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Kiáltó szó!
* Pusztaságban halad ma az életünk útja. Nem
szegélyezi virág, de annál több rajta a tövis.
Szomorúbb sorsa, több bánata, nehezebb gondja
ritkán volt még egy-egy nemzedéknek, mint mi
nekünk. Eddig ha a nemzet életében nagy vál
ságok dúltak, ha a társadalom békéje felborult,
legalább az egyház kereteiben, az egyházi mun
kában keresett megnyugovást a lélek. Most a
nemzettel együtt össze van törve egyházunk is,
a társadalommal együtt fel van dúlva egyházunk
nyugalma is. Ezért olyan nehéz ma az élet, ezért
olyan terhes ma a gond.
Isten kegyelméből azonban még • élünk és
élni is akarunk. Az élet pedig mozgás és munka.
A tespedés előbb-utóbb megöl, a munka előbbutóbb talpraállít. És mi úgy is mint nemzet, úgy
is mint egyház, talpra akarunk és talpra is fogunk
állani.
Kiáltó szó harsanjon hát bele a borzalmas
nagy magyar éjszakába l Kiáltó szó, mely ébreszt
és munkára ösztönöz: „Ideje felserkennünk! Öltöz
zetek fel a világossághoz illő fegyverzetbe ! Vigyáz
zatok és imádkozzatok, mert az idők gonoszak I“
öt év óta hangzik már az ébresztő szózat a
„Budapesti Evangélikusok Lapja“ révén a főváros
gyülekezeteihez. Ez öt év alatt az egyháziasság és
az áldozatkészség, Istennek legyen érte hála, meg
szilárdult, sőt nem egy szép gyümölcsöt is ter
mett. Most, hogy a háborús bajokat tetéző felfor
dulás és a rettentő drágaság a régi egyházi lapokat
jobbára elnémította s nincs a magyarhoni evan

gélikus egyetemes egyház megmaradt részeiben
közigazgatási egyházi lapunk: mint a „Budapesti
Evangélikusok Lapjának“ tulajdonosa és szerkesz
tője a Budapesti jelző elhagyásával általános szol
gálatra bocsátom a lapot. Hadd legyen ne csak
a budapestieké, hanem hadd legyen az összes
„Evangélikusok Lapja“. Hadd építse szélesebb
körben is az egyház és a haza jövendőjét.
Hivatása a kiáltó szóéi „Egyengessétek az
Urnák útját, készítsétek meg az ő ösvényét I“
Most neki kell eljönnie, a Mesternek, hogy a bol
dogulás, a gyógyulás, az újjászületés, a feltáma
dás útjait megmutassa. Neki kell eljönnie, a Meg
váltónak, hogy öröklött bűneinktől, megrögzött
vétkeinktől, mindent elborító önzésünktől, szégyen
letes hitetlenségünktől megszabadítson.
Széltében hangoztatjuk itthon is, külföldön
is, hogy keresztény kurzus van minálunk. Mint
jelszó, jnint cégér, csakugyan megvan, de mint
valóság, még nagyon is gyermekcipőkben jár.
Sokan hiszik, Ijogy ha a klerikaliznius mankóját
adják a kezébe támaszul, biztosabban fog állni,
de mi tudjuk, hogy a gyenge csemetét e mankó
föltétlenül a földre rántja. Mi más támaszt szeret
nénk a keresztény kurzus kezében látni. Olyan
támaszt, amelyen nemcsak megáll és járni is meg
tanul, hanem amelyen diadalmas jövő elé indul
hat. Ez a támasz a keresztyén egyházak becsü
letes, kölcsönös bizodalmon alapuló testvéries
együttműködése. Ennek hangoztatása, ennek aján
lása, ennek követelése ma még ugyancsak kiáltó
szó, mely pusztába csendül, de mi ezt a kiáltó
szót fogjuk hangoztatni és követve követelni a kér.
kurzus minden igaz hívétől.
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Kiáltó szavunkat átküldjük a szomszéd kerí
tésen is, melyen túl a testvér református atyafiak
laknak. Ha volt valaha szükség a magyar protestan
tizmus összetartására, úgy ma igazán van. Szám
ban megfogyatkoztunk, szeretetben és megértésben
kell tehát meggyarapodnunk. Sokan leváltak egy
házunk anyai kebléről, akik tehát megmaradtunk,
ez eddiginél is jobban kell szeretnünk az édes
anyát. Intézeteink és apáink minden alkotásai meg
vannak tizedelve, tönkre vannak gyengítve, el
vannak rabolva. Amik megmaradtak, azokat féltő
gondoskodással kell a nemzeti és az evangéliumi
lélek diadalmas munkaterévé avatnunk. Menekült
hittestvérekkel van telve csonka otthonunk. Me
leggé kell tennünk nekik ezt a csonka otthont,
hogy addig is, mig számkivetve élnek, ne érezzék
nagyon a hazátlanság nyomorát, a testvértelenség
bánatát, az el hagyatottság gondjait.
Kiáltó szó akar lenni e mi lapunk a gyüle
kezeti élet belső kiépítésének szent munkájában
is. Ha a keretek bomlanak, legyen erős a lélek,
olyan erős, hogy uj keretek alkotására is képes
legyen. Ha megtépett bennünket az élet vihara,
merítsen a szivünk a tulajdon hitéből uj akarást
a jobb jövendők alapozására. Öntudatos hívekből
alakul az egészséges gyülekezet, s egészséges
gyülekezetekből tömörül megdönthetetlen várrá az
evangélium egyháza.
De hogy a vár őrsége és harcos serege ne
egymáson ütögessen sebet, ne egymáson köszö
rülje nyelvét s ne egymás gyarlóságain marakodjék
a régi idők bűne és divatos szokásai szerint, az
„Evangélikusok Lapja“ mindenféle személyes vitát,
személyeskedő támadást, éles felszólalást már
eleve kizár. Akinek nincs a tárgyhoz komoly mon
danivalója az ne gyakorolja nyilvánosan és köz
költségre a stilizálást a mások jóhirnevén vagy
— amivel maga is rendelkezik — a mások eset
leges gyarlóságain.
Kiáltó szavunk egyetlen célja lesz építeni,
erősíteni, buzdítani. Ebben fáradhatatlanok leszünk,
ebben csüggetegséget nem akarunk és nem fogunk
ismerni. Erre a célra adtam én át az én kis
lapocskámat az egyház nagy érdekeinek szolgá
latára. Az Úrnak lelke vezesse, az Úrnak áldása
kisérje minden utain.
Dr Raffciy Sándor.
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„C so n k a-M ag y aro rszág — nem o rsz á g ,
Egész M ag y aro rszág — m e n n y o rs z á g !“

Üdv

Olvasónak!

Lapalapunknak az idők szavát megszólaltató
előző cikke felment bennünket azon kötelesség
alól, hogy kedves Olvasóink előtt lapunk irányát,
programmját hosszasabban részletezzük. Hogy
egyházi lapjainknak hosszabb szünetelése mily
megmérhetetlen kárára volt már eddig is egyház
eleiünknek s hogy igy a közóhaj parancsszavának!
teszünk eleget akkor, amidőn a hosszú hallgatás
és vajúdás után ismét életjelt adunk magunkról
egymásnak, de a túlsó tábort járóknak is, ezt nem
kell külön hangsúlyoznunk. Bizalommal és remény
séggel bocsátjuk tehát útjára lapunk első számát.
Bizalommal, mert tudjuk, hogy kedves Olvasóink
szeretettel és melegséggel fogják azt fogadni;
reménységgel, mert hisszük, hogy szent elhatáro
zásunk építő szegletkő lesz szeretett egyházunk
és szerencsétlen hazánk mai súlyos, válságos idején.
Egyetlen egy célt tüzünk csak k i: önzetlen,
odaadó munkával szolgálni egyházunk szent ügyét!
Mindnyájunk szent kötelessége ez, sokszorosan az,
a mai történelmi időkben. Ezért is szeretettel és
teljes bizalommal fordulunk kedves Olvasóinkhoz,
hallgassák meg kiáltó szavunkat, tömörüljenek a
kibontott zászló alá, hogy lapunk mindnyájunk
kedves lapja lehessen.
A legjobbat kívánjuk adni Olvasóinknak
mindabból, amit evang. egyházunk ma nyújtani
képes. Hogy pedig evang. egyházunkban erre
megvan a charizma, bizonyítéka ennek a múlt,
amikor az evangélikusok, számbeli kisebbségük
dacára, hazánk szellemi, kulturális és társadalmi
életében vezérszerepet vittek. Ma — úgy látszik —
hogy evang. egyházunk ezen történelmi szerepé
ből kiesett. Mintha álmodozva járnánk, mintha
erőnk megfogyatkozott volna, mintha felednénk a
multat: egyházunk szent hivatását és kötelezettsé
gét! Ne legyen hát kiáltó szavunk csak elhangzó
szó a pusztában, buzduljunk fel mindnyájan szent
elhatározással: az önzetlen, kitartó, a fáradságot
nem ismerő egyházépitő munkára, mert csak
szoros összetartásunkkal s vállvetett munkával
szerezhetjük vissza egyházunknak azt a pozíciót,
amelyet a rpultban oly dicsőén betöltött!
Kirchner Rezső
felelős szerkesztő.
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Evangélikus Szövetség.
Mint minden szervezet, úgy a mi egyházunk
is alá van vetve a felemelkedés és lehanyatlás
hullámzásainak. Evangélikus egyházunk az utóbbi
évtizedekben megszűnt emelkedni s a figyelmes
szemlélő a hanyatlás tüneteit ismegállapithatta rajta.
Hiba volna ezt észre nem venni és be nem ismerni.
Mert a felemelkedéshez Isten segítségére van
szükségünk s igy az előtte való megalázkodás és
bűneink megvallása elemi kötelességünk. Köteles
ségünk pedig ez a bünvallás már csak azért is,
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mert egyházunk az isteni és emberi erők együtt*
működésének szintere és bűneink lényege az, hogy
egyházunk energiaforrásai között túlsúlyba jutott
a földi elem. Az anyagias szempontoknak előtérbe
nyomulása ugyan általános kórtünete a mai világ
nak, ám ez a tapasztalás csak megvilágítja, de
menthetővé nem teszi a mi sülyedésünket. Az
egyház azért egyház, hogy kiemelkedjék a hétköznapiságokból s annak az egyháznak, mely nevében
az evangéliomot csillogtatja, egész életműködésé
vel azt az országot kellene szolgálni, mely nem e
világból való.
Az az egyház azonban, melynek templomai
ban az igehirdetés nem egy helyen még ma is
üres falaknak szól, az az egyház, melynek 5 — 10
korona egyházi adót fizető s egyéb áldozattól
vonakodó milliomos presbiterei vannak s amelynek
8 —10 ezer hívőt gondozó lelkészei megélhetésük
érdekében mellékfoglalkozások után kénytelenek
futkosni, az az egyház, melyben a híres
lutheránus szolidaritást a fegyelemlazulásnak, a
kinos torzsalkodásnak megdöbbentő jelenségei
váltották föl s amelynek üléstermeiből a sze
mélyi versengéseknek és végnélküli szóharcok
nak borzasztó lármája kiűzi a jobbérzésüeket, az
az egyház, melynek büszke „veteményes kertjei“
materialista papfiakat s reverzálist adó férfi
gyomokat teremnek, az az egyház, mely csak a
prédikálásban követi Krisztust és a szociális munka
ezernyi teendője iránt érzéketlen, az az egyház
beteg szervezet.
Hála az Égnek, a betegség nem oly általános,
hogy gyógyításra nem volna remény; vannak még
gyülekezetek Csonka-Magyarországon is, melyek a
jelenben is a múltak szépséges idejét élik Van
tehát oltóanyagunk bőven; csak orvosokra van
szükségünk. Orvosokra, akik hisznek is az evangéliom gyógyító erejében s akik egész erejüket,
minden idejüket a betegnek szentelik.
Mi volt oka a mi legyengülésünknek ? Nem
más, mint az a tény, hogy az egyházukat szerető,
hitükhöz meggyőződésből ragaszkodó, nagyobb
eredményekre, magasabbra vágyó lelkek szétszór
tan, egymást alig ismerve hányódtak ide-oda abban
a nagy tengerben, melyet Egyháznak nevezünk.
A névleges keresztényeknek, az egyházukhoz meg
szokásból vagy érdekből ragaszkodó, de „vallá
sukra fütyülő“ úgynevezett lutheránusoknak tábo
rában csendes közlegényekként éldegéltek azok a
félrevonult szerény evangélikusok, kik tudták, hogy
mi a protestantizmus s érezték, hogy az a szellem,
mely az egyházi élet egyik-másik terén úrrá lett,
minden egyéb, csak nem az evangéliom szelleme.
Az evangélium élet, az Egyház pedig, mely a
múltban tárháza volt a szerves életműködéseknek,
lassanként a megkövesülés felé hajlott. Az evan
gélium: szabadság; az egyházban pedig az egyé
niségek szabad érvényesülését a mindenáron ér
vényesülni akarók törtető szabadossága nehezitette
meg. Az evangélium idealizmust hirdet; az egy
házi életben pedig a jpgászkodás tultengése szürke
realitásokat teremtett.
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Mi hát a teendő? Talán cserbenhagyjuk az
egyházat? Azt a szervezetet, mely évszázadokon
át egész vallási életműködésünknek biztos és hőn
szeretett támasza volt! Korántsem. Az egyház olyan
életet él, aminőt mi élünk. Bennünk van a hiba: a mi
közönyösségünkben, kényelemszeretetünkben s a mi
ősmagyar széthúzásunkban. Magunkat kell meg
reformálni s akkor az egyház is újjászületik. Az
egyház szövetség, mely egybekapcsolta, megszer
vezte azokat, kik egy hitet vallottak s vallásukért
üldözést, elnyomást szenvedtek. Mihelyt szaba
dabban lélegzettünk, meglazultak e kapcsok s a
szövetség eszméje eredeti jelentőségében veszíteni
kezdett. Az istentagadás romboló szele azután
széthányta a meglazult kévéket s most uj kötelékre,
uj szövetségre van szükségünk, mely egybeköti a
termő kalászokat.
Ez az uj kötelék az Országos Evangélikus
Szövetség. Célja a magvetés, tehát csak a szemet
tartalmazó kalászokat köti kévébe, de összeköti
azokat, bármily fáradságba kerüljön is a munka.
A munkához azonban munkások kellenek.
Munkások, akik a hit zászlaja alá sorakoznak, a
Szövetséghez fűzött reményekkel táplálkoznak és
a szeretet szerszámával dolgoznak. Minthogy pedig
a szeretet arra kötelez minket — Luther szerint —
hogy felebarátainknak szolgáljunk, rajtuk segít
sünk, nekik tanácsot adjunk, és pedig ingyen,
készségesen, szívesen, mielőtt kérnék is azt tőlünk,
vegyük figyelembe az alábbi útbaigazítást, mely
nek alapján ezt a felebaráti szolgálatot megszer
vezzük.
Első kötelességünk az, hogy minden gyülekezetben
de sót minden olyan szórványban, melyben legalább 80—
100 evangélikus egyén él egymás közeiében, megalakitsuk
a gyülekezeti (helyi) szövetségeket. A megalakulás az
Országos Evang. Szövetségnek f évi junius hó 3-án tar
tott alakuló közgyűlésén megalkotott s a belügyminiszter
által láttamozott alapszabályok elfogadása utján megy
végbe, mely alkalommal a megalakulásról s az. alapsza
bályok elfogadásáról jegyzőkönyv veendő fel s a megala
kulás ténye az illetékes (örvényhatóság első tisztviselője
utján a belügyminiszternek is bejelentendő. A gyülekezeti
(helyi) szövetséget legcélszerűbb egy a templomban vagy
más nagyobb helyiségben tartandó vallásos estély kereté
ben megalakítani s ez alkalommal a Szövetség elnöke,
alelnökei, titkára, pénztárosa s esetleges többi tisztvise
lője, valamint a választmány tagjai is megválasztandók.
A vallásos estély programmját egy közénekből, egy sza
valatból 3 néhány egyházi jellegű ének- vagy zeneszámból
állítsuk össze, melyek során a gyülekezel lelkésze vagy
más tanultabb világi hivő ismertesse az Orsz Evang. Szö
vetség céljait, feladatait, szervezetét s vázolja a Szövetség
megalakításának fontos és szükséges voltát. Útmutatás
végett a Szövetség igazgatója már a nyár folyamán megküldötte az összes Ielkészi hivataloknak az igazgatótanács
tájékoztató nyomtatványait, melyek a hívek rendelkezésére
állanak.
A gyülekezeti (helyi) szövetségek megalakítása után
fő feladatunk legyen a taggyüjtés. E részben a taggyüjtő
iveknek az egyházfi utján cszközlendő körözése mellett a
tisztikarra s a választmány tagjaira hárul az a feladat,
hogy a Szövetség jelentőségének teljes tudatában egyé
nenként is felébresszék az illető helyen lakó evangéliku
sokban az egyházias érzületet, a protestáns öntudatot s a
Szövetség céljának s feladatainak tüzetes megmagyarázása
kapcsán igyekezzenek minél több tagot gyűjteni s a tag
dijak befizetését szorgalmazni. Minthogy az Országos Szö
vetség, melynek pénztárába a gyülekezeti (helyi) szövetsé-
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gek utján beszedett tagdijak 25°/0-a mielőbb beszolgálta
tandó, — csak úgy léphet fel nagyobb erővel s csak úgy
fejthet ki gyors sikerekre vezető tevékenységet, ha a köz
ponti igazgatósági iroda személyi és dologi szükségletei
fedezetet nyernek s a Szövetség lapjának széleskörű elter
jedése és fejlesztése is biztosítva lesz, — a gyülekezeti
(helyi) szövetségek vezetőségének fő gondja legyen az,
hogy awrendes tagokként jelentkező híveket az 5 —10 K
minimális összegben megszabott évi tagdijaiknak lehetőleg
egy összegben 100, illetve 200 koronával való megváltá
sára, illetve tőkésítésére ösztönözzék A tehetősebb hívek
pedig arra buzditandók, hogy 1000 koronával vagy nagyobb
összeggel alapító tagok gyanánt vagy legalább 500 korona
befizetésével mint örökítő tagok lépjenek be a Szövetségbe.
A mielőbbi tőkegyűjtés egyébként az illető gyülekezeti
(helyi) szövetségnek is érdekében áll, mert a tagdijak
75°/0-a az ő helyi szükségleteiknek kielégítésére szolgál.
Egyben felkérendők a hivek, hogy a szövetség lap
ját előfizetéssel támogassák.
Nagyobb gyülekezetekben célszerű lesz a Szövetség
területét mielőbb körzetekre felosztani, hogy ily módon az
egyes körzetek élére megválasztandó gondnokok vezetése
alatt, (mint akik szintén tagjai a választmánynak) a szövet
ségi munka s elsősorban a taggyüjtés, a decentralizáció
előnyei terén nagyobb lendületet nyerjen. A gondnokok
teendőit külön tájékoztató iratban fogjuk megvilágítani.
Megalakulás után a Szövetség választmánya mielőbb
összehívandó, hogy megbírálja a programmot, megállapítsa
gzokat a feladatokat, melyeket az illető gyülekezeti (helyi)
szövetség saját köreiben és eszközeivel megvalósithatóknak
vél, s felhívja az Országos Szövetség igazgatótanácsának
figyelmét azokra a teendőkre, melyek az ország összes
evangélikusaira kihatólag az Országos Szövetségre hárulnak.
Mert bár az Országos Szövetség vezetősége az egye
temes egyházzal s az egyházkerületekkel való közvetlen
kapcsolata s az ország főhatóságaival s a nagyobb társa
dalmi szervezetekkel való könnyebb érintkezése révén abban
a helyzetben van, hogy a Szövetség feladatait és azok
megoldásának módját és lehetőségét tüzetesebben szem
ügyre veheti és elbirálhatja, a gyülekezeti (helyi) szövet
ségek, mint az Országos Szövetség vidéki őrállói, arra is
hivatva vannak, hogy a központi vezetőség működését
saját terveiknek, eszméiknek, gondolataiknak rendszeres
közlésével támogassák, irányítsák és gazdagítsák.

így azután válvetett közös munkával az
evangélium győzelmébe vetett rendületlen hittel
és a Krisztus követéséből folyó kötelességek teljes
átérzésével meg fogjuk valósítani azt a nagy pro
grammot, melyet az Országos Evangélikus Szövet
ség kitűzött: visszaszerezni hírnevünket, élére állni
a magyar keresztyénségnek s újból megalapozni,
megszilárdítani Krisztus birodalmát.
Dr. Scholtz Oszkár.
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Püspöki évi jelentések.
I. Kiss István dunáninneni püsp. helyettes jelentése.

Méltóságos kerületi közgyűlés!
Az 1918. augusztus 21. és 22-én Pozsonyban
megtartott rendes kerületi közgyűlés után mintegy
2 hónapra bekövetkezett szörnyű események, u. m.
a világháború reánk nézve szerencsétlen befeje
zése, az ezt követő forradalmak, amiknek követ
keztében alkatrészeire hullott szét a régi osztrák
magyar monarchia, majd hazánk nemzetiségeklakta
vidékeinek az entente szolgálatába szegődött csehek,
románok és jugoszlávok általi megszállása, végre
az ezzel, mintegy egyidejűleg a szorosabb értelem
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ben vett magyar földön uralomra jutott kommuniz
mus és bolsevizmus s annak 135 napos rémuralma:
a szenvedések, veszteségek méltatlan megalázta
tások olyan tömegeit zúdították hazánkra és egy
házunkra, mint még sotía a történelem folyamán.
1. A forradalmak egyházunkra nézve minden
nagyobb veszedelem nélkül zajlottak le, bár a
pusztítások, erőszakosságok, tulajdon elleni ki
hágások országos méreteket öltöttek, híveinket
hasonló erőszakosságoktól visszatartotta nagyobb
józansága és mélyebb erkölcsi felfogása. Ez időbeli
zavargásoknak a jelentések szerint csupán a rétsági
iskola és tanítólak esett áldozatul, amelyet az I.
honvédgyalogezred 3. zászlóaljának műszaki százada
pusztított el.
2. Egyházkerületünket különösen a csehek
alatti megszállás érintette fájdalmasan. Vesztesé
günket az is növelte, hogy az entente bölcsessége
nemcsak nemzetiségi, hanem a magyarsággal
vegyesen lakott, sőt színtiszta magyar vidékeket
is átengedett a betolakodott cseh hódítónak, ha azt
stratégiai vagy gazdasági okokból reá nézve
hasznosnak Ítélte. Ily módon a régi dunáninneni
egyházkerület 166 egyházából csupán 37 maradt
a miénk s ebből is elesik még 3, ha Nyugatmagyarország elcsatolása Ausztriához befejezett
ténnyé válik. Elvesztettük a gazdag és hatalmas
Pozsonyt összes kulturális intézményeivel, régi
híres főgimnáziumával, internátusával, mintaszerű
elemi iskoláival, a maga nemében egyetlen diakonissa anyaházával, országos hírű könyvtáraival,
nagytudományú lelkészeivel s kiváló készültségű
tanáraival együtt. Elvesztettük Selmeczbányát régi
hires líceumával s nagy munkásságú papjával, újabb
keletű tanítóképezdéjével, Körmöczbányát színarany
lelkű agg Simeonjával s Komáromot derék főesperes
lelkészével. De úgy érezzük s egy belső hang azt
suttogja nekünk, hogy itt túlfeszíttetett a húr s
majd elpattalí, mert évszázados, sőt évezredes
együttfejlődés emlékei s állandó gazdasági egymás
rautaltság erősebbek az ötletszerűen megvont határ
vonalnál. ’
3. Sok megaláztatás érte egyházunkat a bol
sevizmus, a proletárdiktatúra idején is, amikor az
iskolákban a vallástanítást és imádkozást beszün
tette, híveinket feloldotta minden fizetéskötelezettség
alól s nekünk lelkészeknek végkielégítési összegeket
utalt ki az addig való megélhetésre, amíg valami
módon elhelyezkedünk a társadalomban, mind
ezzel nyílt harcot üzenve az egyháznak és vallásnak,
leplezetlenül hirdetve, hogy célja minden egyház
teljes megsemmisítése. Törekvései egyházhiveink
hithüsége miatt meghiúsultak ugyan s számbavehető anyagi kár sem érte egyházainkat s annak
tisztviselőit, annyit azonban — sajnos — mégis
elért, hogy egyik-másik lelkész s több tanító
rokonszenvet árult el a kommunizmus eszméivel,
vagy legalább annak gyanújába keveredett s
bizonyos néprétegeket valószínűleg hosszabb időre
károsan befolyásolt, megzavart régi gondolkozá
sukban, lerontva bennük a rend iránti érzéket s a
tekintély iránti köteles tiszteletet.
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4. Mindezeket a bajokat éppen a proletár
diktatúra tetőpontján még fokozta az a nagy vesz
teség is, mely azzal érte egyházkerületünket, hogynéhai Baltik Frigyes áldottemlékfí agg püspökünk
főpásztorkodásának 29-ik esztendejében 1919 má
jus hó 25-én telve aggodalommal és gonddal egy
háza és hazája sorsa iránt, megtért Atyáihoz. Vele
a régi evang. püspöki kar egyik legjellegzetesebb
alakja dőlt sirba. Sziklaszilárd hitével, nagy tudo
mányával, bölcsességével, páratlan szorgalmával
és kötelességtudásával, a válságos időkben pedig
így a nemzetiségi egyházmegyéknek a zsinattartás
kérdésében élére állított szeparatisztikus törekvései
vel szemben a turóczszentmártoni egyházkerületi
közgyűlésen tanúsított nagy erélyével és férfias
bátorságával örök emléket állított magának. Teme
tése nagy részvét mellett Balassagyarmaton ment
végbe május hó 27-én. A temetési szertartást Dr.
Raffay Sándor bányakerületi püspök és Zeman
Mihály szügyi lelkész végezték, az egyetemes egy
ház részéről Dr. Szelényi Aladár egyet, főjegyző, a
kerület részéről Rákóczy István nógrádi egyházmegyei másodfelügyelő, a nógrádi egyházmegye
és a balassagyarmati egyház részéről Kiss István
nógrádi főesperes, a püspöki iroda tisztviselői
részéről Kirchner Rezső püspöki titkár mondtak
megható búcsúbeszédeket. Áldott legyen emlé
kezete.
5. Ezzel kapcsolatban legyen szabad egyházkerületünk többi halottjairól is hálás kegyelettel
megemlékeznem. Meghaltak: Ivánka István nagyhonti egyházmegyei felügyelő, akit az emésztő
honfibánat vitt a sirba, Dr. Dobrovics Mátyás a
pozsonyi egyház nagybuzgóságú
felügyelője,
Schleiffer Károly misérdi nyugalmazott lelkész s
egyházkerületünk sok éven át volt szakavatott
pénzügyi előadója, Svigruha Pál egyházkerületi
számvevőszéki elnök, Gáncs Jenő székesfehérvári
alesperes-lelkész, gyámintézeti elnök és Köhler
Albert fejérkomáromi egyházmegyei felügyelő.
Ugyancsak hálás kegyelettel emlékezem meg
Szentiványi Árpád tiszai egyházkerületi felügyelő,
Bognár Endre egyetemes gyámintézeti elnök és a
testvér református egyház nagy halottjáról, gróf
Tisza István egyházkerületi gondnokról. Áldott
legyen emlékezetük!
6. A föpásztor elhunytávai teljesen kormány
nélkül maradván az egyházkerület, nyomban a
temetés után a temetésen résztvett Kiss István
nógrádi főesperes, Rákóczy István nógrádi egyházmegyei másodfelügyelő, Dr. Petrovics Rudolf egy
házkerületi ügyész, Kirchner Rezső püspöki titkár
bizottsággá alakulva s a bizottságba bevonva a
megboldogult püspök családjának egyik tagját is,
jegyzőkönyv mellett átvette a püspöki hivatalt és
hagyatékát. Az értékeket jegyzék mellett a páncélszekrénybe helyezte s annak kulcsát Rákóczy István
nógrádi egyházmegyei másodfelügyelő gondjaira
bízta. Ugyancsak jegyzék mellett átvette a püspöki
irodát s annak felfzerelését s annak kezelését Kirch
ner Rezső püspöki titkárra bízva, egyben felhívta őt
a bizottság, hogy az E. A. intézkedései értelmében
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lépjen érintkezésbe a hivatalára nézve legidősebb
föesperessel és egyházmegyei felügyelővel, akik ez
esetben Wenk Károly mosoni főesperes és Lepossa
Dániel ugyancsak mosoni egyházmegyei felügyelő
voltak, a kerületi helyettes elnökség átvétele tár
gyában. Nevezett egyházmegyei elnökség eleinte
vállalkozott is, azonban rövid működés után le
mondott s a h . kér. elnökség tisztének betöltésére
felkérte a nógrádi egyházmegyei elnökséget. A nóg
rádi egyházmegyei elnökség helyt adva a lemon
dásban felhozott indokoknak, kötelességszerüleg
vállalkozott a h. kér. elnökség tisztének betöl
tésére s erről 1919. évi julius hó 4-én kelt leve
lében értesítette is a püspöki irodát. Amikor át
vettem az egyházkerület közigazgatását már akkor
a püspöki hivatalnak csakis a meg néni szállott
területen lévő egyházközségekkel s esperesi hiva
talokkal volt összeköttetése. A megszállott terü
leten levő esperesi és lelkészi hivatalokkal, vala
mint a pozsonyi egyházkerületi pénztárral és az
ottani összes intézetekkel, nemkülönben a niodori
leányiskolával és árvaházzal, a Selmecbányái
líceummal és tanítóképzővel már 1919. évi február
havától szűnt meg minden érintkezés és össze
köttetés. Itt említem meg, hogy néhai Dr. Baltik
Frigyes püspök úr még 1918. év végén intézkedett,
hogy az cgyházkerületi pénztárban elhelyezett
értékek biztosíttassanak. Ugyanis Pröhle Henrik
egyházkerületi főjegyző, Trsztyenszky Ferenc egy
házkerületi ügyész és Wichmann pénztárnok
tagokból álló bizottságot küldte ki azzal az uta
sítással, hogy a pozsonyi egyház elnökségével
egyetértőig gondoskodjanak az értékek elhelye
zéséről ; hogy megtörtént-e ez és miképpen, arról
a boldogult püspök levélbeli értesítést nem kívánt.
7.
Különben a kerület közigazgatása a már
fentebb jelzett, igen szűkre szabott keretek között
zavartalanul folyt 1919. évi szeptember haváig,
amikor is a püspöki titkár bizalmas értesítést
nyert arról, hogy Zocli Sámuel adminisztrátor
püspök Balassagyarmatra készül a püspöki hivatal
átvételére. A püspöki titkár értesülését nyomban
közölte a h. kér. elnökséggel, egyben Budapestre
utazva, jelentette a fenyegető veszedelmet az
egyetemes egyház központi vezetőségének is,
Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspöknek és
Dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyzőnek s
nyomban megbeszéléseket is kezdett velük a püspöki
hivatalnak esetleges Budapestre való áthelyezése
tárgyában, minthogy a kérdésnek legegyszerűbb
és legtermészetesebb megoldása, hogy vitessék
a püspöki hivatal a püspökhelyettes székhelyére,
Sámsonházára, abban az időben nem látszott
tanácsosnak egyrészt a román megszállás miatt,
másrészt azon körülménynél fogva sem, mert
éppen abban az időben veszedelmesen közeledtek
Sámsonháza felé a cseh megszálló csapatok is
s nem lehetett tudni, hogy rövid időn belül nem
kerül e majd Sámsonháza is cseh megszállás alá.
Ilyen körülmények között a helyettes kerületi elnök
ség örömmel ragadta meg az egyetemes egyház köz
ponti vezetőségének, főleg lándori Dr. Kéler Zoltán
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megválasztott egyházkerületi felügyelő hathatós köz
benjárására tett azon nagylelkű ajánlatát, amellyel
a püspöki hivatal céljaira átengedte az egyetemes
egyház ÜllőKúti házának tanácstermét, úgy intéz
kedett, hogy a püspöki hivatal minél előbb Buda
pestre, a nagylelkűen felajánlott helyiségbe költöz
tessék át, ami 1919 szeptember hó 9-én meg
is történt. Zoch Sámuel adminisztrátor-püspök
szeptember 16-án Balassagyarmaton csakugyan
megjelent, hogy a püspöki hivatalt átvegye. Meg
látva azonban a püspöki hivatal üres helyiségét,
az atyja gyengélkedése miatt éppen akkor Balassa
gyarmaton tartózkodó püspöki titkártól csupán az
u. n. lelkészi albumot és a megszállott területen
lévő egyházmegyékre vonatkozó iratokat és okmá
nyokat követelte. Mire a titkár kijelentette, hogy a
felhívásnak eleget nem tehet, mert egyházhatósági
intézkedés következtében a püspöki hivatal Buda
pestre helyeztetett át még szeptember hó 9-én.
Erre kijelentette, hogy tárgyalásokba fog bocsát
kozni az illetékes tényezőkkel, ami azonban a
mai napig még meg nem történt.
8. Az árny mellett nem marad el a fény sem.
Jelentésem eddigi egytől-egyig szomorú, sőt gyászos
eseményeire következnek most olyanok is, amelyek
jótékonyan világítanak bele abba a sötétségbe,
amely bennünket körülvesz s mindmegannyi biztató
jelek, hogy ne csüggedjünk, bármily siralmas is
különben helyzetünk.
S itt mindenekelőtt utalni kívánok arra a
valóban megható nagy hitrokoni szeretetre, amely
a külföld protestáns országaiban megnyilvánult
irántunk a mi nagy nyomorúságunkban. Részlete
sebben azonban csak az amerikai segélyről kívánok
szólani, mert csak ez érkezett hozzánk egyházi
úton, a többi inkább társadalmi, vagy mint a svéd
Gusztáv Adolf egylet segélye, gyámintézefi úton.
Két amerikai segélyakcióról van szó. Az első
Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök úrnak
adatott át s többnyire ő általa lett szétosztva. A
második, a sokkal nagyobb, az egész püspöki
karnak adatott át s ennek elosztási módozatai a
püspöki kar az általuk bevont munkaerők s az
amerikai kiküldöttek közös bizottságában állapít
tattak meg. Ebből a segélyből a mi egyházkerü
letünkre esik 1,024.000 korona készpénzben. Igény
jogosultak az építkező vagy adóssággal küzdő
egyházközségek, missziók, mindennemű és fokú
iskolák, főleg a theológiák s azok tanárai, internátusok, otthonok, jótékonysági intézmények és
egyletek, készpénzfizetésü lelkészek, tanárok, hit
oktatók, s. lelkészek, különösen menekült lelkészek,
tanárok s azok családjai, nyugdíjas lelkészek,
lelkész-özvegyek és árvák stb. Ezen segélyek
kiosztása már a napokban megkezdetett, de még
be nem fejeztetett. Ily nagymérvű segélyezés mellett
talán indokolt lesz, hogy a kerületen kiosztatni
szokott kisebb Baldácsy-féle, közalap és stb.
segélyek ez alkalommal ki nem osztatnak, hanem
bölcs előrelátással azok kiosztása a jövő évre
hagyatik.
9. Ugyancsak az örvendetes események közé
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sorozom az államkormánynak folyton növekedő
készségét is az evang. lelkészek segélyezése tekin
tetében. így csak nemrégiben is részesítette az
evang. lelkészeket is a felemelt és feleségre is
kiterjesztett családi pótlékban, még pedig vissza
menőleg 1919 január 1-től. Egy újabb rendelet szerint
pedig megkapják a lelkészek és segédlelkészek
1919 aug. 1-től 1920 júl. 31-ig a havi 400 korona
drágasági segélyt, ami a jelzett időre 4800 koro
nát tesz ki. Feltételekhez van ugyan kötve, de
olyanokhoz, amelyek kerületünk egyetlenegy lel
készét és s. lelkészét sem fogják kizárni ebből
a segélyből, aki a jelzett időben ebben a minő
ségben tényleg működött. Nemkülönben örömmel
jelentem, hogy a miniszter kilátásba helyezte, hogy
hajlandó a városi lelkészeket a köztisztviselők
sorába felvenni s őket a kedvezményes vasúti
jegyben és a köztisztviselőket megillető kedvez
ményes ellátásban részesíteni. E napokban pedig
arról értesültem, hogy a közszolgálati alkalmazot
tak drágasági segélyének felemelésére vonatkozó
legújabb rendeletben már a lelkészek és s. lelké
szek is fel vannak véve az igényjogosultak sorába,
de a végrehajtást illetőleg még a miniszteri intéz
kedés a püspöki hivatalhoz le nem érkezett.
10.
Végre örömmel jelentem, hogy az ú. n.
keresztyén kurzus égisze alatt lényegesen javult
az egyes keresztyén felekezetek közötti viszony is
s a régi felekezeti kérdés határozottan sokat veszí
tett élességéből s megvan rá minden remény, hogy
a közös baj, a közös nagy nemzeti szerencsétlen
ség hova-tovább mindinkább közelebb hozza egy
máshoz a magyar szíveket. Adja Isten, hogy úgy
legyen!
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Előfizetési felhívás!
Lapunk ezen számához postautalványt csato
lunk azon kérelemmel, hogy az előfizetési dijat
lapunk olvasói azon a kiadóhivatalhoz beküldhessék. A megcsonkított országunkban számításba
jöhető áilandó előfizetőink kisebb tábora, a mai
nehéz nyomdai viszonyok ugyan magasabb elő
fizetési dij megállapitását követelték volna, de
számítunk lelkészeink, tanítóink, felügyelőink s
egyes buzgó lelkületű híveink szives készségére
lapunk terjesztése körül Lapunk minden számából,
gyülekezeteink népességéhez és viszonyaihoz mér
ten, több-kevesebb példányt kívánunk küldeni a
lelkészi hivatalokhoz abból a célból, hogy azokat
a lelkész és tanító urak, vagy erre alkalmas meg
bízottjaik a gyülekezeti tagok között elárusítani
szíveskedjenek. Egy-egy szám árát 3 koronában
állapítottuk meg, s ebből 50 f jutalékot ajánlunk
fel a lap terjesztőjének.
a kiadóhivatal.
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Utóhangok.*
Lezajlottak az ünnepélyek. Hallottunk maga
san szárnyaló, tartalomdús beszédeket, olvastunk
hitteljes, reménykedő, biztató cikkeket; hálaáldo
zatokat gyújtottunk ama vezércsiilagok előtt, akik
nek tüzlelke négyszáz évvel ezelőtt a keresztény
ség eilomhult hajóját hatalmas hullámcsapással a
haladás útjára vetette s mindezek után, mint aki
kötelességét jól végezte, nyugodt lélekkel térünk
vissza szokott mindennapi foglalkozásunkhoz. Az
emlékezés szelíd szellője fölébresztette kebelünk
meleg érzéseinek hullámait és ezek, miután az
érzéki megnyilvánulásban kielégülést találtak, csen
des nyugalomba szenderültek.
Pedig, ha kitekintünk az ülésterem ablakain,
lehetetlen észre nem vennünk, hogy ottkflnn el
keseredett, mondanám élethalálharc folyik a még
ma is fennen uralkodó irány és az újonnan föl
ébredt irányok közt, amelyek amannak uralmát
letörni igyekeznek.
Az a gondolkodásmód, amely csak érzékek
kel felfogható dolgokban : a vagyonban, szuronyok
ban, hivatalos hatalomban keresi akár az egyéni
életnek, akár egész testületeknek, akár magának
az .államnak, vagy az egyháznak létfenntartási biz
tosítását, azoktól a szörnyű jelenségektől, melyeket
önmaga a világháborúban előidézett, táplált és
ápolt, nemhogy visszadöbbent volna, sőt a köz
állapotok mai ziláltságát igen alkalmasnak találja
arra, hogy még nagyobb mértékben és minden
tekintet félretaszitó szemérmetlenséggel gyakorolja
eddigi munkásságát: a vagyonhalmozást, a tobzó
dást, hamisítást, csalást és a gyöngébbek kegyetlen
kizsákmányolását. Ez az irány nem ismeri az erkölcsi
törvénynek, a lelkiismeretnek, az emberszeretetnek
uralmát, az ő szeme előtt egyedül az érzéki hata
lom — akár a hivatalos, akár a vagyonbeli — az
imádat tárgya. Az eredményét ennek a gondol
kodásmódnak a köz- és magánéletben naponta
tapasztaljuk. A föld göröngyéhez tapadt embert
az erkölcsi erő hiányában kishitűség, erélytelenség,
puhaság és gyávaság jellemzi s ezen tulajdonok
kal együtt jár a jellemgyöngeség és megbízhatat
lanság. Az anyagiak bálványimádása kiöli az ön
zetlenséget, a felebaráti szeretetet és helyette elé
gedetlenséget, irigységet és gyűlölködést olt a
szivekbe. Elveti és buja tenyészetre indítja az önistenités magvait és felszítja a minden törvényt,
szabályt, minden tekintélyt lábbal tapodó féktelen
séget. A bálványimádás nyomán lelki sivárság
terjed szét, melyen vadon tenyésznek mindazok
a tulajdonok, amelyek az egyén lelkében meghasonlást és a társadalomban örökös békétlensé
get, végtelen harcokat idéznek elő.
A hatalom imádói s a féktelenkedők sűrű
serege s pusztító áradata ellen az erkölcsi törvé
nyek és társadalmi rend tisztelői buzgó igyeke
zettel építgetik a bástyákat és kovácsolják a fegy
* Ezen cikk közvetlenül a reform, jubiláns ünnepségek l. zajlása
uUn íródott ugyan, de közreadjuk, mert időszerűségéből nem veszített.
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vereket. Ennek az üdvös tevékenységnek sikerét
azonban igen gyakran, igen sok téren meghiúsítja
az erkölcsi érzék hiánya s a jellemgyöngeség foly
tán az a nagyhatalom, mely általánosan közimádat
tárgya: a pénz. Hasztalan alkotunk legbölcsebb
és legszigorúbb, akár szinte kegyetlen törvényeket,
ha nincsenek megbízható végrehajtó közegek, kik
nek lelkében az erkölcstelenségnek minden neme
csömörérzetet gerjeszt. Hasztalan találunk ki leg
jótékonyabb intézkedéseket, mikor a nagy tömeg,
mondhatnám az egész társadalom az uzsor4sokat,
a hamisítókat, a zsarolókat és féktelenkedőket
meleg pártfogásban részesiti.
Kétségen kívül bizonyos tehát, hogy ezt az
uralmat, mely most felettünk zsarnokoskodik,
törvényekkel, intézkedésekkel legyőzni nem lehet.
Azt a forrást kell elzárni, melyből az táplálkozik.
Krisztus urunk szavai szerint: ahol vagyon a ti
kincsetek, ott lészen a ti szivetek is. A mi korunk
szülötte pedig az anyagiakat tekinti legfőbb kin
csének, következéskép az ő szivét az anyagiak
szeretete tölti be. A sziveknek ezt a vonzalmát,
ezt a bálványimádást kell eltéríteni s ama kincsek
felé irányítani, amelyeket sem a rozsda, sem a
moly meg nem emészt.
A szív indulatainak ezt a megnemesitését
azonban semmi más módon, egyedül a szerető
mennyei Atya iránti gyermeki szeretettel és imá
dattal lehet elérni. Csak aki hisz egy Istenben,
mindenható Atyában, az képes örömmel engedel
meskedni a viliigalkotmány és erkölcsi világrend
törvényeinek, csak az tudja jókedvű önzetlenséggel
szeretni felebarátját.
Semmi egyéb hatalom, csak a vallási áhitat
tüze oldja fel a rabságnak bilincseit, amelyeket a
bálványimádás a lélekre rakott. A protestantizmus
ajándéka: az evangéliom árasztja szét sugarait
annak az Isten által belélehelt varázserőnek, amely
ezt a mai alacsony gondolkodásmódot és erkölcsi
felfogást fölemeli, megtisztítja oly módon, hogy
annak tiszta, derült levegőjében az egyén az ö
lelki nyugalmát, boldogságát megtalálja s a nép
rétegek közti irigység és gyűlölködés helyébe
társadalmi béke üthessen állandó tanyát.
Evangéliumi lélekkel áthatott, hamisítatlan
és minden evangéliumellenes elemektől megtisztult
írotestantizmus lesz a társadalom újjászületésének
ördője. A reformáció emlékezete ezt a hitet gyulassza soha ki nem alvó lángra a szivekben. És
ez a hit necsak ünnepi beszédekben, felvonulá
sokban, nagyhangú kiáltványokban, jelmondatok
ezerszeres ismétlésében, hanem eleven életet lehelő
cselekedetekben nyilvánuljon Apostolokra van szük
sége a társadalomnak, kiknek lelkét a gondviselés
végetlen bölcsességében és igazságszeretetében
vetett rendíthetetlen hit heviti s buzdítja nemes
cselekedetekre. Vezérférfiakat kérjünk a mennyei
Atyától, kik elviszik az evangéliumot a palotákba
s a gunyhókba, a jókhoz, igazakhoz és bűnösök
höz, kiknek felebaráti szeretetét nem bilincseli
önérdek, kik békében élnek embertársaikkal, kiket
illetéktelen vagyonszerzés nem képes elcsábítani
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a becsület útjáról, akik szennyes dolognak tartják
a felebarát gyengeségét saját hasznukra kizsák
mányolni, kiknek szemébe hasztalan veti ragyo
gását a dicsőség, kiknek kötelességtudása kifogás
talan, szóval akiknek mindennapi élete fényes
tanúbizonyságot tesz afelől, hogy nagy Lutherunk
nak és reformátori társainak eszméi nem hiú
ábrándok, hanem kiapadhatatlan kutforrások, me
lyekből a földi élet boldogsága, üdvössége táp
lálkozik.
Sass Jáhos.
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EGYHÁZI ÉLET.
Egyházi lap jain k hosszabb szünetelése miatt
az egyházi élet folyását illetőleg bizonyos ür támadt
olvasóink lelkében. Hogy ezt az űrt kitölthessük
s olvasóink megtalálhassák a kapcsolatot a múlt
és jelen között, jónak látjuk püspökeink legutóbbi
évi jelentéseit leközölni, ha nem is egész terjedel
mükben, de főbb vonásaikban. Jelen számunk
Kiss István, dunáninneni püspökhelyettes ur jelen
tését hozza.
Egyet, közgyűlés. Az egyet, egyház elnök
sége, az egyet, egyház ez évi rendes közgyűlését
f. évi december hó 9-ik napjára, délelőtti 10 órára,
a gyűlést megelőző értekezletet pedig dec. 8-ikára,
délutáni 4 órára tűzte ki. A gyűlést megelőzőleg
december 7-én, d. e. 9 órakor az egyet, pénzügyi
és adóalapi bizottságok, délután 4 órakor az alkot
mány és jogügyi bizottság, december 8-án, d. e.
9 órakor a pozsonyi theol. akad. bizottság, a
theol. akadémiai nagybizottság és a theol. fakultási
bizottság tart ülést. A gyűlés kiküldöttei részére
az egyet, főjegyzői hivatal a kereskedelemügyi
minisztériumtól féláru jegy váltására jogosító iga
zolványokat eszközölt ki, amelyeket az érdekeltek
nek már elküldött.
Az egyet, egyház elnöki értekezlete az
egyet, egyház ügyészét megbízta, hogy azokban a
kérdésekben, amelyek a magyarhoni evang. egy
házat a ratifikált békeszerződéssel kapcsolatosan
érdeklik, az egyet, közgyűlés elé terjesztendő
véleményt adjon. Amint egyet, ügyészünk ezen
véleményét benyújtja, közölni fogjuk.
iiM iiiiiiiiiiiu m iiiiiiu iiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiim iii

SZ Ö V E T SÉ G I HÍREK.
A békési egyházm egye több gyülekezeté
ben a folyó év őszén már megalakultak a helyi
szövetségek. A reformáció emlékünnepén Szarvason,
a következő napokon Kondoroson, Gádoroson,
Szentetornyán, Csorváson ment végbe a meg-,
alakulás a szövetségi igazgató részvételével, kinek
beszédeit a nagy számban egybesereglett hívek
többnyire a templomban tartott ünnepség kereté
ben nagy figyelemmel hallgatták meg. November
7-én pedig Orosházán alakult meg a Szövetség,
hol a hatalmas és gyönyörűen restaurált templom
ban az egyház vegyeskara is közreműködött. Oros

házán Kovács Andor esperes, a többi gyüleke
zetben pedig a helyi lelkészek vezették be az
ünnepet s buzgó imádság kiséretében hivták fel
híveink figyelmét a Szövetség fontos voltára. Decem
ber havában az igazgató Gyomára, Mezőberénybe,
Tótkomlósra és Pusztaföldvárra fog hasonló cél
ból leutazni s 19-én részt vesz a Békéscsabán
már a tavasszal megszervezett Szövetségnek az
ottani ev. nőegylettel együtt rendezendő vallásos
ünnepén.
Az Orsz. Ev. Szövetség választmánya dec.
10-én d. u. 3 órakor a Deák-téri iskola díszter
mében ülést tart.
A Budai Ev. Szövetség, mely ideiglenesen
már az 1919 év őszén megszerveztetett az Orsz.
Szövetség alapszabályainak elfogadása kapcsán
véglegesen nov. 28-án alakult meg. Elnökké újból
Hermann Miksa műegyetemi tanár, nemzetgyűlési
képviselő választatott meg, mig az alelnöki tiszt
ségek Mikus-Csák Istvánnal, az egyház zenei
ügyeinek buzgó szakemberével és Tolnay Lajossal
töltettek be. Tolnayban a Szövetség agilis ügy
vezetőt nyert, ki elsősorban népszerű előadások
és nyelvi tanfolyamok rendezésével fog foglalkozni.
Az ünnepélyen a Szövetség vegyeskara is közre
működött Karvaly Viktor karnagy vezetése mellett.
Az „Erős vár-nak és a Szózat“-nak művészi elő
adásával a hozzáfűzött szép reményeket ezúttal
is beigazolta.
Az O rszágos Evang. Szövetség dec. 9-én
az egyetemes közgyűlés megnyitása napján d. u.
6 órakor a Deák-téren templomi ünnepélyt rendez,
melyen a budai és fasori szövetségek vegyeskarain
kívül Antalffy Zsiros D. orgonaművész, Berts
Mimi énekművésznő is közreműködnek. Az ünnepi
beszédet Dr. Raffay Sándor püspök tartja.
iiiiiiiiM H iiiiia iiiiiiu iiiiiiiiiiv iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiii

Szerkesztői üzenetek.
T öb b ek n ek : A lelkészek 400 kor.-ás drágasági
segélye, a minisztériumban nyert információ szerint, egy
összegben, egy évre visszamenőleg rövidesen ki fog utal
tatni az egyházi főhatóságoknak. Az 1920 augusztus 1-től
esedékes havi 800 kor.-ás drágasági segélyek személyen
ként fognak utalványoztatni az illetékes adóhivataloknál.
A munkálatok a minisztériumban folyamatban vannak.
Segélyben csak azok a lelkészek nem részesülnek, akiknek
az egyházi forrásból eredő tiszta jövedelmük (az 1909—1913.
évek átlaga szerint), a készpénz jövedelem 30%-ának
leütésével a 7000 koronát meghaladja, illetve akiknél a
lelkészi földek, ideszámítva a lelkészhaszon élvezetére
bocsátott rétet, legelőt, erdőt is, az 50 kát. Tioldat meg
haladják. — P. I. Tordas: Tanítóknak a katonai szolgálat
alól való felmentése, illetve tartós szabadságolása tár
gyában a honvédelmi minisztériumban eljártunk. Sajnos,
alig lehet remény a felmentésre. — K. I. Salgótarján:
Az amerikai segélyek már szétosztattak, működő tanítók
segélyben nem részesültek. Sz. G. Felsöpetény: Az egyet,
gyűlésre szóló kedvezményes jegyet még leveled vétele
előtt elküldtem címedre. M. K. Galgaguta: Köszönöm
szives meghívásodat, de a rossz vasúti összeköttetés miatt
nem mehetek. Sürgönyöd vétele előtt küldtem levelet. Mi
előbbi felgyógyulást!
Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest,
V. kér., Csáky-utca 10. szám.

Budapest, 1920 december 12.
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Kiadja

Megjelenik minden vasárnap.

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS SZÖVETSÉG.
Felelős szerk esz tő :

Kirchner R ezső püspöki titkár

A keresztény kurzusról.'
A reformáció emlékünnepén, október 31-én
az Országos Evangélikus Szövetség templomi hang
versenyén a protestantizmus seregszemléjéről rövid
előadást tartottam. Ezzel az előadással kettős célt
óhajtottam szolgálni. Egyik a protestáns öntudat
erósitése, másik a keresztény kurzusra velünk szö
vetkezett római katolikus tábor tájékoztatása.
A protestáns öntudat erősítésére azért van
most szükség, mert az ország embertelen szétdarabolásával együtt a protestáns egyházak is
óriási vérvesztést szenvedtek. 'A katholikus tábor
tájékoztatása pedig azért szükséges, mert látván
látom és szivemből sajnálom a keresztény kurzus
lassú bomlását és bizonyos megfeneklését, amit
a magam részéről, amíg csak lehetséges, feltar
tóztatni igyekezem.
#
Tapasztalatom és meggyőződésem, hogy min
denféle ügynek az teszi a legnagyobb szolgálatot,
aki annak gyengéire rámutat és igy szilárdítását
igyekszik elérni. A -keresztény kurzus megszilár
dulásának óriási akadályai vannak, melyek azon
ban okos és tervszerű munkával elhárithatók.
Első akadálya, amit a politikusoknak kell
leküzdeniök, az a természetes ellentmondás, amely
az ország integritásának visszaszerzése és a szi
gorú keresztény kurzus között mutatkozik. Az ország
integritását csakis az összes polgárok vállvetett, egy
séges, testvéries együttműködése szerezheti vissza.
A keresztény kurzus mai hangulata és formája
azonban ezt az együttműködést kizárja, tehát logikai
szükségszerűséggel hátráltatja az integritást. Meg
kell azonban állapítanom, hogy a keresztény kur
zusnak nem a lényege, hanem csak a módszere
áll ellentétben az integritási törekvésekkel. Mert
• E cikk a .Magyar Helikon* nov. 15-iki számában jelent meg.
Szükségesnek találtuk azt olvasóinkkal Is közölni, mert élesen körvona
lazta erane. vezető köreink felfogását a mai, u. n. keresztény kurzus
ról. Hogy tényleg elevenre tapint, bizonysága az az élénk vita, amely
a cikk nyomán a kath. sajtóorgánumokban megindult s amit lapunk
jftvó számában ismertetünk
Szerk.

T irsszcrkesztő és felelős kiadó:

Dr. Scholtz Oszkár az 0 . E. Sz. igazgatója.
az igazi keresztény kurzusnak a jézusi szelídség
és a megértésre törekvő emberszeretet utján kel
lene járnia, ami lehet elvileg egészen tudatos és
komoly keresztény életirány anélkül, hogy szerte
len túlzásaival, vagy ami még ennél is károsabb,
hangos jelszavaskodásával és korcsmái féktelen
ségeivel a nemzet ellenségeit szaporítaná és a
keresztény kurzus hitelét rontaná. Az igazi keresz
ténység féltő hívei aggódva nézik e modortatan
túlzásokat és kihivó félszegségeket, amelyek miatt
a külföld amúgy is ellenünk hangolt sajtójában az
integritás szempontjából végzetesen ellentétes han
gulat kél és erősödik. És e hangulatért hiába
okoljuk azokat, akik a tényeket, sokszor bizonyo
san kiszínezve is, a külföld tudomására adják,
mert a belőlünk kiszakított és megnövelt államocskák közöttünk hemzsegő kémei amúgy is
mohón lesik, mit használhatnak fel ellenünk, s
közöttünk is élnek mimfcmrc vállalkozó eladó provokatőrök, akik a jelszavaskodó túlzások kilendíiléseit ellenségeink számára óhajtott színben adják
tovább. A keresztény kurzus igazi híveinek, de
különösen vezéreinek nem a ma, hanem a holnap
számára kellene elsősorban irányt szabniok; a
problémákat nem szabad azonnal megoldani akarni,
mert amit a történelem szült, azt csak a történe
lem változtathatja meg, hanem tervszerű és okos
alapozással kellene a megérésre előkésziteniök,
mert félő, hogy a ma hangos sikereiért elveszítjük
a holnap diadalát s a keresztény kurzus egyoldalú
túlzásaiba az integritás is, de maga a keresztény
kurzus is belefullad.
Szeretném, ha mindenki elhinné és feltenné
rólam, hogy a keresztény kurzus féltése mondatja
velem ezeket. Én ugyanis komolyan meg vagyok
arról győződve, hogy keresztény kurzus fenntart
ható és megvalósitfiató. Csak a módszeren kell
változtatni és a jelszavaskodást kell abbahagyni.
Ez esetben a kurzus még az integritási törekvé
sekkel is harmóniába hozható s a nemzet jövője
érdekében hathatósan gyümölcsüztethető. Ha azon-

2

H V flflG É IilI^ Ü S O K & A P JA

1920

ban pusztán lármás és verekedő antiszemitizmussá lésnek, hanem híven őrködöm annak becsületes
alacsonyul, akkor befelé elveszti erejét, mert a fenntartásán. A kommunizmus elmúlása után a
föld népe nem antiszemita, kifelé pedig az egész Gólyavárban tartott protestáns nagygyűlésen Pékár
kurzust könnyen lejáratja. A keresztény kurzusnak Gyula dr. azt a szinte természetes ötletet vetette
a társadalmat és a közéletet, a kultúrát és a poli fel, nem volna-e szép, jó és hasznos kifelé és
tikát, az irodalmat és a művészetet minden vonat befelé egyaránt, ha a legközelebbi katolikus orszá
kozásában át kell hatnia, keresztül kell szőnie a gos nagygyűléssel egyidejűleg a protestánsok is
jézusi életfelfogás eszméivel és szellemével, de a tartanának országos gyűlést s egy napon egy órát
rombolás, elidegenítés, kizárás, elkeserités nem a keresztyén egyházak kiküldött képviselői a ke
lehet egyedüli cél, hanem legfölebb természetes resztény kurzus erejének fokozása és öntudatos
eredmény és visszahatás azokra nézve, akik a munkájának megállapítása érdekében közös ta
keresztény életfelfogással megbarátkozni nem tud nácskozással töltenének el ? Akkor nagy lelkesedés
nak, vagy azzal szembehelyezkedni próbálnak.
sel fogadták az ötletet, de mikor most meg kellett
Ezért tartom az u. n. keresztény kurzus leg- és meg lehetett volna valósítani, a mi szerény
ujabbi félrehajlását végzetesnek abban a törek tudakozódásunkra nemleges választ kaptunk. A
vőben, mely bennünket, protestánsokat is mellőzni nagygyűlés alkalmával elhangzott beszédek egy
igyekszik s előbb-uíóbb önálló utakra fog kény- része testvériesen emlékezett ugyan meg rólunk,
szeriteni. S ez a keresztény kurzus másik nagy a veszedelem idején hűségesen és bizodalommal
veszedelme.
társult testvérekről, de sajnos, akadtak olyan han
Én sem féltékeny, sem irigy nem vagyok az gok is, melyek a testvériesülést veszedelmeztetik.
én katholikus testvéreimre azért, hogy olyan impo Legutóbb pedig Mikes János gróf, szombathelyi
náló erővel tudják dokumentálni összetartásukat. püspök felmondani látszik a barátságot e kijelen
Nagyon örülök rajta, hogy a magyar katholiciz- tésével: „Azok az újabb tendenciák, amelyek oly
mus milliók lelkes összetartását állítja a haza föl szívesen' elengednék a kereteket, csak azért, hogy
emelésének szent munkájába. Mi, számra nézve egy közkereszténység nevében dolgozzanak, nem
kisebb protestánsok, ekkora tábort nem tudunk a hiszem, hogy előmozdítsák a magyar keresztény
küzdők mellé szövetségesül állítani. Hanem azért ségnek igazi érdekeit, mert erősebb az a mozgalom,
a mi seregszemlénk sem pirít meg bennünket. Sőt amelyet evangélikusok vagy reformátusok az ő
öntudatunk emelésére és velünk szemben a baj saját kereteikben, egész egyéniségük belevitelével
társi bizalom megtartására mindenképen alkalmas. csinálnak és azok a mozgalmak, amelyeket a ka
Legyen elég csak. a protestáns népek törté tolikusok az ő széles, csorbítatlan felekezeti kor
nelmi szerepére utalnom, hogy az egyházunkban látáik közt hajtanak végre.“
i
hatalmas erkölcsi erők jelentőségét megértes
Én teljes nyugalommal veszem tudomásul a
sem. A protestáns népek a szellemi és anyagi keresztény kurzus ez újabb alakulását, mely a
jólétnek és szakadatlan haladásnak olyan ered katolikus nagygyűlésen és azt megelőzőleg is az
ményeivel dicsekedhetnek, amelyek az evangéliumi „egy akol és egy pásztor“ jelszavával, most pedig
életfelfogás egyéniséget teremtő és egyéniséget érvé a „getrennt marschieren und vereint schlagen“
nyesítő elveinek diadalát hirdetik. Amig az emberi jelszavával a protestánsokat régi történelmi egyedüllélek a szabad kutatás és a szabad érvényesülés állásukba igyekszik visszabillenteni. Mi megszoktuk
vágyát meg nem tagadja, addig a protestantizmus az egyedülállást, minket vallási világnézetünk
mindenkor irányitó és veqgtő tényezője marad az egyenként is, egyházul is az önállóságra és az
emberiségnek. S midőn az egyéniség és a szabad öntudatos küzdelemre nevel és kényszerit. Mi nem
ság túlzásait az evangéliumi öntudat és az önma félünk a „getrennt marschieren“ terheitől. Csak
gáért minden közvetítés nélkül felelős erkölcsi attól félünk, hogy köztünk is, meg a szövetségesek
kötelezés korlátáival mérsékli: akkor az önmagát között is végzetes félreértésekre ad alkalmat ez a
fékező erkölcsi törvény olyan felemelő erőivel szétválás. Köztünk azért, mert ennek a különválás
ruházza föl az egyest és a társadalmat, mely min nak meglesz az a látszata, mintha a kér. kurzussal
den kultúra és minden haladás legbiztosabb moz szemben többé semmiféle kötelezés nem állana fenn
gatója és irányitója. Amint a katholicizmus a a protestáns magyarokra nézve. A szövetséges
keresztyénség konzervatizm.usát, úgy a protestan katolikusok között pedig egyesek csupa túlbuzgó
tizmus a keresztyénség progresszivitását képviseli. ságból harcot kezdhetnek ellenünk, ami pedig a
A kettőnek testvéries egyesülése adhatja meg a kér. kurzus menthetetlen felborulását vonná maga
keresztény kurzusnak azt az egészséges irányát, után. Mindkét félreértésnek útját kell vágni a
amely befelé uj életet teremi, kifelé pedig elisme szenvedő nemzet érdekében.
rést és tekintélyt szerez az ujjáépülésre vágyakozó
A reformáció ünnepén azért tartottam a pro
magyarság számára.
testáns seregszemlét, hogy a nemzetépitő nagy
E testvériesülés szükségét és jelentőségét munkára úgy a protestáns, mint a katolikus té
nagyon jól felismerték azok a kiváló katolikus nyezők figyelmébe ajánljam a magyar protestan
vezető férfiak, akik még a Károlyi-korszakban, de tizmus valóságos értékeit. Nemcsak elveiben és
később is megtiszteltek azzal, hogy velem ez ügy hagyományos szellemében, nemcsak történelmileg
ben bizalmasan tanácskoztak. Azóta én állandóan igazolt nemzeti kulturmunkájában, hanem mostani
nemcsak hive maradtam a keresztény testvériesü tényleges veszteségei dacára számbeli jelentőségé-
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ben és értékes külföldi összeköttetéseiben is ha
talmas értékekkel rendelkezik a magyar protestan
tizmus. Ma felére olvadt a számunk Csonka-Magyarországban s igy az ország lakosságának 30—
35 százalékát tehetjük. De a külföld vezető álla
maiban : Észak-Amerikában mintegy húsz millió,
Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dá
niában, Izlandban, Lettlandban, Livlandban együtt
19 millió. Lengyelországban 1 millió, Németor
szágban 30 millió evangélikus él. A reformátusok
száma Németországban, Skótországban, Hollandiá
ban, Svájcban, Amerikában és szétszórtan a kü
lönböző európai államokban együttesen vagy 80
millióra tehető. A kisebb protestáns felekezetek
lélekszáma legalább 20 millió.. Az összes protes
tánsok száma tehát a római katolikus egyház 220
milliójával szemben 170 millió körül van, ami 400
éves élet után elég biztató és elég tekintélyes Ez
a 170 milliónyi protestantizmus most már az
evangélikusok világszövetségének megteremtésén
fárad s ennek előmunkálataiban minket nemcsak
figyelembe vettek, hanem tekintélyes vezetőhelyekre
is méltattak, sőt úgy a múlt évi wassenari kon
ferencián, mint az idei szt. beatenbergi gyűlésen
rokonérzésüket fejezték ki a magyar protestáns
egyházak iránt. Dicsekvésnek látszanék, ha csak
vázlatosan is elmondanám, mit tett a magyarországi
külügyi protestáns bizottság már a Károlyi-kor
szakban az ország integritása érdekében s azóta
is, miféle értékes külföldi összeköttetések szálait
tartja kezeiben éppen azoknál a népeknél, amelyek
rokonérzése vagy ellenszenve dönt Magyarország
jelene és jövendője felett. Ha tehát most, szeren
csétlen csonkaságunk állapotában itthon csekélyek
nek látszunk is, a nemzet érdekében az ország
határain kívül még mindig tudunk annyi szolgálatot
tenni a hazának, amennyivel a testvéries megértésre
és a felebaráti kíméletre, sőt a szövetségesi biza
lomra is rászolgálunk.
Ezt nem felkinálkozásból mondom, mert erre
sem magam nem tudnék lealacsonyodni, sem vé
reimet és hittestvéreimet nem tudnám lealacsonyí
tani, hanem mondom azért, mert a keresztény
kurzus becsületes további fenntartása érdekében
szükséges tisztában lennünk azzal, ki mivel járul
a szövetséghez, ki mit hoz a közös feladatoknak
áldozatul. Mi nem tudunk nagyszámú táborokat
hozni, de hozunk öntudatos, erős, hazafias munkát,
hozunk erkölcsi értékeket, hozunk külföldi össze
köttetéseket, hozunk hatalmas népektől döntő ér
deklődéseket.
Ha a katolikus egyház történelmi szokásai
és dogmatikus korlátozottsága nem engedi meg a
velünk való testvéries összesimulást, mi akkor is
készen vagyunk a keresztény magyarság jobb jö
vője érdekében a testvéries együttmunkálkodásra.
Mert jobban szeretjük a hazát, mint önmagunkat
és inkább akarjuk a nemzet jövendőjét, mint hiú
ságunk érintetlenségét. Legfőképpen pedig mert
mi igen jól tudjuk, hogy ha a protestantizmus a
keresztény kurzust magára hagyja, az magától
elborul. Ezt pedig a nemzet jelene és jövendője
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érdekében megengedni nem szabad. De viszont
az sem szabad, hogy túlságos mohósággal igye
kezzenek bennünket elhessegetni, vagy egyoldalú
ságukkal elidegeníteni. Mi, mikor a keresztény
kurzust fenn akarjuk tartani és féltve őrizgetjük,
ezzel nemzetünket, fajunkat és jövendőnket kívánjuk
szolgálni.
Dr. Raffay Sándor.
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Egyetemes közgyűlés.
Szokott helyén, Budapesten, de rendkívüli
viszonyok és körülmények között tartotta meg
december hó 9-én egyet, egyházunk ezévi köz
gyűlését. A gyűlés népesség dolgában alig maradt
mögötte az előző évieknek, de az évről-évre szinte
már megszokott arcok jórészt újakkal cserélődtek
ki. Maga az egyet, felügyelő, báró Solymosy Lajos
is, megszállott területen lévén, a gyűlésen nem
elnökölhetett s helyét Dr. Zsigmondy Jenő, bányakerületi felügyelő, mint hivatali kor szerint legidősb kér. felügyelő töltötte be, a gyűlés tagjainak
legteljesebb megelégedésére. A gyűlés folyamán
megjelent báró Prónay Dezső, örökös tb. egyet,
felügyelő is, akit a gyűlés tagjai tüntető meleg
ovációban részesítettek. A gyűlés munkájára — nem
is egy tárgynál — ránehezedett a még mindig
tartó bizonytalan helyzet, a jövő kialakulásának
ismeretlensége.
A közgyűlést — melynek tárgyait a meg
előző napokon tartott bizottságok nagy munkával
és körültekintéssel készítették elő — istentisztelet
vezette be, amelyen Dr. Varsányi Mátyás budai
lelkész mondott, amint már tőle megszoktuk, mély
tartalmú, hatásos beszédet.
Az istentisztelet után a közgyűlés tagjai a
deáktéri egyház tanácstermébe vonultak, ahol
Dr. Zsigmondy Jenő bányakerületi felügyelő, mint
a megjelenésben akadályozott egyet, felügyelő
helyettese, meleg .szavakkal üdvözölte a megjelen
teket s a gyűlést'megnyitotta.
A trianoni békeszerződéssel — úgymond —
bekövetkezett az, amitől a világháború szerencsét
len befejezésekor rettegtünk, de amit a legmesszebb
menő pesszimizmus mellett sem gondoltunk. Az
összezuzást, a megalázást, tehetetlenségre kárhoz
tatva kénytelenek vagyunk eltűrni. Azonban ha
gyöngeségünk tudatában siró lélekkel és vérző
szívvel el is szenvedtük a nagy sérelmet, nir
az a hatalom, amely eltilthatna bennünket attól,
hogy soha meg nem szűnő lankadással igyekez
zünk visszaszerezni mindazt, amit tőlünk elraboltak
és senki sem irthatja ki szivünkből azt a szilárd
meggyőződést, hogy elkövetkezik a feltámadás!
Ép ezért bármennyire is le vagyunk sújtva, ne
essünk kétségbe, hanem kitartással, lángoló szere
tettel fogjunk egyházunk és hazánk rekonstruálá
sához I
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Hazánk megcsonkítása maga után vonta
egyházunk megcsonkítását is. A tiszai és dunáninneni egyházkerületekből alig maradt valami.
A bányai egyházkerület is megcsonkittatott északon
és délen. Legkevesebbet szenved a dunántúli
egyházkerület, de az is elveszti a Német-Ausztriának ítélt egyházakat, Sopronnal egyetemben. Úgy
hogy önkénytelenül is felvetődik a kérdés, hogy
a változott viszonyok mellett nem-e szükséges a
zsinat összehívása, mert bár kezdettől fogva azt
az álláspontot foglaltuk el, hogy az elszakadás
csak ideiglenes, mégis az előállott uj helyzettel
szemben a törvényes intézkedések megtételére
kell gondolnunk s sürgős feladatunk a zsinat
ügyében állást foglalni és az összehívás előkészí
tése iránt intézkedni.
A proletárdiktatúra után egyházunk is a leg
válságosabb helyzetbe jutott és az ország s egy
házunk állapotának rendezetlen volta miatt ma is
válságos helyzetben vagyunk. Sajnosán kellett*
tapasztalnunk, hogy amikor odaadó vezetőre lett
volna szükség, aki az egyház jogait kifelé és
befelé megvédje, egyetemes felügyelőnket nélkülöz
nünk kellett. Igaz, hogy egyet, felügyelőnket tevé
kenykedésében a román megszállás akadályozta
és megbízást adott a helyettesítésre, dé a helyet
tesnek nincs joga a teljes felelősséget maga után
vonó, kezdeményező lépések megtételére I Egye
temes egyházunk vitális érdekei megkövetelik,
hogy a mai nehéz időkben egyházunknak körül
tekintő, minden lépéséért felelős vezetője legyen.
Kérem, hogy az egyet, gyűlés e kérdéssel is
foglalkozzék.
Az elnöki megnyitó után Dr. Szelényi Aladár
egyet, egyházi főjegyző terjesztette elő — a távol
levő egyet, felügyelő helyett — az ügyrend szerinti
szokásos évi egyet, felügyelői jelentést. Jelentésé
ben mindenek előtt kegyeletes szavakkal emlékezik
meg egyházunk és a testvér református egyház
nagy halottairól: Szentiványi Árpád kér. felügyelő
ről, Dr. Baltik Frigyes püspökről, Wagner Gézáról,
Bognár Endre egyet, gyámint. elnökről, gróf Tisza
Istvánról és Tüdős István püspökről. Majd áttér
az egyházpolitikai kérdésekre. Bejelenti, hogy
még az egyet, felügyelő kezdeményezésére egye
temes elnöki értekezlet szerveztetett az ügyek
vitelére, az egyet, elnökség elnöklete mellett a
kerületek püspökei és felügyelői részvételével.
Majd amikor a közlekedés mind nehezebbé vált,
az egyet, felügyelő Dr. Zsigmondy Jenő kér. fel
ügyelőt, Dr. Baltik Frigyes püspök, egyházi elnök
pedig — s az ő elhalálozása után Geduly Henrik
püspök is — Dr. Raffay Sándor püspököt bízták
meg helyettesítésükkel.
A forradalom kihatását az egyet, egyház is
megérezte. A fiatal lelkészek' egynémelyike a
destrukció terére lépett és csak Dr. Raffay Sándor
püspök sikeres közbelépésének köszönhető, hogy
a papi tanácsot meg nem alakították.
Az egyet, elnöki értekezlet tiltakozást adott
be a katholikus autonómiának megvalósítása ellen,
mielőtt az 1848 : XX. t.-c. végrehajtatnék; az egyet.

1920

egyház jövőjét illetően azt az álláspontot foglalta
el, hogy az integritás alapján állunk és a politikai
határok eltolódásának még nem szükségszerű kö
vetkezménye, hogy az egyházi keretek is meg
változzanak; nem vette tudomásul a román és
jugoszláv területen lévő egyházak külön kerületté
való alakulását, hanem felhatalmazta az esperességeket, hogy saját hatáskörükben intézkedjenek;
lépéseket tett a keresztény egyházak együttműkö
dése iránt is, de ez sikerre nem vezetett.
Végül bejelenti a főjegyző, hogy Raffay Sán
dor püspöknek erélyes közbelépésével sikerült
kieszközölnie, hogy az országos ünnepségeken a
protestáns egyházaknak is szerep jutott a katholikusok mellett, nevezetesen a nemzeti hadsereg
bevonulásánál, a kormányzó eskütételénél, a nemzet
gyűlés megnyitásánál stb. Ugyancsak Dr. Raffay
Sándor püspök fáradozásának köszönhető, hogy
egyet, egyházunk a külföld protestánsaival, első
sorban az amerikai egyesült evang. egyházzal,
szorosabb kapcsolatba jutott, aminek ma még
eléggé nem is értékelhető áldásos következményei
lehetnek ránk nézve. Már eddig is több mint tiz
millió korona segélyt küldtek lelkészeink, nyug
díjasaink, özvegyeink, egyházaink, intézményeink
támogatására.
Az egyet, főjegyző jelentése után Lipiay
Lajos főesperes a felsőmagyarországi, Lombos
Alfréd a délvidéki papság nevében köszönetüket
fejezik ki, hogy az egyetemes egyház a megszállott
területen lévő lelkészeket és egyházakat továbbra
is a magáénak tekinti s tiltakoznak a békeszerző
dés igazságtalansága ellen, amely évszázados kap
csolatokat akar tollvonással megszüntetni.
Érdekes felszólalások történtek az egyet, fel
ügyelő távollétével kapcsolatosan. Dr. Zelenka
Lajos, ,Dr. Kéler Zoltán és báró Kaas Albert fel
szólalásai után, az egyet, közgyűlés Geduly Hen
rik püspök indítványára kimondta, hogy kívá
natosnak tartja, hogy az egyet, felügyelő meg
nem szállott területen tartózkodjék, addig is azon
ban mig az egyet, felügyelő törvény szerinti köte
lességét teljesítheti, az egyet, felügyelőnek teljes
hatáskörrel való helyettesítésével dr. Zsigmondy
Jenő kér. felügyelőt bizza meg.
Sztehlo Kornél egyet, ügyész ismertette
ezután a trianoni békeszerződésnek egyházunkat
érintő rendelkezéseit. Az előterjesztett véleményt,
amelyet jövő számunkban egész terjedelmében
közlünk, az egyet, közgyűlés tudomásul vette s a
javaslatba hozott bizottság tagjaiul Geduly Hen
rik, Raffay Sándor, Kiss István püspököket, Zsig
mondy Jenő, Kéler Zoltán felügyelőket, Sztehlo
Kornél egyet, ügyészt, Szelényi Aladár egyet,
főjegyzőt, továbbá Zergényi Jenőt és báró Kaas
Albertet választotta meg.
Kaas Albert báró hozzászólása után az
egyet, gyűlés élesen körvonalozta álláspontját az
1848: XX. t.-c. végrehajtása tárgyában. A köz
gyűlés elsőbb is leszögezte, hogy az 1848: XX.
t.-c. végrehajtása és a kath. autonómia között
junktim nem állítható fel. A kath. autonómiának
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megvalósításához evang. egyházunknak hozzászó
lása nincs. Azonban a kimutathatólag tisztán
állami eredetű kath. egyházi vagyonnak a kathotikus egyház tulajdonába való átadása nem foly
hat a törvényből akkor, amikor az, a nem katholikus egyházakkal szemben még végrehajtva nincs.
Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása és a kath. auto
nómia között nem lehet junktim, a kettő között
csak a prius kérdése állhat fenn. A közgyűlés
azonban a mai válságos és nehéz időket, amikor
az állam súlyos anyagi és ezer más bajjal küzd,
nem tartja alkalmasnak arra, hogy az 1848: XX.
t.-c. végrehajtását a kormánynál sürgesse, de azt
nyilvántartja s amennyiben a róm. kath. egyház
az állammal szemben napirendre tűzné az auto
nómia kérdését, felhatalmazza az 1848 XX. t.-c.
végrehajtása tárgyában kiküldött egyet, bizottsá
got a szükséges intézkedések megtételére.
• A jogügyi bizottság javaslatára a közgyűlés
kimondta, hogy az integritás alapján áll s egye
temes egyházunk a megszállott területen lévő
lelkészeket, illetve egyházakat továbbra is magáé
nak tekinti s a velük való érintkezést a lehetőség
szerint fenntartja.
Ugyancsak a jogügyi bizottság javaslata
értelmében, a nagyhonti esperességből megmaradt
ipolyvecei és nagybörzsönyi egyházakat, úgy a
törvénykezés, mint a közigazgatás gyakorlása
szempontjából, ideiglenesen a nógrádi egyház
megyére bízza, a nagyhonti egyházmegye fenn
tartásának hangsúlyozása mellett.
A közgyűlés felhatalmazást adott az elnök
ségnek, hogy a zsinatot alkalmas időben össze
hívhassa s annak előkészítésére egy bizottságot
küldött ki.
A jogügyi bizottság javaslatára elhatározta a
közgyűlés a főjegyzői iroda szervezését s felhatal
mazta az elnökséget, hogy annak vezetésére már
a jövő évtől kezdve, pályázat utján, egyelőre ideig
lenesen egy irodavezetőt alkalmazzon, aki köteles
lesz az egyet, főjegyző utasitása szerint az irodai
teendőket végezni.
A földreformra vonatkozó törvénnyel kapcso
latosan a közgyűlés felhívja az egyházakat, hogy
a törvény 84. §-a alapján tegyenek lépéseket egy
házi földek szerzése, illetve ahol már ilyenek
vannak, de kisebb terjedelműek, azok kiegészítése
tárgyában.
Felterjesztést intéz a közgyűlés a kormány
hoz a lelkészeknek a köztisztviselők közé való soro
zása s főleg a készpénz javadalmazásu lelkészek
nek háborús segélyben és a kedvezményes termé
szetbeni ellátásban való részesítése tárgyában. A
felterjesztést a közgyűlés küldöttséggel juttatja a
kormány elé.
Az amerikai egyesült evang. egyházakkal
kötött szerződést, amely a lelkészek kölcsönös
alkalmazására, a lelkészképzésre, a kivándorló és
visszatérő evang. hívek nyilvántartására és további
gondozására vonatkozik, a közgyűlés elfogadja,
végleges elintézés végett a zsinat elé utalja. Dr. Raffay
Sándor püspöknek a kapcsolat létrehozása körül
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kifejtett eredményes működéséért köszönetét szavaz
s megbízza a további összeköttetés fenntartására
s általában a külföldi protestánsokkal való együtt
működés kérdéseinek vezetésére.
Kapi Béla püspök tett ezek után jelentést a
közgyűlésnek a tábori lelkészek ügyéről. A forra
dalom után a honvédelmi miniszter ismét vissza
állította a tábori lelkészetet, de sem ekkor, sem
a nemzeti hadseregben nem érvényesült a vallás
felekezetek közötti viszonosság elve. Felierjesz
tésére a honvédelmi miniszter leiratot intézett a
katonai parancsnokságokhoz, hogy minden katonai
ünnepségen megőriztessék a viszonosság elve,
továbbá a miniszter értekezletet hivott egybe az
uj szervezet kidolgozása végett. Ezen az értekez
leten elismertetett protestáns egyházunk joga a
rendes tábori püspökség szervezéséhez. A köz
gyűlés Kapi Béla püspöknek köszönetét fejezte ki
ez ügyben való eredményes eljárásáért, s a jelentés
alapján örvendetes tudomásul vette, hogy az önálló
tábori püspökség felállítására való jogunkat a
honvédelmi miniszter elvileg elismerte.
Felterjesztést intéz a közgyűlés a pénz lebélyeg
zésekor visszatartott 507o-os államkölcsönnek az
egyházak és egyházi tisztviselőknek való vissza
térítése, valamint a fogházi lelkipásztori gondozás
méltányosabb díjazása tárgyában.
A bányakerület felterjesztésére a közgyűlés
kimondta, hogy az egyházi tisztviselők a szabad
kőműves vagy egyéb egyház- és hazaellenes titkos
társaságok tagjai nem lehetnek.
Néhány felebbezés elintézése után a gyűlés
délután folytatódott, amikor a theol. akad. nagy
bizottság, a tanügyi, a nyugdijügyi és pénzügyi*
bizottságok jelentései kerültek tárgyalás alá. Erről
lapunk legközelebbi számában referálunk.

Egyetemes gyámiatéxeti
közgyűlés.
Az egyetemes gyámintézet Bpesten, dec. 8-án
Scholtz Ödön nemzetgyűlési képviselő, ágfalvai
esperes és Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő,
mint az ideiglenes vezetéssel megbízott gyám
intézeti tagok elnöklete alatt tartotta meg köz
gyűlését. Kéler Z. megnyitója után Scholtz ö .
tartott magas szárnyalásu emlékbeszédet Bognár
Endre volt gyámintézeti elnök felett, ki nemcsak
egész életét szentelte a gyámintézetnek, hanem
általános örökösévé is a gyámintézetet tette meg.
Az ingatlanokból álló s mintegy egy millióra érté
kelt hagyaték rendezéséről Kéler Z. referált mint
végrendeleti végrehajtó. A közgyűlés hálával em
lékezett meg a svéd Gusztáv Adolf egyletről, mely
2000 svéd koronát (78600 koronát) juttatott a
magyarországi gyülekezeteknek. A német Gusztáv
Adolf egylettel való érintkezés fonalát ismét fel
vette a gyámintézet; s az egylet közgyűlésén el
járt Scholtz Ödön jelentését tudomásul véve el
határozta, hogy a németek segélyezéseit némileg
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viszonzandó 4000 koronát juttat a lengyelek által
sanyargatott német szórványok egyikének, hozzá
csatolván ezen összeghez a csütörtöki gyáminté
zeti istentiszteleten befolyó perselyjövedelmet is.
Bognár Endre lovászpatonai sirjának gondozására
a gyámintézet 10 ezer koronás alapítványt tett.
Ezután a Scholtz Ödön által előterjesztett jelentés
tárgyalása során örömmel vette tudomásul a köz
gyűlés azt, hogy a legutóbbi évi gyűjtés 132916
koronát eredményezett, valamint azt, hogy Scholtz
Ödön a németek körében történt időzése alatt
Nyugatmagyarország jogtalan elszakitásával szem
ben élénk agitációt fejtett ki. Végül határozatilag
kimondatott az, hogy jövőben nagyobb mértékben
fogunk érintkezést keresni a német evangélikusok
kal s a Gusztáv Adolf egylet kiadványaira is
előfizetünk.

Az ág. h. ev. tanárok és elemi iskolai
tanítók egyesületének közgyűlése.
Az egyet, közgyűléssel kapcsolatban az ev.
tanárok és tanítók országos egyesülete is hosszú,
önkéntelen szünet után újra a nyilvánosság elé
lépett. A közgyűlést az elnök (Gömöry János)
távollétében Dr. Szigethy Lajos alelnök lendületes
szavakkal nyitotta meg, visszapillantva a sötét
múltba és előre tekintve a ködös jövőbe. Lel
kesítő szavai élénk tetszést váltottak ki. Majd
Dr. Szelényi Ödön e. ü. titkár olvasta fel a lefolyt
mozgalmas két évről (1918/19—1919/20) szóló
jelentését. Ismertette az ev. egyház és iskola nagy
szenvedéseit, számbeli veszteségét, a proletárdik
tatúrának a felekezeti iskolaügyet veszélyeztető
rendeletéit, a cseh-szlovák tanügyi hatóság erő
szakoskodását és odakonkludált, hogy „megfogyva
bár, de törve nem“ kell az ev. tanárságnak és
tanítóságnak folytatni nemzet- és egyházépitő hi
vatását. Utána Dr. Losonczi Zoltán pénztáros ter
jesztette elő az egyesületi pénztárról való jelentését,
melyet a közgyűlés helyeslőleg tudomásul vett.
A szakosztályi elnökök jelentései után a közgyűlés
hozzájárult az egyet, egyház azon felterjesztéséhez,
melyet a gyors egymásutánban kiadott iskolai
rendeletek ügyében a közokt. minisztériumhoz
intézett és kimondotta, hogy továbbra is az egyet,
egyház oszthatatlan egységének az alapján áll. Nagy
örömet keltett, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor volt
elnök megjelenése kit nyomban a választmány
tagjai közé iktattak. A szakosztályok legelső köte
lessége lesz a tervbe vett zsinatra kellőkép elő
készülni, amely remélhetőleg jóvá fog tenni egy
százados hibát és a tanárságot és tanítóságot az
egyházi élet minden ágában nagyobb szerephez
juttatja. Az elnök zárószavaival a gyűlés véget ért.
H iszek
H iszek
H iszek
H iszek

eg y Iste n b e n ,
egy h a z á b a n ,
egy iste n i ö rö k ig a z sá g b a n ,
M ag y aro rszág fe ltá m a d á s á b a n
Amte n,
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EGYHÁZI ÉLET.
A cseh kormány által kinevezett tót egyházi
hatóságok — hazafiasán érző tót gyülekezeteink
és lelkészeink minden ellenkezése dacára —
előkészületeket tesznek, hogy a mostani állapo
tokat véglegesítsék. Amint értesültünk, január hó
16-ára alkotmányozó zsinatot hívtak egybe
Pöstyénfürdőbe ; külön lelkészi nyugdíjintézetet
szerveznek, melyben a nyugdíjas lelkészeknek
egyformán évi 6000 szokol, a lelkészözvegyeknek
évi 3000 szokol nyugdijat kívánnak biztosítani.
Politikájuk nagyon is világos: a lelkészek anyagi
helyzetének javításával akarják letörni az ellen
állást, mert más utón ezt elérni nem tudták.
Hisszük, hogy hazafias lelkészeinket ez a meg
kísérlés sem fogja megtántoritani!
Az egyetem es egyház törvényszéke decem
ber hó 10-én ülést tartott, amelyen főleg biróküldési
kérelmek s több felebbezés nyert elintézést.
A Luther-Társaság f. évi december hó
9-ikére összehívott közgyűlése január havára
halasztatott.
iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiii

SZ Ö V E T SÉ G I HÍREK.
A Deák-téri Ev. Szövetség Berzsenyi
estélye. A szövetség kulturális bizottsága az
evangélikus nagyjaink emlékére rendezendő emlékünnepélyei során f. é. november hó 13-án tartotta
meg Berzsenyi estélyét. A polgári leányiskola disztermét előkelő közönség töltötte ugyan meg, de
főgimnáziumunk és általában ifjúságunk, sajnos
csak alig kisérte érdeklődésével a szép ünnepélyt.
Ezen a jövőre segíteni kell s már itt felhívjuk az
intéző körök szives figyelmét arra, hogy e részben
tegyék közhírré a vonatkozó hirdetéseket s min
denképpen buzdítsák, sőt kötelezzék az ifjúságot
a részvételre.
Győry Loránd szakosztályi elnök bevezető
szavaiban arra kérte a megjelenteket, hogy szájrólszájra és szivtől-szivhez kiki egyénenként is ter
jessze a Szövetség üdvös céljait. Ezeket s a négy
szakosztály (gyámolitó, gazdasági, jogi és kultu
rális) keretében másfélévi munka után máris elért
gyönyörű eredményeket vázolta. Csengődy Lajos
ev. lelkész gyönyörű előadásban és mindenkit
megragadó ihletséggel szavalta Berzsenyi „Fohász
kodás“ cimü költeményét. Az estélynek igen kedves
és bájos száma volt a 12 éves Szikra Ilonka,
zeneakadémiai növendék, művészi zongorajátéka,
ki Bethoven és Chopin két darabját adta elő és
általános tetszést aratott tökéletes és érzésteli fel
léptével.
Az ünnepély főelőadója, Szigethy Lajos, a
Veres Pálné utcai leányinternátus igazgatója, közel
egy óráig tartó szabad előadásban ismertette Ber
zsenyinek, a hazafinak s költőnek, protestáns fér
finak és embernek életét és működését, Szigethy
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előadása a tudás és a kedély, a hűség, a melegség
oly igaz forrása volt ezúttal is, hogy azt a mély
és közvetlen hatást, melyet a közönségre gyakorolt,
csupán az a fájdalmas tény csökkenti, hogy min
den irodalomtörténeti műben méltó helyet köve
telő előadását nem örökítette meg. Nagy kár, ha
az ily alkotások nem maradnak fenn az utókorra,
Végül Raáb Kálmán, ev. theologiai akadémiai hall
gató, szavalta el hatalmas orgánumával, mély igaz
érzéssel „A magyarokhoz“ c. ódát, mely a közön
séget tapsra ragadta.
A közönség soraiban Raffay Sándor püspö
künk és neje, a ma is élő Berzsenyi család tagjai
s az Ev. Szövetség egész választmánya jelen volt.
A következő hasonló irányú estélyek a
Székács József s a Győry Vilmos estélyek lesznek.
Az Újpesti Evang. S zö v etség vallásos
estélye. Az Újpesti Evang. Szövetség, mely alig
néhány heti fennállása után máris több mint 200
tagot számlál, igen szép ünnepet rendezett f. év
november hó 28-án, vasárnap, az ottani ev. tem
plomban.
A díszes közönség a magas nívón álló szó
noklatokat és a művészi ének- s zeneszámokat és
szavalatokat egyaránt nagy elismeréssel jutalmazta.
<ieduly Lajos lelkész megható és a Szövet
séget is gyönyörűen felkaroló záróimájában köszö
netét mondott az összes szereplőknek. Ezek közül,
mint a Deák-téri Ev. Szöv. meghívott kiküldöttei,
Csengődy Lajos ev. lelkész bibliamagyarázata a
mai idők szelleméhez mérten tanúskodó igaz
magyar protestáns szárnyalásával a legmélyebb
hatást gyakorolta a jeienvoltakra; Győry Loránd
pedig az Evangélikus Szövetség az egész világ
evangélikusaira nézve áldásos voltát bizonyította
be immár tényékké vált eredményekkel s egyben
a munkáskérdéssel kapcsolatosan is hangsúlyozta
a megoldásra váró feladatokat. A vallásos est szép
anyagi eredménnyel járt.
A Deáktéri Ev. Szöv. választmánya Csen
gődy Lajos deáktéri másodlelkészt legutóbbi ülésén
a kulturális szakosztály alelnökévé választotta meg.
A Deáktéri Ev. Szöv. gyerm ekénekkara
Mendöl Ernő sz. főv. énekszaktanár és óbudai
egyházi karnagy vezetése mellett szép haladást
tanúsít. A kis dalosok száma már 125 s az iskolai
szünetek dacára is állandóan, majdnem teljes
számban látogatják a hetenkint kétszer tartott
próbákat. A 8— 12 éves leánykák és fiuk minden
időjárási és közlekedési nehézséggel dacolnak,
holott nem kényszer, csupán jó szó és saját
lelkesültségük vezeti őket. Mint halljuk ez a liliputi
énekkar s a közülük zongorában és hegedűben
külön is kiképzett fiúcskák és leánykák február
havában egy egész estét kitöltő hangversenyt
fognak rendezni. Első szereplésük az „Erős vár
a mi Istenünk“ eléneklésével a deáktéri ev.
templomban a reformáció emlék istentiszteletén
volt, azóta pedig f. é. december hó 4-én az
Óbudai Ev. Szövetség szép ünnepélyén szerepeltek,
mely alkalommal az Erős vár-on felül Mendelssohn
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hálaénekét is nagy sikerrel adták elő. Mendöl
Ernő szép munkásságát követendő például ajánljuk
a szövetségek figyelmébe, mert a gyermekeknek
több szólamu éneke az általános zenei művelt
ségnek a legbiztosabb alapját képezi.
Gy. L.
A Budapesti Deáktéri Evang. Szövetség a
Gyámolitó Szakosztály rendezésében karácsonyi
vásárt tart. IV. kerület, Sütő-utca 1. sz., II. emelet.
Megnyitás 1920 december hó 17-én délután 4
órakor. Árusítás december 18 án d. e. 9 órától
délután 7 óráig és december 19 én déli 12 órától
délután 7 óráig. Belépő dij 2 korona. A vásár
rendezésében a háziasszonyok egész serege buzgólkodik.
A Budapesti 111. kerületi Evangélikus
Szövetség dec. 4-iki zászlóbontásánál Dr. Raffay
Sándor püspök az Evangélikus Szövetségről mon
dott beszédet. Megemlékezett arról, hogy az össze
omlás idején alakult meg a szövetség, mert a
keresztyén eszmének megmentésében látták a
szabadulást. A keresztyénség teremtette meg a
magyar államot. Akkor csak egyféle keresztyénség
volt, mert a keleti egyház nem folyt be a nemzet
életébe. Ma is egyféle keresztyénségnek szabad
csak lenni, ha érvényesülni akar a nemzet meg
váltó ereje. Az Evangélikus Szövetség azért
alakult, hogy kezét nyújtsa erre a közös munkára.
Ami rokonszenv eddig Magyarország felé fordult,
azt ésak keresztyén hitvallásának köszönheti.
Osztályharcok irtó veszedelme pusztulással fenye
geti az emberiség sok évezredes munkáját és
nyomorba dönti a munkásosztályokat. A keresz
tyénség ezzel szemben nem harcot, hanem békes
séget hirdet, ebben a békében áldásthozó munkát
és szabadságot. Tisztelettel és szeretettel nézi
keresztyén felebarátait, akik más szertartással
ugyanazt az Istent tisztelik. Minden vallásos ember
értékes tagja az államnak, csak a vallástalan
veszedelmes. A keresztyén kurzus csak akkor
teremthet jó gyümölcsöket, ha valamennyi keresz
tyén egyház egymást megbecsülve, közös épitőmunkára egyesül. A kulturestét Martin Gyula
elnök nyitotta meg, Mendöl Ernő énektanár
gyermekkara egyházi dalokat adott elő. Venczell
Béla és Tiszovszky Gizella, az Operaház tagjai
nagy hatással énekeltek, Grill Lola hazafias ver
seket szavalt, Hamvas József az evangéliumi
eszméhez a történelem folyamán kapcsolódott
idegen elemekről tartott előadást. A befejező
beszédet Mohr Henrik lelkész mondta.
A szegénysorsu evang. főiskolai hall
gatók segélyezése érdekében követésre méltó moz
galmat inditott a budapesti Deák-téri Szövetség.
Felhívására ugyanis már eddig 102 hívünk jelent
kezett a segélyezésre, és pedig 10 egyén készpénzbeli segélyt ajánlott fel, (7430 K, melyből
6580 K már be is folyt) 92 család pedig ingyen
ebédet (hetetenként 105 ebédet) ad sokat nél
külöző hittestvéreinknek. Ezidőszerint tehát az
evang. főiskolai hallgatók Szövetsége által segélye
zésre ajánlott ifjak közül harmincötén, hetenként
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háromszor családi körben, hatan pedig az egyik
diákmenzában költhetik el ebédjüket. Midőn ez
alkalommal is szeretettel kérjük fővárosi hittest
véreinket arra, hogy ezt a szép nemes célt fel
karolni, egy-egy ebédet vagy annak készpénzbeli
egyenértékét felajánlani szíveskedjenek, egyben
vidéki előfizetőinket is arra kérjük, hogy a fővá
rosban élő ifjainknak az anyagi gondoktól való
mentesítésére módosabb hittestvéreink figyelmét
felhívni szíveskedjenek.
Az Orsz. Evang. Szövetségnek nyomban
az egyetemes közgyűlés berekesztése után tartott
templomi ünnepélye méltó betetőzése volt annak
a bánatos, de ünnepi hangulatnak, mely a CsonkaMagyarország kiküldötteiből alakult közgyűlést is
jellemezte. Mert szomorúan kellett hallanunk Dr.
Raffay püspöknek „Evolúció és revolució“ címen
tartott előadásából azt,' hogy a hazánk és egy
házunk területi veszteségei felett érzett fájdalmunkat
újabban a „Regnum Marianum" tűszurásai fokoz
zák. Mi azonban most is az „Erős vár“-ból
kicsendülő protestáns hit erejével vértezzük fel
magunkat és „Csendes szívvel békével“ várjuk a
„Regnum Christianum11 eljövetelét. A budai vegyes
kar megkapó előadásai után a fasori vegyeskarnak
szintén magas művészi nívón álló éneke csak
megerősített minket abbeli hitünkben, hogy egyedül
„Isten a mi oltalmunk“ s az ő kegyelméből gyö
nyörködhettünk még az Antalffy Zsíros Dezső által
előadott csodaszép orgonaművekben és Raspiné
Berts Miminek igazi lutheránus bensőséggel elő
adott művészi énekében.

tertanácsi határozat még nem érkezett le az egyházi fő
hatóságokhoz, a napilapokban megjelent közlemények
pedig nem nyújtanak kellő tájékoztatást a kedvezmény
mérvéről. Utána fogunk járni ez ügynek s amint bizonyosat
fogunk tudni, kellő tájékoztatással szolgálunk. J. J. Oros
háza : A minisztérium illetékes ügyosztályában szerzett
értesülésünk szerint a menekült lelkészek is megkapják a
lelkészeknek járó családi pótlékot, korpótlékot és drága
sági segélyt, amennyiben nálunk is lelkészi működési kört
töltenek be, még ha ideiglenes (helyettesítés) alkalmazás
ban is. Tessék beküldeni va püspöki hivatalhoz a vall. és
közoktatásügyi minisztériumhoz címzett eziránti folyamod
ványát, ahhoz mellékelni az esperese által kiállított műkö
dési bizonyítványt: a továbbiakban eljárunk. V. L. Újpest ’
A külföldi missizók segélyakciója ez idő szerint szünetel.
Sem élelmiszer, sem ruhanemű nem áll jelenleg rendel
kezésre. K. J. Vál: A 6822/1919. M. E. szám alatt kibo.
csátott rendelet megengedte ugyan, hogy a bevett vagy
törvényesen elismert különböző vallásfelekezetekhez tar
tozó házastársak, akik a tanácskormány alatt kötötték meg
házasságukat és azt megelőzően nem léptek gyermekeik
vallására nézve megegyezésre, utólag megegyezhessenek,
hogy gyermekeik valamennyien az atya, vagy az anya
vallását kövessék, illetve abban neveltessenek. Azonban a
miniszteri rendelet ezen utólagos megegyezést 1920 február
28-iki határidőhöz kötötte. Amennyiben ezen határidő már
lejárt, nincs más hátra, minthogy az anya a mi vallásunkra
tér át. Többeknek a jövő számunkban adunk választ.

Kiáltás a viharban.
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Dr.

Hivatalos közlemények.

Raffay

Sánd or evang. püspök
beszédei a kommunizmus idején.

egyházi

Ára felárral együtt 1 0 korona.

Imakönyv

Felhívás.
Állomáshelyéről engedély nélkül távollevő,
ismeretlen helyen tartózkodó Braxatórisz László
ipolyszögi ág. hitv. ev. el. isk. tanítót felhívom,
hogy állomáshelyét ezen felhívás megjelenésétől
számítva 8 napon belül foglalja el, vagy tartóz
kodási helyét jelentse be, mert különben úgy fog
tekintetni, mint aki állását végleg elhagyja.
Szügy, 1920 december 8-án.
Zeman Mihály
iskolaszéki elnök.
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evangéliumi keresztyének szá
mára. Irta Dr. Raffay S ánd or.
Kaphatók K 4 0 .— és m agasabb árakon.

Fénysugarak.

A magyar gyermekek
számára. Szerkesztette Dr. Raffay S ándor.
Ára kötve felárral együtt K 26*40.

Nemes ösvényeken.
A magy. ifjúság számára. Szerk. Dr. Raffay Sándor.
Ára kötve felárral együtt K 2 6 .4 0 .
Úgy ezek, mint egyéb karácsonyra alkalmas ajándékok
gyermekeknek és felnőtteknek

Scholtz T e s tv é r e k
könyv- és papirkereskedésében

Szerkesztői üzenetek.
T öb bekn ek : A miniszteri tanács október 27-én
hozott határozatával a köztisztviselők vasúti díjkedvez
ményét 1921 január 1-től újabb kategóriákra terjesztette
ki. Ezek között. szerepelnek: a lelkészkedő papság, a
felekezeti iskolák lelkészigazgatói és hitoktatói. A minisz

B u d a p est, IX., F eren c-k öru t 1 9 —2 1 . sz.
kaphatók.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest,
V. kér., Csáky-utca 10. szám,

VI. évfolyam.

Budapest, 1920 december 19.
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AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS SZÖVETSÉG.
Felelős sz erk esztő :

K ir c h n e r

R e z s ő püspöki titkár

„A keresztény ember szabad
ságáról.“
Luther Mártonnak e címen megjelent kor
szakalkotó müvéről megemlékezni ma — köteles
ségünk. Nemcsak azért, mert az 1520-as esztendő
mozgalmas őszének csendes jubileumát üljük,
hanem azért is, mert meggyőződésem szefint a
mai keresztény kurzusnak ama két védirata, mely
Dr. Raffay Sándornak a „Magyar Helikoniban meg
jelent és lapunk előző számában is leközölt vezér
cikke nyomán a Nemzeti Újság hasábjain, előbb
ezen napilap szerkesztőjének, utóbb Prohászka
Ottokárnak tollából megjelent, — kétségtelenné
teszi azt, hogy a polémia lényegileg most is a
keresztény ember szabadsága körül forog.
A tartalmát és célját tekintve már meglehe
tősen tisztázott, de eszközeiben még válogatni
kényszerült, tapogatózó s antiszemita kilengések
kel jellegezett keresztény kurzusnak sikere, állan
dósulása, s a magyar faji törekvéseket szolgáló
erőkifejtések eredményes volta feltételezi azt, hogy
az a keresztény erkölcs, mely Prohászka szerint
is „az Evangéliumból“ táplálkozik, — katoliku
soknál és protestánsoknál egyaránt az evangé
liumnak közvetlen és egyéni átértékelése utján és
ne csupán az egyházak által megszabott vallási
életműködések keretei között töltse be a nemzet
fenntartó energia szerepét. Hitünk szerint a vallás
Istenben való élet, s csak mint ilyen fogja a ma
gyarság erőkifejtéseit sikeresen alátámasztani.
Ahhoz, hogy a keresztény erkölcs ,,egy csata
sorban álljon a destrukció hatalmával szemben“
— miként azt Prohászka óhajtja, az kell, hogy ez
az erkölcs minden magyar lélekben tudatossá vál
jék s hogy az Evangélium, melytől ez az erkölcs
táplálkozik, valóban táplálék s a keresztény ember
nek mindennapi kenyere legyen. Erre törekszünk
mi mint evangélikusok, midőn Szövetségünknek

Társszerkesztő és felelős kiadó:

Dr. Scholtz Oszkár az O. E. Sz. igazgatója.
megteremtésével az evangéliumnak a mindennapi
életben való gyakorlati megnyilvánulását s annak
a templomból az Isten szabad ege alá való kivi
telét követeljük. Mert szerintünk a Keresztény
kurzusban az evangéliumnak ez a kiemelkedése a
prius; s mint ilyen a zsidó destrukció leverésé
nek nélkülözhetetlen előfeltételét képezi. Huszá
ros bravurossággal jól organizált nagy hadsere
geket csak zavarba hozni, meghökkenteni lehet;
leverni nem. A leveréshez munícióra, fegyverek
nek, felszerelési tárgyaknak, élelmiszereknek nagy
készletére s elsőrendű szervezésre van szükség;
s csak ha minden megvan, akkor lehet és sza
bad az ellenségnek hadat üzenni.
Az a keresztény kurzus tehát, mely elsősor
ban a nem keresztény polgárságnak máról hol
napra való félretolását s az országból való teljes
kiparancsolását követeli, s amely nem számol
azzal, hogy vájjon van-e már elég olyan embe
rünk, aki az elfoglalt pozíciókat méltóan betölt
heti s a keresztény erkölcsnek érvényesülését biz
tosíthatja, — lehet hazafias, jóhiszemű s erős faj
szeretettől áthatott törekvés, de taktikailag elhi
bázott irányzat. Mert ez a kurzus nem képes
meggátolni azokat a túlzásokat, melyeket a szé
kesfehérvári püspök is megbélyegez s amely túl
zások a megbélyegzéssel egyszerűen nem törőd
nek s amelyek épen azért, mert igenis csak a
gyűlöletből s nem a szeretetnek evangéliumából
táplálkoznak, a keresztény irányzatnak tényleges
elhajlására, a krisztusi türelemnek, kitartásnak és
önfeláldozásnak kompromittálására s a keresztény
kurzus hitelének — Dr. Raffay által aggódva ész
lelt — megrontására vezetnek.
A mai — meglehetősen katholikus szellemű —
keresztény kurzus — Prohászka szerint — „a fel
buzdulás s az élni akarás kurzusa“. De épen ez
a baj. Mi nem érhetjük be a felbuzdulással; mert
mi nem tulipánjelvényt, hanem egy a mások szen
vedéseire figyelmeztető s az evangéliumi táplálék
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kizárólagos élvezetét parancsoló jelvényt látunk a
keresztben. Nekünk nem „élniakarás“ kell; mert
mi meg vagyunk arról győződve, hogy élethez
csak az Istenben élő embernek van joga s az élet
ben maradás nem a mi akarásunkon múlik. Mi
mélyebb fundamentumot keresünk. Mi nem a kom
munizmus gazságainak puszta átérzésén alapuló
s az önszeretetnek és fajszeretetnek kötőanyagával
kővé tömöritett, de mégis csak az elkeseredésnek
és gyűlöletnek kavicsaiból álló mesterséges beton
réteggel, hanem az Istenben való hitnek krisztusi
kősziklájával akarjuk a kér. kurzus palotáját meg
alapozni. Ez a munka pedig elsősorban nagyobb
hitet, több türelmet, körültekintőbb bölcsességet
követel, mint amit a mai, jelszavakban tobzódó
s az evangéliumi kenyér helyett „keresztény ét
termeket“ teremtő kurzus felmutat.
A mostani keresztény kurzus megtagadja a
liberalizmus minden értékét s előszeretettel beszél
„buta“ liberalizmusról. Ámde maga a székesfehér
vári püspök is hangsúlyozta egyik nemzetgyűlési
felszólalásában azt, hogy a 48-as és 67-es idők
nagy magyarjainak liberalizmusa természetes és
szükségszerű folyománya volt annak az erős
konzervatív irányzatnak, amely a magyarságnak
haladására bénitólag hatott. Bármily helyes legyen
is tehát az a megállapítás, hogy a liberalizmus,
nem számolva épen a keresztény magyar társa
dalom faji és vallási erőkészletének elégtelen voltá
val, ugyancsak a kellő előrelátásnak hiánya követ
keztében akaratlanul is megkönnyítette a destrukció
térfoglalását, nem szabad felednünk azt, hogy a
liberalizmus nemcsak ok, hanem okozat, és pedig
szükséges okozat is volt. Hogy pedig a liberaliz
musnak vallási téren való megnyilvánulására ma
is nagy szükség van, az kétségtelen. Mert a katholicizmus, mint a kereszténység konzervatív ága,
miként azt a múltban tette, úgy most is minden
alkalmat felhasznál arra, hogy a keresztény ember
szabadságának elvével szembehelyezkedjék.
Ennek az elvnek teljes érvényesülése meg
követelné a hazai keresztényeknek az egyéni meg
győződés szerint való felekezeti elhelyezkedését.
A kereszténység ereje s a mindennapi életben
való visszatükröződése, a keresztény erkölcsnek
a köz- és magánélet terén való előretörése hatá
rozottan csak növekednék és gyorsittatnék azáltal,
ha az emberek nem megszokásból, nem érdekből,
nem közönyösségből, hanem egyesegyedül meg
győződésből volnának katholikusok vagy protes
tánsok.
A meggyőzésnek, a hitvitáknak, az egyenlő
fegyverekkel való szellemi harcnak tehát megvan
a maga létjogosultsága s egyáltalán nem osztjuk
azt a felfogást, mely szerint mindegy az, hogy ki
milyen hitet vall, csak becsületes ember legyen.
Sem az egyénre sem a közre, a magát keresz
ténynek valló és mélyebb, erősebb, cselekvőképes
kereszténységre törekvő nemzetre nézve nem lehet
közömbös az, hogy vájjon az egyes polgárok tuda
tosan, meggyőződésből csatlakoznak-e az egyik
vagy másik felekezethez, vagy pedig csak egy
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„ közkereszténység“-nek létjogosultságát ismerik
el. Aki katholikus, az tegye meg mindazt, amit
a saját egyháza a katholikus vallási élet meg
nyilatkozása gyanánt híveitől megkövetel. Ha pedig
az sokalja vagy kifogásolja, úgy meggyőződésének
következményeit vonja le bátran s ha megbarát
kozik a protestantizmus szellemével, térjen át.
Ugyanez áll a protestánsra, ki kevesli a „bibliás
keresztyénséget“ s változatosabb, színesebb vallá
sosság után áhítozik. Mert az igazi keresztény
kurzus hathatós erőkifejtése szempontjából nem
az a tény bir fontossággal, hogy ki milyen hitet
követ, hanem az, hogy mindenki a maga egyéni
ségének megfelelő felekezet keretében egy szívvel
lélekkel átérzett vallásos meggyőződés talaján
szolgálja a keresztény nemzeti eszmét, s olyan
életet éljen, mely élet a keresztlevél vizsgálata
nélkül is felismerhetővé tegye az illető vallási
meggyőződését.
A katholikus egyház azonban a keresztény
ember szabadságának eme teljes mértékű érvé
nyesülését s a hitélet mélyítésének előbbre való
voltát nem ismeri e l; s mig egyfelől a „protestáns
atyafiakkal“ való „együttműködést“ hangoztatja,
addig másfelől most is mint mindig, numerikus
hódításokra törekszik. Törekvésében pedig minden
eszköz jó, amely a célhoz vezet. Az ő szemében
tehát a keresztény kurzus is csak eszköz a katholizálásra. Mint ellenfél dogmatikájára támaszkodva
előszeretettel viaskodik olyan fegyverekkel, melyek
hez hasonló eszközeink nekünk nincsenek, nem
is lehetnek. Szövetségesünknek mondja magát,
de vitézi bajvivás helyett harcra készülődik.
Mindez pedig nem annyira azért fáj nekünk,
mintha a névleges protestánsoknak megfogyatko
zását az egyházainkhoz ragaszkodó hívek hitéle
tének mélyítését célzó evangéliumi kurzus propa
gálásával ellensúlyozni nem tudnók s mintha az
evangélikus keresztyénség renaissanceának biztos
bekövetkezésében nem bizakodnánk, hanem azért
támadnak bennünk fájó érzések, mert a katholizáló
kurzus épen azért mert ereje az „Egyház“ híveinek
számbeli növelésében merül ki, sok olyan energiát
emészt fel, mely a szintén hatalmas tömeget kép
viselő névleges katholikusok hitéletének mélyítése s
öntudatos meggyőződéssé érlelése terén a magyar
nemzetnek kereszténynyé tétele érdekében gazda
ságosabban érvényesülne.
Ha tehát a kér. kurzusnak katholikus őrállói
nem mérséklik a katholizálásnak azt a lendületét,
mely az ő jól felfogott érdekeik szempontjából
sem kívánatos, de sőt a nemzeti kereszténység
erőkifejtését s a külföldi protestáns államok jóin
dulatához fűződő érdekeket tekintve, egyenesen
káros, akkor a jelenlegi kurzus a hazai protes
tantizmust valóban külön utakra fogja kénysze
ríteni.
Úgy látom, hogy már is ki kell szemelnünk
azt a külön utat, melyen majd legalább és egye
lőre ismét „getrennt marschieren“ leszünk kény
telenek, mert tapasztalt történészek, filozófusok
és theológusok megfigyelése szerint a katholiciz-
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musnak lendületesebb erőkifejtései szükségképpen
és természetszerűleg klerikalizmusra vezetnek.
Ámde éppen azért, mert magyarok akarunk
maradni s mert a nemzet keresztény jellegének
megóvását saját vallási érzékenységünk érintetlen
voltánál is előbbié kell helyeznünk s mert vége
zetül a külön utakon való haladás nem lehet tartós
folyamat, szükséges, hogy két követelménnyel
eleve tisztában legyünk.
Az egyik az, hogy az az ut, melyen majd
haladnunk kell, ne legyen távot attól az úttól, mely
a katholicizmus útja lesz. Ha már külön utakon
megyünk a közös cél felé, legalább lássuk egy
mást, vigasztalhassuk, bátoríthassuk egymást, ha
elfáradtunk a közös ellenséggel folytatott küzde
lemben; hassunk oda közös erővel, hogy se az
egyik, se a másik utón ne tolongjanak a Krisztus
nélkül való tömegek; s éljen bennük az a tudat,
hogy Krisztus „a mi békességünk, ki mind a két
nemzetséget eggyé tette; .és a közbevetett falnak
válaszát elrontotta“ (Efez. 2 14). Ne engedjük ezt
a falat újból felépíteni, de sőt az utaink között
levő bozótokat, cserjéket is irtsuk k i; hogy semmi
se legyen közöttünk, ami minket az egymás mun
kájának szemlélésében s egymásnak megsegítésé
ben, testvéri felkarolásában meggátolhatna. Mert,
hogy hol egyikünk, hol másikunk reá fog szorulni
jövőben is erre a szövetségi támogatásra, az
bizonyos.
Értékes szövetséges azonban csak az lehet,
aki a maga lábán jár. Ez az a másik szempont,
melyre ügyelnünk kell..A magyar protestantizmus
nak a jövőben soha sem szabad egy a keresztény
gondolkodástól távolálló s a magyar faji törek
véseket többé-kevésbé csak érdekből és fenntar
tással támogató s lényegileg internacionális ténye
zőre támaszkodni. Ami azonban nem jelenti azt,
hogy mi úgy is mint keresztyének, úgy is mint
magyarok az igazi emberszeretet nevében dol
gozó és jó magyarnak bizonyuló zsidó polgár
társainkat meg ne becsülnők. Szól pedig ez a
felelet az „Egyenlőségének, a magyar zsidóság
hetilapjának, mely „A püspök ur már belátja“
cimen szemére hányja főpásztorunknak azt, hogy
a verekedő antiszemitizmus ellen csak most utólag
emel S z ó t
Ami pedig Túri Bélának a Nemzeti Újság
szerkesztőjének azt a megjegyzését illeti, hogy a
protestánsok mellőzésének, valamint a katholikusok
állítólagos sérelmeinek felpanaszolása „vénasszo
nyoknak való siránkozás“, erre csak egy szavunk
van. Tárjuk csak fel egymásnak panaszainkat a
hozzánk, mint szövetségesekhez és magyarokhoz
illő nyiltsággal és őszinteséggel: s akkor meg
fogjuk látni azt, hogy hiába „dugják be a fülünket
is“, mert „a keresztények közötti felekezeti kér
déseket egyszerűen nem létezőnek“ tekinteni lehe
tetlenség. Ezek a kérdések évszázados problémák
s azoknak testvéri bizalommal s kölcsönös jóin
dulattal való tárgyilagos rendezése nem hogy meg
gyengítené a kér. kurzust, hanem ellenkezőleg
csak megszilárdíthatja azt. Mi nem félünk a kul
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túrharc árnyékától, mert tudjuk azt, hogy ez a
polémia (mert harcról beszélni túlzás volna) csak
a keresztény ember szabadságának teljes elisme
résével végződhetik s csakis az a politika lehet
„céltudatos komoly és konstruktiv keresztény nem
zeti politika“, mely ennek a szabadságnak biztosí
tásával végződik.
Ha ezt a politikát követjük, akkor lehet a
keresztényellenes politika a lehető legkomolyabb;
játszva legyűrjük azt. Ha azonban jelszavakon
nyargalunk, ha egymás megismerése és megértése
helyett kifelé „testvérek“ „atyafiak“ — befelé
pedig egymás ellen titokban áskálódó, úgynevezett
szövetségesek maradunk — akkor a magyar
kereszténység útja a temetőbe vezet.
Ha kiki a maga energiáját a saját egyházá
nak egyéni munkássága körében köti le és hasz
nosítja s ezt a munkát egyedül közös kincsünk
nek ac evangéliumnak szelleme lengi át . akkor
nyert ügyünk van s a magyar nemzet keresztény
kultúráján a pokol kapui sem vehetnek diadalmat.
Dr. Scholti Oszkár.
„C a o n k a -M a g y a ro rsx á g — n em o r s z á g ,
ftg á ss M a g y a r o rszá g — m e n n y o r sz á g I"

Egyetemes gyűlésünk.
ii.

A délután folytatott közgyűlésen Bancsó Antal
theol akad. tanár terjesztette elő a theol. akad.
nagy bizottság jelentését. A jelentés alapján a köz
gyűlés jóváhagyó tudomásul vette, hogy a pozsonyi
egyet, theol. akadémia ideiglenesen Budapestre
kényszerült költözni s hogy kiegészíttetett az
ugyancsak megszállás alatt lévő eperjesi theológia
tanáraival. Dr. Kovács S. theol. akad. igazgató
mandátuma lejárván, a közgyűlés az akadémia
igazgatójává az újabb 3 éves ciklusra Draskóczy
Lajost, a theológusok Otthonának felügyelőjévé
Dr. Deák János tanárt választotta meg s a
távozó igazgatónak a válságos időkben kifejtett
működéséért köszönetét fejezte ki. Dr. Szlávik
Mátyás és D. Kovács Sándornak a nagybizottság
elé terjesztett jelentéseikből megütközéssel vett
tudomást a közgyűlés a cseh rada azon jogtipró
eljárásáról, amelyet az akadémiák lefoglalásánál
és a tanárok kiutasításánál tanúsított, amely az
E. A-ba is beleütközik s ellentmond minden
testvéries érzésnek. Jóváhagyó tudomásul vette a
közgyűlés, hogy a nagybizottság a magukról meg
feledkezett s a csehek szolgálatába szegődött,
illetve állomáshelyeikről engedély nélkül eltávozott
Hornyánszky Aladár, báró Podmaniczky Pál és •
Dr. Obál Béla tanárok ellen a fegyelmi eljárást
megelőző vizsgálatot elrendelte, illetve annak lefoly
tatására ai illetékes tényezőket felkérte.
A theológia jövőbeni elhelyezést, a lelkész
képzés biztosítása is napirendre került, a tanári
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karnak a nagybizottság elé terjesztett memoran
duma alapján. Fájó lélekkel hallottuk, hogy theológiánk válságos helyzetbe jutott. Budapesti el
helyezése csak ideiglenes, mert a budapesti egye
tembe való bekapcsolása a budapesti egyetem
fakultásainak ellenzése következtében akadályokba
ütközik; folyó évi költségvetése 140.000 korona
hiánnyal zárul, amelyre az egyetemes egyháznak
fedezete nincs, a megcsonkított egyházkerületek
pedig még eddigi csekély járulékaikat sem tudják
befizetni, annál kevésbé azt emelni. A tanároknak
— akiknek idegeit és egészségét szinte össze
morzsolta a kiutasítással együtt járó izgalom s
családjaiktól való elszakadás — az egyet, egyház
mai pénzügyi viszonyai között képtelen megélhe
tésüket biztosítani 1 Nem ütközünk meg a tanárok
elkeseredésén, mert ismerjük nehéz helyzetüket,
bár tudjuk azt is, hogy pillanatnyilag enyhült
helyzetük az amerikai testvérek jóságából, de úgy
látjuk, hogy jövőjük s budapesti theológiánk sorsa
igen bizonytalan, szinte válságos! De ennek is
részben mi vagyunk az okai. A theológiák
egyesítésének kérdése egyházi közéletünkben
tengeri kígyóvá nőtte ki magát s a partikuláris
érdekeknek a közegyház érdeke elé való helyezése
miatt még ma sem valósulhatott meg. Micsoda
könnyebbsége volna ma egyházunknak, ha három
theológla helyett csak egyet kellene fenntartania
jól berendezve, megelégedett tanárokkal, anyagi
gondoktól mentes ifjúsággal. S ha az egyesítést
keresztülvittük volna, ma talán rendelkezhetnénk
az eperjesi és pozsonyi theológiák vagyona felett
i s ! Talán mai nyomorúságunk rákényszerit ben
nünket az egyesítésre, mert józan érvekkel azt
eddig megvalósítani nem tudtuk. Igen nehéz fel
adat előtt áll az a szükebbkörü bizottság, amelyet
az egyet, közgyűlés Dr. Raffay Sándor püspök és
Dr. Mágócsy Dieíz Sándor elnöklete alatt a meg
oldás keresése, lelkészképzésünk ügyének meg
mentése céljából kiküldött.
A theol. fakultás kérdésében sem juthattunk
előbbre. A minisztérium közölte, hogy a budapesti
egyetem fakultásainak ellenzése miatt theológiai
fakultásunknak a budapesti egyetembe való be
kapcsolása keresztül nem vihető, ellenben a buda
pesti egyet, tanács egyhangúlag azt a javaslatot
tette a miniszternek, hogy az evang. theol. fakultás
a 3-ik egyetembe kapcsoltassák be. Miután ma
gának a 3-ik egyetemnek (pozsonyi Erzsébetegyetem) az elhelyezése is ez idő szerint még
megoldva nincs, a közgyűlés az egyet, theol.
fakultási bizottsághoz tette át az ügyet s egyben
a bizottság felhatalmazást nyert, hogy a minisz
tériummal, ha ennek szükségessége felmerül, az
ev. theol. fakultás felállítása ügyében tárgyalásokba
bocsátkozzék.
A theol. akad. nagybizottság jelentése után
az egyet, tanügyi bizottság jelentésével foglalko
zott a közgyűlés. Blatniczky Pál előadó bejelen
tette, hogy a leánygimnáziumok rendtartásával a
tanügyi bizottság nem készülhetett el, ellenben az
egyet, tanügyi előadó munkaköréré vonatkozó
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szabályzatot elkészítette. A szabályzatot a köz
gyűlés hozzászólás végett a kerületekhez fogja lebocsátani. Az egyet, tanitónöképzőintézet szervezésére
vonatkozó multévi határozatát a közgyűlés fenn
tartotta. De a mai bizonytalan idők és egyet, egy
házunk kialakulatlan helyzetét «em tartja alkal
masnak arra, hogy a bányai egyházkerülettel ez
ügyben a tárgyalás megindittassék. A bizottság
jelentése alapján a közgyűlés felterjesztést intéz a
kormányhoz a tankötelesek beiskoláztatásának
hatályosabbá tétele, az 1868. évi t.-cikkben meg
állapított bírságok felemelése tárgyában. Egy leg
újabban kiadott miniszteri rendelettel kapcsolato
san, amely a felekezeti iskolákhoz kirendelt állami
tanerők javadalmazásához való hozzájárulását
szabályozza, a közgyűlés utasítja az egyházakat,
hogy a tényleg megüresedett tanítói állásokat
szabályszerűen töltsék be, azokra áll. tanerők
kirendelését ne kérelmezzék, miután ez esetben a
tanítói állás egyházi forrásból eredő javadalmát a
rendelet szerint úgyis teljes értékben be kell szol
gáltatnak az állampénztárba; egyben felterjesztést
intéz a miniszterhez, hogy a kérdésben lévő tanítói
állások egyházi javadalmának az állampénztárba
visszamenőleg való beszolgáltatásától tekintsen el.
Minthogy a kultuszminiszter a legutóbbi időben
több oly tanügyi rendeletet bocsátott ki, amelyek
autonómiánkat érintik, a közgyűlés felterjesztést
intéz a miniszterhez, hogy amennyiben a jövőben
oly tanügyi rendeleteket ad ki, amelyek egyházun
kat is érdeklik, előzetesen a mi egyházi főható
ságainkkal is közölje tervezetét. A tanítóképzés
reformját a közgyűlés elvben helyesli ugyan, bár
jobb megoldásnak találta volna a négyévi elméleti
képzés után a még kétévi gyakorlati képzést,
azonban pénzügyi szempontból egyházunkra nézve
aggályosnak tartja a reformot s amennyiben azt
a mi tanitóképzőintézetünknél is keresztül kellene
vinnünk, felkéri a kultuszminisztériumot, hogy ezt
anyagi támogatás nyújtásával tegye lehetővé.
Ugyancsak a tanügyi bizottság javaslatára a köz
gyűlés felterjesztést intéz a kormányhoz, hogy az
iparos tanonciskolákban a vallástan rendes tantárgygyá tétessék.
Az egyet, nyugdijint. bizottság jelentését
Katzián János főesperes terjesztette elő, aki a
Gyürkyvel való összeköttetés megszakadása óta
mint ideiglenes nyugdijint. ügyvivő vezeti nyug
díjintézetünk ügyeit. A jelentésből örömmel hal
lottuk, hogy az intézet vagyonában, amely 5,044.864
koronát tesz ki, sem a megszállás, sem a kommu
nizmus semminemű kárt nem tett. A kommuniz
mus alatt a nyugdijint. vagyona ugyan elkoboztatott, azonban annak bukása után épségben
visszakerült. A nyugdíjazottak közül 206 Csonkamagyarországon, 145 a megszállott területeken él.
A cseh-szlovák területen lévő nyugdíjasok illet
ményei a cseh kormány vallásügyi referensének
utalványára,s Gyürky Pál ottani ügyvivő által
láttamozott nyugtákra a cseh adóhivatalok által
rendszeresen folyósittatnak. Hogy a jugoszláv és
román megszállás alatt élő nyugdíjasaink illetmé-
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nyeiket megkapják-e, arról nem tudunk. A nyug
díjintézet 1919. évi bevétele 640.070 kor., kiadása
395.175 korona volt s igy 244.895 koronát tőkésít
hetett. Az ideiglenes ügyvivő munkáját rendkívül
megnehezitette s akadályozza ma is, hogy a nyug
díjintézet törzskönyvei megszállott területen, Gyürky
Pál egyet, nyugdijintézeti ügyvivőnél rekedtek s
áthozataluk mindeddig nem sikerült. A közgyűlés
a nyugdijint. ideiglenes vezetésével továbbra is
Kaczián János főesperest bizta meg s elhatározta,
hogy az amerikai segélyekre való tekintettel ez
évben az amúgy is kisebb összegű drágasági
segélyeket nem osztja ki a nyugdíjasok között,
de a jövő évre tartalékba helyezi. Fényes Lajos
nyug. lelkész azon indítványa felett, hogy a nyug
dijak 50°/o-kal felemeltessenek, a közgyűlés mint
ez idő szerint meg nem valósítható óhaj felett,
napirendre tért.
Az egyet, gyámintézet, a Misszió Egyesület
jelentései után a Luther Otthonra vonatkozó jelen
tés került a közgyűlés elé s ezzel kapcsolatosan
a d.-i. egyházkerület felterjesztése, melyben az
intézet vezetésének megvizsgálását s a vizsgálat során
esetleg felmerülő bajok orvoslását kéri az egyet, köz
gyűléstől. A közgyűlés ez ügybeni állásfoglalását
függőben tartotta, miután az előadó bejelentette,
hogy Kermeczky György intézeti igazgató egy alap
talan hirlapi támadással kapcsolatosan fegyelmi
vizsgálatot kért maga ellen, ami el is rendeltetett.
A panaszok tárgyát az intézetbe fel nem vett
egyes lelkészfiak ügye képezte, mig Duszik Lajos
lelkész a jelenlegi igazgatónak az ifjak egyházias
és vallásos neveléséhez hiányzó pedagógiai kész
ségét panaszolta fel.
Végül a pénzügyi bizottság jelentésére került
a sor, amelyet Dr. szelényi Aladár egyet, főjegyző
terjesztett a közgyűlés elé.
Elsőbb is bejelentette a közgyűlésnek, hogy
a kormány az 1920. év I. felére, az eddig nyúj
tott államsegélyek összegét, mintegy 4870*ra redu
kálta a megmaradt lélekszám arányában s a kerü
letek államsegélyeit is, az eddigi gyakorlattól
eltérőleg nem az egyes egyházkerületeknek, de az
egyet, egyháznak utalványozta ki, ugyancsak ti
lélekszám arányában leszállított mértékben. Az
elnöki tanács felterjesztésére az 1920. év II. felére
szóló államsegélyeket a miniszter némileg ugyan
felemelte, de nem oly mértékben, hogy abból az
egyet, egyház szükségleteit fedezni tudná, mert
p. o. a közigazgatás költségei a lélekszám apadá
sával nem hogy fogytak volna, de az általános
drágulás miatt még inkább emelkedtek. Az 1920.
év II. félévre folyósított többletből a közgyűlés, a
min. rendelet értelmében, 30—30 ezer koronát
szavazott meg a püspököknek a kerületek által
megajánlott tiszteletdijaik részbeni fedezésére, mig
a fennmaradó többlet a pozsonyi—eperjesi theol.
akadémiák szükségleteinek fedezésére fordittatik.
A kerületek közig, szükségleteinek fedezésére
a közgyűlés összesen 150.000 K-t szavazott meg,
az eddigi 300.000 K helyett. Ebből a dunántúli
egyházkerületnek 70.000 K-t, a bányai egyház
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kerületnek 40 000 K-t, a dunáninneni és tiszai
egyházkerületnek 20—20.000 K-t. A közgyűlés
egyben felhatalmazta a pénzügyi bizottságot, hogy
amennyiben fedezetet talál, a kisebb kerületek
közigazg. segélyét felemelhesse, mert a népesebb
kerületek nagyobb lélekszámúkra támaszkodva
inkább képesek gondoskodni szükségleteik fede
zéséről. A közalap évi Jövedeltne 111.800 K-t tett
ki. A közgyűlés ennek terhére a missz. lelkészek
fizetését 4000 K-ra, a Luther Társaság segélyét
3000 K-ra emelte fel,-a dunántúli egyházkerület
nek 22.000 K-t, a bányai egyházkerületnek 15.000
K-t, a dunáninneni és tiszai egyházkerületeknek
10—10 000 koronát juttatott hitoktatói és missziói
célokra; a Luther Olthon fejlesztésére (5 uj hely
és hospicium létesítése) 17.800 koronát és a nyug
díjintézetnek kegydijakra 12.000 K-t szavazott
meg. A rendes adóalapi segélyek a meg nem
szállt területen levő egyházak mindegyikének a
megállapított összegben folyósittatnak. Az ame
rikai segélyre való tekintettel a közgyűlés a rend
kívüli adóalapi segélyeket nem osztotta ki. A köz
gyűlés végül utasította az egyet, pénztárt, hogy a
közigazg. segélyeket minden év december havá
ban, a rendes adóalapi segélyeket minden év
január havában egy évi teljes összegben (s nem
félévi utólagos részletekben) küldje meg az egy
házkerületeknek
A gyors tempóban lefolytatott gyűlés este 6
órakor záródott Geduly Henrik püspök imájával.
K.
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Teremtsünk szövetségi sajtó
alapot.
Az Országos Evangélikus Szövetség munká
sait eleitől fogva állandóan foglalkoztatta a lapindítás kérdése. Hiszen a szövetség céljainak
elérése, feladatainak betöltése természetszerű elő
feltételként követelik meg azt, hogy legyen sajtónk,
melynek hasábjain eszmét csinálhassunk, tervein
ket megbiráltathassuk s egyáltalán mozgásba hoz
zuk ismét egyházi életünk vérkeringését és véget
vessünk annak a nyomasztó csendnek, melyben
a tetszhalott szerepére voltunk kárhoztatva.
Ámde a lap pénzbe kerül, sok pénzbe. Kivált
a mai időkben, midőn a magas munkabérek és
papírárak mellett még a mi Kellner Ernőnk is
csak viszonylagosan olcsóbb árszabással tud az
ő szeretett lutheránus egyházán segíteni. Aki tehát
igazán örül annak, hogy sajtóakciónkat ennek a
lapnak megindításával bevezettük, s aki igazán
átérzi a szövetségi mozgalom nagy jelentőségét,
az ne érje be azzal, hogy előfizet a lapra, hanem
adakozzék a szövetség sajtóalapjára.
Kövessük Biszkup Ferenc mezőberényi segéd
lelkész példáját, ki a részére juttatott amerikai
szeretetadománynak tekintélyes részét (1000 K)
püspökéhez intézett meleghangú levél kíséretében
az egyházi sajtó céljaira ajánlotta fel, mert „az
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anyagi szükség enyhítése“ — úgymond — „vég
sőig fokozta“ benne a szellemi szükség érzetét;
s úgy érezte, hogy abból, amit a szeretet nevé
ben kapott, „Isten nevében“ adnia is kell vala
mit. „Nem feleslegből küldöm, csak jó szívvel“
— folytatja a levél — mert az 1000 korona az
adakozó szempontjából „úgyis nehezen nélkülözött
karéj“. „Csak jó szívvel!“ Ez az, amire a mi szö
vetségünknek oly végtelen nagy szüksége van.
Mert igaz, hogy nem mindenki részesült amerikai
szeretetadományban. De hányán vannak, akik Isten
jóvoltából gazdagabbak, mint a mezőberényi segéd
lelkész s lelkileg sokkal, de sokkal szegényebbek.
Akik csak szavalnak, agitálnak a „keresztény kur
zus“ mellett, de nem tesznek, nem áldoznak sem
mit. Szívleljük meg tehát a jó példát s adakoz
zunk az evangélikus sajtóra, hogy lapunk is erő
teljesen kivehesse a maga részét hitéletünk fel
lendítésében s az igazi evangéliumi keresztény
kurzus megszilárdításában.
A szövetségi sajtóalapra szánt adományokat
kérjük Artner Oszkár szövetségi pénztáros címére
(Budapest, Dorottya-utcá 4. sz.) beküldeni.
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Régóta készülődtem az egyet, gyűlésre fel
menni Budapestre. Lestem, böngésztem az újsá
gokat, vártam az esetleges híradást, mikor is lesz
az megtartva.
Végre dec. 9-kén reggel kezemhez jut az
„Evangélikusok Lapja“ és a „Jóbarát" — egyszerre
kettő is ! - - s ezekből megtudom a szomorú valót,
hogy .. . lekéstem.
Szomorú érzéssel szögezem le e tényt s azt,
hogy itt mégis csak valami mulasztásnak kellett
történnie. Az illetékesek bizonyára nem nagy
fáradsággal közzététethettek volna a különböző
napilapokba, ha már egyházi orgánumunk nem
is volt, egy rövidke híradást a gyűlés terminusáról.
így hát lemaradtam. Lehet, hogy velem
együtt többen is.
S. k .
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EGYHÁZI ÉLET.
1 f W ladár Miksa. | November hó 1-én
csendes visszavonultságban meghalt evangélikus
egyházunknak egy hűséges munkása, lelkészi
karunknak egyik nesztora, Wladár Miksa sziráki
nyugalmazott lelkész, nógrádi kiérdemült főes
peres. A fiatalabb nemzedék már alig ismerte.
De azoknak, akik szorgalmas tevékenységének
tanúi voltak, kik áldott jó szivének melegét
érezték, derült jó kedélyét, ártatlan humorát élvez
ték, nagyon fog hiányzani. Nem volt mély baráz
dákat szántó, uj mesgyéken járó vezér, de Isten
adta tehetségével szorgalmasan lelkiismeretesen s
teljés ambícióval igyekezett betölteni azt a helyet,
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ahová a közbizalom elhívta. Mint lelkész, mint a
nógrádi egyházmegye főjegyzője, al- és főespe
rese, mint a dunáninneni egyházkerület több
bizottságának tagja, hűséggel építette az Úr orszá
gát. Egyházközségében több társadalmi intézményt
kezdeményezett, létesített, hogy szeretett híveinek
anyagi előmenetelét, szellemi haladását biztosítsa.
Nem teher, hanem eleme volt a munka, még
akkor is, amikor mások elfáradva már, csak a
pihenés után vágynak. S mikor egyházközségének
gondozását fiatalabb erőnek adta át és nyuga
lomba vonult, még akkor sem szűnt meg dol
gozni, az egyház ügyei iránt élénken érdeklődni.
Csak külsőleg szakadt el az egyházi munka
mezőről, leikével ott élt mindvégig.
Ároni családból származott. Az egyház szol
gálatának szeretetét, mint családi hagyományt
örökölte, mert atyja, nagyatyja, 2 testvére is lel
készek voltak. A sámsonházi parochiában ringott
bölcsője. 1833-ban született, 1858-ban nősült,
nőül vevén Esztergályi Birit, a hálás kegyelettel
emlegetett Esztergályi Mihály egykori pestmegyei
főesperes leányát, kivel 62 esztendeig a legbol
dogabb és legpéld'ásabb családi életet élte. 1909.
év végén lépett nyugalomba. Halálát rövid, de
kínos betegség előzte meg, mig végre november
1-én a halál győzedelmeskedett az életén s a
bálványozott férj, a rajongással szeretett apa,
nagyapa — talán először — bánatba borította
kedves övéit s pihenni tért.
Temetése november 3-án ment végbe a
sziráki templomból, amelyben 44 éven át szol
gálta, dicsőítette az Urat. Családja, volt egyháza,
barátainak, tisztelőinek nagy sokasága fájó érzé
sekkel kisérte el utolsó útjára. Ravatala felett
Kiss István püspökhelyettes prédikált s festett
róla találó képet,. Belicza András helyi lelkész
pedig a hálás kegyelet hangján búcsúztatta az
elpihent melegen érző áldott jó szivet.
Szénszünet a theol. akadémián. A po
zsonyi-eperjesi theol. akadémián az első félév le
záródott. Az előadások december 15-től február 20-ig
szünetelnek, amikor megkezdődnek a második
félévi beiratkozások. A második félév megnyitása
március 1-ére van tervbe véve.
•
Követendő példa. A ceglédi kis evangélikus
egyház presbyteriuma legutóbb tartott gyűlésén
úgy a lelkésznek, mint a tanítóknak havi 800
korona drágasági segélyt szavazott meg, noha az
egyháznak az idén épületek tatarozására 100.000 K
s orgonája kijavíttatására 15.000 K rendkívüli
kiadása volt. A követésre méltó példát egyházaink
megértő figyelmébe ajánljuk!
Adóalapi segélyek. Az egyet, egyház pénz
tára az 1920 év második felére szóló adóalapi
segélyeket az egyes egyházkerületek pénztárainak
megküldte.
Sántha Károly ünnepély. A salgótarjáni
egyház jeles egyházi költőnk tiszteletére f. hó 5-én
jól sikerült ünnepélyt rendezett szép számú közön
ség részvétele mellett. Az ünnepélyen a költő mél
tatásán kivíil két szavalat is volt Sántha költe-
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ményeiből, majd egy gyOnyOrfl sióló ének, hegedű
és orgona kisérettel/ mely a közönségre mély be
nyomást tett.
<
,
Adventi esték. A salgótarjáni egyház a már
évekkel meghonosított s igen népszerűvé vált
advent esti ünnepélyeit ez idén is megtartja. Az
eddigi 3 este zsúfolásig megtöltötte — vallás
felekezeti különbség nélkül — a jól fűtött és
ragyogó villanyfényen úszó templomot, amelyben
az ének-, zeneszámok, szavalatok s előadással
kapcsolatos estéket tartani szokták. Az eddigi elő
adásokat .Jézus" cimmel Jeszenszky Károly lel
kész; „Sántha Károly" cimmel nógrádi dr. Pap
Dezső jeles kőltő és .Krisztus mint az emberiség
megváltója" cimmel Szabó Dezső ref. lelkész
tartották a közönség osztatlan elismerése mellett.
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S Z Ö V E T S É G I HÍREK.
Az O rszágos Evangélikus Szövetség első
választm ányi Qlése f. é.. dec. 10-én tartatott
meg, melyen a vidéki tagok sajnos — a közbejött
vasúti forgalom korlátozása folytán — csekély
számban voltak képviselve. Az elnökség azért
hívta össze csak most a választmányt, mert be
akarta várni a vidéki Szövetségeknek legalább
részbeni megszervezését, valamint a Szövetség
által tulajdonilag átvett .Evangélikusok Lapjának"
tényleges megindítását. Az igazgatótanács, mely
a megalakulás óta öt ülést tartott, terjedelmes
jelentésben számolt be az Országos Szövetség
által kezdeményezett eddigi akciókról. A jelentés
beszámol a helyi szövetségeknek eddig 18 gyüle
kezetben, illetve lelkészkörben történt megalaku
lásáról, a nyomtatványok utján és az egyházmegyei
gyűléseken élőszóval is kifejtett propagandáról,
valamint a legközelebbi időben várható további
szervezkedésekről Egyébként több helyen Szövet
ség, illetve egyesület néven már régebben létesül
tek egyháztársadalmi és belmisszióí szervezetek,
melyeknek az Országos Evang. Szövetség alap
szabályai szerint eszköziendő újjáalakulása folya
matban van.
Az igazgatótanács lépéseket tett aziránt, hogy a
fővárosban működő theologiai akadémia hallgatói a közgazdasági fakultás segítségével a lelkipásztorokat kiválóan
érdeklő közgazdasági tárgyak körében rendszeres szak
képzést nyerjenek Az ez irányban folytatott tárgyalások
folyamatban vannak. A Szövetség továbbá gondot fordít
arra, hogy a lelkészek az O. M G. E. által tartott gazda
sági előadásokon, tanfolyamokon részt vegyenek s ezirányban az O. M. G. E. vei is érintkezésbe lép.
Evangélikus népünk gazdasági megerősítése érdeké
ben lépéseket tett a Szövetség aziránt, hogy oly gyülekeze
tekben, ahol háziipari tanfolyamok szervezése sikeresnek
ígérkezik, a tanfolyamok eszméje lelkészeink részéről is
propagáltassék és Szövetségünk utján a földmivelésügyi
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kormány támogatása kieszközöltessék. A tanfolyamok egyes
egyházközségekben már meg is szerveztettek. Lelkészeink
nek és tanítóinknak a gyógynövénygyüjtésbe való bevonása
szintén tervbe vétetett.
A Szövetség igazgatótanácsát az evang. kórház fel
állításának gondolata is foglalkoztatta. Alkalmat nyújtott
erre a Lorántffy Zsuzsanna egyesület-kórháza részéről
előterjesztett az a kérelem, hogy ez a kérdés evangélikus
körökben is propagáltassék. s a választmányba evangélikusok
is delegáltassanak. Az igazgatótanács azonban arra a meg
győződésre jutott, hogy inkább egy külön evang. kórház
létesítése vétessék programmba; ebben az irányban a
gyámolitó bizottság, illetve a kiküldendó kórházi albizott
ság fog javaslatot tenni.
Az igazgatótanács az evangélikus lakosság egyetemét
érdeklő elvi és országos jelentőségű kérdések megvitatása
céljából a tél folyamán sorozatos előadásokat kíván ren
dezni, melyeknek tárgyai legközelebb meg fognak álla
píttatni.
A budapesti főiskolai hallgatóknak a belmisszióí
munkába való bevonása szintén tárgyalás anyagát képezte.
Egyelőre e tekintetben a budapesti evang. leányegyesület
s a theológia tanárai fejtenek ki az egyetemes egyház
Qllöi-uti imatermében tartott vasárnapi estélyek keretében
elismerésre méltó tevékenységet.
A folyó év őszén egyébként több gyülekezet kere
tében tartottak az illető helyi Szövetségek vallásos esté
keket és hangversenyeket A fővárosban a deák-téri
Szövetség kulturális szakestélye fejtett ki nagyobb tevé
kenységet A budai és fasori Szövetségek vegyeskarokat
szerveztek. A deáktéri Szövetség gyermekkart szervezett.
A Szarvason, Orosházán, Újpesten, Salgótarjánban, Balassa
gyarmaton, Székesfehérvárott stb. tartott reformációi s
egyéb ünnepélyek már a szövetségi mozgalom hatása
alatt állottak.
A Szövetség igazgatótanácsa a földbirtokreformról
szóló törvény nemzetgyűlési tárgyalása során közbenjárt
a törvénynek oly értelmű kiegészítése iránt, hogy a keresz
tyén egyházak lelkészeik és tanítóik ellátása végett földet
vásárolhassanak. Habár a törvény 2. §-ának ily értelmű
kiegészíttetése nem sikerült, a felvetett eszme kielégítően
érvényesült a törvény végső rendelkezéseiben, melyek
szerint az állam részére biztosított kisajátítási jog alapján
egyhazaink ilynemű igényei kielégítésre számíthatnak.
Erről az intézkedésről az igazgatótanács az egyete
mes közgyűléshez tett jelentésében is megemlékezett s
javaslata értelmében az egyetemes közgy űlés határozatilag
ki is mondotta azt, hogy a gyülekezetek figyelmét a szóbanforgó törvényes kedvezmény igénybevételére felhívja
Ugyancsak az Orsz. Szövetség előterjesztése alapján ki
mondotta az egyetemes közgyűlés azt is, hogy a lelkészek
és tanítók javadalmainak földben és terményjárandóságban
való megállapítását valamint az ily értelemben rendelkező
régi megbízólevelek érvényének a lehetőség szerint való
helyreállítását kívánatosnak tartja. (Ezt a kérdést egyébként
külön cikkben bővebben is meg fogjuk világítani.)

A személyi és kisebb jelentőségű kérdésekre
is kiterjedő igazgatótanácsi jelentés letárgyalása
során különösen behatóan foglalkozott a választ
mány egy a tavasszal rendezendő protestáns nagy
gyűlés kérdésével; mely kérdésnek a kálvinista
és unitárius szervezetekkel való letárgyalására egy
szükebb bizottság küldetett ki. Ugyancsak egy
szükebb bizottság nyert felhatalmazást arra, hogy
a dunántúli Luther-szövetség vezetőivel a két
Szövetség együttműködésének rendezése érdekében
lépjen mielőbb érintkezésbe.
Az alapszabályok értelmében kiküldendő
bizottságok tagjainak megválasztása után az ülés
véget ért.
Karácsonyi vásár. A salgótarjáni evang.
nőegylet az evang. szövetséggel kapcsolatban a
tagok által készített tárgyakból f. hó 14-én és
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18-án karácsonyi vásárt rendez, mely iránt már
eddig is igen nagy az érdeklődés s kétségkívül
sikerrel is fog végződni.
A szarvasi evang. szövetség, mely a
reformáció emlékünnepén alakult meg, dec. 19-én
Tessedik Sámuel szarvasi ev. lelkész, az ország
első gazdasági szakiskolájának alapítója emlékeze
tére ünnepélyt rendez, melyen Dr. Szelényi Ödön
theológiai tanár tart előadást.
Nőegyleti estély. A balassagyarmati Evang.
Nöegylet nov. hó 20-án igen szépen sikerült
műsoros estélyt rendezett az ottani vármegyeház
nagytermében. A város közönsége — valláskülönb
ség nélkül — igen nagy számban jelent meg az
estélyen s zsúfolásig megtöltötte a nagy termet.
A nőegylet agilis vezetősége, élén Nagy Mihályné
alispánnéval, helyi műkedvelőkből nívós és vonzó
programmot állított össze, az estélynek azonban
legkiemelkedőbb pontja Kovács Sándor theol.
akad. tanárnak eszmékben gazdag, mély tartalmú
„Nemzeti feltámadásunk“ cimen megtartott elő
adása volt. D. Kovács Sándor előadásában nem
•csak a forma mesterének bizonyult, hanem benső
érték tekintetében is olyat nyújtott, amivel a nagy
hallgatóságot lebilincselte s mély nyomokat hagyott
lelkében. Az erkölcsi siker mellett nem maradt el
az anyagi siker sem : az estély bevétele a 20.000
koronát jóval meghaladta. A nőegylet, mely a
reformáció 400 éves jubileuma alkalmából alakult
meg, 3 év alatt tanujelét adta hivatottságának,
kitűzött céljait (evang. árvák felruházása, szegények
istápolása, az evangéliumi öntudat erősítése) szé
pen oldja meg, Balassagyarmat társadalmi életében
tényezővé vált, miről meggyőzött bennünket ez a
legutóbbi nagy estély is, melyet éjvezettel hall
gattunk végig. Bár minél több egyházunknak
volna ily belmissziói szerve, mert az az egyház
eleven erejét és élő tevékenységét nagyban fokozná
lelkiekben és anyagiakban egyaránt.
^
A budai Mária Dorottya jótékony nő
egylet kelenföldi köre dec. 11-én a Gellértfürdő nagy csarnokában művészi előadásokkal
bevezetett és rendkivül jól sikerült táncestélyt
rendezett, melynek jövedelme a Kelenföldön épí
tendő evang. templom alapját nagy összeggel
gyarapította. Az estélyt Szűcs Gábor lelkésznek,
a kelenföldi evangélikus mozgalmak fáradhatatlan
szervezőjének megnyitója vezette be, mely után
Szentistványi Juliska énekelt, Bakó László szavalt,
Kerpely Jenő gordonkázott, Dr. Cholnoky Jenő
egyetemi tanár pedig „A napsugár diadala“ cimen
tartott tudományos, szellemes és hazafias előadá
sával tette teljessé a közönség műélvezetét. Majd
Balogh L. zenekara adott elő kurucdalokai s a
nőegyleti hölgyek pompás büféjének megostromlása után kezdetéi vette a tánc, melyben örömmel
konstatáltuk a csárdás újabb térfoglalását s az
ízléstelen táncok kiküszöbölését.
Dr. Káldy Gyula bpesti orvos és nővérei
édesatyjuk emlékezetére 10.000 koronás alapítványt
tettek az Orsz. Evang. Szövetség céljaira. Dr. Káldy
Gyulának eddig is nagy érdemei voltak a szövet

ségi munka előkészítése körül s a pesti (deák-téri)
szövetség gyámolitó szakosztálya az ő kitartó
agitálása révén teremtette meg a kitünően bevált
s állandó vagyongyarapodást eredményező „Holmi
vásár“ intézményét. A „Holmivásár“ közelebbi
ismertetésére — vidéki tagjaink élénk érdeklődése
folytán — még visszatérünk.
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Hivatalos közlemények.

Pályázat.
A magyarhoni ev. egy. egyház pályázatot
hirdet az egy. közgyűlés által az egy. főjegyzői
irodában szervezett előadói állásra. Pályázhatnak
ev. lelkészek, akik nagyobb gyakorlattal, esetleg
jogi képzettséggel is rendelkeznek; elsősorban
menekült lelkészek jönnek figyelembe. Az állás
javadalma az összes beszámítható illetményekkel
együtt mintegy 30.000 koronában fog megállapittátni. A pályázatok az egyet, főjegyzőnél (Budapest,
IV., Ferenc József rakpart 3. sz.) f. évi dec. 31-éig
nyújtandók be.
Budapest, 1920 dec. 14.
Az elnökség.
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Szerkesztői üzenetek.
T. L. Cegléd: Kedves soraidat s jó tanácsaidat
köszönjük. Magunk is úgy gondoltuk, csak előbb essünk
túl a kezdet nehézségein, mert sok ellentétes érdeket kell
kiegyenlítenünk s összhangba hoznunk, de hisszük, hogy
sikerülni fog. Munkatársi közreműködésedet nem csak
köszönettel vesszük, de kérjük! — J. K. Salgótarján:
Küldeményedet megkaptuk. Köszönet érte. Politikai cikkek
közlésénél óvatossággal kell eljárnunk, mert lapunk nem
politikai jellegű. Állandó munkatársi készségedet kész
örömmel vesszük. Lapunk terjesztéséért köszönet!

Kiáltás a viharban.
Dr. Raffay Sándor

evang. püspök egyházi
beszédei a kommunizmus idején.
Ára felárral együtt 10 korona.

Imakönyv
evangéliumi keresztyének szá
mára. Irta Dr. Raffay S án d or.
Kaphatók K 4 0 .— és m agasabb árakon.

Fénysugarak.

A magyar gyermekek
számára. Szerkesztette Dr. Raffay S ándor.
Ára kötve felárral együtt K 26*40.

Nemes ösvényeken.

A magy. ifjúság számára. Szerk. Dr. Baffay Sándor.
Ára kötve felárral együtt K 2 6 .4 0 . ’
Úgy ezek, mint egyéb karácsonyra alkalmas ajándékok
gyermekeknek és felnőtteknek

Scholtz T e s tv é re k
•

könyv- és papirkereskedésében

B u d a p est, IX., F eren c-k öru t 1 9 —21. sz.
kaphatók.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest,
V. kér., Csáky-utca 10. szám.

VI. évfolyam.

Budapest, 1920 december 20.

34. szám

EUUKEUKUSOK UCM
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Megjelenik minden vasárnap.

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS SZÖVETSÉG.
Felelő* szerk esztő ;

Társszerkesztő és felelős kiadó:

Kirchner Rezső püspöki titkár.

Dr. Scholtz Oszkár az O. E. Sz. igazgatója.

Karácsony.
Lukacs 2. 1—14.

Az adventi várakozás beteljesedése: kará
csony szent ünnepe, mint az időnként visszatérő
üstökös csillag az égen, újra széthinti fényét a
vallásos szivekben! A templomokban és családi
házakban újra megnyílik a menny a jobb időket
váró lelki virrasztók felett ; az áhitat csendjében
újra megzendül a régi angyali ének az Urnák népe
között; újra égi fény világítja be földi utainkat.
Ünnepe van az Isten országának! Áhítattal, hittel,
szeretettel telnek meg az imádkozó szivek. Ünnepe
van az egész emberiségnek! Mert az idők teljes
ségében, a Jézus vallásában uj világ tárult fel az
^mberek előtt. Öröme van ma minden szívnek s
ez öröm mind összefoglalható ebben az egyetlen
mondásban: Megtartó született néktek. Megtartó
a kétségek között, megtartó az igazság ösvényén,
megtartó az Istennel való szent közösségben. Meg
tartó, akihez bátran hozzásimulhatunk, mint gyenge
növény az erős támaszhoz, mert Ő meg nem inog,
el nem esik, de vele együtt megállhatunk mi is.
Óh van nekünk okunk a karácsonyi örömre, nem
hiába tölti el az öröm e szent ünnepen minden
ember szivét. S el is kell töltenie. A szeretet és
kegyelem e nagy napján ne legyen bánkódó, nél
külöző, nyomorgó, elfeledett, leigázott, gyűlölt
azok között senki, akik ugyanazon isteni kegye
lemnek és szeretetnek tárgyai. A földön legyen
békesség és az emberekhez jóakarat! Ez a kará
csony kötelezése. Ha nekünk jól esik az isteni
jóság, szeretet és kegyelem tapasztalása, úgy nekünk

is gyakorolnunk kell azt mindazokkal szemben,
akik rászorulnak. Csak akkor leszünk méltók a
szeretetre, ha szeretet tölti be szivünket. Amint
Isten midnyájunkat fiáknak néz, úgy nekünk is
mind testvéreknek kell egymást tekintenünk. A sze
retet mértékéül pedig a maga szeretetét állifla
elénk az Ur, amikor igy sz ó l: Amint én szerette
tek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Nem elég
jóleső érzéssel hangoztatnunk, hogy a karácsony
a szeretet ünnepe, amelyen Isten megadta nekünk
azt, ami boldogságunkat és üdvünket eszközli,
hanem át kell éreznünk azt a kötelezést is, hogy
a karácsony bennünket is szeretetre sarkal, hogy
valósuljon meg e világon mindenütt az. angyali
üzenetben adott isteni akarat: E földön békesség
és az emberekhez jóakarat. Isten megmutatta
jóakaratát az emberekhez, meg kell mutatniok az
embereknek is egymáshoz. És ha majd mindenki
megmutatja, ha majd mindenki méltókép ünnepli
a karácsonyt, akkor valósul meg a másik kötele
zés, mely szintén szól az egész világnak, szól az
égnek és a földnek egyaránt: Dicsőség a magas
ságban Istennek!
Dicsőség azért, hogy Megtartót küldött. Dicső
ség azért, hogy jóságát, atyai szerető kegyelmét
megmutatta nekünk. Dicsőség azért, hogy a foly
ton kétkedő emberi lelket bizonyossá tette, hogy
az égben szerető gondoskodás kiséri minden lép
teinket.
De ne legyen dicsőítésünk csak puszta szó.
A szó fel nem hat az égig, oda csak a tiszta
érzés jó illata száll fel. A hitből fakadó sóhajnak
szárnyai vannak, melyek áttörik az ég boltozatát
is és csak Istennél nyugszanak meg. Szivbeli
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hálával dicsőítsük a szeretet Istenét! Sőt még ez
sem elég. Tettekkel mutatta meg a jó Isten hoz
zánk való szeretetét, nekünk is tettekkel kell őt
dicsőítenünk. Egész életünk, minden gondolatunk,
érzésünk, vágyunk, törekvésünk Isten dicsőségét
szolgálja! S amint az Ur mintegy folytonos kará
csonnyá teszi az életet naponként megújuló gaz
dag áldásaival, úgy kell nekünk is szakadatlanul
dicsőítenünk a legjobb mennyei Atyát.
Legyen egész életünk örök karácsony, akkor
valósul meg majd igazán az angyali szózat:
Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békes
ség és az emberekhez jóakarat!
k.

„C se n k a -M a g y a ro rszá g — nem o rs s ä g ,
Egész M ag y aro rszág — m e n n y o rs z á g !“
l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , g | | | | | | | , | | „ | | M |||,

1,1,11,,1,

Fohász.
Ki fölcsigáztad értelmünk fokát
S tagolt szavakra ngitád szá n ka t;
Ki szivünk rejtekét úgy alkotód\
Hogy érzi mindenik csodádat; —
Ki a bimbót virággá fakasztod
S a sejtbe az életet tevéd; —
Ki az embert e földön marasztod,
De lelkét repülni engeded; —
— Nagy alázattal borulunk E lé d !

—

Legősibb őseink élményeit
Ébresztgeted fe l álmainkban . . .
Kezed az idők űrjén átsegít
S létünk im ’ végeláthatatlan.
Mit elvetettél százezer éve
— Ember szivébe hintve magod —
Kihajtja újra jóságod fénye,
A z elfelejtett gondolatot:
— E l nem múló a Te akaratod!
Te voltál a Kezdet, Te vagy a Vég,
A Nap, Hold s a csillagok útja
N csak Te tudod, hogy e nagy mindenség
Pályáját végig m iért futja . . .
flészeid vagyunk; változó formánk
Tiéd ha rossz és Tiéd ha jó,
Hozzád emeljük k i alvó orcánk,
Életek Ura, Jelenvaló,
— Halálunk angyala , Mindenható.
Telegdy Jenő.
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Regnum Christianum.
Evolúció és revolució hullámai viszik előbbre
az emberiség hajóját.
Az evolúció a csendes vizeken evezés hala
dása. A revolució a hirtelen támadt vihar örvénylő
rohanása.
Amannál a haladás lassúbb, de célosabb,
emennél gyorsabb, de sokszor céltudatlan.
Az evolúciót a bölcsek irányítják, a revoluciót
a szertelenek inditják meg és vezetik, mig bírnak
vele.
Mind a kettő teremthet uj korszakot, de mig
az evolúció a múltak eredményeinek felhasználá
sával tervszerűen épit, addig a revolució a jövőnek
vet hevenyészett fundamentumot, sokszor éppen
csak a megtiport múlt eredményeinek törött rom
jaiból.
Mind a kettő uj élet indítója, uj célok tüzője.
Csakhogy az uj élet a revolucióban fájdalommal,
vérnek és könnynek, keservnek és gyásznak özö
nével indul, mig az evolúció virág plántálásával,
gyümölcs érlelésével, eszmék termelésével, akarások
diadalával, álmok valósításával gyönyörködteti az
emberiséget. A revolució a rombolás zajával és
pusztításaival remegteti, az evolúció a nyugodt
teremtés örömeivel ittasitja meg az emberi lelket.
Mi mind a két hatalom uralmát láttuk és.szemIélhettük. Mi olyan kor szülöttei és szenvedő hősei
vagyunk, amelyben az evolúció a revolucióba
csapott át, majd meg a revoluciónak az evolúcióba
való átzökkenését a társadalom megkorbácsolt
életén szemíől-szemben láthattuk és az átviharzás
minden kártevését a tulajdon lelkűnkben figyel
hetjük meg. És most részesei vagyunk az evolúció
vajúdásának, midőn a revolució hullámainak
iszapját eltakarítva, az összetörött múlt romjain uj
jövő építésére készülődünk.
Ne ütközzünk meg rajta, ha a vajúdás hosszú
és kínos, sem azon, ha a készülődés kapkodó és
tétova. Végtére is jövőt alapozunk, mert a múlt
váratlanul kiszaladt a lábaink alól. S mert sem a
múltra nem támaszkodhatunk, sem a jövő rév
partjára még nem tudtuk rátenni lábainkat, azért
a szédítő ingadozás, azért a lelkek kínos és szá
nalmas tengeribetegsége.
Eddig csak egy szilárd pontot teremtett a múlttal
szakitó, jövőt akaró társadalom hánykódó lelke.
Ez a szilárd pont az a felismerés, hogy ez összetört
magyar nemzeti élet, e szétzilált, a forradalmi
lázban felforgatott, e kormánya vesztett, vezérfénye
aludt hajóban vergődő magyar társadalom egyedül

1920

H V A M G á lilK U S O K Ü A P J A

a keresztyén és nemzeti eszmény gondolatában
találhatja fel a biztos jövendő uj fundamentumát.
Az eszmény egy olyan társadalom teremtése,
melynek életét a krisztusi igazságok és az evan
géliumi erkölcsök telitik meg, egy olyan nemzet
formálása, melynek vezérlő fénye a nemzeti ön
tudat. E kettős eszmény ölelkezéséből kell meg
születnie a magyarság uj jövendőjének.
Ezt a törekvést fejezi ki a keresztyén kurzus
vagy irányzat egyszerű kitétele. A keresztyén kur
zust a revolució szenvedései teremtették meg s az
uj jövő evolúciójának szolgálata adja meg az
élethez való jogát. A keresztyén kurzus feladata,
célja és hivatása: öntudatosan lerakni a kérésztyénség eszméivel szervezkedett, de összetört magyar
nemzet uj jövendőjének fundamentumát. E funda
mentumnak két pillére van: a keresztyén életideál
és a nemzeti öntudat. Mindkettő megromlott a
revolució előtt és összetört a revolucióban. A ma
gyarság lelkében lassú, sorvasztó munkával elal
tatták a keresztyén öntudatot és alapjaiban rontot
ták meg a nemzeti öntudatot. És ez a megrontás olyan
mesterien folyt, hogy a keresztyén ideálok hivatalos
elkötelezettjei sem vették észre, hogy sokszor öntudatlanul, de eszközeivé szegődtek a saját ideál
jaikat romboló munkának és a legsúlyosabb nem
zeti vezéregyéniségek sem eszméltek rá, hogy
lélekrontó irányzatok istápolóivá és szolgáivá
lettek. Ma már mindenki nyilván látja a pusztu
lásból, milyen rejtett erők málasztották szét ezer-»
éves hazánk alkotmányos és erkölcsi fundamen
tumait. Ezek újjáépítésére vállalkozott a keresztyén
kurzus a maga kettős elvével.
A cél azonban egy és egyetlen: a keresztyén
nemzeti élet megújítása, a keresztyén Magyarország
megépítése. A cél tehát a Regnum Christianum!
Álljunk meg. e szónál, mert minket, evangé
likus magyarokat lelkűnkben érdekel az a kérdés,
hogy a Regnum Christianum voltaképpen mit is
foglal magában ? A keresztyén kurzusnak a magyar
jövőt célzó evolúciója követeli, hogy e tekintetben
semmiféle félreértés ne rontsa a keresztyén ma
gyarság nemzetépitő és keresztyén ideálokat mentő
testvéries együttmunkálását.
A Regnum Christianum ideája azt a köte
lezést rejti magában, hogy ennek az országnak
valamennyi intézményében, társadalmi egész életé
ben, szellemi élete mindenféle megnyilvánulásában,
tudományos és gazdasági, művészi és alkotmányos
törekvéseiben mindenütt a jézusi életfelfogás legyen
az irányitó elv, az átható gondolat, a vezérlő
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eszme. A jézusi életfelfogás és világnézet a maga
tisztaságában és a maga egészében egyetlen kérész,
tyén egyháznak sem birtoka, mert mindegyik csak
annyit mondhat magáról az apostollal: „Rész
szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a
prófétálás“. Amely keresztyén egyház magát a tel
jes jézusi eszmény birtokosának állítaná, ámítaná
önmagát és ámítaná az emberiséget. De éppen
ezért a keresztény egyházakban rész szerint élő és
ható jézusi lélek együttműködése és összeborulása
meg tudja teremteni azt a krisztusi szellemet, amely
nek vezetésével egy nemzet öntudatosan indulhat
el az uj jövendők felé. A keresztyén kurzus csak
akkor válhatik igazán mentőjévé ennek a sülyedő
nemzetnek, akkor lehet igazán alapjává a jobb
jövendőnek, ha mindenféle egyoldalú felekezeteskedést mellőzve az egységesítő jézusi szellem türel
mével és megértésével tömöríti az ugyanazon keresz
tyén életforrásból eredt, de külön-külön történelmi
mederben csörgedező élővizeket, melyek az egyénesült
keresztyén egyházakat áthatják és éltetik.
Minden, ami az egyesülést gátolná, hátrál
tatná vagy feszélyezhetné, gyengíti magát az ala
pot és kockáztatja a célt. Nem helyes tehát a
Regnum Marianumot egyetemes célul kitűzni, mert
ez nem egységre, hanem széthúzásra vezet. Krisztus
nál mindnyájunk útja találkozik, Máriánál ellenben
szétágazik. Ez olyan tény, mellyel számolni köte
lesség. Még akkor is, ha nehéz és kényes a
számolás. Számolni kell a keresztyén kurzus és a
nemzet egységes építésének mindennél szentebb
érdekéből. A Regnum Marianum felekezeti jelszó,
mely nem teremtheti meg a keresztyén egyházak
teljes egyesülését. És ha a teljes egyesülésnek, a
szoros testvéri összesimulásnak megteremtésére
és fenntartására komolyan törekszünk, akkor olyan
jelszót kell választanunk, mely magasabb egységet
jelent, mindenkit kielégít, minden félrevezetést
kizár, mindent egybefoglalhat és ez a Regnum
Christianum I
Most, mikor a Magyarhoni Evangélikus
Egyetemes Egyház kétesztendei kényszerű hall
gatás után ismét összeült és készséggel áll újra
a nemzetépitő munkába, most, midőn az Országos
Evangélikus Szövetség a jézusi testvérszeretet
önzetlen lángolásával nyújtja munkás jobbját
Csonka-Magyarország keresztyén magyarjainak:
nekünk evangélikusoknak ezt a kérdést tisztáznunk
kellett. Mert sokan vannak, akik köreinken kívül
a keresztyén nemzeti irányzatot másként értel
mezik mint ahogy kell és sokan vannak, akik
körünkben a keresztyén nemzeti irányzatot nem
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látják tisztán, avagy bizalmatlansággal nézik. De
körön kívül és körön belül egyaránt meg kell
érteni, hogy a keresztyén nemzeti irányzatnak
más célja és más tartalma nem lehet, mint a
nemzeti öntudattól áthatott és az igazi krisztusi
erkölcstől vezetett Magyarországnak, tehát a Regnum
Christianumnak a megépítése. Ez a mi ideálunk,
ez a mi törekvésünk is. Ezért igaz magyar lélek
kel, törhetetlen evangéliumi buzgósággal minden
munkára és áldozatra készek vagyunk és hisszük,
hogy munkánk és áldozataink nyomán uj életre
támad a most sírba kényszeritett ősi szent haza!
Dr. Raffay Sándor.
IIIIIIIIIIII1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII> IIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* IIIIIIIIIII« III

A trianoni békeszerződésnek
evang. egyházunkat érdeklő
rendelkezései**
A békeszerződés azokat a viszonyokat és
kérdéseket, amelyek az elszakított területeken levő
híveink és anyaegyházunk között felmerültek és
még felmerülni fognak, részletesen nem rendezik.
Mint általános elvet megállapítja a III. rész VI.
címében a kisebbségek védelmét, amidőn arra
kötelez bennünket, ami nálunk régen törvény, hogy
az ország minden lakosának születési, nemzetiségi,
nyelvi, faj- vagy vallási külömbség nélkül az élet
és szabadság teljes védelmét biztosítsuk és miután
ez az elv a nemzetek szövetségéről szóló egyezségi
okmány 14. cikke értelmében szomszédainkat is
kötelezi, az elszakított területeken levő evangélikus
híveink autonómiája és vallásszabadsága a szom
széd államokban is papiroson biztosítva van, de
ezzel a magyarhoni evangélikus egyház szétszakí
tásából támadt kérdések egyáltalában nincsenek
megoldva.
Ezekre nézve a szerződés 14., 47. és 52.
cikkei Ausztria kivételével minden egyes szomszéd
államra vonatkozólag következően rendelkeznek:
„Mindazokat a kérdéseket, amelyeket a jelen
szerződés nem szabályoz és amelyek az említett
területek átengedése folytán felmerülhetnek, későbbi
egyezmények fogják rendezni“.
Hogy kik közt lesz kötendő ez az egyezmény,
arról a szerződés nem rendelkezik.
Az egyházak érdeke, hogy ezekben az egy
házat érdeklő ügyekben az egyezmény megkötésére
* Sztehlo Kornél egyet, ügyésznek az egyet, egyház közgyűlése
«lé terjesztett véleménye.
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befolyásuk legyen. Kívánatos, hogy azokban a
bizottságokban, amelyek az egyezményt előkészítik,
esetleg megkötik, az egyházak képviselve legyenek.
Legcélszerűbb lesz tehát vegyes bizottságokat
alkotni, amelyekben a szerződő államok képviselői
mellett az érdekelt egyházak is résztvesznek.
Az egyezmény kiterjedhet az egyházi szer
vezetre, a hitélet kölcsönös ápolására, az egyházi
törvényhozásra, közigazgatásra, törvénykezésre,
iskolaügyre és az egyházat érdeklő vagyoni kér
désre*
Az egyházi szervezetet illetőleg, egyetemes
egyházunk képviselete már nyilatkozott, midőn a
vallásügyi minisztertől ez év tavaszán bizalmasan
megkérdezve lett, miként óhajtanák a magyarhoni
egyházak a jogviszont köztük és az elszakított
területen lakó híveik közt rendezni? Egyetemes
egyházunk képviselete válaszában azon óhajtásnak
adott kifejezést, hogy az elszakított területeken is
megmaradjon a protestáns egyházak szervezete és
a szervezet összefüggésben maradjon és belekap
csolódjék a magyar területen lévő egyházak szer
vezetébe és változás csak annyiban legyen, hogy
a megszállott területeken a magyarhoni egyházhoz
tartozó hívek felett a legfőbb felügyeleti jog
ezentúl azon államhatalmat illesse meg, melyhez
a kiszakított terület csatolva lett.
Habár kevés reményem van, hogy a szom
széd államok kormányai ezt a rendezést elfogad
ják, mégis meg kellene kísérelni azt, főkép elszakí
tott evangélikus híveink érdekében, akik a régi
kapocs fenntartása esetében mindazon erkölcsi és
anyagi javak élvezetében megmaradnak, amelyeket
részükre az anyaegyházhoz való tartozás biztosí
tana, mig teljes elszakadás esetében magukra
hagyatva, teljesen idegen államhatalmak kényekedvére volna sorsuk bízva.
Az ekként óhajtott szervezkedés nemsikerülte
esetében az egyezmény tárgyát főkép a vagyoni
kérdések képeznék.
Ezekről a békeszerződés 256. cikke intéz
kedik ekként:
„Azoknak a javaknak elosztását, amelyek olyan
összességeknek vagy olyan erkölcsi testületeknek
birtokai, amelyek tevékenységüket a jelzett szer
ződéssel feldarabolt területeken gyakorolták, külön
egyezmények fogják szabályozni“.
A vagyoni kérdések rendezését illetőleg figye
lemre méltó a békeszerződés 250. cikke.
Ezen cikkből következik, hogy az ország
területének feldarabolása nem ad jogcímet az egy-
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ház vagyonának elkobzására. A 250. cikk szerint
ugyanis:
„A 232. cikk és a IV. címhez tartozó függelék
rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával a
magyar állampolgároknak vagy a magyar állam
polgárok által ellenőrzött társaságoknak a volt
Osztrák-Magyar Monarchia területein fekvő javat,
jogai és érdekei nem esnek az említett rendelkezé
sekben megszabott lefoglalás vagy felszámolás alá.
Ezek a javak, jogok és érdekek a jogosultak
nak minden ilyen rendszabálytól vagy a kisajátí
tásra, kényszerkezelésre vagy zár alá vételre
vonatkozólag 1918. év november 3-ától a jelen
szerződés életbelépéséig alkotott bármely rendel
kezésektől mentesen, fognak visszaadatni. Az említett
javak, jogok és érdekek abban az állapotban fog
nak visszaadatni, amelyben azok a szóbanforgó
rendszabályok alkalmazása előtt voltak.
Azokat a felszólalásokat, amelyeket magyar
állampolgárok a jelen cikk alapján esetleg elő
fognak terjeszteni, a 239. cikkben említett döntő
bíróság jogja elintézni.*
A békeszerződés ezen cikkének helyes magya
rázatából folyik, hogy a szomszéd államok az
egyetemes egyház által kezelt alapítványokból
részt nem követelhetnek. Az alapítvány kezelése
a magyarhoni evangélikus egyháztól el nem vehető
és az alapítvány célja ezután is teljesítendő. Ha
az alapitó nem úgy rendelkezett, hogy a jövedel
mekben csak magyar honosok vagy csak bizonyos
vidékeken lakók részesülhetnek, az alapítványok
jövedelmeiben azok az evangélikusok is részesül
hetnek, akik mint tőlünk elszakított véreink egy
házunk kebeléből kiváltak. Éppen úgy részesül
hetnek ezek a gyámintézet segélyezésében, amely
segély különben nem szorítkozik a magyarhoni
evangélikus egyházhoz tartozókra. Másként van
ez a közalappal és adóalappal, amelyek rendel
kezésüknél fogva kizárólag a magyarhoni evang.
egyház céljaira szolgálnak. Különös szabályozást
igényel a nyugdijintézet, amelynél szerzett jogokról
van szó, de az is figyelembe veendő, hogy a
nyugdijszabályzat 26. szakasza szerint elveszti
nyugdíjigényét az a tag, „aki a magyarhoni ágostai
hitv. evang. egyház kebeléből kitér, illetőleg kiválik.*
Ezen szakasz szigorú alkalmazása alig lesz keresz
tülvihető, mert a testvérszeretet is megkívánja,
hogy az elszakitásban ártatlan véreink rövidséget
ne szenvedjenek.
»
A megosztás tárgyát fogja képezni a kerületek
vagyona, miután a dunáninneni és tiszai kerület
vagyonát a cseh-szlovák kormány elfoglalta a

\

5

nálunk megmaradt megyékre eső részt követelni
fogjuk. Nagy gondot kell fordítanunk az eperjesi
kollégium alapjaira és alapítványaira, (íogy ezek
az alapítók céljainak megfelelőleg rendeztessenek.
A békeszerződés szerint egyezmény létesítése
lévén tervbevéve, egyetemes egyházunknak már a
mai közgyűlésen bizottságot kell kiküldenie, amely
a tárgyalásokat az illetékes körökkel megkezdje
és az egyezményt az, egyetemes közgyűlés fel
hatalmazása alapján megköthesse. Ezen bizottság
kiküldése azért sürgős, mert a békeszerződés
életbelép, mihelyt ezt iiárom nagyhatalom ratifikálja,
és ha nem jelentkezünk idejekorán, attól lehet
tartani, hogy a kormányok az egyezményt nélkülünk
fogják megkötni.
Azt indítványozom, hogy az egyetemes gyűlés
kormányunkhoz felterjesztést intézzen, amelyben a
bizottság tagjait bejelenti.
A kiküldendő bizottság feladata lesz egye
temes egyházunk, egyházkerületeink és egyéb egy
házi és iskolai testülcteink vagyonát minden jog
talan támadás ellen megvédelmezni és a tőlünk
elvett vagyonra jogos igényeinket érvényesíteni.
Az egyetemes egyháznak összes alapjaira és ala
pítványaira vonatkozó adatoknak és ezen vagyonok
jogi természetének ismertetését az általam az egye
temes egyházi értekezlet megbízásából a folyó év
tavaszán szerkesztett munkálat tartalmazza.
Az egyetemes gyűlés lesz hivatva már most
afelett is határozni, mi történjék addig is, mig a
békeszerződés szerint az egyezmény létre nem jön,
vagy a bírói döntés meg nem történik, az elszakí
tott területeknek az alapokból és alapítványokból
való segélyezésével. Határoznia kell különösen
arról is, kiadandó-e a nyugdíj, mielőtt a nyugdij
intézet ügye az egyezmény által nem rendeztetik?
Azon kérdésre nézve, hogy gyakorolhat-e az
egyetemes egyház fegyelmi hatalmat az elszakadt
területeken lakó tisztviselőink felett és üldözhetők-e
híveink egyházi vétségek és politikai magatartásuk
miatt, a békeszerződés a következő intézkedést
tartalmazza:
76. cikk: „A volt Osztrák-Magyar Monarchia
területének egyik lakosát sem lehet zavarni vagy
zaklatni, sem amiatt a politikai magatartása miatt,
amelyet az illető 1914. évi julius 28. napjától kezdve
az említett területek állami fennhatóságának végle
ges elismeréséig tanasitott, sem pedig állampolgársági viszonyainak a jelen szerződés alapján való
rendezése miatt*.
Nem tartom célszerűnek, hogy az egyetemes
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gyűlés ebben a kérdésben ma, most állást foglal
jon, mert annak elbírálása, van-e helye a fegyelmi
eljárásnak, az egyházi törvényszék hatáskörébe
tartozik. Annak megítélését, hogy ki méltó arra,
hogy egyházi hivatalában megmaradjon, nekünk
semmiféle békeszerződés elő nem Írhatja. Az egy
házi törvényszékek bölcsessége meg fogja találni
esetről-esetre az utat, amely a konkrét esetben
egyrészt a békeszerződés intencióinak, másrészt
egyházunk érdekének megfelelni fog.
Sztehlo Körnél.
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A földreform.
A földbirtok helyesebb megoszlását szabá
lyozó rendelkezésekről szóló 1920. évi XXXVI. tör
vénycikk 1920. évi december hó 7. napján hirdettetett ki az Országos Törvénytárban, s a törvény
kihirdetésének napján lépett életbe. A 101 szakasz
ból álló terjedelmes törvényt közölte a Budapesti
Közlöny 1920. évi december 7-én megjelent 281.
számában.
A törvényt a nagy papirhiányra való tekin
tettel itt részletesen nem ismertethetjük, de a hoz
zánk forduló érdeklődőknek szívesen szolgálunk
részletes felvilágosítással.
Ez alkalommal csupán azt akarjuk kiemelni,
hogy a törvény 84. §-ban megemlékezik az egy
házakról is, s megállapítja ezeknek igényjogosult
ságát.
A § szószerint igy hangzik: „Az állam részére
ennek a törvénynek alapján megszerzett ingatla
nokat telepítési, ingatlaneldarabolási és nemzet
fejlesztési szempontból fontos más földbirtokpoli
tikai célokra kell fordítani. Ilyen célnak kell tekin
teni földeknek az egyházközségek számára való
átengedését is abból a célból, hogy lelkészkedö
rendes lelkészeik és rendes tanítóik javadalmazására
szolgáló javadalnii földeket létesíthessenek, illetőleg
a meglevő ilyen földeket megfelelő nagyságra ki
egészíthessék14 stb.
A végrehajtási rendelet most készül és valószinüleg az 1921. év február havában fog meg
jelenni. Ez fogja részletesen szabályozni az eljárást,
mely az igényjogosultak részéről igényeik kielégí
tése végett megindítandó lesz. E rendeletet annak
idején ismertetni fogjuk A rendelet megjelenése
előtt kérvényt benyújtani fölösleges. Azt azonban
már most is megfontolás tárgyává tehetik az egy
házközségek, hogy mennyi földet fognak kérni és
milyen célra, hogy a rendelet megjelenésekor a
kérvényhez szükséges adatok nagyjából együtt
legyenek.
Dr. Händel Béla.
** *
A cikkíró — nagynevű honti főesperesünk
nek Budapesten élő kitűnő fia — a legkészsége
sebben vállalkozott arra, hogy a törvényre vonat
kozó végrehajtási rendelet megjelenése után a

a hozzánk forduló érdeklődőknek minden irány
ban megadja a szükséges tájékoztatást. Előre is
köszönjük a szives készséget, azt bizonyára igénybe
is fogjuk venni, mert a kérdés rendkívül fontos
egyházaink jövője szempontjából, ahol a legkisebb
mulasztás, vagy tájékozatlanság helyrehozhatlan
károkat okozhat.
Szerk.

Intézményeink.
I.
A pesti evangélikus egyház
„Veres Páíné“ leánynevelő intézete.
A címben jelzett egyház Raffay püspök kez
deményezésére julius hóban kezelésbe vette át az
Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné utca
36. számú házát iskolai és internátusi felszerelé
sével, mig a szomszédos 38. számú házban a
leánygimnázium továbbra is megmaradt az egye
sület kezelésében. Az egyház az iskolai év elején
felállította itt „Veres Pálné" leánynevelő intézetét.
Ez áll továbbképző Líceumból és Internátusból.
A Líceumnak négy évfolyama lesz. Az első, inkább
előkészítő jellegű évfolyamba négy középiskolai,
illetve polgári osztályt végzett növendékeket vesz
nek fel. Itt többnyire középiskolára képesített
tanárok tanítják nagyjában az ötödik osztály
anyagát. A felső három évfolyamban részben
főiskolai tanárok, részben más kiváló szakerők
fognak tanítani. Az intézet államérvényes bizonyít
ványt, állásra való képesítést nem nyújt: vallásos,
egyházias, hazafias szellemben kíván önálló és
gyakorlatias gondolkozásu, finom műveltségű nőket
nevelni. A német, francia, angol nyelv, a nem
zeti műveltséget nyújtó tárgyak s a rajz, festés,
kézimunka tanítására nagy gond van. A zene
gyakorlására s tanítására módot nyújt az intézet.
Az idén az első osztály nyílt meg 29 növendék
kel. A Líceumot dr. Szigethy Lajos a budapesti
ev. főgimnázium tanára igazgatja. Az évi tandíj
1600 korona.
Az internátus a Nőképző egyesület internátusának hagyományos jó szellemében működik.
Pótolni kívánja a családi otthon bensőségét s
szintén hazafias, vallásos, egyházias szellemben
nevel. Nagy gond van az iskola munkájának
támogatására, kiegészítésére s a zene s a modern
nyelvek gyakorlására. Az internátus növendékei,
akiknek száma jelenleg 38, többségükben a szom
széd leánygimnázium, kisebbségükben a Lyceum
tanulói. Az internátust Szluika Ella, a dunáninneni
ev. egyházkerület leánynevelő intézetének volt
igazgatója vezeti, mint igazgatónő, abban a szel
lemben, mellyel a nevezett intézetet is felvirágoz
tatta. Az internátusi évi dij pénzben s természet
ben mintegy 12,000 korona.
A pesti ev. magyar egyház a nemzeties és
egyházias nőnevelésnek kívánt szolgálni az egészen
uj jellegű intézettel. Általános egyházi érdek is,
hogy e törekvést teljes siker koronázza. Dr Sz L
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EG Y H Á ZI ÉLET.
Lapunk további szám ait csak előfizető
inknek küldjük meg, miért is arra kérjük
olvasóinkat, hogy előfizetési dijaikat a kiadóhivatal cimére m ielőbb m egküldeni szíves
kedjenek.
Lapunk legközelebbi szám a, a vonat
közlekedés szü n etelése miatt, január 9-ikén
jelenik meg.
Esperes és egyh ázm egyei felügyelő vá
lasztás. A mosoni egyházmegye f. évi november
16-án rendkívüli egyházmegyei közgyűlést tartott,
amelyen elrendelte a Wenk Károly és Lepossa Dániel
egyházm. felügyelő lemondásával megüresedett egy
házmegyei elnökségi állások betöltéséi. Az egyház
megye esperesévé Seybold Károly zurányi leikész,
felügyelőjévé Dr. Steltzer Mátyás vármegyei fő
ügyész, a gyámintézet egyházi elnökévé Böhm
Richárd gálosi lelkész, világi elnökévé Teutsch
Reinhold mosoni gyógyszerész választatott meg.
A megválasztottakat egyházmegyei uj órálló he
lyeiken szeretettel üdvözöljük s egyházépitő mun
kájukra Istennek szent áldását kérjük!
Protestáns világszervezet. Északamerika
protestáns felekezetei a protestáns egyház világ
érdekeinek előmozdítására másfél milliárd dollárnál
nagyobb összeget gyűjtöttek össze. A mozgalom
vezetői ismert államférfiak, akik elsősorban a
protestáns sajtó megerősítését tűzték ki célul s
máris négy nagy lapot indítottak meg, azonkívül
számtalan röpiratot adtak ki. A világszervezet
végleges megalakulását az amerikai protestánsok
már egészen bizonyosra veszik.
L elkészválasztás. A kölesei (Szatmár m.)
gyülekezet Szelényi Endre tokaji lelkészt választotta
meg lelkipásztorául. A gyülekezetei és uj lelké
szének működését kisérje Istennek szent áldása!
Az Orsz. Prot. Árvaház alelnökévé Nádasy
Imre budapesti rendőrfőkapitány választatott meg.
Az uj alelnöknek széles tér fog nyílni a munkára
a szeretet mezején.
Halálozás. Takács Károly, az albertii egy
háznak egy félszázadon át volt kántortamtója, 80
esztendős korában f. évi december hó 4-én elhunyt.
A házasság reformja Ausztriában. Bécsben december 11-én a városházán tömegtüntetés
volt a házassági reform mellett s az egyháznak
az államtól való különválasztása céljából. A gyű
lésen határozati javaslatot fogadtak el, amely a
kötelező polgári házasságot, az elvált katholikus
házasfelek uj házasságkötésének megengedését, a
katholikus papság cölibátusának megszüntetését,
az egyháznak és a felekezeti iskoláknak az államtól
való különválasztását s az egyházi vagyon secularizálását követeli.

7

Tanítóink közrem űködése a népszám 
lálásnál. A vall. és közoktatásügyi minisztérium
december 6-án 4373/eln. sz. alatt leiratot intézett
az egyházi főhatóságokhoz, mely szerint az 1920
évi népszámlálásról szóló 1920: XXXIII. t c. 3. §-a
értelmében a felekezeti iskolák tanítói is a szám
lálóbiztosi teendőket, ha a főszolgabíró, illetve a
polgármester által ilyeneknek kineveztetnek, a tör
vényben biztosított díjazással, fegyelmi felelősség
terhe alatt elvállalni és teljesíteni kötelesek. A
tanítás az összeirási napokon legfeljebb azonban
hat iskolai napon szünetelhet, azonban a több
tanerös iskoláknál a számlálóbiztosi minőségben
működő tanitók a többi tanítók által osztályösszevonással, esetleg váltakozó tanítással helyettesitendők. A népszámlálási munka oly módon
osztandó be, hogy az lehetőleg 1921. évi január
hó 9-ig bezárólag készen legyen, hogy a tanítás
január hó 10-én kezdetét vehesse.
A dunántúli uj énekes könyv mind nagyobb
elterjedésre tesz szert egyházaink körében. Leg
újabban a salgótarjáni egyház is bevezette azt a
régi csabai énekes könyv helyett,
M M M tM littM I M I M I I I M U im iM M I I tM M I I H M M I I H m U lllltlI lir M I I I M I I I H M I I H H A llH I M M I I I H
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S Z Ö V E T S É G I HÍREK.
Horthy Miklósné az Evangélikus Szövet
ség karácsonyi vásárján. December 17-én nyi
totta meg az Evangélikus Szövetség karácsonyi
vásárját a deáktéri polgári iskolában. A meg
nyitásra eljött Horthy Miklósné is, akit a választ
mány, élén dr. Rásó Lajossal, az épület bejáratá
nál fogadott. Az előcsarnokban dr. Raffay Sándorné,
a hölgybizottság kíséretében üdvözölte néhány
meleg szóval a kormányzó nejét. A teremben
dr. Raffay Sándor mondott üdvözlő beszédet.
Megemlékezett arról, hogy a nagyasszonyt apai /
ágon kegyes emlékek csatolják az evangélikus
egyházhoz és ez az egyház ezekben a termekben
nehéz idők bátor, hazafias határozatait hoita meg.
A szivek jósága teremtette ezt a karácsonyi vásárt
és szivének meleg érzése hozta ide a nagyasszonyt.
A kormányzó ur neje másfélóra hosszat időzött a
kiállításon.
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Karácsony-est. Az erzsébetfalvai Evang.
Leánykör és Evang. Nőegylet dec, 24-én d. u.
2 órakor az állami polgári leányiskola tornatermé
ben karácsonyestét rendez a szegény evang. gyer
mekeknek, mely alkalommal a vasárnapi iskola
310 növendéke bibliaidézetek, ének, szavalat elő
adásával működnek közre.
Az erzsébetfalvai m issziói egyház dec.
26-án d. u. 3 órakor vallásos estélyt tart istentiszteleti termében.
Vallásos estély. A budapesti evang. leány
egylet és az evang. theologiai akadémia ifjúsága
vasárnaponként d. u. 5 órakor sorozatos vallásos
estéket tartott az Üllői-ut 24. sz. alatti imaházban.
Az estélyek vezetői dr. Deák János theológiai akad.
tanár és Marcsek János vallástanár nagy körül
tekintéssel állították össze az egyes esték programmját, amelyen vallásos tárgyú előadások, szavalatok,
művészi ének- és zeneszámok szerepeltek. Leg
utóbb, december 19-én tartott estélyen Szuchovszky
Gyula vallástanár tartott előadást „Krisztusvárás“
cim alatt, mig Broschko Klárika és Kümmerle
Ottmár szavalataikkal, Bertók Ferike szóló éneké
vel s Ferstl Adél művészies zongorajátékával
gyönyörködtették a közönséget, amely sajnálattal
vette tudomásul, hogy fűtőanyag hiánya miatt a
kedvessé vált estéket egyelőre be kellett szüntetni.
Luther ünnepély. Nov. 21-én az Üllői-ut
24. sz. imaházban sikerült Luther emlékünnepet
rendezett a Budapestre áthozott pozsonyi—eperjesi
theol. akadémia Székács József Köre. A megnyitó
beszédet D. Raffay Sándor püspök, a körnek po
zsonyi theol. tanár korában megalapítója, mondta,
aki beszédében Székács József emlékének áldozott
s Székácsot, mint az ő papi és emberi ideálját is,
követendő példányképül állította a theol. ifjúság elé.
A beszéd előtt Korim Kálmán íheológus Sántha
Károly: Luther c. költeményét szavalta el hatásosan.
Majd Limbacher Zoltán theológus gyönyörködtette
a hallgatóságot szép hegedüjátékával, melyet Posztóczky Mária kisért zongorán. Horeczky Béla
theol. emlékbeszédett tartott, Dr. Helle Ferenc
theológus pedig Luther és Zwingli találkozása
cimen olvasta fel alkalmi értekezletét. A gazdag
estély a Himnusz eléneklésével zárult.
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Hivatalos közlemények.
i.
Az egyet, főjegyzői hivatal felhívja mind
azon lelkészeket, akik házon kívüli gyermeknevel
tetési segélyfolyamodványaikat mindeddig nem
nyújtották be, hogy kérvényeiket kellően felszerelve
(régi igényeseknél csatolandó a gyermekek láto
gatási bizonyitványa, uj folyamodóknál a látogatási
bizonyítványon kívül a keresztlevél is) a főjegyzői
hivatalhoz mielőbb küldjék be.
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II.
A dunáninneni egyházkerület püspöki
hivatala felkéri az adóalapi segélyt élvező egy
házakat, hogy az 1920. év II. felére szóló adó
alapi segély nyugtáikat (azok az egyházak, ame
lyek még az I. félévre sem küldték be nyugtáikat,
most együttesen az egész évre) a szokott formában
kiállítva a püspöki hivatalhoz sürgősen küldjék be.
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Szerkesztői üzenetek.
Kedves olvasóinknak a közelgő finnepek alkal
mából fidvkivánatainkat küldjük!

I fö n y v u J d o n s á g o k

1% a karácsony alkalm ából
Gyermekeknek:
Endródi Sándor: J á t s z i ó r á k .
Gyermekversek
Képekkel. Ára díszesen kötve K 88.—
Bókay János M i s k a é s P e t i g j f veí tván
versei
Ara kötve K 39 60

Serdfiltebbeknek:
Uaál Mózes:

Hámka.

Ifjúsági regény

Ára kötve K 60.50
Mark Twain:
*

T a m á s urfi l é g h a j ó n .
Ára kötve K 77.—

Leányoknak:
Henzi Ardel:

Zsuzsika álm a.

Regény

Ára kötve K 77.—
Tutsek Anna:

Regény fiatal
lányok számára

A h e g y e k k ö z ó tt
Ára kötve K 60.50

Felnőtteknek:
Beöthy Zsolt; R é g i
nóták.
Ára fűzve K 32.—, kötve K 42.—, jobb papiron, szerző sajátkezű aláírásával K 160.—

Madách: A z e m b e r

Ki™!“

!

rajzaival

tragédiája.

Haranghy Jenő rajzaival. Számozott példány szövetkötésben K 1100.—
és egyéb ifjúsági iratok és ajándékkönyvek nagy válasz
tékban kaphatók

Scholtz T e s t v é r e k
könyv- és papirkereskedésében

B u d a p e st, IX., F eren c-k öru t 19—21. sz.
Telefon József 33—95.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában Budapest,
V. kér., Csáky-utca 10. szám.

