t , h o g y  e d d ig  o lv a s ó k ö z ö n s é g e  
m a jd n e m  a k é ts z e re s é re  s z a p o r o d o tt ,  ta lá n  n e m  h iá b a v a ló  a z  a  
r e m é n y , h o g y  a k e d v e z ő t le n  v is z o n y o k  d a c á r a  is te h e tü n k  e g y  
lé p é s t  m e g in t  e lő r e !  E v a n g é lik u s  k ö r ö k b e n  a já n l ja k  te h á t  o lv a 
s ó in k  a l a p o t !

O O P ! -------------= I O O O E = Z 3 Q O O

Gyakorlatilag beigazolódott, hogy S C H O L T Z  
T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szimonidesz 
Lajos által összeállított

I5TEN KÖZELÉBEN
című énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös katonai kórházi 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet pótolja, a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskünyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó áron pótolható annak katonai 
istenitisztekre való beszerzésével

A táborba való küldés megkönnyítése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: darabonként 2 
fillérért.
Egyez példány ára 30 fillér, 50 példányon felüli rendelésnél példányonként 24 fillér.

: - - =~Rendelések — " 1 1 1 = =

SCHOLTZ TESIIICREK lÉ iJÉ ííS lie iléSélie  BUDAPEST
IX., Ferenoz-körut 19—21 in té z e n d ö k .

0 0 0 1 = 1 0 0 0 £ = = = 1 0 0 0
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P Á LY Á ZA TI H IRDETM ÉNY.

A békési ág. hitv. ev. egyházmegye alólirott el
nöksége pályázatot hirdet Orosháza egyházközségnek, 
halálozás folytán megüresedett „felvégi“ lelkészi állásra.

Az állás javadalma természetben való lakáson 
kívül évi 4200 kor. évnegyedenként előre fizetve.

Segédlelkész tartásra 500 korona, segédlelkészi 
segély 1100 korona. Ez összegek jcsak segédlelkész- 
tartás idejére folyósittatnak. A segédlelkész tartása 
kötelező.

A lelkész az egyházm. segélyegyletnek kötelezett
tagja.

Igazgatói tisztézt évenként, ilyen szolgálat idejére 
134 korona.

Stóla hiványilag megállapítva.
Pályázni száneékozók a lelkészválasztási szabály- 

rendeletben megjelölt okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket alólirott esperes címére folyó évi november 
15 napjáig terjesszék be.

Kondoros— Szarvas, 1915. október 19.

Keviczky László». t  Haviár Dani». t
esperes. egyházmegyei felügyelő.

Magyar-, német- és tót nyelvű

VALLÁSTANI Ä* 
-  KÖNYVEK - M É H
Lederer-féle Deutsches A B C  és mindenféle egyéb ISKOLA
KÖNYV részben még a Luther Társaság könyvkereskedésének 
vezetése idejétől nagy mennyiségben RAKTÁRUNKON van.

Ezekre voeetkezó ugybecsO rendelést kér

SCHOLTZ TESIUCREH HogMKlítöti
BUDAPEST, IX ., Ferencz-körüt 19— 21, t

P Á LY Á ZA TI h ir d e t m é n y .

A pesti ág. hitv. evang. német
nyelvű egyházközség azon időre, 
mig segédlelkésze tábori lelkészi 
szolgálatot teljesít, segédlelkészt 
keres. A feltételek a lelkészi hi
vatalnál (IV. Deáktér 4, I.) tud- 
hatók meg. Pályázati határidő 
1915. november 15.

Budapest, 1915. október 15.

Az elnökség.
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M e g re n d e lh e tő  a z  —
„ E v a n g é l i k u s  L a p “

s ze rk e s z tő s é g é n é l N a g y b ö r
zs ö n y  (H o n tm e g y e .)

Cremer Hermann] D. Dr. Biblisch-Theologisches 
Wörterbuch der neutest. Gräzität. 10. Völlig durch- 
gearb. und vielfach veränderte Auflage. Herausgeg. 
von D. Dr. Jul. Kögel. Ára félbőrköt. 3 6 — M.

Koehler, Lie. Franz. Der Weltkrieg im Lichte der 
deutsch-prot. Kriegspredigt. —-50 M.

M ukthar Pascha. Die Welt des Islam im Lichte des 
Koran und Hadith. 1 50 M.

Schneider, Pfarrer I. Kirchliches Jahrbuch fürd die 
evang. Landeskirchen Deutschlands. Ein Hilfsbuch 
zur Kirchenkunde der Gegenwart. 6 .— M.

Schullerus A : Um Volk und Vaterland. Sibenbürgische 
Kriegpredikten. 1*35 M.

Passionspredigten in der Kriegszeit von Chappuzeau, 
Dörrfuss, Haering, Herzog, Ködderitz, Lueken, Rolffs, 
Schian, Schönhut, Taube. [Moderne Predigt-Biblio
thek XII. Reihe 2. Heft.] 1*35 M.

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Két kiválí, aktuális beszédgyiijtemény:
Offenbarungen des Krieges. 12 Predigten von Foer- 

ster, Fresenius, Ködderitz und andere 1 *3fc M.
Predigten zum Gedächtnis der Gefallenen 1*35 M. 
(Mindkettő megjelent a Moderne Predigtbibliothekben.)

Temetőgondozás és síremlékek:
Berz—Schilling. Volkstümliche Grabmalkunst und 

Friedhofgestaltung 3*50 M.
Entwürfe zu Grabdenkmälern mit origin.-Zeichnungen 

von Künstlern. Herausgeg. vom Verein für Kirchl. 
Kunst im Königr. Sachsen. 2 füzet 1*10 M.

Gedenkblätter für Gefallene aus dem Preisausschrei
ben des Dürerbundes —-60 M.

Grabmalkunst. Fünfzig Entwürfe zur Anregung, För
derung u. prakt. Betätigung neuzeitl. Grabmalkunst.
I. köt. Aus dem Skizzenbuch von A. Schiller 6.— M.

Grässel, Dr. ing. Ehrengiätnisse und Gedenktafeln 
für unsere tapferen Soldaten. (Bayer. Heimatschutz 
1914. 11/12. füz.)

Kühner K. Mehr Sinn für die Stätten unserer Toten!
3.30 M.

Kapható és megrendelhetők:

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és papirkereskedésében. 

BUDAPESTEN, IX., FERENCZ-KÖRUT 19/21. SZÁM.

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l.............................„ 4.80
Párnázott „ „ ...................................  7.—

Világháború 
pontos térképei.
C* á korona 2,— *3

Galicia^ i Olasz
ország i Szerbia 
Franciaorszá §g

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n )  le v ő  h a d i  
fo g ly o k  té r k é p e  K i . —

- - =■■■ - ■ g —  Kapható : -  =
K Ó K A I  L A J O S - n á l

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

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 ., S z ig lig e ti-u tc a  2 9 . sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomási! csörer.dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshang« orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
ha zá n k  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

vfllanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
43. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
A R A N Y O S M A R Ó T  *  Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  i  1 91 5 . O K T Ó B E R  3 0 .

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

F Ő s z E R K E S z r ó ;  S Z T E H L O  K O R N É L .  
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

S Z I M O N I D E S Z  L A J O S
PÓMUNKATÄRSAK: H O R N Y Á N S Z K Y  A L A D Á R  
L IC .  F I Z É L Y  Ö D Ö N  ÉS E N D R E F F Y  J Á N O S

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
K is e b b  h ird e té s e k  (p á ly á z a to k )  m in d e n  
s z a v a  6. f i l lé r .  -  T ö b b s z ö r  m e g je le n ő  
h ird e té s e k n é l m e g fe le lő  á re n g e d m é n y .

S á n th a  K á ro ly '.  T e m e té s i  é n e k e k . —  Sass J á n o s : E g é s z s é g e s  e lő h a la d a s . —  Sz. L . :  If jú s á g i k ö n y v tá r je g y z é k .  —  H u -  
szágh  G y u la : A z  e m b e r  s z á rm a z á s a . X V I I .  —  S z e m le . —  K ü lö n fé le .  —  S z e rk e s z tő  k ö z lé s e i. —  H ird e té s e k .

Tem etés i énekek.
H L  D a lla n v a  : J é z u s  én  b ^ ) d a l in a m .

Megtartásunk Istene,
Kérünk, lásd meg a világot!
Bűnnel, gyásszal van tele,
Elvész, ha Te meg nem látod 
Szent Fiadért nézz le ránk,
S légy irgalmas jó Atyánk!

Két hazánk van, Istenünk,
Égi s földi. Szent mindkettő;
Drágábbat nem ismerünk,
Mindakettő nagyra keltő,
Az nyer ott fen pályabért,
Ki itt él-hal a honért.

Jelszónk rég megiratott:
„Édes halni a hazáért!“
Ki honért hal, nem halott,
Legszebb sors, mit Isten rá mért.
A hősöknek vériből 
Szent szabadság fája női.

Vértanúink sírjait
Áldd meg, szenteld meg, nagy Isten! 
Virrasszon ott drága hit,
S e hit álmot édesítsen,
Hogy mig ezrek könnye hull, 
Magyarország felvirul.

Sántha Károly

Egészséges előhaladás.
A világháború jót és roszat felkavaró, zivataros 

forgataga bizonyára nagy változást idéz majd elő az 
ember gazdasági s Szellemi életében. Óriási lesz az 
átalakulás ama viszony felfogásában is, mely a halandó 
a végetlenség között fennáll Egész új világ tájképét 
nyitja meg szemünk előtt, melynek létezését bizonyos 
idő óta elismerni vonakodtunk és engedelmességre 
oly világtörvények iránt, amelyeket még tegnap meg
tagadtunk.

Az ember gondolkodás módjának e gyökeres 
változása már most mutatja egyes jelenségeit. N^m 
nagyon régen, a háború kitörése előtt, igen magas 
állású s nagy hatalmú férfiú ajakáról az egész ország 
szeme előtt álló helyen hallottunk olyan nyilatkozatot, 
miszerint az újkori hadviselésben nincs arra szükség, 
hogy a katona lelkét valamely eszme tüzelje a harcra, 
ma az a fődolog, hogy a katona jól tudjon lőni. És 
ime mikor az északi óriás az ő töméntelen hadere
jével ránk omolt, milyen jól esett aggodalmak által 
összenyomoritott idegeinket felmelengetni, kétségek 
közt liánykódó szivünket megvigasztalni, megnyugtatni 
azzal az anyagiság fölé emelkedő gondolattal, misze
rint ott csak a nyers erő, meg a hódítási vágy, meg 
a hiteszegett ármány harcol, mig a mi táborunkat 
hazaszeretet, övéink védelme az igaz ügy iránti lelke
sedés hatja át, ezek az eszmék ékesítik kardjainkat, 
ezek irányítják lövedékeinket.

Örömest elismertük tehát, hogy az érzéki világon 
kívül van még más világ is, melynek jelenségeit és 
életfolyamát sem a vegytan, sem a természettan, vagy 
az orvosi, vagy az érzéki világgal foglalkozó bármely 
egyéb tudomány az ő eszközeivel, műszereivel feibon- 
colni, megmérni, kiismerni nem képes. Sőt elismerjük 
azt is, hogy ez a világ értékesebb, becsesebb, szilár-
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dabb alapja a bizalomnak, mint a lélektelen anyagi 
erő. És ez a gondolat arra vezérli az embert, hogy 
megtanulja Krisztus Urunk mondásainak igazságát. 
„A ki az én beszédemet megtartja, az az ő házát kő
sziklán építette. Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik 
meg, a lelket pedig nem ölhetik meg. Mit használ az 
embernek, ha az egész világot megnyerné is, ha az 
ő lelkében kárt vall.“

Legújabban pedig azt olvasom egyik legelterjed
tebb napilapunk hasábjain, hogy *a végső győzelem 
kivívásához és a jövő békéjének biztosításához sem 
az ész, sem a lelkesedés, bátorság és erő nem elég
séges, ha hiányzik mellőle a sziklaszilárd meggyőző
désből származó akarat, az öntudatos és egy célra 
irányzott cselekvés............ ehez pedig . . . tökélete
sített jellem szükséges, amelyet csak céltudatos neve
lés által lehetséges egész nemzedékekbe beoltani.“

Ez a lap tehát nemcsak elismeri a szellemi ja
vak szükségességét az ember cselekvéséhez, hanem 
kiterjeszti azok szerepét is. Nem elegendő az értelmi 
felvilágosodottság és bátorság („Muth zeiget auch der 
Mameluk“ mondja Schiller) a győzelemhez, hanem, 
jellemerő is szükséges ahoz. Jellem alatt azonban úgy 
látszik az akarat határozottságát érti. Ilyen felfogás 
mellett jellemes embernek kellene mondanom Rózsa 
Sándort is, a kire még a rágalom se foghatná reá, 
hogy nem lett volna akaratereje. Az igazi jellem alap- 
tulajdonsbga az erkölcsi törvények iránti sziklaszilárd 
hűség és megingathatlan határozottság, ezt pedig va- 

> lóban csak a céltudatos nevelés által lehetséges egész 
nemzedékekbe beoltani.“

Ugyanez a lap azonban gyakran közöl hasábjain 
cikkeket, amelyek szerint a családi élet az emberiség 
egyetemleges haladásának kerékkötője, vagy a melyek 
szerinl a vallásosság a müveit lélekre nézve teljesen 
felesleges és csak annyiban üdvös, mivel a neveletlen 
tömegek fékentartására szolgál. E cikkek irói nem 
gondolják meg, hogy önzetlen szeretetet és a közér
dek iránti tiszteletet csak a családi nevelés meleg
ágyában lehet a gyermek leikébe beleoltani s ott ki
fejleszteni. Valamint azt sem, hogy a társadalom nyu
galmához és boldogságához nemcsak az szükséges, 
hogy az alsóbb rétegek az urak ellen föl ne lázadja
nak, hanem szükséges az is, hogy a hatalmasok a 
gyengébbek iránt hatalmukkal vissza ne éljenek és 
hogy a bőségben duskálkodó is tisztelettel hódoljon 
az erkölcsitörvényeknek, a becsületérzés, a lélek tisz
tasága iránti féltékeny gond legyen irányitója akár 
nyilt, akár rejtett cselekedeteinek. A becsületérzésnek 
alapja pedig a vallásosság, mely szerint az ember 
Isten fiának tartja magát.

Azt tapasztaljuk tehát, hogy a keresztyénségnek 
oly eszméi sarjadzanak fel a társadalom némely réte
geiben, a hol a háború előtt az embereknek körülbelül 
eszükbe se jutott, hogy keresztyénség is van a világon.
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De ma még csak szórványosan, alkalomszerűen, ötlet
szerűen bukkanak fel ezek a csirák az anyagiasság 
megkérgesedett talajából. Keletkeznek uj szellemi irá
nyok a régiek mellett a nélkül, hogy akár az uj, akár 
a régi tudatára jönne annak, hogy ők egy gyékényen 
nem maradhatnak meg. Vagy egyiknek, vagy a másik
nak pusztulnia kell. Arra a magaslatra még nem tu
dunk fölemelkedni, a honnan be lehet látni a külön
féle szellemi irányok ezen menetét a forrástól kezdve 
a célpontig, mely felé törekesznek s annál fogva még 
nem vagyunk képesek megkülönböztetni, hogy mely 
irányok segítik egymást kai öltve s melyek vezetnek 
egészen ellenkező következményekre.

Haladunk kétségkívül a keresztyénség temploma 
felé, de a haladásunk még nem egészséges. Ennek 
oka pedig nem egyéb, mint az, hogy a sok isten 
imádásáról még nem mondtunk le. Hiúság, hatalom
vágy, kapzsiság, kényelemszeretet, élvezetvágy és más. 
Isten tudja hányféle bálványt imádunk és azok rab 
szolgáivá szegődtünk. A hol a kereskedelmi viszonyok 
busás jövedelmet Ígérnek, ott a telhetetlen haszonvágy 
pártjára állva elnémítjuk szivünkben úgy a hazafiság- 
nak, mint az emberszeretetnek érzelmeit. A színigaz
gatónak vagy a lapszerkesztőnek, mikor azt az iro
dalmi müvet bírálja, melyet a közönség elé akar bo
csátani, eszébe se jut azt mérlegelni, hogy ez a mű 
minő hatást gyakorol a közerkölcsiségre, hanem egye
dül csak azt tartja szem előtt, hogy az a közönség 
tetszését megnyerve jövedelemezőségre tarthasson 
számot.

Vissza kell térnünk az egy igaz Isten imádásához, 
gyermeki tisztelettel, szeretettel és hódolattal kell for
dulnunk a mi mennyei Atyánkhoz; akkor nyílik fel 
majd a mai látásunk és megvilágosodik szemünk 
előtt az ut, mely úgy az egyes embert, mint az em
bervilágot boldogságra vezérli. Akkor tudjuk majd 
tévedés nélkül megkülönböztetni azokat a dolgokat, 
a melyek elavulván haladó hajónknak haszontalan 
terhét képezik, azon dolgoktól, a melyek bármely ré
giek legyenek is, örökbecsüek és a melyektől megvál
nunk soha nem szabad.

Már a háború ideje alatt is tehát, de különösen 
háború után nagy kötelesség és valóban szép hivatás 
vár az egyházakra. Egyedül az ő kezükbe adatott a 
fegyver, amellyel korunk bálványait lerombolni lehet
séges és az ő kezükbe adatott a szövétnek, a mely e 
felkavart világírányainak útvesztőin át az embert a 
helyes ösvényre, az egységes haladásnak és az isten- 
fiusághoz illő tökéletesedésnek ösvényére vezérli.

Sass János.

Ifjúsági könyvtárjegyzék.
A vallás és közoktatásügyi minisztérium össze- 

állíttatott a középiskolák számára egy „ifjúsági könyv-
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tárjegyzéket“, amelyben természetesen egy csomó fele
kezeti tendenciájú munkát szokás szerint felvett. Azt 
felesleges említeni, hogy ezek a felekezeti munkák a 
katholikus egyház céljainak a szolgálatában állók. 
Szerepelnek köztük a Szent István társulat kiadványai 
szép számmal, Vaszary Kolos müvei, a „Nagyasszo
nyunk“ és „Zászlónk“ cimü katholikus ifjúsági lapok. 
Ezzel a könyvjegyzékkel szemben szükségesnek találta 
az egyetemes tanügyi bizottság a protestálást még 
pedig abban a formában, hogy a hivatalos megbízás
ból összeállított könyvtárjegyzék kritikája után a pro
testáns vallásos szellem ápolására alkalmas müvek 
jegyzékét is összeálüttatta Bereczky Sándor budapesti 
vallástanárral.

A hivatalos könyvtárjegyzék kritikáját örömmel 
üdvözöljük, mert kritika tekintetében nálunk sokkal 
kevesebb történik, mint amennyire szükség és alkalom 
volna. Jól esik látnunk, hogy előkelő önmegtartózta
tással hogyan tiltakozik egyházunk a katholikus kovász 
ellen, amely még az ifjúsági könyvtárjegyzéket is átha
totta, holott egy ilyen országban, mint a miénk, már 
régóta meggyökerezett és minden hivatali állásban 
levő férjiú cselekvéseit irányuló elvnek kellene lennie 
a „Suum cuique“-nek. Amig vagyunk és élünk, addig 
legalább ahhoz, hogy a magunk körében gyermekeink 
szivében oltártüzeket gyújtsunk s bennük a protestáns 
felvilágosodottság és vallásos önállóság érzéseit ápol- 
gassuk és szilárdítjuk — jogunk van. Nincs kifogá
sunk az ellen, hogy ezt minden felekezet megtegye, 
csak azt igényeljük, hogy ez a jogunk még a hivata
los megbizásból összeállított ifjúsági könyvtárjegyzék
ben is kifejezést nyerjen. Ha dr Szemák István, a 
könyvjegyzék készítője katholikus munkákat üdvösek
nek tart a középiskolai ifjúság nevelése és jellemkép
zése céljából, akkor tartsa ugyanilyeneknek a protes
táns irodalom kiváló és megfelelő termékeit is. Hiva
talos megbizásból mérjen egyenlő mértékkel — ha 
különben egyénileg talán a kath. egyház „extra eccle- 
siam(scil. rom.catholicam)nulh salus“ állás pontján áll is.

Nagyon jól tette a tanügyi bizottság, hogy erre 
nyomatékosan rámutatott. Azonban ez nem elég. Jól 
fogják tenni azok, akik egyházunk kifelé való képvi
selésére hivatottak, ha a maguk részéről szintén a 
vallás és közoktatásügyi minisztérium tudomására 
hozzák jogos álláspontunkat. Kár volna, hogyha ez a 
tiltakozás egy vékonyka füzet olvasatlanul maradó lap
jain volna csak meg.

Ezzel a tiltakozás dolgát a magunk részéről elin
tézésnek tekintjük. Ránk nézve ennek a kérdésnek a 
pozitív része sokkal fontosabb. A hivatalos megbízás
ból készült ifjúsági könyvtárjegyzékkel szemben az a 
kérdés: vannak-e olyan könyveink, melyek középis
kolai tanulók protestáns szempontból való befolyáso
lására különösképen alkalmasak s ha vannak, melyek 
azok ? I . .

Bereczky Sándor erre a kérdésre is megfelel. A 
legegyszerűbb módon. Nem okoskodik, hanem lenyo
mat egy csomó könyveimet. A Szent István társulat 
kiadványai mellé odahelyezi a Luther-társaság, a Ma
gyar Prot. írod. Társaság és a protestáns kiadók 
könyveit s azokat ajánlja. Ez az eljárás teljesen helyes, 
mert a Szent István társulat kiadványaival a mi egy
házi irodalmi vállalatainkban megjelent müvek teljesen 
egy értékűek. Azonban fel kell vetnünk azt a kérdést: 
úgy ezek, mint azok [megfelelnek-e annak a célnak, 
amelyre használják őket?

Azok, akik az evang. egyházi irodalmat csinálják, 
szervezik és irányítják, ne vegyék zokon, hogy e tekin
tetben némi kételyeim vannak. Ha nem megyünk is 
bele részletekbe, annyi első tekintetre nyilvánvaló, hegy 
ezek a társaságok kiadványaik zömét felnőttek számára 
készíttették. A felnőttek közt sem az átlag intelligens 
embert vették figyelembe, hanem nagyobbára a nép 
számára produkáltak. A magam részéről nagyon két
lem, hogy a mi középiskolai tanulóinknak a legjobb 
és a legkedvesebb olvasmányaik ilyen népiratkák vol
nának s hogy ilyen népiratkákkal és a legközönsége
sebb német és angol apologetikus munkák fordításá
val, valamint nehány nehezen megirt, érdektelen —  
bár tudományos szempontból bizonyára értékes — 
egyháztörténeti monográfiává! tudjuk középiskolai 
ifjúságunk karakterét befolyásolni. Azt még meg tudom 
érteni, hogy ezeket a népies munkákat bevették a 
népiskolai könyvtártípusokba, de hogy ezek minden 
fokon örökké szerepeljenek: az egy kicsit sok volna 
a jóból. Azért kérjük irodalmi társaságainkat, hogy 
figyelmüket a középiskolai ifjúság részére inkább alkal
mas könyvek produkálására is terjessze ki, hogy min
dig jobb könyvekkel tudjuk ezt a jegyzéket kiegé
szíteni.

Egy pár éve beható tanulmány tárgyává tettem 
ezt az egyházi és vallásos irodalmat. Megfigyeléseim 
közlésére még 'nem volt alkalmam. Annyit azonban 
röviden mondhatok, s ezt adandó alkalommal példá
kon be is bizonyítom, hogy ez az irodalom roppant 
szegényes, örökké visszatérő motívumok körül forog, 
alig van benne annyi egészséges realizmus, hogy az 
élet vnlóságaiVJVespektálja, rendesen csinált világba 
van transzpon Iva s azonfelül néha hihetetlenül primi
tiven van megírva is. A magasabb igényűek számára 
készült apologetikus munkák majdnem kivétel nélkül 
alul vannak a mai tudomány és műveltség színvonalán, 
úgy hogy sokak számára abszolúte élvezhetetlenek. 
Ilyen körülmények között itt volna már az ideje annak, 
hogy irodalmi társaságaink összeszedjék magukat és 
ne makulaturapapiiost produkáljanak, hanem irodalmi 
értékű, a kor nívóján álló és egyúttal az olvasók lel
kére szabott dolgokat, amelyeknek benső értékük is 
legyen.

Minél nagyobb és állandóbb a kereslet, annál 
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aló színű bb, hogy annak a kielégítésére is gondolni 
fog majd valaki. Azért biztat a remény, hogy lesznek 
nekünk a mostaniaknál jobb ifjúsági irataink is, 
amelyeket nem okvetlen „egyházi“ irók Írnak, amelyek
nek a benső értékében azonban annál több örömünk 
leszen.

Ez is nagyon fontos egyházi feladat. Ha nálunk 
munkafelosztás, céltudatos haladás volna, akkor ennek 
a feladatnak a megoldására embert kellene állítani, 
aki életét szentelhetné arra, hogy szervező, biztató, 
értékeket felfedező munkájával a jelentkező igényeket 
kielégíteni igyekezzék.

Sz. L.

Az ember származása.
XVII.

Mindezek az adatok, bár közvetve, a majomnak 
az emberrel való vérrokonságát bizonyítják. De a 
vérrokonság sőt a vérnek azonosságára vannak köze
lebbi bizonyítékaink. Az első a vértestecskék hason
lósága. Minden más állat vérének testecskéi, haemog- 
lobinjai, úgy alakra, mint nagyságra nézve külömböz- 
nek az emberéitől, a majoméi ellenben mindkét fenti 
tulajdonságra nézve megegyeznek. Hasonló azonos
ságot mutatnak az újabban felfedezett ú. n. vérkris
tályok is. Azután: eddig a vér- és faj- rokonsággal 
szemben avval érveltünk, hogy az ember vére nem 
keveredik a majom vérével. Most ez az érv itt meg
dőlt, még pedig a vegyi elemzés és vérkeverés kor
szakot alkotó kísérletei által. A vegyelemzés kimutatta, 
hogy az ember vére ugyanolyan elemekből van össze- 
téve, mint a majomé. A vérkeveredés lehetőségét pedig 
három egymást fokozatosan erősítő kísérlet igazolja. 
Az első szerint az ember vérsavója nem oldja fel az 
orángután vörös vérsejtjeit, ellenben a félmajmokét és 
más alsóbbrendű majmokét könnyen feloldja. Ez a 
negativ kísérlet azért bizonyítja az ember és az orán
gután vérrokonságát, mert az ugyanezen fajhoz tartozó 
egyén vérsavója nem oldja az ugyanezen fajhoz tar
tózó másik egyén vértesteit. A második fontos kísérlet 
a kémlőoltás. Ennél meg azt tapasztalták, hogy az 
ember vére csak az emberszabású majmok vérével ád 
úgynevezett csapadékot és megfordítva: az embersza
bású majmoké az emberével. Mind a két utóbb emlí
tett kísérlet felett áll annak a tudósnak kísérlete, aki 
egy csimpánz erébe tiszta embervért fecskendezett be 
és a csimpánznak semmi baja sem történt, jeléül an
nak, hogy az ő vére az ember vérét teljesen assimi- 
lálta és bizonyítékául annak, hogy a két vér vegyi 
alkata ugyanaz. Ez a harmadik kísérlet annál eklatán- 
sabban bizonyítja a két vér élettan és vegyi rokon
ságát, mennél veszedelmesebbnek, pusztitóbbnak bi
zonyult be az egyik faj egyénének vére a másik faj 
eyyéneinek vérére és általában egész szervezetére.

679

Az idegen fajhoz tartozó egyén vérét ugyanis semmi
féle emberi és semmiféle állati szervezet nem tűri meg 
magában, hanem vagy kiveti magából, vagy pedig, 
ha erre Képtelen, mint valami borzalmas méregtől, el
veszti életképességét, megzavarodik és romlásnak in
dul, mely körülmény az egész szervezet gyors pusz
tulását vonja maga után. Ugyanaz lévén már most 
az ember és a majom vére, ugyanazokból az anya
gokból állanak a két lénynek, az embernek és a ma
jomnak a csontjai, a szövetei, az izmai, az idegei, az 
agyveleje, szóval egész testi mivoltok.

Emellett a testi mivolt feltűnő hasonlósága mel
let az ember alsóbbrendű, állati származását, az álla
tok bizonyos feltűnő csodálatos szellemi képességei 
egyrészt, a jelen és a múlt idők természeti, vad álla
potban élő emberének csekély, még sok állaténál is 
alacsonyabb szellemi megnyilatkozásai másrészt, bi
zonyítják.

Az állatok szellemi életéről szólva nem szorít
kozhatunk többé csupán a majmok fajára, hanem fi
gyelmünket az egész állatországra kell kiterjesztenünk, 
mert a szellemi élet az egész állatországban és annak 
legkülönbözőbb fajainál és egyéneinél nyilatkozik meg.

Először is általánossságban azt kell előrebocsá- 
tanunk, hogy az alsóbbrendű állatok ép úgy éreznek 
örömöt és fájdalmat, boldogságot és nyomorúságot, 
ijedtséget és félelmet, gyanút és bátorságot, boszut és 
hűséget, mint az ember. Az örömmel teli boldog érzést 
a kölykök és hangyák játéka bizonyítja. Anyai szere- 
tetet mutatott fiai iránt az a majom, amelyik egy le
veles gallyal legyeket hessegetett el alvó fia arcáról, 
vagy amelyik gyermekének arcát a folyóban megmosta, 
vagy amelyik elhalt fia után érzett bánatában elhalt. 
A majmok állítólag nagyon félnek a kígyóktól és mé
gis kíváncsiságból felemelték egy állatseregletben egy 
közéjök tett és kígyókat magában rejtő és gondosan 
befedett kosár fedelét. Utánzó képessége és törekvése 
a majmoknak közmondásos. A majom mellett utánoz 
azonban más állat is. így utánzás által tanult meg a 
kutyáktól egy farkaskölyök kutyamódra ugatni, egy 
macskáktól felnevelt kiskutya talpat nyalogatni és 
macskamódra mosakodni. Utánozva tanulják meg a 
kis éneklő madarak szüleik énekét, a papagájok a 
legkülönfélébb hangokat. Egy természettudós meg
figyelése szerint egy sólyom pár úgy tanította fiait 
zsákmányfogásra és távolságbecslésre, hogy először 
döglőtt egereket azután élő madarakat bocsátott le 
előttük. Az egérreleső macska az erős feszült figyelem
nek a példányképe

H uszágh G yu la .

S Z E H L E .
A pápa és a béke. A háború kezdete óta figye

lemmel kisérjük a pápa szerepét a világháborúban.
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Állandóan gyűjtjük különösen azokat a közleményeket, 
amelyek a pápa béketörekvéseiről szólanak. A feldol
gozásukra sajnos, nincs elég helyünk, de meg még az 
ideje sem jött meg annak, hogy a pápaság szereplé
séről ítéletet lehessen mondani. Annyi azonban már 
kezd bennünk kialakulni, hogy ezek a béketörekvések 
nem a legpozitivebb tények. Aki a pápa béketörekvé
seiről szóló híreket figyelemmel kiséri, már többször 
tehette azt a megfigyelést, hogy a legtöbb ilyen hirre 
prompt megjön három-négy nap múlva a cáfolat. Ezt 
a játékot már annyiszor volt alkalmunk megfigyelni, 
hogy a pápa minden békeakciójáról, vagy fegyverszü
net kéréséről szóló hirt a legnagyobb bizalmatlanság
gal fogadunk. A sok cáfolat annyira hatott az idege
inkre, hogy nem tudunk hinni az ilyen hírek komoly
ságában. Mintha tudósitómanőver volna az egész. A 
Luganóban ülő szegény tudósítónak végre is híreket 
kell telegrafálnia a lapjának, gyermeteg katholikus ke
délyek pedig a pápát tartják a béke angyalának. Ez a 
kit faktor produkálja a lapokba kerülő híreket, melye
ket aztán hivatalos körök sorra cáfolnak. Játék az 
egész, amelyen mindenki megtalálja a maga számítá
sát. A tudósító is, a lapok is, legfőkép pedig a pápa, 
akivel ezen a réven állandóan foglalkoznak. Mivel a 
cáfolatok rendesen nem jutnak el mindazokra a he
lyekre, amelyek a béketörekvésekről szóló híreket 
örömmel adták tovább, ezek a nagy, de utólag meg
cáfolt akarások sok emberben nagy rokonszenvet 
keltenek a Vatikán foglya iránt. Rá nézve ez minden 
esetre örvendetes dolog, de mások is örülnek neki, 
mert igy trősödik az a legenda, hogy a pápa a béke 
olajágával lesi a pillanatot, amikor a küzdő felek közé 
léphet. Hogy áll a dolog a maga valóságában, azt 
nagyon nehéz megmondani. Egyes tények arra enged
nek következtetni, hogy a pápa béketörekvései dacára 
is jobban húz az entente felé. Legalább az általunk 
kiürített területek parochiáinak sürgős olasz püspök
ség jurisdikciója alá vetése erre enged következtetni. 
Különben is minden politikának a körülményekkel való 
okos megalkuvás és a legtöbb eredmény előkészítése 
és elérése a célja és feladata. Azért a béketörekvések
ben is ilyen felszínen maradásra való törekvést kell 
látnunk, amelynek a koronája az volna, hogyha Gas- 
quet angol bíboros terve valósulna meg, aki nem 
kíván kevesebbet annál, hogy a pápa okvetlen vonas- 
sék be a béketárgyalásokba. A követelményt támogató 
okok világosak. Először jön az ethiko: a pápa az 
egyetlen, kétségbe nem vont tekintély, amely szembe
szállhat azokkal a materialisztikus világnézetekkel, 
amelyek a borzalmas háborút okozták. Másodszor a 
pápa nyújtja a legjobb garanciát az új megállapodá
sok megtartására, harmadszor pedig, ami a legfőbb: 
ő lesz szükség esetén a biró, akinek pártatlan ítélke
zésére bízvást épiteni lehet. Gasquet kifecsegte a pá
pai békepolitika végső célját, ami nem más, mint a
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népek areopagusában a főhelyre tenni a pápai trónust, 
aztán pedig az, hogy pápai diplomaták és katholikus 
papok dirigálják az egész világot. Akkor aztán jönne 
megint újra — a boldog középkor . . .

Mert csak mi élünk abban a naiv hitben, hogy 
ezen minden rég túl vagyunk már! Mások még min
dig a boldog középkorról álmodnak és a megvaló
sításáért dolgoznak is!

K Ü L Ö N F É L E .

A lelkészsegélyezési alap kérdéséhez. Pár 
hét múlva immár másodízben terjeszti ki áldásos ke
zeit a gyermek nevelési pótlék folyósitásával az az 
alap, amely a lelkészek hálájára érdemes Sztehló Kor
nélnak köszöni léteiét, aki annak létrehozására az 
eszmét megpendítette s létesítését kivitte. A bizottság 
első munkákodása nyomán imitt amott többnyire ki 
nem elégített igények miatt gáncsoskodás fakadt meg
érdemelt elismerés helyett. Ámde minden nemes célú 
intézménynél úgy szokott az lenni, hogy az érdekeik
ben „sértettek“ igyekeznek annak értékéből levonni, 
az igazság mérlegére saját érdekeiket helyezvén. Ob- 
jebtive azok tudnak tán szólni hozzá, akik nem egé
szen magukért, hanem másokért emelnek szót.

A bizottság munkálkodásához hozzászólók kifo
gásolták, hogy mostoha gyermek a segélyezéstől elül
tetett, szintúgy római kath. középiskolában tanuló lel— 
készfiu is.

Hogy a mostoha gyermek iránt a bizottság kissé 
hideg szivet mutatott, részemről nem helyeslem azon 
okból, mivel ha gyermekkel biró özvegy nőt vett fele
ségül valamely lelkész, a törvényes feleségnek a gyer
meke a lelkészcsalád tagjává lett ezáltal s a lelkész 
mint a család feje, tartozik ezen mostoha gyermeke 
neveléséről is gondoskodni. A lelkész aki a szereteted 
az elhagyatottak köteles gyámolitását sürgeti, hivatá
sával jönne ellentétbe akkor, ha a törvény azon rideg 
álláspontjára helyezkednék, amely a mostoha apát 
felmenti a mostoha gyermek köteles eltartása alól.

Ami a bizottságnak római k. középiskolában ta
nuló ev. lelkésztiu segélyezésével szemben elfoglalt 
álláspontját illeti, azért nem gáncsra, de teljes elismerés
re méltó a bizottság 1 Mint lelkész nagyon csekély ér
tékűnek tartom oly evang. lelkésznek egyházhüségét, 
aki ha már kénytelen vidéki gimnáziumba fiát adni, 
evangélikus gimnázium helyett római kath. vallásu 
gimnáziumba adja, ahol a legtöbbnyire virágzó Mária 
Congregatió működése alig marad rá nézve befolyás 
nélkül. Amelyik ev. lelkész ily eljárást védelmébe vesz 
„ismert türelmességünkkel és liberális elveinkkel* (Ev. 
Lap 1914. évf. 49. sz. 5. lap), az nem védi, hanem 
vádolja magát evang. egyházias érzület hiányával! . .
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Ami a segélyezési korhatár kiterjesztését illeti, 
ennek 24 éVes korig leendő kitolását, ha más nem, 
már az is indokolja, hogy a zsinati pénzügyi bizott
ság is ily álláspontra helyezkedett. Hisz ha középis
kola végeztével főiskolákra kerül a lelkészfiu, akkor 
kellene igazán a lelkészapa anyagi segélyezésére sietni, 
nem amikor középiskolában tanul a lelkészgyermek, 
amely aránylag kevesebb költséget igényel. Jól cse
lekszik tehát a bizottság, ha a korhatárkitolást a zsi
nati bizottság javaslata alapján a novemberi egyetemes 
gyűlésnek ajánlani fogja.

Még egy körülményre vagyok bátor a bizottság 
szives figyelmét felhívni. Azok a múlt évben segélye
zett 17. 18. 19 éves lelkészfiuk jórészt katonai szol
gálatban vannak a háború miatt s még többe kerül
nek szüleiknek, mint a gimnáziumok meleg tantermei
ben gránáttól, srapnelltól mentes lelkészgyermekek !. . 
Hazafias kötelességet is teljesít amelyen tisztelt bizott
ság, midőn ilyenek számára is kiutalja a nevelési pót
lék cimén szokásos összeget !

Egy esperes.

Halálozások. Wallandt Károly a csikostöttösi 
anyaegyház és a hozzátartozó filiák Ág, Gerényes, 
Tarros, Tékes, Szabadi, valamint az újabban anyásult 
kaposszekcsői gyülekezetek 33 éven volt buzgó lel
késze f. hó 16-án, nyugalomba vonulásának 4. évében 
Dombovárott elhunyt. — Dérer Mihály főbánya-főta- 
nácsos, az állami vasgyárak központi igazgatóságának 
a főfelügyelője e hó 22-én 68 éves korában Buda
pesten meghalt.

Lelkészválasztás. A somogyi ev. egyházme
gyébe tartozó hrasztováci gyülekezet egyhangú válasz
tással megválasztotta lelkészéül Kettenbach Jakab gyü
lekezeti adminislrátort.

Lelkészjelölés. A pusztaszentlászlói gyülekezet 
egyhangúlag lelkészéül jelölte ifj. Kovács Mihály hely
beli scgédlelkészt.

Papavatás. Schotlz Gusztáv bányakerületi püs
pök mint a dunáninneni püspök helyettese a pozsonyi 
akadémia két jeles növendékét, Gáncs Aladárt és 
Turóczy Zoltánt október 22-én a budai templomban 
felavatta. Gáncs Aladár Székesfehérvárott betegeskedő 
édes atyja mellett fog működni, Turóczy Zoltán pedig 
a komáromi egyháztól nyert segédlelkészi hiványt. 
A bensőséges, szép ünnepségen a lelkészvizsgáló bi
zottság tagjain kívül a felavatottak hozzátartozói, köz
tük Turóczy Pál hegyaljai főesperes, vettek részt. A 
jeles képzettségű fiatal testvérek munkáját az Ur áldó 
kegyelme tegye sikeressé.

Új tábori lelkész. Jeszenszky János báti (Hont
m.) lelkészt a hadvezetőség Gyulára hívta be tábori 
lelkészi teendők végzésére.
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Harangokat a hadseregnek! Külön tanulmány 
tárgyává kellene tenni azt kérdést, hogyan lehet haza
fias kötelességből érdemet csinálni, különösen az új
ságok okos kezelésével. A napilapokban mostanában 
lépten-nyomon találkozunk harangfelajánlási hirekkel 
és interjúkkal, melyek e fontos kérdés körül forognak. 
Mi evangélikusok törődünk a legkevesebbet a sajtóval 
és ezeregynehányszáz koronával dotált sajtóirodánk 
bokros tétlenségének köszönhetjük, hogy velünk a 
macska sem törődik. Rólunk senki sem tudja, hogy 
nálunk is minden egyházkerületnek minden egyházá
ban összeírták a harangokat s mindnyájan készek va
gyunk arra, hogy harangjainkat ágyuknak adjuk oda, 
ha azt a haza kívánja tőlünk. Ha mások ezt hazafias 
érdemként közhírré teszik, akkor a mi sajtószolgála
tunknak is illenék megmozdulnia s hírül adnia, hogy 
amit mások tesznek, azt hazafias készséggel teszi a 
mi evang. egyházunk is. Általában nagyobb stilű és 
objektivebb sajtótudósitói tevékenységet és majd annak 
idején némi beszámolót kívánunk a sajtóirodától, mely 
a mi viszonyaink közt tekintélyes összegű dotációt 
vág zsebre. Nem tudjuk ugyan, ki felel érte, de az 
utóbbi időben megtörtént, hogy egy egyházi hírben 
még egy meghívót aláírók nevei is külön mondatban 
ki voltak emelve. Az ilyen kapaszkodások ellensúlyo
zására üdvös volna ha épen a sajtóiroda gondoskod
nék arról, hogy a lapokban komolyabb egyházi hirek 
is megjelenjenek. A magunk részéről igen fontosnak 
tartjuk, hogy egyházunk és fontosabb eseményeiről a 
nem egyházi közvélemény is állandóan tájékoztatva 
legyen, Mivel e tekintetben igen sok a kívánni való, 
az illetékesek gondoskodjanak arról, hogy a helyzet 
javuljon.

Hősi halál. Ifj. Haviár Dani tb. szolgabiró Ha
viár Dani egyh. megyei felügyelő fia áprilisban 25 éves 
korában Galíciában elesett s Szarvason e hó 24-én 
temették el nagy részvét mellett.

Az egyetemes gyámintézet 1913. évi műkö
déséről beszámoló jegyzőkönyv megjelent. A jegyző
könyv új táblázatos formában áttekinthetően csoporto
sítva közli a gyámintézeti működés számszerű adatait. 
63356‘39 kor. volt az az összeg, amit a különböző 
rendű és rangú gyámintézetek szegény egyházak segíté
sére 1913-ban összehoztak. Ezeket a jegyzőkönyveket 
érdemes tanulmányozni. Világosan kitűnik ugyanis belő
lük, hogy aránylag szégyenletesen csekély összegű egy
házi adományok mellett is végeredményben minő áldá
sos segítség egy jó, a filléreket is pontosan össze
gyűjtő és céltudatosan felhasználó szervezet. Több életet 
több lelket vigyünk be a gyámintézetbe, hogy mindig 
több áldást sugározzák maga körül!

A Magyarhoni Evang. Lelkészek Egyesülete 
a f. é. egyetemes közgyűlés alkalmával nov. 9-én d. u.
3 órakor választmányi, nov. 10-én pedig d. u. 3 órá-
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tói kezdve évi rendes közgyűlést tart, melynek feladata 
jesz a végleges szervezkedés elvégzése. E közgyűlésre 
a MELE t. tagjait és barátait tisztelettel meghívja az 
elnökség. A tárgysorozaton több előadás szerepel.

I . ,  . ~i~ i  i  ~ •*— *  *  * , *  “ ■ * ■ * • * * • •

S Z E R K E S Z T Ő  K Ö Z L É S E I.
lm a k ö n y v ű n k  ingyen  v a ló  te r je s z té s é re  a d o m á n y o k a t  

k ü ld t e k :  if j. B a k a y  P é te r  A p o s ta g  2 K , K ru p e c z  Is tv á n  H o n t u d -  
v a m o k  2  K , S z te h lo  A u ré l N a g y s z e n tm ih á ly  I K , Sass Já n o s  
K á k o s p a lo ta  I K . N . S . O e l l d ö m ö l k  K . L u c z fa lv a  3 0 — 3 0  f i l l .  
S. ü B a ra d n a  20  f i l l .  P és S. Ip o ly s á g  KOK,  K o v á ts ik  S a m u n é  
L é v a  2 K . ö s s z e s e n  10 K , 10 f i l l .  A z  e lő b b i g y ű jté s e k  8 9  4 0  
ö s s z e s e n  9 )  5 0 .

Lom bos A lfré d  a  K ö z é r d e k  m in d e n  s z á m á b a n  m a g a s a b b ra  
u g r ik  és v a s ta g a b b  b u n k ó k a t  s zed  e lő ,  h o g y  e n g e m  s z e g é n y  
fe je m e t h o ltb iz o n y o s ra  a g y o n v á g jo n , ö s s z e h o r d  h e t e t -h a v a t ,  g o -  
ro m b a s k o d ik ,  ső t a t tó l  sem  r ia d  v is s z a , h o g y  a v a ló s á g o t  m e g 
k o r r ig á l ja ,  csak  h o g v  e n g e m  m e g g y a n ú s íts o n , é n  a z o n b e n  e rre  
m in d r e  n e m  a d o k  s e m m it . N e k e m  a z  fo n to s , h o g y . n in c s  ig a z a .  
A  3 9  s z á m b a n  é n  a z t  ír ta m , h o g y  a D u n á n tú l .n e m  in d u ln a k  
h a n g u la tk e ltő  fő v á ro s i és e g y h á z i la p o k b a n  is m e re te s  m ó d o n  
e lh e ly e z h e tő  c ik k e c s k é k  in fo rm á lá s a  u tá n .-  A z  Is m e re te s  m ó d ra  
v a ló  c é lz á s b a n  L o m b o s  h a lla t la n  g y a n ú s ítá s t ,  b o r z a s z tó  s é r té s t  
lá t  N e v e ts é g e s s é  te s z i m a g á t. V a g y  o ly a n  s z a m á rn a k  h isz  e n g e m ,  
a k i m in d já r t  m e g v á s á r o lt  to l ia k r a  és  le lk i is m c r e te k r e , m e g  e g y é b  
b o r z a lm a k r a  g o n d o l?  E g y  k is  b a r á ts á g o t ,  e g y  k is  k u n y e rá lá s t  
t e t te m  csak  fe l,  e b b ő l L o m b o s  h iú s á g a  és  d ü h e  c s in á lt  e g y  n a g y  
e le fá n to t .  M o s t  a z u tá n  v a d á s z ik  s a já t fa n tá z iá já n a k  a s z ü lö tté re .  
T ő le m  te g y e  . . .

O O O I — - 3 0 0 0 ^ = ^ 0 0 0

Gyakorlatilag beigazolódott, hogy SC H O L T Z  
T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szimonidesz 
Lajos által összeállított

I5TEN KÖZELÉBEN
cimü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös katonai kórházi 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet pótolja, a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskönyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó áron pótolható annak katonai 
istenitisztekre való beszerzésével

A táborba való küldés megkönnyítése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: darabonként 2 
fillérért.
E |y u  példány á ri 30 fillér, 50 példáiyoi filOlí Midiiméi példányonként 24 fillér.

Rendelések

IX„ Ferenci-kőrut 19 — 21 in té z e n d ö k .
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P Á LY Á ZA TI H IRDETM ÉNY.

A békési ág. hitv. ev. egyházmegye alólirott el
nöksége pályázatot hirdet Orosháza egyházközségnek, 
halálozás folytán megüresedett „felvégi“ lelkészi állásra.

Az állás javadalma természetben való lakáson 
kívül évi 4200 kor. évnegyedenként előre fizetve.

Segédlelkész tartásra 500 korona, segédlelkészi 
segély 1100 korona. Ez összegek csak segédlelkész- 
tartás idejére folyósittatnak. A segédlelkész tartása 
kötelező.

A lelkész az egyházm. segélyegyletnek kötelezett
tagja.

Igazgatói tisztézt évenként, ilyen szolgálat idejére 
134 korona.

Stóla hiványilag megállapítva.
Pályázni száneékozók a lelkészválasztási szabály- 

rendeletben megjelölt okmányokkal felszerelt kérvé
nyeiket alólirott esperes címére folyó évi november 
15 napjáig terjesszék be.

Kondoros—Szarvas, 1915. október 19.

Reviczky László s. l Haviár Dani «, t
esperes. egyházmegyei felügyelő.

M o s t  j e l e n t  m e g :

Jöjjön el aTe országod
lEiilizi lestétek i  vllühádanl ilejeiiu

Irta: JÁNOSI ZOLTÁN
d e b re c e n i re f . le lk é s z .

Á ra  fűzve »3.— kötve 5 korona*

Kütate: SCHOUZTEMERER iídiM kIísüu Rtíapestet.

November hó elsó hetében jelenik meg:

Hadi-temetési énekek
Ir ta : KOVÁCS ANDOR orosházai ev. lelkész.

------------------ Ára fűzve 20 fillér.
O é g f n  é r z e t t  h iá n y t  v é l p ó to ln i a 
L \  s z e rz ő  e z  é n e k e s  fü z e tk é jé v e l,  m e ly  
15, a  h a rc té re n  v a g y  Id e g e n b e n  e lh a lt  
v é r e in k re  v a ló  e m lé k e z é s  a lk a lm á v a l  a 
g y á s z is te n t is z te le te k e n , a v a g y  k a to n á in k  
i t th o n  tö r té n ő  te m e té s e k o r  fe lh a s z n á l
h a tó  a lk a lm i h a lo tt i  te m e té s i é n e k e t  

ta r ta lm a z . ::
Kiadja és szállítja:

SCIOUZ TESTVÉREK k iw k e r c lu fe s é le i
BUDAPEST, IX ., Pareaaz-körut 1 9 -2 1 , t
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tlEOLÓQM

ARPER Karl und Z1LLESEN A lfr .: Durchhalten! 
Entwürfe. Gebete, Gedichte u. vaterländ. Worte 
für Kriegsgottesdienste. (IV. és 140 old.) 2 M. 
(A kitűnő, igen elterjedt háborús agenda 3. része.)

BAUMGARTEN O .: Der Krieg und die Berg
predigt (24 old.) Berlin, C. Heymann kiad. —.50 M.

BERTHOLET Alfr.: Religion und Krieg (35 old.) 
J. C B. Mohr, Tübingen —.50 M.

DELITZSCH Frdr.: Die Welt des Islam (191 old. 
8 képpel) 1915. 1.— M.

EVERTH Erich: Von der Seele des Soldaten im 
Felde. Bemerkung.eines Kriegteilnehmers—.80M.

HOSSFELD O .: Stadt und Landkirchen. M it 
Anhang: Kirchenausstattung 4. Aufl. (IV. és 462 
old. 529 képpel.) Kötve 13 50 M.

JAEGER Paul: Ich glaube keinen Tod. Stille 
Gedanken beim Heimgang unserer Lieben. 2. 
kiadás. —.50 M.

KRIEGSDIENST und HELDENTOD eines ev. Pfar
rers aus Oesterreich (Georg Leinhos Vikar zu 
Amstetten, gefallen bei Dixmuinden 10., 11.
1914.) —.20 M.

PREDIGTBUCH der DORFKIRCHE. Herausgege
ben unter Mitwirkung der Freunde der Dorf
kirche von Joh. Fenner. 3.50 M.

(Az új prédikációirodalom egyik legértékesebb alkotása, 
melyet érdemes tanulmányozni.)

RADE Prof. D. M art.: Christenglaube in Krieg 
und Frieden (Vili. és 110 old.) 1.30 M.

(A Christliche Welt vezető helyén megjelent elmélkedések.

SCHRIFTEN der Synodalkommission f. ostpreuss. 
Kirchengeschichte. 19. Heft: Was w ir in der 
Russennot 1914. erlebten. Siebzehn Berichte 
ostpreuss. Pfarrer, gesammelt u. herausgeg. v. 
Dompfarrer Lie. Nietzki (152. old.) 2.50 M.

SODEUR: Kierkegaard und Nietzsche. —'50
ZURHELLEN 0 .: Kriegspredigten. (IV. 123 old.)

2.50 M.
(A rhősi halált halt kiváló frankfurti lelkész utolsó beszédei.)

ZURHELLEN Oltó: Grundlinien unseres Glaubens. 
Eine Gabe für den Weg ins Leben. —-30
(A ht's frankfurti papnak a táborban készült konfirmáció 

vezérfonala.)

Irta: Dr. Z im ányl Dániel.
A r a  60 f i l lé r . M e g re n d e lh e tő  a z  —

„ E v a n g é l ik u s  L a p “ 
s z e rk e s z tő s é g é n é l N a g y b ö r

zs ö n y  (H o n tm e g y e .)

LEGÚJABB

imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.........................
Finom bőrkötésben, tokkal . . . .
Párnázott „ „ . . . .

K 2.—
.  4.80

Világháború 
POiS térképei.
b á korona 2 — *3

Galicia- í  Olasz
ország i  Szerbia 
F r a n c i a o r s z á g

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n ) le v ő h a d i  
fo g ly o k  té r k é p e  K  X.—

.................... Kapható : ■■
K Ó K A I  L A J O S - n á l

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

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 k ir .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S lr  lo v a g ja  és a Feren c  József 
ren d  tu la jdon osa

Budapest, X., Szig ligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomási csőrendszert! (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

vlltanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



EVANGÉLIKUS LAP
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EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
1915.

A R A N Y O S M A R Ó T

-  Szombatonként jelenik meg. -  
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége cimére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

> Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  a

f ő s z e r k e s z t ő : S Z T E H L O  K O R N É L .
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

S Z IM O N 1 D E S Z  L A J O S .
FŐMUNKATÁRSAK: H O R N Y Á N S Z K Y  A L A D Á R  
L 1 C . F I Z L L Y  Ö D Ö N  É s  E N D R E F F Y  J Á N O S

1 9 1 5 . N O V E M B E R  6 .

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
K is e b b  h ird e té s e k  (p á ly á z a to k )  m in d e n  
s z a v a  6. f i l lé r .  -  T ö b b s z ö r  m e g je le n ő  
h ird e té s e k n é l m e g fe le lő  á re n g e d m é n y .

Tartalom : T as  K :  ő s z i  fo h á s z . —  E n d re ffy  J á n o s :  V a l lá s i  h a n y a t lá s . —  F a rk a s  G y ő z ő : T e r e m ts ü n k  ö r ö m a la p o t .  —  S z e m le . —  
K ü lö n fé le .  —  S z e rk e s z tő  k ö z lé s e i.  —  H ir d e té s e k .

Őszi fohász.
Maradj velünk 
Jó Istenünk!
Természet világod szunnyad immár;
Oda az illat, kevés a fény már,
Némul az ének, hull a falevél . . .
Ó minden, miden nyugvóra tér!
De ami megmarad:
M i Urunk, Te magad!

Oda az illat, a napfény, az ének:
De mi szivünkben dicsőítünk Téged,
S ha éltünkre is beköszönt az ősz:
M i Urunk, Te eljösz!

Mert mit szeretünk, __ elveszítjük:
Amire vágytunk,  nem reméljük.
A szem kialszik,   pedig fénylett,
Az s z í v  is, —  bár egykor égett;
A kéz, mely áldott, lehanyatlik,
S éltünk majd éjszakára hajlik,
S oda az élet! — --------
Oda a napfény, az illat, az ének! . . .

De mindenkor, bármitől válunk:
Uram! imánkkal Hozzád szállunk,
S oszlik lelkűnknek sötét gyásza,
M ig Hozzád száll ajkunk fohásza.

Tas K.

V allás i hanyatlás .
— Széljegyzetek a cura paMorálishoz. —

Nagy baj, hogy a teológián a néplélektant nem 
adják elő. Elég mulatságos dolog, hogy konyhakerté
szet, szőlészet, borászat, rovátkolás s egyéb slöjd 
szerepel az indexekben, de néplélektant, mint tudomá
nyos és gyakorlati diszciplínát hiába keressük az alap 
vagy szakvizsgái tárgyak között. Hallatlan mulasztása 
ez a tantervnek. A konyhakertészet e ponton konzek- 
vensebb a teológiánál. Az első órákat a talajismeret
nek szánja. A szőlészet is a talajismereten kezdi. A 
rovátkolás s egyéb slöjd is a talajismereten kezdi: a 
deszkán, melyet gyalulni, simítani, kimintázni, kifaragni 
és fűrészelni kell. A teológia azonban megvan talaj- 
ismeret nélkül. Néplélektanból nem alap-, szak-, papi
vizsgázik senki. Ez csak per tangentem fattyú gyerek 
hol a filozófiában, hol a cura pastoralisban, hol a 
dogmatikában. Pedig a néplélektant, mint gyakorlati 
és tudományos diszciplínát nem lehet örökös kiskorú
ságban tartani. Megnőtt már s mint embernyi ember 
áll előttünk. És a cúra pastorális min épül, mibe bot- 
lik lépten-nyomon, ha nem a néplélektanba?! Cura 
pastoralist előadni néplélektani megalapozás nélkül 
annyi, mint rovátkolni deszka nélkül, szőlőt ültetni 
föld nélkül. Meg is látszik gyakorlati lelkészképzésünk
nek ez a vészes hiánya. Az élet szfinkszei az ifjú 
Timóteusokat be sokszor megkeserítik, földhöz verik 
és a maguk kárán tanulni kényszerítik. Magot adtak 
neki, kötényt is hozzá, hogy sflfct ne potyogjon, —  
de földet? azt csak tanulja megismerni maga.

Az a néplélektan, ami futólag a homiletikában, 
katehetikában, cura pastoralisban előfordult, az vajmi 
hftlvány sejtetése csak az igazi, meglevő néplélektan
nak. A gyakorlati teológia tanára többnyire, ha nem 
mindig, városi ember, mit tudhat az a népről és lel-
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kéről? A néplélaktant, mint tudományos diszciplínát 
könyvből tanulni ugyan lehet, de mint gyakorlati 
adottságot csk tapasztalni lehet. Innen az, hogy a 
teológiai akadémiák néplélektani nyújtása egy csepet 
sem életizü. A reális élet képe egész mást mutat. Nem 
elég azt tudni, hogy milyen viszony van a hit és tu
domány között, lehet-e citálni Madáchból városi szó
széken, korunk tudományos világnézete hol zárja el 
és hol nyitja meg. magát a vallás előtt, hanem tudni 
és tanitani kellene azt is, hogy hol van a nép lelké
nek súlypontja, merre felé gravitál a lelke, milyen a 
gondolkodása a bányásznak, földművesnek, kovácsnak, 
tótnak, svábnak, németnek, magyarnak, milyen különb
ség van a lélek erezetében halásznép és hegyilakók, 
jómódúak és földönfutók között és mindenekfölött só
kat kellene foglalkozni a nép anyagiasságával. Mert 
ami a müveit osztályban a vallást illetőleg a modern 
világnézet és a belőle fakadó életnyilvánulások, az a 
néplélekben a veleszületett anyagiasság és a belőle 
fakadó életnyilvánulások. A nép alsó rétege jobban 
ragaszkodik ahhoz, amiből él, mint a fölső rétegek. 
Földjének, szőllejének, gazdaságának alárendel mindent 
széles e világon. Ahhoz viszonyít mindent: templomot 
házasodási, sebesülést, hősi halált. Nem megy temp
lomba, ha a birtok úgy kívánja. Nem engedi a fiát 
megházasodni, ha a birtok érdeke ellen van. A hősi 
halálban is jobban érzi a birtokot a hazánál. Ki fogja 
gondozni? Cselédet kell majd fogadni helyette. Még 
ha sántán megjött volna is, akkor is jobb lelt volna, 
mert felügyelni sántán is tudott volna a birtokra,

Ez volna az életizü néplélektan. És ez jobban 
megfelelne a szent népet agyon idealizáló felfogásnál 
az igazságnak. Ne költészetet keressünk a nép lelké
ben, hanem valóságot. A vasárnapi nép nem az igazi 
nép. Ezt oly mélyen átérzem, hogy kénytelen vagyok 
leírni rnégegyszer: a vasárnapi nép nem az igazi nép. 
A lelke ugyan vasárnap is ugyanaz benne, mint hét
köznap, de vasárnap mást mutat, mint hétköznap. 
Különösen lelkésze vagy idegen előtt.

A szent könyv adja vallási szempontból a leg
mélyebb néplélektant, midőn azt mondja, hogy minden 
ember bűnös. Csakhogy a bűn fogalma a valóságban 
igen általános és igen relativ. A föld népe mást tart 
bűnnek, mint pl. a városi ember. .Mindegyik életföl
fogásával és életkörülményeivel kapcsolja össze a bűn 
fogalmát. Vallási szempontból a bűn eltávolodás Is
tentől. A bűn eme meghatározása a legáltalánosabb 
és legösszefoglalóbb, Nem szabad azonban megmarad
nunk az általánosnál, mert akkor a teológia filozófiai 
színezetű lesz. A bűn fogalmát az élettapasztalatból 
tartalommal kell megtölteni. A fogalmak szemléletek 
nélkül üresek — mondja Kant. Igen tanulságos tanul
mány volna a teológusoknak bűnügyi aktákat forgatni, 
törvényszéki tárgyalásokat hallgatni, csendőrséggel, 
rendőrséggel, kir. ügyésszel, börtönökkel érintkezni.
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Ilyen tanulmányok után telne tartalommal a bűn fo
galma. Az azonban bizonyos, hogy bármily meghatá
rozáshoz is jut az ember a bűn fogalmával, a vallá
sinál általánosabbat és összefoglalóbbat nem talál. A  
bűn szakítás és eltávolodás Istentől, mint minden jő 
adomány és tökéletes ajándék forrásától.

A népiélek anyagias vonása is a bűn kategóriá
jába tartozik. Az anyagiasság a békében csendesen 
szendergett, mert táplálékot és ébresztést a békében 
kevesebbet kapott. Kitört a világháború. Megjött a 
drágaság — és vele a népnek feneketlen önérzete. A 
nép a háborúban túlontúl megérezte önmagát. Lassan- 
lassan a helyzet urának kezdte magát érezni búzájával, 
kukoricájával s temérdek pénzével. A népnek sohsem 
volt ennyi pénze, mint most. A gazdagodás lehetősége 
fölszakitott a nép lelkében egy csomó infernális indu
latot. Az anyagiasság, mely a békében csak szender
gett lelkében, most fölébredt, mint alvó oroszlán. 
Mióta fölébredt, csak bömböl és zsákmány után jár. 
Nem lehet ráismerni népünkre. Kupec, üzér, kalmár 
lett belőle, Aki ismerte a béke népét s most rátekint 
a háború itthonmaradt népére, az nem fog hinni sze
meinek. Nem tudják mit kérjenek áruikért. Az anya
giasság bűnös szenvedéllyé vastagodott bennük. A 
haszonkeresés undok mérveket öltött. Ez bizony fáj
dalmas vallási hanyatlás.

A háború elején különösen a német egyházi la
pok és folyóiratok siettek jelszóvá tenni a vallásos 
megújhodást és újraébredést. A vallásos megújhodás 
és emelkedés jelszója divattá lett nálunk is. Hogy 
annyi okunk volt-e e jelszónak hódolni, mint a német 
testvérnemzetnek, azt nem tudom. Úgy hiszem azon
ban, hogy nekik volt alapjuk a jelszóhoz. Kis idő 
múlva jött az árnyék is. A hitvesi hűség, szűzi lányos
ság bukása (Xembergü!) nem Írandó a megújhodás 
javára. Soha több csalót, gazembert és árulót nem 
vertek vasra, mint az újraébredés korában. Ha a ren
dőrségtől, csendőrségtől megkérdeznők, hogy a vallás
erkölcsi emelkedés korát éljük-e s következéskép ne
kik kevesbbedett-e a munkájuk? . . .  mit gondolsz, 
mit teletnének a bűn súlytolói? A háború megnyilat
kozásra kényszeritett mindenkit egyaránt. És megnyi
latkoznak nemcsak a jók, de a gonoszok is . . .

Népünk kapzsiságának szenvedéllyé szitása sem 
vallási emelkedés, hanem hanyatlás. Az igehirdetésnek 
elő kell venni a Mammon imádás textusait. Nemcsak 
építeni kell, hanem rombolni is a hamis bálványok 
oltárképeit. Igehirdetésünkben most van helye a szent 
haragnak és nemes erkölcsi felháborodásnak. Isten 
büntetése fogja sújtani az idegen istenek oltárai előtt 
térdeplőt. A haszonvágy bábeltornya le fog omlani, 
mert Isten nem engedi égig érni. Ne gyűjtsetek oly 
kincseket, melyet a rozsda és moly megemészt. Ke
ressétek először Isten országát és annak igazságát, a  
többiek aztán megadatnak néktek.
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A Mammon imádás istenmesszesége fölütt otthá terű f<n. U  l • | ; I : 11 1 s *. < : j ; ; 1 í  teljesen
látjuk fényleni az Atya szent orcáját. Vonásai örökké- fölébreszteni. Egy szomorú conclusió, amelynek okát 
valók és szentek . . .  én nem vagy°k hivatva kutatni, nem is teszem, csak

Alant a kufárok hemzsemgnek a templomban . . .  
Érzem eleven bizonyossággal, hogy nemsokára pat
togni fog az Úr Jézus Krisztus ostora . . .

Endreffy János.

Teremtsünk öröm alapot!
Ismét alapot teremteni — gondolják sokan, hisz 

úgyis van elég tengődő alapunk, minek még egyet 
hozzá — bár mindenki érzi és tudja, hogy egy foly
ton növekvő, erősbödő alapra, az egyház érdekében, 
hogy az a haladó korral lépést tarthasson s hogy 
jövendő fennállását biztosithasruk, okvetlen szükség 
van. Evangéliumi híveink anyagi helyzetén javítani, 
már évek hosszú sora óta egyházi lapjaink s közgyű
léseink főtárgya. Sokat vitatkoztak már e kérdésről, 
de valljuk meg őszintén, nagyon-nagyon kevés történt 
ez irányban, ha csak nem számítjuk ide, alkotmányunk 

rovására kiutalt, fokról-fokra nagyobbodó államsegély 
elnyerését! Bármennyire jogos az államsegély követe
lése, hisz egyházunk is a nemzeti érdeket szolgálja, 
mindamellett nem tudok teljesen egyetérteni Kovács 
Andor lelkész úrnak, a bányai kér. közgyűlésén el
hangzott ama véleményével, mely szerint mi már ön
magunkon nem tudunk segíteni s csakis a fokozódó 
államsegélybe vethetjük minden bizodalmunkat.

Nem, ne mondjunk le minden reményiől, igye
kezzünk legalább részben önmagunk segíteni sorsun
kon. Ez az elv vezérelte áldott emlékű Veres József 
esperest is, midőn néhány évvel ezelőtt ezen indít
vánnyal lépett elő, hogy minden gyülekezet, anyagi 
helyzetéhez mérten, évente ICO— 300 koronát tegyen 
félre, ezt állandóan kamatoztassa s 100 év múlva 
majd oly tartalékalap fog rendelkezésére állani, mely 
megvédi az egyházat még az esetre is, ha netán ké
sőbb, bármily ok miatt elesnénk az államsegélytől is.

A terv mindenesetre elismerésre méltó volt, de 
sajnos, nagyjából eredménytelen volt az igyekezet, mert 
bizony a legtöbb egyház még a legszükségesebbre 
sem találja meg a fedezetet, nemhogy még tartalékalap 
gyarapítására is gondolhatna.* A terv tehát dugába 
dőlt, nincs is kilátás anyagi helyzetünk javulására, 
átalakulására, pedig amig napjainkban a samaritánusi 
intézményekkel, alapokkal szemben a nemzeti áldozati 
készség csodákat teremt, addig — amit ezt a bányai 
egyh. kér. gyámintézete, közgyűlése alkalmából is 
constatálta — az egyház iránti áldozatkészség évek 
óta stagnál s e mindeneket felforgató vérzivataros

*  D ic s é re te s  k iv é te l t  k é p e z n e k  a  d u n á n tú li  e g y h á z k e r ü le t  
e g y h á z a i,  a m e ly e k n e k  n a g y  ré s z é b e n  fo ly to n  n ö v e k v ő  ö rö k  e g y 
h á z fe n n ta r tá s i a la p o k  v a n n a k . M e r t  c s a k  fe l  k e l l  k a r o ln i e g y  
e s z m é t ,  a  s ik e r  n e m  m a r a d  e l f  ( S z e r k )
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megkísérlem keresni az egyik módot és állapot meg
változtatására s a Veres-féle indítvány megvalósulására.

E mód szerény véleményem szerint, nagyon egy
szerű. Adjunk híveinknek alkalmat, az egyház iránti 
áldozatkészség lerovására! . .  . Ugyebár, szinte hihetet
lennek hangzanak e szavak, alkalmat adni az áldozat- 
készségre, pedig gondoljuk meg a dolgot s belátjuk 
e hihetetlennek látszó állítás helyességét. A nagyobb 
hagyományoktól, alapítványoktól eltekintve, egyházunk 
semmiféle adományokban nem részesül (eltekintve a 
csekély perstly gyűjtéstől), még pedig egyszerűen azért 
nem, mert az egyes hivő különösnek találja, hogy 50 
fillért, 1—2 koronát a lelkész lakására vigyen, azon 
megjegyzéssel, hogy ő azt az egyháznak szánja, hisz 
ezért nem várhat jegyzőkönyvi köszönetét, vagy pres
byteri tisztelgést, amint ez nagyobb adományoknál 
szokásos s így megtelelő alkalom hiányában, máshová 
juttatja adományát. Élhetünk ugyan itt ellenvetéssel, 
mondván — hisz ott a templomi persely, rójja le ott 
áldozatkészségét — de én úgy vélem, ne áltassuk 
magunkat, ne követeljünk híveinktől túl nagy idealiz
must, hogy amig más helyen, a legkisebb adományét 
is, újságban nevét kinyomtatva, nyugtázzák, addig mi 
még nagyobb névtelen adományokat várjunk. Azt 
hiába várjuk, ne ragaszkodjunk ez esetben szigorúan 
a bibliai elvhez, hanem adjunk alkalmat a híveknek, 
hogy nyíltan adakozhassanak s teremtsünk ily módon 
örömalapot. Szoktassuk hozzá híveinket, hogy amikor 
öröm éri őket, szerezzenek akkor egyházuknak is örö
met. Ily kedvező öröm alkalom, amikor az ember szí
vesen adakozik, van bőven. Keresztelő, esküvő, ezüst- 
annylakodalom, név születésnap, betegségből való 
fölépülés, fontosabb családi esemény, jubileum, kine- 
veztetés, magasabb fizetési osztályba való jutás, mind 
nagyszeiü alkalom, hogy a lelkész, különösen a v dé- 

ken ismerve híveit, felhívja figyelmüket e létező öröm
alapra.* Szerezzünk be minden lelkészlakon az ado
mányok beszerzézére alkalmas könyvet, lássuk el az 
„Öröm alap“ felirattal, jegyeztessük be ide az adakozó 
nevét, az összeget (a legkisebbet is), az adakozásra 
szolgáló alkalmat s végül olvassuk fel havonta, egy
szer az adakozók neveit. Megvagyok győződve arról, 
hogy mindenki igyekezni fog, évente legalább egyszer 
az adományozók sorában helyet foglalni s így egy kis 
jóakarattal könnyen megvalósíthatjuk a Veres-féle indít
ványt. Úgy vélem, hogy ily módon, egy közepes gyü
lekezetben nem is lesz oly nehéz évente 100—200

•  E z t  a s z o k á s t  k ö v e té s r e m é ltó a n , a z  e g y h á z  n a g y  h a s z 
n á ra  m e g g y ö k e r e z te t te  e g y h á z á b a n  L o v á s z p a to n á n  e g y e te m e s  
g y á m in té z e tü n k  e ln ö k e  B o g n á r  E n d re . Tőle b íz v á s t  e l t a n u lh a t 
n á n k , h o g y a n  k e l l  m e g n y itn i  a z  á ld o z a tk é s z s é g  fo r rá s a it  k i t a r tó  
n e v e lé s s e l és n e m  la n k a d ó  b u z g ó s á g g a l!  (S z e r k , )
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koronát összegyűtteni, fölösleges is lesz majd, hogy 
ezt 100 éven át kamatoztassuk, —  hisz úgyis mindig 
gyarapodni fog, — hanem amikor ez „öröm alap“ 
eléri az 1000 koronát, ez időtől kezdve használjuk fel 
a kamatokat egyházunk javára.

Valósítsuk meg ez egyszerű tervet, adjunk a nép
nek minél több alkalmat az egyház iránti áldozatkész
ség megnyilvánulására, teremtsük ez alapot önmagunk 
nemes ambitiójából s a hívek áldozatkészségéből.

Budapest.
F arkas  Győző
ev. esp. s. lelkész.

S Z E flL E .
A mi lelkészegyesűletünk. Múlt számunkból 

helyszűke miatt kimaradt a lelkészegyesület gyűlésének 
a programmja. Ezt e helyen pótoljuk, hogy a tárgy- 
sorozatra mindjárt egy pár megjegyzést is tehessünk. 
A gyűlést bevezeti Paulik János irásmagyarázata. El
nöki megnyitót mond Raffay Sándor. A nagygeresdi 
egyezség megszüntetése folytán szükséges teendőkről 
tart előadást Vargha Gyula esperes. A tábori lelkész
ség kérdéséről beszél Janossy Lajos esperes. A lelkész
ség anyagi érdekeit előadja Gyürky Pál esperes. Az 
ausztriai protestáns egyházak alkotmányát ismerteti 
Sztehlo Gerő beszterczebányai lelkész. A kerületi lel- 
készi értekezletekről érkezett jelentéseket és az azok 
alapján hozandó határozatokat előterjeszti Bándy Endre 
főjegyző. Titkári jelentést tesz Noszkó István. A pénz
tár állapotáról beszámol Vitális Gyula. A választmány 
határozatait ismerteti Noszkó István titkár. Végül a 
végleges tisztikart és választmányt fogják megválasztani.

Utólag ez a tárgysorozat még egy előadással 
bővült, amely ha jól emlékezünk: a nemzetközi élettel 
fog foglalkozni.

Ez ellen a tárgysorozat ellen indokolt egy pár 
aggálynak a kifejezése. Úgy látjuk, hogy a lelkész- 
egyesület nem a „festina lente*, hanem a „sokat mar
kolás“ álláspontjára helyezkedik. A tárgysorozat úgy 
indul, hogy még az egyetemes gyűlését is lepipálja. 
Csupa olyan kérdések szellőztetését helyezi kilátásba, 
amelyek az egyetemes gyűlés legkeményebb diói lesz
nek. Mifelénk egyszer szoktak csépelni. A lelkész
egyesület tárgysorozata jóvoltából az idén (s ezentúl 
mindig?) a többször való cséplés áldásában lesz 
részünk.

Ha ezek a tárgyak vitális lelkészi érdekeket érin
tenének, akkor Isten neki. Ellenben a nagygeresdi 
egyezség megszüntetésével járó feladatok előírása iga
zán nem lelkészegyleti, hanem egyházhatósági intéz
kedést kíván. Ugyanígy áll a dolog a tábori lelkészség 
kérdésével is. Kivételt ez a kérdés csak abban az eset
ben képezne, hogyha a tábori lelkészek fizetésével, 
helyettesítésének a költségével és más ilyen aprólékos
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dolgaival foglalkoznék az előadó, Az ausztriai protes
táns egyház ismertetése szintén nem sürgős elintézésre 
váró lelkészegyleti probléma. Ugyanez áll a háború 
után való nemzetközi kilátásokról is.

A fontos dolgok alighanem összefoglaló pontok 
alatt vannak eldugva. Mi soha a lelkészi fizetések kér
désével túlon-túl nem foglalkoztunk, de azt hisszük, 
hogy a lelkészegyleti tagok nagy része szívesen elen
gedné akár az elnöki megnyitót is egy kis korszerű 
drágasági pótlékért vagy csupán egy elfogadásra némi 
reménnyel biró ez irányú javaslatért. Ott van a gömöri 
ref. lelkészegyesűlet feltétlenül megszívlelendő indít
ványa. A burkoltan szaporodó hiványcsonkitásokkal 
szemben, ezt zászlajára tűzhetné az egyesület.

Egyelőre ilyen aprólékos, szervező, talajt előké
szítő, kis sikereket nagyszabású szereplések kedvéért 
el nem szalasztó munkára volna szükségünk. Ilyesmi 
szerezhetné meg a legbiztosabban a most még nem 
általános bizalmat az egyesület és vezetői számára. 
A nagy akarásokban mi már nem tudunk bízni. Tes
sék tanulni a reformátusoktól. Aki a debreceni lelkész
egyleti gyűlésen ott volt —  egyenesen felejthetetlen 
benyomásokat szerzett. Ott ez a kicsiben való munka 
folyik. Lépésről-lépésre igyekeznek előre vinni a lel
készi kart. De áll is a monumentum, a több mint egy 
milliót érő Kálvineum. Az, hogy Baltazárt a lelkészek 
igazán példátlan szerelete a püspöki székbe emelte, 
csak méltó elismerése volt Baltazár nagy szervező 
képességének, vezéri talentumának és —  sikeres mun
kájának.

Mi ilyen tárgysorozatokkal nem a lelkészek 
ügyeit szolgáljuk, ezekkel a lelkészegyletet az egyete
mes gyűlés előszobájává, külön lelkészi tanácstermévé 
tesszük. Amire nincs sok szükség. Foglalkozzék a 
lelkészegyesűlet speciális lelkészi dolgokkal, ne az 
egyetemes gyűlést imitálja.

A gyűlés előkészítésére is van egy megjegyzésem. 
Ha a lelkészegyletnek u. n. gregárius papokban gyö
kerező vezetői volnának, akkor tudnák, hogy ezek már 
torkig vannak a csupán beavatottak számára érthető 
és élvezhető gyűlésekkel, ahol olvasatlanul és látat
lanba fogadnak el fontos jelentéseket, első hallásra 
„tárgyalnak le“ nagy horderejű és bonyolult kérdése
ket. A lelkészegyesület a roszban hűségesen a köz- 
igazgatás nyomában jár. „A lelkészség anyagi érdekei* 
— ez egy pont. De hogy mi van benne —  az csak 
benső emberek számára tudható. Holott ehhez a kér
déshez hátha hozzászólna egy kongruás pap is?! . . 
Csakhogy miután neki nem állanak a rendelkezésére 
a különböző számítások s miután sem az eddig meg
jelent egyetemes gyűlési jegyzőkönyveket, sem a nyug- 
dijintézeti szabályzatokat és a zsinati előmunkálatokat, 
sem pedig az összes egyházi lapok egy pár évfolya
mát fel nem viheti, inkább hallgat.

A gyűlés idejére nézve ajánlatos volna, hogy ne 
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legyen a lelkészegyesületi gyűlés az egyetemes gyű
lésnek mindenkép függeléke. A pénzkérdés nem min
dig a legokosabb és legutolsó érv. Különösen köz
ügyekben és nálnnk evangélikusoknál nem az. Ha mi 
valamit akkarunk, akkor azt nem novemberben kell 
kezdenünk, hanem márciusban vagy májusban. Akkor 
minden fokozaton megrághatjuk a tervünket és egy 
évi haladék nélkül felvihetjük dolgainkat akár az egye
temes gyűlés elé is

Ilyen és hasonló korrektúrák csak hasznára vál
nának az egyesületnek és általa lelkészi karunk egye
temes érdekeinek, Azonban kérdés, hogy szívesen ve
szik-e az ilyen jókodást? Végezzék tehát úgy a dol
gukat, ahogy tudják. Sit venia verbo.

Nem magamért, hanem a lelkészegyesületért irok 
egy pár szót Duszik Lajosnak az Ev. örálló 44. szá
mában megjelent kedélyeskedö cikkéről is, amelyben 
„a M. E. L. E. egyik ideiglenes aljegyzői“ minőségé
ben azt állitotta, hogy alighanem magam is prímás 
akarok lenni, azért kritizálom a mostani vezetőséget. 
Ezt a gyanúját megtoldotta azzal a prognosztikonnal, 
hogy ha majd az egylet lábra áll, akkor én is igye
kezni fogok arra, hogy le ne maradjak a hátáról.

Némi szégyenkezéssel utasítom vissza ezt a fel
tevést. Se Raffay, se Duszik, se a többiek ne ringas
sák bele magukat a „beati possidentesek“ azon bol
dog meggyőződésébe, hogy olyan nagyon irigy vagyok 
rájuk. Igaz ugyan, hogy önérzetet és önbecsülést nem 
kérek egyiküktől se kölcsön, de azért aludjanak egész 
nyugodtan. Nem irigységből kritizálom őket. A he
lyükre se akarok ülni.

Az én kritikámnak az a kulcsa, hogy én a lel
készek (tehát a magam) érdekében is több munkát és 
több eredményt várok azoktól, akik a magok számára 
foglalták le a lelkészegyesület bizalmát és élvezik 
tisztségeik, címeik díszét és fényét, mikor cikkeikben 
és másutt a lelkészegylet funkcionáriusai gyanánt 
lépnek fel.

Az ellen azonban nem a magam, hanem az egye
sület érdekében tiltakozom, hogy a lelkészegyesület 
bármely funkcionáriusa prófécia-formába burkolt gya
núsításával karakteres ember számára az egyesületbe 
való későbbi belépést lehetetlenné tegye. A saját sze
mélyükkel nem szabad annyira az egyesületet azono
sítanak, hogy ezt tenni merjék. Ki mikor lép be, az 
az ő dolga. Eljöhet még az idő, mikor az egyesület 
mostani ideiglenes funkcionáriusainak egy része belátja, 
hogy számukra a lelkészegyesűletben nem terem babér, 
akkor hátha lesz még szükség valamelyik távollevőre?!

Kicsinyes és hozzánk nem méltó dolgok biz’ 
ezek. De mit csináljunk?! Védekezni az ilyen gyanú 
ellen is kell, mert végül az, aki gyanakszik még azt 
hihetné, hogy neki van igaza. Nagyon téved. Mi ugyan 
hívei vagyunk a lelkészegyesület reformációjának, még 
pedig in capite et membris“, de nem Raffay Sándor
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vagy Duszik Lajos miatt. Nekünk ugyanis nagyon 
mindegy, hogy szeméiyileg ki a lelkészegyesület elnöke 
vagy aljegyzője. Ez másra nnézve lehet exisztenciális 
kérdés, — nekünk nem az. Mi a lelkészegyesűlet jövő
jét hordjuk a szivünkön.

Sí. L.
r*— "  r r i n m - i — n r y w n r !  »------ r ~r».r iir in _ r_ r r i~i—nn

KÜLÖNFÉLE.
Hősi ha lá l. A győri ev. gyülekezetnek újból van 

gyásza: f. október hó 14-én elesett a volhynai har
cokban derék tanítója Lóránt József —  másik tanítója 
Macker Béla már a múlt ősszel hunyt el ugyancsak 
a csatatéren.

A M a g y a r P rot. írod . Társaság  debreceni 
gyűlésén (okt. 27.) Zsilinszky Mihály olvasott Tisza 
Kálmán egyéniségéről szóló tanulmányából két érde
kes részletet. A társaság elhatározta, hogy nyomda és 
könyvkiadó hivatalt szervez részvénytársasági alapon. 
Ennek a nyomdának a feladata volna a hivatalos és 
egyéb protestáns nyomdatermékek előállítása; műkö
désének a koronája azonban a magyar biblia kiadása 
volna. A bibliatársulat szervezése tekintetében nem 
tett lépést a társaság, mert a kiküldött hét tagú bizott
ság nem készült el a jelentésével, miért is a kérdés 
továbbra is nyilvántartódik. Az Orsz. Protestáns Szö
vetséget lelkes támogatásban részesíti. Az egyesületi 
tagdijhátralékok 24000 koronára rúgnak; behajtásukat 
komolyan szorgalmazni fogják. Az egyesület nyomtat
ványainak a forgalma a sok ingyen osztogatott könyv 
miatt megnagyobbodott. Az egyesület egyházi elnöke 
Baltazár Dezső dr. le tt; megválasztották ezenkívül az 
új tisztikart és választmányt is.

Az Országos Ref. Lelkészegyesület közgyű
lése iránt nagy volt a tagok érdeklődése. Ez a gyűlés 
meg is érdemelte ki is elégítette az érdeklődést. A 
vármegyeház gyönyörű termét egészen megtöltötték a 
megjelent tagok. Baltazár püspök a maga, fenséges, 
szoborszerü nyugodtságával, pompás szónoki készült
ségével, vezetésre területiségével a legpompásabb el
nök, akit valaha láttunk. A tanácskozásokat gyönyö
rűen előkészítette. Senki sem ötöl-hatol, minden tárgy 
előadónak van kiadva, aki temperamentusan, frissen 
és röviden előadja a maga mondanivalóját, sehol 
semmi kertelés, felesleges, készületlenségre valló szó
szátyárkodás, a választmány által előkészített határo
zati javaslatok a fején találják a szöget, a közgyűlés 
tehát gyorsan határoz. A közgyűlés szép munkát vé
gez. Dr. Ferenczy Gyula nagy prespektiváju jelentés
ben foglalta össze az elmúlt évnek lelkészi szempont
ból fontos eseményeit, azután sorra kerülnek mind
azok a dolgok, amikkel az egyesületnek foglalkoznia 
kell. Kiss Ferenc, a Kálvineum éltető és irányitó szel
leme beszámol a Kálvineumról, mely több mint egy
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millió korona értéket reprezentál. A lelkészözvegyek 
és árvák sorsa, a Kálvineum segélyezése, a diako
nissza- és fegyintézeti lelkészek sorsa, neveltetési pót

lék  ügye mind alapos határozatok hozatalára nyújtott 
alkalmat. Ráért az egylet arra, hogy az amerikai ma
gyarok hazatelepitésének a kérdését felkarolja s fog
lalkozott a magyar közös bevásárlási szövetség ügyé
vel. A legszebb az a nagy türelem s az a megértő 
tisztelet volt, amivel az elnök minden felszólaló kérel
mét vagy indítványát pártolta és megvalósiíáshoz se

gítette, különösen pedig jól esett látnunk azt a nagy 
lelkesedést és odaadó ragaszkodást mellyel az egye
sület nagy vezéreivel szemben viseltetik. Az Orsz. 
ref. lelkészegyesület gyűlésére tanulni mehetnének el
nökölni és tanácskozást vezetni azok, akik ehhez még 
nem értenek. A nivós tanácskozás minden tekintetben 

a legkellemesebb benyomást tette. A lelkészegyesület
nek 1210 tagja van, akik évi 10 koronát fizetnek. Te
hát nem annyi mint ahány ref. lelkész van — és az 
egyesület mégis él és virágzik. Szóról szóra igaza van 
Baltazár püspöknek, önérzettel és az igazságnak telje
sen megfelelően mondotta: „Mi a mi hitünkről cse
lekedetekkel tudunk számot adni.“ (Hát m i?! . . .) 
A gyűlés nagy lelkesedéssel újra megválasztotta a régi 
tisztikart. Különös szeretettel ünnepelte mindenki Bal
tazár püspököt. A gyűléseket megelőző délelőtti isten
tiszteleten Futó Zoltán szentesi lelkész mondott igen 
hatásos beszédet. M i evangélikusok nagyon gyengén 
voltunk képviselve. A négyszáz- résztvevő ‘között tizen 
is alig voltunk.

Reformációi ünnepségek. A modori kerületi 
leánynevelőintézet reformáció-emlékünnepe szép közön
séget hozott össze okt. 31-én. A programm az idén 
sok kedves meglepetést hozott, mert az intézet 
nagymüveltségü igazgatónője Brand Vilma több új 
oldalról mutatkozott be a közönségnek. Az ő számai 
dépezték a műsor fénypontjait. Mindjárt a leánynöven- 
kékek szép megnyitó éneke „Jeruzsálem magastornyű 
város“ rávallott az igazgatónő műfordítói tehetságére. 
Még nagyobb hatást tett Vajda János: „Jelenések“ c. 
költeménye, melyet ő zenésitett meg és Fejes Zsig- 
mondné úrnő énekelt behízelgő lágy hanggal és cso
dálatos elmélyedéssel. Hasonló mély hatást keltett és 
valóságos tapsvihart váltott ki az igazgatónő 2 sza
valata: Szász Károly: „Túri fiú története“ és Calamus: 
„Tóth Klára“. A műsor többi száma csak fokozta a 
lelki gyönyörűséget. Szelényi Ödön pozsonyi teol. tanár 
„Gondolatok a világháborúról“ . címen olvasott fel. 
Benedicty Szerén zenetanitónő a mesterek mesterét 
Beethovent tolmácsolta. (81. szón. Esz. durban) pá
ratlan technikával és hozzáértéssel. Lenhardt Nelli 
zongoratanitónő Bach: „Präludium és Fugáját mutatta 
be művésziesen kidolgozott zongorajátékban, a modori
I. ev. egyházközség vegyeskara pedig karéneket éne
kolt nagy hatással. A szép ünnepély az „Erős várunk-
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kai“ ért véget, melyet a leánynövendékek énekeltek ef 
kedves iskolázottsággal. Minden jelenlevő emelkedett 
érzéssel távozott a felejthetetlen estéről. A vallásos 
este után a hagyományos családias bensőségű vacsora' 
következett, melynél a felolvasó meleg szavakkal adó
zott az igazgatónő nagy érdemeinek és rámutatott arra 
a veszteségre, mely ev. tanügyünket e fenkölt lelkű 
tanhölgy küszöbön álló eltávozásával érni fogja . .  . 
Az este alkalmával önkéntes adakozás folyt az intézel' 
reformációi 400 éves jubileumi alapjának növelésére.
—  A kassai összes tanintézetek evangélikus vallásu 
tanuló ifjúsága október hó 31-én, vasárnap délelőtt 11 
órakor a Kossuth Lajos-utcai evangélikus templomban 
tartotta meg reformátio emlékünnepét a következő 
sorrenddel: Gyülekezeti ének. Imádság, tartja Homola 
István ev. lelkész. Október 31-én, irta: Porkoláb 
Gyula, szavalja Kertscher Károly fögimn. Vili. o. t., 
Luther Márton és a reformáció címen előadást tart 
Hellner Károly főgimn. VIII. o. t. Gyülekezeti ének: 
Erős vár a mi Istenünk. Luther, irta Porkoláb Gyula, 
szavalja Szklenka Pál főreálisk. VII. o. t. Imádság, 
tartja Mohr Béla ev. lelkész. Gyülekezeti ének: Hym- 
nusz. Az ünnepélyen nagyszámú közönség volt jelen.
— A beszterczebányai evangélikus egyesület 1915. évi 
november hó 7-én Bethlen Gábor-utcai nagytermében 
reformációi emfékünnepélyt rendez. — A váci evan
gélikus tanuló ifjúság 1915. évi október 31-én a tem
plomban emlékőnnepséget tartott, melynek gazdag 
műsorában (17. szám) felolvasás, szavalat és ének 
foglalt helyet.

Lelkész kirendelés. Az újonnan szervezett dom
bóvári segédlelkészi állásra Horváth Lajos pápai s. 
lelkész küldetett ki akinek helyére Tomka Gusztáv s. 
lelkész nyert meghívást.

Ev. harangok felajánlása. A dunántúli evang. 
egyházkerület gyülekezetei összesen 298 harangot aján
lottak fel — részben teljesen ingyen ellenszolgáltatás 
nélkül — a hon védelmére.

Drágasági segély az egyházi alkalmazot
taknak. Lapunk f. évi október hó 23-iki számában 
megemlékeztünk arról, hogy Geduly Henrik, a tiszai 
evang. egyházkerület püspöke körlevélben hívta fel 
az egyházak figyelmét arra, hogy a nagy drágaságra 
való tekintettel alkalmazottjaik részére iehetőleg se
gélyt szavazzanak meg. A kassai evang. I. egyház- 
község minap tartott presbitériumi ülésében felolva
sásra kerülvén a püspöki körlevél, dr. Eöttevényi 
Nagy Olivér kir. jogakadémiai dékán, egyházi másod
felügyelő indítványára az egyházközség lelkészének, 
tanítóinak s többi alkalmazottjának összesen 1339 K 
rendkívüli drágasági segélyt szavazott meg s annak 
azonnal való folyósítását rendelte el. Ugyanez a gyűlés 
szintén a másodfelügyelő indítványára a harmadik 
hadikölcsönre ötvenezer korona jegyzését határozta el.
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Uj tábori lelkész. A hadvezetőség Feliér Mihály 
pilisi s. lelkészt harctéri katonai lelkészi szolgálatra 
rendelte be.

Egyházunk és a hadikölcsön. A sok hadiköl- 
csön-jegyzésre buzdító felhívás egyike mellé egy Hän
del Vilmos és Raffay Sándor aláírásával ellátott kör
levél is volt csatolva, melyben a bank a mi lelkész 
fiakat segéiyzö intézetünk részére bizonyos kedvez
ményt helyez kilátásba a nála jegyzett összegek után. 
M i már régen és állandóan panaszkodunk amiatt, 
hogy a mi egyházunk mindig mások után kullog s 
hogy mi talán valósággal meg vagyunk verve azzal, 
hogy nekünk semmi ne sikerüljön úgy; mint mások
nak. Nehogy világba való beszélésnek minősítsék ezt 
az újabb elégedetlenkedésünket, sietünk a bizonyítás
sal. A reformátusok a Kálvineum javára biztosítottak 
bizonyos kedvezményeket. Ha ezeket a Händel Vilmos 
és Raffay Sándor körlevelében kilátásba helyezettekkel 
összevetjük, akkor azt látjuk, hogy a Hajdúböször
ményi Hitelbank, r. t. a Kálvineum javára 4000 korona 
alapítványt fizetett be s ezenfelül ezt az összeget a 
jegyzések arányában emelni ígéri, továbbá a legmesz- 
szebbmenő kedvezményt Ígéri a lombardirozás terén 
is először azzal, hogy a lombard kölcsön után 1916. 
junius 30-ig csak 4 fél százalékos kamatot számit és 
hogy nem a jegyzés összegének a 75 százalékáig ad 
kölcsönt, hanem a 90 százalékáig, vagyis 100 korona 
jegyzésre 710  K ill. nov. 30-tól 7 40 K. készpénz 
elegendő. E nagy kedvezmények arra indították Tüdős 
István dr. püspököt, hogy körlevélben a Hajdúböször
ményi Hitelbanknál való jegyzéere hivta fel kerületi 
lelkészeit és intézeteit. — A mi embereinknek és in
tézményeinknek nincsen sehol ekkora sikerük!

A gölniczbányai ev. egyház okt. 31-én tartott 
közgyűlésében 40000 koronát jegyzett a 3-ik hadiköl- 
csönre és évi 600 kor. személyi pótlékot szavazott 
meg lelkészének, végül egy hazai bibliatársulat alapí
tására 50 koronát adományozott. —  A VII. bányavá
rosi lelkész-özvegy és árvasegély egylet a 3-ik hadi- 
kölcsönre 1800 koronát jegyzett. —  A szepesremetei 
egyház lelkészének 300 korona drágasági pótlékot 
szavazott meg.

-~m—t*—ii- ii~*-—***■* * — •yi r-nj—u —"ru~i_nn_i~i_i~r»~i—r '

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Imakönyvünk Ingyen való terjesztésére adományokat 

küldtek: Meskó László dr. 5 K, Okolicsányi Gyula 5 K, Dr. 
Tomcsányi Vilmos Pálné Budapest 2 K, Szelényi Aladár dr. 
Budapest 1 K, S. R. Kakaslomnicz 30 fillér. Összesen 13*30, Az 
eddigi gyűjtések főösszege 112 80 korona.

Szép gyászistentisztelet! éneket lehet német nyelven a 
Blaukreuzverlagnál (Berlin, W. 15.) kapni. 100 darab 50 Pf. 
1000 darab 4 márka. Ezt az éneket a Christliche Welt ez évi 
38. száma közölte.

f t O O T — -  " B I M I f t l —
Gyakorlatilag beigazolódott, hogy SC H O L T Z  

T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szimonidesz 
Lajos által összeállított

ISTEN KÖZELÉBEN
cimü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös katonai kórházi" 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet pótolja, a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskönyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó áron pótolható annak katonai 
istenitisztekre való beszerzésével.

A táborba való küldés megkönnyítése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: darabonként 2 
fillérért.
E|yn píldáiy an 30 fillér. 50 példáiyoa faJQii raadaleaMl példáiyonkent 24 fillér.

Rendelések

IX,, Ferenoz-kórut 19—21 intézendök.

P O O L .___ = 1 0 0 0 1 — 1 0 0 0

M ost j e l e n t  m e g :

jöjjön el aTe országod
(Eiglizi beszédei! a viliiM ideiebii.i

Irta: JÁNOSI ZOLTÁN
debreceni ref. lelkész.

Á ra fűzve 3.— kötve 5 korona.

Kapkiló: SCIDLTZ IBIIÉI UwlRBldtölu liádpestu.
November hó első hetében jelenik meg:

Hadi-temetési énekek
Ir ta : KOVÁCS ANDOR orosházai ev. lelkész.

-------------------  Á r a  f ú a v a  2 0  f i l l é r .  --------------------
D é g tn  érzett hiányt vél pótolni a 

szerző ez énekes füzetkéjével, mely 
15, a harctéren vagy idegenben elhalt 
véreinkre való emlékezés alkalmával a 
gyászistentiszteleteken, avagy katonáink 
itthon történő temetésekor felhasznál
ható alkalmi halotti temetési éneket 
:.* tartalmaz. ::

Kiadja éi szillifja:

SCIObTZ TESTOÉIU tiWtatsMétöH
BUDAPEST, IX ., Paranz-körat 1 0 -2 1 , s:
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GLŐQIifl
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ARPER Kari und ZILLESEN A lfr.: Durchhalten! 
Entwürfe. Gebete, Gedichte u. vaterländ. Worte 
für Kriegsgottesdienste. (IV* és 140 old.) 2 M.
(A kitűnő, igen elterjedt háborús agenda 3. része.)

BAUMGARTEN O .: Der Krieg und die Berg
predigt (24 old.) Berlin, C. Heymann kiad. —.50 M.

BERTHOLET Alfr.: Religion und Krieg (35 old.) 
J. C. B. Mohr, Tübingen — .50 M.

DELITZSCH Frdr.: Die Welt des Islam (191 old. 
8 képpel) 1915. 1.—  M.

EVERTH Erich: Von der Seele des Soldaten im 
Felde. Bemerkung.eines Kriegteilnehmers— .80M.

HOSSFELD O .: Stadt und Landkirchen. Mit 
Anhang: Kirchenausstattung 4. Aufl. (IV. és 462 
old. 529 képpel.) Kötve 13.50 M.

JAEGER Paul: Ich glaube keinen Tod. Stille 
Gedanken beim Heimgang unserer Lieben. 2. 
kiadás. —.50 M.

KRIEGSDIENST und HELDENTOD eines ev. Pfar
rers aus Oesterreich (Georg Leinhos Vikar zu 
Amstetten, gefallen bei Dixmuinden 10., 11.
1914.) — .20 M.

PREDIGTBUCH der DORFKIRCHE. Herausgege
ben unter Mitwirkung der Freunde der Dorf
kirche von Joh. Fenner. 3.50 M.

(Az új prédikációirodalom egyik legértékesebb alkotása, 
melyet érdemes tanulmányozni.)

RADE Prof. D. Mart.: Christenglaube in Krieg 
und Frieden (Vili. és 110 old.) 1.30 M.

(A Christliche Welt vezető helyén megjelent elmélkedések.
SCHRIFTEN der Synodalkommission f. ostpreuss. 

Kirchengeschichte. 19. Heft: Was w ir in der 
Russennot 1914. erlebten. Siebzehn Berichte 
ostpreuss. Pfarrer, gesammelt u. herausgeg. v. 
Dompfarrer Lie. Nietzki (152. old.) 2.50 M.

SODEUR: Kierkegaard und Nietzsche. — *50
ZURHELLEN 0 .:  Kriegspredigten. (IV. 123 old.)

; 2.50 M.
(A^hősi halált halt kiváló frankfurti lelkész utolsó beszédei.)

ZURHELLEN Otto: Grundlinien unseres Glaubens.
Eine Gabe für den Weg ins Leben. — *30
(A hős frankfurti papnak a táborban készült konfirmáció 

vezérfonala.)

KAPHATÓ;

T E S T Y É E E lf í  kőpyw-

Irta: D r. Z im á n y l D ánie l.
Á r a  60 f i l lé r . M e g re n d e lh e tő  a z  —

„ E v a n g é lik u s  L a p "  
s z e rk e s z tő s é g é n é l N a g y b ö r

zs ö n y  (H o n tm e g y e .)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.......................................... K 2.—
Finom bőrkötésben, t o k k a l ..................................... 4.80
Párnázott „ „ ..............................» 7 . —

Világháború 
fÉ& térképei.

Galiciaj í  Olasz
ország i Szerbia* 
Franciaország

O r o s z o r s z á g  -b a n
(S z ib é r iá b a n )  le v ő  h a d i  

 ̂ á k o r o n a  25,— *9 fo g ly o k  té r k é p e  K  1 . -

Kapható:
KÓKAI LÄJOS-nál

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

O R G O N A - G Y A R .
Gözüzemre 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 k ir .  u d v a r i s z á llító

a  S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Feren c  József 
ren d  tu la jdon osa

Budapest, X ., S z ig lig e ti-u tc a  2 9 . sz .
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomása csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte  
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesit. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

T|£í|

Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.

-Ai- i. V.



EVANGÉLIKUS LAP
45. SZ

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT *  Ö T Ö D IK  ÉVFOLYAM. A 1915. NOVEMBER 13.

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ; SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS.
fómunkatArsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN ÉS E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom : Kemény Lajos. Imádság. — Sz. L .: Hőseink emléke. — Huszúgh Gyula Az ember származása. XIX. — Tudósítások. 
Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Imádság.
M ikor harczba mentek 
Sírt bennünk a lélek:
Könnyező reménnyel 
Kerestünk fel Téged . . .
Rád fonódtunk mint a 
Zöld repkény a törzsre . . .
S a zúgó viharban 
Tudtuk, — Te nem törsz le 
Isten! erős Isten!

Aztán csend lett nálunk . . . 
Szomorú, — néma csend . . . 
Sok sűrű sóhajjal 
Vártuk — a ki e lm ent. . . 
Szellő suhanása,
Gyorsan futó felhő 
Simogatott lágyan:
„H a rc z o l,.. .  de majd e ljő !M 
Óh jóságos Isten!

Rózsa-sátort bontott 
Felettünk a hajnal . . . 
Felébredtünk hívó,
Lágy pacsirta dallal;
De a zengő dalban,
A munka hevében 
Félelem szorongott 
Mindnyájunk szivében . . . 
Igazságos Isten!

Szép ezüst fátyollal 
Jő a csendes este, . . .
S felragyog egy csillag 
Messze,. . .  nagyon messze! . . .  
. . .  A kis család keze 
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Átfonódik szépen:
Azt a szép csillagot 
Ragyogó szemében 
Tartsd m eg! őrző Isten . . .

Tüzet, — halált szóró 
Csattogó csatában 
Ne hagyd elpusztulni,
Szomorú fogságban . . .
Te oltsad a szomját,
Ha gyötrik a vágyak . . .
Virágos reményből 
Te vess puha ágyat 
Óh kegyelmes Isten! . . .

Nyílott is, hullott is 
A szép piros rózsa . . .
Dalolt is, — el is szállt 
A madár azóta . . .
Fehér galamb szárnyán 
Jönnek-e m á r ? . . .  jönnek?!
Sugaras reménnyel 
Szárítsd fel a könnyet:
Szerető nagy Isten! . . .  Ámen.

Kemény Lajos
osgyáni evang. lelkész.

Hőseink emléke.
Hősi halált halt híveink emléke megörökítésének 

a gondolatával egyházunknak is foglalkozni kell. Szó
ba került már ez az ügy püspökeink értekezletén is, 
de hogy mit végeztek benne, azt még nem hozták 
nyilvánosságra.

Hős katonáink a haza halottai. Emlékük meg
örökítésében tehát semmiféle felekezetieskedő gondo-
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latnak nem volna szabad szerephez jutnia. Az élet 
azonban nem igazodik kategorikus elvek után. Falu
helyeken nem lehet szobrokat emelni. Már pedig a 
veszteségén bánkódó kegyelet falun-városon egyaránt 
kifejezésre akar jutni. Meg kell elégedni kisebb sza
bású emlékművekkel, melyeket valamely középülete-, 
vagy a temetőben lehet a legalkalmasabban eltielyezni. 
A községháza sok helyen nem alkalmas ilyen emlék
mű elhelyezésére, maradnának tehát mint legmegfele
lőbb monumentális épületek: a templomok és keno- 
taphiumok részére a temetők. Ezek pedig felekezetek 
kezében vannak. A bennök való emlékállitás legtöbb 
gondja az egyházi elöljáróságokra s azok végrehajtó 
szervére a lelkészekre fog nehezedni. Ezért kell ne
künk a kérdéssel foglalkoznunk.

A honti esperességi közgyűlésen már volt alkal
mam indítványt tenni s arra kérni egyházi hatóságain
kat, hogy ebben a kérdésben ne hagyják az egyhá
zakat magukra, ne hagyják őket minden irányítás nél
kül. Ha minden egyház maga gondoskodik a maga 
emlékművéről, akkor ki fogjuk magunkat szolgáltatni 
kis városi kőfaragók ízlésének és ezek műalkotásai 
nem egy esetben sem a nagy időkhöz, sem a hősök 
emlékéhez méltók nem lesznek. Én egy idő óta egy 
meglehetős nagy város kőfaragóival birkózom, de 
nem vagyok képes elérni, hogy 5 —600 koronás sír
kövekre helyesírási hibák nélkül való feliratok kerül
jenek! . . .  Ez csak egy példa arra, hogy némely 
helyen iparosaink milyen alacsony nivón állnak és a 
mesterségük végzéséhez szükséges alapismereteknek 
mennyire hijával vannak. Azt hiszem, ha nagyobb, 
önálló alkotásokat várunk tőlük, még inkább cserben 
hagynak! Azért az egész kérdés megoldását abban 
látnám, hogyha a püspöki hivatalok az egyházak se
gítségére sietnének s érintkezésbe lépnének a feladat 
művészi megoldására képes egyénekkel (esetleg cé
gekkel is). Kevés díjazással több, kivitelre alkalmas 
tervet lehetne ilyen módon szerezni s azoknak rajzait 
szükség esetén az egyházak rendelkezésére bocsájtani. 
Ha az egyházak valamely tervet kivitelre elfogadnának, 
akkor a tervért egy pár koronát fizetnének s módjuk
ban volna az emléket is olyan helyen, olyan kivitelben 
megcsináltatni, ahol biztosítva volnának a rendes ki
vitel tekintetében.

Indítványom sorsát még nem ismerem. Azonban 
azt látom egy napilapunk okt. 7-i számából, hogy „a 
hősök emlékét megörökítő országos bizottság“ már 
ily értelemben pályázatot is hirdetett művészek köré
ben oly em léktáb lák tervezetére, amelyek hivaiva lesz
nek a háborúban elesett hősök emlékét nyilvános épü
leteken, templomokon és belső helyiségekben is ma- 
radandólag megörökíteni. Az emléktáblák úgy terve- 
zendők, hogy vételáruk négyszáz koronától legfeljebb 
kétezer koronáig terjedjen. E z kö rü lb e lü l az, am ire  
nekünk is szükségünk van. A kezdeményezés tehát
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nem a mi feladatunk többé. Külön pályázatot talán 
felesleges volna ezek után tűrni. Azt azonban ezek 
után is kérhetnők, hogy ezt a pályázatot egyházi ha
tóságaink figyelemmel kisérjék, reá egyházaink figyel
mét nyomatékosan felhívják s mivel nem minden 
egyház tudja a módját annak, hogy a m űcsa rnokka l 
hogyan lehet és kell érintkezni, esetleg megtegyék azt 
is, hogy a mi részünkre alkalmas pályamunkákat, az 
emlékműveket létesíteni szándékozó egyházak számára 
közvetítsék, vagy azok megszerzésére útmutatást 
adjanak.

Sz. L.
*  -  *  *  -  ----------in

Az ember származása.
XIX.

Bámulatos a lovak meg a kutyák emlékező te
hetsége, mert volt gazdáikat évek múlva is megisme
rik. A kutyák álmodása, holdvilágnál és félhomályban 
való ugatása és vonítása pedig ezen állatok képzelő
tehetségét bizonyítja. De bizonyos észbeli, megfontoló 
képességet is észleltek már az álhtoknál. Nevezetesen 
egy északsarki utazó megfigyelte, hogy mikor szánkát 
vontató kutyái vékonyabb jégre értek, széjjelebb oszol
tak, hogy a súlyt megosszák és igy az alattok levő 
vékonyabb jégréteg be ne szakadjon.

Még ezeknél a sarki kutyáknál is nagyobb meg
fontoltságot, észt, mutatott az a londoni állatkerti ele
fánt, amely egy, az állatkert rácsán kívül levő tárgy 
mögé fújt, hogy az így előidézett légáramlat által az 
illető tárgyat magához hajtsa. Ehhez hasonlót cseleke
dett egy bécsi állatkerti medve is, mert egy, szintén 
az állatkert rácsán kívül levő gödör vizében lábával 
légmozgást támasztván, a vízben úszó kenyérdarabokat 
maga felé hajtotta. Egyes majmok pedig úgy bizonyí
tották be eszességüket, hogy miután a nekik adott 
tojásokból eleinte sokat elpocsékoltak, mindenüvé 
ügyetlenül odaütvén azokat, később óvatosan csak a 
tojás egyik végét ütötték meg és a bezúzott tojáshéj
darabkákat óvatosan kiszedték. Más majmok a kezöket 
eleinte súlyosan megsértő éles szerszámokhoz később 
nagy vigyázva nyúltak hozzá. Ismét egy másik ma
jomnak egymás után két papiros csomagot adtak, 
amelyek közül az elsőbe cukrot, a másikba élő dara
zsat csomagoltak, mely utóbbit kicsomagolván, a da
rázs érzékenyen megszúrta, miért is később az illető 
majom minden ilyen papiros csomagot felbontás előtt 
füléhez emelt, hallgatódzván nincs-e benne darázs. 
Észbeli tehetséget mutatott az a vadászkutya is, amely 
előtt két foglyot lőttek le, amelyek közül az egyik 
rögtön kimúlt, a másik csak megsebesült. A kutya 
mind a kettőt agyonharapva, mind a keltőt egyszerre 
hozta gazdája elé, tapasztalva azt, hogy a megsebe
sült azalatt, mig az agyonlőttet ura elé vitte, majdnem 
mindig elmenekült. Ezek a példák azt is bizonyítják
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hogy az állatok is bizonyos mértékű, bár csekély 
szellemi haladáson, tökéletesbülésen mennek keresztül. 
Ezt a haladást azok a tapasztalatok is bizonyítják, 
hogy a fiatalabb állatokat könnyeb elfogni, mint az 
öregeket, hogy a sokat vadászott északamerikai pré
mes állatok szokatlan ügyességre és ravaszságra tettek 
szert, hogy a patkányok csakhamar kitanulják az elle
nük gyakran használt csapda szerkezetét, hogy a ma
darak most már nem ülnek rá a nekik halált okozó 
telegráf drótra, végül, hogy egyes szavahihető méhé
szek állítása szerint, a kasból először kiszálló fiatal 
méhek háttal fordulva lassan, óvatosan, nagy köröket 
írva le távolodnak el lakóhelyüktől, mialatt a környé
ket gondosan megfigyelik. Észre, megfontolásra és bi
zonyos szellemi tökéletesbülésre vall az állatok s/er- 
számhasználata is. így egy csimpánz dióféle kemény 
héjú gyümölcsöt kővel tö.t fel, ládák felnyitására és 
nehéz tárgyak felemelésére emelő rúd gyanánt botot 
használt. Az indiai elefántok legyek elhajlására faga- 
lyakat tördelnek le. Egy, lőfegyverrel megtámadott 
páviáncsapat tejnagyságú köveket dobált támadóira.

Hartmann, a hires zoológus említ egy majmot, 
mely terített, mosogatott, ablakokat, bútorokat, tükrö
ket törülgetett. Ugyancsak a fenti tudós állítása szerint 
egy nősténycsimpánz kazánfűtő volt egy gőzhajón és 
ott mindennemű matrózmunkát elvégezett. Darwin Írá
saiban olvassuk továbbá, hogy egy londoni majom 
diótőrő kövét eldugta, mely cselekedetével nemcsak 
szerszámhasználati érzékéről és előrelátásáról, hanem 
bizonyos tulajdon-érzékről is tanúságot lett Ehhez 
hasonlót cselekszik a kenyerét elkaparó kutya is. Sőt 
ugyancsak Darvin szerint még bizonyos abstraktiv, 
azaz fogalomképző képességgel és öntudattal is bírnak 
az állatok. így többek közt a kutya bir a „kutya" 
képzetével. Mert mikor például egy kutyát megpillant, 
csak a „kutyát" látja és csak azután a barátságos 
vagy ellenséges indúlatu kutyát. Darvin szerint egy 
vén kutya bizonyosan el-elmélkedik elmúlt napjairól, 
akárcsak egy öreg ember, mely szellemi műveletével 
felette magasan áll például egy ausztráliai vadember 
felesége felett, a ki az öntudatának még csak a jelét 
sem tudja adni. „Az pedig, mondja Darvin, hogy az 
állatok lelki individualitásuknak öntudatával bírnak, 
semmikép sem kétséges, mert amikor például a gazda 
hangja a kutyája lelkében „a régi asszócziáczióknak 
egész sorát felébreszti, akkor neki a maga individu
alitását meg kell tartania." Mindezek felett van az 
állatoknak egy csodálatos adományuk, amely Darvin 
és elvtársai szerint egészen közel hozza őket az em
berekhez és ez a: beszéd. nuAzágh Uyuia.

TUDÓSÍTÁSOK.
Az egyetemes evang. egyház nov. 10. I I .  és

12-én tartotta rendes közgyűlését. A gyűlésen részt
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vevők száma nagy volt. A 9-én megtartott előértekez- 
let is mutatta már az érdeklődés nagyságát. A gyűlést 
megelőzőleg istentisztelet volt, mely alkalommal Kor-  
b ly  Géza sárosi főesperes mondott hazafias szellemű 
egyházi beszédet. Az egyetemes felügyelő megnyitó 
beszédében rámutatott azokra az okokra, melyek a 
múlt évben a gyűlés megtartását lehetetlenné tették s 
beszélt a háború okairól is. Évi jelentését a főjegyző 
olvasta fel, melyben hű képet nyújtott az egyetemes 
egyház két esztendei életéről. A gyűlés az 1848. XX. 
t.-c. tárgyában nem kiván memorandumot most a kor
mányhoz benyújtani, de alkalmas időben annál hatha
tósabban kiván intézkedni. A zsinat elnapolását és a 
püspöki discretionális jog kérdését a zsinat elnöksé
géhez teszi át. Felír a kormányhoz az iskolák szám
adásainak felterjesztése körül tapasztalt sérelem miatt. 
A központi iroda szervezését kívánja és erre a célra 
Szelényi Aladár dr. főjegyzőnek 6000 koronát ad. A 
nagygeresdi egyezség megszüntetése tárgyában a refor
mátus konventtől érkezett választ tudomásul vette és 
megbízta a jogügyi bizottságot, hogy a ref. egyházzal 
létesítendő kapocs ügyében tegyen javaslatot. A gyű
lés második napján bizottságok választattak meg. Az 
egyetemes törvényszék tagjai lettek: Fischer Gyula dr., 
Osztroluczky Miklós és Horváth Sándor. A közös pro
testáns bizottságba : Bakay Péter, a tanügyi bizottságba 
Gömöry János, a theol. bizottságba Biszkup Béla, az 
egyetemes lelkész vizsgáló bizottságba Hittrich Ödön 
dr., Okályi Adolf, Hajnal Endre, Scholtz Ödön és 
Straner Vilmos, a jogügyi bizottságba Berzsenyi Jenő, 
a pénzügyi bizottságba Tranger József, Meskó László 
dr., Schönwieszner Kálmán, a Luther Otthon felügyelő 
bizottságába Góbi Imre választattak meg. A  theol. 
akadémiák egyesítése kérdésében számos hozzászólás 
után sem történt végleges határozat. Polner Ödön dr. 
pozsonyi egyetemi rektor indítványára szükebb körű 
bizottság küldetett ki, melynek tagjai lettek a 4 püs
pök, a 3 theol. akadémia igazgatói, Polner Ödön, 
Láng Lajos báró tanárok és Zsigmondi Jenő, Osztro
luczky Miklós, Szelényi Aladár, kik konkrét javaslat 
hozatalával bízattak meg.

A Lelkészegyesület november 10-én délután 
3 órakor tartotta közgyűlését. Paulik János nyíregy
házai lelkész tartott hatásos szép irás magyarázatot. 
A hosszú programból sorra került Varga Gyula és 
Gyürky Pál előadása, a titkár és a pénztáros jelentése. 
A gyűlés végén az uj tisztikart választották meg. A 
választás nem egyhangú lelkesedéssel történt. A kor
elnök és a kandidáló bizottság névsort terjesztett a 
gyűlés elé, a helyett, hogy jelölteket állított volna, 
aminek következtében szabálytalanul történt a tisztikar 
megválasztása. Bakay Péter sólyomi főesperes szólalt 
fel, hogy a formát be kell tartani, mire a megejtett 
választásnál az elnök és a titkár nagy szótöbbséggel 
lettek megválasztva.
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A Luther Társaság november 10-én este 6 
órakor tartotta közgyűlését. Scholtz Gusztáv püspök 
buzgó imája után Osztroluczky Miklós elnök mondott 
magvas, mély gondolatokkal telt megnyitó beszédet. 
A főtitkár Majba Vilmos nyomtatásban megjelent évi 
jelentéséhez többen hozzászóltak. Szeberényi L. Zsig- 
mond az uj tankönyvek kiadásának időpontját hely- 
telenitette, mert a háború után a pedagógiában is új, 
más irányok érvényesülnek s különösen helytelelenitette 
Luther munkáinak kiadását olyan nagy keretek között, 
olyan munkáira is kiterjesztve, melyeket csak a tör
ténész keres s az úgy is az eredetiben olvas el. 13,000 
koronánál többe került a magyar Luther, de nem hi
szi, hogy átolvasták volna tizenhármán. Szimonidesz 
Lajos a tankönyvekben lévő illusztrációkat fogásolta 
ki, melyek közül sok a minisztériumi bírálat szerint 
nagyon gyarló A  katonáknak imakönyvvel, háborús 
iratokkal való ellátása volt a Társaság legfontosabb 
teendőinek egyike. Ennél a pontnál Soltcz Ödön es
peres arra kérte a Társaságot, hogy a főtitkár saját 
költségén kiadott „Harctéri imakönyv“-ből, melyet a 
főtitkár önköltségi áron bocsát a Társaság rendelke
zésére. ne vegyen egy példányt sem. Kérését azzal 
okolta meg, hogy az imakönyv Wurster Kriegsgebet- 
büchlein-je anyagának átvétele a szerző megnevezése 
nélkül. A mellett rossz fordítás és dogmatikai tévedé
sek is kerültek bele épen a rossz fordítás következ
tében. A magyar bibliatársulat kérdésénél hosszabb 
vita indult meg. A  közgyűlés a bibliatársulat alapítá
sával gondolja megünnepelni a reformáció 400-ik év
fordulóját Ebben az ügyben az egyetemes gyűlésen 
tesz javaslatot. Egyházi alelnöknek dr. Masznyik Endre 
theol. akad igazgató választatott meg. Titkár válasz
tása elhalasztatott. A főtitkár azon javaslata ellen, 
hogy a titkári állás egy kereskedelmi képzettséggel 
biró taggal töltessék be, Szimonidesz Lajos tiltakozott. 
A Luther Társaság titkára irodalmilag legyen képzett 
és ne kitűnő kereskedelmileg képzettségű ember. A 
gyűlést a világi elnök néhány szóval zárta be.

KÜLÖ NFÉLE.

Konvertáljuk az egyházi adósságo
kat hadi kölcsönre! A hadikölcsönjegyzés- 
nek lehetnek bizonyos előnyei a prospektusok
ban ismertetteken kivül is. Talán még nem 
jövünk későn vele, ha egy figyelemreméltó 
előnyét lelkészeink és egyházaink figyelmébe 
ajánljuk. Van olyan egyházunk nem egy, amely 
rövid utón egyik-másik módosabb hivének tar
tozik, akinek igen mindegy, hogy a pénzét az 
egyháztól milyen formában kapja vissza. Ha
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nem az egyháznak adta volna, lehet, hogy hadi 
kölcsönre jegyezné. Már most: nem lehetne az 
ilyen hitelezőt rávenni arra, hogy a pénzét ne 
készpénzben, hanem hadikölcsön kötvényekben 
vegye annak idején át, amikor az egyház tör
leszteni tud. Vegyünk konkrét példát. Az X -i 
egyháznak van 5000 korona ilyen tartozása, 
jegyez tehát ezen egyezség után 5000 korona 
zárolt hadikölcsönt: 97*40 X 50 4870 kor.
Van tehát árfolyamnyeresége 130 kor. A jegy
zéshez szükséges 370 kor. A többi 4500 kor. 
lombard kölcsön utján megszerezhető. A kama
tozás igy alakul:

4500 kor. után 4 /1a7o-os kamat 202*50 K
a befektetett 370 K 5%-os kamata 18*50 K

Kamatkiadás 221*00 K 
a mellyel szemben áll az 5000 kor. hadiköl
csön 300 koronányi kamata. Ezen számítás sze
rint még ha a 130 koronás egyszersmindenkori 
árfolyam nyereséghez nem ragaszkodunk is, — 
évi 79 korona nyeresége van az egyháznak 
ezen a lombard műveleten, amellyel a hitelező 
részére fizetendő kamatterhén könnyíthet. — A 
fent vázolt módon a Hajdúböszörményi Hitel
bank r. t.-nál biztosan lehet hadikölcsönt je
gyezni.* Egyik-másik adóssággal küzködő egy
házunk ilyenformán hitelezőjének egy kis haza
fias jóindulata mellett nem megvetendő segít
séget talál a hadikölcsönben, hogy néha nagy 
kamatterhét könnyebben viselhesse. Ezt a mó
dot ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Gyászrovat. Mrva György a petrőczi evang. 
egyháznak érdemekben gazdag, egy év óta nyugalma
zott lelkésze, 56 évi hűséges lelki pásztorkodás után 
életének 79-ik évében Petrőczön nov. 6-án elhunyt. 
A bácsi evang. egyházmegye gyászjelentést adott ki. 
—  Az iglói evang. főgimnázium fenntartósága és ta
nári testületé mély megilletődéssel jelenti, hogy N ik -  
házi Frigyes nyug. főgimn. tanár élete 59 évében Iglón 
nov. 6-án meghalt. Nyugodjanak békében.

Katonai lelkigondozás Bécsben. Eddig Bécs- 
ben 10 protestáns tábori lelkész működik. 5 evang. 
és 5 református. Az evang-ok élén laubinger Rudolf 
aktiv katona lelkész áll, ki betegsége miatt került

* Más intézeteknél mások lévén a feltételek, a jövedel
mezőség is másképen alakul. Mivel azonban ennél a műveletnél 
nem az árfolyamnyereség, hanem a kamatdifferencia a fontos, s 
e tekintetben a Hajdúböszörményi Hitelbank r. t. nyújtja a leg
több előnyt, ajánlatos lesz egyenesen hozzá fordulni. A feltéte
leit lapunk 44. számában a 701. hasábon közöltük. (Szerk.)
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vissza a frontról. Vele működnek Krafta Ferdinánd, 
Muhr Ottmar, Szeberényi Gusztáv és Jurányi Lajos. 
A református részen Hettesheimer Fülöp a vezető, 
mellé vannak beosztva Illés Kálmán, Veres Jenő, 
Czirjék Mihály és Fapp József. A két csoport testvéri 
egyetértéssel végzi a munkát. A katonalelkészek közös 
irodája Dorotheergasse 18 alatt van, de hamarosan 
IX . Rote Hausgasse 8 alá költözik a Garnisonskirche 
mellé! Rendes istentiszteleket tartanak a Garnisons- 
kircheben, a Christi. Vereinshausban, a florisdorfi és 
a keplerplatzon levő imaházakban. Iratokkal a bécsi 
Oberkirchenrat és a Luther-társaság látják el kato
náinkat.

K itüntetés. A király Dzurdnyi Dezső evang. 
tartalékos tábori lelkésznek az ellenséggel szemben 
kitűnő és önfeláldozó szolgálata elismeréséül a lelkész 
érdemkereszt második osztályát a fehér-vörös szalla- 
gon adományozta.

K atonaem lékek. Budapest székesfőváros a ke- 
repesi úti temetőben sirboltszerű kenotdfiumot készít
tette», melyen a halottakról való megemlékezés nap
jaiban azok is kisírhatják magukat, akik nem tudják, 
hogy az ő halottjuk hol nyugszik. A krakkói várpa- 
rancsnoksáz Gorl cén ünnepélyes halotti misét mon
datott halottak napján. A résztvevőket külön vonatok 
szállították. A budapesti fasori egyházban Kaczián 
János esperes lelkész a lelkészi kör halottainak a ne
vét emléktáblán kívánja megörökittetni. Legyen a temp
lom emlékük őrizöje és zarándokhelye a busuló, bá
natos lelkeknek. A gyűjtés már megindult.

Rokkant katonák javára gyűjtés. A rokkant 
katonák javára a dunántúli ev. gyülekezetekben 
7935 77 K gyűlt össze.

Hiványcsonkitósok meggátlása. A lelkészi 
dijlevelekkel rendesen nagy bajok vannak. Különösen, 
hogy ha elavult fizetési tételek megváltására kerül a 
sor, akkor szinte holtbizonyos, hogy a lelkész a vi
szonyok változtával kárát látja az alkunak. Ennek a 
tételnek az igazsága a mostani háborúban katasztrófa- 
szerüleg beigazolódott. Pedig Kolumbusz tojása az 
az egész kérdés, hogy ennek a károsodásnak hogyan 
lehetne elejét venni. Az orvosságra a gömöri ref. lel
készegyesület mutatott rá, amely kiadta a jelszót, hogy 
a  terményfizetésről készpénzfizetésre áttért egyházak
ban az átértékelés ne egyszersmindenkorra történjék 
meg, és ne a lelkész és az egyház közt való egyezség 
tárgyát képezze termények megváltásának az összegét 
mindig a napi árak szerint az esperességi gyűlés ál
lapítsa meg. Másik követelése az, hogy az egyházi 
hivatalnokok fizetése mint rendes szükséglet, mindig 
rendes egyházi adóként vettessék ki és hajtassák ki. 
Nem kell bővebben magyarázni, hogy micsoda előnyei 
volnának annak, hogyha mindkét követelés megvaló
sulna. Ajánljuk a gondolatot a mi közvéleményünk
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figyelmébe is, de különösen az uj hiványokat kiállító 
vagy megerősítő hatóságokat kérjük, hogy a hivá
nyokat csak ezzel a kantelával erősítsék meg.

Megjelent a Protestáns árvaházi Naptár az 1916. 
évre. Ára 60 fillér. A kegyes célra való tekintettel 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Különben evang. szem
pontból a naptár, melynek Raffay Sándor az evang. 
szerkesztője, évről-évre kevesebbet ér. A legújabban 
már az „ág. ev." elnevezés is diadalmasan bevonult 
és megfészkelte magát ebben a paritásos naptárban is.

Az erdélyi szász evang. egyházban 209 nő
egylet működik közel 100000 korona bevétellel. Az 
elmúlt 1914. évben a legtöbb háborús feladatok telje
sítésére fordította minden erejét. A nőegyletek gon
doskodtak kórházak részére ágyneműről, ruhaneműről, 
12 nőegylet kórházat tartott fenn, a többiek tehetsé
gükhöz képest terményeket gyűjtöttek és adományok
kal támogatták a kórházakat. — Az erdélyi szász 
evang. egyház melegen felkarolja a nép jóléte érde
kében a szövetkezeti eszmét is. A Raiffeisen-egyletek 
központi szervezetének a kötelékébe 184 helyi szövet
kezet tartozik. A 184 takarékszövetkezetnek 16529 
tagja, az 59 fogyasztási szövetkezetnek 3699 és a 
kilenc pinceszövetkezetnek 118 tagja van. A takarék 
és hitel szövetkezetek 16 millió koronányi hitelt nyúj
tottak, betétállományuk 12 és fél millió, tartalékalapjuk 
1 és fél millió korona. Az első ilyen egylet 30 évvel 
ezelőtt keletkezett. Tisztességes, előrelátó kezelés mel
lett a nép jólétének az emelésében megbecsülhetetlen 
szolgálatot tettek ezek az egyletek. Jellemző arra a 
szellemre, amely az egyletek kebelében uralkodik, 
hogy az évi közgyűlésen egy lelkész egy árvaházról 
tartott előadást. Ez az apróság is mutatja, hogy ezek 
az egyletek altruisztikus célokat is tudnak kultiválni. 
Örök kár, hogy nekünk az ilyen közgazdasági tevé
kenység iránt nincs elegendő érzékünk s hogy a 
szövetkezeti ügynek nálunk nincsenek erős hajtásai.

Reformatiói emlékünnepély. A besztercze- 
bányai Evang. Egyesület vasárnap november 7-én re
formatiói emlékünnepélyt tartott nagy és díszes kö
zönség részvétele mellett. A mindig élénk és szives 
érdeklődést most még fokozta az, hogy az, Egyesület 
Raffay Sándor budapesti ev. lelkészt, az ev. főgym- 
nasium egykori tanárát láthatta vendégül. Az ünnepély 
az „Erős vár a mi Istenünk“ eléneklésével kezdődött, 
mely után Sztehló Gerő lelkész, egyesületi elnök el
nöki megnyitója következett. Szép beszédében kiemel
te, hogy a világháború eseményei sem olthatják ki a 
német nép nagy fia követőinek leikéből világtörténelmi 
fontosságú működés énekemlékét. Meleg szavakkal 
üdvözölte az Egyesület vendégéi, fölkérvén felolvasá
sának megtartására. Raffay Sándor a közönség igaz 
érdeklődése közben olvasta fel amerikai útjában szer
zett nagyértékü megfigyeléseit az amerikai evangélikus
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egyház viszonyairól. Szólott arról az ideális szabad
ságról, amely az Egyesült Államok egyházi viszo
nyaiban megnyilvánul. A szabad egyház a szabad 
államban elvének megvalósulása ez. Testvéries béké
ben hallott istentiszteletekről, melyeket egymásután 
tartottak egy templomban evangélikusok, reformátu
sok és görög katholikusok. Meghatottan hallottuk a 
következő esetet. Az egyik egyház lelkésze ismételten 
idegen arcokat látott templomában régi hívei közt. 
Beszélni akart velük de tőle soha nem halott nyelven 
beszéltek. Ezek az idegenek magyarok voltak. Most 
már ezek a messze elszakadt véreink édes anyanyel
vükön hallgathatják az Isten igéjét, ami bizonyára ott 
az Óceánon túl kétszeresen drága nekik. Ezután Ma
jor Margit, Illyefalvi Gödri Ferenc, Laczó Dániel és 
ifj. Májer József művészi szereplésében gyönyörködött 
a közönség. Amaz Pálmai Lajos „A vartburgi tinta
folt“ cimü költeményét adta elő a meglepő művészi 
készség igaz átértésével, ezek Hajdú, „Lavgo“-ját és 
Goldmark „dir"-ját játszották hegedűn, harmoniumon 
és zongorán. E gyönyörű alkotások pompás, zavarta
lan harmoniáju előadásáért hálás tapsot nyertek hall
gatóiktól. A lélekemelő ünnepély a Hymnus eléneklé- 
sével ért véget. Vele kapcsolatban a közönség 208 
koronát áldozott arra a célra, hogy katonáink a 
harctéren élvezetes és épületes olvasmányokhoz jut
hassanak. i. i.

A pápa és a hadifoglyok vasárnapi munka
szünete. A pápa meleghangú felhívásban kérte a 
hadviselő államok kormányait, hogy vallási és huma
nitárius okokból a hadifoglyok vasárnapi nyugalmát 
biztosítsák. A kormányok készségesen hozzájárultak 
ehhez a javaslathoz. A pápa azt tenné a legjobban, 
hogyha minden állam otthon maradt és emberfeletti 
munkát végző asszony és gyermeklakosság vasárnapi 
pihenését próbálná elsősorban biztosítani. A mi kor
mányunk vasárnap is való dolgozásra hívja fel a la
kosságot, evang. és kath. püspökök konferenciákon a 
vasárnapi munkaszünet felfüggesztéséről, az istentiszte
letek alkalmasabb időben való tartásáról tanácskoznak. 
A pápa rósz orvos. Egyes — nem is legfontosabb —  
szimptomákat gyógyitgat, ahelyett, hogy a háború vé
szes sodrát állítaná meg!

A numerus clausus felemelése. A vallás és 
közoktatásügyi miniszter 118686— Vl/b sz. rendeleté
vel megengedte, hogy a tanitónőképző intézetek egyes 
évfolyamaiban az eddig megengedett 30 növendék 
helyett 35 legyen felvehető.

A Protestáns Országos Árvaegylet választ
mánya a nyári szünetelés után október 27-én tartotta 
első ülését Kovács Sándor ny. miniszteri tanácsos 
elnök vezetésével, a melyen az elnöknek meleg haza
fias érzülettel előadott indítványát, hogy az egylet a 
harmadik hadikölcsön sikeréhez is hozzájáruljon
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150.000 koronával, a választmány egyhangúlag lelke
sen elfogadta és közvetetlen jegyzésére Kovácsy Sán
dor elnököt hatalmazta fel. Ezzel az egylet a három 
hadikölcsönre összesen 400.000 koronát jegyzett. El
nök aztán mély részvéttel adózott zólyomi Wágner 
Géza dr. udvari tanácsosnak, egyleti alelnökneK, ki
nek unokája az északi harctéren hö?i halált halt. Nagy 
örömöt keltett elnöknek ama jelentése, hogy a nem 
rég elhunyt Kéller Terézia róm. katholikus úrnő, aki 
német származású volt ugyan, mégis szívvel lélekkel 
magyarnak érezte és vallotta magát és milliós vagyo
nát abból a célból gyűjtötte össze, hogy azzal a ma
gyar hazának üdvös szolgálatot tegyen, az árvaegylet 
javára negyedmillió korona alapítványt tett végrende
letében. Ez a tekintélyes vagyon egy év múltán jut az 
egylet tulajdonába, amely gyarapodással az egylet 
tőkevagyona másfél millió koronára emelkedik. A fe
jedelmi alapítvány Kéler Napoleon műépítész az árva
ház régi nagy pártfogója közbenjárásának köszönhető. 
Kéler Napoleon nemes érzületének példaadóan szép 
jelét adta legutóbb is, a midőn egy jelesen érettségi
zett, az árvaházból a f. tanév elején kilépett s mosta 
kereskedelmi akadémiát látogató növendéknek eltartási 
és isko'ai költségeinek fedezésére vállalkozó t. A vá
lasztmány az egylet által a locsmándi ev. árvaházban 
elhelyezett árváinak tartásdiját 300 koronáról 400-ra 
emelte tekintettel a nagy drágaságra. Brocskó Lajos 
kir. tanácsos, igazgató jelentette, hogy a Hadsegélyző 
Hivatal utján három hadiárva vétetett fel az árvaházba 
s igy most összesen tizennégy hadiárva van az inté
zetben. Jelentette továbbá, hogy a minap vétetett fel 
az 1000-ik árva, akinek javára az assakürti ev. egyház 
10 koronát küldött. Kiss János dr. az árvaháznak volt 
növendéke, majd annak tanítója, mint fővárosi községi 
tanító elvégezvén a jogot, a mi iap doktorrá avattatott 
az egyetemen. A volt növendékek közül számosán 
szolgálják hazájukat a harctéren, többen már kitün
tetést is kaptak vitézségükért. Az árvahá/ban 100 ár
va van, az egylet jótékonysága jelenleg kiterjed 185 
árvára. (Múlt számunkból anyagtorlódás miatt ki
maradt.)

Új könyvek. Hegedűs és Sándor debreczeni 
könyvkiadóhivatal kiadta Jánosi Zoltán egy kötetre 
való háborús egyházi beszédét „Jöjjön el a te orszá
god“ c. alatt. Ára 3 kor. Hoffmann és Kronovitznál 
ugyancsak Debrecenben megjelent Bodor János szász
városi ref. lelkésznek „Isten igéje a háború idején“ c. 
beszédkötete. Ára 3 kor. Érdeklődő olvasóink figyel
mét felhívjuk rájuk.

Stille zu Gott. A Verlag für Volkskunst kiadá
sában megjelent egy D. David Koch által összeállított 
igen szép könyvecske, mely a háború szenvedései ál
tal sújtottak számára akar vigasztalást nyújtani. Német 
vidéken levő olvasóink figyelmét felhívjuk erre a na
gyon használható és a híveknek is igen ajánlható, 
mindössze 1 márkába kerülő olcsó könyvecskére.
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k ü l f ö l d .
A ném et m issziói egyesületek közös gyűlést 

tartottak okt. 11 —  15 napjain Herrnhutban, melyen 
majdnem valamennyi német missziói kiküldöttei és a 
missziót támogató hivatalos és egyházi körök képvi
selői részt vettek. Németországban kö?el 30 protestáns 
külmissziói egylet van. Eztk az egész világon szét szór
va 5000 állomáson tartanak fenn missziói iskolákat és 
különböző missziói intézményeket, 1063 európai misz- 
szionárius, 21 missziói orvos, 248 nőt és 305 más 
európai segéderőt alkalmaznak. Gondozásuk alá tar
tozik körüliéiül 700000 benszülött keresztyén. 4600 
missziói iskolában (köztük 72 szeminárium tanítóképző) 
250300 tanulót oktatnak. Hosszú évekre terjedő kitartó 
munkával ezek a missziói in ézetek körülbelül 9000 
benszülött igehirdetőt és tanítót neveltek fel. A misz- 
sziók összes kiadása 13 egy negyed millió márka, 
amiből itthon 10 millió gyűlt össze, a benszülöttek 
gedig 2*8 millió márkát adtak hozzá. A társaságok 
egy részenek állandóan kisebb-nagyobb deficittel kell 
küzdenie, ami nagyon megbénítja a céltudatos, na
gyobb arányú munkát. A háború nagyon megzavarta 
a b'kés munkálkodást. A német misszionáriusok nagy 
része fogolytáborokba van internálva. A missziói 
gyűlés főként a háborús helyzet megbeszélésével fog
lalkozott. Külön ünneplésben volt része a fennállá
sának 100 évét ünneplő bázeli missziónak.

Német papok a háborúban. A poroszországi 
papok közül 306 lelkész teljesít katonai szolgálatot, 
75 mint kombattáns, 131 mint tábori lelkész 100 pe
dig mint egészségügyi katona. Württembergben a pa
pok egy ttzedrésze, 92 lelkész teljesitett fegyveres szol
gálatot, 59 pedig tábori lelkész és betegápoló volt. 
1914. végéig elestek közülök 22-en. A négyszáz badeni 
lelkész közül 30 katonáskodott, 30 pedig lelkészi szol
gálatot végzett. Bajor lelkész 100 vonult be; 13 fegy
verrel szolgálja a hazát. Elsass-Lothringenből 67 evang. 
lelkész fogott fegyvert, ezek közül 13 hősi halált halt, 
16 a vaskeresztet kapta meg, a 26 egészségügyi szol
gálatban álló pap közül 2 elesett, hat vaskeresztet 
kapott. Tábori lelkészi szolgálatot 15-en teljesitenek, 
kik közül 10-et már kitüntettek a vaskereszttel. Az 
Argonnokban egy lelkészszázad is volt, amelynek min
den közlegénye és tisztje lelkész volt.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
Imakönyvünk Ingyen való terjaeztéeére adományokat 

küldtek Diakonissza-Nőegylet Igló 7 50 K, Wagner Géza Selmecz- 
binya l  K, Fuchs Sámuel Derzsenye 1 K, Jeszenszky Gyula 
Csővár 2 K, összesen 12-50 K, Az eddigi gyűjtések főösszege 
125-30 K.

Hova küldjék ingyen imakönyveket ?
F. S. Derzaenye. A küldött 12 kor. 1916-ra szól. Üdv. *
J. K. Tábori posta 6. Erre az évre hat koronát számol

tam el. Mi történjék a többi harminccal? Mindnyájan köszöntünk
Sajtóhiba van néha a kelletténél több. Legutóbb egy 

Wolf József szép énekét csonkította meg. A 42. számban meg
jelent 2. temetési ének 2. versszakából kimaradt egy sor.

A versszak vége helyesen igy hangzik:
Nemes harcát megharcolta 
Hitét híven megtartotta,
Futása a célhoz ért . . .

Sántha Károly 43. számban közölt éneke a „Jézus én bi
zodalmám“ dallamára megy.

Kérelem és felhívás.
A háború még mindig tart. Emberileg számítva 

valószinű, hogy megint, .Fekete karácsonyunk“ lesz.
A közelgő karácsonykor sokkal nagyobb lesz azoknak 
a családoknak a száma, amelyek kedveseiktől meg
fosztva fogják ünnepelni Urunk születésének napját. 
Híveinknek azért megint szükségük lesz az igéből me
rített vigaszra és erősítésre. E nehéz időben család
jainknak szükségük van arra, hogy a Megváltó szü
letési napjain legyen megfelelő, történelmileg nagy, de 
a keresztben még nagyobb korszakhoz alkalmazott 
imájuk, énekük, elmélkedésük. Ezért a Stráz na Sione 
tót nyelvű népies lap szerkesztősége elhatározta, hogy 
karácsonyi számát ezen szempontok szerint szerkeszti 
s tömeges terjesztésre is rendelkezésére bocsátja az 
egyházaknak A két ívre terjedő szám tartalmazni fog 
karácsony esti, első és második ünnepnapi ó-év esti 
és újévi eredeti énekeket, imákat és elmélkedéseket, 
elbeszélést és más a háborúval kapcsolatos cikket. Az 
egyenkénti szám ára 20 fillér, 50 drb. egy csomagban 
9 kor., 100 drb. 17 kor. bérmentve.

A midőn erre a lelkésztestvérek szives figyelmét 
felhívjuk, tisztelettel kérjük, hogy becses rendeléseiket 
lehetőleg december hó 1-ig eszközöljék. Megjegyezzük, 
hogy a mai nyomdai viszonyok mellett raktárba nem 
nyomathatjuk e számot, miért is a dec. 5-ike után be
érkezett rendeléseket nem lesz módunkban foganato
sítani. A szétküldés dec. 15-én fog kezdődni, úgy 
karácsonyra az esetleges szállítási akadályok dacára 
is minden küldemény rendeltetési helyén lesz.

A tábori lelkészeket és a katonákat gondozó 
minden lelkészt kérjük, hogy a katonák között szét
osztandó számok mennyiségét a fent megjelölt határ
időig velünk közöljék s mi a kívánt mennyiséget lehe
tőség szerint ingyen bocsátjuk rendelkezésükre.

A megrendelések a „S tárz na Sione“ cimü lap 
kiadóhivatalára, vagy Zoch Sámuel, lelkész, Modor, 
(Pozsony m.) címére küldendők.
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Gyakorlatilag beigazolódott, hogy SC H O L T Z  
T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szim onidesz  
L a jo s  által összeállított

ISTEN KÖZELÉBEN
cimü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös ka to n a i kó rh á z i 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet p ó to lja , a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskönyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó áron pótolható annak ka to n a i 
is ten itisz tekre  va ló  beszerzésével.

A táborba való küldés megkönnyítése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: darabonként 2 
fillérért.
Egyes példány ára 30 fillér, 50 példányon felöli rendelésnél példányonként 24 fillér.

.....— Rendelések—  ~ .....— :

m a  r a m  h w h i m  h
IX,, Ferencz-körut 19—21 intézendők,

O O O l ----------3 0 0 6 1 ^ —

Scholtz Testvérek könyvkereskedése
Budapest, IX .,  F e re n c z-k ö ru t 19/21.

m im  g] eieresídei

E|yl. Kt színűn.
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Hazajáró lelkek.
A legmeggyőzőbb és legigazabb valóságoknak 

eg)ike: a halál. Létezéséről, valóságáról érzékeink 
által győződhetünk meg. A magával tehetetlen, érzé
ketlen, merev, hideg, szoborszerü és mozdulatlan holt
test a halál létezésének leghatalmasabb hirdetője. 
Azonban bármenyire igaz, kézzelfogható és igy meg
győző is ez a rettentő valóság, mégis hihetet en. Lel
künk és szivünk, értelmünk és érzelmünk, szóval 
egész szellemi valónk tiltakozik, küzd, lázadoz ellene. 
Nem hisszük azt, hogy a halott nem él, hogy meg
halt. Azt hisszük, hogy csak elszenderült, elaludt és 
csendesen pihen. Azért hakan beszélünk, nesztelenül, 
lábujjhegyen jáiunk halottunk körül, mintha félnénk, 
hogy felébresztjük. És azután is, hogy sírjába fektet
tük, hogy eltemettük, a;t képzeljük, hogy szerettünk 
édesen álmodik és bármely pillanatban felébredhet, 
felkelhet és visszatérhet hozzánk. Számos kegyeletes 
szokásunk, mondásunk és cselekvésünk táplálkozik 
ebből a hitből. így: a házunk ajtaja élőit alamizsnáért 
könyörgő szegény Lázár és elhunyt szeretteink sirja 
felett álló s vigasztalást nyújtani szándékozó lelkipásztor 
egyaránt imádkoznak: „Adjon az Isten az élőknek 
boldogságot, a megholtaknak pedig csendes nyugo
dalmat.“ Büszke síremlékeinken és egyszerű, szerény 
fakeresztjeinken, vagy durva fejfáinkon ragyogó ara
nyos betűk, vagy egyszerű fekete, szürke és homályos 
Írások azt hirdetik nekünk: „Nyugodjék b ikébenl“ 
Nagy tiszteletben, igaz kegyeletben tartjuk továbbá 
elhunytjaink végső akaratát, utoljára kifejezett kíván
ságát, sokszor emlegetett óhajtását és igyekezünk azt 
teljesíteni, aszerint cselekedni, mert azt hisszük, hogy 
ez által zavartalanná és teljessé tehetjük elhunytunk 
siri nyugodalmát. így tehát nem állítunk valótlant, ha 
azt mondjuk, hogy hosszú időnek, sok napnak, hó
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napnak, sőt esztendőnek is el kell múlnia, mig el
hisszük, hogy az, aki ott a virágos temetőben a zöld- 
lüvcs és mohás hant alatt pihen, sohasem kereshet 
fel bennünket, sohasem térhet vissza hozzánk, hogy 
az valóban meghalt.

Ha már most mi. modern, miveit és képzett em
berek, akiket a természettudomány arra tanit, hogy az 
utolsó szivdobbanás a teljes feloszlást és zavartalan 
nyugodalmat jelend, olyan nehezen tudjuk megérteni, 
felfogni és elfogadni a halál valóságát és olyan ne
hezen ludunk vele megbarátkozni, mennyivel kevésbé 
tudják megérteni (s  mennyivel kevésbé tudnak benne 
megnyugodni a teljesen műveletlen, naiv gondolko
dású népek, különösen abban az esetben, ha a halál 
pillanat alatt következett be és ha a holttesten a külső 
erőszaknak, séielemnek nyoma sem látszik. Ezek va
lóban azt hiszik, hogy halottuk csak alszik és néha, 
sötét éjjelen vagy bizonytalan holdfénynél felkel sír
jából, rövid időre tartózkodási helyére visszatér és 
szólóit foglalkozását fol>tatja. Ebbéli hitök annyira 
erős és annyira felizgatja képzeletüket, hogy a sírjaik
ból kikelt szellemeket gyakran látják is és társalognak 
is velők. így született meg a hazajáró lelkekben 
való hit.

Ez a hit minden kezdetleges műveltségű nép 
lelkében élt hajdan és él n a is. A legnagyobb élénk
séggel talán a régi egyptomiak lelkében élt, akik sze
rint a ha’ott lelke, melyet „Khon“-nak neveztek, visz- 
szaszállhat a régi testbe és megelevenítve azt, fenjárhat 
az élők közt. Ezért az egyptomiak, valamint más régi 
népek, első sorban magát a holttestet igyekeztek az 
enyészettől megóvni. így jött létre a halottbalzsamozás 
kegyeletes szokása és művészete. Ezt a művészetet a 
legnagyobb tökéletességre ugyancsak az egyptomiak 
vitték, kiknek bebalzsamozott halottai, u. n. „múmiák“, 
hosszú évezredeken át napjainkig fenmar^dtak teljes
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épségben és arcvonásaikat bámulatos tisztasággal mind 
máig megőrizték.

Halottaik testi épségének megőrzése mellett gon
doskodtak megfelelő lakásukról is a régiek. Ezek a 
lakások sok esetben nagyon hasonlítanak az élők haj
lékaihoz. így Európának történelem előtti népei kuny
hóikhoz hasonló urnákat tettek a sírokba. Az ősrégi 
siciliai sziklasirok meglepő hűséggel mutatják az élők 
lakóházai stilusának koronkint való változását. Az 
egyptomiak hatalmas pyramisokat emeltek tisztelt és 
szeretett elhunytjaik sirja fölé, evvel is szeretetőknek 
tiszteletőknek és a lélek halhatatlanságába vetett hi- 
töknek nagyságát akarván jelezni. Napjaink egyes mű
veletlen népei kiköltözködnek abból a házból, melyben 
valakijük elhunyt és átengedik azt egészen a halott
nak. Ezek valóban a „halottak városai.“ Amerikának 
és Ausztráliának egyes vad törzsei magas állványokat 
emelnek, melyekre ráteszik halottaikat és zöld gályák
kal takarják be őket. Voltak és vannak népek, kik 
házuk küszöbe alá temették és temetik halottaikat, 
hogy mindig velők lehessenek.

A halottak lakásait nemcsak külsőleg igyekeztek 
feldíszíteni, hanem belsejét is bútorokkal, képekkel és 
mindenféle csecsebecsékkel kiszinesiteni, sőt némelyek 
ki is világították azokat. Köztudomású dolog, hogy az 
egyptomiak sírjaiban örökmécses égett, melynek titkát 
ma is kutatja a tudomány. Ez az örökké égő lámpa 
nemcsak a lélek halhatatlanságát jelképezte, hanem a 
halottak számára is kivilágította a sírüreget, hogy sír
jukból kikelve láthassanak festőket ápolni, enni, inni, 
öltözködni, egy szóval hogy uj lakásaikban otthono
san érezhessék magukat. Ezért ruhát, ételt, italt, test
ápolási és pipere-cikkeket, végül foglalkozási eszkö
zöket is adtak halottaiknak. Új, ünneplő ruhába ö ltöz-, 
tették őket és tartalék-ruhát is adtak melléjök, hogy 
ha a rajtok lévő elkopik, legyen mibe öltözködniük 
és hogy ne kelljen majdan fázniok és szégyenkezniök. 
Az élelmet a sírba tették vagy rája helyezték. E vég
ből némelyek a sír felületéről a halott szájába csövet 
dugtak, melyen át a halottnak szájába a táplálékot 
töltötték. így cselekesznek ma is némely nyugat-afrikai 
néger törzsek. Ilyen siri csöveket találtak továbbá 
Pompejii és Miletos régi sírjaiban is. Görögországban 
fenéknélküli agyagedényeket tettek a sírokra, melyekbe 
a táplálékot töltögették. Ugyancsak a régi Pompejii 
sírjai mellett alacsonylábú, u. n. ebédlő-divánokat 
találtak a régiségbúvárok, melyeken a régi pompéjií- 
beliek halottai az élők módjára hevertek, mialatt a 
nekik odakészített ételeket és italokat elköltötték. A 
régi görögöknek halottaik megvendégelésére külön 
ünnepeik voltak, az u. n. Antestheriák, a melyek alkal
mával a szellemek megjelenése ellen „galagonya leve
lek rágásával, az ajtógerendák beszurkolásával, ételek 
felajánlásával“ védték magukat s amelyek végeztével 
belépve a lakoma helységébe, ezt mondogatták: „Tá-
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vozzatok lelkek, az Antestheriáknak végok van!“ A  
régi zsidók is etették és itatták a halottaikat. Perzsiá
nak, Görögországnak és Rómánatc m inien tavasszal 
volt egy „mindé i halottak napjok“ , melyen az összes, 
még az ismeretlen halottakat is megvendégelték. Ennek 
az ünnepnek emléke máig is fenmaradt Oroszország 
egyes vidékein, hol minden tavasszal a temetőkben 
nagy lakomákat rendeznek. Egyes északi germán or
szágokban karácsony estéjén ma sem illő  az asztalról 
lehullott morzsákat felszedni, mert azok a csa’ád e l
hunytéinak leikeié. Ezenkívül karácsony éjszakájára 
minden házban megterítik az asztalokat, kifűtik a szo
bákat, még a fürdőszobát is, hogy a néhány órára 
hazatért lelkek kedvök szeri it ehessenek, ihassanak, 
szórakozhassanak, sőt fürödhessenek is. A nálunk is 
divó halotti tor is annak a hitnek az eredménye, mely 
szerint az elhunyt családtag utoljára mulat az övéivel. 
Végül a katholikus népek mostani halotti ünnepe, a 
„halottak napja“ is, mikor a srokat feldíszítik és k i
világítják, ősrégi időből veszi eredetét.

Testápolási és foglalkozási cikkek és eszközök 
is bőven kerültek naprényre a régi népek sírjaiból. 
Már egyes kőkorszakbeli sírokban is találtak finoman 
csiszolt obsidián-borotvákat és festékes dobozokat, 
hogy a halott megborotválkozhassék, testét piros vagy 
okkersárga festékkel bemázo’hassa és igy kellő dísz
ben és modorban megjelenhessen a társaságban. Ezek 
mellett nyakékeket, karperecek, nelltűc és egyéb ék
szerek foglaltak helyet. A sírokban talált ékszerekből 
is már az első perczben meg lehet állapítani, hogy az 
illető sírban férfi, vagy nő, felnőtt vagy gyermek, gaz
dag vagy szegény, előkelő főnök vagy szegény rab
szolga fekszik-e. De a társadalmi rangot, valamint a 
foglalkozást a halott mellett talált foglalkozási eszkö
zök is elárulják, mert a harcjssal fegyvereit, a halász- 
szal a halászó horgát, a vadászszal az iját meg a 
nyilait temették el. A nő orsóját, tűjét, szövőeszközeit, 
konyhaedényeit, piperecikkeit, egész kozmetikáját, va
lamint ékszereit vitte magával a másvilágra, hogy ott 
is fonhasson, szőhessen, főzhessen, öltözködhessék és 
csinosíthassa magát. Előkelő törzsfőnökökkel, fejedel
mekkel, hadvezérekkel, királyokkal, kuty íikat, lovaikat, 
rabszolgáikat, sőt hűséges katonáikat és feleségeiket 
is együtt temették. Indiában ma is a szerető és hűsé
ges feleség ura égő máglyáira ugrik, hogy őt azután 
is boldogíthassa. Némely népek, igy például a mai 
patagonok, azt hiszik, hogy a halottnak mindazt bele 
kell tenni a sírjába, mivel a földi életben birt.

Mindezeket az előbb felsorolt dolgokat később, 
amidőn az elföldelés helyett a halottégetés jött divatba, 
a máglyán a halottal együtt elhamvasztották. így is 
birtokába jutott a halott mindannak, amire szüksége volt.

Az ilyen temetkezés azonban rendkívül költséges 
volt és gyakran nemcsak egyes családoknak, hanem 
egész néptörzseknek is teljes elszegényedését vonta
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maga ulán, azért a gyászolók a megfelelő eszközöknek, 
ruháknak, fegyvereknek, ékszereknek és egyéb tár
gyaknak csak nagyon kicsinyített másolatát, vagy fes
tett képét tették be szerettök sírjába. Ilyen kis alakú 
fegyverekkel, dísztárgyakkal ékszerekkel és szerszámok
kal Európának már ősrégi, történelem előtti népei is 
kedveskedhettek halottaiknak. A nagymüveitségű és 
rendkívül gyakorlati érzékű régi egyptomiak elhunyt 
családtagjuk feleségeinek, gyermekeinek, szolgáinak 
képét helyezték el a sírban. Sőt sok sírban magának 
az illető halottnak a képével is találkozunk. Ez utób
bit óvatosságból tették, hogy ha maga a bebalzsa 
mozott halott tönkremenne, legyen mit a sírból kikelni 
szándékozó halott lelkének magára öl enie. A mai kí
naiak meg papírból készült házakká', hordágyakkal, 
székekkel, nő- és rabszolga alakokkal, ökör- és kecske 
másolatokkal, aranyos és ezüstös papír szeletkékkel 
áldoznak őseiknek.

Ezek a siri áldozatok átmenetet képeznek a 
lélt knek ahhoz a tisztultabb felfogásához, mely szerint 
az rövid időre elválhatik a tes tői. így a silluk-négerek 
azt hiszik a holtakról, hogy ezek mind az élők köze
lében tartózkodnak és azokat kisérik. A szamoánok 
úgy vélik, hogy halottaik éjjel mint tüzszikrák jelennek 
meg e földön, egykori lakásukat meglátogatják és haj
nalkor ismét eltűnnek. Az irokézek minden sirba egy 
kisebb lyukat fúrnak, hogy a lélek akadálytalanul me
hessen be és ki. Az indus nyugodtan néz a halál elé 
ama biztos leményben, hogy fog élni és övéivel ösz- 
szeköltetésben maradánd. Az ausztráliai négerek azt 
hisszik, hogy a fehérbőrű emberek fekete őseiknek a 
felhőkből a földre szállott és testet öltött sztllemei. 
Ide tartozik úgy a mult, mint a jelen müveit és ke
vésbé müveit népeinek, mint a kiraial-nak, zsidóknak 
perzsáknak, indusoknak, görögöknek, rómaiknak és 
germánoknak ama hite, hogy az ősök szellemei ki
kelnek sirjaikl ól, vagy az ahilágból és mint jó, vagy 
mint gonosz szellemek avatkoznak bele az utódok 
életébe. A zsidóknak „therafim“ vagy „röfaim“, a ró
maiaknál „lares“ vagy „penates“ volt a nevök.

A halottak leikeinek eme tisztultabb, szellemibb 
felfogásának megfelelt a nekik való áldozás, amely 
már nemcsak anyagi adományoknak, ételeknek, ita
loknak, ruhadaraboknak, arany és ezüst ékszereknek, 
vagy ezek képmásainak nyújtásából vagy megégeté- 
séből, hanem lelki, szellemi tiszteletnyilvánitásokkal, 
fohászkodásokból, imádságokból állott.

A magyar nép is erősen hisz a „hazajáró le lk e k 
ben. Ezt bizonyítja a körében uralkodó sok halotti 
szertartás, babona és hiedelem. Különösen a Baranyai 
Hegyhát lakosai, a nógrádi palóczok és a borsodi 
matyók válnak ki ezen a téren.

A legelőbb említettek a haldokló kezébe foglal
kozása szerszámait: ásót, kapát, adják. Fejére kézi 
rostát tesznek, hogy az elszálló lélek a rostán átha-
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ladva, megtisztuljon. A rostát tartó férfi vagy nő egyik 
kezével a rostát fogja, a másikkal a haldokló szemét, 
száját nyomkodja. Ugyanakkor egy másik jelenlévő 
ablakot nyit, hogy a búcsúzó lélek szabadon, akadály 
nélkül szállhasson az ég felé. Ezután vizsgálják a 
halott szemét és száját, nem maradt-e nyitva. És ha 
szeme maradt nyitva, „akkor vagy egy megbántottját 
akarta még megbékéltem, vagy valami tartozását akarta 
leróni.“ A temetés napján midőn a pap és a mester 
az udvarra érnek, erős kalapácsütésekkel lezárják a 
koporsó fedelét. A temetőhöz érve kapujában megálla- 
nak néhány pillanatra, mert „azt hiszik, hogy a halott 
lelke a temetőkapuban vár addig, mig egy új halott 
lelke felváltja. Papot, mestert, rögtön a temetés után 
a temetőben fizetnek „hogy a halott lássa, hogy elte
mettetésének költségeivel adósai nem maradnak.“ A 
temetés után következő éjjelre a halott ágyát érintet
lenül hagyják s abb^», ha férj halt el, a feleség, ha a 
feleség hunyt el, a férj fekszik, „hogy a halott álmá
ban tudtára adva kívánságát teljesíthesse azt és hogy 
hamarább elfelejthesse.“ A halott utolsó kívánságát 
pedig, akár még életében, vagy holta után valakinek 
álmában nyilvánította is azt és bárminő legyen is az, 
feltétlenül teljesíteni kell, mert különben a halottnak 
nincsen nyugalma és visszajár. Ugyanezt tartják a 
nógrádmegyei palócok is. megtoldva azzal, hogy ha 
a már elhunytat is valaki megsérti, megbántja, vagy 
ha csak valami csekély mulasztást is követ el vele 
szemben, a megbántott halottnak lelke mindaddig 
visszajár, mig a bántalmat, hibát vagy mulasztást jóvá 
nem telték. Ha fiatal ember hal meg, annak mellére 
lópatkót tesznek. Ez bizonyára annak az ősi pogány- 
kornak az emléke, amikor a fiatalon elhunyt harezo- 
sotat lovaikkal együtt hántolták el. Áldott állapotban 
elhalt nő koporsójába pedig egy kis inget, egy szál 
vékony gyertyát és egy krajcárt helyeznek, amit a ki
szemelt keresztanya köteles adni. A krajcárt a meg- 
kereszteletlenül elhalt gyermek kezébe adják, hogy 
érte a másvilágon az örök világosságot megvehesse. 
Kis gyermek koporsóját a temetés alkalmával egy 
székre teszik, melyet azután a háznál megtartott teme
tés elvégeztével feldöntenek és úgy hagyják addig, 
mig a ten etésről vissza nem térnek, hogy a gyermek 
zavartalanul nyugodhasson. A temetés után halotti tort 
tartanak, melyen a „halottra“ is terítenek, mert azt 
hiszik, hogy a halott a temetést követő éjszakán haza 
jön „a szállást megköszönni.“ Azért, hogy a halott 
ne kopogjon, meg hogy könnyen is járhasson, a férfi 
csizmájáról leveszik a sarkot, a nő hajába necn teszik 
az u. n. „konytyvas“-at, hanem azt egy darabka fával, 
vagy a lúd szarnytollainak vastagabb végevei, az u.
n. „siptolyú“-val helyettesítik.“ A halott „jókezibe*, 
vagyis jobb kezébe a tardi matyók is tesznek krajcárt, 
de ez már arra szolgál, hogy erte magát a Jordán 
folyón átvitesse. A borsodmegyei matyók is várják
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haza a halottat, de az nem a torba jő, a többi ven
dégek közé, mint a nógrádi palócoknál, hanam az 
utcai szobába, ezért ennek asztalát szép, tiszta asztal
kendővel leterítik s arra egy kis szelet kenyeret és 
egy pohár vizet tesznek. A kiskunfélegyháziak szerint 
a gyászház tetejére szálló galamb az elhunyt lelke és 
ha az a galamb fehér, a megboldogult üdvözült, ha 
barnás folt van rajta, bűnös s így elkárhozott, még 
pedig annál bünösebb, mennél nagyobb az a barnás 
folt. Az ilyen bűnös, elkárhozott lélek éjfél táján haza
jár és elkeseredett haragjában minden keze ügyébe 
eső tárgyat, mint: tálakat, bögréket, tányérokat s egyéb 
konyhai edényeket és szobai bútorokat nagy zörgés, 
lárma kíséretében földhöz csapkod. Az üdvözöltek lel
kei ez alatt a templomban vannak s misét hallgatnak. 
A moldvai csángók szerint a meghaltak lelkei mindig 
az élők körül tartózkodnak, azért őket megbántani, 
róluk rosszat mondani nem szabad, mert megharagusz- 
nak és a sértőn megbosszulják magukat. Ezek a lel <ek 
az élők mindennap étkezéseiben is részt vesznek, még 
pedig jóllaknak az ételnek és az italnak elszálló párá
jával. A szarvasvidéki öcsödiek a szemfödél egyik 
sarkából levágnak egy darabot és avval megfüstölik 
a házbelíeket, hogy a halott szelleme ne járjon haza 
kisérteni.

A felvidéki tótok szerint a holtat nem szabad 
fejjel kivinni a házból, mert hazajár. Az avatás előtt 
elhalt gyermekágyas nő mindig gyermeke után sir. 
Hogy vissza ne járjon, minden halottnak meg kell 
fogni és jól meg kell nyomkodni a nagy ujját és a 
legkedvesebb tárgyat be kell vele tenni a koporsóba. 
Németpróna vidékén, ha egyik-másik sokáig távollevő 
emberről nem tudják, él-e, vagy meghalt-e, a kenyérre, 
mielőtt a kemencébe teszik, piros pántlika-csokrot 
tesznek, mely megég, ha az illető meghalt, vagy fel
tételes halotti misét szolgáltatnak, mely közben, ha az 
illető megha t, a misés könyvben a levél magától 
megfordul. Minden halott pedig, amint elhunyt, először 
a távol-, azután a közel-lakó rokonoknál, jóbarátoknál 
és ismerősöknél, majd az asztalosnál, végül a sírásó
nál jelentkezik nagy zörej, lárma, dübörgés kíséretében, 
ízléstelen, visszataszító és kegyeletet sértő szokás 
uralkodik az alföldi sokácok között, amennyiben az 
akasztott embert, hogy vissza ne járjon, arcul ütik. 
Meglepő, sajátságos vélekedésük van a halott leikéről 
a karasmenti románoknak. Szerintők a halott lelke jó 
darabig, a halott, még pedig leginkább teste fölött 
szállong. A halott ekkor tulajdonképen nem is halt 
meg még, hanem csak álomszerű ájulásban, dermedt
ségben van. Ebből a félig holt állapotból erős elhatáro
zással, erős akarattal fel is lehet ébreszteni. Ez a célja a 
sok és nagy hangosan előadott halotti éneknek. Amig 
a holttest a gyászházban kiterítve fekszik, a lélek néha 
elszállt felőle és a hátrahagyandó élők közé vegyül 
és részt vesz életőkben. Ebbéli szerepében bizonyos
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szükségei, igényei, vannak, amelyeket ki kell elégíteni. 
Erre valók a „pománák“ , azaz halotti adományok. Ha 
valakinek álmában jelenik meg a halott lelke, ki kell 
elégíteni, még pedig ha éhes, étellel, ha szomjas, itallal., 
A ki nem elégített lelkek bősz szellemekké válnak és 
az élőknek sok szerencsétlenséget és gyötrelmet 
okoznak.

Ezeken a néha-né iá és rövid ideig, és pedig 
leginkább csak a temetést kö/ető éjszakán hazajáró 
lelkeken kivül vannak állandó kisértetek is, melyek 
hosszú évszázadokon át minden éjfélkor, vagy minden 
nap pont délben kisértenek. Ezek bizonyos helyekhez: 
házakhoz, kastélyokhoz, várakhoz, templomokhoz, 
kápolnákhoz, vagy ezeknek is csupán bizonyos helyei
hez, szobáihoz, termeihez pincéihez, vagy, ezek rom
jaihoz, továbbá egyes keresztfákhoz, folyókhoz, er
dőkhöz, rétekhez, ligetekhez, hegyekhez, barlangokhoz, 
sziklákhoz vannak kötve. Ilyen helyei majdnem minden 
országnak és majdnem minden vidéknek vannak, 
melyeken vagy melyeknek környékén kiváló családok 
laktak, melyeknek életiben valami borzalmas esemény 
játszódott le, mely oly hatalmasan vésődött be a kö- 
rülőttök lakó nép emlékezetébe, hogy azt onnan év
századok sem tudták többé kitörölni. A sok közül 
csak egyet em litsüik: a Habsburgok fehér asszonyát, 
aki megjelenésivel a Habsburg-dynastia egy-egy tag
jának elhunytát előre megjelenti.

íme a „hazajáró lelkek“ -be vetett hit mint az 
emberiség legerősebb babonáinak egyike! Elpusztit- 
hatlan gyökérszálakkal él és táplálkozik majd minden 
ember lelkében. E t a hitet mint sok történelmi kor
szak gondolatvilágának jellemzőjét a költészet sem 
hagyhatta érintetlenül és kiaknázatlanul. A világiroda
lomban nagyon szerepelnek a „hazajáró lelkek." A 
számos eset közül itt csak a legfontosabbakat és leg
ismertebbeket említhetjük meg. A legelső helyen ezen 
a téren is, természetesen, a régi klasszikus irodalom 
áll, s itt is elsői sorban Homeros „I)iás“ -át kell emlí
tenünk, melyben az elesett Patrokles szelleme jelenik 
meg Achillesnek álmában. Vergilius „Aeneis“ -ében az 
acháiok által megölt Crensának, Aeneas feleségének, 
árnya jósolja meg az őt keresni induló férjének a tró
jaiak jövőjét. Sophoklesnél Elektra látja álmában édes 
atyját az alvilágból felszállni. Ezeknél megrázóbbak a 
modern költők szellemjelenései. így első sorban Sha- 
kespeare-éi, aki „H am letijében Duncannak, Hamlet 
édes atyjának, „Macbeth“ -jében Bangónak, Macbeth 
fővezérének szellemét, állítja amabban Hamlet, emeb
ben Macbeth szemei elé. Bürger „Lenore“ -jában a 
messze földön elesett harcos jő el mennyasszonyáért 
és viszi magával siri hazájába. Túlozva szerepeltetik 
a „hazajáró lelkek“ -et a német „végzet-tragédia“ -irók 
s ezek nyomán Grillparzer is „Ahnfrau“ cimü darab
jában. Megható azonban Vörösmarty „Két szomszéd
vár“ cimü eposzában a bájos Káldor Enikőnek haza-
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járó lelke, mely azonban mint a végzet kegyetlen bün
tetése minden éjféltájon és mindenütt jelenik meg az 
öt szerető, de fivéréit és atyját megölt Sámson Tiha- 
mérnak. Ehhez némileg hasonló jelenet van Arany 
„Toldi szereim éiben. Itt egy sírboltban ébred föl 
tetszhalott álmából Piroska Toldi Miklós előtt, hogy 
azután az örök álomra hunyja le szemeit. Ennél na
gyobb erővel, szinte utólérhetetlen művészettel rajzolja 
Arany a „hazajáró lelkek* megjelenését balladáiban, 
nevezetesen: „Bor v itéziében egy fiatal leány mene
külését írja le, holt vőlegényéhez, erőszakos atyja e lö l; 
„Walesi bárdok“ cimü balladájában Eduardnak, a ke
gyetlen zsarnoknak csendes éjjel is a kivégzett „ötszáz 
énekli hangosan A vértanuk dalát“ ; „Hid-avatás“-ában 
egy, az új Szent-Margit-hidról letekintő, könnyelmű, 
mindenét a kártyán elvesztett ifjúnak káprázó szemei 
előtt bukkannak föl a habokból a magukat a Dunába 
ölt különféle korú, nemű és foglalkozású öngyilkosok 
lelkei; „Éjféli párbaj‘ -ában Bende vitéz vívja rettene
tes harcát az általa orvúl megölt Robogánynyal, az 
előtt szerencsés vetélytársával. Végül említsünk meg 
ezen a helyen még egy, ebből a szempontból talán 
az egész világirodalomban páratlan szépségű, román
cot: Gyulai Pál „Éji látogatás“-át, melyben egy fiatal 
anya kél ki sötét éjtélen sírjából és álomban lingatja 
három utánna síró kis árváját.

Mindezekben a felsorolt esetekben a halott lelke 
önként, az élő akarata nélkül, sőt ennek ellenére je
lenik meg. Ez a szabadság azonban csak látszólagos. 
Valójában az élők maguk nem akarják, hogy a halot
tak lelkei visszajárjanak. A visszajáró lélek megjelené
sének már a puszta gondolatánál is valami önkény
telen borzadály fogja el az embert. Így a holtak siri 
nyugalmát az élőknek nemcsak irántuk, hanem önma
guk iránt táplált szeretete is meg kívánja. Azért az 
élők mindent megtesznek, hogy a holtaktól megsza
baduljanak. Azért etetik, itatják, ruházzák, ajándékozzák, 
csinosítják őket, azért építenek kunyhókat, mausoleu- 
mokat, piramisokat számukra, azért díszítik és vilá
gítják ki azokat, azért adják beléjök mindazt, amit 
csak az illető halott szeretett, azért adnak a palóczok 
a halott kezébe krajcárt, olvasót vagy imádságos 
könyvet, azért szolgáltatnak misét, vesznek templomba 
gyertyát, azért füstölik meg az öcsödiek a szemfedél 
egyik csücskének megégetése állal az a házbelieket, 
azért nyomkodják a tótok a halott nagy ujját, azért 
viszik ki azt lábbal kifelé,* hogy lelke ne járjon haza 
és ne rémítse, ijessze, nyugtalanítsa, zavarja az 
élőket.

Lélektanilag vizsgálva már most ezeket a babo
nás cselekedeteket, világossá válik, hogy véghezvitelök 
által nem a halott elégül és nyugoszik meg sírjában, 
hanem az élő lelkiismerete. Viszont ha valaki egy né
mely halott ellen akár még annak még életében, vagy 
akár már halála után, valami hibát, vétket, vagy bűnt
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követett el, nem a halott kél ki sírjából és bünteti 
meg a vétkezőt, hanem az élőnek lelkiismerete válik 
nyugtalanná és az igy háborgó lelkiismeret állítja a 
remegő élő szemei elé az illető halott képét. Ugyan
ilyen eset áll be akkor is, ha a szeretet hatalmas ér
zése egyesitett egymással két embert, kik közül ha 
az egyik elhalt, a szeretett ép oly erős fájdalommá 
válik és felizgatva a képzeletet varázsolja a szen
vedő elé a szeretett kedves alakját. Így varázsolja 
elő a háborgó lelkiismeret Macbeth elé Bangónak, a 
kegyetlen Eduard elé a hangosan éneklő ötszáznak, 
Bende elé Robogánynak rettenetes alakját, igy jelenti 
meg a fájdalommá vált szeretet és szerelem Aeneas 
előtt Creusának, Lenore előtt Vilmos lovagnak a ke
gyetlen atyjától menekülő fiatal lány előtt Bor vitéz
nek képét: igy hívja fel a siri világból Achilles baráti 
hűsége Patroklost, Elektra és Hamlet gyermeki szere
tete és bosszú vágya annak álmában, annak ébrenlé
tében édes at>ját igy idézi föl a reménytelen kétség- 
beesés és az öngyilkosság sötét gondolata a könnyel
mű ifjú szemei előtt a Duna halottad, a reménytelen 
szerelem és a háborgó lelkiismeret Samson Tihamér 
előtt Káldor Enikő halavány arcát.

Ezek, a nép hitéből vagy a költők müveiből 
merített példák olyan hazajáró lelkeket említenek és 
leírnak, melyek az illető emberek akarata nélkül, sőt 
annak ellenére jelennek és jelentek meg. Voltak és 
vannak azonban esetek, amikor az élők maguk akar
ják, hogy egyes halottak szellemei előttük megjelen
jenek és nekik erről a földi vagy a síron túli életről 
egyet mást elmondjanak. Ezek az esetek halott vagy 
szellemidézés nevet viselnek. A halott idézés is nagyon 
gyakori babona úgy az ó, mint az uj-kori müveit és 
kctésbbé müveit népek életében. A görögöknek külön 
templomaik, úgy nevezett „psychepompeia“-ik, voltak 
melyekben halottakat idéztek. Voltak hires halottidézö 
bűvészeik, mint az a tyanai Apollonius, ez a „pogány 
szent“, ki Achillesnek, vagy Appianos, ki Homerosnak 
szellemével társalkodóit. Halottidéző müvészetőkről 
híresek voltak a thessaliai nők is. A rómaiaknak is 
volt halottidéző templomuk Misénumnál, az averiusi tó 
mellett. Hires embereik is foglalkoztak halottidézéssel, 
mint Pompeuis, aki a pharsalusi ütközett előtt meg
idézte Erichtont, hogy tőle a csata sorsát megtudja. 
Nero Tiridates nevű varázslóval édes anyja szellemét 
idéztette meg, hogy tőle az ellene elkövetett bűnei 
miatt bocsánatot kérjen.

A babyloniaknál tilos volt a halott idézés. Tilos 
volt az a régi zsidóknál is. Mindamellett virágzott ez 
a borzalmas művészet úgy azoknál, mint ezeknél. így 
a zsidóknak első és hatalmas királya, Saul, aki pedig 
maga is üldözte a varázslókat és halottidézőket, a 
gilboai csata előtt felkereste a hires endori boszor
kányt és kérte, hogy idézze föl neki nagy kartársának, 
Sámuelnek szellemét. Később törvény is rendelkezett
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a halottidézésről. Mózes töi^énykönyvében ugyanis 
ezt olvassuk: „Ne találtassék te közötted . . . halot
taktól tudakozó“. Azonban sem a királyok üldözése, 
sem a törvény tilalma nem tudta kiirtani a „halottak
tól tudakozókat“. Termettek és virágzottak, mert kor
tanaiknak szükségük volt reájuk. Éltek tehát minden 
bizonynyal Jézus korában is. Erre enged következtetni 
Jézusnak a keményszívű gazdagról és a szegény Lá
zárról mondott példázata, mely nemcsak az isteni 
igazságszolgáltatást hirdeti és bizonyítja, nemcsak 
kortársainak a síron túli világról alkotott felfogását és 
képét Írja le, hanem Jézusnak a halottidézésről és 
jelenésről nevezetesen ennek lehetőségéről táplált né
zetére, közelebbről Ítéletére is látszik fény deríteni. Ez 
az egyetlen hely az újszövetségben, mely ennek az 
isteni embernek a „hazajáró !elkek“-ről szóló vélemé
nyéről beszámol. E szerint a példázat szerint a tüzes 
pokolban kínlódó szívtelen gazdag arra kéri Ábrahá
mot, hogy a „kehijében“ nyugodó Lázárt, kinek ő 
életében, mig sebeiben ajtaja előtt fetrengett, egyetlen 
morzsa ételt és egyetlen csepp italt nem nyújtott, 
küldje le hozzá, hogy az ujjának hegyét vizbemártva. 
hűsítse rettentő kínjait. Erre azt mondja Ábrahám, 
hogy az lehetetlen, mert „mi köztünk és tiköztetek 
nagy közbevetés vagyon, annyira, hogy akik akarnának 
ismét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem 
pedig onnét ide nem jöhetnek“. Jézus szerint tehát 
már testnélkül valóságok, az üdvözölt és az elkár- 
hozott lelkek is áthidalhatatlan örvénynyel vannak 
egymástól elválasztva. Ebből pedig az a fontos kö
vetkeztetés vonható le, hogy ha a külömböző szelle
mek, tehát lényegökre nézve egyenlőnemü valóságok 
sem közlekedhetnek egymással, hogy közlekedhetné
nek ezek a szellemek egészen más világba tartozó 
valóságokkal, a földi, testi emberekkel 1 Vagy talán 
sekélyebb, szűkebb, áthidalhatóbb az az örvény, gyön
gébb, alacsonyabb, áthatolhatóbb az a választófal, 
mely a földi lényeket a tisztán lelki valóságoktól, mint 
ezeket egymástól elválasztja? Es ha az elhaltak lelkei 
sem önmaguktól hozzánk át nem jöhetnek, sem más 
hatalmas szellemek azokat ide hozzánk el nem küld
hetik, hogy tudnák őket ebbe a testi világba idézni, 
parancsolni vagy varázsolni mi, amazoknál a hatalmas 
és az Istenség által megjutalmazott és kitüntetett szel
lemeknél sokkalta gyengébb, gyarlóbb, tökéletlenebb 
földi emberek? E szerint tehát maga a szent könyv, 
az evangyélium, is lehetetlenségnek mondja úgy a 
halottak leikeinek a földi élők előtt való megjelenését, 
mint az előbbieknek az utóbbiak által való megidéz- 
tetését. Íme, mennyire megelőzte Jézus, ezen a téren 
is a maga korát! Vajha követte volna a keresztyén- 
ség, a keresztyén dogmatika, gondolkodás és Ítélkezés 
legalább ebben a tekintetben isteni mesterének tanítását!

Mennyi igazságtalanságtól, könnytől és szeren
csétlenségtől szabadította volna meg a maga részéről
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az emberiséget és mennyi szemre-hányástól, vádtól, 
sőt átoktól menekedett volna meg az emberiség részé
ről ő maga. És mennyi haszontalanul elpazarolt szel
lemi erőt takaríthatott volna meg, vagy hasznosabb, 
üdvösebb célokra, az emberiség boldogítására fordít
hatta volna azt! Gondoljunk csak arra a tömérdek 
boszorkány- és víyázsló-perre, mellyel annyi ártatlan 
emberéletet meggyötört és kioltott, vagy arra a mér
hetetlen lelki gyötrelemre, melyen sok ember éppen e 
miatt a babonás hit miatt keresztül ment, végül a sok 
varázsmondásra, bűvölő igére, nagy és kis, elméleti 
és gyakorlati: „kabbala“-ra, a sok szellemi termékre, 
melyeket az emberi értelem ennek a borzalmas hitnek, 
a lélekidézés hitének, szolgálatában létrehozott! És azt 
éppen abban az időben, midőn Jézus szelleme, .egye
sek állítása szerint, a legerősebben uralkodott a szi
veken és a lelkeken!

Ha pedig a szellemidézés babonás hite gyötrő 
lidércznyomásként annyira ránehezedett a lelkekre, 
hogy egy kornak szinte művelődéstörténeti ismérvévé 
vált, hogy ne használta volna fel ezt az erősen kép
zeletre hatni akaró és a kor szellemét és gondolkodá
sát híven visszatükröző költészet! Hiszen ennél hálá- 
sabb, alkalmasabb, képzeletre hatóbb anyagot keresve 
sem talált volna. És ez az aesthetikai haszon a sok 
nyomorúságért talán az egyedüli ellenérték, melyet a 
szellemidézés hite hozott.

Rátérve már most a lélekidézésnek az irodalom
ban való szereplésére, a sort ebben az esetben is a 
klasszikus irodalommal kell megnyitnunk és az előtér
ben most is Homerosnak egyik remeke, az „Odysseia“ 
áll. Ebben Odysseus szellemidézése van leírva. Ez a 
leírás azért is fontos, mert egyedüli rajza a régi gö
rögök szellemidézésének. Ezen leírás szerint Odysseus 
az isteni Kirhe útmutatása értelmében az asphodelesi 
mezőn először kardjával a földbe mély gödröt váj, 
ebbe mézestejből, edesborból, vérből és fehér lisztből 
kevert italáldozatot önt, azután erős fogadást tesz, 
hogy nazatérve meddő tehenet fog feláldozni a lelkek- 
nek. Majd egymásután több juhot vág le a gödör 
szélénél és verőket a gödörbe önti. Erre „szellemek, 
árnyak Tódultak vala föl sűrű nagy gomolyagba ve
rődve.“ Egymásután bukkannak föl a földből: Aga
memnon, Ajas, Achilles és más ismert és ismeretlen 
szellemek, köztük anyja, Anikleia is, kit mint kortársa, 
a trójai Aeneas a maga Crensáját, háromszor akar 
vala megölelni és háromszor siklott ki ölelő karjai 
közül. Vergilius Aenersében szellemidézéssel nem talál
kozunk. E helyett maga a főhős, Aeneas, száll le a 
cummaei sibylla tanácsára az alvilágba, hogy az ott 
lakó szellemektől, köztük atyja szellemétől a jövőt 
megtudhassa. Szerepel már azonban a szellembüvölés 
Lucanusnál, kinek varázslói rettenetes átkok kíséreté
ben kényszerítik föl a föld mélyéből felszállani vona
kodó lelkeket. Hasonló borzalmas átkokat olvasunk
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Zrínyinek „Zrinyiász“-ában, melyekkel a törökök va
rázslója, az egyptomi Alderán, idézi meg a gonosz 
szellemeket. Torquato Tasso „Megszabadított Jeru
zsálem jében Ismen tölti be Alderan szerepét. A brit- 
tek nagy költője, Shakespeare is használja egyik tra
gédiájában, a „Macbeth“-ben, a szellemidézést. Ebben 
a hasonnevű főhős által idéztet szellemeket, melyek 
között megjelenik a főhős, Macbeth, által megölt Ban
gónak szelleme is. Igazán költői Petőfi „János vitéz“- 
ében Ilonkának a sírjából kinőtt és róla leszakított és 
az élet tavába vetett rózsaszálból való életrekelése.

Lélektanilag már most minek tekintsük ezeket a 
szellemidézéseket? Miknek tekinthetnők másnak mint 
a beteges, fethevült képzelet rémképeinek vagy a köl
tői lélek teremtményeinek I Puszta látomások a törté
nelemben szereplő szellemidézések, mint: a tyanai 
Apolloniusnak, a theszaliai nőknek, a szellemidéző 
templomok papjainak, Pompeiusnak, Tiridatesnek, az 
endori boszorkánynak, Appianosnak szellemidézései. 
Mi sem könnyebb és jogosultabb annál a föltevésnél, 
hogy az említett halottidézők nagyon is értették mód
ját annak, hogy a hozzájuk folyamodó beteg lelkű 
emberek képzeletét a végsőkig felkorbácsolják és így 
az áltatok óhajtott szellemeket velők megvitassák! 
Képzeljük csak el egy Nerónak, egy Pompeiusnak, 
egy sorsdöntő csata előtt álló Saulnak, vagy egy, az 
asphodelosi mezőn gödröt ásó Odysseusnak lelki 
állapotát!

Még kevesebb realitással bírnak a költészet ha
lott idézései és szellembüvölései. Ezek valóban csak a 
költői képzelet alkotásai. Gondolhatnék azonban azt 
is, hogy Lucanus, Zrínyi, vagy Torquato Tasso hősei
nek a véres csaták és ostromok hevében úgy látszott, 
mintha a poklok gonosz szellemei támadtak volna 
reájuk és az ég jóságos angyalai siettek volna segít
ségük! e. Elfogadhatóbb azonban Shakespeare szellem- 
idézése, mert az a főhősnek, a bűnös Macbethnek há
borgó lelkiismeretéből következik. Bizonyítja ezt az 
általa megölt Bangó szellemének a többi szellemek 
között és velők egy időben való megjelenése. Tisztán 
költői képzelet alkotása végül Petőfi Ilonkájának az 
élet tavában való feltámadása.

Meglepő eredményre jutunk, ha a költői irodalom 
termékeit a „hazajáró“ és megidézett lelkek szempont
jából összehasonlítjuk. Ennél az összehasonlításnál 
könnyen észrevehetjük ugyanis, hogy a drámai, vagyis 
az egyénnek belső, lelki világát rajzoló műfajok, mint 
a tragoedia, dráma, ballada és románc, inkább az aka
ratunktól, a világos tudatunktól függgtlenül, sőt annak 
ellenére megjelenő lelkeket, mint a felkorbácsolt, bű
nös lelkiismeret rémképeit, büntető ostorait, állítják 
elénk, míg az epikai, elbeszélő, vagyis az embernek 
inkább külső, testi életét és cselekedeteit biró müvek 
inkább a szándékosan, akarattal megidézett szelleme
ket jelenítik meg Újabban az epikai irodalom is mind
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jobban elhagyja a szellemidézést és helyette a lélek- 
jelenést használja, mint lélektanilag megmagyarázhatóbb 
és elfogadhatóbb lelki jelenséget. Sőt a modern kor 
eposza, a regény, a hazajáró lelkeket is kerüli, mert 
a modern ember gondolkodásától ezek is messze es
nek. Ezen irodalmi műfajnak a minden természetfö- 
löttiséget mellőző jellemvonása mellett való nagy ked- 
veltsége legjobban mutatja a lélekjelenés és a lélek- 
idézés babonájának nagymérvű hanyatlását. Ezen a 
helyen is megbizonyúl az az igazság, hogy az iroda
lom hű rajza és tükre a bizonyos korban élő nemze
tek és egyének lelki világának.

Éppen azért rendkívül csodálatosnak, sőt érthe
tetlennek látszik az a jelenség, hogy míg az irodalom
bul a müveitek, sőt még a nép leikéből is lassan- 
lassan kivesz a lélek megjelenhetésének és megidézhe- 
főségének hite, addig egyes müveitek, sőt természet- 
tudósok lelkét is teljesen uralma alá hajtotta a modern 
szellemidézés a Spiritismus babonája, mely szerint 
némely meghalt embernek lelke egy, ezen célra külö
nös tehetséggel megáldott egyént, az úgynevezett 
„,m edium “-ot megszáll, általa jövendőt mondat, gyó
gyít és kinyilatkoztatásokat tesz. Ezt a „megszállott
ság*-ot, vagy a mai spiritiszta nyelven szólva „trance“-  
áliapotot, már régi idők óta ismeri az emberiség. Meg
említhetjük itt első sorban az sgyptomiakat, akik sze
rint „a lélek, Khon, a halál után visszatérhet a földre, 
különféle alakokat vehet föl, sőt az élő emberbe is 
behatolhat s „megszállhatja“ ; vagy az ókor végén meg
jelent „De mysteriis* cimü munkát, melyet a hagyo
mány Jamblichos nevű görög bölcselőnek tulajdonit, 
s mely már ismeri a mediumitást és azokat a felté
teleket, melyek mellett a médium eksztázisba, elragad
tatásba, enthuziazmuszba juthat, vagyis modernül 
szólva a „trance“-t, vagy a XVII. században élt v. 
Worm Ábrahámot, akinek „Az ősrégi isteni varázslat 
igaz praktikájának könyve“ cimü könyvében szintén 
„megtaláljuk a részletes utasítást, hogy az akkori idők 
módszereivel bárki hogyan fejleszthesse magát médi
ummá“ ; vagy a XVIII. században működött Sveden- 
borg Emánuelt, kinek isteni kinyilatkoztatásai voltak, 
ki Ver Jliusszal, Melanchthonnal, Lutherrel és más nagy 
szellemmel társalgóit es aki egy nagy és sokak által 
ismert és olvasott könyvet „Az égről és annak cso
dáiról és a pokolról“ czimen, irt; vagy Jung-Stilling 
János Henriket, aki „A szellemtan elmélete" című mü
vében az ember leikéről és a szellemi világról érteke
zett; vagy Horst Konrád Györgyöt, aki „Demonologia“ 
cimü könyvében a boszorkánypörök történetét írta 
meg; végül Wanner Friederikát, híres „preversti jósnő-“t, 
kinek szintén szellemlátomásai (és kinyilatkoztatásai 
voltak és aki már nemcsak jósló, hanem gyógyító 
médium is volt.

Mindezek a spiritiszta hitvallások, próféciák és 
kinyilatkoztatások azonban semmiféle mozgalmat nem
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keltettek, mert nagyon is szívtelenek, elméletiek, el
vonták, bölcseletiek s ezért kevésbé szórakoztatók, 
mulattatók, mutatványosak és gyakorlatiak voltak. A 
modern spiritiszta mozgalmat az a két kis spiritiszta 
esemény indította meg, mely Észak-Amerikának Hy- 
desville nevű falucskájában és Stratford nevű város
kájában 1848. elején játszódott le. Amott egy kis ház
ban egy Fox nevű családnál titokzatos kopogás hal
latszott, amit egy Phelps nevű lelkésznél valami lát
hatatlan erő kopogott, nehéz tárgyakat mozdított el 
helyéből, rongyokból bábukat csinált, ablakokat zú
zott be, fém- és üveg tárgyakat tört el, könyvekből 
lapokat tépett ki, végül pedig a pap íróasztalában 
tüzet támasztott. A „médium“ az első eselben a Fox- 
családnak két gyermeke, az utóbbi esetben Phelps- 
nek Harry nevű 11 éves fia volt. Ezek a jelenségek 
óriási feltűnést, érdeklődést és szellemi forrongást 
idéztek elő Amerika szerte. Mindenütt beszéltek, Írtak, 
felolvastak, értekeztek róluk. Ezt a mozgalmat fel
használta és még fokozta Amerikának akkor élő nagy 
spiritiszta prófétája: Davis, aki spiritisz a „ihlettség“- 
ében egy müvet irt „A természetalap elvei“ címen, 
melyben a modern spiritizmus elméletét állította össze.

Ez az amerikai spiríszta láz átcsapott Európába 
is és részben a ma terialismus reakciójaképen, részben 
gyakorlati és vallásos irányánál fogva, amennyiben az 
eredendő bűnt és az örök kárhozatot kétségbe vonta, 
legfőkép pedig azért, mert mutatványos és szórakoz
tató volt, rövid idő alatt millió és m illió embert hó
dított meg. Csakhamar ezer meg ezer helyen tartottak 
spiritiszta üléseket, úgynevezett „seance“ -okat, me
lyeken asztalok táncoltak, kopogó hangok hallatszot
tak, nehéz tárgyak mozdultak el helyükről, különféle 
hangszerek szólaltak meg, csodálatos Írások megje
lentek, meglepő jóslások és jövendölések, titokzatos 
felvilágosítások és kinyilatkoztatások hangzottak el, 
sőt egy ízben, a „seance“ -ok titokzatos homályában 
fényes fehér köntöst öltve magára, azaz „materializá
lódva“ , látható alakban is megjelent egy-két „szellem“ .

Miután pedig ezek a csodálatos tünemények egy
re gyakoriabbakká és merészebbekké váltak és miután 
nemcsak számos egyénnek, hanem számos családnak, 
sőt egész társadalmaknak is lelki egyensúlyát felbon
tással fenyegették, szükségessé vált, hogy a csodálatos 
jelenségeket egyes képzett, pártatlan és higgadt embe
rek, mint psychologusok, orvosok és bírák, megvizs
gálják és róluk igazságos Ítéletet mondjanak. Ez az 
ítélet ekképpen hangzik: Az asztaltáncolás a rajta 
nyugvó kezek lélegzés, szívverés és a változó kedély
állapot okozta öntudatlan mozgásai összegének ered
ménye, mely mozgásokat a természeténél fogva ide
gesebb és így erősebb rezgésekkel biró médium cso
portosít, egyesít, összhangzatos működésbe hoz. Az 
így egyesített kézrezgések adott esetekben bámulatos 
erőt tudnak kifejteni, mely meglehetősen súlyos tár
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gyakat is mozdíthat el helyéről. Önmagától, érintés 
nélkül, vagyis távolról jövő hatás által, semmiféle tárgy 
nem mozdul meg» A látszólag önmaguktól mozgó tár
gyakat ügyesen, a nézők figyelmét kikerülve, a médi
umok mozdították meg. Az asztalkopogtatások, írások^ 
feleletek, kinyilatkoztatások vagy a médium, vagy a  
résztvevők lelkében lévő öntudatos képzet által oko
zott önkénytelen mozgások segítségével jönnek létre. 
Innen van az, hogy a „szellemek“-től kapott feleletek 
rendszerint a médium, vagy a vele ülésezők művelt
ségi fokának felelnek meg. A szokatlan meglepő, az ülés 
tagjainak műveltségi fokát meghaladó kijelentések pedig 
részben a médium, részben az llető társaság valamelyik 
tagjának öntudatába futólag belekerült és ott öntudatlanul 
lappangó eszméknek hirtelen való felbukkanása, ön
tudatossá válása. Az öntudatos és öntudatlan eszmék 
végtelenül halk, alig hallható mozgásba hozzák a be
szélő szerveket és az ezen mozgások által keletkezett 
végtelenül halk hangokat a médium a maga „megéle
sített“ halló képességével felfogja és rájuk vagy szó
ban, vagy írásban felel. Végül a fényes feher ruhában 
megjelenő szellemek maguk a médiumok, kik a „hívők“ 
éber figyelmét a homályban elkerülve, fehér ruhát öl
tenek magukra és szellemekként szerepelnek.

Az eddig megjelent szellemek ugyanis túlságosan 
„materializálódtak“ , mert lábuk alatt recsegett-ropogott 
a parkett, erősen suhogott a „szellemköntősük“ , a 
kísérletezők pedig holmi férfi kézelőket, inggombokat, 
vagy női csipkés ruhaujjakat, hideg vagv meleg kéz
érintéseket éreztek, sőt egyik-másik „szellem“ -et annyi
ra elfogta a földi kincsek után való vágy és annyira 
járatosnak bizonyult a földi test ékesítő szerek meg
ítélésében, hogy egy alkalommal a jelenlévők egyiké
nek az ujjáról ép a legdrágább ékköves gyűrűt lehúzta 
és nagy „szellem“ -esen eltüntette. Ezekhez a szellem
jelenésekhez hasonlók a szellemek fényképei. Ezek 
ugyanis s intén vagy maguknak az egyes médiumok
nak, vagy egyes, erre a célra külön készített bábuk
nak előre elkészített, rendkívül halvány fényképfelvé
telei, melyek elé vagy mögé azután vagy az illető 
egyénnek, vagy az illető médiumnak már élénkre ki
dolgozandó képét veszik fel. Innen van az, hogy az egyes 
„szellemek fénykepei olyan semmitmondók, határozatla
nok és annyira hasonlítanak egymáshoz és mindenkihez!“

A pártatlan vizsgálat nagyon leszállította tehát a 
modern „hazajáró“ és hazajárásra kényszeritett lelkek 
létezésébe, egyszóval a Spiritismus igazságaiba vetett 
hit értékét. Még jobban szállítja le ezt az értéket a 
szellemek állapotának a Spiritismus szempontjából 
való megítélése. A mi hivő lelkünk ugyanis azt kép
zeli, hogy szeretetteink szellemei levetve földi porhü
velyüket, tisztultabb, boldogabb világban ébredtek fel 
melyben nagyobb megértés ben és melegebb szeretetben 
van részük mint itt a földön, még a legkedvezőbb körül
mények között volt, hogy mentek nemcsak a földi
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élet minden nyomorúságaitól, hanem embertársaiknak 
minden szeszélyétől és zsarnokoskodásától is és igy 
jóra való akaratokat minden kényszer, akadály és le
folyástól menten a lehetőség legszélsőbb fokáig érvé
nyesíthetik szóval a maguk egyéni szempontjából a 
legeszményibb szabadságban élnek. Hová és mivé lett 
már most ez a sznbsdság a spiritiszták tanítása és 
hite szerint? E szerint a hit szerint a szelfény szel
lemeknek eg('sz é!ete nem áll egyébből, mint folyto
nos, feszült várakozásból, éber figyelemből, hol és 
mikor fordul hozzájuk egy-egy hisztérikus médium va
lam i’ semmit mondó, banális kérdéssel. A szegény 
lelkek, a helyett, hogy pihenhetnének, nyugodhatnának 
az Urnák békességében, vagy n helyett, hogv az Ur 
által eléjök szabott magasztos niunkájokat végeznék, 
kénytelenek világrészről-világrészre, országról-országra, 
városról-városra szaladgálni, hogy megmondják: Hol 
van ez, vagy az a tárgy elveszve, vagy elrejtve? Hány 
éves \ alaki? Mikor fog megházasodni vagy férjhez 
menni valaki? Az egybekelendő jegyesek boldogok 
lesznek-e? Hány gyermekők lesz nem és szám szerint? 
Melyik sorsjegy nyer és mikor? Milyen szert lehet 
hatásosan használni fejfájás, gyomorterhelés vagy 
egyéb testi kényelmetlenség ellen? Ilyen és ezekhez 
hasonló elmésségekkel mulattatják a modern utódok 
az ősök szellemeit. Csak nagy ritkán hangzik el egy- 
egy magvas, tartalmas, mélyen járó, az illető szellem 
nagyságának megfelelő kérdés és reá való felelet. De 
nem is csoda! Hiszen azok, akik a nagy szellemekkel 
társalogni óhajtanak, vajmi ritkán igyekeztek és igye
keznek őket megismerni, vajmi ritkán igyekeztek lelki
világukat Lnnyira tartalmassá, szivüket annyira nemessé, 
értelmöket annyira élessé tenni, hogy magokat arra 
az igazán nagy kiváltságra, a nagy lelkekkel való tár- 
salkodásra, méltókká tették volna. Mennyire rettenetes, 
merész már puszta gondolatnak is az az állítás, 
hogy én, aki csak lelki erőmnek teljes megfeszítésével 
vagyok képes egy Platonnak, Aristotelesnek, Pál apos
tol, Shakcspearnek, Kantnak csak nyelvet és gondol
kodását is megérteni, egyenesen magukkal ezekkel a 
nagy szellemekkel társalogtam! És mennyire groteszk 
még gondolatnak is, hogy Hannibal, Julius Caesar 
vagy Napoleon, akiknek puszta pillantásától is egy 
fél vi ág remegett, egy gyenge hiszterika szavának en
gedelmeskedjenek ! Ilyen kívánság nemcsak kegyetlen
ség, hanem tiszteletlenség, illetlenség, sőt Ízléstelenség 
is lenne. Mivel pedig a dolog természeténél fog *  a 
legnagyobbak neve a legismertebbek és igy őket leg
gyakrabban idézik, érdemes lenne a földi életben va
lami olyat véghezvinni, ami nevünket megörökíteni, 
ha meg lennénk győződve, hogy tudnivágyó utódaink 
évszázadokon keresztül számtalanszor fognak megidéz
ni, hogy megkérdezzenek: milyen idő lesz holnap?

Vagy az lenne a legtöbb sokat gondolkodott, 
dolgozott, szenvedett, fáradott tudásnak, művésznek,
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hadvezérnek, vagy bármi más, az átlagos színvonalon 
felülemelkedő embernek a jutalma, hogy még halála 
után is szolgálja az emberiséget és pedig annak nem
csak testileg, de talán még szellemileg is a leggyen
gébb tagjait? Mi pedig, elhunytjaink iránt érzett min
den őszinte szeretetünk mellett is kivánnók-e nekik és 
tőlük azt, hogy mi, bármely rokonuk vagy ismerősük 
bármely pillanatban maga elé idézhesse őket? Igazi 
szeietet lenne ez? Nem lenne ez a legféktelenebb 
ö-i?és? Minő szívvel gondolnánk kedveseink utolsó 
percére, ha azt tudnók, hogy őket, akiknek e földi 
életben a legtökéletesebb kényelmet és nyugalmat igye
keztünk biztosítani, a síron túl a legkínosabb és a 
legboszantóbb zaklatás várja? Végül mi magunk is 
minő szívvel várnók testi szemeink lezárulását, ha 
csak sejtenők is, hogy ránk most nem a boldog sza
badság, hanem kínos szolgaság kora virrad? íme, 
mivé válik a lélek halhatatlanságának magasztos hite, 
ha rá nézve a spiritismusból a következményeket le
vonjuk! Azonban biztosak lehetünk felőle, az elhunytak 
lelkei sohasem térnek vissza hozzánk vagy bár minő 
földi elő lényhez. És bármennyire szeretnők is elhunyt
jaink lelkét csak egy pillanatra is magunkhoz hívni és 
bármennyire is esnénk eksztáshba, enthusiasmusba, 
önkívületbe, vagy bármiféle „trauce“-ba, minden óhaj
tásunk, vágyakozásunk, büvölésünk és bájolásunk hi
ába való, az elhunytak nem jönnek vissza hozzánk, 
mert „nagy közvebevetés vagyon mi közöttünk.“ A 
k it világ lakói sohasem és semmiképen sem érintkez
hetnek egymással. Tiltja ezt az isteni gondviselés, a 
józan ész t's az igaz szeretet. Ezek azonban nem csak 
elválasztanak bennünket elhunyt kedveseinktől, hanem 
össze is kötnek velők. Nemcsak azt hirdetik, hogy e 
földön sohasem láthatjuk ö*<et viszont, hanem avval 
is biztatnak, hogy másként és másutt találkozhatunk 
majd velők. Az egymást igazán szerető lelkek talál- 
kozhatásának reménysége a legszebb gondolat, ame
lyet az emberiség valaha termelt. Midden vigasztalni 
akaró vallás hirdeti ezt és a legtöbb, a dolgok mélyére 
hatolni akaró, bölcselem foglalkozott evvel A  régi 
bölcselők közt a nagy Plato volt az, aki meggyőző
déssel hirdette, hogy az egymást igazán megértő és 
szerető lelkek, akik bármiféle földi akadály, társadalmi 
előítélet vagy gonosz ármány miatt nem egyesülhettek 
egymással, vagy akiket a halál szakított el egymástól, 
egykoron rátalálnak egymásra és egymásé lesznek. És 
amaz isteni ember, Jézus is, János evangélista szerint 
ezekkel a szavakkal vigasztalta csüggedő tanítványait; 
„felveszlek titeket én magamhoz, hogy a hol én vagyok, 
ti is ott legyetek.“ így hát elhunyt szeretettéinkre gon
dolva mi is mondjuk a magyar költővel:

„Ha nem itt.
Akkor majd ott,
Uram legyen meg
A te akaratod!“

Huszágh Gyula
szécsényl ev. lelkész.

738



46. szám.

K Ü LÖ N FÉLE.

Gyászrovat. Kinszky Béla ny. jegyző, a mén- 
hardi ev. egyház felügyelője 71 éves korában okt. 
26-án meghalt. Késmárkon 82 éves korában meghalt 
Szimonidesz Amália, ki végrendeletében közel 600 
koronát hagyott a késmárki egyháznak.

Felügyelő választás. A szepesremetei evang. 
egyház múlt hó 24-én tartott gyűlésén egyhangúlag Dir- 
ner Sámuel nyug. tanítót választotta meg felügyelőjéül.

Lelkészválasztás. Kakaslomniczra Mohr Gyula 
budapesti s. lelkészt választották meg. aki jelenleg 
tábori lelkészi szolgálatot teljesít.

A második Kálvineum, Alig avatta fel az Orsz. 
Ref. Lelkész egyesület a hajdúböszörményi Kálvineumot, 
ezt az igazán nagyszabású, egy millió koronánál na
gyobb értékű alkotást, máris hozzáfogott a második 
Kálvineum megteremtéséhez! Mert a ref. lelkészegye
sület célul tűzte ki maga elé, hogy a reformáció négy
százados emlékére még két Kálvineumot teremt jubi
leumi alkotásul. A második Kálvineum Losonczon lesz, 
ahol — mint a „Lelkészegyesület“-ből olvastuk — 
már ki van szemelve az alkalmas telek és már van 
egy a Nagy Amália-féle alapítvány tőkéjén vásárolt 
birtok is, amely évenként ez időszerint 10000 korona 
haszonbért biztosit az épitendő leányinternátus fenn
tartására. Ehhez a tényhez és tervhez csakugyan nem 
kell kommentár. Beszél ez maga helyett s ékes bi
zonysága annak a céltudatos energiának, amely ref. 
lelkészegyesületben duzzad és tettekben nyilvánul meg.

Drágasági pótlék. A mogyoródi, 120 lelket 
számláló evang. leányegyház Varga Géza paeorans- 
tanitónak a nagy drágaságra való tekintettel évi 400 
korona személyéhez kötött drágasági pótlékot sza
vazott meg.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.
A m agyar b lb lia tá rs u la t alapjára a gölniezbányai evang. 

egyház 50 koronát küldött be, Jeszenszky Károly salgótarjáni, 
jelenleg tábori lelkész pedig 30 koronával lépett te  tagul. Szép 
példaadás ez úgy egyházaink, mint lelkészeink, valamint mind
azok számára, akik a magyar bibliát szeretik és megbecsülik. 
Várjuk és kérjük a további jelentkezéseket!

Im a k ö n y v ü n k  ingyen  va ló  terjes z té s é re  adakozott: 
Reken János s lelkész Nagyccsa 2 kor. A gyűjtés főösszege. 
127 korona 30 fill.

„A h a z a já ró  le lk e k “-ben közölt anyagot, vagy akár az 
egész tanulmányt a szerző szívesen lelkésztársai rendelkezésére 
bocsátja vallásos estéken való felhasználás végett.

Mai lapszámunkból néhány példánnyal többet nyomattunk 
abban a reményben, hogy e tartalmas tanulmány iránt nem elő
fizető hitsorsosaink egyike-másika érdeklődni fog. Egy szám ára 
kivételesen 50 fillér.

Irta: Dr. Zlmányl Dániel. 
A r a  60 f i l lé r . Megrendelhető az —

„ E v a n g é lik u s  L a p “ 
szerkesztőségénél Nagybör

zsöny (Hontmegye.)

LEGÚJABB

imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.......................................... K 2.—
Finom bőrkötésben, to k k a l .............................. ......  4.80
Párnázott „ „ ....................................  7.—

Világháború 
pontos térképei.
b á korona 2 —

Galicia, i  Olasz* 
ország í  Szerbia 
Franciaország

Oroszország -ban
(S z ib é r iá b a n ) le v ő h a d i  
fo g ly o k  té r k é p e  K 1 , -

■ ■ ■■ =  Kapható: ^
KOKAI LAJOS-nál

Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

O R G O N A - G Y Á R .
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S ir  lo v a g ja  és a Ferenc József 
rend  tu la jd o n o sa

Budapest, X ., S z ig lig e ti-u tc a  2 9 . sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomása csőrendszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, kOzte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azán k  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

vülanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

K.: már Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.



47. SZ
EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT * Ö T Ö D I K  É V F O L Y A M .  *  1915. NOVEMBER 27.

1915.

-  Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZÍ MÓNI DESZ LAJOS.
fő m i.’NKAt Arsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (rályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény,

Tartatom : Bird László: Te benned bizunk. — Schultz Aladár: Adventi üzenet. — S z  /... A berlini scientist pör. — S z im o n id e s z  

Lajos: Ez a köszönet — Különféle. — Szerkesztő közlései. — Hirdetések.

Te benned bizunk.
— A 90- ik zsoltár után szabadon. —

Te benned l iztunk Uram mindenha.
Te voltai hajlékunk, menedékünk.
A hegyek még nem voltak formálva,
Te oltalmunk voltál már minékünk.
Az ég és föld meg semmiségben voltak,
Te már örök, erős Isten valál.
A hajdankortól időtlen-időkig 
Hatalmad, mint erős kőszikla áll.

Az emberélet arasznyi előtted,
Ezer esztendő is semmi csupán.
Elragadod, mint árvíz a földet,
Megsemmisíted új nap virradtán.
Minden álmunk és minden törekvésünk 
Múló virág, bús őszi hervadás;
Ha a Te kegyelmed nincsen vélünk,
Az életünk örökös siratás.

De Te Uram, oly jó vagy és kegyelmes,
Te megbocsájtod minden vétkünket.
S bár napjaink száma nyolcvan esztendő,
Nem méred ki soha éveinket.
Ha élelünket harcokban töltjük,

Te nem késel, de könyörülsz rajtunk.
S a mi lelkünk száll-száll az égen által 
Hő imánkban, mit feléd sóhajtunk.

Hü szolgáid leszünk hát mi is Néked 
És Te nagy Isten, légy a vezérünk.
Dicsőséged áradjon szerte rajtunk,
Ez adjon fényt, hatalmat minékünk.
Ha bánat ér, ha bú-, baj szorongat,
Ne engedj elbukni, Te igazgass.
—  Örökké áldjuk érte nevedet 
Erős nagy Isten, örök, hatalmas!

Bíró UUzltf.

Adventi üzenet.
Irta: 5chultz A la d á r .

Tépett köntösben, kön.töl-ázott ábrázattal és 
prófétai komolysággal köszöntött be az advent. Ha 
fel akarnánk tépni a hegedő sebeket, úgy csak vissza 
kellene tekintenünk az elmúlt egyházi évre, melynek 
gyászos útját tört remények jelzik. De ezt most ne 
tegyük Inkább forduljunk szembe a jövővel, mely 
uj irányt jelöl ki nekünk, uj, súlyosabbnál-súlyosabb 
kérdéseket állit utunkba.

Az advent mindig a komolyság és őszinte meg
térés hirdetője volt. Minden évben uj követelmények
kel állt elő, uj célokat tűzött elénk, mintegy megadta 
programmját egy évi működésünknek.

Do most, mikor a vértől ázott mezők, halmok 
mindennél hangosabban beszélnek és amikor ami 
saját lelkünkre is ránehezedik egy nehéz sóhaj, mely , 
nem tud utat találni kifelé a szívből: ilyenkora prog- 
rammot a korszellem adja meg és a történet esemé
nyei, ezek pedig azt hirdetik nekünk, hogy a mostani 
adventnek kétszeresen komolynak kell lennie és min
denkinek kétszeres komolysággal kell végeznie feladatát.

A földnek minden sarka izzó tűzben ég. És a 
szenvedélyek mindig uj csóvákat vetnek az égő bűnök 
közé. És mi ilyen ördögi világításban léptünk az uj 
egyházi évbe. Nem kell prófétai lélek hozzá, megjó
solni, hogy minden téren nagy átalakulások előtt 
állunk: uj világ és uj szellem fog kialakulni és életre 
kel egy uj, harcban edzett nemzedék, melyet meg is 
kell érteni. Forró gondolatok öltenek testet, remegő 
sóhajok, vágyak és álmok fognak kiegyenlitődni, mint 
viharban a felhők közt levő feszültség, hogy azután 
újra elcsendesedjék minden s felderüljön egy jobb 
kor hajnala!

Advent beköszöntével valami csodálatos, titok
zatos sejtés vett erőt a lelkeken. Az az örök ösztön,
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mely minden gyűlölet dacára is, ott szunnyad minden 
szívben, mintha megérezné a nagy változást, mely 
enyhületet fog hozni mindeneknek. A remény szokat
lan mértékben kezd ébredezni a küzdő katonák szivé
ben épugy, mint az otthonmaradottak között. A kor
szellem, mely különben is minden adventkor ezt Írja 
kapufélfánkra: „kelj fel, világosodjál“ — most feltar- 
tózhatatlanul ragadja magával az emberiséget. Mert 
nem közönséges időket élünk. Az ádvent sem a régi. 
Prófétai advent a mostani: az öröktől való sejtések 
és óhajok beteljesedésének ideje, az Isten országához 
vezető vágyak kitörése, fellángolása a szent érzel
meknek, melyek testet ölteni készülnek. Ma ez a pró
fétai szózat: „kelj fel, világosodjál“ , egy világ vérző, 
vergődő szivének dobbanása, — álom, mely egyfor
mán tör elő a lelkek mélységéből, s amelynek csak 
egy hangja van : béke, béke!

De a béke Isten kezében van. Mienk a munka 
és annak hü teljesítése. És a mostani advent tág mun
kateret jelöl ki számunkra, a harctéren épúgy, mint 
otthon.

A harctéren nehéz kérdésekre vár feleletet az 
advent. Szeretetet hirdetni e szeretet nélküli világban! 
Szeretetröl szólni halait hozó, vészes golyózápor kö
zött, dértől csípett, fagyos, letarolt mezőkön, ellenség
gel szemközt szeretetröl szólni kedveseit féltő, aggódó 
lelkeknek, idegen országban. Kis sötét viskókban, 
ahova csak néha jut el a napsugár, Krisztus kereszt
jének védelme alatt, fájdalomtól megtölt, sápadt arcú 
hősnek, türdmet hirdetni. Mindég vitézségről, kitartás
ról szólni poklok tengerében! Jézust állítani oda min
taképül, fenséges alakját ijeszteni bele a küzdelmekbe: 
a vértől eldurvult lelkekbe, lelkének erejét, jóságát 
hinteni el, elkeseredett, durva harcok között prédikálni 
a keresztyénség fenköltségéről, szivet és lelket meg
indító erejéről: ez lesz a mi munkánk!

Nem kis feladat. Mert a harcoló katonák lelké
ben súlyos kérdések vetődnek fel. Kétkedő lelkűk fe
leletet vár ama sok ellentétre, mely a hosszú szenve
dések alat megérlelődött bennük. Keresztyén türelem, 
megadás, megnyugvás, erény és bűn, béke és harc: 
minderre és még sok másra, feleletet adni, a lelki 
ellentéteket kiegyenlíteni és mindeneket Krisztus hü 
követőinek megtartani, ezt kívánja tőlünk az adve. t.

De nem akarom lekicsinyelni az otthoniak mun
káját sem. Talán szerencsésebb helyzetben, de a 
mienkhez hasonló komoly kérdések és még komolyabb 
feladatok elé állít minden lelkészt a mostani advent. 
Itt a harctéren játszódik le a tragoedia, itt szün meg 
dobogni a szív, hogy otthon annál fájdalmasabban 
dobbanjon meg a gyászolók szive; minden itt kiszá
radt szem, könypatakok kutforrásává válik a szerető 
szivekben otthon. Itt ássuk a sirt, de az igazi temetés 
otthon kezdődik: temetése a szép reményeknek és 
álmoknak, a boldogságnak. Szivek törnek itt ösize,
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otthon a remények. Kincsüket vesztett szülők, hitvest 
sirató özvegyek és sok, sok bánatos árva hulló könnye 
áztatja adventnek útját.

Igen az árvák azok, akikről kell, hogy szó essék 
az adventben Ez az otthonmaradottak feladata. Sok 
apátián árva marad az országban, kik hiába fogják 
egyre hazavárni szerető atyjokat Nem lesz aki szóljon 
szeretettel nékik s őket felruházza. Óh lágyuljon meg 
szivetek a fázó, ártatlan sziveken. Vonjátok közelebb 
szivetekhez őket. Atyjoknak kell ezentúl lennetek. Ke
vés talentom volt eddig rátok bizva, mennyei atyátok 
sokat biz most rátok. Megannyi ártatlan, szegény árva 
gyermek egy kincs kezetekben, drágagyöngy, melyet 
meg kell vennetek, áron is megtartanotok.

Nincs nemesebb érzés, mint atyjává lenni az 
apatlan árváknak. Nincs semmi talán- a földön, mely 
nagyobb lelki megnyugyást és boldogságot adna, mint 
annak tudata, hogy azokon segítünk, kiknek semmijük 
nincs e földön. Mert nem a jólétben és a gondtalan 
életben van a boldogság, ez lehet sokszor önzés is, 
de szivünk nemességéből fakadó jócselekedetek felett 
érzett megnyugvás és kötelességeink hű teljesítésének 
tudata a boldogság. Ezért hirdetjük, hogy „jobb adni, 
mint venni.“

Nézzetek magatok körül otthon, könnyen meg
találjátok az árvákat. Ha megtaláljátok a módját is 
annak, hogy rajtuk segítve legyen, akkor jó adventi 
munkát végeztetek. Ez a ti feladásotok. És ez lesz 
egyúttal legszebb előkészület is az Úr eljöveteléhez, 
ha azokat, akik ő hozzá legközelebb állnak, gondja
inkba vesszük. Hamarosan előtünk áll a karácsony és 
az Úr s számon kéri: mit tettetek értem és azokért, 
akik az enyémek?

Sötét a kép, melyet elénk fest a fájdalom, a 
gyászfátyoltól nem látjuk még a kivezető utat. -

S mégis, mégis! mintha láthatatlan kéz nyúlna 
bele a kietlen sötét harcterekbe, az adventi csillagos 
estéken mimha megmozdulna minden rög, halom 
és szív , mintha a pusztító tűzerő és szikrázó szuro
nyok között ott szunnyadnék, nem, ébredeznék már 
egy alvó gyermek, kinek fényessége elönti a vértől 
ázott csatatereket; mintha bimbójában lenne egy jobb 
kor, melynek szirmai most vannak kfakadóban. Ez a 
sejtésszerü érzelem hullámzik át itt künn a sziveken 
és talán otthon is. Ez a népléleknek és ösztönnek 
ébredése, mely nem szokott csalni. Vajha igy lennel 
Vajha e nagy és véres áldozatban, melyet egy jobb 
jövő reményében hozunk, megtalálnánk zálogát a jövő 
zavartalan boldogságának és békéjének.

Harctér 1915, adventben

A berlini scientista pör.
A „Christian Science“ új amerikai vallás, amely

ről lelkes hívei azt tartják, hogy száz év alatt a fél
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Keresztyénséget meg íogja hódítani. Alapitója Mrs. 
Mary Baker Glover Eddy asszony, aki ezt a vallást a 
múlt század éveiben ftdezte fel. „Tudomány és gyó
gyulás“ c. an^ol nyelven Írott rrunk.ja e vallás bib
liája. Ez a 660 oldalas könyv (ára 20 mái ka) eddig 
több, mint háromszázötvenezer példányban van elter
jedve. Kelendőségének a kulcsa a /, hogy ezt a köny
vet mindenkinek n eg kell szereznie, aki e vallás gyó
gyító erejét és áldásait élvezni akarja. A „Christian 
Scierce“ tanait t bből a könyvből lehet megismerni. 
Hogy könnyebben ménjén a dolog, Mrs. Eddy iskolát 
is nyitott vallnsa tanainak az elsajátítására» ahol 500 
kori na tandíjért bárki megtanulhatta a ráimádkozzás- 
sal való gyógyítás művészetét. Ez az iskola, a bostoni 
íretalizikai College meglehetős látogatott volt. Mrs. 
Eddy saját bevallása szerint egy időben évi 175,(00 
dollár jövedelmet hozc t, ami elég tisztes haszon. 
Ebből a jövedelemből már következtetni lehet hogy Mrs. 
Eddy tanítványainak a száma a tízezret meghaladja, 

•felnőtt híve egy millió van, kik között körülbelül öt
ezer pap terjeszti és ápolja a scientizmus igéit Ame
rikában a mozgalomnak nagy templomai vannak, Né- 
mátországban Hannover városa és Berlin a központ
juk. Itt alig tizenötéves multia tekinthet vissza. Kez
detben a születési és a pénzarisztokrácia mi; atott kü
lönös érdeklődést a mozgalom iránt. Noha az. érdek
lődés némileg lelohadt, azért még mindig elegen van
nak, akik hisznek a scientizmusban *

Ez a csodálatosnak látszó gyors sikír abban 
leli magyarázatát, hogy a scientizmus az embereknek 
betegségeiktől való szabadulást hirdeti. Még pedig 
igen egyszerű módon. N in i kell hozzá se orvos, se 
operáció se diéta, se keserű orvosság, se drága pulila, 
még c s í  k kü földi fürdő se: al i a scientizmus tanaiba 
belemélyed és scientista segítséget vesz. igénybe (min
den Iák gatás csak minimális 2 márka, de van távol
ból veló kezelés is, ami olcsóbb), az feltétlenül meg
gyógyul. A gyógyulást nem annyira a ráimádkozás 

hozza meg, mert ez már elavult és ősrégi methodus 
és nem méltó a modern Amerikához, — azé»t nem is 
helyes a scientisták „Gesundbeter“ rémet elnevezése 
vagy eljárásuknak Gefcit;heilung névvel való illitése 

A gyógyuláséit való könyörgési ek Mrs. Eddy szerint 
nincs semmi értelme. „Az Isim szeretet, szabad tehát 
azt kérnünk tőle, h< gy jobban szeressen bennünket?! 
Isten intelligencia, lehet nekünk a végtelen szellemet 
oktatnunk arra, hogy nekünk mi kell?! Isten . . . 
megteszi a magáét anélkül, hogy alattvalói figyelmez
tessék.“ A gyógyulást a belátás, a scientis'a ismeretre

* A herliui f f i l t n  Íelhaí>nált adatok s>erint Huripában 
és Arr erikában minden héten kél tehát egész éven át 1( 4 uj 
scicnirsia Un piem nyílik n eg, a scfenlizmusnak legalább öt 

millió hive van. New-Yorkban egy év alatt 13,500 beleget 
g yógjkecellek, kik k< zól 11244 tökéletesen nieggyégy ull, 146® 
esetben tart a gyógykezelés.

való jutás hozza meg. Ezért nevezik „kcuozt, én lu- 
dománynak", ezt a vallást. Ennek a tudománynak 
négy alaptétele van.

1. Az Isten minden mindenekben
2. Isten jó, a jó lélek.
3. Mivel Isten, aki minden, lélek, tehát anyag 

nem létezik.
4. Az élet, az I-ten, a mindenható jóság ellen

téte a halálnak, a rosznak, a bűnnek és a betegségnek.
Ezé-bői az nlapmeggyőzödése*b< I folyik, hogy 

miután Is'en (lélek, élet, igazság, jóság) az egyetlen 
létező, az anyag nem más, mint egy rettentő tévedés. 
Ha anyag nem létezik, akkor az anyagiasságból folyó 
bajok, a t<sii betegségek tulajdonképen szintén nem 
léteznek. „Azt mondod, fiogy a kelésed fáj — ez le
hetetlen, n ért a lélek nélküli anyag nem fájhat. A 
kelés csak annak a bizonyítéka, hogy te hiszel a gyul
ladás és a daganat állal okozott fájdalomban és ezt 
a hitedet ki lésnek nevezed.“ „Ha a halandók azt ál
lítják, hogy a levegőváltozás következményekép meg
hűlés, láz, reuma va^y tüdővész lephet fel, akkor ezek 
a következményt k nem a levegőváltozás miatt lépnek 
fel, hanem mert hisznek bennük.“ Mihelyt az ember 
kigyógyul ebből a káros képzelődésből és felemelke
dik arra a tudatra, hoiy anyag tulajdonképon nem 
létezik, tehát betegség, bűn sem létezik, megszabadult 
betegségétől. Azt a módszert, hogyan lehet erre az 
isméi étre eijulni, Mrs. Edd) iskoláiban tanfolyamokon 
tanítják s a tanfolyam hal'gatók olyanokat is meg tud
nak g)ógyitani, akik maguk eire a belátásra nem tud
nak eljutni. Orvosra, gyógyszerekre nincs szükség. 
(Némelyek következetlenségnek tudják be s rósz néven 
veszik Mis. Eddvtől, hogy tana ellenéie egyszer \.) 
fogat kellett húzatr ia s azt 2.) horrendum! fájdalom 
nélkül, vagyis kéjgázzal f úzatta ki.) A scientista-tan 
nemcsak betegség, hanem halál ellen való orvosság 
is Az. emberek ug>anis scientista fe fogás szerint csak 
azért halnak meg, ir.ert botorul abban a hitben élnek, 
hogy meg kell halniok. Ha sikerülne eljutniok arra a 
meggyőződésre, hogy nem kell meghalniok, akkor 
nem is fognak meghalni. Ebben a hitben azonban 
Mrs. Eddy sem volt elég erős, mert nehány éve ő is 
elment a minden élők utján.

Mint vallás, a scientizmus istentiszteleteket tart, 
amelyeken a hivek énekelnek, imádkoznak, a pap, aki 
gyakran nő, írást olvas és prédikál. A prédikáció azon
ban nem szabad előadás és elmefuttatás, hanem ren
desen mozaikszerüen összerakott bibliahelyeknek és 
a scientista bibliának a zagyvaléka. amit Mrs. Eddy 
életében hónapokkal előre összeállított s folyóiratában 
közölt, ezt azután kül. scientista összejöveteleken csak 
felolvastak. A gyógyítások úgy történnek, hogy a 
páciens egy scientista tanítvány jelenlétében (akinek 
az ülésért néhány korona jár) gondolatait a seientista
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tannak arra a scientista tannak arra a főtételére kon
centrálja, „hogy a betegség a bűnnek a következmé
nye, Isten azonban a bűnt nem akarja, tehát meggyó
gyít ha egyedül benne bízom.“ A gyógyulás attól függ, 
mennyire tudja a beteg erre a gondolatra koncentrálni 
egész figyelmét. (Minek ehhez scientista, akit fizetni 
kell?) Ha gyermek a beteg, helyette szüleinek kell 
„gondo lkod tok“ , örült helyett a koncentráció a kör
nyezet kötelessége. A scientisták azonban még tovább 
is mennek: ha kell a távolból is tudnak gyógyítani. 
Egy asszony azt sürgönyzi Berlinbe a scientista tudós 
nőnek: „Kérek három napi kezelést jobb csípőtáji fáj
dalmas izomlázamra“ — ez pedig meghatározzott idő
ben nekiül, koncentrálja a gondolatait, a páciens pe
dig — meggyógyul. Gyógyítanak a scientisták állatokat 
is, sőt egynek sikerült egy hervadó virágot is életre 
keltenie.

Tekintve azt, hogy tényleg sok ember van, akit 
csak a saját képzelgése tesz beteggé s hogy egyik
másik képzelt beteg meggyógyitására akaraterejének a 
felébresztése, vagy szuggesztiv hatás elegendő ez a 
(nyitja a bucsujáró helyeken pl. Lourdesban tönténő 
„csodás“ gyógyításoknak) a Christian science gyógyí
tásainak a valóságát kereken letagadni oktalanság 
volna. Mikor azonban a scientisták arról álmodoznak, 
hogy képzelődésük és koncentrációjuk operativ be
avatkozásokat is feleslegesekké tesz és theoriájukat 
a szülészetben is alkalmazni akarják, akkor nagyon 
indokolt a legmesszebbmenő szkepszis a tudományuk
kal szemben. Bizonyos fokig ártalmatlan tudatlanságuk 
közveszélyessé válhatik, miről e hó elején a bér ini 
scientista pőr ékesen szóló bizonyságot szolgáltatott. 
Napilapokban egy*egy rövid hir jelent meg erről a 
főtárgyalásról. Ez a pör vallásos vonatkozásai miatt 
bennünket is érdekel, azért röviden foglalkozunk vele.

A pör a körül forgott, hogy két berlini színész
nő: Muscha Butze és Alice von Arnauld két scientista 
asszony kezébe került. Az előbbinek cukorbaja volt, 
az utóbbinak valami igen veszedelmes bőrbaja, amit 
orvosi nyelven „Myconis fungoides“ -nek neveznek. 
A két vádlott rávette a két szerencsétlen asszonyt, 
hogy hagyják ott orvosaikat, ne tartsák be a diétát, 
hanem v gyék igénybe a Christián science segítségét. 
A cukorbeteg asszonynak megengedték, hogy cukros 
ételeket stb. egyen, hogy fellépjen, a másiknak a tes
tén levő nyílt sebeit a legbotrányosabb módon el
hanyago lta ik , úgy hogy kuruzslásukkal és tudatlan
ságukkal a két asszony korai halálát okozták. Meg
felelő életmód és gondos orvosi kezelés meghosszab
bíthatta volna az életüket. Az ügyészség gondatlan
ságból okozott emberöléssel vádolta a Christian 
science két tudós nőjét, a berlini III. Landgericht bün
tető bírósága el is Ítélte őket hat—hat hónapi fogházra. 
A  roppant érdekes tárgyalás bővelkedett érdekfeszitő 
mozzanatokban. A lapok jellemzése szerint Ahrens
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Erzsébet az öregebbik váuiottnő (52 éves) a fanatiz
mus megtestesülése. Szemeiben különös tűz, látható
lag rabja scientista meggyőződésének. A másik vád
lottnő 38 éves, kellemes külsejű ügyes és ravasz 
asszony. Külsejéről Ítélve nem annyira a belső meg
győződés, mint a kenyérkereset tette scientistá 'á. A 
vádlottak azzal a kijelentéssel jöttek „pácienseikhez“ , 
hogy Istentől jöttek, az Isten küldte őket. Butze asz- 
szonynak egy csokor virágot küldtek a szanatóriumba, 
ahol tartózkodott, ezzel az ajánlással: „A  mennyei 
Atya keresi kedves gyermekét.“ — Az első dolguk az 
volt, hogy pácienseiktől távoltartották az orvosokat s 
noha tiszta pillanataikban, környezetük hatása alatt a 
páciensek néha kételkedni mertek állapotuk javulásá
ban, mégsem kerestek szakszerű segítséget számukra. 
A védelem egész csapat tanút sorakoztatott fel, akik 
a Christian science-nek köszönhették az egészségüket, 
tekintve azonban azt, hogy a Christian Science nem 
sikerült gyógyításainak az áldozatai a temetőkből fel 
nem sorakozhattak, a törvényszék a védelem tanúit 
sem akceptálta, hanem nagymérvű gondatlanság miatt 
kimérte a vádlottnőkre a büntetést. Az ügyész kije
lentette, hogy a scientizmus csalás, a két színésznő 
áldozata lett saját könnyenhivőségének, ennek a tudo
mány cégére alatt fellépő sem keresztéuy sem tudo
mány számba nem vehető amerikai ötletnek és ebből 
az ötletből élő, őket behálózó két asszonynak. A bí
róság bebizonyitottnak vette a nagymérvű gondatlan
ságot, kiemelte ítéletében a két scientista nő abszolút 
tudatlanságát orvosi téren, amit csupán az enyhít, 
hogy eddig büntetlenek voltak s hogy legalább maguk 
hitt k a scientizmusbao.

Nagy kár, hogy nekünk sem terünk, sem elegendő 
szakértelmünk nincs a per tüzetes ismertetésére, külö
nösen pedig a Christian Science és a komoly orvos- 
tudomány igazának a megállapítására. A berlini ítélet 
némi irányt mutat a Christian Science megítélésében. 
A Chr stian Scienca káros és közveszélyes mozgalom, 
amelytől jó óvakodni és óvni az embereket. Az ilyen 
kuruzslások ellen való küzdelemben az orvoson kívül 
szép szerepe van a papnak és tanítónak. A nép fel
világosítása az egyedüli orvosság a vallásosság színé
ben feltűnő értelmetlenségek és az emberek zsebére 
spekuláló ravaszkodások ellen.

S z. L .

Ez a köszönet?
Lapunk mai hírei között olvasható, hogyan jutal

mazza egyik előkelő, az országban súlyánál és jelen
tőségénél fogva vezérszerepet vivő egyházunk azokat 
a papjait, akik tábori lelkészt szolgálatot teljesítenek. 
A budapesti deáktéri magyar egyházról van szó, mely
nek Raffay Sándor oki. theol. professzor, a magyar-
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honi evang. lelkészegyesület immár véglegesített elnöke 
a lelkésze. A tábori lelkészi szolgálatot teljesítő jutal- 
mazoltak ezen egyház se^édlelkészei: Szántó Róbert 
és Jurányi Lajos, kik közül az előbbiről tudják olva
sóink, hogy ő irta lapunkban a Mosztári leveleket s 
hogy tábori lelkészi szolgálata közben súlyos beteg
séget szerzett, melyből azonban szerencsére felépült, 
az utóbbi pedig Wienben végzi nehéz munkáját.

Köztudomású, hogv a budapesti egyhiz egy évi 
próbaidőre választja s csak azután véglegesíti segéd
lelkészeit. Szántó és Jurányi próbaévőket nem tölthet
tek ki, mert az elsőt négy havi, a másod kát pedig 
tizenegy havi deáktéri működés után tábori lelkésszé 
rendelték be. Szántó közben lemondott deáktéri állá
sáról, Jurányi azonban kérte az év letelte után végle
gesítését. A tábori lelkészség ugyanis átmeneti állapot, 
nem életpálya. A háborúnak egy-kettőre vége lehet — 
ugye: bár ma vége volna — akkor azután le kell 
vetni a csukaszürkét s be kell megint U'ni a dcáktéri 
sötét irodába, végezni százszámra funkciókat, s várni 
azt a boldog órát, melyben egy vidéki egyház szemet 
vet a főváros neves, fiatal papjára, aki vágyik már 
nyugalom, békesség és önállóság után! . . .

A dolog azonban nem ment simán. A pesti egy- 
iház tanácsában akadt oly felszólaló is, aki jurányi 
kérvényét azzal akarta a napirendről levétetni, hogy 
Jiiszen a: sem lévén bizonyos, hazatér-e háborúból, 
ókorai még a kérdéssel való foglalkozás . . .  Az egy
háztanács többsége azonban arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy Jurányi véglegesítését ajánlja a köz
gyűlésnek. A közgyűlés az egyházlanács ajánlatával 
szemben a véglegesítés kérdését elejtette s Raffay 

.Sándor lelkészt felhatalmazta katonai lelkészi szolgá
latot teljesítő segédlelkészei helyének a betöltésére.

Meg vagyok őszintén győződve róla, hogy forma 
•szerint igaza volt a közgyűlésnek, azt is szívesen 
megengedem, hogy jog szerint is kifogástalanul járt 
el, annál inkább hiszen Szántó és Jurányi nem vitték 
kényéi törésre a dolgot, hanem a döntés előtt a sok 
huzavona miatt lemondtak állásukról azonban az ered
ményt látva szintén meg vagyok győződve, hogy eb
ben az ügyben úgy Szántóval, mint Jurányival szem
ben a pesti magyar egyház nem járt el azzal a mél
tósággal és jóindulatú türelemmel, amit ettől az egy
háztól szintén megvárhatnánk.

Nem mehetek bele a jogi és egyéb okoskodások 
útvesztőjébe, csak azt látom, hogy a háború közepén 
ennek a két hazafias, nagy kockázattal járó munkát 
végző segéd elkésznek a lába alatt hirtelen kisiklik a 
biztos talaj . . .  A háború után útra kelhetnek és fa- 
cérkodhatnak, amig megint valahol helyet kapnak 
maguknak. A kormány kül. rendeletekben a magán 
alkalmazottak, ipari munkások etc. jogviszonyait sza
bályozza azon általános elv szerint, hogy az alkalma
zási viszony a háború következtében meg nem szü-
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nik, hanem csak felfiiggesztetik a háború tartamára, 
a mi egyházunk pedig az utcára teszi segédlelkészeit. 
Lemondtak?! . . .  Jó. Lemondtak. De ezzel bolondot 
cselekedjek, akár kényszerből, akár jókedvből, akár 
elkeseredésből cselekedték. Ez nem érv állásuk vég
leges betöltése mellett. Az az egyház, mely legfőbb 
hivatásának a lelkipásztorkodást tekinti s a „legeltesd 
az én juhaimat“ felhatalmazásra hivatkozva beleszól 
abba, hogy hivei tönkre ne igyák magukat, gyerekei
ket vallásosan neveljék stb. stb. fiatal, tapasztalatlan, 
állásukat hirtelen odadobó káplánjainak is tar
tozik annyi — lelkipásztori hűséggel, hogy azokat sem 
engedi bolondokat cselekedni, még ha erre minden 
hajlandóság meg volna is bennük. Ha lemondtak, — 
miért mondtak le? Olyan nagyon a fejükbe szállt a 
táb. lelkészi fizetés és a tífusz vérhas, tüdőcsucshurut 
malária és egyéb nyavalyákra való kilátás, hogy többé 
nem akarnak visszatérni rendes polgári foglalkozá
sukhoz? . . .  — meg kellene őket győzni meggondo- 
látlanságukról és oktalanságukról és nem volna sza
bad felrobbantani mögöttük a hidat, amelyen vissza
térhetnének! Ennyivel a jó pásztor legutolsó juhának 
is tartozik. Egy segédlelkész azonban nem tartozván 
a „juh“ kategoiiába: vele szemben nincsenek az egy
háznak kötelezettségei? . . .

A köz szempontja fontosabb az egyéni szem
pontnál — ezt vethetik felfogásom ellen. Megengedem. 
Azonban tudomásom van arról, hogy mindkét segéd
lelkész helyének a betöltésére ideiglenesen visszatéré
sükig is akadt volna vállalkozó Vagyis a két segéd
lelkészt sem kellett volna lemondásra érett helyzetbe 
hozni, a lelkészi hivatalban szü<séges segéderők híját 
sem érezte volna meg az egyház. Hogy ezek az ideig
lenes slelkészek jönnek-mennek, az is olyan nagy baj? 
Soha nagyobb ne legyen! Ennyit sem lehet a háború 
miatt eltűrni?! . . .  A köz szempontja amúgy sem a 
végleges segédlelkészek alkalmazását tartja a legfőbb 
bölcseségnek. A segédlelkész 22 éves, iskolából kike
rült, tapasztalatlan, megemésztetlen tudású ember. Cso
dáljuk, hogy a pesti egyház nagyarányú segédlelkész- 
gazdaságával eddig is birt boldogulni. Lelkészeit le
foglalja a sok közegyházi, kerületi egyetemes, irodal
mi ügy, a tulajdonképeni lelkészi teendők túlnyomó 
részét segédlelkészek végzik! Ez már maga is oly 
helyzet, hogy segíteni kellene rajta. Végleges segéd
lelkészek tartása nem megoldás. Emellett kár arra szót 
is vesztegetni, hogy a köznek egyeseket szükségtelenül 
nem szabad áldozatul hozni. Szántót és Jurányit a 
fentieknél fogva ilyen felesleges áldozatoknak kell te
kintenünk Nem tették ugyan az utcára ki őket, 
hanem addig tárgyaltak es leveleztek velük, amig 
szegények elunták a sok huza-vonát és lemondtak a 
véglegesítés kilátásáról.

Azt hiszem, erre az esetre rá lehet mondani, hogy 
a summum jus mellett sincs egészen rendjén. Azért.
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mert egy segédlelkész tábori lelkészi szolgálatot vé
gez, nem volna szabad, hogy az legyen a sorsa, ami 
a deáktérj segédlelkészeknek, hogy t. i. az egyik le
mond, a másik véglegesítését kéri és azután mond le 
s hogy végül a közgyűlés az egyháztanács véglegesí
tést ajánló javaslata ellenére betölteti az állást.

Ilyen jutalmat, ezt az elismerést érdemlik egyhá
zunk részéről?! . . .

Ezzel a szónoki kérdéssel leteszem a tollat. Tu
dom úgyis, hogy nem kapok rá feleletet. Ha felel is 
rá valaki, csak szóval, ah! oly szép szavakkal adja 
meg majd a felvilágositást. Én azonban esak azt tar
tanám igazi feleletnek, hogyha a pesti egyház azt 
izenné Szántónak és Jurányinak. „Ne okoskodjatok. 
Mindnyájan elhamarkodtuk a dolgot. Vonjátok vissza 
a lemondástokat. Amig hazakerültök, majd csak segí
tünk magunkon valahogy.“

Ebben az izenetben azonban nem tudok re
ménykedni. Szimonidesz Lajos.

«

K Ü L Ö N F É L E .

Á pesii ev. m agyar egyház f. hó 2 i - én rend
kívüli közgyűlést tartott Kaczián János esperes-lelkész 
és Dr. Pözel István egyh. gondnok, h. felügyelő elnök
letével. A lemondás folytán megüreseee t egyh. köz
ségi felügyelői tisztségekre az egyh. tanácsi ajánlással 
egyértelműen közfelkiáltás sál Dr. Mágocsi-Dietz Sán
dor egyet, tanárt egyházfelügyelővé, Br. Radvánszky 
Albertet másodfelügyelővé választottak meg. Az eskü
tétel megtörténtével egyh. elnök üdvözölte a megvá
lasztottakat, feladatuk teljesítésének súlyára emlékez
tetve őket. Utalt ama jelmondatban: „a szükségesek
ben egység, a kétségek-szabadság, mindenekben sze
retet“ rejlő erőtényezőkre, amelyeknek hiánya mint 
minden t özösség, az egyházakban is tétlenségre kár
hoztatja, viszont meg tettre serkenti. Felügyelők vá
laszukban hangozta ták a feletti előzetes töprengésüket 
vájjon méltók-e ilyen fontos tisztségek betöltésére, van-e 
elég erejük, rátermettségük azok viseléséhez. Egyház- 
felügyelő egyházának más-más téren való szolgálata, 
érdekeinek elöbbrevitelét mindig legfőbb feladatának 
tekintette. Másodfelügyelő tudatában van annak, hogy 
a megtiszteltetés nem neki, aki az egyházi életben ed
dig keveset szerepelt, hanem az általa viselt névnek 
szól. De az Isten által kiszabott kötelességtefjesités elől 
nem tér ki, a hithü ősökhöz méltón. A kölcsönös bi
zalom, támogatás jóleső tapasztalása, fájdalmas nélkü
lözése lesz a zsinórmértéke mindenkori következetes
ségének a személyét illető következmények levonásá
ban. Egyháztanácsi előterjesztésre volt egyházfelügye
lőt Dr. Zólyomi Wágner Géza érdemei elismeréséül 
örökös tb. felügyelőséggel tisztelték meg Dr. Pőzel 
Istvánnak köszönetét fejeznek ki az elnöki teendők 
odaadó teljesítéséért a helyettesítés ideje alatt. A pesti 
ev. magyar egyházban szokásos egy évi próbaidőt be
töltött Jurányi Lajos és Rapos Vi tor segédlelkészek 
véglegesítésének tárgyalásánál Raffay Sándor, dr. Zsig
mondy Jenő ismételt hozzászólása után Rapos Viktor 
meghívólevelének kiadását elhatározzák, mig az idő
közben egy évi próbaidejének letelte után tábori lel- 
készi szolgálatra Bécsbe bevonult Jurányi Lajos vég

tő l

legesitésétől — az egyháztanács 1915. okt. 25-i ülésé
nek javaslatával ellentétben — eltekintenek. Ennek 
megfelelőleg felhatalmazták Rgífay Sándor lelkészt 
tábori lelkészi szolgálatot teljesítő két segédlelkészé
nek: Jurányi Lajos és Szántó Róbert akinek pr< baéve 
éppen katonai szolgálata miatt hiányzik — állásának 
betöltésére. A hozzászólalok megegyeztek abban, hogy 
a helyettes-ideiglenes segédlelkészekkel való meddő
nek bizonyult kísérlet után további bizonytalanságnak 
a mindenkori érdekelt lelkész nem tehető ki Az ellen- 
véleményt egy két kö7beszó!ás képviselte. Ezenkívül 
dr. Kayser Szilárd (Raffay mindkét helyettes s. lelké
sze időközben lemondott) egyhá/tag érdeklődött a 
felől, vájjon az egyházközség előzetesen kikötötte-e 
meghívott segédlelkeszeinek a próbaév letelte után 
foganatositandó vég'egesités jogát, nehogy ellenkező 
esetben az illető jogorvoslatot nyerve, a közgyűlés 
haiározata megcáfoltassék. A helyi szabályz; t értelmé
ben adott válasz igenlő volt. Egyházi elnöknek Raffay 
Sándor által támogatott előterjesztésére a közgyűlés 
véglegesitési jogának továbbra is érvényben maradása 
mellett elhatározták, hogy jövőben a meghívólevél 
azonnali kiadása kötelező annál is inkább, mivel az 
eddigi helyi gya' orlat idevágó intézkedése ellentétben 
áll az egyet, szabályrendelet megfelelő intézkedésével.. 
Ily értelemben Szabó Gábor eddigi helyettes s lelkész 
meghívólevelének kiadását is t Rendelték. Kapcsolatban 
Blankenstein Alajos és társainak határozathozatalra 
váró kérvényével, amelynek értelmében Majba Vilmos 
X. I er. lelkész jelenlegi 1500 K. lakbére visszamenő
leg 1915. jan. l-étől kezdődőleg es nem egy korábbi 
(rnárc. 8-i tanácsülés határozata szerint) a békekötést 
követő első bérnegyed kezdetétől emeltessék évi 50Q
K.-val Blankenstein Alajos, dr. Zsigmondy Jenő, dr 
Kayser Szilárd, dr. Pőzel István hozzászólása után 
már-már kialakult az a felfogás, hogy az évi 50 0  K 
lakbértöbbíet 1916 jan. l-étől esedékes. Dr. Zsi mondyr 
Jenő nem fogadja el kérvönyezőknek azt az indokolá
sát, hogy a megfelelő fizetési osztályba tartozó vallás
tanárok évi 1600 K lakbérével eszközölnek összeha
sonlítást s ebből a tényállásból következtetnek az 
1500 K lelkészi lakbér tarthatatlanságára. Blankenstein 
Alajos dr. Kayser Szilárd által pártolt, dr. Zsigmondy 
Jenő, dr. Pőzel István egyh. gondnok által ellenzett 
újabb hozzászólása után, m egál lapított szótöbbséggel 
a kőbányaiak óhaja teljesült. A gondnok fedezet hiá
nyában már előzőleg kilátásba helyezett felebbezését 
határozat ellen bejelentette. Dr. Zsigmondy Jenő indít
ványára a három lelkésznek drágasági pótlék cimén 
az 1916. évre á 5 0 0  K -á t szavaztak meg. Az egyház
tanácsi előterjesztést egyes egyháztagok személyes já
randóságának arányosításáról helybenhagyták. Az ará
nyosított személyes járandóságokat 1916. évtől kezdve 
vetették ki. Miután Dr. Szalay Sándor III. kér. egy
házközségi felügyelőnek a budapesti ág hitv. ev. egy
házmegye f. é. (jun. 28.) közgyűlés által megküldött 
indítványát egy központi nyilvántartó és gazdasági hi
vatal felállítása tárgyában elfogadták, a közgyűlés 
végett ért.

Hazafias közgyűlés. A bajai evang. egyház- 
község f. hó 7-én tartott közgyűlésén Imrék Sámuel 
lelkész indítványára egyhangú lelkesedéssel elhatá
rozta, hogy templomának harangjait és nélkülözhető 
fémtárgyait hadi célokra felajánlja. Ugyanezen egy
házközség a 3-ik hadikö'csönből is mint annakidején 
az 1-ső és a 2-ikból 5000 K-át jegyzett. Eddig összes
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jegyzése tehát tizenötezer korona. Dr. Makray László 
indítványára pedig egyhangúlag kimondotta az egyház, 
hogy a német nyelvű istentiszteletek számát redukálja 
s az eddig havonként egyszer, valamint a sátoros 
ünnepek 2-ik napján tartani szokott ilyen nyelvű 
istentiszteletek helyen ezentúl évente csak harmat fog 
iartani, u. m. karácsony, húsvét és pünkösd 2 napján.

A gyermekek evang. nevelése ügyében tartott 
konferencia (Budapest nov. I.) hozott egy pár hatá
rozatot, melyek megszivlelése gyermeknevelésünk ja
vára válna. Első követelése: többet foglalkozni a 
vallásos neveléssel! Azután: a családi életben fel 
kell eleveníteni a házi istentiszteleteket! Azután: Nem 
szabad megelégedni a hivatalosan végzett hitoktatás
sal, hanem azt ki kell bővíteni és mélyíteni bibliaórák
kal, vasárnapi iskolával! Végül; irodalmi társasá
gainknak komolyabban kellene venniók vallás peda
gógiai feladataikat és magasabb színvonalon álló 
gyermekirodaimat kellene teremte niök.

A lelkészt fizetések javítása ügyében dunán- 
innenni egyházkerü'et is hozott egy határozatot, a- 
melyben felhívja az egyházakat, hogy választott tiszt
viselőiket tisztességesen lássák el, miután különösen 
az adóalapi segélyből úgyis tetemes segítségben része
sülnek Ne engedjék különösen a mostani nehéz idők
ben. I ogy családjaikkal együtt nyomorogjanak. Ezt a 
közgyűlési határozatot minden tisztviselő hálával ve
szi, mive! azonban az egyházak hivei a közgyűlési 
jegyzőkönyveket nem igen szokták olvasni, jó volna, 
hogyha a közgyűlési határozatok végrehajtása felett 
őrködni hivatott tényezők, különösen pedig a püspök 
urak más módon is gondoskodnának az ilyen hatá
rozatok közhírré tételéről, azután pedig végrehajtásáról 
is. Talán egy körlevél elég volna. Ebben hivassanak 
fel az egyházak, hogy amennyiben szükség van intéz
kedésre és az egyház kellő fedezettel is rendelkezik, 
tartsanak közgyűléseket e tárgyban és határozataikról 
az espereseket és azok utján, vagy pedig közvetlenül 
a püspöki hivatalt értesítsék. Talán ebben a formában 
némi sikerrel járna olyan helyeken is ez a jogosult ak
ció, ahol az érdekeltek maguk húzódoznak a dologtól.

Amerikái változások. Dianiska Bertalan M a- 
hanoy- City-i lelkésztől kaptunk egy pár kedves sort. 
Többek közt a köv. figyelemreméltó dolgokat Írja: 
„Okt. 1-e óta a clevelandi D. Luther Mártonról elne
vezett töt egyház lelkésze vagyok. Elődöm Bódy 
János volt, aki ezelőtti parochiáját Charleroiban fog
lalta el ismét. A f. évi szeptember hó 8— 12-ig Rock- 
Island-ban (Illinois) megtartott General Council a 
kötelékébe tartozó és a kivándorlóit magyarhoni evan
gélikusok gondozását is szivén viselő u. n. „Slav 
Mission Board“ nevét „Slav and Hungarian Mission 
Board-ra változtatta. Ezen bizottság jelenleg az összes 
amerikai magyar evang. egyházakat tekintélyes összeg
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gél támogatja. E bizottság tagjává az ez évben össze 
gyűlt General Council Dianiska Bertalant négy évre 
újra megválasztotta. A bizottság többi tagja angol és 
német. A board u. n. superintendense az ó hazában 
is ismert Dr. Ramer. Erről a változásról mi itthon 
örömmel veszünk tudomást. Az amerikai magyar 
evang. esperesség úgyis a jövő zenéje még. Amig 
megvalósul, eddig jól esik tudnunk, hogy az a kötelék, 
amelybe egyházaink tartoznak nemcsak anyagi és 
szellemi támogatásban részesíti őket, hanem nemzeti 
önállóságunkat elnevezésében is kifejezésre juttatja.

A ríFhii betegségek ellen való küzdelemre
a háborúban is rendkívül nagy a szükség. A hadra 
kelt sereg mögött prostituáltak légiói igyekeznek ki
elégíteni a keresletet: a halál bizonytalanságában az 
élet gyönyöreit még egyszer, vagy utoljára élvezni 
akarok vágyait. A prostitició azonban most különösen 
termékeny fés/ke a kü'önböző némi betegségeknek. 
Megdöbbentő statisztikák szólnak arról a pusztításról, 
amit részben a hadsereg harcképességében, részben 
pedig később a családi ólet tisztaságában és az utó
dokra való hatásában ez az állapot okoz. Azért meg 
kell becsülnünk és támogatnunk kell azokat az akci
ókat, amelyek a nemi betegségektől óvni kívánják 
katonáinkat. Külső rendszabályok igen sokat használnak, 
a legtöbbet azonban a prostitúciótól való teljes tar
tózkodás ér. Ez az álláspontot juttatja kifejezésre dr. 
Dobrovits Mátyás, ki mint a pozsonyi egyház felügye
lője egyházunk közéletében is tekintélyes szerepet ját
szik „Die Verhütung der Geschlechtskrankheiten“ c. 
röpiratában, melyet a katonák figyelmeztetésére adott 
ki. Nagy tudású, évekre terjedő nagyarányú praxissal 
biró orvos mond ebben egy katonalevél kapcsán 
megszivlelésre méltó dolgokat! E röpirat terjesztését 
eminens szükségnek tartjuk! Egyelőre csak németül 
v.tn meg. Magyarra való fordítását kérjük és várjuk. 
Akik a röpirattal meg akarnak ismerkedni s azt ter
jeszteni akarják: forduljanak dr. Dobrovits Mátyáshoz 
(Pozsony, Mihálykapu u.), akitől ingyen kapják meg 
azt a szükséges mennyiségben.

Tudósítás. Az egyetemes közgyűlés felhatalma
zást adván a lelkészsegélyezési alap bizottságának, 
hogy a szab. rend. értelmében igényjogosultak igé
nyeinek kielégítése után netán rendelkezésre maradó 
feleslegből különös méltánylást érdemlő esetekben 
legjobb belátása szerint más lelkészeket is részesít
hessen segélyben — a bizottság a f. évben a segélyek 
felosztását csak deczember hó közepén fogja eszkö
zölni. Ezek értelmében felhívom a lelkész uraJcat, kik
nél ilyen különös méltánylást érdemlő eset fennforog, 
hogy megfelelően felszerelt kérvényeiket illetékes es
pereseik utján bezárólág f. évi decz. 5-ig közvetlenül 
hozzám adják be. Dr. Szelényi Aladár egyetemes 
főjegyző.
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SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI.

Im a k ö n y v ü n k  ingyen va ló  te rjesztésére  adakozott: 
Czipott Géza Sztgotthárd 1 ko r, Gyalog István Kéty 1 kor., 
Wallrabenstein Jakab Homokos 1 kor., Krajnyák János Sváb
falva 2 kor. A főösszeg: 132-30 K,

A zt a f las tro m o t, amit az Evang. Közérdek (23. sz.) 
tapaszt a Luther társaság „minden tekirtetben helyben hagyott 
főtitkári évi jelentésére," nőm sajnáljuk a főtitkártól. X baráti 
védelmével szemben csak az Evang. Lap 45. számában megje
lent tudósításra mutatunk rá, Abban hivebben van leírva a 
közgyűlés lefolyása, mint azt X. teszi.

U gyancsak a K özérdek hasábjain veszi pártfogásába 
Nikodemusz Károly Vidovszky Kálmán könyvét, amelyet én a 
41. számban bíráltam.

Az ellenbirálat azonban nem az én bírálatommal s nem is 
Vidovszky könyvével foglalkozik, hanem — „Isten közelében" 
c. imifádságos könyvünkre teríti rá a lepedőt. Ebből nyilván
való, hogy nem Vidovszky könyve volt az igazi téma, hanem 
az, hogy rajtam keli ütni egyet. Nincs az uraknak egyéb dolguk?

Élik. Hit szinkliL
Irta: Dr. Z im ányi Dániel.

Á r a  60 f i l lé r .  M e g re n d e lh e tő  a z
„E v a n g  e 1 i k u s  L a p “

s z e rk e s z tő s é g é n é l N a g y b ö r
zs ö n y  (H o n ttn e g y e .)

LEGÚJABB

Imakönyv
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

RAFFAY SÁNDOR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben.........................................K 2.—
Finom bőrkötésben, t o k k a l .............................„ 4.80
P^-názott ,, „ ...................................  7.—

Gyakorlatilag beigazolódott, hogy SCHOLTZ  
T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szim onidesz  

L a jo s  által összeállított

ISTEN KÖZELÉBEN
cimü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös k a to n a i k ó rh á z i 

is teniiszte ieteken a nagy énekeskönyvet p ó to lja , a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskönyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó áron pótolható annak ka to n a i 

is ten itisz tekre  va ló  beszerzésével.

A táborba való küldés megkönnyítése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: darabonként 2 
fillérért.
Egyes példány ára 30 fillér, 50 példányon felüli rendelesnél példányonként 24 fillér.

— - —— = R e n d e lé s e k =  ......... ..... -

IX,, Ferencz-körut 19—21 intézendí'k.

Világháború 
P8üt9S térképei.

á korona 2 — O

Galícia í  Olasz
ország iSzerbia
FranciaorsrArf

Oroszország -ban
(S z ibériában) le v ő h a d i 
fo g ly o k  té rképe  K  1, —

Kapható:

KÓKAI LAJOS-nál
Budapest, Kamermayer Károly-utca 3

O R G O N A -G Y Á R .
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

Rieger Ottó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S z e n t-S lr  lo v a g ja  és a Feren c  Jó zse f  
ren d  tu la jd o n o sa

Budapest, X., Szig ligeti-utca 29. sz,
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitön- 
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomás'! csőrendszert, (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

vlllanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál. •

OOOE XOOOJ [OOO
Kalmár Bertalan könyvnyomdája, Aranyosmaróton.
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Ének.
(Dallama: Óh sirhalom —)

Óh sirjatok,
Zokogjatok
Ti bús szomorti lelkek!
Kőnytül könnyül meg a szív,
S enyhíiletet leltek.

Van rá okunk,
Hogy zokogunk,
S könny áztat minden orcát: 
ítéletet tart az Ur,
Gyászol Magyarország.

Hamvadozól,
Hervadozól 
Nemzet színe, virága,
Édes anyák, özvegyek 
S árvák fájdalmára.

Halld meg a jajt,
Sűrű sóhajt.
Könyörülő nagy Isten!
Vérző sebre balzsamot 
Add, szent Fiad hintsen!

Ki a honért 
Ont drága vért:
Örök dicsőség annak!
Sírhalmán a szabadság 
Rózsái fakadnak.

Nem hal meg az,
Ki hű s igaz,
Áldásban él s emlékben 
Földön része könny s virág 
S korona az égben.

Sántha Kórcly.

Hiszek a világosságban.
Janos ev. 12. „Higy- 

jetek a világosságban, 
hogy a világosságnak 
fijai legyetek.

Az én egyháztörténetem, amit tanultam, ezzel a 
mondattal kezdődött: Sötétség borítá a főidet, mielőtt 
az üdvösség hajnalcsillaga az emberiség számára 
felragyogott volna. . . .  Ez a közönséges keresztyén 
felfogás: Krisztus előtt sötétség, buti, gyász, vára
kozás, mióta Krisztus megjelent, mióta az ő csillaga 
felragyogott, azóta az üdvösség részesei vagyunk; új, 
Istenben való élet lehetősége nyílt meg minden ember 
számára, amelyben fénylik a világosság. . . .

A rideg valóság kézzelfogható tényei ezzel az erős 
hittel vallott optimizmussal örökké harcban állanak. 
Világosság?!... Ha régi csudaéhes és csudáiéit legen
dás könyveket nyitunk ki, aggódva kérdjük: ez 
világosság? Ha boszorkányüldöző eretnekégető kegyet
lenségektől olvasunk, megdöbbenve fojtjuk vissza 
lélekzetünket: ez volt a szeretetben való élet? Ha 
beleéljük magunkat egy-egy egyház több évszázados 
tanainak az avétt kőszívüségébe, fájó kételyek támad
nak bennünk: csak ezek, kizárólag ezek hívése vezet 
az üdvösségre?! . . .

Aki belenézett az élet mélységeibe, aki látta azt 
a nyomorúságot, amely keresztyénnek mondott tár
sadalmakban is ott terjeszkedik mellékutcákon félre
eső zugokban is égre kiált a szegénység rongyai 
miatt, az tudja, hogy a sötétség és bűn démona nem 
futott meg végkép a világosság sugárözöne előtt. 
Most pedig, hogy lobogó tüzek fényinél kéztördelve
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tépelődünk, a lángban álló világ láttára, ki tudja hinni, 

hogy az üdvösség delelő napja ragyog a fejünk 
felett ?! . . .

Kétségek és félelmek, aggodalmak és keserűségek 
között telik az életünk. Kikémlelünk az éjszakába, 
sok veres tűzön túl keressük, hol hasad már meg az 
égünket borító gyászlepel, mikor tör elő hasadékán 
az első napsugár. Meddig tart még az éjszaka ?

Ez a mi adventi hangulatunk. Ez a szivünkbe mar
koló kérdés. Ha Krisztushoz megyünk vele, a mi 
Urunk feddőzve mutat rá keresztjére. Ne a világ 
békességét, a külső békességet keressétek! Én a s z í v  

békességét hoztam nektek ajándékul. Isten országa 
nem itt, vagy ott, hanem tibennetek vagyon.

Több boldogságot el nem érhetünk. Földi paradi
csomról, örök békéről hiába álmodozunk. Hiú ábránd 
volt eddig, ki tudja meddig az marad. Az élet tör
vényeivel hiába szádunk szembe. A küzdelem minden 
kilátás nélkül való. A törvény letiporja vele ellen
kező gondolatszövevényeinket, mint a prairieken végig- 
száguldó gyorsvonat a kemény fejével elébe álló 
bölénybikát.

Azonban bármily alázattal, bármennyi megadással 
járjuk is az élet utait: hiszünk a világosságban! 
Minél nagyobb a terhűnk, annál több az erőnk, hogy 
hordozhassuk. Minél feketébb az ég körülöttünk, 
annál nagyobb a sóvárgás bennünk világosság után. 
Minél mélyebbre sodrott az élet őrvénye, annál erő
sebb az életösztön, a felfelé való törekvés, a vágy a 
magasságok felé!

Advent — nem csak azt teszi, hogy eljött a világos
ság. A mi adventunk, vágyaink, sóvárgásunk azt 
mondják nekünk, hogy hozzánk is, nekünk is el fog 
még jönni! Lassan dereng, lassan világosodik, de 
hiszünk benne és e világ sötét utain is úgy járunk, 
hogy ne piruljon orcánk majdan a világosság fényé
ben sem.

Sz. L.

Egy tankönyv kálváriája.
A legutóbbi egyetemes közgyűlés elfogadván a tan

ügyi bizottság javaslatát, kimondta, hogy mivel 
dr. Szelényi Ödön: Ev. keresztyénség világnézete c. és 
ideiglenesen 2 évi használatra engedélyezett tanköny
vét a hozott határozatnak megfelelőleg (?) át nem 
dolgozta, további haladékot már azért sem ad, mert 
ezt a szerző nem is kérte s a tankönyvet továbbra 
nem engedélyezi.“

Én tisztelettel hajolok meg egyházam legfőbb kor
mányzóhatóságának határozata előtt, de azt mégsem 
állhatom meg, hogy a tanügyi előadó tett javasla
taihoz nehány megjegyzést ne fűzzek.

A távolálló, ha elolvassa a fenti határozatot, azt 
hihetné, hogy itt egy minden kritikán aluli, közve
szélyes tankönyvet végeztek ki, vájjon mit szól hozzá, 
ha megtudja, hogy itt egy oly könyvről van szó, 
mely a budapesti egyház 1908-ik évi tankönyv pályá
zatán első díjat (500 K-át) nyert?! Az akkor W olf 
József (jelenlegi losonci lelkész) által készített bírá
lati jelentésből (a másik két bíráló dr. Hoffmann 
Frigyes és Majba Vilmos voltak) kiemeljük a követ
kezőket: „A harmadik mű mind felhozott anyagával, 
helyes pedagógiai érzékével, sikerült kidolgozásával 
messze kiemelkedik a másik két tankönyv fölé. . . . 
Nemcsak a módszere, de egész művének az elren
dezése is modern. Elismerésre késztet, hogy milyen 
tudatosan rendelkezik azzal az óriási anyaggal, amit 
fel kellett dolgoznia. Olvasottságát és a modern 
teológiában való járatosságát pedig a jegyzetekben 
felsorolt könyvcímek árulják el. Objektiv tudományos 
alapra helyezkedik a modern tudomány kutatásait ér
vényesítve, sokszor a tradícióval ellentétesen írja 
meg az egyes fejezeteket. Meg van győződve róla, 
hogy a tudományos igazság a keresziyénségnek nem 
árthat. Amit a 6.—8. stb. fejezetekben ír, az a tan
könyvirodalomban eddig ismeretlen. . . .  E mellett ér
deme szép magyaros irálya. Sokszor oly könnyed és 
színes, mintha csak nem tankönyvről, de irodalmi 
munkáról volna szó.“ Mivel a budapesti egyház a 
jutalmazott tankönyvek kiadásáról lemondott, a Luther- 
társaságra gondoltam, melynek dr. Daxer György és 
Pröhle Henrik ajánlották művemet a következő szavak
kal: „ A könyv az idevágó tudományos és gyakorlati 
szakirodalom felhasználásával készült és a kormai szín
vonalán állván sok tekintetben a tanító kezébe való 
vezérkönyvet is pótol.“ Mivel azonban a Luthertársa- 
ság akkoriban vallási tankönyvek kiadásával nem 
foglalkozott, könyvemet több budapesti vallástanár 
rábeszélésére Kókai L. adta ki. A művét megjelenése 
után (1911) is, meleg méltánylásban részesítették: az 
Ev. Örállóban (Noszkó J.) Ev. Családi Lapban (Holkó 
M.), Ev. Népiskolában (Kovarik M.), Ev. Lapban 
(Szüts Gábor), Prot. Szemlében (dr. Szlávik) és azon
nal több iskolába be is vezették. Azóta is használták 
és használják a vallástanárok, és ha nem tankönyvül, 
hát saját segédkönyvükül. Mikor engedélyezés végett 
a tanügyi bizottság elé terjesztettem, a kijelölt bíráló 
Händel Vilmos rövid bírálatában engedélyezésre nem 
ajánlotta, kifogásolván terjedelmét, nehéz voltát, 
stílusának nehézkességét stb. (vájjon ki hivatottabb a 
stilus megítélésére Wolf József vagy Händel Vilmos?!) 
A bírálatára tett észrevételeimben minden kifogására 
megfeleltem és ennek hatása alatt újra ki adták 
birálatra, ezúttal Hetvényi Lajosnak. Hetvényi több 
szervi hibát halált könyvemben, ezeket készséggel 
elismerem, (különösen az egyöntetűség hiányát kifogá
solta, ami egyébként onnan ered. hogy a művet az 
azóta megjelent új tantervhez is próbáltam alkalmazni.
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de nem áldoztam fel régi alakját sem) — de azért 
mégis engedélyezésre méltónak Ítélte. A tanügyi bizott
ság azonban nem volt abban a helyzetben, hogy az 
engedélyezést javasolja, (hogy miért, máig sem 
sikerült meghűlnöm!) de megengedte, hogy a könyv 
két évig használatban maradhasson, míg a szerző 
átdolgozza és újra beterjeszti.“ Ehhez a javaslathoz az 
1913. évi egyetemes közgyűlés is hozzájárult. Az utolsó 
mozzanat volt a cikk elején idézett javaslattétel. Ez 
az ügy hisztorikuma.

Az a kérdés, miért nem engedélyezték tankönyvemet? 
Mivel politikai gyanúokok nem forognak fenn, csak 
két ok jöhet tekintetbe. Először a tankönyv vagy nem 
felel meg annak a foknak, melynek szánva van, vagy 
másodszor nem felel meg az új tantervnek. Az első 
esetet illetőleg, merem állítani, hogy a tanügyi bizottság 
már engedélyezett és fog is még engedélyezni oly 
könyveket, melyek egyébb kiválóságuk mellett túl- 
nehezek az illető fokozatra nézve. A másik okot ille
tőleg elismerem, hogy tankönyvem régebben készülvén 
el, nem felel meg mindenben az új tankönyv követel
ményeinek. de mivel későbbi keletii a közhasználatban 
levő hit- és erkölcstanoknál, ezeknél mégis jobban 
alkalmazkodik hozzá. Szóval, egy kis jóakarattal 
bizonyára lehetett volna engedélyezni tankönyvemet, 
két évnél hosszabb időre, sőt megtűrni akkor is, mikor 
a készülőben levő új tankönyv (Hetvényié) haszná
latba lesz vehető (Hiszen pl. Góbi Imre tankönyveit 
is a szerző iránti tiszteletből akkor is használták ev. 
iskoláink, mikor már jobb könyvek jelentek meg a 
tankönyvirodalom mezején!). De ép a jóakarat 
kezdettől fogva hiányzott! Vagy jóakaratra mutat-e az 
előadó azon javaslata, hogy a tankönyv 2 év alatt át- 
dolgoztassék. holott neki mint tankönyvirónak tudnia 
kell, hogy a felsőbb osztályoknak szánt tankönyveknek, 
mily csekély a kelendőségök: a Vili. osztály számára 
való ev. tankönyvekről pedig a köztapasztalat igazolja, 
hogy körülbelül 10 év után kerül a sor új kiadásra! Ez
úttal pedig csak 4 év telt el a tankönyv megjelenése óta 
és az ev. tankönyvekért annyi áldozatot hozott róni. 
kath. Kókai, újból áldozzon 1000 1200 koronát ?
Nem, ez minden csak nem őszinte eljárás! És jó
akaratra mutat-e, hogy a javaslat mindig évekről 
beszél, holott az előadó, mint volt igazgató, jól tudja, 
mily zavart okoz a tankönyvek évközben való változ
tatása. De a leges-legutolsó javaslat szerint „a bizottság 
haladékot azért nem ad, mert azt a szerző nem is 
kérte” ügy, ha tehát nagyon szépen kérek, talán, 
talán még nagy kegyesen engedélyezésre ajánlja a 
tankönyvet az emberi kor legvégső határáig! Nem, 
ezt már még sem! Elismerem, tankönyvemnek sok 
hiánya van, de talán még sem a legrosszabb a nap 
alatt, mikor annyian ajánlották (reformátusok is pl. 
J. Szabó József vallástanár) a kunyerálás pedig 
elveimmel nem fér össze.

Dixi et salvavi animam meam! Mivel sem elvenni, 
sem hozzátenni valóm nincs, semmiféle válaszra többé
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nem reagálok. Eléggé rosszul esett úgyis az ön
ügy védkedés!

Pozsony, 1915. november 25.

Dr. Szelényi Ödön.

A Szelényi-féle tankönyv ügye érdemel némi figyelmet, 
mert jó tankönyv s ha a mi egyházunk nem volna úgyszólván 
tisztara a közigazgatásra beállítva, közvéleményünket nem 
csupán az a kérdés izgatná, hogy melyik annak idején csupa 
szekundába ponalt kiváló theologus lett az x-i lelkész vízs- 
gáló bizottságnak a tagja és kit választottak megl ilyen vagy 
olyan bizottsági hátramozditónak, akkor ez a tankönyv szen
záció szamba ment volna és közös erővel azon kellene 
munkálkodnunk, hogy minél több kiadást megérve, valóban 
klasszikus és minden izében tudós, alapos és igaz tankönyvévé 
legyen felsőbb osztályosainknak, egyházunk jövendőbeli in. 
telligenciajának! Fölötte sajnálatos, hogy a tanügyi bizottság 
csak a formát nézte s mivel nem kérte egy alázatos instancia, 
a könyv haználatat egyszerűen eltiltotta Hz az eljárás nem 
szokatlan egyházunkban. A bizottság ugyanazt tette, amit 
esperesek és masok tesznek, amikor kerületi vagy egyetemes 
gyűlésekre kellően elő nem készített és a szükséges mellék
letekkel fel nem szerelt ügyeket terjesztenek elő, amelyeknek 
azután megint előlrűl kell kezdeniök pályafutásukat, a köznek 
es az érdekelteknek roppant hasznára. Mennyi kerületi és 
egyetemes tanfelügyelő vagy pláné „tanügyi püspök“-je!ölt 
van abban a bizottságban, de egy sem érezte szükségét annak, 
hogy egy szárat a fo rm á k  be tartására  fu jyelm ezlette to lna az 
r :  Üytjhsn rrá e k e lte k e t! . . .  F.z az ügy egyik oldala. A másik 
ok amiért ennek a tankönyvnek buknia kellett, az, hogy ez a 
könyv végre valahára nem a százéves kaptafara készült és 
mar megszületésekor aggkori végelgyengülésben szenvedő, 
alaposság és igazság nélkül való scholasztikus munka, hanem 
becsületes, a haladással számoló és a tudományos kutatás 
eredményeit értékesíteni törekvő mű. Nálunk azonban az 
egyház és a ker/Jifjff, vallásosság óriási kárára még mindig 
vallásos és tudományos struccpolitika dívik. Különösen a tan
könyveinkben és az oktatás terén. A világ haladását meg 
nem állítjuk vele, egyhazunkat, vallásos és tudományos meg
győződéseinket is csak elavulttá és áthaladott állásponttá tesszük 
általa, de mi, ha belehalunk is, csak megmaradunk a scholasz- 
ticizmus mellett. Szelényi Ödön eléggé meg nem becsülhető 
módon szakított ezzel a tradícióval s tudva azt, hogy 
Vili. osztályú gymnazistak természettudományokat is tanulnak 
manapság, sőt a darwinizmusról es Haekelről is hallottak 
valamit harangozni, olyan tankönyvet akart kezükbe adni 
amelynek világnézetük megalkotásában tudásuk megtagadása 
nélkül is hasznát vehetik. A mi tanügyi bizottságunk azonban 
ahelyett, hogy ezt a szándékot méltányolná, ezt a törekvést 
elősegítene és ha magától senki erre a szükséges dologra 
rá nem jön, ilyen könyvet teremtene - a meglevőnek is 
gáncsot vet. Ezt semmi esetre sem jól tette. A Szelényi-féle 
könyv anyagiakra, kiadóra, szerzőre való tekintet nélkül oly 
érték tankönyvirodalmunkban, hogy módot kellett volna adni 
egy új, átdolgozott kiadás megjelenésére belőle, amely ezt a 
pompás kísérletet iskolai használatra is tökéletesen alkal
massá tegye. Miután azonban a bizottság kimondta a maga 
formalisztikus ítéletét, mehetünk mindketten a - sóhivatalhoz 
panaszkodni. A hiba most már legfeljebb jövőre korrigálható. 
Bízunk a jobban értesült bizottságban, hogy ezt meg is teszi

(Szerk.)
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KÜLFÖLD.

A porosz Generalsynodus, mely hat évenként 
tartja üléseit, november 10— 11-én ülésezett Berlinben 
Zieten-Schwerin gróf elnöklete alatt. A rendes törvény- 
alkotó munkára nem lévén most alkalmas az idő, a 
synodus a háború után rendkivüli ülésszakra jön 
össze. Mindössze azt tette meg a synodus, hogy az 
újonnan felállított münsteri theol. fakultásnak elismerte 
képviselőküldési jogát és a léghajózás nagyobbmérvű 
katonai igénybevételére való tekintettel elhatározta, 
hogy a rendes vasárnapi gyülekezeti imában említés 
tétessék a léghajosokról és repülőkről is. Az Ober- 
kirchenrat háborús intézkedéseit tudomásul vette a 
synodus. Az Oberkirchenrat örömmel jelentette, hogy 
a széthúzásra irányuló törekvéseknek, a kitérési moz
galmaknak a háború nem kedvez, jelentette, hogy 
annak idején a hadseregről való megemlékezést a 
vasárnapi imában minden gyülekezetre nézve elren
delte. Keletporoszország felszabadítása alkalmával 
minden egyház hálaadó istentiszteletet tartott. Külön
böző hadi jótékonysági aktióra szép eredménnyel 
adakoztak az egyházak (2 '/* m illió márkát gyűjtöttek 
össze!). A lelkészek a hadseregben áldásos munkát 
végeztek. Kötelességükké tétetett, hogy hadifogságban 
lévő híveikkel keresték az érintkezést. A Németország
ban levő internáltak és hadifoglyok lelki gondozása is 
kötelességükké tétetett. A hősi halált haltak emléké
nek a megörökítéséről csak a háború után történik 
gondoskodás, akkor kötelesek az egyházak műértő 
tanácsot igénybe venni. A hősi halált haltak anya- 
könyvezetésére nézve az Oberkirchenrat úgy intéz
kedett, hogy minden gyülekezet halotti anyakönyvé
ben az év végén függelékként jegyeztessenek fel az 
idegenben elhalt katonákra vonatkozó ismeretes adatok. 
A lelkészek felhivattak, hogy pontos háborús króniká
kat vezessenek. A porosz egyházból 1915.' szept. 1-én 
519 lelkész és 307 segédlelkész teljesített katonai szol
gálatot, ezenkívül 375 lelkész volt mint tábori vagy 
helyőrségi lelkész alkalmazásban. 81 lelkész hősi 
halált halt. A lelkészeknek különösen kötelességükké 
tétetett a gazdasági kérdésekkel való foglalkozás. 
Egyházak és alapok a három hadikölcsönre 12,869.000 
márkát jegyeztek. A keletporoszországi orosz invázió 
208 egyházat károsított meg 4 V8 millió márka értékig. 
Rheinbaben báró felhívta a synodus figyelmét arra, 
hogy a hívek adakozási készségének az irányítását 
és az ápolását az egyház vegye a kezébe. Egy másik 
zsinati tag köszönetét mondott a tábori lelkészeknek, 
az altiszteknek és a közkatonáknak, akik egymást 
vallásilag is támogatták.

Német katholikus papok a háborúban. A nem
zeti érzések fellángolásának e nagy korában hazafiság 
tekintetében nehéz volna különbségeket tenni a külön
böző felekezetek hazafias szolgálatai között. Vala
mennyi egyformán megteszi a maga kötelességét. 
Egy tekintetben azonban a német katholicizmus a
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német proiestantizmussal nem versenyezhet. Elvi 
álláspontja és jogi privilégiumai lehetővé tették, hogy 
a papok a háborúban fegyveresen részt ne vegyenek. 
Míg a német hadseregben sok protestáns lelkész 
teljesít rendes sorhadi szolgálatot, Franciaországban
20.000 pap, köztük 4 püspök küzd fegyverrel kezében 
a németek ellen, Olaszországban pedig 18.000 pap 
és szerzetes tartozik a hadsereg kötelékébe, kik 
közül lelkipásztorkodással mindössze 700, betegápo
lással pedig 1000 foglalkozik, addig a német kath. 
papok és szerzetesek ilyen szolgálatot nem teljesíte
nek. A kandidátusok és laikus testvérek, valamint 
több szerzetesrend fel nem szentelt tagjai katonás- 
kodnak. A püspökök közül többen a theologusok 
papirendbe való felvételét előmozdították, mások 
azonban a semináriumok hallgatóit a hadseregbe 
való belépésre búzdították. Nem hiányoztak azonban 
olyan hangok sem, amelyek a felszentelt papok szá
mára is követelték a fegyveres szolgálat lehetővé 
tételét. A katholikus egyházjog egyetemes érvényének 
a hangoztatása mellett mindenesetre feltűnő a külföldi 
országbeli katholikusok viselkedése. 20.000 francia 
kath. pap küzd a németek ellen, de egy német sem 
harcol a franciák ellen, 18.000 olasz pap vonul hadba 
a katholikus Ausztria-(Magyarország) ellen, az osztrák 
papoknak azonban nem szabad fegyvert fogniok ! A 
pápaság a francia és olasz katholikus papok tömeges 
besorozása ellen tudtunkkal nem tiltakozott, mind
össze B illot jezsuita kardinális bélyegezte ezt az 
állapotot a kath. egyházi élet aláaknázásának. Maguk 
a kath. lapok is tudatában voltak a helyzet fe le sé 
gének, azért védelmünkbe vették a papok hadmentes
ségi privilégiumát. Sőt egyeseknek még arra is vállal
koznak kellett, hogy azt a meglehetősen elterjedt 
nézetet megdöntsék, mintha a háború fáradalmai, a 
katonák áldozata és hősi halála Jézus szenvedéseinél 
is nagyobbak volnának. Fegyveresen nem szolgál
hatván odaadó katonai lelkipásztorkodással és sebe
sültgondozással foglalkoznak a német kath. papok is. 
Ebben a jezsuiták is búzgólkodnak. 1915. jun. 20-áig 
331 német jezsuita teljesített hadi szolgálatot. 
82 fegyveresen szolgál, 21 tábori lelkész, 28 kórházi 
lelkész, 200 betegápoló. 16 megkapta a vaskeresztet, 
6 más kitüntetést, 5 megsebesült, 1 eltűnt.

(A Chronik der Christi. W elt, 1915. évi 37. számából.)

Az angol képmutatás klasszikus példája az a 
beszéd, amelyet a pretoriai püspök a brit és kül
földi bibliatársulat közgyűlésén tartott. A „Morning 
Post“ szerint azt fejtette ki a pretoriai püspök, hogy 
a föld népei mindjobban két pártra szakadnak. Az 
egyik párt a keresztyénségért küzd (ez természetesen 
Anglia et consortes), a másik pedig a hatalom 
evangéliumáért s azért, hogy a maga hajójából min
den erkölcsi eszményt kidobálhasson (ezek vagyunk 
— — m i!) Az én meggyőződésem (már mint a preto
riai püspöké) az, hogy ez a háború szent. . . .  Mit 
szóljunk mi ehhez?
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Lelkészek tudományos munkája. Egy német 
szabadkőműves páholy által kitűzött pályadíjat „az 
emberszeretet, igazságosság és tíirelmesség, mint az 
emberi társadalmat tartó oszlopok“ c. munkájával 
80 pályázó közűi Richter königswaldei evang. lelkész 
vitt el. A második díj Messer, giesseni egyetemi 
tanárnak, Eberhardt dr.-nak és Wolfsdorf nürnbergi 
disszidens lelkésznek jutott. Micsoda örvendetes dolog, 
hogy a német lelkészek között hivatásos tudósokat 
is túlszárnyaló okos fők és tudományos munkát el
ismerésméltó módon végző férfiak is vannak.

Szükség törvényt bont. A hesseni nagyherceg
ség iskolai hatóságai amind nagyobb arányokat öltő 
tanítóhiány által előállott kényszerhelyzet következté
ben kénytelen volt felhívni az egyes iskolák igaz
gatóságait, hogy ahol evang. tanítókban nagy hiány 
van s máskép magukon nem tudnak segíteni, tanít
tassák katholikus tanítóval a hittant. Viszont, ahol 
katholikus hitoktató nincs, ott bízzák a munkáját 
evang. vallású tanítóra. Ez a kölcsönös kisegítés 
azonban lehetőleg csak a népiskola alsó és középső 
osztályaiban történjék. Megengedték ezenfelül azt is, 
hogy kirándulásokra alkalmas tanító hiányában szociál
demokrata tornaegyletek tornatanítói kisérjék el a 
tanulókat. Az engedéllyel sok helyen élnek.

Asszonypap Berlinben. A Motzstrassei amerikai 
templomban most a lelkészt Petzold Gertrud kis
asszony helyettesíti, ki theológiát végzett és eddig 
Birminghamban volt egy szabad egyház prédikátor
nője. Dániában szintén van hat vagy nyolc theológiát 
hallgató nő. Hamarosan a mi egyházainknak is fog
lalkoztok kell azzal a kérdéssel, megnyiljanak-e a 
szószékek nők előtt is? . . .

IRODALOM.

Három jó könyv. Az újabb rendszeres irodalomnak 
három kiváló termékét óhajtjuk tanulságul és tájékoz
tatásul olvasóinknak bemutatni, u. m. Schlatter ethi- 
káját, többek összefoglaló bölcselettörténetét és a dán 
Hüffding nagyhírű tapasztalati lélektanát.

J. Schlatter A. tübingai theol. tanár „Keresztyén 
ethikája“ (Die Christi. Ethik. Catov u. Stuttgart 1914. 
Vereinsbuchhandlung. Ára kötve 8 márka) minden 
izében eredeti munka s méltó kiegészítője „Das 
Christi. Dogma“ cím alatt még 1911. ugyanott meg
jelent dogmatikájának. A kettőnek szerves kapcsolatát 
vallja úgy a psychologiai és újszövetségi bibliai 
részletek kifejtésében, mint az istenországa fogalmának, 
mint vallásos-erkölcsi főfogalomnak központi előtérbe 
helyezésében. A dogmatika ebben „Isten müvét“, az 
ethika, a mi művünket, mint „élethivatásunkat“ látja, 
mimellett előbbi „hitünk és szeretetünk alapját“, utóbbi 
annak „célját“ tűnteti föl s előbbi a mi „vallásos 
tudatunkat“, utóbbi „akaratéletünket“ világítja meg. 
Az elvi bevezető kérdésekkel röviden végez. Kivihetct-
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lennek tartja a kér. ethikának, mint „élethivatásunk“ 
tanának erény-, kötelesség- és törvénytanra való fel
osztását s szorosan elkülöníti a theol. és erkölcstan 
határait. Tananyaga kifejtő részét Platon főerényeivel 
és Herbart erkölcsi ideáinak mintájára az igazságosság, 
igazság, üdvösség és erő kategóriái alá foglalja, a minek 
méltó társrészletei a dogmatikában az akarás, gondol
kozás és érzés psychol. alapeszméi. Ethikájának 
jellegzetes sajátságaihoz tartozik még annak a hala
dással párosuló józan konzervativizmusa, az ismeret 
erkölcsi oldalának kidomborítása s a való erkölcsi 
életnek megfigyelése, mi mellett „a kér. közösségi 
élet összes konkret tényeit is szigorúan kér. szellemben 
és eredeti felfogással vizsgálja. Gnitzmacher méltán 
Frank és Lémmé nagy észrendszeres ethikái mellé 
helyezi. A Prot. Egyházi és Isk. Lap hasábjain is 
ismertettük.

2. A Hinneberg-féle „Kultur der Gegenwart“ című 
irodalmi vállalatban a legkiválóbb szakírók tollából 
immár második „bővített és javított“ kiadásban meg
jelent „Alig. Geschichte der Philosophie“ (Leipzig, 
Teubner 1913. 620 lap. Ára kötve 16 márka) e mű 
minden izében az eddigi bölcselettörténeti kutatás 
összefoglalja s a kiválóan válogatott irodalom kísére
tében vonzó előadásban feltárja az olvasó előtt. így 
a bölcselet kezdeteit s „a primitiv népek filozófiáját“, 
nevezetesen azok logikáját, psychológiáját, természet
bölcseletét és ethikáját a kiváló néppsychologiai író 
Wandt ismerteti. A „keleti bölcseletet“, névszerint az 
indusok, kínaiak és japánok vallásos pantheista 
gondolatelemekkel telített rendszereit Oldenberg,Grabe 
és Inamje tárja föl. Az európai bölcselet“ köréből az „ős
kort“ Ármin. a „patristikát“ és a középkori „keresztyén 
skolasztikát Baeumker, a középkori „arabs és zsidó“ 
bölcseletet mely Steni szerint tudományunk történe
tének leghézagosabb fejezete — a mi Goldziehcr 
Ignácunk, s az újabb bölcseletet a renaissance-tól 
napjainkig Windelband, a heidelbergi egyetem böl
cseleti tanszékének világtörténeti nevezetességű ékes
sége ismerteti. A legújabb külföldi bölcseletből sajnos 
csak az angolt és a franciát említi s a többit meg 
sem émiti. Úgy tárgyi, mint irodalom tekintetben 
kiváló vezérfonalakkal van dolgunk, amelyek a böl
cseletnek — mint nálunk Alexander B. teszi-szélesebb 
körökben való elterjedését és ismertetését célozzák. 
Zeller, Gomperz, Erdmann, Übenveg, Falkenberg és 
Fischer Kánó i. v. nagy művei mellett is, főleg mű
veltebb laikus körökben, nagy sikerrel használhatók.

3. Végül Höffding H. kopenhágai egyetemes tanár
nak a hatodik dán kiadás után németül is feldolgozott 
„Psychologie“ (Leipzig, Reisland 1914. 502 1. Ára 
kötve 10 márka) c. műve „tapasztalati alapon“ építi, 
fel és ismerteti a lelki élet szövevényes jelenségeit 
Behatóan ismerteti nevezetesen tudományunk tárgyát 
és módszerét, a test és lélek szerves kapcsolatát, a 
tudatos és tudattalan lelki világot s közelebbről a 
hármas felosztást alapúi visz bővebben az ismeret, 
az érzés és az akarat psychológiáját. De hangsúlyozza, 
hogy a lelki életnek hármas tehetsége kölcsönösen
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feltételezi egymást, azok harmonikus kiművelése a 
főfeladat, azért azonban közöttük „az első és az utolsó 
az akarat.“ Gyönyörű és tanulságos olvasmány, melyen 
elvontabb részleteknél is vonzó és megkapó. Csudá- 
lom, hogy akadémiánk eddig is magyarra nem for- 
díttatta. Többet ér a selejtes francia és praktikusan 
önző angol irodalmi termékeknél. A physiologia és 
kísérleti psychologia módszernek összeegyeztető al
kalmazásával következetesen mellőzi a lelki élet 
analyzálásában a materialista és spiritualista felfogást. 
Műve a német Paulsen ismert filos, irodalmára emlékez
tetik az olvasót. A psychologia mellett az ethika és a 
bölcselet-történet terén is számot tevő munkákat 
produkált.

Eperjes.

Dr. Szlávik Mátyás.

Hogyan végződik a háború? Erre a kérdésre 
akar felelni s minden pesszimizmust tudományos alapon 
eloszlatni Stromer von Reichenbach Frigyes báró: 
Deutsche, verzaget nicht! című munkájában, melyről 
egy német folyóirat nyomán látatlanba lapunk 41. szá
mában már megemlékeztünk. Most a füzet a kezünkbe 
került. 16 oldalos, 50 pfennigbe kerülő füzetbe 
(a Hans Sachs-Verlag kiadása. München-Leipzig) ez a 
prófécia, mely először a hétéves háborúval hasonlítja 
össze a mostani világkatasztrófát, majd pedig a római 
világbirodalom bukásával analógnak mondja a mostani 
háború kimenteiét. Ahogy a párthusokkal folytatott 
háborúkba Róma belebukott, úgy jár majd Anglia is. 
A füzet csak vázlat. A jövendölés tudományát, a his- 
torionomiát megalapozó nagy munkával a szerző a 
háború miatt még adós marad. Egy jövendölése még 
eddig nem teljesedett be: hogy t. i. a béke 1915-ben 
meglesz. Egy másik tévedése is szemet szúrt: az 
olaszok és a románok nem egy fajtához tartoznak

azonban lehet, hogy a világtörténet nagy törvényeit 
ilyen apró tévedések dacára is ki tudja hüvelyezni a 
szerző. Majd meglátjuk.

KÜLÖNFÉLE.

Személyi hir. D. Wilh. Bousset-et, a göttingeni 
egyetem kiváló tanárát a giesseni egyetem theo- 
logiai fakultása a Baldensperger nyugalomra vonul
tával megüresedett rendes tanári állásra hívta meg. 
Boussct jelenleg egyike a legkiválóbb újtestamen- 
tomi theologusoknak. Sok nagy jelentőségű, igen 
használható munkája van. Ezek közt első helyen 
áll a „Religion desjudentums im neustetamentarischen 
Zeitalter“ , amely a Schürer F. kortörténet fontos 
kiegészítője. Pár évvel ezelőtt jelent meg „Kyrios 
Christos“ c. tanulmánya, melyben az őskeresztyén,
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Krisztuskultusz kérdésével foglalkozik. Legutolsó 
nagy munkája alexandriai Philo és alexandriai 
Kelemen műveiről írott tanulmánya, melyben e két 
iró forrásainak a kikutásával foglalkozik. Van egy 
munkája a gnosztikus problémákról és egy igen 
alapos kommentárja János jelenéseiről. Népies köny
vei közűi Jézus életéről Írott tanulmánya magyarra 
is le van fordítva. „Wesen der Religion“ c. könyve 
pedig egyike a legérdekesebb népszerű vallás- 
történeteknek. Ennek a jelentősége annál nagyobb 
mert ezzel adta meg Bousset a lökést a „Religions
geschichtliche Volksbücher“ c. a theologiai tudo
mányos kutatások eredményeit a müveit közönség 
számára is élvezhető módon közlő vállalat megalapí
tására, melynek füzetei Németországban több száz
ezer példányban vannak elterjedve. Bousset az egy
házi előítélet nélkül való tudományok fáradhatatlan 
munkása. Nem száraz, fanyar tudós, hanem tempe
ramentumos bajnoka a maga igazának, aki egyházi 
és politikai téren sem maradt tétlen. Elragadó szónoki 
képésségével mindkét téren a liberalizmusnak első 
sorokban küzdő harcosa. Valószínűleg ennek köszön
heti, hogy kiváló tudományos munkái, széles látköre, 
tanári eredményei dacára ötvenéves fővel is rend
kívüli tanári sorban kellett maradnia. A giesseni 
egyetem ezt a mellőzést tette jóvá meghívásával.

Gyászrovat. A német tudománynak nagy halottai 
vannak. A napokban halt meg: D. Dr. August Kind 
berlini lelkész, aki liberális mozgalmakban tevékeny 
részt vett s az Alig. evang. prot. Missionsverein 
alapításával és vezetésével nagy érdemeket szerzett. 
— A háború viharai között majdnem észrevétlen 
maradt Wendland Pál göttingeni klasszikus filo 
lógiai professzor halála, ki a görög és ős keresztyén 
irodalom kapcsolatairól írt theol. szempontból igen 
figyelemreméltó munkákat. — Holuby József nyug. 
trencséni esperes neje szül. Csulik Emilia Bazinban 
72 éves korában meghalt. E hó 22-én temették. 
Legyen áldott emléke.

Új tábori lelkész. A hadvezetőség Krd lik  Ervin 
vanyarci lelkészt tábori lelkészi szolgálat teljesíté
sére behívta. Isten segítse munkájában!

Tanitóváltozások. Vereszky Pál erdőszelestyéni 
tanító Irsára (Pestin.) választatott. — Bedök Pál 
ipolyvecei tanító Lökösházára (Gömör m.) távozott, 
helyére az egyház Zeljenka Berta oki. óvónőt válasz
totta meg a háború végéig helyettesnek.

Lelkészválasztások. Bodzásottlakára Bánszky 
György orosházi segédlelkészt, Kisfeketepatakra 
Hatvdnszky Andort választották lelkésznek.

A váci ág. hitv. evangélikus egyház 1915. no
vember 27-én, vasárnap d. u. fél 5 órakor tem
plomban vallásos estélyt tartván, melyen Geduly Lajos 
újpesti ev. lelkész beszélt. Azonkívül több szavalat 
élénkítette a Sammer Gyula lelkész által rendezett 
előadást.
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SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI

A lap előállításával nyomdászunk bevonulása következtében 
Pozsonyba voltam kénytelen menni, Wigand K. ,F. regi és 
jóhirü könyvnyomdája remélem minden tekintetben ki fogja 
elégíteni a lap külső formájával szemben támasztott igényeket.

Hadifogoly lelkészek. Angliában és Franciaországban több 
német lelkész van hadifogságban. Az Ev. Oberkirchenrat köz
bejárására Angliával úgy egyezett meg a német kormány, 
hogy a hadifogoly lelkészeket kölcsönösen szabadonbocsájtják 
Fránciaország erre nem áll rá Egy lelkészt az angolok is 
csak 2<MKK) márka váltságdíj ellenében adtak ki.

Imakönyvünk ingyen való terjesztésére adakoztak: H. V. 
F.-rakonca .30 kor., B. S. Mérges .30 kor., Múltkori sza
munkban kimutattunk 132.30 kor.-t.

Főösszeg: 132.90 kor.

Egyh. tö r t .  szám okban.
:: Irta Dr. Zimányi Dániel. ::

Ara 60 fillér. Megrendelhető az

„ E v a n g é l ik u s  Lap44
szerkesztőségnél Nagybör

zsöny (Hontmegye).

Egyltázirodalmi újdonságok:
Egyház! beszédek:

Paulik János: Emlék a viharos időkből . K — .40 
Pröhle Károly: Az új élet igéje . . . . „ — .16

„ „ Háború és vallás . . . . „ — .20
Nag)’ Lajos: Isten és a háború . . . . „ — .50
Raffay Sándor: Világháború és Isten igéje „ I.—
Vidovszky Kálmán: Csendes hangok a háború 
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( S z i b é r i á b a n )  l e v ő  hadi- 

á k o r o n a  2 .—  foglyok térképe K ! .—

......... ... " Kapható: «—

KÓKHl LHJOS-nál
Budapest, Kamarmayer Károly-utca 3.

Gyakorlatilag beigazolódott, hogy SC H O L T Z  
fE S T V É R E K  kiadásában megjelent Szimonidesz 
Lajos által összeállított

I5TEN KÖZELÉBEN
cirnü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös katonai kórházi 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet pótolja, a benne 
foglalt, (gyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskönyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 

zen könyvecskével olcsó áron pótolható annak katonai 
istenitisztekre való beszerzésével.

A táborba való küldés megkönnyítése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: darabonként 2 
fillérért.
Egyes példány á ri 30 fillér, 50 példányén felöli rendelesnél példányonként 24- fillér. 

— Rendelések " ~~ ----- = =

I X . ,  F e r e n c r - k ö r ú t  1 9 - 2 1  intézend^k.
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Grafikai műintézet
WIGAND K. F.
Pozsony, Lörinckapu-u. 11
átvétele úgy tudományos műveknek, 
folyóiratoknak, árjegyzékeknek, mint 
kereskedelmi és ipari nyomtatvá
nyoknak a legelegánsabb kivitelben

ORGONA-GYÁR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és klr. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R ie g e r  Ot tó
cs. és k t r .  u d v a ri s z á llító

a S z e n t-S lr  lo v a g ja  és a Ferenc József 
ren d  tu la jdon osa

Budapest, X ., SzigllgetNutca 29. az.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tiszta légnyomási csőrer.dszerti (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2000nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
h azánk  legnagyobb o rg o n á ja  (80 változatú, 

villanyerőre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmentetcn szolgál.

Wigand K. F. özv. Stromsky Emilné kő- és könyvnyomdája, Pozsonyban.
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- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

f ő s z e r k e s z t ő ; SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ;

SZIMONIDESZ LAJOS.
FÓMUNKATAr s a k : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
L1C. FIZÉLY ÖDÚN ÉS E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés «ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám «ára 30 f 
Hirdelés dija: Egész oldal 28 K 
Kiset b hirdetéfck (rályázatok) minden 
szava G. filler. - Többször megjelenő 
LirdeléseknO megfelelő árengedmény.

Tarta lom : L  : Kit várunk? A lb e r t i  F .rn fí: A vallás és a háború. S:. L . • A háború hatása a pápaság pénzügyeire.
//. A'.: Katonáink lelki gondozása Przemyslhen. YdmhSr.j Annin: A Kúrán és a tudomány. Külföld. Irodalom. 
— Különféle. — Szerkesztő közlesei. Hirdetések.

Kit várjunk?
Máté cv. ! * , .  „Te 

vagy-é az, aki eljövendő 
vala, vagy mást várjunk ?"

Keresztelő János kérdésének meg volt a maga 
egyéni jogosultsága. A Messiás-várás különböző for- 
inákban nyilvánult meg, a hit nefti teljesen egyöntetű, 
minden részletében azonos képet alkotott a Messiás
ról, akinek el kell jönnie, akitől üdvöt, boldogságot, 
paradicsomi állapotokat reméltek. A Messiás volt a 
hazafias zsidó várakozás megtestesülése. Fgy elnyo
mott, sokat próbált, sokat szenvedett nép nem a 
megnyugvásban és a megadásban keresi a boldogabb 
jövendőt, hanem hősről, deli királyfiról, Jesse gyökeré
ből sarjadó szép virágszálról, a nagy Dávid király 
méltó örököséről álmodozik. A Messiást várták azon
ban azok is, akik tudták, ho^y a földi élet és minden 
hatalom csak „hiábavalóságok hiábavalósága* s a 
mennyországban látták lidvösségöket. Ezek szent el
ragadtatással az ég felhőiben látták megjelenni Isten 
küldöttét s nem földi országlást, hanem végítéletet 
vártak az Úr felkeutjétől.

Jézusban ez a várakozás testet öltött, de hogyan 
elégíthette volna ki a názáreti próféta ezt a két irányú 
várakozást? Nem csoda, ha jobbról is, balról is azt 
kérdik felőle: ez e az, aki eljövendő?

A dogmatikus Messiásfogalom hívői egyik tábor
ban sem lehettek megelégedve azzal, hogy ideáljukat 
Jézussal azonosítsák. A Dávid fiát várók számára 
nagy csalódás lehetett Jézus szelídsége, leereszkedő, 
megértő szeretete a nyomorultak iránt, az „Ember 
fiában“ reménykedők pedig bizonyára nagy n nélkü
lözték fellépésében azt a grandiózus theatralis be
állítást, ahogy Írásaik a Messiás megjelenését el
gondolták. A külsőségek hiánya miatt vagy nem is
mertek rá Jézusban a Messiás-eszmény megtestesítő
jére, vagy pedig kétkedve kérdezték : Te vagy-é az, 
aki eljövendő?

Jézust ezek a kételyek nem érintették. Ö ment a 
maga útján. Üdvösséget hozott és az emberek meg
váltója lett, nem azért, mert családfáját Dávid királyig 
tudta felvinni, vagy mert úgy jött, ahogyan azt hitet 
és reménységet betűből merítő kegyesek hitték, hanem 
azáltal, hogy szent hittel odavetette magát a mennyei 
Atya karjába s erre a hitre tanította szavával és 
példájával az embereket. Azután pedig szívében ott 
égett a szeretet tüze, amelyből mint oltári tüzből 
szent zsarátnokokat adott ami szívünkbe is... Messiás, 
megváltó, üdvösséghozó volt. Nem a régi várakozást 
elégítette ki, hanem a próféta gyarló köntösében 
földi nyomorúságokon magát tultevö erő, Isten jóságá
ban való sziklaszilárd hit és szegény nyomorult 
embertársait is testvérként magához ölelő szeretet 
képében hozta magával azt, amire földi vándorutján 
szüksége volt.

Ez az. amire nekünk is szükségünk van? Felé 
fordulva kérdezzük-e tőle mi is azt, amit Keresztelő 
János kérdezett, vagy pedig tegyünk kétkedés nélkül 
vallást róla azt mondván: Hova mehetnénk Uram 
tetőled, örök életnek beszédi vannak te n á la d ? !...

A kérdés ma helyesen így hangzik: Te voltiil-c 
az, aki eljövendő?... A felelet pedig akkor lesz ki
elégítő, hogyha eszményeinket mi is sorra feltaláljuk 
a történeti Jézusban.

Noha ennek a múltba tekintő, a múltból táplálkozó 
vallásosságnak meg vannak a maga veszedelmei és 
csalódásai, abban az egy pontban a történeti valóság 
nem hagy cserben bennünket. Az ember =  önmagunk 
megnemesítése után való vágyódásunkban a Krisztus 
követése még mindig járható és célravezető ut . . .  
Igaz, hogy számunkra a megszokott külsőségek már 
nem sokat mondanak és ezt a követést nem a szer- 
zetés ideál megvalósításában, sem a biblikus szíik- 
látkörűséghez való ragaszkodásban, hanem a történeti 
Jézus emberi nagyságának az utánélésében látjuk. 
A négy evangéliumból nem domborodik ugyan minden 
ellcnmondás és stilszerűtlenség nélkül egy és ugyanaz 
a kép és karakter, de minél közelebb jutunk hozzá,
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annál beszédesebb, annál elevenebb lesz és mind
jobban rabjává tesz bennünket. És ha volna száz 
más lehetőség, Jézus vallásának, evangéliumának még 
most, a világháború közepén is meg van a maga 
jelentősége, hívőnek most is üdvösség, Istennel meg
békélésre, benne való szent megnyugvásra vezető uí az.

Igazságszeretet, energia, Istenbe vetett bizalom, 
szenvedésben való megalázkodás s mindenekfelett 
mások nyomorúságának a tökéletes átértése és váll
vetett küzdés — ezek ennek az evangéliumnak a 
fundamentális, üdvözítő erejű tételei. Ilyen erők után 
vágyakozunk. Ezeket találjuk meg Jézusban.

Sz. L.

A vallás és a háború.*
Mélyen tisztelt közönség !
A nagy háború legközvetlenebb okait mindnyájan 

ismerjük; megmondották nekünk azokat a po liti
kusok, megsúgta nekünk azokat a hazafias érzé
sünk. De a vallásos ember ezen felvilágosítással még 
meg nem elégszik, hanem tovább kérdezi, — mint 
a világon minden esemény — az Isten akaratának 
a ténye-e ez a háború is, avagy oly esemény, 
mely az Isten akaratával ellenkezik? Mikép egyeztet
hető össze a gondviselés bölcsességével ez a rémes 
és esztelen pusztulás, a mennyei Atya végtelen szere- 
tete mikép engedheti meg, hogy ártatlanok m illió i 
szinte elviselhetetlen testi és lelki fájdalmak által 
gyötörtessenek, önhibájukon kivü! kimondhatatlan 
nyomorba jussanak és ily hihetetlen tömegekben 
kínos halálukat leljék? És a mikor ezt kérdezzük 
és a nagy világégést a vallás szempontjából vizs
gáljuk, előttünk áll a theologiának újabban legvita
tottabb problémája: Vallás és háború! Isten és háború! 
Van-e ezeknek egymáshoz közük és ha igen, minő? 
Helyesli-e a vallás a háborút? Ezen felette tanulságos 
és épületes problémáról, valamint ezzel kapcsolatban 
a háborúnak a vallásosságra való hatásáról legyen 
szabad néhány szót mondanom.

Kezdetben a prim itiv kultúra népeinél a vallás 
harcias jellegű, az istenek hadi istenek voltak. A 
vallás a háborúval oly szoros kapcsolatban volt, hogy 
a háború a vallásos életnek egyik megnyilvánulása. 
Az embereknek fentartásuk érdekében a háborúra 
állandóan szükségük volt, ezen háborúik sikere érde
kében, a hadi istenek segítségére voltak utalva és 
vallásuk leginkább abból állott, hogy iparkodtak ezen 
hadi isteneik kegyét a maguk részére biztosítani. 
Később, a mikor a vallásban mindinkább erkölcsi 
vonások foglaltak helyet, a háborúnak és a vallásnak 
ezen szoros kapcsolata meglazult, de azért soha meg 
nem szűnt.

Az egyes vallások a háborúval szemben különböző 
álláspontot foglalnak el.

* Lapunk 26. számában írtunk az ipolysági vallásos össze
jövetelekről, amelyeken Alberti Ernő és Molnár Gyula kir. 
törvényszéki bírák tartanak előadásokat. Ezt a tanulmányt 
szerzője október 24-én olvasta fel az ipolysági templomban.

(Szerk.)

A budhizmns a háborúról tudni sem akar; szerinte 
a háború a külvilágra tartozik, a mely elől el kell 
zárkózni, és a zavartalan, teljes nyugalomra kell 
törekedni. A mohamedán vallás a háborút szentnek 
minősíti és azt a követőinek vallási kötelességévé 
teszi..Allah ügyéért kiontott egy csepp vér üdvösebb 
mint két havi ima és böjtölés és a ki a csatában el
esik, annak minden bűne meg van bocsátva. Positiv 
álláspontot foglal el a háborúval szemben a zsidó 
vallás is. A bibliában az ótesiamentom sok háborúnak 
a jogosságát ismeri e l; itt sűrűén találjuk a szentnek 
mondott háborúkat, a mikor az Isten is beleavatkozik 
a háborúba, hol akként, hogy a választott népével 
viaskodik, hol akként, hogy a tőle elpártolt népét 
idegen népek győzelmével sújtja. Az iijtestamentom 
a szelídséget és a türelmet ajánlja, de az önvédelem 
jogosságát, sőt kötelességét kétségbe nem vonja. Az 
anyagi előnyök elérése végett vívott háború a bibliai 
felfogással határozott ellentétben áll, azonban a jog
talanság ellen és az erkölcsi javainak megóvása 
érdekében vívott háborút a biblia az Isten háború
jának minősíti. Jézus az igazságot, a szeretetet és a 
megbocsátást hirdette, éppen azon három eszményt, 
a melyet a háború sárba tipor. Az első keresztyének 
elleneztek mindenféle katonáskodást. A középkor 
keresztyénsége a háborút a biblia tanításával ellen
kezőnek nem tartotta. A keresztes háborúk hangos 
bizonysága annak, hogy a keresztyénség a háborút 
megengedhetőnek, sőt dicsőségesnek tartotta a mikor 
t. i. eszményi javak védelméről vagy megszerzéséről 
volt szó. A keresztyén vallás tehát egyfelől a fele
baráti szeretetet és a földre eljövendő Isten uralmát 
hirdetvén, a háborút kárhoztatja, másfelől azonban 
megengedi, hogy a jó és a rossz közötti feszültség 
erőszakos kiegyenlítése sokszor elkerülhetetlen. 
Vannak végül oly vallásfelekezetek, a melyek — mint 
például a nazarenusok, vaidensiek, a quäkkerek stb. 
— a háborút annyira elitélik, hogy még a fegyveres 
szolgálatot is megtagadják.

A mi a vallás szolgáinak, a papoknak a háborúban 
való részvételét illeti, azt látjuk, hogy hazánkban 
II. Endre király arany bullája és azóta számos törvény 
a főpapok, honvédelmi kötelezettségét megállapítván, 
kötelezte őket, hogy ha az országot ellenség támadta 
meg, katonáikkal a király segítségére jöjjenek.

Történetünk számos vitéz főpap harcáról tanúskodik. 
Ma a papságot a fegyveres szolgálat alól a törvény 
felmenti. Látjuk azonban, hogy a mai világháború 
sok papot arra késztetett, hogy a haza védelmére 
fegyvert ragadjon. — Olvastuk az újságban, hogy egy 
ferencrendi kolostor növendékei, a debreceni kálvinista 
papok, a pozsonyi lutheránus theologusok felcsaptak 
katonáknak.

Láttuk tehát, hogy az egyes vallások a háborúval 
szemben a legeltérőbb álláspontot foglalják el. A 
fogalmainkat messze felülhaladó óriási zivatar, mely 
most egész Európán keresztül zúg és a melynek 
féktelen hullámai a népek lelkületét fenékig felkavarta, 
a háborúnak a valláshoz való viszonyát ismét felette 
aktuálissá tette. Az emberek vallásos kedélyét sokat
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foglalkoztatja a kutató kérdés: jól van-e ez így a mint 
van, helyeslést nyer e onnan felülről ezen világháború, 
lehet-e a háború borzalmait az Isten akaratának be
tudni, avagy lehetnek e oly események, a melyek 
Isten akaratán kívül fekszenek? Ezen kérdés a theo
logia egyébb legvitatottabb problémája; a különböző 
felfogásokat röviden elmondani.

A legszélső álláspont a nemet theologusoké; ők a 
háborút vallásilag szentesítik. Szerintük: a mióta az 
angolok Németország tönkretételére törekszenek, a 
német közvélemény a nemzetvédő jogos háborúja 
igazát annyira mélyen átérzi, hogy ezen köz- 
meggyőződés alól a theologusok sem vonhatták ki 
magukat és ezen okokból megadják a háborúnak a 
vallási szanktiót. Szerintük az angol gyűlöletben nemes 
nemzeti eszmék lángolnak, a keresztyén egyháznak 
pedig nem feladata, hogy ezen jogos haragot leküzdje. 
Vagyis kimondják, hogy keresztyén szempontból 
szabad gyűlöletet táplálni. Ekkép a németek vallásos
ságába belevegyült a hazafiasság és a fanatikus 
gyűlölet. A németek ezen álláspontjával szemben a 
svájci theologusok szerint a háború nem származik az 
Istentől; ezen felfogásnak nálunk is vannak követői. 
Szerintük, a ki közösséget érez a Jézussal, a ki az 
elvesztett édent akarta az emberiségnek visszaadni, 
a ki az emberiségnek új parancsolatot adott: hogy 
egymást szeressék: az a háborút, mely annyi könnynek 
és annyi nyoinornák a szQlóanyja, szentnek nem 
mondhatja. Jézus isteni igazságként hirdette: „Ne ölj. 
mert a ki öl, méltó az Ítéletre;“ „szeressétek az ellen
ségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót 
tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek és imád
kozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek 
titeket.“ Minden ember a mindenség Urát igy szólítja: 
„mi Atyánk,“ ha pedig ö az Atyánk, úgy mi mind
annyian testvérek vagyunk, a háború tehát nem más, 
mint testvérharc. A háború nem Istentől származik, 
mert, Istentől csak jó, nem pedig a gonosz származik.

-Vannak theologusok, a kik eltekintenek a háború 
borzalmaitól és a háborúban csak eszmék kiegyenlí
tődését látják. Igy Luther szerint a háborúnál nem 
azt kell nézni, hogy mikép ölnek és gyújtogatnak; 
ezt az együgyű gyermekszemek teszik, a melyek az 
orvos cselekvésénél csak azt látják, hogy mikép vágják 
le a betegnek a kezet vagy a lábát, de nem veszik 
észre, hogy ezzel az egész testet mentik meg. Nekünk 
nem a háború borzalmait kell néznünk, hanem azt, 
hogy I ogyan védi a háború a házunkat és a csalá
dunkat. Más theologusok ismét a jogos és köteles ön
védelem alapján tartják a háborút a vallás szem
pontjából megengedhetőnek. Szerintük a háború az 
emberiségre nézve szükséges eszköz és istenes dolog 
oly esetekben, a mikor az emberi életnél is becsesebb 
javakat: a családi tűzhelyet, a polgári szabadságot 
a hazát, a hitet, más módon megvédeni és a békét 
elérni nem lehet. Lételem fentartásainak á vágyát az 
Isten oltotta a lelkembe, ha pedig a világrend törvé
nyei szerint csapások zúdulnak rcám, ha betegség, 
tűzvész vagy ellenség támad meg, egész testi és lelki 
erőmmel védekeznem kell. Ismét másik felfogás a
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világnevélés theoriája, mely szerint, mivel a történeti 
események egy magasabb rendre, egy örök isteni 
értelemre utalnak, úgy lehetetlenség feltenni, hogy a 
háború mint a történetnek oly gyakori eseménye — 
inerő értelmetlenség legyen: mivel pedig Isten a háborút 
tűri, a háborúnak meg van a maga rendeltetése az 
Isten világtervében; és a mint a történelem az emberi
ség nevelő iskolája úgy a háborút is az Isten esz
közül használja fel az emberiség nevelésére. A fel
vetett probléma legjézusibb megoldását egy hazai 
theologusunknak következő szép szavaiban találtam: 
„Lehetséges-e az, hogy ez a sok vérontás, annyi ezer 
és ezer ember halála, családi boldogság összeomlása, 
emberi tudás, tehetség és szorgalom eredményeinek 
elpusztulása mind mind szükséges dolog és oda 
helyeztessék Isten akaratába? Krisztus egyenesen és 
határozottan mondja: mikor háborúról hallotok, meg 
ne rémüljetek, mert mindezeknek igy kell lenniök. 
A háborút is, dacára minden rettenetes vérontásának, 
odahelyezzük Isten kezébe. Nem az ő akarata szólítja 
életre. Az ö akarata szeretet verőfényében fürdik, nem 
az elesett milliók vérében. A háborút az emberek 
bűnössége, népek Istentől elfordulása okozza.“ 
Fis nézetem szerint ezen felfogás kételyeink eloszla
tására, lelkünk megnyugtatására hitünk erősítésére, 
szenvedésünkben megvigasztalásunkra és bizalmunk 
erősítésére a legalkalmasabb. Mindezeknek igy kell 
lenniök! Ezért iparkodjunk Isten akaratát megismerni, 
keressünk oltalmat Istennél, könyörögjünk erőért, ki
tartásért a megpróbáltatás ezen súlyos napjain tartsunk 
ki hitünkkel mindvégig Isten mellett és nyugodjunk 
meg az Isten akaratában!

A háború hatása a pápaság 
pénzügyeire.

Katholikus lapokban mostanában olyan hangok 
hallhatók, hogy a háború a pápa jövedelmeit ala
posan megcsappantotta. Mivel pedig pénz nélkül a 
pápaság szabadsága semmit nem ér, illetve egyálta
lán fenn nem állhat, katholikus egyházi körök a 
háború után nemcsak a pápaság világi uralmának a 
visszaállításában reménykednek, hanem foglalkoznak 
a pápa javára kivetendő adókérdésével is, mit a világ 
összes katholikusainak kellene szolgáltatniok a pápai 
udvartartás költségeinek a fedezésére. Mindenesetre 
igen érdekes terv, amely azonban egyelőre messze 
van a megvalósulástól. A terv felmerülése azonban 
az érdeklődést felhívja a pápaság pénzügyi helyzeté
vel való megismerkedésre.

A német centrumpárt lapjában, a ..Germániában“ 
jelent meg 1912-ben Uammersleben A. K. tollából 
egy cikk, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Mivel 
Hammersleben is szakértő s a „Germánja“ sem kö
zölt volna a pápaság pénzügyeiről a valóságnak meg 
nem felelő cikket, álljanak itt e cikk főbb adatai.
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E szerint a pápa ingó és ingatlan vagyonnal bír. 
Az ingatlan vagyon a vatikáni és lateráni palotákból 
és a Castel Gandolfo villából és a hozzájuk tartozó 
kertekből áll (ez utóbbit most olasz sebesültek részére 
engedte át a pápa !). Mivel ez Hammersleben szerint 
„holt“ kincs, tehát nem számít. A pápa ingó vagyona 
IX. Pius, XIII. Leó és X. Pius hagyatékából áll. 
XIII. Leó „trónraléptekor“ a pápaságnak körülbelül 
60 m illió lira tőkéje volt. Ehhez járulnak a péter- 
fillérek , hívő katholikusok kegyes adományai. A pá
paság tőkepénzeinek az összegéről, amelyek Olasz-, 
Német-, Angol- és Franciaországban vannak elhelyezve, 
biztos adatunk nincs. Legfeljebb a kamatjövedelmek
ből következtethetni a tőkék nagyságára. Ezek a 
kamatok a pápai háztartás költségeinek a felét fede
zik. A pápai magánpénztárnak 400.000 márka a be
vétele, a Rómában székelő bíborosok fizetése (egyen- 
kint 16.000 márkát kapnak, ami nevetségesen cse
kély összeg a mi püspökeink jövedelméhez képest)
560.000 márka. A szegény olasz püspökségek és 
plébániák segítésére kell évenként 368.000 márka. 
A vatikáni és egyéb épületek, templomok stb. jókarban
tartására kell 1,440.000 márka. A pápai államtitkárok és 
egyéb hivatalnokok fizetése 800.000 márka. A régi pápai 
hivatalnokok nyugdíjára szükséges L200.000 márka. 
A római katholikus népiskolák fenntartására évente
920.000 márkát fordítanak, melyeket azért tartanak fenn, 
mert az állami iskolákból száműzve van a hitoktatás. 
Vagyis összesen évente 5,700.000 márka fedezetéről kell 
a pápaságnak gondoskodnia. Ennek a fele kitelik a 
pápai jövevedelmekből, másik felét pedig a Péter- 
filléreknek keli fedezniük. Jó jövedelmi forrás még a 
pápai rendjelek adományozása is. Minden rendjelért 
illetéket kell fizetniük a kitüntetetteknek s azonfelül 
még a rendjelet is maguknak kell megvásárolnak. 
Állítólag van egy rendjel, a M ilitia  Aurata, amelyért 
nem kell fizetni, ezt azonban senkinek nem adomá
nyozzák.

A Péterfillérek évről-évre apadó tendenciát mutat
nak. 1861— 1868-ig, tehát hét éven át 71 m illió volt 
a Péterfillér, IX. Pius alatt néha 20—25 m illió évente, 
1870-ben csak hat és fél millió. XIII. Leo uralkodá
sának az első évében már csak három m illiót kapott, 
azóta pedig még kevesebb gyűlt össze.

A háború következtében ez az összeg is megcsap
pant, úgy, hogy előkelő német katholikusoknak kellett 
külön adományaikkal segiteniök a pápán. Ez azon
ban még nem elég, miért is a lelkészek több Péter- 
fillérek adományozására hívják fel a hivőket. A Péter- 
fillérek apadása egész természetes. A franciák nem 
lelkesednek XV. Benedekért, Ausztria soha sem adott 
sokat, a háború viszontagságai minden államot külön
ben is erősen próbára tették. Ez az állapot a háború 
után sem lesz másként. A pénzügyi kimerülés idején 
aligha lesz egyiknek is kedve a pápaság pénzügyi 
egyensúlyának a helyrehozására.

A helyzeten egyszerre segítene az, ha a pápa el
fogadná a garanciális törvényben biztosított évi 
3 /., m illió lilát. Ha a pápa nem kaphatná is meg 
az eddig esedékes évi járadékokat teljes összegben
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(amit a jezsuiták 1904-ig 109,650.000 lirára számí
tottak), hanem csak öt évre visszamenőleg állana 
rendelkezésére 16—16 m illió lírányi még mindig 
elég tekintélyes tőke — ezzel azonban némikép mégis 
segítve volna a bajon. Csakhogy ennek nagy „elvi“ 
akadályai vannak.

Ezért kisért most a katholikus hívek megadóztatá
sának a terve a pápaság javára. Amolyan „közalapi 
adó“-féle lesz ez, csakhogy nem az adózók javára 
teendő befektetésekre, hanem a pápaság fényes ház
tartásának és pompájának a lehetővétételére. A terv 
ellen sok minden szól. Mellette csak a fenyegető 
deficit és az a számunkra teljesen érthetetlen ragasz- 
godás, amellyel mindenfelé ragaszkodnak a katho
likusok bizonyos rétegei a hegyeken túl levő ránk 
nézve merőben idegen hatalomhoz. Sz. L.

Katonáink lelki gondozása 
Przmysiben.

Annak bizonyságául, hogy ev. katonáink lelki gon
dozása Przinysl várában milyen ki nem elégítő volt, 
közlünk részleteket Sommer diakónus naplójából.

A vár ostroma utolsó idejében hivatalos kimutatás 
szerint volt a körül zárt várban 5202 evangélikus 
lélek, még pedig 721 német, 3292 magyar, 62 lengyel, 
899 tót, 28 cseh. A k. b. 5 /_, ezer protestáns lelki 
gondozását egy magyar evang. tábori lelkész látta el, 
ki azonban k. b. 24 km.-nyire lakott a vártól! A kór
házban fekvő sebesült és beteg katonákat Sommer 
diakónus látogatta. Nehéz munkájáról rövid naplót 
vezetett, mely ránk nézve szomorúan érdekes.

Szeptember 18-án. Mit adnék azért, ha magyarúl 
tudnék! Hány evangélikus magyart találok és nem 
tudok velük beszélni. Az egyik, kinek jobb karja volt 
átlőve bal kezével igyekezett félírni családja címét, 
hogy értesítést küldhessek róla. Lehetetlenség volt 
számomra valamit kibetűznöm, de elvettem a cédulát.

Szeptember 23-án. Találtam egy magyar evangé
likus jogászt, kivel németül beszélgethettem. Német 
új szövetség volt nála, melyen meglátszott a gyakori 
használat.

Szeptember 26. A 8 sz. kórházban egy önkéntes 
ápolónő tolmácsolta magyar katonáknak szavaimat. 
Bár ő maga katholikus vallásu, lelkesedéssel beszélt 
az evangélikus hitről. A . . . kolostorban meghalt egy 
magyar. Végtelenül sokat szenvedett — három has- 
lövése volt. A halál bizonyára megváltás volt számára.

Október 7. Találkoztam egy magyar jogásszai. 
Tagja a keresztyén diákszövetségnek. Komoly keresz
tyén. Beszélgettünk arról is, hogy mennyire szükséges 
volna egy magyar evangélikus kórházi lelkész. Dél
után Szászi' Menyhárt honvédet kisértem ki utolsó 
útjára.

Október 12. Az 1 számú kórházban kiszenvedett 
egy magyar. Utoljára lázban állítólag csak nejéről 
és gyermekeiről beszélt. A jogász (talán az október 
7-én említett?!) nála volt, míg kilehelte lelkét.
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Október 16. A 4 sz. kórházban sok magyarországi 
németet találtam. Ma beszéltek nékem egy magyar 
katona csodálatos megmentéséről. Biblia volt a zse
bében s benne levelezőlapok. Egy golyó át ment 
a biblián s a lapokon de halált nem okoz tt csak 
könnyebb sérülést.

(Kv. ücmeindeblatt für Galizien 
und Bukowina f. év szeptember 15-iki 
számából.) Közli: H. K

A Korán és a tudomány.
Nézzetek magatok körül, mert Isten világa nagy.
Tudomány a mohammedán ideálja, ezt kell keresnie, 

mégha atheista szájából hallaná is.
Keressétek a tudományt, mégha Kína határán 

volna is.
Keressétek a tudományt a bölcsőtől a sírig.
Egy szava a tudománynak többet ér, mint száz 

imádság elmondása.
Egy egész néptörzs kipusztulása nem olyan sajná

latos, mint egy bölcs halála.
Többet ér a bölcsek tentája, mint a harcosok vére.
Hétszer annyit ér a bölcs, mint a képmutató.
A tudomány egy szava, ha megtanulod és meg

tanítod rá mohammedán testvéredet, felér egy esz
tendő összes imádságaival.

Megáldja azt az Isten, az angyalok s az ég és 
a föld lakói, aki felebarátait kioktatja arra, liogv mi 
a jó. .................

Két személynek nincsen párja: a gazdagnak, aki 
jótékony s a tudósnak, aki terjeszti a tudományt.

A tudósok a próféta követői.

(Vámbérv Ármin: „Nyűgöt kultúrája Keleten“ 
c. müvéből. 328. I.)

KÜLFÖLD.

Mit vittek el az oroszok a keletporoszországi
templomokból? A königsbergi konzisztorium meg
állapította és jegyzékbe foglalta, hogy minő egyházi 
értéktárgyakat vittek el az oroszok az általuk meg
szállt terület templomaiból. Ezek között van több 
régi értékes ötvösmunka. Molthainen templomából 
(Gerdaueni kerület) elvittek két gyertyatartót és egy 
XV. századbeli kis ostyástálat. Lamgartenböl (Rasten- 
burgi kerület) elvittek egy aranyozott ezüst kelyhét, 
mely a XVI. századból való és elvitték a betegek 
számára való úrvacsorái készletet is. Grosz-Engelau- 
ból (Wehlaui kerület) eltűntek az úrvacsorái és 
keresztelő edények. A legnagyobb károsodás érte 
Schwentainent (Ortelsburgi kerület). Itt elloptak: két 
ezüst karosgyertyatartót, egy ezüst kely hét, egy ostyás- 
dobozt, egy ostyástálat, egy boros kancsót, a beteg
gyóntató eszközöket és két oltárra való keresztet. 
Ortelsburgból az úrvacsorái szerek és egy beteg
gyóntató készlet tűnt el. Összesen 21 egyházat fosz
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tottak ki. Elvittek mindent, ami a kezük ügyébe 
került: keresztelő kannákat, ostyásdobozokat, keresz
teket, ostyástálakat és eztistözött ciboriumokat vagyis 
az egyházak minden értékes dolgát. Többnyire kis 
egyházakról van szó, mert a nagyobbakban könnyeb
ben el lehetett rejteni és meglehetett védeni előlük 
az értékes tárgyakat.

A porosz evang. egyház háborús adományai.
A Chronik der christl. Welt ez évi 28. számában 
olvassuk azt a hivatalos közleményt, mely hírt ad a 
porosz evang. egyház eddigi háborús adományairól. 
E szerint az augusztus 5-én élrendelt általános bűn
bánati napon és 1915. husvétjének az első napján 
tartott offertorium, mely az otthonmaradottak segé
lyezésére és a katonáknak adandó keresztyén ira
tokra volt szánva, 81.425 márkát eredményezett. 
A császár születésnapján a rokkantak javára 545.CXX) M. 
a keletporoszországi bajok enyhitésére a tavalyi ava
tási hálaünnepen 1,026.329 M., november 8 án az 
elsásszlothringeinek segítésére 430.4ÍX3 M gyűlt össze 
a templomokban. A katonai lelkigondozást végző 
lelkészek számának a szaporítására és fizetésére az 
egyház adott 75.000 márkát, amiből 100 önkéntes 
lelkész öt havi fizetése kitelt volna. Ezt az adományt 
azonban a porosz hadügyminiszter nem fogadta cl. 
A katonai prépost kezéhez azonban havi 15.000 M.-t 
utal át az egyház önkéntes tábori lelkészek fizetési 
pótlékára (150 M. havonként). A Vörös Kereszt egy
letnek és az Evangelische Frauenhilfének 10— 10.000 M., 
a berlini gyermekmenhelyegyletnek 1000 M., egyéb 
célokra fHXX) M. jutott. Az ifjúsági mozgalom támoga
tására 56.700 M. a keletporoszországi lelkészek segé
lyezésére 28.550 M. adott az Oberkirchenrat mind
ezeken felül az egyházi adó 2°/..-át a híveknek el
engedte, ami maga 3,250.887 márkára szeg.

Kant síremlékére Kantnak egy königsbergi tisz
telője lü.tXX) márkát adományozott. A nagy bölcselő 
síremléke tudvalevőleg meglehetősen rossz karban 
van. Ez az adomány lehetővé teszi annak alapos ki
javítását. A renoválás kérdését egyelőre függőben 
tartják, mert még az sincs eldöntve, hogy a königs
bergi doni kórusában, vagy pedig másutt helyezzék-e 
el Kant porrészeit.

A Török Társaság folyóirata a Kadillar Danjassi 
(Nők Világa) az asszonyok jogának érdekében emeli 
fel szavát. A Koránra hivatkozva küzd a mai izlám- 
ban a nőkkel szemben levő gyámkodás és lealacso- 
nyitás ellen. Kívánságai: hogy a szent könyvet for
dítsák le törökre, amint azt a világháború kitörése 
előtt a kormány már kezdeményezte is. Abból a tétel
ből indul ki, hogy „az ismeret után való vágyódás, 
annak keresése egyaránt kötelessége férfiwak-asszony- 
nakM. Az izlám és az arab uralom virágkorában elő
kelő állásokban sok asszony volt. Asszonyok állottak 
a hadsereg élén és ültek a trónon. Konstantinápoly 
elfoglalásával lettek az asszonyok jogaiktól meg
fosztva és következett a visszahatás. A régi Bizánc 
levegője már előbb meg volt mérgezve és így helyez
ték az asszonyt a hárembe. A török kormány leányok
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számára kötelező oktatást rendezett be, ahol egész 
esztendőre szóló tanfolyamok vannak. Ezer és ezer 
leány részesül már most rendes iskolai oktatásban. 
Konstantinápolyban három intézet van, ahol a leányo
kat a felső-iskolára készítik elő.

A pápa béketörekvései már megint kisértenek 
a lapokban. November 18-án egy berlini napilap 
világgá bocsájtotta azt a hírt, hogy a pápa á kará
csonyi fegyverszünet érdekében interveniálni fog vala
mennyi fejedelemnél. Hozzá volt ehhez téve, hogy a 
pápa a mostani helyzetet fegyverszünet kérésre ked
vezőbbnek látja a tavaly karácsonyinál és hogy 
minden befolyását latba veti tekintet nélkül arra. 
lesz-e fáradozásának eredménye. Egy hét múlva meg
jött megint a cáfolat: a Corriere della Sera és Früh- 
wirth müncheni nuncius megcáfolta azt a hírt, hogy 
a pápa karácsonyra öt napos fegyverszünet kérését 
tervezi. Minthogy a múlt évben elutasították, kéré
sének a megvalósítását nem tartja opportunusnak. 
A hír azonban a cáfolat dacára újra felbukkan a 
lapokban. A kacsa most már nem Berlinből, hanem 
Rotterdamon át Rómából indult útnak. Kiváncsiak 
vagyunk rá, mikor fogják ezt is megcáfolni?! . . .

IRODALOM.

Aki karácsonyra könyvet akar venni, vagy 
ajándékozni, az mutattassa meg magának azt a 
Jézus-kép gyűjteményt a könyvkereskedője által, amit 
Lie. Dr. Hans Preuss gyűjtött össze „Das B ild  Christi 
im Wandel der Zeiten“  cím alatt. (R. Voigtländer 
kiadása Leipzig 1915.) Összesen 113 Jézus-képet nyújt. 
Minden kép mellé rövid magyarázattal szolgál. A 
nagyon érdekes és lelkész számára igen tanulságos 
gyűjteményről hamarosan avatott kézből közlünk 
majd beható ismertetést. A könyv ára 3'50 márka. — 
Még olcsóbb a Langewiesche által kiadott Blaue Bücher 
cimü vállalatban megjelent, mindössze 1 80 márka 
áru Mária-kép gyűjtemény, melyben régi német és 
németalföldi-flammand mesterek 96 képe található 
Címe: „M aria im Rosenhag.“  — A Jézus-legendák 
száma is szaporodott. R. H. Bartsch: „E r. Ein Bach 
der Andacht“ címmel írta meg a legújabbat. (Staack- 
mann L. kiadása. Leipzig 1915.) Ára 3 márka. Dacára 
annak, hogy vannak szép részletei, ügyes aforizmái, 
ezt a müvet nem tartjuk sikerült alkotásnak. Fenn
tartjuk magunknak, hogy adandó alkalommal más 
Jézusregényekkel kapcsolatban bővebben foglalkoz
zunk vele.

Ki foglalkozik néplélektannal, különösen pedig a 
népmesékkel ? Ezek a nép lelkére és egyéniségére 
igen jellemző alkotások újabban ismét különös érdek
lődés tárgyát képezik. Ezt bizonyítják azok a mese- 
gyűjtemények, amelyek egymásután jelennek meg. 
Ezek között első sorban a „Die Märchen der Welt

literatur“ című könyv Diederichsnél Jénában meg
jelenő gyűjtemény érdemli meg a figyelmet. E gyűjte
mény legújabb kötetei az északi népek fi. köt. 
Dánok, Svédek; II. köt. Norvégek) és a balkáni népek 
(Albánok, Bolgárok, Szerbek és Horvátok) meséi. Mind
egyik kötet ára 3 márka.

KÜLÖNFÉLE.

Kitüntetés. Mohr Gyula tábori lelkész a II. oszt. 
Vörös Kereszt díszjelvényét kapta meg a hadiékit- 
ménnyel, buzgó és eredményes munkálkodása elisme
réséül.

Gyászrovat. Turóczy Pál ózdi lelkész, hegyaljai 
esperes neje, szül. Czékus Erzsébet, néhai Czékus 
István püspök leánya 52 éves korában Ozdon meghalt 
november 25-én. Legyen emléke áldott.

Iskolafejlesztés. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter a kisszebeni kath. főgymnasium V—VIII. 
osztályainak a nyilvánossági jogot és az érettségi 
megtartásának a jogát adományozta 1915— 16. tanévre.

Budapesten is van táb o ri lelkész. A budapesti 
kórházakban fekvő evang. katonák leiki gondozásának 
a terhe eddig a Budapesten állomásozó rendes katona
lelkész, a pesti és budai lelkészek és vallástanárok 
vállaira nehezedett, míg Bécsben tiz protestáns tábori 
lelkész teljesített szolgálatot. Most örömmel adunk 
hírt arról, hogy Budapestre is jutott egy másik tábori 
lelkész, még pedig Berényi Dániel segédlelkész szemé
lyében, akit a budapesti kórházakba rendeltek be 
tábori lelkészi szolgálatra.

D rágasági pótlék. A késmárki ev. egyház Hajts 
Bálint lelkésznek és Kintzler Béla tanítónak 600—600, 
Szamuelisz Alfréd tanítónak 200, Buchalla Gyula és 
Progner Lajos tanítóknak 150— 150 korona drágasági 
pótlékot szavazott meg 1915-re.

Nő-tanár egy lyceum unkban. A késmárki lyceum- 
ban gyakorló tanári évét tölti Zuber Marianne, kit 
november 27-én a budapesti egyetem filozófiai fa
kultásán „Summa cum laude“ avattak doktorrá. Eddig 
csak a koedukáció volt meg ebben az intézetünkben.

A Szent-ístván-Akadém ia A háború után új fel
adatok, új munka vár nemzetünkra. Ebben a jövendő 
versengésben és kulturmunkában a magyar katholi- 
cizmusnak szüksége van egy olyan tudományos 
szervre, amely összegyűjtse és irányítsa mindazokat 
a tudósokat, akik az egyházat akarják szolgálni. Az 
új akadémia Szent István szellemét van hivatva kép
viselni a kialakuló új Magyarországban. A katholi- 
cizmus két tényezőnek tulajdonít jövendő fejlődé
sünkben döntő súlyt; az egyik a tudományos készült
ség, a másik pedig a vele kapcsolatos szociális 
tevékenység. Az uj akadémia feladata a katholikus 
tudomány ápolása. Nem teljesen uj intézmény, hanem 
a Szent-István-társulat irodalmi és tudományos osz
tályának a továbbfejlesztése és önállósítása. Az uj 
akadémia nov. 29-én alakult meg.
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49. szám.

A hadsereg dicsérete. Megszüntlietik már a római 
légiók kulturmunkájának a dicsérete. A nagy idők 
lelke megihlette a mai katonaságot is,úgy, hogy kultur- 
teljesítmények tekintetében sem marad hátra római 
őse mögött. Vasutak, hidak, jókaiban levő utak épül
nek a harcoló katonák nyomán. Galíciában a Pflanzer- 
hadsereg kutakat ásott, az (»rósz falvakból katonáink 
kitakarították az évszázados mocskot. Ott ahol ün
nepeken délután népmulatság volt, ölbehajtott fejekből 
a bogárkák összeszedése, tisztító és fertőtlenítő in
tézetek épültek. Járványok diadalutját erélyes katonai 
egészségügyi intézkedések megszakították. A katonák 
arattak, hordtak és csépeltek, szántottak és vetettek, 
megosztják menázsijukat a nyomorban sínylődő lako
sokkal. A katonaság erős keze többet tett az anti- 
alkoholizmus terén, mint az egész eddigi antialkoholista 
propaganda. A katonai parancsnokságok azonban 
egyéb dolgokba is belenyúlnak. Fi tekintetben külö
nösen német példák állanak a rendelkezésünkre. 
Hisztérikus asszonyok fogolyszereteíét lehűtötték, 
prostitúció ellenes intézkedéseket tettek, a kormány 
előtt gondoskodtak a drágaságnak erélyes kézzel való 
korlátozásáról, ármaximálásokról. A szive örül az 
embernek, amikor azt olvassa, hogy még kis és leg
kisebb dolgok sem kerülik ki a figyelmüket. így pl. 
ügyelnek a háború alatt kifejlett „szeretetadomány-“ 
szakma csalási szándékaira és bölcs tanácsokat ad
nak arra, mit, hogyan, mennyiért kell küldeni 
katonáknak s ráérnek arra is. hogy egyes ilyen szeretet- 
adomány-kotyvalékokat megizleljenek és vegyileg 
is elemezzenek. Ha valamely gyárról kiderült, hogy 
értéktelen puncspott, vagy más effélét hozott forga
lomba, akkor azt könyörtelenül leleplezték. Mindezek 
a dolgok nem tartoznak szorosan véve a hadsereg 
feladatai közé. A szükség rákényszerítette arra, hogy 
e téren is tevékenykedjék. Bár fokozottabb mértékben 
lenne rajta mindenki, hogy a háborúval járó nyomo
rúságok erős kézzel elfojtassanak és a kulturmunka 
egy percig se szüneteljen!

Megüresedett evang. vallásu tanítókkal betöl
tendő állam i tanitói állások betöltésére a vallás 
és közoktatásügyi miniszter kiirta az általános pályá
zatot. A pályázati feltételek a minisztérium hivatalos 
közleményében jelentek meg, és a tanfelügyelőknél 
tudhatok meg. Az állások 1916. február 1 -éré töltet
nek be. A kérvényeket minden alkalmazásban levő 
tanító saját tanfelügyelősége utján kell, hogy benyújtsa 
december 1 — 15-ike között. Közvetlenül a minisz
tériumhoz beküldött vagy később beadott kérvények 
nem vétetnek figyelembe. Evangélikus tanítókkal töl
tendők be a következő állások: Medgyesegyháza 
(Arad m.) (kántor), Pitvaros (Csanád m.) (nő), 
Kiskőrös-Czebepuszta, Verbóczchvojnicza (Nyitra m.) 
(tót), Verbóczistvánhegy (u. o.) Gindlicsalád-Kis- 
tengelicz (Tolna m.) (kántor, német), Kiscsepcsény, 
Kisjeszen, Sutó (Turóczmegye) (mindhárom tót), 
Csornád, Rónafő (Vas m.) Erdőbábony, Kercmcse 
(Zólyom megye) (mindkettő tót, erdőbábonyi 
kántor is!)

Karácsonyi üdvözletül katonáink számára Zoch 
Sámuel és Belicze András magyar nyelven is kiadtak 
egy félives röpiratot. 100 darab ára 4 kor., 50 darabé 
250 kor. bérmentve. Megrendelhető a modori vagy 
a sziráki (Nógrád m.) lelkészi hivatalnál.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI

Lapunk 48. számában a korrektúra sietős volta miatt egy 
pár értelemzavaró hiba is megmaradt. Sántha Károly éneké
nek a dallama: Oh siralom ... A 762. hasábon egy helyen kerületi 
vallásosság áll k á t * 'f  tjén vallásosság helyett. Szlávik Mátyás dr. 
könyvismertetésében egy pár névbe csúszott hiba. Gretz- 
macher, Ueberweg neve egyenesen felismerhetetlen, végül 
liousset munkájának a címe: Rel. des Judentums im Hcntesta- 
mtnilirhrn Zeitalter.

Kinek küldessék ingyen imnkünyveket ?

LEGÚJABB

IMAKONYV
evang. keresztyének számára

(Hívők használatára)

Irta:

R A F F A Y  S Á N D OR
budapesti ev. lelkész.

Szép vászonkötésben............................................ K 2.—
Finom bőrkötésben, to kka l...................................„ 4.80
Párnázott bőrkötésben, tokkal.............................. „ 7.—

Galicia, Olasz
ország, Szerbia, 

Franciaország

Oroszországban
(Szibériában) levő hadi- 

á korona 2. -  foglyok térképe K 1. -

'■ .........  Kapható: ====================

KÓKHI LHJOS-nál
Budapest, Kamarmayer Károly-utca 3.
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49. szám.

Egyháztörténet számokban.
:: Irta: Dr. Zimányi Dániel. ::

Megrendelhető az
„Euatigsiskääs Lap“
szerkesztőségnél Nagybör

zsöny (Hontmegye).

E g y h á z i  t ie s z é s S e k :
Paulik János: Emlék a viharos időkből . K .40 
Pröhle Károly: Az új élet igéje . . . . „ —.16

„ „ Háború és vallás . . . . „ — .20
Nagy Lajos: Isten és a háború —.50
Raffay Sándor: Világháború és Isten igéje „ 1.—•
Vidovszky Kálmán: Csendes hangok a háború 

zajában. 11. k ö t e t ...................................... .....  1-50

Háborús imakBnyoecskék:
Kovács Andor: Béke a harcban, fűzve . . K —.50

>) )> >> )> >> ) ) • ■ ) )  1 • 
Raffay Sándor: Az én imakönyvem . . ., —.20
Siráner Vilmos: Lelki fegyver, kötve . . , —.40
Ugyanaz, n é m e t ........................................... ......  —.40

„ t ó t ................................................ ......  —.40

m ost jelent m eg!!!
Protestáns papok és hitoktatók zsebnap- K 1.40

naptára 1916................................................ ......  1 40
Protestáns Árvaházi képes naptár 1916. é. . , —.60
Magyar keresztyének naptára 1916. é. . . ;, —.60
Raffay Sándor: Imakönyv fekete vászon köt. „ 2.—

Kaphatók:

K Ö K H l L H J O S  k ü n y o k s r e s k e d é s é b e n
Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3.

K 2  E 5 3  K J  E R 3  B ä  R 3  K 2  Er53
Tanulmányozásra és épülésre alkalmas prédikációk vannak 

a Moderne Predigtbibliothek egyes köteteiben.
Ajántjuk a három eddig megjelent kötetet:
1. Offenbarungen des Krieges. ’2 Predigten von Foerster, 

Fresenius. Ködderitz und Anderen.
2. Selig sind die Toten. 15 KriegSpredigten zum Gedächtnis 

der Gefallenen von Dörrfuss, Franz, Fresenius und Anderen.
3. Passionspredigten in der Kriegszeit von Chappuzeau, 

Dörrfuss, Haering, Herzog, Ködderitz, Lueken und Anderen.
Mindegyiknek az ára 1 ‘35 Mk. — Kapható a

SCHOLTZ TESTVÉREK
hönyiiheresiiBdésében Budapest IX., Ferencz höriít 19 ZI.

A ,,Luther-Naptár“ kiadóhivatala bizalommal felkéri mind
azokat a lelkész- és tanító urakat, akiknél még eladatlan 
„Luther Naptárak“ vannak, hogy alulírott címre egy leve
lezőlapon minél előbb szíveskedjenek megírni, vájjon hány 
eladatlan példány van még kezüknél és előreláthatólag 
körülbelül hány példány fog megmaradni ? A megmaradt 
naptárakat egyelőre visszaküldeni ne tessék; a bejelentések 
alapján majd az illetőket megfogjuk kérni, hogy a megmaradt 
naptárakat a mi költségünkre a megjelölendő helyre elküldeni 
szíveskedjenek. Ahonnét rövid időit belül jelent és nem érke
zik, ott a küldött Luther-Naptárakat eladottaknak tekintjük.

A megmaradt Naptárak sürgős bejelentését 
az 1916 évre Lutner-Naptár rendkívüli nagy 

kelendősége teszi szükségessé.
Kiváló tisztelettel:

S L u th e r-N a p tá r ^adóhivatala. Sopron, Poprét Z.

Gyakorlatilag beigazolódott, hogy S C H O L T Z  
T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szimonidesz 
Lajos által összeállított

I S T E 11 K Ö 2 E L É B E Ü
cimü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös katonai kórházi 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet pótolja, a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskünyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó árján pótolható annak katonai 
istenitisztekre való beszerzésével

A táborba való küldés megkönnyitése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: drbonként 2 fillérért. 
Egyes példány ára 30 fillér, 50 példányon felüli rendelesnél példányonként 24 fillér.

Rendelések

IX,, Ferencz-kör ut 19—551 intézendök.

ORGONA-GYAR.
Gőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orge ájának (koronázási templom) alkotója

R ie g e r  Ot tó
cs. és k ir .  u d v a r i s z á llító

a S ze n t-S ir lovag ja  és a Ferenc József 
rend tu la jd ono sa

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta icgnvuiuási csőre dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szálilt. 
40 év óta 2CÜ0nél több orgonát szállított, közte 
a k ir á ly  o rg o n á já t, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb o rgoná ja  (80 változatú, 

vilianyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékcltebb árban teljesít. Orgon3 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Wigand K. F. özv. Stromsky Emilné kő- és könyvnyomdája, Pozsonyban.



EVANGÉLIKUS LAP
5 0 .  S Z .

EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ARANYOSMARÓT * Ö T Ö D IK  É V F O LY A M . * 1915. DECEMBER 18-án.

1 9 1 5 .

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vm.) küldendők.

f ő s z e r k e s z t ő : SZTEHLO KORNÉL.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ:

SZIMONIDESZ LAJOS.
fó m u nk atArsak : HORNYÁNSZKY ALADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És E N D R E F F Y  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. ügyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetések (pályázatok) minden 
szava 6. fillér. -  Többször megjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tartalom  r Sz L.: A jövőbe néző vallásosság. — Alberti Ernő: A vallás és a háború, (folytatás és vége). — E. ./.: Minden 
Istentől. — Irodalom. — Külföld. — Különféle. — Hirdetések.

Jövőbe néző vallásosság.
A fa nemcsak gyökerével szív táplálékot. Törzse 

felnyúlik a magasba, ágai között vihar tombol vagy 
szellő susog. Napfényből és a szellő csókjából is él. 
Valahogy így van a vallásosság is. Bármily mélyre 
bocsássa is gyökereit a múlt talajába, nem csupán 
onnan szívja életerejét. A jelen kérdései, a jövő 
bizonytalansága, remények, álmok mind hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a vallás szilárd meggyőződés, előbbre 
vivő hatalom legyen.

A keresztyén vallásban meglehetősen sok a történeti 
elem. Hagyományos dogmatikák mögött ott állnak a 
hitvallások, hosszú évszázadokra nyúló történeti fejlő
dés üledéke alatt megcsörren a kutató ásója az új- 
testámentomi alapkövön. De ez se homogén tömegű 
szikla, hanem réteges kőzet. Legfelül esik a jánosi 
theologia, ez alatt van a páli evangélium, melynek 
Krisztus a centruma, mindkettő Jézus evangéliumán 
nyugszik; ennek pedig a mennyei Atyáról szóló tanítás 
és a szeretet nagy parancsolata ad el nem múló 
értéket. A történeti megkötöttség azonban még sem 
teljes. Van a keresztyénségnek két olyan alapvető 
tana, amely feloldja a múlt igézetét, enyhíti a történeti 
megkötöttséget.

Az egyik a szent Lélekről szóló tan. Ez a keresztyénség 
drága öröksége, mely Krisztus híveit clvezérli minden 
igazságra, lehetővé teszi, hogy nyitott szemekkel 
tekintsenek elébök meredő setétségekbe, a dolgok 
mélyére. Ez a pünkösdi Lélek. Örök kár, hogy az 
egyházi esztendőben csak két napig tart a pünkösd 
ünnepe s vele együtt a Lélek uralma is csak szűk 
körre terjed.

A másik tan ádventi tanítás, az Ur második el
jöveteléről szóló ige. — Egyszer már itt volt a 
Messiás. Ő vala amaz igaz világosság és az volt 
nemcsak az ő, hanem az emberiség tragikuma is, hogy 
az emberek jobban szerették a setétséget a világosság
nál!... Földi élete a kereszten végződött. Az igazság, 
jóság és szeretet eme megcsúfolása ellen való lázadás
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a feltámadás és az Úr másodszor való eljövetelének 
a hite. Az Úr mégegyszer eljön. Nem szolgaképen s 
mint áldozatra szánt bárány, hanem eljő az égnek 
felhőiben, eljő hatalommal és dicsőséggel, eljő, hogy 
mcgcsúfoltatása után diadalmaskodjék és lábai alá 
tiporja minden ellenét.

Ez az ádventi hit egyszerre vállon ragad és a 
jövendő felé fordítja tekintetünket. Ne a történeti 
maradványokat, régi írásokat és legendás hagyo
mányokat kutassátok, ne az legyen vallásosságtok 
mértéke, hogy melyikótök tud többet elhinni, avagy 
jobban kételkedni, hanem forduljatok napkelet felé 
Ott pirkad a hajnal, ott kel fel a nap! Ne a múltak 
folyton növekvő porrétege alatt keressétek a lába- 
nyomát, hanem menjetek az elé, aki hatalommal és 
dicsőséggel jön, azt fogadjátok, az elé teregessétek 
ruháitokat, szórjatok útjára virágokat s kiáltsátok: 
Áldott aki jön az Úrnak nevében!

Ezt prédikálta Pál apostol, amikor azt mondta: 
„örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, 
örüljetek... Az Úr közel vagyon T  Ezt olvasta ki a 
jelenések könyvének írója apokalyptikus látomások
ból s ennek a hitnek a beteljesedését rajzolta meg a 
világ végéről írott munkája nagyszerű jeleneteiben- 
Az itt járt Jézus földi alakját felváltják a bárány, a 
trónon ülő biró, vagy a pokol minden hatalmasságával 
viaskodó hős apokalyptikus képei. Ez a különböző 
képekben megnyilvánuló vágyakozás folyton új meg 
új alakot ölt. Ha a mi hitünkről, a mi várakozásunkról 
adnánk egyszer számot magunknak és nem folyamod
nánk régi forrásokhoz, hogy azokból tudjuk meg, 
minőnek kell a mi meggyőződésünknek lennie, akkor 
ezek közt a képek közt helyet követelhetnénk a mi 
eszményeinkből alkotott alaknak is.

Miért is ne látnok egyszer az eljövendőben azt, 
akit mi várunk!?... Joguk volt hozzá hajdankor pró
fétáidnak és az első keresztyén generációknak, 
álmodhatunk mi is ideált! Mint ahogy Nietzsche meg
álmodta ateisztikus alapon a maga Übermensch-ét 
azt az emberideált, akit az emberiségnek létre kell
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hoznia, az életerő, arisztokratikus gondolkodás, a 
kiméletlen harcban előre törő ember pompás példányát. 
Megcsinálhatjuk mi is, csakhogy egészen máskép; 
a mi eszményünk távol áll Nietzsche Übermensch-étől. 
Mi nem a letipróban, hanem az elnyomottak és 
nyomorultak felsegítőjében, nem a harcok véres kezű 
hősében, hanem a becsületes munka apostolában, 
nem az élvezőben, hanem a saját falatját másokkal 
megosztóban keressük még mindig eszményeink meg
valósítását. A mi királyfink, a kit várunk, hogy meg
váltson bennünket a ránk nehezedő kereszttől: a 
békesség fejedelme. Tőlesem külső bajoktól, múlandó
ságtól, haláltól való megváltásunkat várjuk, mert azt 
már megtanultuk, hogy a természet kérlelhetetlen 
törvényeinek betöltése alól mi kivételt nem képez
hetünk, hanem megadással, nyugodtan engedelmes- 
kedve kell betöltenünk tisztünk minden törvényét. 
Az Istennel való békesség, lelkünk nyugalma vára
kozásunk, vágyunk tárgya. Ez a legfőbb jó, amivel 
együtt minden egyebek megadatnak nékünk.

Sz. L.

*  1

A vallás és a háború.
(Folytatás és vége.)

De a háború lobogó lángja nemcsak az elméket 
foglalkoztatja élénken,— az emberek lelkében szunyadó 
vallásos élet szikráját is lobogó lángra szította. Eddig- 
elé gyakori volt a panasz, hogy az emberek nem 
vallásosak, kerülik a templomot, nem imádkoznak, 
nem olvassák a bibliát. És most mit látunk? A 
nagy háború mintha a vallásosság ujraébredését 
jelentené ! Soha sem voltak a templomok oly látoga
tottak, mint most, soha sem imádkoztak az emberek 
annyit mint most ! A háború hatalmas ütése hitet 
ébresztett az emberi szívben. Hogyan jutottak az 
emberek ide? Talán énekkel, meggyőző beszéddel? 
Nem ; a testi lelki fájdalmakat szenvedő lélek ama 
jó talaj, a hol a vallásos érzés igazán tenyészhet. 
Ezért van ezen megpróbáltatások napjain az emberi 
lélek vallásos érzetekkel tele. A háború vitte az 
embereket az Istenhez, a háború által okozott sebekre 
valódi vigasz csak a vallás örök igazságai tudnak 
adni. Az anya, akinek a gyermeke, a hitves, akinek 
az életepárja küzd a vértől füstölgő harcmezőkön : 
erőt és vigaszt csak az ima szavaiból meríthet; a 
harcban küzdők pedig bátorságot és kitartást szintén 
csak a vallás örök igazságaiban találnak.

Németországban és nálunk is imanapokat és 
könyörgő körmeneteket tartanak. Százezrek hajtják 
le fejüket a mennyei Atya előtt, kezüket buzgó imára 
összetéve, hogy a Mindenható őrizze meg a népüket! 
És az Isten meg is fogja őrizni. Egy népet, mely ily 
hivőn lép az Isten elé, nem tiporhatja szét tizannyi 
ellenség sem ! Mert azoké a siker, akik az imádságból 
erőt tudnak meríteni és ezen erő teszi küzdelmüket 
győzelmessé! Imánk az erőnk, a kitartás forrása.

De különösen a harctéren szenvedő kedveseink 
levelei és a tábori lelkészek jelentései meghatóan

igazolják, menny;re szomjuhozzák hőseink a vallás 
vigaszait, mennyire szükségük van az erősítő imára. 
Egy tábori lelkész ezeket írja : Sokaknál a lelkész puszta 
megjelenése már elégséges ahhoz, hogy könnyekre 
fakadjanak. Ez lesz a háború legnagyobb vívmánya, 
hogy az emberek megtanulnak ismét érezni; a fele
baráti szeretet nem lesz a szószék üres frázisa, a családi 
összetartás nem esik anyagi érdekek áldozatára, a 
hazaszeretet nem lesz a múltokba visszanyúló fény
sugár; a vallási megújhodás bekopogtat az emberi 
szivekben ; az emberek befogják látni, hogy Jézust 
nem lehet dogmatikai korlátok közé szorítani, hanem 
meg kell őt élnünk; az emberek nem fogják őt fö
lényes gőggel lemosolyogni, hanem őt mint minden 
idők legnagyobb ideálját ezer szenvedésen keresztül 
követni fogják. Egy katona tábori levele így szól: 
Legyen akármilyen az ember hite, itt az ember tekin
tetét akaratlanul azon örökkévaló hatalom felé irányítja, 
a mely a sorsunkat intézi és a melyről mindnyájan 
egyformán érezzük, hogy tőle függünk. Egy másik 
katona, ki több csatában vett részt, megsebesült és 
újra visszatért a harcba, így ír: Én a halál borzalmait 
már megismertem, a halál villámai már köszöntettek 
engem, de én nem remegek a haláltól, mert Krisztusban 
hatalmas szövetségesem van, más nem történhetik 
velem, mint amit Isten felőlem rendelt. Egy másik 
megsebesült katonát már ötször megoperáltak, hat 
hónapig vergődött és a mikor hatodszor került a 
műtőasztalra, a tábori lelkész ama vigasztaló szavaira, 
hogy az igaz keresztyén ember a fájdalomban mutatja 
meg, hogy Jézus méltó követője, azt felelte: hiszen 
ha ő benne nem bíznám, azt hiszem, már rég meg
őrültem volna a betegágyamon. Egy népfölkelő tizedes 
beszéli, hogy vele van egy katona, aki híres volt a 
káromkodásairól, léha életéről, istentelenségéről és a 
kinek a legnagyobb élvezet volt gúnyt űzni azokon, 
akik istenes életet éltek. Ez az ember végig csinálta 
a szerbiai hadjárat minden borzalmát, végig verejté
kezte a visszavonulás minden fáradalmát. Betegen, 
megtörve került a kórházba és egyszer közel is volt 
a halálhoz. A tábori lelkész beszélt neki a büntető 
Istenről, a ki az elvetemülteket elkárhoztatja. Halál
hideg verejték gyöngyözött a beteg homlokán. Beszélt 
neki a könyörülő Istenről. Égi remény csillogót fel 
a bűnös ember szemében. Erős szervezete győzött, 
felépült és azóta nem akar a régi életére viszza- 
emlékezni. A régi ember meghalt benne.

A harctéri vallásosságba mély bepillantást enged a 
következő két levél, az elsőt egy katona írja, aki a 
polgári életben kocsis. Azt írja, hogy itt tudja meg 
minden ember, hogy kell imádkozni, mert csak az 
Isten segítő keze tart meg bennünket az életnek. Itt 
nem szégyel egy sem összetett kezekkel a másik 
előtt imádkozni. Otthon nem láttam még úgy szívből 
imádkozni, mint itt. A merre megfordul az ember, 
sűrűén látni egy-egy katonát fa tövében, árok partján 
térdelve, összetett kezekkel, kisírt szemekkel az égre 
tekintve imádkozni. A másik levelet egy katholikus 
tiszt írja az evangélikus tábori istentiszteletről. Az 
volt az érzésem, hogy ebben a szent órában a prédi-
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káció minden szava minden szívbe eljutott, mert ezek 
a vérhez szokott férfiak úgy zokogtak, mint a kiknek 
vigasztalásra nagy szükségük volt. Különösen az otthon 
és a család iránt való szeretet érintése sok könnyet 
váltott ki. Végül azt az éneket énekeltük: Óh mint 
imádlak, mint szeretlek, megváltóm édes Jézusom! 
Nincs fogalom arról, hogy milyen mély benyomást 
gyakorolt ezen ének. Még a beteg legénység is elő 
mászott, mind érezte annak szükségét, hogy lelke egy 
pillanatra az Istennel érintkezzék. Minden tekintetre 
az volt írva, benned bízom egyedül, Isten áldj meg 
minket és vezess győzelemre. Olyan isteni tisztelet 
volt az, amilyet még nem éltem át.

Látjuk tehát, hogy inig azelőtt a sok ellenséges 
szellemi áramlat, a közöny és az erkölcsi sülyedés 
számos jelensége folytán a vallásosság kialvóban 
volt, a háború ezt a már csak pislogó parazsat új 
lángra lobbantotta. Remélhetjük, hogy ez a háború 
lesz a vallásos renaissance hajnalhasadása, amelynek 
sugarai nem csak a köznép, hanem a művelt osztály 
szivét is befogják arany zni. Mert ezen renaissance-ra 
bizony már igen-igen szükségünk volt. Hiszen ezen 
izgalmas napok szörnyű tapasztalatai, amikor az 
erkölcsi sülyedésnek legsötétebb jelenségei felburjá- 
noztak. a mikor állati vadság, árulás és szemérmetlen 
kapzsiság, megfeledkezett a legfőbb törvényről: szeresd 
a te Uradat, a felebarátodat pedig mint önmagadat, 
mondom ezen tapasztalatok, kell, hogy felvilágosítsák 
az embert a felől, hogy mind ezen szomorú jelen
ségek épen annak, az erkölcsi törvényeket lábbal 
taposó fékevesztett gondolkodásmódnak és annak a 
következménye, hogy az emberek elfordultak az Istentől. 
A háború riadó harsonaként zúgja felénk: Keresztyé
nek, ennyi az evangélium nevelő hatása? Századokon 
át jártatok a krisztusi szeretet iskolájába és most 
tultesztek a vadakon! A békecár ránk uszítja vad 
hordáit, a bibliás angol király egy testvérnép pusztu
lásáért imádkozik, a londoni püspök keresztes háborút 
hirdet a hitsorsos németek ellen. A belga franktirörön, 
a szerb komitácsin észre venni-e a keresztyén nevelés
nek a kapzsiságból árulásra vetemedett és a nyerész
kedési vágyból szorult, helyzetünket szemérmetlenül 
kiszipolyozó honfitársainkon észre venni-e a vallás 
nemesítő hatását? Ez a háború tükröt tart a szemünk 
elé, hogy lássuk, hová vezet a krisztusi életpélda 
megtagadása. Bűnös szenvedélyek rabjaivá lettünk és 
a lélek helyett a testnek éltünk. De itt az ideje, hogy 
uj emberekké alakuljunk. A mint a betegség és 
csapás egyes emberre hasznos, úgy ez a háború is 
megpróbáltatás a népek életében, az áldásos kutforrása 
leend. Köszöntjük a vallásos renaissance hajnal
hasadását !

Az 1870— 71 német-francia háború után egy kiváló 
francia egyházi író bejárta a sedani csatateret, melyet 
elborított a sok elesett francia és német katona holt
teste. Lehajolt és meg-megnézte a holt katonák táskáit; 
a franciákéiban nagyrészt erkölcstelen füzeteket, a 
németekéiben pedig imakönyveket talált. Erre azt 
mondta: már értem, miért kellett nekünk franciáknak 
elbuknunk. Ma — 45 év múlva pedig, ha az újságban
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azt olvassuk, hogy Franciaországban megtiltották a 
tisztviselőknek, hogy isteni tiszteletekre járjanak, a 
kórházakban, hogy misét mondjanak, hogy vallási 
tárgyakat kiosszanak a sebesültek között, hogy Francia- 
ország a 22.000 papját fegyveres szolgálatra kény
szerítette és senkije nincsen, a ki a hadbavonultak 
és az otthon maradottak lelki gondozását ellátná; 
ha viszont azt olvassuk, hogy a német csás:ár a had
üzenet napján azt mondta a népének: most menjetek 
a templomba és boruljatok le az Ur előtt, megjövendöl
hetjük a franciák ujabbi bukását.

Legyen tehát velünk Isten lelke mindennap és mind
örökké ! Ezt a ránk kényszeritett igazságos háborút 
is, — a mikor meggyalázták legszentebb érzelmeinket, 
becsmérelték agg királyunk fölkent személyét, orvul 
meggyilkolták trónunk örökösét és hitvesét, titkos 
lázadásokat szőttek és hazánk épsége ellen törtek; 
ezt az igazságos háborút Isten félelmével és Isten 
segítségével fogjuk megvívni és megnyerni! És vala
hányszor kétségek gyötrik a lelkünket, jusson eszünkbe 
ez a szép zsoltár: Mert nem szivünkben bízunk és 
nem a mi kardunk védelmez meg. Hanem te szaba
dítasz meg minket szorongatóinktól és gyűlölőinket 
te szégyeníted meg. Dicsérjük Istent mindennap és 
mindörökké magasztaljuk nevedet!

Alberti Ernő.

Minden Istentől!
Carlyle írja a francia forradalom történetében 

(ford. Baráth Ferenc, 1.350 351), hogy még az első 
francia forradalom radikálisai és proletárjai is, (kik 
nem viseltek Culottes-t, térdnadrágot, mint a magasabb 
osztályok, hanem pantalont, hosszú nadrágot, miért 
is sansculotte [nadrág nélküli) lett a nevük ) hogy 
még ezek is Istentől jöttek.

„A sansculottismus sokat eléget, de a mi elég- 
hetetlen, azt nem fogja elégetni. Ne féljetek a sans- 
culottismustól: ismerjétek el annak, ami, sok dolog 
szörnyű és elkerülhetetlen végének és szintén sok 
dolog csodálatos kezdetének. Egy más dolgot is meg
érthetsz belőle: azt, hogy ez is Istentől jött: mert 
hiszen nem volt-e? Mert mindenben és minden időtől 
fogva — miként meg van írva — az ő keze munkál; 
a dolgok mélységes mélyében, rettenetesen és csodá
latosan, ma és kezdetben egyaránt; a forgószélben is 
ö szól s az ember haragja is öt dicsőíti. Azonban 
mérsékelni és megmérni ezt a megmérhetetlen dolgot 
s amint mondják kinuigyarázni s redukálni azt egy 
holt logikai formulára, meg ne próbáld! Még kevésbé 
kiáltozd magad rekedtté annak átkozásában, mert 
hiszen ezt is csinálták már mások elég hosszasan. 
Mint egy tényleg létező fia az időnek, nézz kibeszél
h e te t t  érdekeltséggel, a legtöbbször hallgatagon 
arra, amit az idő létre hozott, építsd, oktasd, tápláld 
magad azzal, vagy ha mást nem, mulattasd és gyönyör
ködtesd magadat aszerint, aminö képességed van.“

Egy gondolkodni és tépelődni szerető jó barátom 
azt írta Carlyle eme fejtegetései mellé széljegyzetül:
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„Micsoda rettenetes bátorság a sansculottismusban is 
Isten müvét látni.“ Hogy mennyire igaz e fölkiáltása, 
vegyünk ne sansculette-kat, hanem például komitácsi- 
kat. Ezekről is el lehet mondani Carlyle szavait: Egy 
más dolgot is megértesz belőlük, azt, hogy ezek is 
Istentől jöttek, mert hiszen nem voltak-e ? Ez az egyik 
a három közül, amit Carlyle idézett gondolataiból 
ki akarunk emelni. Minden, ami volt, amit az idő 
létre hozott, az Carlyle szerint Istentől jött. Ami már 
megvolt, azt nem lehet letagadni, mert tény, történet. 
És mindenben és minden időtől fogva az ő keze 
munkál a dolgok mélységes mélyében, rettenetesen 
és csodálatosan, ma és kezdetben egyaránt . . . M ily 
harmonikus Carlyle theologiai fölfogása. Nincs benne 
semmi zavaró hang, disszonancia, csupa összhang az 
egész a világ mindenséggel. Bizonyára a mostani 
világháború is belesimult volna szépen Carlyle theo- 
logiájába. A theologusoknak többet kellene tanulmá- 
nyozniok a történészeket és történetfilozófusokat, hogy 
eltanulják tőlük — már akitől — Isten keresését a 
történelemben. Mert valami nem elég, hogy Isten 
munkálkodik a természetben és a történelemben, 
hanem a mikéntet is meg kellene tudakolni a hívő 
természettudósoktól és történészektől. Persze ezzel 
nem mondottuk azt, hogy éppen a theologusok nem 
lehetnek jó természettudósok és történészek. A háború 
theologiájában igen hasznos tanulságokat lehetne 
nyerni, ha a történetfilozófusok theologiai állásfog
lalása termékenyítené meg azt. Mert mindkettő a 
maga körében ugyanazt teszi: az élő Isten nyomdo
kait keresi abban, ami volt, (történész) vagy pedig 
abban, a mi volt és van (theologus). Ez az egyik 
megjegyzésünk.

A másik, amit ki akarunk Carlyle idézett szavaiból 
emelni az, hogy minden, még az ember haragja is 
öt dicsőíti. Megint a csodás harmóniára gondol az 
ember Carlyle theologiájában. Az ember haragja 
számára nem képez botránykövet. Hogy jutott Carlyle 
ily gondolatokra? A történelem tanulmányozása köz
ben ? Hol még a múlt rosszában fel tudta ismerni a 
jót ? Fölismerete mondjuk a XV. század eredményei
ben az előző évszázad tévedéseinek áldását? Az ember 
haragja is Istent dicsőíti, tán azt jelenti ez, hogy egy 
vagy két évszázad múltán fölfedezte a történelemben 
az emberi harag isteni misszióját? M ily sokat is 
tanulhatna a theologus a történésztől, ki nem per
cekkel, hanem évszázadokkal és évezredekkel gon
dolkodik, mennyire kiszélesítené ez, mennyire meg
istenítené ez theologiai távlatait! Az örökkévalóságba 
a kicsinyes gondolkodás nem hatol be soha!

A harmadik megjegyzésünk Carlyle theologiájára 
az, hogy misztikus. „Azonban megmérni ezt a meg
mérhetetlen dolgot s amint mondják kimagyarázni 
s redukálni azt egy holt logikai formulára, meg ne 
próbáld!“ Isten nem definició. Szemlélődni, gazda- 
gozni, sokat gondolkodni, keveset beszélni „vagy ha 
mást nem, mulattasd és gyönyörködtesd magadat 
aszerint, aminő képességed van.“ Istenből sokat meg
élni, mennél többet. Az nem baj, ha az éleményekre 
nincs magyar, német vagy japán szó. Csak az élemény
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legyen meg, az a gazdagság, bőség, nem a szó. A 
logikai formula gyilkolja és vérét csapolja az éle- 
ményeknek. Ezt „meg ne próbáld.“ Az élő Isten 
nagy és fölséges, örök és kimondhatatlan, kibeszél- 
hetetlen . . . Ebben a néma kibeszélhetetlenségben is 
mennyei poézis mosolyog. . . . Annál több a varázsa 
és bája, mennél inkább belénk élte magát és mi annál 
kevésbé tudjuk kimondani.

Csak azt érezzük, hogy rabjai vagyunk, benne 
élünk, mozgunk és vagyunk, ha elfordulunk tőle, 
szemben találjuk magunkat vele, ha futunk előle 
utolér, mint a holdas árnyék . . .  és mégse 
tudunk róla képleteket csinálni, őt logikai formulába 
zárni, hanem mindarra a sokra és nagyra, bőségesre, 
örökkévalóra, ami belőle bennünk életté lett és ami 
belőle lelkűnkhöz még csak ezután fog érni és ami 
nélkülünk, előttünk és utánunk megvolt, megvan és 
meglesz: O maga: minderre mi szegényesen csak azt 
tudjuk mondani: Isten . . . Isten! . . .

Ismételjük: annak, aki a háború theologiájának 
emberfölötti munkáját meg akarja oldani az emberi
ség számára maradandó emlékül, hasznos útbaigazí
tásokat fog adni a hívő történetbölcsész theologiai 
világnézete.

G y ű jti: E J.

IRODALOM.

Egy tankönyv k á lvá riá ja  c. cikk visszhangot 
keltett. Két beérkezett hozzászólást közlünk:

*
Tárgyilagos észrevételek az Evangélikus lap 1915. december 

hó 4-ikén megjelent számában Dr. Szelényi Ödön. „Egy tan
könyv kálváriája“ című megokolt keserűséggel írt cikkére és 
a nagytiszteletű szerkesztőségnek erre vonatkozó kitűnő 
jegyzetére.

Dr. Szelényi Ödön kézikönyve jó. Annak találták derék 
bírálói és ajánlói. Én is csatlakozom hozzájuk. Igaz, többet 
tartalmaz, mint a tanítás terve a Vili. osztályban kíván, a 
keresztyén erkölcstanon kívül még a keresztyén hittant is 
tárgyalja. De ez csak a könyv előnyére válik, a mennyiben 
a dogmatika és ethika az ember szellemi életének egységében 
leli alapját. Az ember ugyanis nem táplálhat magában világ
nézetet, a melynek meg nem felelhetne életfelfogása. A kézi
könyv szerzője méltó elismerést, sőt pályadíjat nyert, mert 
könyve protestáns paedagógiai irodalmunkban ritkítja párját, 
A könyvet jónak találták és approbálták, de csak két évre. 
Az után átdolgozandó. Ha a könyv jó, ha azt approbálták, 
akkor azt ne tessék két évre approbálni, hanem legalább 
kétszer két évre. Addig bírálják újra, közöljék a szerzővel a 
szakbirálók paedagógiai és didaktikai észrevételeiket s a 
szerző bizonyára köszönettel fogadja a jó tanácsot.

Hogy a könyv terjedelmes, az csak dicséretére válik. A 
leendő theologiai hallgató abban jó bevezetést talál a hit
tudományba, a filozófia leendő hallgatója is sok jót talál e 
könyvben, hasonlóképen a leendő joghallgató is. Persze a 
hitoktatónak erősen kell készülnie az egyes paragrafusokra, jó l kell 
forgatnia a bibliát, az egyházi és világi irodalmat, sőt az egye
temes irodalmat is. Ezt követeli ennek a könyvnek egyik ki
válósága s azt bizonyára örömmel fogadják a hitoktató urak 
is, mert hiszen a protestáns egyház jeligéje a haladás.

A könyvet továbbra is approbálhatják, a nélkül, hogy a 
szerző ez ügyben kérelmezne. Ezt mi, a könyv pártolói kérjük, 
s meg vagyunk arról győződve, hogy azt a t. tanügyi bizott-
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ság annal készségesebben teljesíti, mert nem teheti ki magát 
annak a kellemetlen észrevételnek, hogy egy jeles kézikönyvet 
törölt a vallás- és erkölestani tankönyvek jegyzéséből. Néhány 
év alatt a szerző, ha a készlet elfogyott, megteszi a kellő mó
dosításokat vagy ha úgy tetszik, a megfelelő javításokat. Ne 
keserítsük, de buzdítsuk a szerzőt!

Ih *. Wagner Lajos.
*

Egy tankönyv k á lv á r iá ja . Sajnálattal olvastam az Ev. Örálló 
49. számában fenti cím alatti cikket, melyben maga a szerző 
kénytelen — a gyanúsítások és félreértések elkerülése végett 
— önügyvédkedni. Sajnos, hogy nem a bírálók és szakértők 
véleményét olvashattam. Vájjon ők mit szólnak hozzá, hogy 
az általuk ajánlott tankönyv minden ítélet kihirdetése nélkül 
két évi használat után ki lett végezve. Olyan tankönyv, mely 
a budapesti egyház 1908. évi tankönyv pályázatán első dijat 
nyert! Hogy miért lett kivégezve? Azért, mert objectiv tudo
mányos alapra van helyezve, a modern tudomány kutatásait 
felhasználja és a szerző meg van győződve, hogy a tudo
mányos igazság a kcresztyénségnek nem árthat; vagy azért, 
mert egy új tankönyv (Hetlényi) van készülőben ? Nézetem 
szerint ezek nem okok arra nézve, miért nevezett tankönyvnek 
pusztulnia kell. Szerző elismeri, hogy könyvének hibái vannak, 
de az sem ok, hogy kitiltsák. Használunk mi az iskolákban 
nevezett tankönyvnél sokkal rosszabb könyvet. I)r. Szelényi 
nem ismeri a kunyorálást, valamint en se kunyorálni akarok, 
de az igazság érdekében kívánom a tanügyi bizottságtól, hogy 
ha már azt a tankönyvet kivégezték, az ítéletet megokolásával 
együtt hirdessek ki.

Szemlak.
Fröh lich  GyózR.

•

Reméljük, hogy az egyetemes tanügyi bizottság 
határozatának a kifogásolásáról tudomást véve újabb 
megfontolás tárgyává teszi a dr. Szelényi-féle tan
könyv engedélyezés ügyét s kifogásolt határozatát 
megmásítva, módot nyújt arra, hogy a könyvben levő 
értékek idővel érvényre jussanak.

(Szerk.)

A természetrend szignálja az Istent. Irta és 
kiadja Darvas Vilmos. Ára 3 korona. Kapható a 
szerzőnél Bp. V. Tisza u. 7. sz.

Különös egy könyv, melyet hosszas tanulmányozás 
után sem voltam képes megérteni. Nem tudom, a 
könyvben van-e hiba, vagy bennem ?! A munka célja 
az, hogy „a természet általános rendjéből beigazolja 
Isten létezését.“ Teszi ezt a következő három fejezetben: 
I. 1. A vallás az áttekintő előtt. 2. Ahol vagyunk és 
ahová a hittel tartunk. 3. Igazolásunk módja. II. 5. 
A múltnak a jelenben, — a forrásnak a jelenségben 

résznek a közösségben jelenített motívuma. 111. 6. 
Szellemünk letétjében önismétlődik az életben szig- 
nálódik Isten. 7. Az út, mely Istenhez irányít. 8. Pro
gramm. 9. Az ember tragédiája, az ember derengője,* 
Ez a tartalom azonban olyan nyelven van tárgyalva, 
hogy ember legyen, aki a szerző mondanivalóját meg
értse. Azt hiszem, ebben a műben a modern nyugatosok 
és holnaposok stílusának a diadalát szemlélhetjük, 
amelytől azonban minden jó lelket mentsen meg az 
Isten. A modern magyarság és a theologia egymást 
kizáró fogalmak. Részletesen ezt az állításomat nem

* A nagybetűket nem voltam képes a szerző után másolni, 
hanem a mi gyerekes helyesírásunkkal írtam le a fejezetek 

•címeit.

bizonyíthatom be, azonban hogy az olvasónak fogalma 
legyen, miről van szó, szemelvényül leközlök ebből 
a miiből a 36. oldalról 11 sort.

,,Dolgom volt egy embernél, de ahogy fölkerestem, nem 
találtam odahaza, csak kis fiát. Ennek meghagytam, mondaná 
az atyjának, hogy jártam. A kis fiú, egy nagyszőllősi — Vesz- 
prémniegye — csöppség, ezt felelte: Úgyis. . . .

Én addig sem hallottam még hasonló talpra esett választ, 
sem azóta; és az a kisfiú ez egyetlen szavával rajtam és rajtad 
át, az örökkévalóságba irta be magát.

Aki mar egyszer velünk haladt, hiába vész hiába zaj, a jövőtől 
el nem szakadhat Besűrűlt mibelénk és a táplálék, amit 
felveszünk, az ő megújulásánál is közre hat: mert bennünk él 
és el nem múlhat.“

A többi is ilyen és ehhez hasonló. Én nem értem. 
Más talán. Tessék próbát tenni vele.

(Sz. I.)

KÜLFÖLD.

A fiatalság és a háború. A XI. német hadtest 
vezénylő tábornoka a következő felhívást bocsájtotta 
ki a hadtest területén levő ifjúsághoz: „Atyáitok a 
haza szolgálatában az ellenség előtt állanak. Értetek 
áldozatul hozzák egészségüket, vérüket és életüket. 
Méltatlanok akartok hozzájuk lenni és ti nem akartok 
áldozatokat hozni?! Németország tőletek is áldoza
tokat vár. Mondjatok le haszontalan időtöltéseitekről 
és durva örömeitektől, olyan szemétkönyveket, 
melyeket szüléitek nem adnának a kezetekbe, ne ol
vassatok. olyan mulatságokban, amiket dugdosnotok 
kell szüléitek szeme előtt, ne vegyetek részt. Tanul
jatok és dolgozzatok, legyetek támogatói édes anyá
toknak, mutassatok példát fiatalabb testvéreiteknek 
és törekedjetek arra, hogy valamikor hazátoknak 
igazán derék polgárai legyetek. Ha apátok hazakerül 
a háborúból, munkás derék fiakat találjon itthon, ne 
elromlott, fegyelmezetlen hadat! Ti, kiknek az édes 
apja hősi halált halt, különösen jegyezzétek meg 
magatoknak, hogy becsületet szerezzetek mocsoktalan 
erkölcsi tisztaságtokkal, erős akaratatokkal és köteles- 
ségtudástokkal nevüknek. Vannak közöttetek olyanok, 
akik szót nem fogadnak, nem dolgoznak, nem segí
tenek, az öregebbekkel szemben tiszteletlenül visel
kednek, csavarognak és szép szóra nem hallgatnak. 
Ezek ellen ma egy rendeletét bocsájtottam ki. Szigorúan 
meg fogom büntetni azokat, akik nem engedelmes
kednek. De azt hiszem, ezekre a büntetésekre nagyon 
ritkán lesz szükség. Azért azokhoz fordulok közöttetek, 
akik eddig is rendesen viselték magukat, akik szü
leiket, rokonaikat,.hazájukat eddig is megbecsülték. 
Ezek bizonyára a túlnyomó többséget képezik 
közöttetek. Ha ti, derék fiúk összetartotok, akkor a 
lusták és haszontalanok nem tudnak szóhoz jutni. 
Magatok tartsatok tehát rendet, akkor ti is hadiszol
gálatot teljesítetek hazátok számára.“ Hasonló figyel
meztetést intéz a tábornok a szülőkhöz és az iskolai 
hatóságokhoz s egyúttal eltiltja, hogy 18 éven aluli 
ifjak nemre való tekintet nélkül este hat órán túl
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korcsmákba vagy vendéglőkbe menjenek, szülői en
gedetem nélkül alkoholos italokat igyanak és mozgó
fénykép előadásokat látogassanak.

A szász generalsuperintendensek is kibocsájtottak 
e tárgyban egy figyelmeztetést a papsághoz és szuper
intendensekhez. Ebben hivatkoznak arra, hogy a 
nagyvárosi 12— 18 év közötti ifjak bűnügyi statisztikája 
1914. karácsonya óta az esetek 50°/()-áról 71 1,,-ra 
emelkeáett. A nagy munkáshiány keresethez juttatta 
ezeket az ifjakat. Ennek következtében korukhoz nem 
illő  kicsapongásokban vehetnek részt. Míg idősebb 
társaik a lövészárkokban teljesítik kötetességüket, 
addig ezeket, a legénycsemetéket egyáltalán nem 
illette meg a nagy idők komoly szelleme, az utcákon 
ők az urak, nélkülözhetetlenségük tudatában tiszte
letlenek szüleik iránt, anyjok szavára mit sem adnak, 
hanem a hasonlóképen elvadult lányokkal együtt 
csatangolnak. Hogy a helyzetről nem alkotnak tú l
ságosan sötét képet, annak bizonyságául hivatkoznak 
arra a sok panaszra, amelyet hozzájuk intéztek. Ezzel 
az elvadulással szemben az egyházak elengedhetetlen 
kötelessége, hogy a fiatalok telki gondozásával ifjú
sági istentiszteleteken, ifjúsági egyletekben, konfir
mációi oktatás alkalmával behatóan foglalkozzanak, 
tisztességtudásra figyelmeztessék a fiatalságot, ezen
felül vegyék igénybe őket különböző gyülekezeti 
szeretetmunkákban és missziókban; így pl. velük hor- 
dassak szét a vallásos iratokat, gyűjtessenek a katonák 
részére szeretetadományokat, szerepeltessék őket val
lásos estélyeken. Ezzel is elvonják őket megszokott 
mulatozásaiktól. — Ezt a munkát ne csak a lelkész 
vállaira hagyják nehezedni. Asszonyok, férfiak tegye
nek segítségére és támogassák őt.

(Chronik der ehr. Welt.)

A háború cé lja ira  vonatkozólag Németországban 
különböző óhajtásokat hoztak a birodalmi kancellár 
tudomására. Reinhold Seeberg berlini theol. tanár 
1341 aláírást gyűjtött egy memorandumhoz (az aláírók 
között 352 főiskolai tanár van), melyben egy nagyobb 
Németországot követelnek. Ezzel ellentétben Delbrück 
berlini történész 141 aláirású felterjesztésében a gaz
dasági szövetség eszméje elten tiltakozik. A két iratot 
aláiró theologusok közül a „pozitivek“ a nagy Német
országot követelő mellett foglaltak állást, a „liberá
lisok“ ellenben kevesebbel is megelégednének s 
Delbrück memorandumához csatlakoztak.

KÜLÖNFÉLE.

Ellenség á lta l fedú lt egyházaink nyomorának az 
enyhítésére mai postával Schäfer Lajos sarajevoi 
lelkész úrtól 200 koronát és a következő levelet 
kaptam:

Igen tisztelt szerkesztő Úr! Már egyszer küldöttem 
becses címére 10 koronát — a mit nyugtázni is tet
szett — azon megjegyzéssel, hogy ha megtudom, hogy
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hol s mely egyházmegyében gyűjtenek a háború által 
sújtott egyházaink számára, szívesen gyűjtök s küldök 
még. De hiába vártam eddig, sem becses lapjában, 
sem máshol nem látom nyomát egy a károsult evang. 
vagy reform, egyházak számára való gyűjtésnek.

A mint a mellékelt felhívásomból tetszik látni 
én egy külön bűnbánó könyörgést tartottam a hol a 
persely-gyűjtés eredményét a háború által károsított 
hitsorsosoknak szántam. A sarajevoi városi egyházam
ban több mint 300 koronát, egyik leányegyházamban 
76 kor.-t kaptam s reményiem a többi filiáimban még 
annyit kapok, hogy (500) korona felett fogok rendel
kezhetni. Miután a bosnyák evangel, egyházak több
nyire ostrákokból állanak hát úgy fogom azt az összeget 
felosztani, hogy a galíciai s bukovinai károsultak 
számára 300 koronát számok, holott a mai postával 
Önnek küldök 200 koronát, a melyet azon egyház
megyének, vagy egyes protestáns egyházaknak — 
akár evangel, akár reform, egyházaknak tessék k i
utalni a melyek a háború által leginkább tettek káro
sítva s a melyek legszegényebbek. (Az illető egyház
megyétől vagy egyházaktól kérek nyugtát.)

Ausztriában, de különösen Zöckler Doktor, a Sta- 
nislaui lelkész, ilyen gyűjtés által szép eredményt 
ért el. Vagy nálunk Magyarországban nem szorulunk 
ilyen gyűjtésre?! Adja Isten, vagy ha igen: adjon 
a jó Isten jó eredményt!

Kiváló tisztelettel:

Schäfer Lajos. 
ev. lelkész.

*

Hálás köszönet szenvedő hitsorsosaink és egy
házaink nevében az adakozóknak és a buzgó gyűj
tőnek, aki immár másodizben siet segítségünkre.

A kapott pénzt magyarhoni egyetemes gyáminté
zetünk elnökének, Bognár Endrének küldöm el Lovász- 
patonára, azzal a kéréssel, hogy azt ő juttassa egy 
segítségre rászorúló egyházközségünknek. Ezen lélek
emelő eset kapcsán felhívom olvasóim figyelmét az 
egyetemes gyámintézetnek közben megindult gyűj
tésére. Ne feledkezzenek meg feldúlt egyházaink 
nyomorának az enyhítéséről sem!

Gyámintézetünk és egyházaink sorsának az intézőit 
pedig szeretettel kérjük, becsüljék meg az irodákon 
kívül és bizottságokon túl tevő nyilvánosságot is 
annyira, hogy végre valahára tájékoztassák: mennyi 
kárt szenveátek egyházaink és híveink és arról is, 
hogy miféle alkotások várnak egyházunkra. Hátha 
ezek a felhívások és tájékoztatások viszhangra talál
nának s a sarajevoi és más hitüket tettekkel és ál
dozatkészségükkel megmutató atyafiak tudnák, kit 
kell támogatniok ?

(Szerk.)

T .
Gyászrovat. Nagyalásonyi Barcza Béla ügyvéd, a 

somlószőllősi evang. egyház felügyelője, a veszprémi 
egyházmegye ügyésze, megyei törvényhatósági bizott
sági tag, a devecseri takarékpénztár elnöke, Devecseren 
68 éves korában meghalt. — Legyen emléke á ldo tt!
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Lelkészválasztás. Az újonnan alakult csömöri 
egyház Jeszenszky Gyula csővári lelkészt hívta meg 
első lelkipásztorául. Legyen áldott bemenetele s minden 
egyházépitő munkája.

Templomszentelés. A horvát egyházmegyébe beke
belezett bingulai gyülekezet sok áldozatkészséggel új 
templomot építtetett, melyet a bányakerületi püspök 
megbízásából a betegeskedő horvát-szlavon esperes 
helyett Laczkó János adott át magasztos rendelteté
sének szép ünnepély keretében.

A mag>arhoni ág. hitv. ev. missziói egyesület
nevében Steltzer Endre világi, Sc/wltz Ódon egyházi 
elnök és Profile Károly egyesületi jegyző, egy fel
hívást bocsájtottak ki, melyben vázolják a missziók 
helyzetét, melybe a világháború következtében jutott 
s arra kérik az egyházakat és lelkészeket, hogy 
január 6-án, vízkereszt ünnepén vagy más alkalmas 
napon, ha előbb nem, pünkösd második napján tart
sanak offertoriummal kapcsolatos missziói istentiszte
leteket és hívják fel híveiket is a missziók áldozatra 
kész szeretettel való támogatására. A felhívást ajánljuk 
az illetékesek figyelmébe.

A váczi evang. egyház 3. ádventi vallásos 
estélyét e hó 12-én tartotta meg, melyen különböző 
szavalatok közt Koszorús Sándor főhadnagy tartott 
előadást háborús élményeiről, Sommer Gyula lelkész 
pedig bibliamagyarázatot tartott. Az estély végén 
offertorium volt a templomi villanyvilágítás bevezeté
sének a költségére.

A munka és tehetség elismerése. A Petőfi-tár- 
saság e hó 18-án tartja tagválasztó gyűlését. Ez 
alkalommal választás alá kerül a Dóczy Lajos báróval 
és Zichy Géza gróffal együtt ajánlott Csengey Gusztáv 
eperjesi theol. tanár mint tiszteleti tag. A rendes 
tagok közt jelölve van a gyóni lutheránus papiak 
szülötte. Gyóni Géza is.

Keress az Istent. E címen adta ki Kemény Lajos 
osgyáni lelkész, egyházkerületi jegyző egy szép imád
ságát és három költeményét, melyek közül egy igen 
szépet, lapunkban is közöltünk. A füzet ára 20 fillér; 
tisztajövedelme a megvakult és rokkant katonák 
javára fordíttatik. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Fénysugarak a sötétben. Paulik János nyír
egyházi ev. lelkész e címen három beszédét adta ki 
egy füzetben. Az egyik arról a kérdésről szól, mi 
nyugtathatja meg aggódó szivünket a most folyó 
háborúban, a másik a könnyek jelentőségéről, a 
harmadik pedig arról, hogy miben áll háború idején 
a kér. bölcsesség. A füzet ára 50 fillér. Kapható a 
szerzőnél.

Sarajevo. Boszniában öt evang. egyház van. Ezek 
1910 óta egy ideiglenes szervezetbe tömörültek, mely 
zsinaton, illetve gyűléseken intézi el a közös ügyeket. 
A szervezet élén, mint zsinati elnök, Schäfer Lajos 
sarajevoi lelkész áll. A legtekintélyesebb boszniai 
evang. egyház a trónörököspár tragédiája által világ
történeti jelentőségre jutott Sarajevo. Előttünk fekszik 
legutolsó egyházi jelentése. Ebből látjuk, hogy 1914-ben
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keresztelés volt 44, konfirmandus 10, esketés 14, 
hozzánk való áttérés 9, halálozás 48. Úrvacsorával 
éltek 2683-an, ezek közül katona 2118. A lelkész 
129 istentiszteletet tartott, negyvenet az anyaegyházban, 
18-at a kolóniákban, katonai lelkipásztori minőség
ben 29 magyar, 9 német és 6 szláv nyelvű isten
tiszteletet végzett. Az egyház 20.000 koronás költség- 
vetéssel dolgozik, adóssága van 95.000 korona. Az 
egyház élén álló buzgó és fáradhatatlan Sdiáfer Lajos 
1914-ben töltötte be huszonötéves lelkészi működését. 
Jubileuma alkalmával meleg üdvözlésben volt része, 
az egyház pedig azzal fejezte ki iránta való háláját, 
hogy elhatározta jövőjének biztosítását. Mivel a 
boszniai lelkészeknek nincsen nyugdíjintézetük, a 
sarajevoi egyház lelkésze nyugalomba vonulása esetére 
évi 2400 korona nyugdíjat, özvegyének pedig évi 
1200 koronát szavazott meg. Ez a ragaszkodás legszebb 
bizonyítéka a lelkész áldásos működésének. Legyen 
egyházon, lelkészen Isten megsegítő kegyelme!

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI

Egyházunkat; minden olvasónkat áldja meg a jóságos 
Isten e második szomorú karácsony ünnepen is szivbéli békes
séggel, türó megalázkodással es bizakodó reménységgel. Béke, 
béke! — mondják — de nincs béke sehol. Mindegy! Mi várunk 
és hiszünk a világosságban! Ha nem gyújthatunk messze látszó 
órömtüzeket, szivünkben szítjuk lángra a reménység zsarát
nokát: az Ur közel vagyon. . . .

Imakönyvünk ingyen való terjesztésére újabban Kémény 
Lajos Osgyán 2 kor. Deák Sándor Türkös 1 kor. adományt, 
Bélák Janos lajoskomáromi egyházi felügyelő 4 kor.-t küldött. 
Legutóbb 152 90 koronát mutattunk ki. Eddigi gyűjtésünk fő
összege 159 90 kor.-t tesz ki. Legyen áldás az adakozókon és 
adományukon.

Karácsonyi üzenet 
a táborokba:

Ma született néktek a megtartó !
Karácsonyi prédikáció, 

dicsőségen harcoló katonáink számára

Irta Törteli Lajos ceglédi evang. lelkész, 
jelenleg egy cs. és kir. gyaloghadosztály ev. 

tábori lelkésze.

Délnyugati harctér, 1915. karácsony havában. 
Tábori posta 109.

Ára egyenkint 24 fillér, 100 példányon 
felül 20 fillér.

Kiadja:
Scholtz Testvérek könyvkereskedése, 

Budapest 1915.
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Karácsonyi ünnepekre!
Ajándékok:

bibliák, ujtestamentomok, vallásos iratok, falitáblák, 
i makönyvek és énekeskönyvek legnagyobb raktára.

R A F F A Y  SÁNDOR:

IMAKÖNYV
Fekete vászonkötésben..................................K 2.—
Fekete bőrkötésben, t o k k a l ........................„ 5.—
Legfinomabb borjubőrkötésben, tokkal . . „ 10.—

A nagytisztelelű urak figyelmébe ajánlom 
nagy raktáromat

Protestáns Egyházi Irodalom
és hasonló müvekből.

Bárhol megjelent és hirdetett könyvek kaphatók:

KÓKHILHJOS
protestáns irányú könyvkereskedésében

Budapest, Kamermayer Károly-ntca 3.

Egyházirodalnti újdonságok:
Egyházi beszédek:

Paulik János: Emlék a viharos időkből . K -  .40 
Pröhle Károly: Az új élet igéje . . . . „ —.16

„ „ Háború és vallás . . . . „ — .20
Nagy Lajos: Isten és a háború . . . . „ —.50
Raffay Sánáor: Világháború és Isten igéje „ 1.—
Viáovszky Kálmán: Csendes hangok a háború 

zajában. II. k ö t e t ...........................................„ 1.50

Háborús iuiahSnyoecshéh:
Kovács Anáor: Béke a harcban, fűzve . ✓ K A—.50

)) >> )) » )) !J ,, 1.
Raffay Sándor: Az én imakönyvem J . . „  —.20
Stráner Vilmos: Lelki fegyver, kötve „ —.40
Ugyanaz, n é m e t ...........................................  —.40

„ t ó t ............................ „ —.40

most jelent meg!!!
Protestáns papok és hitoktatók zsebnap- K 1.40

naptára 1916.....................................................„ 1.40
Protestáns Árvaházi képes naptár 1916. é. . „ —.60
Magyar keresztyének naptára 1916. é. . . „ —.60
Raffay Sándor: Imakönyv fekete vászon köt. „ 2.—

Kaphatók:

KÖKHI LHJOS hSnyuhereshedésébeu
Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3.

Theologiai újdonságok :

JÉSUS
von D. Paul Wernle. — Ára 5 Mk.

MARTIN LUTHER
Vom Katholicizmus zur Reformation. Von D. Otto Scheel. 

I. kötet. Ára 7*50 Mk.
.. ■ ---------  M e g re n d e lh e tő k :  = = = = = = = =

Scholtz Testvérek könyvkereskedésében 
Budapest, IX., Ferenczkörút 19-21.

Tanulmányozásra és épülésre alkalmas prédikációk vannak 
a Moderne Predigtbibliothek egyes köteteiben.

Ajánljuk a három eddig megjelent kötetet:
1. Offenbarungen des Krieges. '2 Predigten von Foerster, 

Fresenius. Ködderitz und Anderen.
2. Selig sind die Toten. 15 Kriegspredigten zum Gedächtnis 

der Gefallenen von Dörrfuss, Franz, Fresenius und Anderen.
3. Passionspredigten in der Kriegszeit von Chappuzeau, 

Dörrfuss, Haering, Herzog, Ködderitz, Lueken und Anderen.
Mindegyiknek az ára 1 '35 Mk — Kapható a

SCHULTZ TESTVÉREK
k ö n y i i t a s M B Ä n  Budapest IX., Ferencz-höriít 19 ZI.

Gyakor atilag beigazolódott, hogy S C H O L T Z  
T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szimonidesz 
Lajos által összeállítóit

I S T E H  K Ö 2 E L É B E Ü
cimü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös katonai kórházi 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet pótolja, a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskünyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó áron pótolható annak katonai 
istentisztelet kre való beszerzésével

A táborba való küldés megkönnyítése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk : drbonként 2 fillérért.
Egyes példány ára 30 fillér. 50 példányon felüli rendelesnél példányonként 24 fillér.

■ ; ■■ ~ — Rendelé e k ---------  — - - - - - —

SCHOLTZ TESTVÉREK KÓWtoSllfilItt BUDAPEST
IX., Ferencz“körut 19 — 21 '••mérendők.

O R G O N A -G Y Á R .
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 k ir . udvari szá llító

a Szent-Sír lovagja és a Ferenc József 
rend tulajdonosa

Budapest, X ., S z ig lig e ti-u tca  29 . sz„
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün
tetve Kedvező fizetési feltételek mellett k i
váló, tiszta légnyomás i csőre* dszerü (pneu
matikái) tartós, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2C00nél több orgonát szállított, közte 
a k irá ly  orgonáját, amely mű ezidő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú, 

villanyeröre berendezve.)

Orgonajavitásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb árban teljesít. Orgona 
jókarban tartását elvállalja — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kívá

natra dijmenteten szolgál.

Wigand K. F. özv. Stromsky Emilné kő- és könyvnyomdája, Pozsonyban.



EVANGÉLIKUS LAP
EGYHÁZI ISKOLAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP

ARANYOSMARÓT * Ö T Ö D IK  É V F O L Y A M . * 1915. DECEMBER 25-én.
1 9 1 5 .

- Szombatonként jelenik meg. - 
A lapot illető közlemények elő
fizetési és hirdetési dijak a lap 
szerkesztősége címére Nagybör
zsönybe (Hont vni.) küldendők.

FŐSZERKESZTŐ: SZTEHLO KORNÉL. 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: 

SZIMONIDESZ LAJOS
f ő m u n k a t Ak s a k : HORNYÁNS7.KY AI.ADÁR 
LIC. FIZÉLY ÖDÖN És EN D R F.FFY  JÁNOS

Az előfizetés ára: Egész évre 12 k. 
fél évre 6 K. Egyes szám ára 30 f 
Hirdetés dija: Egész oldal 28 K 
Kisebb hirdetérck (rályázatok) minden 
szava 6. fillér. - Többs/ör mepjelenő 
hirdetéseknél megfelelő árengedmény.

Tarta lom : Tat A'..- Karácsonyi fohász. — Schult: Aladár: A földön békesség. — Wolf Jóatef: Himnusz a leiekről. — II. M : 
A theologiai oktatás eszménye. — Levél egy sebesült barátomhoz. Szemle. Irodalom. -  Különféle. — Hirdetések.

Karácsonyi fohász.
Míg reng a föld a harci zajtól,
S a világ vérbe öltözött :
E félelmetes harci zajban 
Szavam imára csendül halkan 
A megszentelt falak között.

Kelet csillaga, tűnj fel újra!
Karácsony, bűbájos éjjel:
Ragyogtasd reánk csudás fényed,
S e véres földi messzeséget 
Áraszd el szent békességgel!

Jelenések, szent éj csodái, 
ím, titkon alá lengenek.
A magasban zsolozsma rendül,
Angyalok szállnak le a mennyből 
És békességről zengenek.

Tas K.

A földön békesség.
Irta: Schultz Aladár.

Mint álom tűnik fel messze idegenből karácsony 
szent napja. A csillogó hóban álomképek rajzolódnak 
elénk, az esthomályban karácsonyi ének hangja csendül 
fel a néma éjszakában és egy országból a másikba 
áthallatozik az ének: „az Úr megszületett!“ Megszü
letett a harctereken is. És a nyirkos lövészárkok 
falára odarajzolódik a Megváltó: Jézus képe: mintha 
átvarázsolódnék minden és megannyi szűk fedezék 
egy-egy Betlehemmé válnék. Meghatottan tekint kiki 
maga elé, mint a szent család; ez órában a hit vette 
át a harctérek uralmát. És mi eltűnődünk. Szívünk 
mintha hangosabban dobogna, az érzelem ragad 
magával, csaknem elfeledjük, hogy ellenséggel állunk 
szemközt. Es elvonul szemeink előtt sok boldog 
karácsony szép emléke, melyre az isteni béke rá
lehelte egykor az örömnek és szeretetnek hamvát. 
Gyermeki arcokat látunk pírban égni, ragyogó sze
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meket felcsillanj és gondolatban oly sokszor szorítjuk 
őket szívünkhöz, hogy szivünk csak annál jobban 
vérezzék és érezze azt a nagy bánatot, mely e világ
nak zaklatott, meggyötört lelkére reá nehezedik.

Már másodízben oly szomorú a karácsony, hiányzik 
belőle az öröm s a béke. Ha fakaszt is mosolyt, ha 
hoz is örömet, nem sokat. Minden mosolygásban ott 
bujkál a bánat, minden sóhajtásban az a gyötrő két
ség: visszatérek-e még, visszatér-e még? Vergődése 
ez a léleknek a háborút felidézett bűnök özönében, 
szabadságért kiált, hogy újra emberivé lehessen.

Mert szabadság nélkül mit ér az élet? Mit ér a 
tavasz, ha nem hoz virágot és a karácsony, ha nem 
fakaszt örömet ? Mit ér a szív, ha dobbanását nincs 
aki hallja, és a gondolat, ha röptét aki értse? mit 
ér az érzelem, ha testet nem ölthet és mit a szeretet, 
ha haldokolni hagyják; mikor a szíveknek hallgatni 
kell, tűrni, mindig reménykedni, bízni, végig hinni; 
mikor e szívtelen szomorú világban minden könnyre 
fakaszt: óh lehet-e akkor boldog karácsonyról szólni ?!

A harctér ma egy hatalmas templom, ahol bár az 
ágyúk szava hangzik is, mégis emelkedett, áhítatos a 
hangulat mikoi leszáll az esthomály és a lövész
árkokban sok ezer apró, hóval fedett karácsonyfán 
kigyúl az ünnepi gyertyafény: akkor millió szem 
könybelábad. A fürkésző tekintet a csillagos égeken 
túl, ahová csak az érzelem és gondolat jut el, keresi 
azt a kivilágított kis ablakot, ott is a szerető hitves 
és gyermeki arcot, az aggódó szülőt, ahol ma némán, 
csüggedve ül a kis család és szomorúan gondol azokra, 
akik nem lehetnek velük.

Ez a katonák karácsonya távol idegenben. Hogy 
tűnik az idői Egy év a másikat fegyverben találja; 
sokszor úgy elmosódik az ismert tájék, sok szép em
lékre fátyolt von az idő, csak a szeretet az, mely 
mindig új marad. Hogyha van érzelem az emberi 
szívben úgy az ez órában olyanná lesz, mint a vihar
verte gálya, keresi a partot, a biztos kikötőt, ahol 
elpihenhet; de hasztalan minden, csak egy forró 
könnycsepp suttogja titkon: „légy csendes szívvel!“
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51. szám.

És vájjon otthon máskép van-e ? Aggódó szívekkel 
telve a világ. Az aggódó lelkek hasztalan remélték, 
egyre mondogatták, talán karácsonyra megváltozik 
minden. És minden imádság ezt sírta, suttogta: talán 
karácsonyra újra együtt leszünk! De egyik sem tel
jesedett be. Eljött a karácsony, de úgy tért be, mint 
téli estén az összefagyott szárnyú madár; nem mer 
bekopogni a karácsony sem víg énekkel, csak szeré
nyen húzódik meg a kis ablakok mellett, hiszen 
mindenütt szomorú arcokat lát; az édes anya zokogva 
gondol fiára, a hitves eltakarja arcát, hogy senki se 
lássa könnyei folyását . . .  és az árvák!

Óh de vájjon nem árvák vagyunk-e mindannyian ? 
Ha nincs is senkitek itt künn a harctéren, ha nincs 
kiért aggódnátok, kiért könnyeitektől harmatossá 
válnék fejpárnátok, ha jólétben éltek és napjaitok 
gondtalanul telnek, ti is árvák vagytok és nem lehet 
boldog karácsonytok. Csak a tunya, szívtelen tud ma 
örülni; akinek érző szíve van és csak kevéssé meg
érti a háború borzalmait — mert teljesen sohasem 
érti meg: annak lelke-gondolata a fájdalomtól ros
kadozva tér be Betlehembe és gyászolva borul hittel 
az Úrhoz: „Uram tarts meg minket!“

Sóhajokkal telitett időket élünk. És ha bepillanta
nánk a lövészárkok életébe, vagy ha sorra benéznénk 
az árván marad otthonokba: egy az imádság széles 
e világon, ugyanaz, mely egykor ott hangzott el a 
betlehemi síkon: „a földön békesség!“

Talán sohasem ejtettük ki oly érzelmekkel eltelve 
ezt a szót: „a földön békesség“ mint ma. Érezzük 
benne az egész világ szivének lüktetését, mely mind 
hangosabbá válik. A vajúdás idejét éljük; izzó gon
dolatok viaskodnak: ez a fordulat kezdete. Ezt sejtjük 
legalább. És a világ talán csak egyszer várta jobban 
a Megváltó születése napját, mint most mi. Akkor 
forrongásban volt a népek jobb idők utáni vágya, a 
türelem forrpontjához ért. A bűn végigsöpört a népek 
között, karatta „azt, amit akart és akkor kezdődött 
a nagy kijózanodás.

És vájjon ma máskép van ? Várhatjuk-e, hogy még 
gonoszabb napok következzenek a világra? Nem. 
Ami bűnt felszínre hozott az emberi nem, az mind 
oda van vetve martalékul a háború szörnyetegének 
és most el kell következnie a sorsfordulatnak, amikor 
a népek megtörve, megalázva fognak sietni ahhoz, 
kinek nevében esküdöztek; amikor új szellem lesz 
úrrá és a régi angyali ének megszégyenítőleg fog új 
tartalommal felcsendülni azok fülében, akik ezt a 
világháborút csak szították, amikor a porba alázva 
fogják megérteni, mit jelent e szó minden időknek: 
„az emberekhez jóakarat!“

A jóakarat hiánya éleszti még most is a tüzet. 
Úrrá lett az irigység, hatalomvágy és ezek förtelmes 
gyermeke a bosszú. Simonok uralma van, kik pénzért 
megvennék a szent lelket is, hogy kezeiket tisztára 
mossák, miközben eladják népüknek szánandó fiait 
az enyészetnek. M it törődnek ők azzal ? Vesszen a 
nép, roskadjon össze halomszám, csak a prestige 
miegmaradjon. Avagy nem ezt látjuk-e ellenségeink- 
niéb? És ma kettős megvetéssel gondolunk nemcsak
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mint hazafiak, hanem mint keresztyének is azokra, 
akiknek förtelmes lelkében a bosszú ütött tanyát. 
Milyen érzelemmel merik azok ma meggyujtani a 
lángoló szeretetet jelképező karácsonyi gyertyákat, — 
kiknek keze millió ember vérétől fertőzött? És az 
ajándék, melyet a szent estén gyermekeinek nyújtanak, 
nemde vérdíj, melyhez sok százezer árvának fájdalmas 
könnye tapad? Nem elevenedik-e fel azok lelkében 
Heródes álma; nem vonulnak-e el hosszú sorban 
lelkiismeretük előtt a vérző hősök? Ne kutassuk 
tovább. Nem illik  ez bele a karácsonyi hangulatba. 
Mindezt elvégzi az örök bíró. Mi gondoljunk inkább 
ami szomorú karácsonyunkra.

Szomorú karácsonya van az egyháznak is. Igen, a 
kér. egyház, az anyaszentegyház az, melynek ma 
vezekelve kell elzarándokolnia oda, ahol megszületett, 
Betlehem szegénységébe. És talán sohasem volt 
nagyobb szüksége az egyháznak és vezetőinek, hogy 
ama pásztori szózatot: „menjünk Betlehembe, hogy 
mindent tisztán lássunk“ — magukénak vallják. A 
mostani világháború megszégyenítő a keresztyénségre. 
Minden eszmény, minden fenség és erény a porba 
van tiporva. A népek Jézus nevében indulnak harcra, 
Jézus nevében szúrják le egymást és minden, ami 
most történik, azt hirdeti, hogy zászlónk össze van 
tépve. Újra ki kell azt bontani. Mert az események 
arra engednek következtetni, hogy a keresztyénség 
nem fejtette ki helyesen a benne rejlő erőt, elmaradt, 
mert nem tartott lépést a korral, nem dolgozott eleget, 
inkább csak szónokolt. A mi egyházunk sem volt 
kivétel, sajnos, — pártokra szakadt, karvaly szemekkel 
nézett egy a másikra, ha mert máskép szólni vagy 
lelkiismerete szerint cselekedni, rendszerhez szabták 
a hitet, közben sok lett a beszéd és még több az 
emberi hiúság, sok lett a gyűlölet, de annal kevesebb 
a Krisztusi szellem.

És ha mindent megfontolnánk, ami lelkünket égeti 
annál nagyobb vágyódással kellene Betlehem felé 
fordítani tekintetünket, ahonnét a világszive már nagyon 
messze eltávolodott, hogy mindent tisztán lássunk.

A sorsnak nem véletlen veszélye, de talán az isteni 
gondviselés munkája, hogy az őrült harcok színhelye 
mindközelebb helyeződik oda, ahol egykor megszüle
tett a béke fejedelme: Jézus. A betlehemi halmoktól 
nem messze nagy események játszódnak le; csapatok 
vonulnak fel határán az Ígéret földjének, hogy két 
ezredév után újra ott keressék és alapozzák meg 
századokra, évezredekre, — vajha örökké a világ 
népeinek békéjét, boldogságát, ahol az egykor meg
született. És manapság nem kis vágyódással tekin
tünk a szent halmok felé. Mert úgy látszik, mintha 
nem csupán egy csatornáról, az Indiába vezető útról 
lenne szó, hanem egy útról, melyet oly sokáig hiába 
keresett a világ és ez a béke útja. Ez az út Jeruzsá
lemen át vezet, Jézus lelkén keresztül. Ha valóban 
oda fog összefutni a népek érzelme, ahhoz, ki maga 
az út és igazság, akkor remélhetjük, hogy a világ, 
bár nagy csapások, megaláztatások árán, megtalálja 
azt, amit eddig hasztalan keresett.

Engedjék hinnünk karácsony napján, hogy így lesz.
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Himnusz a lélekről.
Gnosztikus költemény alapján irta : W olf József.

Midőn gyönge gyermekkoromba’
Atyám mellett királyságomban éltem, 
Körülvett bőség, dús királyi pompa 
S vidám elégedettség vala részem,
Szívem szeretti útra felszerelve,
Napkeletről elküldték messze-messze, 
Hajlékából boldog gyermekkoromnak 
Nem üres kézzel, de elbocsátottak.

Gyönge vállaltira kincsük bőségéből 
Egy gazdag, mégis könnyű terhet raktak. 
Sáraranyt Beth Ellaje vidékéről,
Ezüstjét a hegyóriás Gacaknak,
Indus rubint és Beth Kushan achátja 
Gyémánt, mely a vasat forgácsra vágja 
Jött mind velem; de ragyogó ruhám.
Bibor tógámat nem adták reám.

Nehéz szívvel, hogy útnak eresztettek 
Szívembe írták, hogy el ne feledje:
Távol Egyptom földjén kell keresned,
Ott ring a tó, a gyöngy ott szunyád benne 
Csörgő kígyó őrzi sziszegve, féltve,
Ho&l el a gyöngyöt, visszanyered érte 
Bínöros tógád, ragyogó ruhád 
S királyi trónus vár itthon reád.

S én mentem. Búcsút mondva napkeletnek 
Két hírnök jött velem, bátor, merész, 
Félelmes út veszedelmin vezettek.
Én ifjú voltam s az út oly nehéz.
Maisban hegyén, kelet Piacán át 
Elértem Bábelt, £arbu(g kőfalát 
Már Egyptom földjét taposta lábam 
S ott elhagyott az én két kísérő tarsam.

A célhoz értem. Ott ringott a tó,
Benne a gyöngy! Én csendesen megültem 
Vártam a jelre, mikor a kígyó 
Elszunyad, nehéz álomba merültem 
Ott őrködtem vigyázva, észrevétlen,
Ruhám egyptomival felcseréltem.
Hogy ne sejtse senki, ki ne találja 
Miért és honnan kerültem e tájra?

De rám ismertek. Nem bírtam velük 
És csalfa cselük játékszere lettem,
Szavuk megejtett, ízlett kenyerük,
A drága gyöngyöt, mindent elfeledtem. 
Királyi voltom emléki elszálltak.
Térdet hajtottam idegen királynak,
Hazám feledve, elaludtam gyáván 
A feledés sötét, mélységes ágyán.

Még én feledtem, szomorú sorsomnak 
Jó szüleimnél gyászos hire lett, 
Összegyűlvén országuk főbbje, jobbja 
Megírták hozzám ezt a levelet:

„Atyád, a királyok királya,
Anyád, kelet királyleánya,
Küszönti alvó gyermekét,
Ébredj, halld meg üzenetét!

Emlékezz királyi nevedre 
Lásd meg rabszolga sorsodat,
A drága gyöngy jusson eszedbe,
Fényes ruhád meg ne tagadd,
Bibor tógád, mely merő pompa 
Vár, hogy alakod körülfonja,
Ragyogó trón üresen ott áll,
Vár, hogy felette uralkodjál.“

Drága levél én levelem te, 
írása és pecsétje oly rokon 
Királyi sas szárnyára vette 
S hozzám repült gyors szárnyakon.
Ahogy mohón kezembe fogtam 
Crupa szóvá válott I egot tan 
Almot riaszta, törve szét 
S meghallottam üzenetét.

Emlékezém régi nevemre 
Láttam rabszolga sorsomat 
A drága gyöngy jutott eszembe 
A ringó, a mély tó alatt.
Munkámhoz újra nekifogtam 
Kígyót bájoltain, dajkálgattam 
Bűvös álmot lopva szemére 
S a gyöngy a gyöngy enyém lett végre

A drága gyönggyel vígan útrakeltem 
Vissza, hol hazám fényes napja süt, 
Meredek szírten, útlan rengetegben 
A levél, az én ébresztőm feküdt 
Ez hívott, vonzott, erőt ez adott 
Fénylett előttem, zendült, biztatott,
Járatlan utak, útvesztőir)v által 
Vitt, vonzott a szeretet hatalmával.

Vitt vándorútam el £arhufrg mögött 
És Babylon is maradt mellettem,
A nagy Maisban fellegbe öltözött 
S kelet Piacán új csodára leltem.
A part mentén, hol a hajók pihennek 
S hullámzik, nyiizsg kalmár hada keletnek 
Ott várt atyám ifl̂ t kincstartója 
Kezükben köntös,biborszínű tóga.

Az én ruhám. Mintha csak tükröm lenne 
Magamnak látom, érzem én vagyok,
Csodás ruha, enlényem fénylik benne 
Rám ismerek, amint felém ragyog.
Színe a drágakővel versenyt villog,
Minden öltésén gyémánt fénye csillog,
Rá festve a királyok nagy királya,
Beszélő köntös ez, csodák csodája.

809 810



5 1 .  s z á m .

A szavát hallom : „Én vagyok a tett.“ 
Eszmék raja száll tükrén, selymén által 
Lágyan omlik el alakom felett 
Amint elfödöm magam, a ruhával . . . 
Belépek a hódolat kapuján 
Várt a dicsőség, ott várt az atyám 
A drága gyöngyöt kezébe teszem 
S élek egy szebb, egy örök életen.

A theologiai oktatás eszménye.
A tiszakerületi 1914. évi püspöki jelentésben Geduly 

Henrik püspök nem a maga meggyőződésekép, hanem 
mint köznézetét és figyelemreméltó anyagot közöl 
nehány kritikai megjegyzést mostani theol. oktatá
sunkról.

. . . ,,E nézetek szerint a mai rendszer nagyon sok történeti, 
nyelvészeti és filozófiai részletismeretre tanítja meg a hall
gatókat, de nem tanítja meg az evangélium igazságaiba sze
mélyes hittel való elmerülés, röviden: a hivés tudományára 
és a lelkek megnyerésének művészetére. Egyoldalú kritikai 
álláspont nem elég útravaló az életre. A váltság eszközlőjében 
személyes hittel való elmerülés egyfelől a legrajongóbb, az 
öntudat erejéig fokozódó szeretetre hangolja a theologust az 
evangélium egyházával szemben, — másfelől az evangélium 
világnézetében válhatatlan kapcsolattal egybeforródó hit és 
erkölcs személyes birtoka egyúttal a kötelességteljesítés, a 
lelkes apostoli munka szempontjából is biztos útmutatója lesz 
az ifjú lelkeknek. Nem fog társadalmi félszegségekre, üres 
semmittevésekre, illetlenségekre, engedetlenségekre, restelleni 
való durvaságokra, a gyülekezet és a művelt társadalom 
köreiben mély, fájdalmas nyomokat hagyó tapintatlanságokra 
vetemedni. Theologiai szakoktatásunknak át kell alakulnia a 
theória világából az élet számára előkészítő szakfőískolává, 
mert ez a szükséglet. Ügyességeket, gyakorlati készségeket 
és képességeket, finomabb, modort, apostoli szerénységet, 
társadalmi alkalmazkodó képességet, de nem kevésbé hívőbb 
lelkületet, kötelességteljesítésre berendezkedő jellemeket kell 
képeznie. Ha pedig erre nem képes, a jelenlegi elméleti elő
készítés 4 évfolyamából vissza kell térni a három elméleti 
évfolyamra és kötelezővé kell tenni a kiszemelt jelesebb lel
készek melletti egy vagy két évi gyakorlati seminariumi 
képzést.“

Mivel a püspök úr két ízben is kijelenti, hogy ez 
mind nem az ő véleménye, ő csak figyelemre mél
tóknak találja ezeket a nézeteket, őt ki kell hagynunk 
a játékból s nem vele, hanem az általa csak kifeje
zésre juttatott közvéleménnyel kell harcba szállanunk.

A lelkészképzés van annyira fontos, hogy foglal
kozni kelljen vele. A püspöki jelentésbe bekerült 
közvélemény „pap eszménye“ pedig annyira közön
séges, sem evangéliumi ideálunknak, sem kulturális 
fejlettségünknek meg nem felelő, hogy okvetlen szembe 
kell szállanunk vele.

Olvassuk el még egyszer és húzzuk alá azokat a 
főbb jellemvonásokat, amelyekből a közvélemény 
„pap eszménye“ összetevődnék.

A kritika i álláspont nem elég. A hivés tuáományát 
és a lelkek megnyerésének a művészetét kell elsajátí
tanak a theologusoknak. Képezzen a theologia az 
életre. Ügyességek, finomabb, simább modor, társa
dalmi alkalmazkodó képesség szükségesek, hogy a 
theologus ne legyen félszeg, illetlen, durva, vagy 
pláne tapintatlan.

Mondanunk sem kell, hogy ez a theologiai tánc- és 
illemtan-oktatás a legszomorúbb dekadencia volna 
theologiai oktatásunk történetében, ha belőle csak 
valami is megvalósulna a tanulmányi rend keretében. 
A közvélemény rettenetes eltévelyedés, hogyha azt 
kívánja, hogy egy lutheránus pap simanyelvű, par
ketten biztosan járni tudó, társadalmilag pompásan 
alkalmazkodó, tapintatlanság számba menő őszinte
ségre és igazmondásra soha sem vetemedő szalonhős 
és úri talpnyaló legyen. A közvélemény ugyan óva
kodik ennyire a nevén nevezni saját eszményét és 
elitélni való egyoldalúságot lát majd ebben az átírás
ban, azonban a társadalmi szereplés simaságára vonat
kozó követelmények akkora tömege mégis joggal 
kelti bennünk azt a gyanút, hogy a theologiai oktatás 
ebbeli hiánya és papjaink modorbeli fogyatékosságai 
különösen fájnak a közvéleménynek

Annyiban igaza van, hogy a jó modor nem hiba; 
a társadalomban való élethez és érvényesüléshez 
bizonyos mértékben feltétlenül szükséges is. Ez azon
ban oly természetszerű tartozéka minden tanult és 
művelt embernek s annyira nem külön theologus — 
erény vagy theologus — bűn, hogy a theologiai ok
tatás eszményénél való különös hangsúlyozása abszo
lúte felesleges és csak a közvélemény sekélyes, for- 
malisztikus szempontok szerint igazodó, az igazi 
szükség felismerésére felemelkedni nem tudó gondol
kozására jellemző tünet. Modort nem lehet a theologián 
tanulni. Azt otthonról kell hozni, a társadalmi érint
kezésben kell elsajátítani. Ha theologusaink bölcsőjét 
nem egyszerű emberekhajiékaiban,hanemkastélyokban 
ringatnák és ha később nem a theologia pedellusával, 
még később pedig a maguk minden társadalmi kul
túrától messze eső falujában nem kérges kezű paraszt- 
emberekkel, meggörnyedt hátú parasztasszonyokkal 
érintkeznének, akkor valószínűleg máskép állnának 
modor tekintetében. Transzponálják theologusainkat 
és papjainkat más társadalmi szférába, adjanak nekik 
más megélhetést — a viszonyok teljesen megváltoz
tatnák őket. Egyszerre vége volna minden ebbeli 
panasznak.

Azaz nem: még sem volna vége. A lutheránus 
papságban ugyanis nem a modor a fő, hanem az 
evangéliumi karakter. Egyszer Hornyánszky Aladár 
pozsonyi theol. akad. tanár fejtette ki nagy hatással 
és mély benyomást téve hallgatóságára — azt a 
gondolatot, hogy az evangélikus lelkész nem az 
ótestamentumi pap, hanem az ótestamentumi próféták 
szellemének az örököse és legitim utóda. Van a dolog
ban valami. Hivatalnok létére, folyton szaporodó 
bürokratikus munkája dacára mégis benne maradt 
még meg a legtöbb az igazság kutatóból és igaz
mondóból, a mindenekelőtt Isten-országátkeresőből, 
a személyválogatás nélkül őszintéskedőből. A próféta 
mindenesetre tisztesebb ideál egy evangélikus lelkész 
számára, mint a szalon-abbé, aki mindig a fujdogáló 
szellők szerint igazodik és nem annyira igazat beszél, 
mint inkább mindenkinek kellemetességeket fuvolázik. 
Ezért határozottan ellenszenves az a közvélemény, 
mely a próféta-ideál magasztosságát, a sub specie
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aeterni eszmény és igazságkeresést szalon majommá 
akarja lefokozni. Amig evangélikus lelkész számára 
evangéliumi karakterré való fejlődés lesz az elérendő 
eszmény, addig a művelt társadalom és közvélemény 
soha sem fogja bennök osztatlan gyönyörűségét ta
lálni. Ennek az oka kézenfekvő. A társadalom a maga 
könnyűvérű elvtelenségével, epikureizmusával és 
raffináltságával ellentétbén van a keresztyénség ko
molyságával és gyermeteg őszinteségével. Ez az ellen
tét folytonos konfliktusok melegágya, úgy hogy ha 
meg akarnánk botránkoztatni olvasóinkat, azt is mond
hatnánk, hogy az osztatlan társadalmi közkedveltség 
és a papi karakter szilárdsága rendesen fordított 
arányban viszonylatiak egymáshoz. (Folytatjuk.)

Levél egy sebesült barátomhoz.
Múltkori lemondással teli, panaszos leveledre 

hamarjában Tolsztojnak egy mondásával feleltem: 
Aki boldog akar lenni, annak hinnie kell a boldogság
ban. S amikor most válaszodat olvasom, úgy érzem 
magam, mint Prohászka, engedd meg ezt a merész 
összehasonlítást, akinek egyik beszédjére azt mondotta 
egy édesanya: „Ez a püspök mindenről beszél, hogy kell 
bírni, hogy ki kell tartani, hogy remélni kell, csak egyet 
nem mond, hogy vissza jön-e a fiam.“ A püspök így 
felelt: „Valóban, azt nem mondtam: sokan nem jöttek 
vissza, akik nagyon hittek, nagyon reméltek, nagyon 
imádkoztak, mert hisz nincs harc áldozatok nélkül. 
Édes testvérem, nem arról van szó, hogy ne legyenek 
áldozataid, hanem hogy áldozataid dacára is hű maradj 
Istenhez, hozzá tapadj, hitedben meg ne inogj, meg 
ne tántorodjál, megnyugvásodat el ne veszítsd és 
Istent mindig nagy kincsnek tartsd.“

Hogy az az asszony megnyugodott-e, nem tudom, 
azt azonban sejtem, hogy te azt gondolod, a püspök 
úr, most sem mondott sokkal többet, mint előbb. 
Egyet azonban éreztetett, ha nem is mondotta ki 
nyíltan, hogy az életnek magasabb céljai vannak, 
mint a szenvedésektől ment zavartalan boldogság. 
Legalább Jézus, az életnek kétségen felül legnagyobb 
mestere és elhomályosíthatatlan ideálja ezt hirdette, 
sőt mi több, mert enélkül a szó semmi, ezt élte elő 
példakép nekünk gyarló, de hozzá felemelkedni akaró 
embereknek. Készséggel elismerem, hogy ezt meg
érteni nehéz, nagyon nehéz, hogy sorsodat zokszó 
nélkül elviselni majdnem a lehetetlenséggel határos, 
de ez mit sem von le az ideál kötelező impera
tívuszából!

A tanítványok láttak glóriát ragyogni a Mester 
nemrég még tövissel koszoruzott fején, látták bízó 
hittel viselni szenvedését, de látták a húsvéti dicső
séget is, és mégis, amikor sejtette velük, hogy rájuk 
is hasonló sors vár, megremegett a lelkűk, tekintetük 
tanácstalanul meredt az Úrra, mintha azt akarta volna 
mondani: „Elviselhetetlen, kemény beszéd ez.“ És 
akkor Jézus talán eszükbe juttatta, amit a szőlőtő és 
szőlővesszők hasonlatában mondott: ,,A szőlőmives 
(Isten) minden szőlővesszőt, amely gyümölcsöt nem
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terem, lemetsz, mindazt pedig amely gyümölcsöt 
terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt 
teremjen.“

Valahogy ide kellene felemelkednünk, valami ilyen 
leikiharnioniáért kellene imádkoznunk, kedves Barátom, 
hogy bírjuk Pál apostol lelkét, aki nyavalyás testtel 
„az élet kenyerével“ táplált sokakat s neki öreg nap
jaira a rabság keserű kenyerét kellett ennie és mégis 
azt tudta írni fogságából sanyargatott, szenvedő filippii 
híveinek: „örüljetek az Úrban mindenkor, ismét 
mondom, örüljetek.“

Tiszta szívből kívánom, hogy bírjad ezt a lelket, 
de imádkozzál érte te magad is.

Szeretettel ölel jó barátod Gőg.

Szemle.

Független egyházi bíróság! Ref. egyházi lapok
ban független, azaz hivatásos és kizárólag egyházi 
törvénykezéssel foglalkozó bíróságok felállításának a 
gondolatával foglalkoznak és azok létesítésének a 
szükségét kezdik hangoztatni.

Egyházi nyomdák. Az egyházaknak meglehetősen 
nagy a nyomtatvány szükségletük. Újabban minden
felé követelni kezdik egyházi körökben, hogy az egy
házak erőik koncentrálásával maguk állíttassák elő 
nyomtatvány-szükségletüket. A mi Luther-társaságunk 
nyomdáját évek óta sürgeti Kovácsi Kálmán. Mint 
korszerű eszmét, ezt fel fogja a mi lelkészegyletünk 
is „karolni.“ . . .  A Magyar Prot. írod. Társaság a 
debreceni városi nyomda átvételéről tárgyal, hogy 
saját nyomdájában magyar bibliá* is nyomasson. (Ez 
a debreceni nyomda arról is híres, hogy a tiszántúli 
ref. egyházkerület kerületi gyűlésének a jegyzőkönyvét 
akkorára elkészítette, mire a gyűléstől a referállak 
a hetilapokban megjelenhettek. Vagy ez a gyorsaság 
nem csupán a nyomda érdeme?!) Az Unitárius 
egyházi főtanács évről-évre tőkésít bizonyos összeget, 
amiből majd unitárius-nyomda készül. Ürmösi József 
pedig azt kívánja, hogy a nyomda szövetkezeti alapon 
mielőbb létesüljön.

Az adóalapi segélyek decentralizálása az a
legújabb törekvés, amely közegyházunkat fenyegeti. 
Egyes okos kerületi politikusok rájöttek arra, hogy 
néni minden kerületben vannak egyformán elosztva 
a szegény, létért küzdő egyházak, azért józan önzés
ből azt követelik, hogy az egyetemes egyház először 
a kerületek közt, ossza négy részre a segélyt, azután 
minden kerület elégítse ki a maga szegényeit. Igaz 
ugyan, hogy a segélyek tiz évre meg vannak állapítva, 
azonban a mindenható zsinat egy törvényalkotásával 
egyszerre felboríthatja a maguk végzésében bizakodók 
vélt jogait. Az ötletet a reformátusok is pertraktálják. 
A Protestáns egyh. és isk. lapban Benedek Zsolt dr. 
foglalkozik a decentralizálás kérdésével.
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51. szám.

IRODALOM.

Nyilatkozat. Az Ev. Örálló ez évi 49-ik és az 
Evangélikus Lap 48-ik számában Dr. Szelényi Ödön 
„Egy tankönyv kálváriája“ című cikkében feljajdul 
azon, hogy az Ev, Keresztyénség Világnézete című 
könyvének a tanügyi bizottság javaslatára két évre 
megadott ideiglenes használati engedélyt az egyetemes 
gyűlés ugyanazon bizottság javaslata értelmében nem 
hosszabbította meg.

A bizottság elnöke (maga a bizottság tudvalévőig 
nem permanens)- az érzékenykedést őszintén sajnálja, 
polémiába azonban nem bocsátkozhatik, és a kérdés 
érdem’ét illetőleg a következő megjegyzésekre szorít
kozik.

1. Az a körülmény, hogy valamely tankönyv az 
engedélyezést be sem várva, a kiadás teljes példány
számában jelent meg, annyival kevésbbé lehet az 
engedélyezés döntő szempontja, mivel egyrészt a 
tankönyvengedélyezési szabályrendelet szerint a könyv 
kéziratban is beterjeszthető, másrészt akiadók teljesen 
jogosult üzleti érdekből egyelőre kevés számú, úgy
nevezett engedélyezési példányt szoktak nyomatni.

2. A bizottság kivételes előzékenységet tanúsított a 
Szelényi-féle könyvvel szemben, mikor számára két 
évi ideiglenes használati engedélyt hozott javaslatba 
s ezzel lehetővé tette, hogy a szerző könyve átdol
gozásában a tapasztalat tanulságait is értékesíthesse,

3. A bizottság ebben az esetben is, mint minden 
más esetben, a könyvnek nem csupán tudományos 
értékét mérlegelte, hanem és főképen a középiskolai 
oktatás céljához, tervéhez, módszeréhez való alkalmaz
kodását is, számolván a rendelkezésre álló idővel is. 
ebben az esetben tehát azzal, hogy a középiskola 
8-ik osztályában a vallástanra heti 2 óra, egy iskolai 
évre 7—8 hónap jut.

4. Szelényi könyve előtt a középiskola ajtaja még 
most sincs bezárva, ha rászánja magát az átdolgozásra 
és az újonnan való beterjesztésre (természetesen 
„kunyerálás“ nélkül,) maga a bizottság az átdolgozást 
nem kérheti, el sem rendelheti, csupán a szerző 
spontán elhatározásától várhatja.

Budapesten, 1915. december 17-én.
Dr. Wagner Géza 

az egyet, tanügyi biz. elnöke.

Egy tankönyv ká lvá riá ja . Ez a „kálvária“ engem 
is közelebről érdekel. Nemcsak azért, mert annak 
idején bírálója voltam és az illusztris szerző rám is 
hivatkozott, hanem mert két éven keresztül a legszebb 
eredménnyel tanítottam a losonczi állami tanítóképző 
intézet két felső osztályában. Mint bíráló, annak idején 
valósággal el voltam ragadtatva ettől az új alkotástól. 
Mert ez a tankönyv valóságos alkotás! A tudományon 
kívül ízléssel, szívvel írta a szerzője. Nem holt para
grafusokat rótt össze ollóval a kezében és egyéni 
szárazsággal az írótollán. Ebben a könyvben az van, 
ami a tankönyvek majdnem mindegyikéből hiányzik 
— egyéniség. Egy az ifjúságot szerető lelkes, fiatalos

munka ez, amely nemcsak hittani és erkölcstani 
ismereteket nyújt, hanem amit a címe is elárul: 
„evangéliomi keresztyén világnézetet.“

De én most nem arról akarok írni, hogy milyen ez 
a tankönyv, hanem arról, hogy mikép vált be az 
iskolában, a fiúk kezében. Mint fennebb említettem, 
már két esztendőn keresztül tanítom s túlzás nélkül 
mondhatom, hogy ez volt eddig az egyedüli tankönyv, 
amelyről láttam, hogy a fiúk is szeretik. Míg a régi 
hit- és erkölcstant tanítottam, a fiúk valósággal féltek 
a saját tankönyvüktől. A feladott leckét csak egy-két 
jeles növendék tudta elmondani, az is inkább szellemi 
tornát s emlékezési bravúrt űzvén belőle — Szelényi 
könyvét azonban mind érdeklődéssel forgatta. Nem 
akadt közöttük egy sem, aki e szépen, világosan meg
írt pensumot meg ne tanulta volna. Sőt az órákon 
kívül is foglalkoztak a tankönyv és magyarázás alapján 
az órán tárgyalt kérdésekkel. Egyik magántanuló 
leány növendékem valahányszor csak találkozott 
velem, mindég ráterelte a beszélgetést a Szelényi-féle 
vallástani kézikönyvre, amelyet mint mondotta, nem 
úgy olvas muszályból, mint a tankönyvet szokás, 
hanem mint egyik legkedvesebb olvasmányát. Szóval 
Szelényi könyve tankönyv létére, igazolta a jó könyvek 
sajátosságát, azt nevezetesen, hogy gondolatot és 
szeretetet tud ébreszteni.

Most ezt a könyvet, mellyel oly eredményesen lehet 
a vallásíanításnál használni, amelyet még a diák is • 
megszeret, indexre vetik, használatból kivonják, 
pusztán a formák be nem tartása miatt. Vagy talán 
más okok miatt? Annyira bővébe vagyunk ezen a 
fokon a hittanítási könyveknek? Alig hiszem. Van 
még rajta kívül kettő, három ...  Vagy talán egy tökéle
tesebb tankönyv van születőiéiben? Ez esetben az 
én s velem együtt azt hiszem, hogy mindazoknak; 
akik e tankönyvet tanították —■ kérésem a tanügyi 
bizottsághoz az, hogy addig mig az a tökéletes tan
könyv megszületik, engedélyezzék továbbra is a taní
tásra Szelényi-féle könyvet, amely ez idő szerint a 
legjobb és leghasználhatóbb tankönyv.

Losonc, 1915. december 12-én.
W olf József.

Zsebatlasz. Az 1916. évre. Szerk: dr. Báthy Zsig- 
mond. Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet r. t. Bpest. 
V, Rudolf tér. Ára K 2'40.

Erre az olcsó zsebatlaszra felhívjuk olvasóink figyel
mét. A világháború földrajzi kérdések egész özönét 
vetette fel, ebben a 11 ív terjedelmű kötetben, kivaló 
szakférfiaktól származó tanulmányok egész sorát 
találjuk, igen sok statisztikai és egyéb tudnivalóval. 
Figyelemreméltók a köv. cikkek: A háború és a jövő 
földrajztanítása. A magyar mezőgazdaság és a háború. 
Az adriai tenger és a háború. Túrán és a turáni 
törekvések fejlődése. A világ gabonatermelése. Háborús 
költségek, államvagyon adósság. Az európai ipar és 
nyersanyagai. A gazdag tartalom az olcsó kötet leg
jobb ajánlója!

H e ilige  G luten auf derr\ Altar des deutschen 
Hauses von Theodor Walther. Oswald Mutze kiadása 
Leipzig. Ára 3 Mk.
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51. szám.

Németországban most új, német vallást keresnek. 
A kérdésnek nagy irodalma van, melynek ismerteté
sére hamarosan rákerítjük a sort. Ez á füzet is ennek 
az irodalomnak egy érdekes hajtása. A szerző a ma
terializmus, pantheizmus, monizmus és egyéb vallásos 
és tudományos áramlatokkal szemben a spiritiznius- 
ban látja a jövő vallását, a mediumitásos tehetségű 
nőkben (természetesen fehér ruhában) ennek a val
lásnak a papnőit. Kiindulópontjától és célzatától 
eltekintve világosan, ügyesen megirott füzet, amelyből 
elég jól lehet tájékozódni arról, hogy a spiritizmus 
mit remél a jövőtől.

Megjelent a dr. Lencz Géza szerkesztésében a 
„Háborús beszédek és imák“ 3-ik kötete. — Ára fűzve 
5, kötve 6.50 kor. A legkülönfélébb alkalmakra szánt 
beszédek és imák e gyűjteményét megrendelésre azon
nal expediálja a Hoffmann és Kronovitz cég Debrecen. 
Piac-utca 49.

A háború emléke lesz az ez imádság gyűjtemény, 
amit Szombati Szabó István ref. lelkész bocsát a 
nyilvánosság elé. A Kárpátokban elvérzett hősök 
temető papja volt Szombati-Szabó sátoraljaújhelyi 
helyettes lelkész korában. Sírjuknál elmondott imád
ságait *Katonatemetési imádságok hősi halált halt 
vitézek fölött“ 8 ívnyi terjedelemben újév után kiadja. 
A könyv ára 2 kor. 50 fill. Megrendelhető a szerzőnél 
(ref. lelkészi hivatal Püspökladány, Hajdú m.) január 
10-ig tiszta jövedelme háborús jótékony célra fordít- 
tatik.

KÜLÖNFÉLE.

Nyugdíjintézet. A f hó 15-én tartott Egy. Nyugdij- 
intézeti Bizottság ülésén, került felosztásra az egye
temes gyűlés által az átmeneti nyugdíjasok és kegy- 
díjasok részéze kiutalt 10.000 korona. A bizottság 
a kérvények lelkiismeretes átvizsgálása után a követ
kezőképen osztotta fel a szóban lévő összeget. Az 
átmeneti nyugdíjasok közül 8 kapott 300 koronájával, 
65 özvegy 100 koronájával, 6 özvegy 150 koronájával, 
s egy Ínségbe jutott lelkész pedig 200 koronát. Ifj. 
Porkoláb Gyula pécsi lelkész 14 évi szolgálat után 
1455 koronával nyugdíjaztatok. Kertscher Edéné 
kérvénye elntasíttatott.

Hivatásának áldozata lett a veszprémi evang. 
egyház fiatal lelkésze Loránt/fy Péter, aki már hónapok 
óta súlyos betegségben — hastífuszban — fekszik. 
Betegségét lelkipásztori hivatásának teljesítése közben 
szerezte, az ottani katonai járványkórházban, a hol 
több súlyos tifuszos beteg katonát gyóntatott majd 
temetett. Lorántffy iránt városszerte igaz részvét 
nyilatkozott meg súlyos betegsége folyamán. A beteg 
testvér kórágya felett kis húga virrasztóit a legválsá
gosabb órákban is. — Tiszta szívből javulást s mi
előbbi teljes felépülést kivárniuk beteg testvérünknek.
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Drágasági pótlék. A rókusi (Szepesin) ev. egyház 
közgyűlése Holkó Mihály lelkésznek 200, Klein E. 
tanítónak pedig 150 korina drágasági pótlékot szava
zott meg.

SZERKESZTŐ KÖZLÉSEI

Ezzel a számmá! vége az 5. évfolyamnak. Az 52. szám helyett 
annak idején olvasóink az „Isten közelében“ katonaimakönyvet 
kapták.'

E nehéz esztendő végén köszönetét mondok mindazoknak, 
akik az K rangelikus L a g -ot támogattak. Reményemen felül 
kitartottak és nem hagytak cserben.-Munkatársak és olvasók 
fogadjak támogatásukért őszinte köszönetemet. Jóindulatokat 
kérek a jövőben is.

A lap szűk keretei között nem fért meg minden, aminek 
értékénél fogva helyett kellett volna adnom. Az asztalomon 
nagyon sok a restancia. Nagyon fájlalom, hogy lluszágh Gyula 
szécsényi lelkész ..■i: ember származása“ c. tanulmányát nem 
voltam képes egészen leközölni. Pedig ez az alapos készült
ségről, nagy olvasottságtól és józan kritikáról bizonyságot 
tevő komoly munka megérdemelte volna a nagy nyilvános
ságot es az osztatlan figyelmet. Minél ritkább lesz a paplak- 
jainkon a komoly tudományos inunkat annál nagyobb becsben 
kell tartanunk, ha valaki irigylésre méltó idealizmussal többet 
is tesz, mint amire okvetlen kötelezve van. Ugyanez áll 
h'ndrejfy János főmunkatársam több cikkére is, melyet a háború 
theologiajahoz előtanulmanykepen irt. „Aktuálisabbaknak“ 
tartott dolgok folyton hátráltatták a közlésüket.

Általában nem titok, hogy mi az K ranyé liku s L a g -nal oly 
apparátussal dolgozunk, hogy a lap csekély terjedelmét majd
nem állandóan igen szűk prokrustesi ágynak érezzük; némely 
cikkünk és közleményünk hónapokig várja a napvilágot, közben 
pedig túl lévtn anyaggal halmozva, igen sok megiratlanul 
marad. Ez nagy kar, de addig, arnig a lap támogatása a mos
tani szerény keretek közt mozog, nem lehet rajta segíteni. 
Mihelyt az előfizetők szama annyira felszaporodik, hogy a lap 
fejlesztéséről szó lehet, ezt nem fogjuk elmulasztani. Fiatal 
életünk legértékesebb élettapasztalata eddig az, hogy a leg
célravezetőbb önzés tulajdonképen az önzetlenség és a 
tisztességes m unka.

Vannak azonban kérdéseink és tanulmányaink, melyeknek 
megjelenését a lap terjedelmétől és pártolásától függetlenül 
biztosítani akarjuk. Arra, hogy nagyrészt prédikációkból és 
imádságoskönyvekből, illetőleg nyomdaszámlákból élő kiadóink 
kockázatot vállaljanak értünk, hiába számítanánk. Irodalmi 
társaságaink segítségében sem bizakodhatunk, mert ezek nem 
önálló tudományos kutatásokat kultivalnak, hanem jobbára 
fordítások és népies kiadványok íratásában látják feladatukat. 
Mivel különben is egyházpolitikai és személyi szempontoktól 
teljesen függetlenül akarunk a magunk útján járni, — elha
tároztuk, hogy a jövő évtől kezdve „Megértő theologia“ 
címmel időhöz nem kötötten bocsájtjuk közre nagyobb terje
delmű dolgozatainkat. Erre a vállalkozásra már most felhívjuk 
olvasóink jóindulati figyelmét. A vállalat programmját az első 
füzetben közöljük.

Mielőtt a tollat letenném: még egyszer köszönöm és továbbra 
is kérem a pártfogást. Kérem a hátralékos előfizetési dijak be
küldését is.

Maradjunk az új évben is mindnyájan együtt! Adjon Isten 
hazánknak, egyházunknak mindnyájunknak jobb és boldogabb 
újesztendöt!

Imakönyvünk ingyen való terjesztésére Z. J. Rimabrezó 
— 30 kor.-t, László Gyula Wien, Reservespital 15. 10 — kor.-t, 
Kovács Sándor Pozsony ’60 kor.-t, Kiss Samu Nagybarát- 
falu P— kor.-t küldött. Eddig kimutattunk 15990 koronát, 
Főösszeg 171.80 kor. Legyen áldás az adakozókon és adomá
nyukon.
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5 1 .  s z á m .

Karácsonyi üzenet 
a táborokba:

Ma született néktek a megtartó !
Karácsonyi prédikáció, 

dicsőségen harcoló katonáink számára

Irta Törteli Lajos ceglédi evang. lelkész, 
jelenleg egy cs. és kir. gyaloghadosztály ev. 

tábori lelkésze.

Délnyugati harctér, 1915. karácsony havában. 
Tábori posta 109.

Ára egyenkint 24 fillér, 100 példányon 
felül 20 fillér.

Kiadja:
Scholtz Testvérek könyvkereskedése, 

Budapest 1915.

Egpzirodalm i újdonságok:
Egyházi beszédek:

Paulik János: Emlék a viharos időkből . K — .40
Pröhle Károly: Az új élet igéje................... „ —.16

„ „ Háború és vallás . . . . „ — .20
Nagy Lajos: Isten és a háború . . . . „ —.50
Raffay Sánáor: Világháború és Isten igéje „ 1.—
Viáovszky Kálmán: Csendes hangok a háború 

zajában. II. k ö t e t ...................................... „ 1.50

Háborús imakönyuecskék:
Kovács Anáor: Béke a harcban, fűzve . . K —.50

>> >> )) > > • • > >  1 • 
Raffay Sánáor: Az én imakönyvem . . „ —.20
Stráner Vilmos: Lelki fegyver, kötve . . „ —.40
Ugyanaz, n é m e t ..........................................„  —.40

» t ó t .............................................. „ — 40

IVlost Jelent meg!!!
Protestáns papok és hitoktatók zsebnap- K 1.40

naptára 1916................................................ „ 1.40
Protestáns Árvaházi képes naptár 1916. é. . „ —.60
Magyar keresztyének naptára 1916. é. . . „ —.60
Raffay Sánáor: Imakönyv fekete vászon köt. „ 2.—

Kaphatók:

KÚKHI LHJOS konyukereskedésében
Budapest IV., Kamermayer Károly-utca 3.

Theologiai újdonságok ;

j é s u s
von D. Paul Wernle. — Ára 5 Mk.

MARTIN LUTHER
VomKatholicizmus zur Reformation. VonD. OttoScheel. 

I. kötet. Ára 7*50 Mk.
...... ....... M e g re n d e lh e tő k :  ■■.....  =
Scholtz Testvérek könyvkereskedésében 

Budapest, IX., Ferenczkörút 19-21.

Tanulmányozásra és épülésre alkalmas prédikációk vannak 
a Moderne Predigtbibliothek egyes köteteiben.

Ajánljuk a három eddig megjelent kötetet:
1. Offenbarungen des Krieges. 12 Predigten von Foerster, 

Fresenius. Ködderitz und Anderen.
2. Selig sind die Toten. 15 Kriegspredigten zum Gedächtnis 

der Gefallenen von Dörrfuss, Franz, Fresenius und Anderen.
3. Passionspredigten in der Kriegszeit von Chappuzeau, 

Dörrfuss, Haering, Herzog, Ködderitz, Lueken und Anderen.
Mindegyiknek az ára 1 '35 Mk. — Kapható a

SCHOLTZ TESTVÉREK
hönyvhereshedésébeii Budapest IX., Fepencz-böPiit 19 ZI.

Gyakorlatilag beigazolódott, hogy S C H O L T Z  
T E S T V É R E K  kiadásában megjelent Szimonidesz 
Lajos által összeállított

IS  T E 11 K f i 2 E L É B E I I
cimü énekes és imádságos könyv katonák számára 
valóságos hézagpótló könyvecske. Nemcsak magáno
sok használhatják, hanem a közös katonai kórházi 
istentiszteleteken a nagy énekeskönyvet pótolja, a benne 
foglalt, ügyesen megválogatott 19 ének által. Katonai 
központokon, ahol a gyülekezet nem rendelkezik annyi 
énekeskönyvvel, amennyire szükség volna, ez a hiány 
ezen könyvecskével olcsó áron pótolható annak katonai 
istentisztelet kre való beszerzésével

A táborba való küldés megkönnyitése céljából 
megfelelő tasakkal is szolgálhatunk: drbonként 2 fillérért.
Egyes példány ára 30 fillér, 50 példányon felüli rendelesnél példányonként 24 fillér.

-----Rendelések= ~  -  =

SOM IBIM tilM tn t I0MPB1
IX., Ferencz-körut 19—21 intézend' k.

ORGONA-GYÁR.
Qőzüzemre gépekkel berendezett cs. és kir. udv. orgonagyár. Hazánk legnagyobb 
templom orgonájának, a király orgonájának (koronázási templom) alkotója

R ie g e r  Ot tó
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 kitlin~ 
te tve  Kedvező fizetési feltételek m ellett k i
váló, tisz ta  légnyom ási c ső re .d szerü  (pneu
m atikái) ta rtó s, nemeshangu orgonákat szállít. 
40 év óta 2C00nél több orgonát szá llíto tt, közte 
a k i r á ly  o r g o n á já t ,  amely mű ezidő szerint 
h a z á n k  le g n a g y o b b  o r g o n á ja  (80 változatú , 

villanycrőre berendezve.)

O rgonajaviiasokal es hangolásokat a legmérsCkeltebb árban te ljesít. Orgona 
jókarban ta rtását e lvállalja  — Katalógussal, terveze.ekkel és rajzokkal kivo

natra  d ijm enteten szolgál.

Wigand K. F. özv. Stromsky Emilné kő- és könyvnyomdája, Pozsonyban.
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