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nagyon ritkán tűnnek szemeink elé. Mert nincs
biztos tudásunk afelől, melyek azok a tettek, ame
Gyakran halljuk a panaszt, hogy valamely lyek az igaz keresztyénségről tesznek tanúbizony
mozgalom, mely bizonyos eszmének megvalósítása ságot. Tetterőnket a határozatlanság súlyos bilincs
végett indult meg, hosszú idő befolyása alatt is ként tartja lekötve.
A jótékony fordulatot, — mely már valóban
csak alaktalan forrongás képét mutatja anélkül,
meghozhatja
a várva-várt igazi boldog uj évet, —
hogy kézzel fogható, minden kétséget kizáró ered
olyan
vezérférfiak
tevékenysége idézi majd elő, akik
ménnyel tenne tanúságot életrevalóságáról. Ezt a
nek
szeme
előtt
az
eszme a maga tisztaságában
terméketlenséget aztán igen sokszor annak tulaj
jelenik
meg,
akik
aztán
nemcsak szavakkal, nemis
donítják, hogy az az eszme nem természetes szük
ségszerűség szülötte, nincs gyökere a közéletben csak egyes tettekkel, hanem egész életükkel áll
és ennek folytán az a mozgalom is, mely annak nak az eszme megvalósulásának szolgálatába, akik
az eszmének megvalósítását tűzte ki zászlajára, ebben a szolgálatban minden vagyonukat, minden
csak napi életű felbuzdulás mulékony tüneménye. kincsüket és ha kell, akár életüket is készek fel
Pedig talán nem ez az igazi oka a mozgalom áldozni. Olyan korszakban élünk, amikor az embe
sikertelenségének, hanem az, hogy az eszme még riségnek egy Szokrateszre, Keresztelő Jánosra,
nem tisztult meg attól a salaktól, mely születése Luther Mártonra van szüksége. Csak egy ilyen
körülményei folytán .reátapadt; nem érett még meg, határozott egyéniség lángszellemének világa képes
következésképen azok a férfiak, kik bajnokaivá megmutatni s megnyitni azt az ösvényt, mely ebből
szegődtek, még nem tudnak az eszme megvalósí a szörnyű zűrzavarból és mélységes sülyedtségből
tására egészen határozott irányt vágni be. A hatá fölemel és kivezérel a nyugalomnak és testi s szel
rozatlanság az oka annak, hogy a mozgalom csak lemi jólétnek óhajtott országába.
A gondviselés bölcsessége mindenkor támasz
szavakban, de nem tettekben nyilvánul.
tott
az
emberiség szeme elé lánglelkü férfiakat,
A háború borzalmai, az emberietlen és
gonosz cselekedetek halmaza, melyekre a pénz és akik, mint a hajósok lámpatornya, világot gyújtot
hatalomvágy az embereket elragadta, az erkölcsi tak a bizonytalanság, határozatlanság sötétségében
érzék ijesztő eltompultsága azt az eszmét érlelték bolyongóknak. A szerető mennyei Atya ebben a
meg a közgondolkozásban, hogy vissza kell tér mai felfordulásban sem hagyja el gyermekeit, ha
nünk az anyagiasság lélekzeífojtó világából az az idők teljessége elérkezik.
Addig pedig az Isten fiaihoz méltó életet élők
igaz keresztyén életre; le kell dönteni azt a
előtt
azt
a hivatást jelölte ki a gondviselés, hogy
Baálistent, melynek rabszolgái voltunk és —
előkészítsék
a sziveket a mennyei örömök befo
valljuk be őszintén — vagyunk mindezideig;
de meg kell nyitni szivünket a lelki javaknak, az gadására s egyengessék az Urnák útját.
János.
erkölcsi törvények iránti engedelmességnek, a fele M im iiiiiiiiiiiiiiim uim uiim iim iiiim im im m uiiiiiim iiiim im imSass
iiiiim iiiiiiiiitiiii
baráti szeretetnek és a hazafiság szent érzelmeinek
F e lh ív á s .
befogadására. Ennek a gondolatnak harsány han
Az
egyet,
főjegyzői
iroda felhívja mindazokat, akik
goztatását halljuk széles e hazában a zöld és a
neveltetési segélyre igényjogosultságuk van és segélyben
fehér asztal mellett; olyan cselekedetek azonban, nek
részesülni óhajtanak, hogy a lelkészsegélyezési-alap bizott
amelyek az igaz kereszlyénségnek meg az önzet ságához intézendő kérvényüket az előirt okmányokkal fel
len hazaszeretetnek megtestesülését jelentenék, csak szerelve, a hivatalos ut betartásával sürgősen nyújtsák be.

Határozatlanság.
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Kiss István püspök beiktatása.
A Dunáninneni egyházkerületnek január 11-én
nagy ünnepe volt. Püspökét, Kiss István volt
nógrádi főesperest — kinek püspökké választá
sáról már megemlékeztünk — a pesti Deák-téri
templomban ünnepi istentisztelet keretében tartott
rendkívüli közgyűlésen iktatta- be uj méltóságába.
Közének, Balogh István kér. főjegyző imája
s az ezt követő karének után a közgyűlést Kéler
Zoltán egyházkerüleíi felügyelő nyitotta meg s a
választás eredményének kihirdetése után Dr. Polner
Ödön egyetemi tanár vezetése mellett küldöttség
ment az uj püspökért, ki a hozzá intézett kérdésre
kijelentette, hogy állását elfoglalni kész. Gásparik
Margit soloéneke után Belicza András nógrádi
esperes az uj püspököt meggyóntatta s részére
az Ur szent vacsoráját kiszolgáltatta. Majd Geduly
Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke lépett
az oltárhoz s Balogh István, Belicza András,
Podhradszky János, Zimmermann János esperesek
től, valamint Kirchner Rezső püspöki titkártól és
Mesko Károly kerületi jegyzőtől környezve,
az uj főpásztorhoz nagyszabású avató beszédet
intézett.
Bevezető szavaiban — melyek a Rákóczi korabeli
magyar felvidék régi dicsőségét jutatták eszünkbe -- hang
súlyozta azt, hogy a püspökavatás az egyház komoly bizony
ságtételének ünnepe. Lelki szemei előtt feltárul az aposto
lok kara; s miként egykor Pál apostol, úgy indul el most
az uj püspök is az evangélizálás nagy munkamezejére.
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Isten országának megnyerni s együtt tartani a sziveket
súlyos gond, de dicső feladat. Követni a Megfeszítettet,
őt hirdetni, vele szenvedni, a hozzá való ragaszkodásról
bizonyságot tenni, különös kötelességünk éppen ma, midőn
az emberiség egy lelkileg gyötrődő s erkölcsi stilyedéssel
megvert lázbeteg szervezet; az uj püspök {Sédig szintén
végrehajtó szerve az Urnák, ki ma ítéletet tart felettünk.
Vezessen utaidon — folytatta szavait püspöktársához
intézve — a Krisztussal való egybeolvadás készsége s ne
feledd, hogy az Urnák számadással tartozol. Majd emlé
keztette őt nagy elődeink érdemeire, kiknek emelkedett
szelleme egyházunknak más vallásu polgártársaink részé
ről is megbecsültetést s tiszteletet szerzett. Az egyházkerület mai örömét minden gyülekezetben ünnepi harangszó hirdeti — fejezte be beszédét a felavató püspök — s
mi hisszük és reméljük, várjuk és tudjuk, hogy ez a mai
püspöki székfoglalás Isten országának javára lesz s abból
egész egyházunkra csak áldás fakad.
Ezután a püspöki esküt tette le az oltár elé boruló
uj főpásztor; majd felhangzott a Confirma Deus ősi éneke
s miután a mélyen megindult püspök térdelő alakja felett
áldást osztó papság helyét elhagyta, az immár felavatott
főpásztor buzgó imában adott hálát Istennek.
Az egybegyült hivek megáldása után újból felhang
zott az „Erős várunk“ dallama, majd Dr. Kéler Zoltán
egyházkerületi felügyelő üdvözölte elsőnek az uj főpász
tort, kiemelte eddigi püspökhelyettesi munkásságát, mely
alatt mindenki megismerhette evangéliumi jellemét s eré
nyeit, melyek az ő jövőbeni püspöki működéséhez fűződő
remények teljesülésének is biztos zálogát képezik. Átadta
neki az egyházkerület pecsétjét s áldást kívánva reá, azon
meggyőződésének adott kifejezést, hogy az evangéliumban
megacélosodott eiők n agyar hazánk s egyben dunán
inneni egyházkerületünk területi épségét is mielőbb vissza
fogják szerezni.

Kiss István püspök székfoglaló beszédében
megköszönte a felügyelő üdvözlését s kegyelettel
emlékezett meg nagy elődeiről, Geduly és Baltik
püspökökről. Hogy a felforgató erők jelenlegi lát
hatatlan, de annál hevesebb küzdelmei között
vállalta a püspöki méltóságot, annak oka az, hogy
a hivek akaratának megnyilatkozásában Isten hivó

szemük tiszta, kék, mint fejük felett az azuros
égbolt. Kezük feszesen a zsebben, csak a leány
dugja
össze nőiesen a réklije ujjába. Hátukon
Hóhintette síkság közepén keskeny sáv: kicsi
bámult
vászontarisznya; könyv, palatábla fityeg
falu szürke pasztellje pásztázza a fehérséget. A
falu körül, mint fekvő pupostevék, varjú-pettyes ki belőle.
Egyre sötétedik Szaporán, aprókat lépnek a
asztagok lomháskodnak. Távolabb magányos épület
teteje látszik: a befagyott viz mellett némán áll kis ember-palánták. Gyakran nézegetnek hátrafelé:
nem jön-e utánuk valaki? —- A közelitő léptek
dogál őrt a csőszház.
Pirosrasirt szemeit most hunyja le a nap a zaja, kocsizörej biztatásként hat a rideg országút
látóhatáron; alkonyodik. A zuzmarás fák között utasaira.
fagyasztó szél fütyörész sivár téli dalt s rázza a
A kislány megrázkódik:
jégvirágpihét, mint tavasszal az akácszirmot. Mada
— Fázom.
rak: szürkék és feketék húznak az erdők felé
A testvérei biztatják:
egyedül, párban és csoportosan, akár bent a
— Nemsokára hazaérünk. A kemence mellett
falvakban, városokban az emberek.
jó meleg lesz.
A falutól ut kanyarog a csőszház irányába;
A szél hidegen fuj beléjük: gyorsabban
rajta, mintha gombostű-fejek volnának messziről, szedik lábaikat. A fákról nyakukba hull a zúzmara ;
pontok mozognak. A kicsiből nagy lesz, a tü- összébb húzzák magukat.
gombja lencse, bab, mákfej nagyságúra nő, majd
— De hideg! — nevetik a fiuk és mint a
látható, ki, mi mozog: három kis iskolás gyermek. kiscsikók, futásnak erednek mintegy száz lépést.
Öklömnyiek. Egy leány, két fiú. A leányt Tovább nem birják, gyenge még a tüdejük, meg
közrefogják, már érzik, hogy „férfiak", védik. Ron állnak. Nagyokat lihegve kifújják magukat.
gyosak. Foltos rékli, vásott dolmány gombolódik
A leány panaszosan kap szóhoz:
szorosan reájuk. Iromba patkóscsizmájuk alatt
— Olyan éhes vagyok!
tompán dobban aprókat a fagyos földgöröngy.
A nagyobbik fiú előreveti tarisznyáját, koto
Arcuk piros, mosolygós, mint a pogácsaalma, rász benne s odanyujt egy pogácsát:

T éli pasztell.
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A papáé egyházépítő munkája.

szózatát látja. Kerülete egyébként is az ország
megcsonkítása folytán tengeren hányódó hajóhoz
hasonlított, melyet partra kell juttatni. Az egyház
A veszprémi egyházmegyei lelkészi értekez
ellenségeivel szemben védelmi eszközt csak az
leten
Takács Elek esperes felhívására erről a
erős szervezkedésben lát. Nincs szükség uj törvé
nyekre, csak uj hívekre s a régi hűségre. Az uj tárgyról tartottam előadást. Az értekezlet felkért,
idők azonban uj kötelességeket rónak a lelkészekre, hogy értekezésemet (mely inkább vázlat) tegyem
kiknek az evangélium világosságával ott kell közzé. Amikor a megbízásnak eleget teszek, előre
lenniök mindenütt, ahol erre a világosságra szükség is felhívom a figyelmet előadásom végére.
A papné a papi család lelke. A pap családját
van. Számit a Luther-Szövetség hathatós támoga
figyelik
a hívek, figyelik a más vallásuak, a pap
tására s annak a hitéletet mélyítő, a gyülekezeti
családi
életét
összehasonlítják a plébános életével,
életet élénkítő hatásaira. Súlyt helyez az egyháztehát
papnak
is, papnénak is példás életet kell
kerületek közötti kapcsolatok erősítésére, az 1848.
évi XX. te. végrehajtására. A positiv alapon álló élnie. Ha valakinek, úgy a papnak keil igazán
többi keresztyén egyház iránt tisztelettel viseltetik, megválasztania feleségét, mert ha helytelenül
de saját értékeink megbecsülését is megkívánja; választott, akkor, amit ő épit, azt a feleség
különösen meleg viszonyt óhajt tartani a ref. test lerombolhatja.
A gyermeknevelés az a tér, ahol a papné
vérekkel. Végül a főiskolákról, a lelkész- és tanító
példaadással
munkálkodhatik. Ő teszi össze a
képzésről, nőnevelésről stb. emlékezett meg s
gyermek
kezét
imádkozni, ő tanítja meg a gyer
hangsúlyozva azt, hogy a kerület integritásának
meket,
hogy
igazat
mondjon, mert a hazugság
mielőbb remélt helyreállítása esetén püspöki állá
szennyet
ejt
a
leiken.
Ha a pap gyermekeire mint
sát ismét a hívek rendelkezésére bocsátja, kéri a
példákra
mutathatnak
a hívek, az nagyrészt a
kerület testvéri támogatását.
papné érdeme. De tud hatni a papné a más
A tetszéssel fogadott programmbeszéd elhangzása gyermekeinek nevelésére is. Egyházkelő asszony jön.
után Dr. Zsigmondy Jenő az egyetemes egyház, Br. Rad- A pap az ő egészsége felől érdeklődik, a papné
vánszky Albert az egyetemes gyámintézet és a Luther-társaság, Báró Kacs Albert a Luther-szövetség üdvözletét pedig a kis újszülöttről kérdezősködik. „Sokat sir
tolmácsolta az uj püspök előtt, kihez a református testvér a kis gyerek, hasfájás, mindig szopik, mégis éhes“,
egyház képviseletében Németh István püspök intézett meleg mondja az édesanyja! „Nem azért sir, mert éhes,
szavakat. Még a theol. akadémia, a Nógrádi egyházmegye hanem mert sokszor szopik, elég annak három
és Sámsonháza község küldöttei üdvözölték a püspököt,
ki köszönetét minden üdvözlésre szívélyes szavakkal óránként is szopni“ — veti ellen szelíden a papné.
És a recept mindig használ, a kis gyerek meg
fejezte ki.
A templomi ünnepség után az egyház jelenvolt nota- gyógyul. Az egyházkelő asszonynak a papné tudja
bilitásai diszebédre gyűltek össze, melyen sok lelkes és igazán megmagyarázni, mennyire kell vigyáznia, hogy
gondolatokban gazdag felköszöntő hangzott el. Az ebéden
az ünnepelt püspök neje, valamint Dr. Raffay Sándorné ő magát meg ne erőltesse, ne emeljen, sat., mert
ez végzetes következményekkel járhat egészségére.
méltósága is részt vettek.
■m ' •' .........
.
in.i ....... .
A falu csöndes. Csak hónyelte félhang hal
— Nesze! Ez megmaradt, edd meg.
A leány elveszi, ropogtatni kezdi csipkés latszik, kapu csikordul, csizma koppanik olykor.
fogaival és hálásan villantja szemeit a bátyjára: Nem jó ott künn, foga van az időnek, mar. Jobb
ott benn a melegen, kalendáriumot böngészni,
— De j ó !
A csőszház sötét ablakában felcsillan a piros rokkát pörgetni, kukoricát morzsolgatni. Közben
folyik a szó, pattog a rőzse s a fiatalok ajkán
fény. A gyerekek felörülnek.
— Édesapám meggyujtotta a lámpást! — lel felfakad a dal — édesbúsan:
kendezik a fiuk.
Kisjenőnél Torna-vize elapadt,
— Édesanyám melegíti az ételt! — örven
A malomban üres, nem jár a garat.
dezi a leány.
Öreg molnár búsan áll a tornácon :
És, mintha uj erőt öntött volna gyenge tag
— Mi hajtja hát a malmunkat ? — mond lányom !
jaikba á szülőház ablakából feléjük csillanó fény
Kisjenői szép molnárlány messze néz,
sugár, nevetgélve folytatják útjukat.
Elfordítja könnybeborult kék szem ét:
Már nincs messze az otthon. A kutya is
— Édesapám soh’se búsuljon azon !
megneszelte a közeledőket, elvakkantja magát.
Könnyeimtől majd megindul a malom.
Azután, hogy reájuk ismer, elébük szalad és
viháncolva ugrálja körül őket.
Azután meg vígan :
Édesapjuk a házajtóban áll.
Befogom két lovam a kis kocsim elé,
— No, meggyüttetek szógáim ? !
Piros rózsát tűzök a kalapom mellé.
— Meg, édesapám!
Úgy megyek hozzátok várni molnárlányok,
— Hát csak menjetek be. Jó meleg levessel
Jó molnár-kaláccsal nem hiába vártok.
vár benneteket édesanyátok.
Szól a n ó ta. . . Majd lassanként elhalkul,
Megszolgálták! És azt a kis tudományt is,
a
tűzhelyen
kialszik a parázs, álomba szenderül
amit összeszedtek az iskolában.
a falunépe. Csak a komondorok vigyáznak a zuz*
*
mara-rigyás kazalokban.
Porkoláb István.
*
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Ahol vigasztalást kell nyújtani, ott van a éri az özvegység, akkor meg mihez kezdjen?
papné igazi munkatere. A pap még a vigaszta Önmagával is tehetetlen.
lásban is bizonyos tekintetben férfi marad és
Itt tenni kell valamit, észre kell venni a
bizonyos fokig hideg, okoskodó talán; a papné nyomort! Vájjon volt-e valaki, aki a nemesegész szivével, egész leikével tud vigasztalni és lelkű emberbarát Pedlow kapitány figyelmét fel
mig a pap szavakat keres, amivel vigasztalhatna: hívta a nyomorgó nyugdíjasok, papok, özvegyek,
a papné már együtt sir a siróval. Ha más téren árvák égbekiáltó nyomorára.
a papné a papnak jobb keze, a vigasztalás terén
Mozduljunk meg végre, tegyünk valamit
a szive. Csodálatos, de úgy van, hogy a papné nyugdíjasainkért, árváinkért 1 Ne másoktól várjuk
mindig előbb tudja meg, ki a beteg, kit kell a ezt, hanem magunk cselekedjünk. Ne másokat
férjével együtt meglátogatni és ilyenkor a pap a okozzunk mulasztásért, hanem tegyünk meg min
szájával vigasztal, a papné pedig a szivével.
dent mi magunk. Micsoda gyönyörű alkotása van
Öreg koldus áll az ajtó előtt; a pap a az országos jegyzőegyesületnek a jegyzőárvaházsorsáról kérdezősködik, meglátja, hogy szánalomra- ban! A jegyzők folyton perselyeznek az árvaház
méltó vak, a papné pedig meglátja, hogy a koldus javára, a jegyzőnék ágyiruhát stb. gyűjtenek. Hát
didereg és hozza is már neki az ura régen félre te kedves kollegám, aki olvasod ezt, mit adnál
tett kabátját.
te és a te feleséged mit tenne a mi nyugdíjasaink,
Karácsonyt ünnepel a keresztény világ. A árváink érdekében ? Istenem, de sok szép beszédet
papnak minden gondja a prédikációra irányul, a mondtál már az adakozásról, a jószívűségről 1
papnénak pedig eszébe jut, hogy van egy öreg
A nyugdíjasok ügyét pénzzel elrendezni alig
ember, akinek nincs a faluban karácsonya, aki lehet. Hiába szavazta meg az egyetemes gyűlés a
önhibáján kívül lett nyomorult szegénnyé; kará mull évben a nyugdijak felemelését, a 20,000 K-ás
csonyi ebédet küld neki, hozzá még bort, dohányt biztosítást. Mi az a 20,000 korona ma? És ha
is, hogy az is ünnepeljen.
100,000 koronát állapítunk meg, mi lesz az
A fiatal menyecske valamiért megharagszik holnap?
és otthagyja az urát. A pap még nem mer bele
Nyugdíjas papok, özvegyek és árvák ottho
avatkozni a békités munkájába, nehogy elrontsa nát kell felállítani. Nem tudom, az állam mennyit
a dolgot; a papné pedig az utcán találkozik a ád jelenleg az egyetemes nyugdíjintézetre; ne
menyecskével; lelkére beszél, hogy a szeretet adna pénzt, hanem adna helyébe az állami birto
mindeneket eltűr, hogy nemcsak az ura a hibás, kokból (melyekre az állam, Hegedűs volt pénzügyhanem ő maga is. Kész az egyezség, a menyecske miniszter szerint úgy is ráfizet évi négy milliót)
hazamegy. Megesett már, hogy ketten vittük igy egy hatalmas földdarabot. És itt meg kell csinálni
haza a menyecskét az elhagyott otthonba.
a nyugdíjasok otthonát. Nem afféle zárdái életet
A cura pastoralis terén a papné megbecsül gondolnék itt, hanem inkább foglalkoztató intéze
hetetlen szolgálatot tesz.
tet, ahol nem nyugdíj, nem kegydij lenne, hanem
A gyülekezet életére igen fontos hatással mindenki megkapná élvezettel végzett munkájának
van a papnak és tanítónak egymáshoz való jutalmát. Papok számára gyümölcskertészet és
viszonya. És itt rá kell mutatnom arra, hogy ahol méhészet, özvegyek számára konyha- és virágker
a két egyházi munkás között feszült a viszony, tészet, női kézimunka (szőnyegszövés stb.) volna
ott legtöbbször a papnak vagy papnénak, vagy bevezetendő. A felszerelendő méhészet számára a
mindkettőnek gőgösségében rejlik a hiba. Én a méhészkedő tényleges lelkészek és a gödöllői
külön tanítónői széket kitettem a templomból és méhészeti gazdaság adhatnának kezdetben rajokat.
nálunk a tanítónő a papné padjában ül. A pap Gyümölcsfákat adna ingyen az állam az állami
és tanító között nem alárendeltségi, hanem mellé faiskolákból, konyhakerti palántákat a budai ker
rendeltségi viszonynak kell lenni.
tészeti tanintézet. Kézimunkaanyagot bizonyára
A nőegyiet munkásságát is a papné szokta szerezne Pedlow kapitány. Mindenki azt a foglal
vezetni, ő irányítja a jótékonyságot. Az ő szor kozást űzné, amit passzióval, élvezettel tesz, az
galmas keze díszíti fel az iskolai karácsonyfát. egész hajlékon valami kedves, állandó mosoly
Az ifjúsági egyletben előadások tartásával, szóra vonulna végig. A kis árvák tanítói is a nyugdíja
koztató játékok vezetésével, a műkedvelői elő sokból kerülnének ki; pl. egy német lelkész
adások rendezésében való segédkezésben ismét a németül társalogna velük, másik a történelmet
papné a pap jobb keze. Vallásos estélyeken, ha tanítaná passzióval egy-egy órán át. A kertészet
más nem vállalkozik hirtelenében, ketten szere nek, méhészetnek, kézimunkának is lenne egy-egy
mestere. Zene, ének, gyalupad, kosárfonás szintén
pelnek és kész a programm.
megtalálná a tanítóját.
*
Az otthonban lehetne pl. gyümölcs és főze
És mi a jutalom mindezekért a szép mun lékfélék konzerválására is berendezkedni. Gyümölcs
kákért? Koldusbot. Mert a csekély kis nyugdíjból ből, mézből és konzervekböl lehetne exportálni, a
éppen egy koldusbot és tarisznya kerül ki. A hir- virágkertészettel (vágható virágok eladása, koszorutelenül fiatalon özvegységre jutott papné bánatosan készités stb.) meg legalább a belföldi szükségletet
nézhet körül siró gyermekein, mi lesz ezekből, fedezni (békeidőben leginkább Olaszországból és
hogyan nevelem fel őket? Ha pedig öreg korában Hollandiából volt behozatal). így nem nyugdijat,
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nem koldusbotot adnánk a nyugdíjasoknak, özve
gyeknek és árváknak, hanem otthont, biztos meg
élhetést.
Ne várjunk tovább, hogy mások cselekedje
nek, cselekedjünk mi magunk 1 Ezt a kérdést
többé ne engedjük elaludni.
Itt pedig Valaki láttatlanul figyeli e cikk
olvasóit, nézi a jótékonyságot annyiszor hirdető
papok szivét és azt mondja: Valaki egynek gond
ját felveszi az Én kicsinyeim közöl, nekem veszi
fel gondomat.
G ö r ö g E rn ő .
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Németországi utam.
(A Gusztáv Adolf egyesület 68. közgyűlése Erlangenben.)
A soproni Ifj. egyesületnek
1922. Advent II vasárnapján tertott vallásos estélyén lelolvasta
Zicrmann Lajos lelkész, a ma
gyarhoni E. E. E. Gvámintézete
elnöke.

Németországi utamon Neuendettelsauban is meg
fordultam. Ott az egyik intézetben, a testvérotthonban az
ebédlő kideszkázott falán a többek közt ezt a szép mon
dást olvastam : „Man muss einmal aufsagen, was man
gelernt hat.“ = .Egyszer fel kell mondani azt, amit az
ember megtanult ■
Hadd mondjam el én is szép rendjében, sorjában
azt, amit németországi utamon tanultam, láttam, hallottam,
tapasztaltam, s hadd fűzzem ahhoz itt is, ott is gondola
taimat s megjegyzéseimet.
A f. é. szept. 17-én Sopronban tartott magyarhoni
ev. egyetemes egyházi gyámintézeti közgyűlés Kapi Béla
püspök Ur Öméltósága indítványára elhatározta, hogy a
Németországi Gusztáv Adolf-egylct ez évi Erlangenben
tartandó 68. közgyűlésére kiküldi uj egyházi elnökei, hogy
evvel néki alkalmat adjon, hogy a G. A. egylet tisztikará
nak, központi bizottságának s közgyűlésének bemutatkozhassék, a német testvérekkel való összetartozandóság köte
lékét megerősíthesse s egyházunk s hazánk jó hirét s nevét
megvédhesse s öregbíthesse. Ezen határozat következté
ben mindjárt a közgyűlés után megtettem a szükséges elő
készületeket az útra.
A G. A. egylet nagyérdemű elnökének, Dr. Rendtorff
Ferenc titkos egyháztanácsos, egyetemi tanárnak bejelen
tettem egyetemes gyámintézeti elnökké történt megválasztatásomat s úgy ö neki, mint Baum erlangeni dékánnak
megírtam, hogy — ha a jó Isten is úgy akarja — Broschkó
G. Adolf bpesti lelkésszel, az egyetemes gyámintézet volt
h. egyházi elnökével, valamint Scholtz Ödön ágfalvai espe
res-lelkésszel. a dunántúli egyházkerületi gyámintézet elnö
kével szept. 30-án este a G. A. egylet fógyülésére s ünne
pére Erlangenbe érkezünk. Baum dékán postafordultával
megküldte az erlangeni városi tanács által kiállított beuta
zási és tartózkodási engedélyt, amelynek birtokában a
bajor határt átléphettem s Erlangenben tartózkodhattam.
Az erlangeni ünnepeket rendező bizottság pedig egy leve
lezőlapon értesített, hogy Spuler egyetemi tanárnál Hindenburg-utca 57. sz. a. szabadlakásom lesz s hogy az
ünnepi iratokat s a közös ebédekre vonatkozó felvilágosí
tásokat a vasúti állomás melletti tudakozó irodában sze
rezhetem be. Dr. Rendtorff pedig ugyancsak postafordultá
val a kővetkező levelet intézte hozzám : „Ziermann Lajos
lelkész Urnák, mint a magyarhoni egyetemes evang. egy
házi gyámintézet egyházi elnökének. Igen tisztelt lelkész U r!
E hó 20-ról kelt levelét nagy örömmel vettem. Sietek
önnek fontos uj hivatalához már ezúton is meleg sze
rencse kivánataimat kifejezni s örvendek, hogy már néhány
nap múlva alkalmam lesz, áldáskivánataimat élőszóval is
megismételhetni és önnel a G. A. egyletnek s a gyám
intézetnek további eredményteljes együttmunkálkodásáról
tanácskozhatni. Erlangenbe való jövetelének szándékáról
rtesilettem az ottani ünneprendező bizottságot, őszinte
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nagyrabecsüléssel és szívélyes üdvözlettel Dr. Rendtorff
elnök.- Időközben megszereztem az útlevelet is. Az útle
vélre szükséges német és osztrák vízumot Broschkó G.
Adolf testvér közbenjárására díjtalanul adták meg. Broschkó
megküldte a gyámintézet megbízólevelét is s mint eddigi
h. elnök tanácsokkal, utbajgazltásokkal s az esetleg szük
séges adatokkal ellátott s tette ezt a legnagyobb előzé
kenységgel s végül látván, hogy kettőnk útiköltsége túlsá
gosan megterhelné az egyet, gyámintézeti pénztárt, önként
lemondott arról, hogy ö is elmenjen Erlangenbe. Mind
evvel annyi testvéri szeretetet s annyi önzetlenséget és
szerénységet árult el, amely — valljuk meg — a lelkéBztestvérek közt is ritkaságszámba megy s megérdemli, hogy
elismerőleg kiemeltessék.
Hogy a német testvéreket egyházi s hazai viszo
nyainkról kellőkép tájékoztathassam, hamarjában még úgy
ahogy áttanulmányoztam a magyar kir. külügyminisztérium
által kiadott 2 kötetes jelentést a magyar béketárgyalások
ról s Buday Lászlónak a megcsonkított Magyarországról
szóló értékes könyvét s a G. A. egylet támogatására szo
ruló intézetekről is igyekeztem megfelelő adatokat besze
rezni. Sajnos, ebbeli munkám eredményét a plénum elé
ez alkalommal nem [tudtam vinni, mert az Erlangenben
tartott üdvözlő beszédemet rövidre kellett szabni s hazai
egyházi viszonyainkat tárgyaló kimerítőbb beszédemet
pedig, melyet Nürnbergben kellett volna elmondani, nem
tarthattam meg, mert a ,Christuskirche- -ben, ahol nékem
töbhcdmagammal kellett volna beszélni, a nürnbergi ren
dezőség hibája következtében nem volt kellő ssámu hall
gatóság. De a privát beszélgetésben bö all&lmam volt
hazai s egyházi viszonyainkat megismertetni a német test
vérekkel.
erre nagy szükség van, mert csodálatos, hogy
azok az alaposságukról hires német testvérek sokszor mily
tájékozatlanok s felületesek a külföldi viszonyok elbírá
lásánál.
Amikor egy évvel ezelőtt itt Sopronban népszavazás
előtt álltunk, a Stuttgartban megjelenő s nálunk a német
anyanyelvű gyülekezetekben nagyon is elterjedt hires és
jó egyházi néplap „Der Christen Bote" Sopron s vidékéről
úgy irt, mint „Oedenburgcr Ländchen- -röl, azaz .Soproni
orszigocskáról“, amely Ausztria és Magyarország közt
fekszik s amely eddig Ausztriához tartozott, de mely után
most a rossz magyarok nyújtják ki kezeiket.
A magyarországi viszonyokat hasonló tájékozatlanságeal és felületességgel megítélő intelligens emberekkel
találkoztam ezen utamon is. voltak, akik Sopront s a vitás
„nyugatmagyarországi“ területet valahol a Dráva partjánál
v. Erdélyben keresték. El is határoztam, hogy máskor
elviszem magammal Magyarország térképét s ha hazai
viszonyainkról szólok valahol, mindenekelőtt kiterítem a
mappát.
Felette szükséges aztán, hogy az ember a jó magyar
föld termetté kenyeret s kalácsot, szóval hazait is vigyen
magával. Hazai nélkül éheztem vagy túlsókat költöttem
volna, mert mi mégis csak többet eszünk, mint a német
testvérek ehetnek. Ott nem egv testvérnek szájából hallottam,
hogy évek óta nem tudja, mit tesz az jóllakni. A kenyeret
igen szűkén mérik, a tésztát alig ismerik, húsra nem igen
telik s leves, főzelék, burgonyából álló ebéd után csak
hamar újból jelentkezik az éhség. Igen jól esett tehát,
hogy a német szűk kosztot hazaival pótolhattam.
Persze az ilyen hazaival, ruhával, különféle iratokkal
megrakott podgyásszal nem könnyű átvergődni az útlevél-,
vám-, pénz- stb vizsgálatoknál. A legtöbb nehézséget s
kellemetlenséget ebben a tekintetben éppen itt Sopronban
csinálták úgy a kiutazásnál, mint a beutazásnál. Jó volna,
ha a hivatalfőnökök, akár a belügyminiszter is, egyszermásszor inkognitó megjelenne az ilyen helyen s Játná,
hogy sokszor milyen ügyetlen, ügyefogyott s udvariatlan
emberek hogyan molesztálják igazán feleslegesen az utast.
A déli vasúti állomás III. osztályú várótermében egy süru
embertömegben, úgy hogy mozogni sem lehetett igen,
akkor amikor kezemben volt egy elég nagy utazókosár,
egy plaid és esernyő, mindenekelőtt elő kellett mutatnom
az útlevelet, amelyről egy az irás-olvasás mesterségében
nem igen otthonos hivatalos közeg nagynehezen lemásolta
a nevemet s utazásom végcélját. Mikor evvel végeztek s
odébb tolt az emberáradat, azt kívánták, nyissam fel kosa-
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rámát. Felnyitottam, átkutatták. Megint odébb pénzemre
voltak kiváncsiak, később meg a jegyre. A kimenő ajtónál
aztán megint igazolnom kellett magam s tudomásul vennem
azt, hogy feleségem — ki kerülő utón tudott az ajtóig
elvergődni — semmi szin alatt sem kísérhet — ha nem
utazik maga is el — a perronra vagy pláne a vonathoz.
Hát molesztáláshoz ez éppen élég, de távolról seni elég
ahhoz, hogy a csempészeket és siebereket megcsípjék,
legfeljebb ha azok is olyan ügyetlenek, mint a különféle
vizsgálók. Minő egészen más volt ez alkalommal (hang
súlyozom, hogy ez alkalommal, mert néhány héttel előbb
szülőközségem Rohonc vasúti állomáson az osztrákok
még jobban kellemetlenkedtek) az osztrák viselkedése. Az
osztrák vasúti kalauz azalatt, hogy egyik III. o kocsiban
alkalmas helyet kerestem, fogta csomagomat s utánam
hozta s útközben is válogatott előzékenységgel viselkedett
az utasokkal szemben. Most, amikor a határszéleken uj
honfoglalás folyik, amikor innen is, onnan is a sziveket
akarják megnyerni, igazán intelligens s előzékeny határszéli
közegeket kellene nekünk alkalmazni, akik különbek mint
amazok. Ilyeneket találni a nagy tisztviselöfölöslegnél nem
volna nehéz. S az intelligens, nyájas, barátságos, előzékeny
modor egészen jól összeférne az igenis szükséges szigorú
sággal s rendtartással, melyet, ha a helységgel, idővel s
munkaerővel nem takarékoskodnak, jól és eredményesen
lehetne érvényesiteni.
Sopron után az első állomáson, Ágfalván felszállt
hozzám Scholtz esperes, akivel innen, mert hiszen Ágfalva
egy év óta — sajnos — országhatár, együtt néztük hol a
jobb, hol a, balkéz felől eső ablakon át a tőlünk elszakított
szép országrészt, melyet az osztrákok „Burgenlandinak
mondanak, de amely — úgy reméljük — Ausztria részére
— mint egy fiatalember mondá — csak „Borgenland“ lesz.
Ámde a hazát s még hozzá a szükebb hazát még igy
kölcsönadni is végtelenül fáj. Hogy mit érez az ember, ha
ilyen kényszerűségből „kikölcsönzött“ országrészen, szükebb
hazáján megy által, azt csak azok a néma könnyek mond
hatnák meg, amelyek ilyenkor végigfutnak orcánkon. Csak
átmenni, átfutni szabad azon a szent földön, amely kevéssel
ezelőtt még a mienk volt. Amikor az elmúlt nyáron az én
szükebb hazámban, Vasmegyének északnyugati részében
voltam s egy pillanatra megáshattam szülőházam s szüleim
sírja előtt s azután szinte futólépésben sok régi kedves helyet
bejártam, olyanformát éreztem, mint Jákob mikor hazájából
„Isten házából s a mennyek kapujából“ volt kénytelen
menekülni. Ott a szükebb haza földjén, ott láttam én is
„a mennyei lajtorját“, ott láttam a régi családi bibliában
a szülők neve mögött a nagyszülők s a dédszülök nevét,
azután Dr. Luther Márton nevét, a patriarchák s próféták,
az apostolok s az evangélisták neveit s ezek mögött jézus
drága nevét s képét s aki öt látja, az az atyát látja s
ahányszor csak ébren és álomban látom az én szükebb
hazámat — s nem múlik el nap, nem múlik el éjszaka,
hogy azt ne látnám — a mennyei atya vigasztaló szavát
vélem hallani: „ismét meghozlak téged erre a földre!“
(Móz. I. 28. 15)
Hogy utitársam is ilyet hallott, gondolt, érzett-e,
nem tudom. De hogy nehéz szive volt, azt észrevenni
véltem. Őneki az a vidék, ahol most átnfentünk, második
hazája lett. S ime az osztrákok elszakították leggazdagabb
fii iáját, esperességének nagyrészét s úgyszólván egész
választókerületét s egész máskép rendezkednek ott be,
mint ahogy ő azt képviselőkorában elgondolta. Bizonyára
jól esett utitársamnak, amikor a csalódások e mezején
általment. hogy itt is, ott is egy-egy hivő s választópolgár
szeretettel s ragaszkodással közeledett még hozzá s jól
esett mindkettőnknek, rhikor egyik volt választópolgára
szájából hallottuk, hogy az egyik kis faluban 120-an híven
ragaszkodnak Magyarországhoz s várják az alkalmas pilla
natot, hogy ezt tettekkel is bebizonyíthassák.
Savanyúkút „Burgenlandinak most „fővárosa“. Itt
egy az osztrák viszonyokat jellemző megfigyelést tehettem.
Egy leány az állomáson egy fél pohár vizet adatott magá
nak s ezért 200, mond s ird kétszáz korona borravalót
kellett fizetni. Persze Bécsben még szaporodtak ezek a
megfigyelések. Ott egy elektromos vasúti jegyért, amelynek
birtokában Südbahnhoftól a Westbahnhofra mehettünk,
fizettünk 1700, egy Bécs—Passauig szóló III. o. vasuti-
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jegyért 20.800, (egy hét múlva ezt háromszorosára emel
ték , egy nem egész 3 dl ásványvízért 2200 osztrák K-át.
Az elektromos kocsiban különben egy igen barát
ságos bécsi suszterrel utaztunk, aki mihelyt megtudta,
hogy magyarok vagyunk, ama reményének adott kifejezést,
hogy a török-görög háborúba majd csakhamar belekeve
rednek a szerbek s igy aztán a magyarok is s akkor ők
nekünk liferálják majd a muníciót s végtére majd — úgy
mond — az egész monarchia össze lesz megint ragasztva.
S mint ez a suszter, úgy gondolkozott még sok egyszerű
osztrák polgár s munkásember, akikkel Ausztrián való
átutaztomban beszédbe elegyedtem. Ők egyáltalában nem
azonosítják magukat azokkal, akik bennünket megraboltak.
Talán a mi osztrák szomszédaink lassanként jobb belá
tásra jutnak, különösen ha olyan emberek, mint Czernin
Ottokár gróf, volt külügyminiszter jár elől jó példával,
mint tette azt nemrégen egy francia lap (Echo du Danube)
hasábjain megjelent nyilatkozatával, amelyben a többek
közt azt mondja: „Ami a magyarokat illeti, ott nekünk
kell az első lépést megtenni, mert mi vettük el szövet
ségesünktöl és szomszédunktól a Burgenlandot, meg kell
tehát értenünk, hogy ez a seb még ma is vérzik és mi
kiabáltunk volna elsőkül a magyarok hűtlensége ellen, ha
fordítva történt volna a dolog“.
(Folyt, köv.)
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M e d itá c ió k .
A benső szemlélődésről.
Ne sajnáld az időt, amelyet benső szemlélő
désre forditasz.
Az emberek túlsókat tesznek, vesznek, kap
kodnak és versenyeznek. Azt hiszik, hogy az ő
lelkiéletük az örök súrlódásban nemesbedik, pedig
csak kapzsiságuknak, hiúságuknak, hatalomvágyuk
nak ügyeskedéseit fejtik ki tökéletesre.
Ez a ragadozóknak, a lesvetőkn^k, az örökké
éheseknek, az örökké nyugtalanoknak világa.
Ők is meglátják a szépet, a jót, az igazat,
de mident csak hasznáért, gyönyöréért, hatalmáért.
Nem ők emelkednek a magasságok felé, de min
dent lehúznak saját alacsonyságuk körébe. Mégis
cselekszenek a jóért is, akaratlanul szolgálnak az
Igaznak.
Felköltik érzékenységünket, fájó sebeket ütnek
rajtuk, hogy együtt érezzünk és szenvedjünk az
elgázolt szépségek, a megalázott jóságok, a meg
tiport igazságok sorsával. Kényszerítenek, hogy
magunkba szálljunk és a tökéletesség mértéke elé
állítsuk önmagunkat s feltámasztják bennünk a
megjobbulás vágyát.
Nem fogom többé mondani: azok a gonoszak!
De magamat is részesnek érzem abban, hogy
a szépségek, jóságok és igazságok szenvednek.
Voltaképpen nem is ezek, hanem én szenvedek,
mert nem vettem ki részemet az Élet szülő mun
kájából.
Óh fenséges Élet, ki világra akarja hozni
bennem a szépet, a jót, az igazat!
Ezt a szent vajúdást érezned kell önmagad
ban és segítened kell az Istennek formáló, jóságos,
nagy művészetét. Be kell látnod, hogy ebben sokat
mulasztasz: ez a gyónás; neki kell látnod a szent
munkának: ez a megtérés.
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Nem a megszólás. nem is a sértődöttség, nem is a
panasz teszi szóvá az alábbiakat, hanem csak a testvéri
ségnek egy olyan formája, amit odaát az Isten üdvözitésre
kiválasztott népének egyes berkeiben sehogy sem akarnak
a magukévá tenni. ..
Szól pedig a krónika arról, hogy a Kálvinista Szemle
januári számában egy értékes és komoly elmefuttatásban
vet számot a kálvinizmus helyzete felett e hazában, amelyben
a bel- és külföldi viszonylatok mellett a Rómával, a hitet
lenséggel, a szektákkal, spiritizmus, teozófia stb.-vel
saemben való helyzetéről is számot ad . .. igen helyesen ...
Csak egyről nem emlékezik ... Miért ? Nem tudjuk ...
A testvérről... A testvér evangélikus egyháztól... Talán
olyan kis pont az a testvér, hogy még fittyet sem érdemes
hányni rá az eszmék harcáról való megemlékezésben?...
Vagy talán már abszorbeált bennünket a történelmi kálvintzmtis ? Mi erről ugyan nem tudunk... úgy tudjuk,
mások sem... Pedig mi az igaz testvériséget nem tudjuk
a jelen harcaiban sem megtagadni, sót igaz és őszinte baj
társat látunk odaát...
Nem is tudtuk, hogy lutheranophobia is van a
világon. Erről is a testvéregyház győz meg, amikor Petőfi
keresztyénségéről emlékezik meg. amelyben a .másodvirágzásban levő humanizmusban felolvadt magyar kálvinizntus hatását“ látja meg egyedül. S vallási téren sem
gondolkozhatott másként, .mint annak a kornak kulturairányitó református kollégiumai gondolkoztak." — Igaz.
hogy Budapest, Aszód, Seimcc is lehetett valami hatással
az ó feltétlenül komoly, ha nem is egyházias vallásossá
gára, dehát hogy ennek az elismerése talán kisebbítené
valamivel is a kálvinizmus történelmi értékeit, mi azt nem
tudjuk elképzelni Valamint azt sent, hogy mennyivel
lehetne nfvótlanabb lap a Kálvinista Szemle, ha legalább
Petőfivel kapcsolatban Icimá azt a szót, hogy : evangélikus.

Az aszódi ev. Petőfl-fógim názium tanári kara
Szilveszter-estén az iskola halhatatlan tanítványának, Petőfi
Sándornak századik születési évfordulóját várva, abban a
teremben gyűlt össze, amelyet a nagy évforduló emlékére
Velten Armand festőművész-rajztanár eredeti P eíó fl-fresk ó k k a l ékesített. Az ünnepi percben megszólalt a gimná
zium csengője s mig szálltak a hangok a messzi éjszakába,
H a m rák Béla vallástanár lelkes szavakkal idézte a multat,
melyben az aszódi iskola a költő szellemi bölcsője volt és
a Petőfi által annyira hitt boldogabb magyar jövendőért
szívből fakadt imát mondott. A bensőséges családi ünnepsé
get a Himnusz eléneklése zárta be.
A budapesti józsefvárosi Luther-Szövetség dec.
17-iki adventi estélye az Ütlöi-uti imaházba szépszámú
közönséget vonzott. A lgü ver Andor buzgó imája s
dr. H a v a s s Rezső lelkes megnyitó beszéde után ü r a tz
Vilmos orgonadarabokkal, R. B erts Mimi, az Opera volt
tagja, egy Bach-áriával gyönyörködtették a közönséget.
Két fiatal leányka szavalt; lapunk szerkesztője pedig
a lutherizinus nemzeti értékeit vázolta s azt a gondolatot
fejtette ki, hogy amint ez az Isten kegyelmére támaszkodó
vallási közösség nélkülözhetetlen tényezője a magyarság
adventi várakozásait valóra váltó nemzeti munkának, úgy
az egyházra nézve is adventi örömöket biztosit annak
legifjabb intézm énye: a Luther-Szövetség.
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S Z Ö V E T S É G I HÍREK.
A dalban találk ozó lutheránusok Deák-téri vegyeskara, a Luther szövetség Lutherániája alig négy heti •—
bár erős munka után máris kiállt az ünnepek alatt a nagyközönség elé egy karácsonyi és újévi számmal, amikkel
általános tetszést is aratott. A szívós és buzgó szívvel
olytatott munkát M en dól E rnő, a vérbeli karnagy lelke
sedésével és tapintatával vezeti s ha a tagok további dalszeretete is megmarad, hamarosan a lutheránus énekkultura
egyik legjelentősebb tényezőjévé nőheti ki magát dalkörük
A pesti Deák-téri Evangélikus Szövetség által
rendezett karácsonyi vásár úgy erkölcsi, mint anyagi tekin
tetben fényes eredményt ért e l; a vásár, amelyet A u g u szta
fóhercegasszony is megjelenésével tüntetett ki, 212,000 K
tiszta bevételt eredményezett. A karácsonyi vásár E b trh a rd t Antalné, K o ste n s zk y Kálmánná, K o zm a Gabriella.
K rep u sk a Gézáné, L in g l Lajosné, R a ffa y Sándorné, R dso
Lajosné fáradhatatlan és önzetlen rendezését dicséri.
A Deák-téri Evangélikus Szövetség elhatározta egy
főparancsnok és 8—10 csapattiszt felügyelete alatt cser
készcsapat szervezését; a cserkészek a helybeli reformá
tus cserkészegYcsületben már kiképzést nyertek és 1923.
nyarán már táborozni is fognak.
Itt említjük meg, hogy özv. R a k o v szk y Gézáné úrnő
hősi halált halt fia, Rakovszky Pál nevére ezen cserkészcsapat javára alapítványt telt. A Rakovszky-család ezen
nemesen gondolkozó tagjának szép alapítványáért a Szö
vetség ezúton is hálás köszönetét fejezi ki.
H ittrich Ödön fögimnáziumi igazgató „Hasonlóságok
és ellentétek a lutheránus és református egyházak történe
téből" cimen folyó évi január hó 19-én az egyház Deáktéri nagytermében előadást fog tartani.

Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke az
ó-év alkalmából a debreceni egyházhoz meleghangú fő
pásztori levelet intézett, melyben a hívek rendkívüli
áldozatkészségét, a tavasz óta nagy lendületet vett hitbuzgóságot kiemelve, a vezetőknek és egyháztagoknak
egyaránt főpásztori elismerését nyilvánította.
A hívek a püspöki szózatot hálával fogadták s annak
hatása alatt elhatározták a templom teljes renoválását.
A budapesti reform átus th eológla Ráday-utcai
nagytermében jan. 16 tói 19-ig konferencia tartatik, mely
nek során Dr. R a v a sz püspök, Dr. S ebestyén, ifj. Victor
Dr. Kováts I. István, H a m a r István s más kálvinista kiváló
ságok tartanak előadásokat.
P etőfí-ünnepélyt rendezett a kondorosi ev. egyházi
tantestület a szinkörben. Az ünnepélyt Reviczky László
lelkész nyitotta meg, majd a dalkarnak Velky Béla veze
tése mellett előadott „Talpra magyar“-ja után ismét az
elnök felolvasásban méltatta a költőt Ezután a „Hazáról“
költeményt szavalta Jeszenszky Sándor tanító. Több Petöfidalt énekelt Kupcseic Tibor tanító. Szabó Irén szép szava
lata után ismét a dalkar adott elő több hazafias éneket.
Végül Czirbusz Endre ig. tanitólelkész beszéddel zárta
be az ünnepélyt. A jövedelemből 2000 kor. Aszódnak jut,
a fennmaradó összegből 4 iskola lesz ellátva Petőfi összes
költeményeivel.
N épm ozgalm i kim utatás: A kondorosi evang. egy
házban az 1922. év folyamán szül. 148 fiú, 135 leány, öszszesen 283 gyermek. Elhunyt 62 fi, 57 nő, összesen 119
egyén, házasságot kötött 67 pár. Konfirmáltatok: 60 fiú,
49 leány, összesen 109 gyermek. Urasztalához járult 95G
személy (múlt évben 1357). Betegeknek otthon szolgál
tatva az úrvacsora 19 esetben. Áttért hozzánk 1, tőlünk 1
személy. Iskolás növ. száma 5 egyházi iskolában 452.
Ezenkívül 3 közs. iskola növendékei is evangélikusok.
A Luther-Naptár bizom ányosaihoz. Azokat a
lelkész és tanító urakat, akiknél bizománybán eladatlan
1923. é v i L u th e r-N a p tá ra k vannak, tisztelettel felkérjük,
hogy ezeket p o sta fo rd u ltá v a l a mi költségünkre vissza 
kü lden i s az eladott Naptárakkal elszámolni sziveskedjenek.
Megmaradt példányokat később már nem fogadunk vissza,
hanem azoknak árát követeljük.
Akiknek még szü k ség ü k van naptárakra, a példány
számot pontosan megjelölve, sziveskedjenek minél előbb
csak h ozzán k fo rd u ln i, mert az egyes bizományi helyeken
megmaradt példányokból a keresletet még valószínűleg
k i tu d ju k elégíteni.
...... . ,
Kiváló tisztelettel: a L u th er-N a p ta r kiadóh ivatala,
Sopron, P a p ré t 2.

LA PJA

1923

Gyászhir. Sántha Károly, kiérdemült nagynevű
költőpapunk neje, szül. Kirchner Ida úrnő, január 2-án
Budapestén, 75 éves korában csendesen elhunyt. Földi
maradványait január 4-én a budai farkasréti temetőben
helyezték örök nyugalomra. A kiváló papnétól urának
egykori gyülekezete, a sárszentlőrinci egyházközség is
melegen búcsúzott e l ; temetése alkalmából megszólaltatta
harangjait, a „templomra gyászlobogót húzott s a lelkész
a híveknek távolban elpihent édesanyjáról szószéki áldá
sában is megemlél&zett.
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I Riazkun' Béla I a magyargurab-csatáji ev. egyI Bi8zlcup Beia I ház lelkésze még a múlt év
szeptember havában, élete 62-ik évében elhunyt. Megszál
lott területről vesszük a szomorú hirt, azért közölhetjük
csak most személyi adatait. Az elhunyt lelkész, ki a pozsonyi
theol. akadémia hallgatója volt, hosszabb időt töltött kül
földön s hazatérve Uhorszkán, majd Ozdinban lelkészkedett.
Magyargurabra 1904-ben választották meg. 1898. óta mint
a dunáninneni egyházkerület tanügyi bizottságának jegyzője
és előadója, majd 1904. óta mint a kerület jegyzője s 1917.
óta főjegyzője, közigazgatási téren is értékes tevékenységet
fejtett ki. Ferenc fia szintén lelkész és jelenleg Mezőberényben a II. kér. egyházban működik.

Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át.

I Tn'rda i a lő# I a szárazdi (Tolnám.) ev. gyülekezet
I o
L * 8 I lelkipásztora január 6-án, életének
64., áldásos működésének 40-ik évében váratlanul elhunyt.
„Az igazak fénylenek mint a nap az ő Atyjoknak országában.“
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P á ly á z a t.
A nógrádi egyházmegyéhez ideiglenesen csatolt nagy
börzsönyi (Hont m.) ev. lelkészi állásra, melynél a magyar
hivatalos nyelven kívül a német istentiszteleti nyelv töké
letes tudása is szükséges, pályázatot hirdetünk.
Javadalom: 1. Természetbeni lakás, mely 4 szoba,
konyha és mellékhelyiségekből áll. A háznál van egy kis
kert 146 Dől és pince. 2. Készpénzben évi 500 K. 3.31 hl
búza. 4. 18 hl u jb or+ 1 hl a gyónáshoz, összesen 19 hl.
5. 12 öl fa. 6. 2 szekér széna, 2 szekér szalma. 7. Esketési
stóla 10 K, menyasszonyavatásért 5 K, keresztelésért és
avatásért 5 —5 K, keresztelési és esketési offertórium egész
ben, temetésért prédikációval 10 K, prédikáció nélkül 5 K,
közönséges temetésért 3 K, kis gyermek temetésért 3 K.
8. Minden háztól egy csirke. 9. Offertórium karácsonykor,
husvétkor és pünkösdkor. 10. Két csomó kender helyett
annak napiára. 11. Két fuvar az egyházmegyei gyűlésre és
két privát fuvar. 12. 8 magyar hold szántóföld a „mély
árokban“. 13. Urbéresi erdő- és legelőilleték. 14. Borpince
az egyházi pincében.
A lelkészválasztási szabályrendelet 17 §-a alapján
kellően felszerelt pályázati kérvények 1923. január 31-ig az
alesperesi hivatalhoz Szirák-ra (Nógrád m.) küldendők be.
Okolicsányi Gyula s. k.
egyhm. felügyelő.

Kiss István s. k.
főesperes.

Jó javadalmazásu tót-magyar egyház lelkésze, hasonló
javadalmazásu és nyelvű egyház lelkészével helyet cserélne.
Érdeklődhetni e lap kiadóhivatalában.

ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

T U z b i z t o s i t á s o k a t , J é g b iz to sítá so k a t,
B etöréses-lopás biztosításokat.
Élet- é s n é p b l z t o s i t á s o k a t .
biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p e ste n , IV., Fővám -tér 2, félem elet.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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ÜGYVÉDI ÉS BÍRÓI VIZSGÁRA,
jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizs
gákra a budapesti és kolozsvári (szegedi)
magyar királyi tudományegyetemre, valamint az
összes jogakadémiákra, továbbá, államszámviteltani államvizsgára, pénzügyi fogalmazói
szakvizsgára, tanári paedagógiaf vizsgára, a közgazdasági egyetemi colloquiumófcra és alapvizs
gákra, kettős könyvelésre, levelezésre teljes si
kerrel előkészít, speciális jegyzeteit kikölcsönzi a

SZONTAGHSZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ

BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 51, II. EMELET.
SZEGED: TEMPLOM-TÉR 5. SZÁM.
Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig.
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Kuyper: A biblia nőalakjai ...........................................K
Schmidt Henrich: Tisza István boldog évei. Emlékek

és feljegyzések .........................................................
Imre Lajos: A falu művelődése. Vezérfonál a nép
nevelői számára.........................................................
Ravasz László: Orgonazúgás. Beszédek és elmélke
dések. Ara K 770, finomabb papíron ...................
Prőhle V ilm os: Napkeletről. Elbeszélések .............
Dr. 1 óth Tiham ér : A tiszta férfiuság K 275, kötve
PodmaniczkyP.br.: Megnyílt szemek. Elbeszélések
Pintér J.—Sajó S .: Hazádnak rendületlenül. Szava
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A JÁ N D É K U L
alkalmas könyvek, különös tekintettel a
protestáns szellemre, énekeskönyvek, ima
könyvek nagy választékban kaphatók a

LUTH ER-TÁRSASÁG
EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N
Budapest, Vili., ÜUÖI-ut 24 ♦ Bejárás a Szentklrályl-utcában

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t: tfiz-, jég-, betörés,
baleset-biztosításokat. —
Legelőnyösebb feltételek.

♦

Képviseletek az ország
m in d e n v á r o s á b a n
:: é s k ö z s é g é b e n . ::

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 57361.

IX. évfolyam.

Budapest, 1923. január 28.

S i« r k « s z t6 s é g é s k ia d ó h iv a ta l:
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51
(Ollói-ut 34).

A lapította

Dr. Raffffay S á n d o r.

V ., C a á k y u t o a
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E lö fiza tésl ár fé lé v r e 3 0 0 kor.
E gyes szám ára 2 0 k o ro n a .
Hirdetési árak m eg eg y ezés szerint.

L apraklam áclók iq. n.irn., (,»« könyvn y o n ö á já k a , B u d a p e s t,

3—4. szám

Kiadja

LUTHER

M egjelenik m inden vasárnap.

SZÖVETSÉG.

Felelós szerkesztő és kiadót

F ó m u n k a tá r s :
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A keresztyénség szellemi
mérlege.
Nem szívesen használom a „mérleg“ kifeje
zését, mert élénken emlékeztet a szomorú „kur
zusára, de nem tudok mást gondolataim kifeje
zésére.
Ha a keresztyénség kétezer éves történeti
fejlődésének mai állapotát földünk 1550 millió
lakosságában és ebből 555 millió hivőben műve
lődéstörténeti érzékkel kellő figyelemmel kisérjük,
azt fogjuk látni, hogy máig is azoknak a fel
adatoknak a megoldásán fáradozik, amelyeket
neki az uj szövetségi örök isteni alap mellett a
n formáció, az újabb kultúra s a modern haladó
karszellem megjelölt. Azok a főbb irányzatok,
amelyeket a XVI. század a keresztyénség egyes
vallásos típusainak kölcsönzött, körülbelül az
1814. évvel kezdődő korszakkal oly erővel és
tiszta megvilágításban fejlődtek ki, hogy a XVII.
és XVIII. század után egyenesen meglepőknek
mondhatók. így mindenekelőtt a német lutheránusság a katalizáló óprot. orthodoxiának és a kultú
rájában elmerült, sőt abban megcsömörlött felvilá
gosodásnak, mint két veszedelmes kilengésnek
elódázásával a legkülönbözőbb újabb bölcseleti és
theológiai gondolatelemeknek egységes feldolgo
zása alapján újból azt a régi célját szolgálja, hogy
a Krisztusban nyert személyes üdvbizonyosság
alapján „világi“ kötelességeinek és értékjavainak
pozitív méltatására és gyakorlati értékesítésére
jusson el egyéni és társas közösségi élete összes
viszonylataiban. Kemény küzdelemben vonta meg
azokat a következtetéseket, amelyek az ő kereffftyénségének a modern kultúrával és tudománnyal
való elvi érintkezéséből szükségszerüleg folytak.
Főleg a maga theológiáját a tudományos és vallási
fejlődésnek oly magas fokára emelte, hogy úgy
kritikailag és irányitólag az egyházakra, mint
visszahóditólag és elevenitőleg a keresztyénellenes

általános műveltségre jótékonyan hatott. S amennyi
ben theológusait kiváló alkotó személyiségeinek
s a keresztyénség okiratainak állandó kutatására
s a modern tudományosságba való elmélyedésre
sarkalja, további szellemi fejlődéseknek egyengeti
az útját.
A kálvinizmus megújította az aktivitás iránt
való régebben elalélt vágyát és azt oly terjede
lemben fejtette ki, ami a XVI. században reánézve
lehetetlen volt. Az angol amerikai kultúrával és
annak missziói erejével való erős és élő kapcsola
tánál fogva valóban világot hóditó hatalommá vált.
Az evangéliumi keresztyénségnek hóditó hadjáfatait ő viseli s a nagy erkölcsi-szociális kérdéseket
sokkal korábban és energikusabban munkába vette,
mint azt az államilag megkötött és vallásos'theológiai problémákba merült német lutheránusság tehette. Jelenleg is oly egyesületi és egyház
szervezési munkát fejt ki, amelynek terjedelmes
nagyságát s bátor erejét tekintve megint csak
mása nincsen a lutheránusságban.
A katholicizmus a XVI. századbeli protestáns
ellenes jezsuita-tridenti irányra tért vissza és itt a
maga sajátos benső zárkózottságát utolérhetetlen
magasságig fejlesztette ki. Az újabb kultúrának
egy különös vonását sem produkálta, sőt önálló
kulturalkotó erejét a tömegek vallásaként mintha
elvesztette volna. De mai alakjában is kétségbevonhatlanul azt igazolja, hogy a vallás még zava
ros és homályos vatikáni alakjában is, erkölcsi
erejét és befolyását tekintve, messze fölötte áll a
vallástalanságnak s a puszta kultúrának és tudo
mánynak.
A további fejlődésre nézve előáll az a kérdés,
vájjon a nyugati keresztyénség eme típusai a
lényegüket alkotó sajátos karizmatikus vallásos
kulturális erőik kifejtésénél áttörték-e azok korlá
táit is egyszersmind, vagy pedig szigorú önbirálati
utón és rokon gondolatelemek bőséges átvételével
a további benső fejlődés útjára tértek-e át?
A katholicizmusra nézve a protestáns megfigyelő
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csak tagadólag válaszolhat, amennyiben ott 1870.
és *1907. óta nem szerves továbbfejlődésről,
hanem csak merev mozdulatlanságról, vagy forra
dalomról lehet szó. Más képet mutat a protestan
tizmus. A kényszeregyháziasságról való lemondá
sával, amelyet az independentízmus s a disszenterség Nyugateurópában s a pietizmus és felvilá
gosodás Németországban indított meg, nyitva áll
előtte a fejlődés útja. Ezzel elkerülte a katholizáló
visszaesést és fogékonnyá vált uj szellemi erők és
motívumok fölvételére és kifejtésére. A lutheránusság ugyan a XIX. században komoly kísérletet
tett prófétájának nagy alkotó gazdagsága mellett
annak középkori vonásait is, nevezetesen annak
törvényszerű tanrendszerét is felújítani. De a
világi élet iránti nyíltsága s a tudományosságban
való öröme — hála a reformációnak és a felvilá
gosodásnak — oly mélyen gyökerezik az ő lénye
gében, hogy középkori kísérlete nem sikerülhetett.
Még az ujluth. orthodoxia sem zárkózott el a
kálvinizmus egyetlen fölénye: az egyházszervezet és
a szeretetmunkásság terén kifejtett nagy aktivitása
elől. A kálvinista gondolatelemeknek a pietizmussal való luth. átvitele állandóan megszilárdult a
XlX-ik században s a keresztyén életnek oly inten
zitását és sokoldalúságát eredményezte, mely azelőtt
ismeretlen volt a német lutheránusoknál, ma pedig
a belmisszió munkáiban neki egyenesen vezetősze
repet biztosított. Az szolgáltatja egyúttal az eszkö
zöket is az egyházi szakadozottság veszedelmeinek
bölcs elkerülésére, amelyek fenyegető alakban függ
nek össze a lutheránusság vallásos, theológiai kuta
tásainak, értékes vallásos, egyházi árnyalatainak és
vallásos individualizmusának szükebb kereteivel.
Megfordítva a kálvnizmusban a methodizmus
pietista átformálással ugyan sok luth. gondolatme
netet vett át és erősített meg, amennyiben az anglius-kálvini sajátosággal igen erős törekvést kap
csol össze a személyes keresztyén üdvtapasztalat
felé. A XIX-ik század folyamán az angol-amerikai
keresztyénség folyton élénkül és erősbödik a német
theológia mélyítő és tisztitó munkásságán, sőt az
utolsó évtizedekben oly sokat tanult tőle, hogy
némely amerikai egyházak mozgékonyabb életet
mutatnak, mint a nehézkesebb német anyaegyház,
így hát a keresztyénség protestáns tipusai folyto
nosan és kölcsönösen fejlesztik és megtermékenyítik
egymást bizonyságául annak, hogy úgy történetileg,
mint hittanilag mennyire helytelen és szűkkeblű a
prot. keresztyénséget a merev felekezetiség Prokrusztesz ágyába szorítani. És ezzel meg is könyebbül
mindkét prot. típusra nézve a feladat, a modern
világban egymást oly gyakran megtámadó, általá
nos vallási és specifikus keresztyén áramlatok
lehető szabályozására. A katholicizmus külsőleg
hidalja át az ellentétet azzal, hogy minden egyéni
séget a külső pápás egyház iránti közös engedel
messég alá foglal. A protestantizmus ezzel szem
ben csak bensőleg hidalhatja át az ellentétet, ami
csakis a keresztyénség lényegébe való folytonos
elmélyedéssel lehetséges (Harnack). Azért Eucken
is hangsúlyozza, hogy a keresztyénség főleg annak
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megismerése szempontjából „keine fertige Grösse“,
hanem egy folytonosan valósuló valláserkölcsi élet
feladat az egyházban és annak történeti vallás
felekezeteiben s hogy a keresztyénség lényegéről
szóló nagy csatát a német theológia földjein fog
ják még megvívni a jövőben.
De ezzel megint uj lehetőségek és remény
ségek is kínálkoznak a keresztyénség végleges
diadalára nézve azok fölött a nagy nehézségek
fölött, amelyek önkéntelenül folynak a modern
egyházi és világi életfejlődésből. Hogy miként és
mily irányban fognak azok megvalósulni, csak a
mindentudó Isten a megmondhatója. Felséges
menetben irányozza sokszor meg nem valósult
reményeken, sőt összetört formákon át a történeti
fejlődést. A történetbuvár kutatja az isteni műkö
dés nyomait és céljait, de folyton tudatában annak,
hogy azokat meg nem fejtheti, hanem csak hitének
erejénél fogva legfeljebb sejtheti. Isten az egyházi
történelemnek is és ennek különösen a gondviselő
istene.
Dr. Szlávik Mátyás.
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A Biblia.
A Bibliának hatása nincs időhöz kötve. Ahol
használják, mindenütt hat. Ha hanyatlott a hatása,
csak azért hanyatlott, mert a Bibliát elhanyagoltuk.
A Bibliát a nép ma is szereti és kívánja.
Igazi népkönyv az, melyben a társadalom minden
rétege megtalálja a neki valót. A Biblia azért áll
minden könyv felett, mert benne nemcsak Isten
akarata, hanem az ember küzdelmekben neme
sedő és sokszor összetörő élete is megismerhető.
A Biblia az ember tényleges életét és igazi
hivatását csodálatos vonzó módon mutatja be.
Ezért aki a Biblia világitásában ismeri meg az
életet és aki a Bibliával szabatja meg a maga
életének útját, az uj emberré válik. Kultúránk
azért félszeg és egyoldalú, mert az ismeretekre
sokkalta nagyobb súlyt vet, mint az ethikumra.
A Biblia nem áll a kultúrával ellentétben, de a
Bibliával áthatott kultúra bizonyosan nem az egy
oldalú tudás, hanem a mindig nemesre törekvő
akarat kultúrája volna. Nem is lesz addig igazi
kultúra ezen a földön, mig a Bibliát a kultúra
alkotó tényezői közé nem sorolják.
Érzi ezt a modern ember is. Megcsömörölve
az értelem kultúrájától, keresi a nagyobb értékeket.
A keleti vallásfilozófiák terjedése, az u. n. szekták
szaporodása eleven bizonysága annak, hogy a
modern ember, az érzésvilága, a céltüző akarása
számára is keres valamit. Legfőbb ideje, hogy
siessünk kezébe adni a Bibliát, mert különben
mást vesz a kezébe. A Biblia nem a múlté, sok
kalta inkább még csak a jövőé, mert a múltból a
jelenbe a Biblia lelke és erkölcse nem jött át
örökségül. A Biblia életfelfogása még mindig ideál
és a modern ember ideálok után vágyakozik.
A Biblia a modern embernek nélkülözhetetlen!
Dr. Raffay Sándor.
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A „kálvinista“
lelkesei értekezlet Budapesten.
Tartották f. évi jan. hó 16-19. napján a Rádayutcai ref. theol. internátus dísztermében, körülbelül 100
vidéki lelkész részvételével a budapesti lelkes és munkás
theol. tanári kar buzgólkodásából. A vendégek nagy része
H a m a r I. felügyelő-tanár gondoskodásából az internátus
bán kapott olcsó áron szállást és ellátást. Úgy az előadá
sok, mint az azokhoz fűződő vallásos estélyek az előkelőbb
közönség köréből is mindvégig igen látogatottak voltak.
Az előadásokon meggyőződtünk arról, hogy úgy az
irányitó tanári, mint a gyakorlati munkát végző lelkészt
kar és annak élén a konferencia lelke. R a v a sz püspök,
teljesen tisztában van az evangelizáció munkakörének
lényegével, terjedelmével, nehézségeivel, módjaival és
eszközeivel, ami mar egy hatalmas lépés a megújulás felé
csonka hazánk kettős evangéliumi egyházában.
De nézzük csak közelebbről, mit is végzett ez a
rendkívül tanulságos egyházépitó konferencia ?
R a v a s z püspöknek klasszikus
szépségű biblia
magyarázata, gyönyörű homiletikai keresztmetszete és
intelligenciánk megnyerhetéséről szóló mélységes, korszerű
fejtegetései mellett, amelyekben J é zu s e va n g éliu m a alapján
Schleierm acher v a llá so s élm énye, J a m e s va llá s-p szic h o ló g iá ja
és B öh m K. f i lo z . m ó d szere volt az irányitója, ifj. V id o r J.,
H a m a r I. és C sik e s z S. élénk és magvas előadásából
9A m a g y a r k á lv in izm u s h á rm a s f r o n tja “ c. alatt újból is

n,ef>f>yözödtünk arról, hogy evangéliumi keresztvénségünk
mindkét történeti egyházi alakjának a hitetlenség a leg
veszedelmesebb, a pápás klerikalizmus a leghatalmasabb
s a szektaság a legnagyobb ellensége. Az azokat kisérő
hozzászólások is, főleg a R a v a s z é i, igen tanulságosak vol
tak és tételünket igazolták.
Elméleti dogmatikai természetű előadást tartott
S ebestyén J. theol. tanár .A kálv. egyház evangelizációja“
és .Újjászületés és megtérés“, nemkülönben G a la m b o s 2
.A kálv. egyház-fogalom lényege“ cimmel, amelyek fölött
azonban a holland dortrechti zsinat orthodox kálvinizmusának a szelleme lebegett. Mi. evangélikusok, hála Istennek
e kérdésekben nem vagyunk hajlandók visszatérni a
Form. Concordiae álláspontjára, hanem csak az evangélium
és Pál apostol alapján maradunk. Szinte kisajátította a
két előadó különben értékes előadása az újjászületés és
az egyházfogalom evangéliumi gondolatát a kálvinizmus
számára.
K o v á ts I. theol. igazgató a ref. kér. ember hivatásá
ról s az amerikai egyházi élet tanulságairól és U ra y I.
debreceni lelkész a kegyesség, helyesebben a vallásosság
különböző típusairól tartott gyakorlati tanulságokban is
gazdag előadást. De tanulságos volt S zö c s E. előadása is
-A kálv. ember kísértéseiről és szenvedéseiről.“
Sokat tanultunk, épültünk és okultunk e komoly
tartalmú és magas színvonalú előadásokból és hozzászólá
sokból. Azok lefolyásához azonban a következő megjegy
zéseket füzzük:
Miért távolodunk el mi, evangélikusok és reformá
tusok olyannyira éppen m a egymástól és szűkítjük meg
annyira a mi határvonalainkat ? Hát nincsen már szüksé
günk egymáshoz való viszonyunkban az evang. egyház
mélységes és bensőséges vallásosságára, tud. theológiájának magas fejlettségű tisztaságára, következetességére és
alaposságára és másrészt a ref. egyház erős szociálethikai
és politikai aktivitására ? Még az evang. és ref. jelzőt is
gondosan kerülték a konferencián és előadásuk címében
a legtöbben és szinte tüntetőleg csak „lutheránusokról“ és
„kálvinistákról“ beszéltek. Luther ez ellen tiltakozott volna.
Dicséretes kivételt képez R a v a sz püspök, K o v á ts és H a m a r
tanár meg V icto r}, lelkész. Pedig az előadások tartalmának
kilenctized része ránk, evangélikusokra is vonatkozik, mert
evangéliumi kér. és nem csupán „kálvinista“ igazságokat
tartalmaztak elméleti és gyakorlati részükben egyaránt.
Még R a v a s z püspök és K o v á ts tanár is hangoztatta,
hogy „a ref. vallás a legtisztább és legmagasabbrendü
keresztyénség“. Jézus evangéliuma álláspontján már poli
tikai vonatkozásainál fogva sem lehet az. Én nem tudom,
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hogy szükségünk van-e főleg nálunk, mégis csak p ro testá n s
ilyen szükebb orthodox meghatározásokra,
ahol tágabb és türelmesebb lelkiismereti és evangéliumi
kér. liberalitásra és szeretetéletre volna szükségünk.
In necessariis unitas! — ne feledjük el csonka hazánkban
különösen.
Aztán pedig sok zsoltárt énekeltünk és sokat imád
koztunk — és ez helyes is, de nekem, ki soha kálvinisták
között nem éltem, föltűnt, hogy az egész konferencia alatt
az imák imáját, az Ur imáját, a Miatyánkot egyszer sem
hallottuk. Mi evangélikusok azt soha el nem hagyjuk ilyen
értekezleteken.
S végül még egyet nekünk tanulságul. Mikor tartunk
m i, evan g. theol. ta n á ro k és többi kartársaink itt, Buda
pesten ilyen kiválóan érdekes, értékes és tanulságos
lelkészi értekezletet, mint amilyet ref. kollégáink rendeztek ?!
De ehhez egy kis áldozat kellene, amelyre mi, menekült
vagy kitaszított tanárok, egy-két kivétellel már igy
magunkra hagyatva néni vagyunk képesek. Sapientis s a t !
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A pozsonyi evangélikus
diakoníssza-anyaház.
A sok mindenféle között, amiről szegény Magyarországnak a világháborút követő szerencsétlen békekötések
következtében le kellett mondania, nem utolsó helyen áll
a pozsonyi evang. diakonissza-anyaház.
A kétemeletes, impozáns, közel 300 helyiséggel biró
épületet éppen csak a háború előtt (1914-ben) építették
fel kb. egy millió korona költséggel, Állami célokra való
lefoglalását csak nehezen sikerült megakadályozni.
Van abban az épületben 50 beteg számára teljesen
berendezett kórház Röntgen-laboratóriummal és operációsteremmel, de mindig túl van zsúfolva, hogy máris kibőví
tésére kellene gondolni, de nincs miből. Van fiú- és
leányárvaház 24 —24 gyermek számára, hol jobb ellátásban
részesülnek, mint amilyenben bármelyiknek otthon része
lett volna, a szülői szeretetet pedig a kedves nővérek
igazán anyai szívvel iparkodnak pótolni. A II. emeleten
vannak a nővérek apró, de végtelenül kedves és barátságos
szobái, az I. emelet homlokzatán pedig az öregek penzionátusa; 2000 évnél több lakik e néhány szobába, mert
ritka az a nő vagy férfi, aki még 80 esztendő alatt van.
Leadják csekélyke — ha nem lenne olyan könnyetfakasztó,
azt mondanám, nevetségesen csekély — nyugdijukat és
kapnak napos, barátságos szobát, melyet berendeznek
saját bútoraikkal, emléktárgyaikkal, kapnak teljes ellátást
és élnek csendesen és jobb dolguk, jobb gondozásuk van,
mintha kegyelemkenyéren saját gyermekeiknél lennének.
Vannak aztán a földszinten egészen szegények, félkegyelrnüek, nyomorékok, siketnémák, szóval mindenféle meg
fáradtak és megterheltek, kik itt megértő szeretetben és
testi-lelki gondozásban részesülnek.
És az a szellem, mely az egész intézményt áthatja!
Csendesen, céltudatosan járnak-kelnek az oda beosztott
nővérek, mindig azzal a barátságos, kedves, boldog és
megelégedett kedélyre valló mosollyal az arcukon. Mint az
angyalok kara, úgy énekelnek az ájtatosságokon, az ének
órákban és vasárnap délutánonként a kórházban a szegény
betegeknek. Amellett dolgoznak szorgalmasan, mert sok,
igen sok a munka és kevés a nővér — és kiki a termé
szetének és hajlamának legmegfelelőbb helyen; és dolgoznak
örömmel és azzal a boldogító érzéssel, hogy az Urnák
szolgálnak és az ő szőlőjét művelik
És ezt az óriási gépezetet B illn itzer Matilda főnöknö
vezeti nőnél ritka energiával és amellett azzal az évek
tapasztalatai árán leszürődött, minden világi gyarlóság
fölé emelkedő, mindent megértő, azért mindent megbocsátó
emberismerettel és emberszeretettel, aranyos kedéllyel,
örökké mosolygó kék szemével, mellyel a lelkek legfenekéig hatol. Reggeltől estig fáradhatatlanul talpon van,
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naponként végiglátogatja az egész épületet, mindenkihez
van bátorító, intő, biztató, vigasztaló szava, sokszor
emberfeletti munkát végez és a jó Isten is arra látszott
teremteni ezt a kiváló zipser nőt, hogy ennek a nagyszerű
intézménynek a vezetője legyen . . ,
De ez az Ur szolgálatában álló intézmény is küzd
az élet nehézségeivel, súlyos anyagi gondokkal. Hogy
ezekről odaátról nem könnyithetnek, az természetes. De
ezen néhány sorommal fel akarnám hívni a leányok és
gyermektelen özvegyek figyelmét a diakonissza-nővér gyö
nyörű, magasztos pályájára. Hány exisztenciát, hány
családot tett tönkre a rettenetes vérzivatar és nincs, akit
nehéz, sötét szárnyaival nem érintett volna. Nehéz a meg
élhetés, óriási a tülekedés minden pályán, mert pénz kell,
a gyomor követeli jogait. Aki ma még biztosnak hitt
állásban van, holnap elvesztheti azt s hányán jutottak
hosszú, nehéz, egy életen át tartó munkálkodás után mint
nyugdíjasok koldusbotra, kegyelemkenyérre, gondterhelt
aggkorra.
Mindenféle pályára gondolnak a lányok, csak a
diakonissza-pályára, mely ma a legnyugodtabb, legbiztosabb
jövőt nyújtja, arra nem gondol senkisem. Pedig oda, a
felebaráti szeretet ama hajlékába nem hatol be az élet
vihara, a felbőszült tenger hullámai megtörnek falain, a
nővérek felett szerényen, de gond nélkül múlnak a napok,
öreg koruk biztosítva van, szüleikkel, rokonaikkal érint
kezhetnek, meglátogathatják őket,, ápolásukra siethetnek,
vagyonukat szabadon kezelhetik. És dolgozni, lemondani
minden pályán és mindenkinek kell. Az utolsó évek erre
fokozott mértékben megtanítottak bennünket kivétel nélkül.
És ha egy nő szivében mélyen gyökeret vert a vallásos
érzelem — mert enélkül, minden gondnélküliség mellett is
szerencsétlennek érezné magát a nővér — aki szereti
Istenét és Megváltóját, aki képesnek érzi magát önzetlenül
dolgozni, fáradni másokért, enyiteni testi és lelki fájdal
makat, támogatni az élet megtört vándorait, vigasztalni a
csüggedőket, bátorítani a félénkeket és a feltámadott
Üdvözítőre mutatva biztatni a haldoklókat, aki meg tudja
tagadni önmagát és önzetlenül képes élni másokért: az
menjen erre a pályára és áldani fogja Istenét, mert csendes
révpartot talál és .fenséges nyugalom, megelégedés, meg
szentelt, állandó boldogság tölti el szivét, melyet nem
kell félteni az élet viharaitól, mert az Isten választottjai
közé tartozik és a Megváltó beköltözik szivébe.. .
A diakonissza-anyaházban gyöngéd szivvel, testvéri
szeretettel fogadnak mindenkit és minden érdeklődőnek
szívesen szolgálnak felvilágosítással. A lelkész urak pedig
Istennek tetsző dolgot művelnek, ha a megfelelő lelkületű
leányokat figyelmeztetik a nemes, a magasztos diakonissza
pályára.
K% L

Idők fordulásakor...
Schopenhauer, az idő nagy filozófusa mondja, hogy
a művészek, a lángelmék, aszkéták és extatikusok ki
szakítják magukat az idő börtönéből. - Az újabb filo
zófia ugyanezt mondja a jókról is. Akik szivüket a jónak
adják át, akik életük fundamentumául azt választják, akik
jó szivük jó kincseivel szórják bele az idő ritmusait,
azok is fölötte állanak az időnek. Hiszen olyan magot
vetnek, amit nem a véges emberi idő érlel kalásszá,
amelynek gyümölcsei az örökkévalóság légkörében érnek
meg. S ezen a réven magával az örökkévalósággal állanak
kapcsolatban bent a testi élet időbörtönében is. S ha
ezzel az örökkévalósággal s annak Istenével, az Istennek
jó szivével vannak kapcsolatban, ha ennek az isteni jószivnek a dobogását hallgatják, meleg szeretetét érzik —
akkor árthat nekik idők múlása, idők születése? Adhat
nekik a világ, vagy elvehet valamit tőlük, ha: övék az
Isten ? A jó szív az Isten igazgyöngye az embertest kagyló
héjában az élet tengerében. Amely minél többet szenved,
minél több könnyet hullat, minél több fájdalmat él át, annál
csillogóbb ragyogásu, annál melegebb fényű lesz: — mig
méltóvá lesz igazán az örökkévalóságra az időbörtön után.
Dr. Cs. L.
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KÜLFÖLD.
Ném etország.
A bajor belmissziói Intézmények, amelyek a
jelenlegi anyagi viszonyok közepette súlyos gondokkal
küzdenek, a falusi hívekhez fordultak azzal a kéréssel,
hogy terménybeli adományokkal tegyék lehetővé krisztusi
munkájuk végzését. A felhívásnak csodálatos eredménye
lett. A szeretetintézmények téli ellátása biztosítva. Bajor
hittestvéreinkben él az a kötelességérzet, hogy amit Isten
jóvoltából vettek, abból adniok is kell. — Bárcsak tanulnánk
tőlük, vajha nyomorgó városi lelkészeink, vallástanáraink,
nyugdíjasaink és özvegyeink súlyos helyzetén mihamar
segítve lenne s ne veszett volna el a pusztában visszhang
nélkül az érdekükben elhangzott segélykiáltás.
Sajtó-vasárnap volt a II. adventi vasárnap és sajtó
hét annak a hete a német evang. egyházak központi leg
főbb orgánumának rendeletére egész Németországban.
A német evang. sajtót ez a rendelkezés kimentette katasz
trofális helyzetéből A befolyt adományok és az uj előfizétők hatalmas tömege biztosítják az egyházi lapok létét.
Február elejére ismét nagyszabású sajtóakciót rendel el az
egyházi bizottság. — Tanulhatnánk mi is német testvéreink
től, mig nem késő, mert hovatovább odajutunk, hogy nem
lesz Magyarországon egyetlen evang. lapunk sem.
A német császárért ma is imádkoznak a porosz
evang. templomokban. A vallásos szocialisták szövetsége
ez ellen beadvánnyal fordult az egyházi főtanácshoz, amely
től azonban azt a választ kapta, hogy miután a volt császár
a legfőbb egyházi hatalmat képviselte, az érte mondott
ima semmikép sem áll ellentétben az egyház politikai sem
legességével, miért is nem lát okot fennforogni, amelynek
alapján az ima mellőzését el kellene rendelnie.
Dr. Delitsch Frigyes tanár, a berlini egyetem volt
orientalistája, akinek nevét „Babel und Bibel“ cimü irata
az egész világon ismertté tette, Langenschwalbachban 72
éves korában meghalt.

Svédország.
Gazdag adományt gyűjtött Svédország evang. népe
Dr. Söderblom érsek személyes kezdeményezésére a német
evang. szeretetmunka Ínséges intézményeinek felsegélyezé
sére. Az elosztó-bizottság a begyült összeg tetemes részét
már el is juttatta Németországba.

Franciaország.
A párisi missziótársaság röviddel ezelőtt ünnepelte
fennállásának 100. évfordulóját. Szembehelyezkedve az
ország közvéleményével, igyekezett a háború befejezése
után a hit- és munkaközösséget a bázeli misszióval fenn
tartani és fejleszteni. Német-Kamerunban átvette a német
misszió munkáját, amelyet a németek elüzetése következ
tében pusztulás fenyegetett. Enélkül Kamerun az evang.
misszióra nézve elveszett volna. — Tehát mégis van valami,
ami erősebb, mint. a népek és nemzetek egymás elleni
gyűlölete.

O laszország.
A római német evang. templom felavatása rövid
del ezelőtt ment végbe német, olasz és egyéb nemzetbeli
protestánsok részvétele mellett. A német egyházak képvise
letében Dr. Rendtorff, a Gusztáv Adolf Egylet elnöke tar
totta a felavató beszédet. Az olasz hatóságok kiküldöttei,
valamint Németország, Svédország, Svájc, Dánia, Hollandia
és Finnország diplomáciai képviselői is megjelentek az
ünnepen.

Csehország.
A csehnémet evang. egyházat súlyos veszteség
érte Fischer Gusztáv égen lelkész hirtelen elhunytéval.
Uj helyzetében újonnan szervezkedő egyházának a túrni
egyházi nagygyűlésen elfogadott uj alkotmánya nagyrészt
az ő műve. A hithű vezérférfiu elvesztése nagyban meg
nehezíti a pozitív irány helyzetét a „modern liberálisok“
támadásaival szemben.
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Oroszország.
A b olsevik lek karácsonyáról jött hir a borzalmak
hazájából, Oroszországból.
A franciák a forradalomban egy színésznőt ültettek
az oltárra, a Szabadság Amazonját, az Ész Istennőjét, hogy
betetőzzék az őrületet. Tertnészetesen az oroszok sem akar
tak elmaradni mögöttük. Ok az oltárokra a vallásos fest
mények és alegóriák helyett Marx képét helyezték.
Ez volt a jelsz ó :
— A cárok földjét már leromboltuk, most rombol
juk le a cárok egét.
Ebből a célból már karácsony előtt nagy propagan
dát fejtettek ki, különösen az „ifjúmunkások“, kik gúnyo
lódó röpiratokat osztogattak a karácsonyról. A mozikban
az egyházi javak elkobzását mutattak be, bohózatokat a
szentekről, kiknek koporsójában viaszból való bohócokat
találnak Egy falragaszon kaszás, pörölyös munkás áll, ki
az ég lépcsőit ostromolja s Mózesre és Mahomedre is lesújt.
Mi lett ennek az eredménye ? A muzsik, az orosz
értelmiség végignézte az ingyen mozit, elolvasta a röpira
tokat. aztán hazament, meggyujtotta a szentelt gyertyát s
elénekelte a karácsonyi énekeket, oly áhitatosan mint a
cári időkben sohasem. Megannyi katakomba volt minden
orosz ház. Éjfélkor pedig zsúfolásig megteltek a templomok
és a szokásos misét a tömeg térden állva hallgatta végig.
Sohasem volt ilyen vallásos, bensőséges az orosz
karácsony. Mindezt pedig a bolseviki propaganda .érte el*.
Kudarcukat maga az „ifjúmunkások szervezete* is
beismeri karácsony utáni hivatalos nyilatkozatában, amely
ben igy ir:
Az idők még nem értek meg programmunk teljes
megvalósítására, a közvélemény nincs eléggé előkészítve . . .
iiim m im iiH iiiiiiiiiiiiiiiiim iiiim iiiiiiim im iiim im im iiiim im iiiiim iiiiiiim iM im

Rovás.
Krisztus békéje Krisztus birodalmában.
A pápás egyház első papja, a római pápa
a titkos pápai konzisztoriumban nagy beszédet
mondott. Végigpillantott a Szentföldért, mint a béke
földjéért vívott küzdelmek során. Követelte annak
pogánytalanitását és zsidótlanitását. Azután saj
nálkozását fejezte ki, hogy a népek és nemzetek
békételenkedésben élnek. Jelszóul kiadta a szépen
hangzó mondást: „Krisztus békéje Krisztus biro
dalmában“.
Nos, hát hol is van Krisztus birodalma? „Az
én országom nem e világból való!“ Ezt mondta
Jézus. Róma pedig mimelgeti a minden királyok
urának uraságát. Róma szerint Krisztus birodalma
a pápa birodalma. Krisztus szerint a tisztaszándéku
és melegszívű emberek közössége. De hát kérdezem:
tiszta szándéku-e az olyan ember, ki másokat az
evangéliomi hite miatt megítél és elitéi? Melegszívű
ember-e az, ki pálcát tör a Krisztus igaz hívein
csak azért, mert nem az ő köntösét csókolgatják ?
És hol van Krisztus békessége? A szeretettel
élő emberekben. De szeretet-e az, mely az evan
gélium híveit eretnekeknek kiáltja ki ? Szeretet-e
az, mely eltiltja a másként hívők templomába még
a belépést is? Békességet hint-e az, aki reverzálisok kényszerével emel gátat az összeforrni vágyó
emberek közé?
•
Szóval megint csak beszéd. Pedig „nem
beszédben áll az Isten országa!“

U A P tJ A

5

Németországi utam.
(Második folytatás.)

Hogy mit jelent Magyarország Bécsnek, azt a jó
bécsiek csak most látják. A mi egész vonatunk telidesteli
volt batyuzó közönséggel, leginkább kisebb tisztviselő- s
munkásasszonyokkal, kik egész éjszakán át utazva, Passau
előtt szálltak ki s- ott az egymástól messze szétszórt
parasztházakban igyekeztek egy kis burgonyát, almát,
főzeléket, tojást, esetleg csirkét, tejet, tejfelt vagy egyebet
összevásárolni, hogy azután evvel a „kincsükkel“ a másik
éjszaka visszautazva, megörvendeztessék családjukat. £
mint többektől hallottam, ezt az utat megteszik minden
hélcn vagy legalább is minden két héten egyszer. Német
országban. Nürnberg vidékén hasonló buzgósággal járnak
az emberek batyuzni. S az élelmicikkek árai, a gyümölcs
kivételével, Németországban s természetesen még inkább
Ausztriában sokkal magasabbak, mint nálunk. Ha az ember
hallja s látja, hogy mily nehezen s körülményesen tudják
a drága nélkülözhetetlen élelmicikkeket beszerezni, bizony
hálát kell adni a jó Istennek, hogy a mi sorsunk ezekénél
mégis csak kisebb helyen esett. Mindazáltal azonban azt
hiszem, hogy ez a batyuzás is valamiféle haszonnal fog
járni az emberiségre. Mint a nagy világháború a különböző
országok és világrészek népeit hozta egymással érintke
zésbe, úgy a háború utáni nyomorúság a különböző tár
sadalmi osztályokat hozza egymáshoz közelebb. Azelőtt
csak a falu kereste fel a várost, most a város keresi fel
még a legeldugottabb s legmagányosabb falut s falusi
házat is, amely talán mióta áll. nem igen látott úriembert
és sok városi embernek egyszerre csak megnyílik a szeme
s látja a falu s a falusi élet szépségeit s kellemetességeit.
Megengedem, hogy nem szépet és kellemetesset is lát s
tapasztal, különösen a földmives osztálynak kapzsiságáról
s kemény kőszivüségéröl hallani most sok panaszt itthon
és külföldön is. De ne gondoljuk, hogy az a falusi ember
részünkről csak csupa jót és szépet lát, tapasztal. Bizony itt
is áll „pecatur extra et intra muros.4 „vétkeznek a falakon
kivül és belül*. Hogy a város és falu népe megértse egy
mást, ahhoz szükséges, hogy mindegyik levessen napon
ként egy jó részt az óemberből s hogy a két nép alaposan
megismerje és megbecsülje egymást. Sok szenvedésen és
nyomorúságon megy most által a városi ember, de azért
falun se színig tejfel minden. Igaz, hogy az a városi ember
pl. ott Ausztriában, szakadó esőben és bokáig érő sárban
kénytelen most összevásárolni a földmives drága terményeit,
de másrészt az a földmives reggeltől késő estig, sokszor
még a legkedvezőtlenebb időjárási viszonyok niellett is
kénytelen odakint dolgozni s a munkaalkalmat s időt, mint
holmi zsákmányt elragadni. Felsö-Ausztriában s Német
országban is szakadó esőben láttuk az embereket a gyü
mölcsöt leszedni a fáról, a burgonyát kiszedni a földből,
szántani s egyéb kerti s mezei munkát elvégezni. Ott, t. i.
az esős napok jóval előbb köszöntöttek be, mint nálunk s
annak következtében az emberek igen elmaradtak a dologgal.
Sajnos, hogy Felső-Ausztriából tulajdonkép csak
keveset láttunk, mert mire fmegvirradt, már erősen köze
ledtünk a német határhoz. De amit láttunk, az szép volt.
Azok a Felső-Ausztriai hegyek, völgyek, erdők, mezők,
tágas szép parasztházak, kertek s mezőségek közepette
olyanok, mintha állandó ünnepi diszbe volnának öltözve.
Szinte fájlalja az ember, hogy ezt a természeti szépséget
és csendet a kétvágányú vasúti utón minduntalan egy-egy
robogó vonat zavarja meg. De ezek a vonatok, különösen
a Németországból jövők, mintha szebbek volnának mint a
magyar vonatok. Mikor azokat a szépen kidolgozott, frissen
befestett, tiszta német vagonokat láttuk s a teherkocsikon
a sok értékes iparcikket s beljebb már Németországban
mindenütt a lázas munkát, akkor úgy tetszett, mintha az a
Németország egy óriáshoz hasonlítana, aki a reámért
csapás következtében elszédült s földre bukott ugyan, de
az óriás már kezd mozogni s azt hiszem — nem soká
fog tartani — feltápászkodik a franciáknak minden praktikái
dfleárs is.
Passauban hamar átestünk a vámvizsgálaton. Szinte
az a benyomása az embernek, mintha az osztrákok és
bajorok ott már nagyon is értenék egymást, mindenesetre

6

H V A fíG Ó Iil^ U S O ^ LkAPJM

sokkal barátságosabb viszonyban élnek, mint mi a volt
évszázados „barátunkkal“, az osztrákkal.
Megváltottuk a Pássautól—Nürnbergig szóló 111.
osztályú jegyet, mely 98 márkába került s azután elhelyez
kedtünk egy szép nagy „nemdohányzó“ kocsiban. A figyel
meztető táblák és utitársaink is megmondották, hogy attól,
aki az ilyen „nemdohányzó“ kocsiban esetleg mégis rágyújt,
minden másnemű előzetes figyelmeztetés nélkül 20 márka
bírságot szednek be a kalauzok. Egy másik, minden kocsi
szakaszban megolvasható hirdetés felhívta a figyelmet a
vasúti misszióra, amely egyedül utazó leányok, asszonyok
és gyermekek ügyét karolja fel. Minden nagyobb vasúti
állomáson ott állnak az evangélikus diakonisszák, a kato
likus apácák és zsidó vallásu nőegyleti hölgyek, hogy
fogadják, útbaigazítsák, kalauzolják az egyedül utazó véd
telen nőket s gyermekeket. Valamennyi karszalagot visel;
az evangélikusoké rózsaszínű kereszttel, a katolikusoké
sárga-fehér sávval s a zsidóké az ismeretes 6 ágú zsidó
csillaggal van jelölve. Ez a vasúti misszió bizony nagy
áldás s megnyugtatásul szolgálhat úgy az egyedül utazó
gyenge nemnek, mint odahaza maradt családtagjaiknak.
S erre a vasúti misszióra ott a művelt Németországban is
nagy szükség van, mert — mint azt visszamenet — lát
hattuk, bizony ott is pusztít és nagy méreteket ölt a dög
halál, a pestis, az erkölcstelenség és fajtalanság még dél
ben s világos nappal, sokaknak szemeik láttára is.
Amily elszomorító volt az a látvány, melyet egy a
tisztességből kivetkőzött fiatal pár mutatott be a vasúton
visszajövet, oly megörvendeztető volt odamenet néhány
fiatal diáknak viselkedése.
Passauban beszállt hozzánk a „nemdohányzó“ sza
kaszba vagy 15 fiatal diákember. Az első gondolatom,
mikor ezeket a fiatalembereket láttam, az volt, hogy nálunk
nehezen lehetne egyszerre 15 fiatalembert találni, ki vagy
egyáltalában nem dohányzik vagy órákon át le tud mon
dani a dohányzás szenvedélyéről. Húsz évig rabja voltam
én is ennek a szenvedélynek és saját tapasztalatomból
mondhatom, hogy káros és egészségtelen szenvedély ez.
Pedig én sohasem „brustzugoltam“, ami a szakértők sze
rint a dohányzásnál a tulajdonképeni élvezet, de ami —
s ebben az elfogulatlan szakértők talán szintén igazat
adnak — csak fokozott s hatványozott önmérgezés. S mit
szóljunk arról a valóban nem kis tőkéről, amelyet az a
dohányos ember egy évben vagy egész életén át elfüstöl ?
Mit szóljunk különösen most, amikor úgyis olyan nehezek
a megélhetési viszonyok ? Baum erlangeni dékán aratási
hálaadó beszédében, amelyről majd bővebben szólok, a
többek közt éppen a dohányzás miatt kelt ki, különösen
a fiatalság ellen s szemére hányta, hogy akkor, amikor
még nem is keres, egy-egy évben ezreket éget el. Ne
vegyék rossz néven dohányos híveim, de én azt hiszem,
ha Pál apostol ma írná meg a múlt vasárnap hallott
adventi epistolát, úgy valószínű ott, ahol a tobzódásokról
és részegségekről van szó, odaírná több mással együtt
legalább a mértéktelen dohányzásokat is, mint, amely
szintén „levetendő“ s elhagyandó. A mi fiatal diák-utitársainkat tehát már azért is megszerettük, mert nem
dohányoztak.
Csakhamar aztán mégjobban megszerettük őket.
Az egyik t. i. átment a szomszéd kocsiba avval, hogy
ottfelejtett fokosát elhozza. Hogyan, mondom magamban,
ismeri ez itten a fokos szót s hogyan jut itt Passauban
fokoshoz? Talán valamelyik régi bajor csatatéren ássa
majd ki, ahol valamikor a magyarok a németekkel har
coltak. De a következő pillanatban már itt volt, kezében
egy igazi valóságos fokossal. Jobban megnéztem őket s
akkor láttam, hogy néhánynak kabátjára tulipánjelvény volt
kitűzve. Mikor azután' mindjárt hallottam őket beszélni
Budapestről, Debrecenről, Hódmezővásárhelyről, nem áll
hattam meg többé, megkérdeztem honnan jönnek, hogyan
kerülnek fokoshoz, tulipánhoz s miért emlegetik ezeket a
jó magyar városokat ? Kérdésemre azután elmondották,
hogy mint cserediákok 6 héten át Magyarországon voltak
s onnan hozták a fokost, a tulipánt, néhány magyar szót
s a magyarok iránti rokonszenvet. Később azután felnyi
tották kofferjeiket s elővették a magyar anyáktól kapott
utravalót, a debreceni szalonnát, kolbászt, húst, kenyeret,
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pogácsát s gyümölcsöt stb., ami természetesen mind csak
fokozta a magyarok iránti szeretetet.
Egy mérnök utitársunk szintén igen nagy rokonszenvvel beszélt a magyarokról, akiknek vitézségéről a
háború folyamán ismételten alkalma volt személyesen meg
győződnie. O is, mint még sokan mások, akikkel beszél
gethettünk, annak a reményüknek adtak kifejezést, hogy
— ha majd üt az ellenségeinkkel való leszámolás órája —
megint együttesen, vállvetve fogunk küzdehi leigázóink
ellen.
Ezen beszélgetések és megfigyelések mellett azon
ban nem feledkeztünk meg arról, hogy szemeinkkel meg
élvezzük azt a valóban szép vidéket, amelyen utunk átve
zetett. Többször eszembe jutott ezen az utón is egyik
hívemnek kis unokája, aki mikor nagymamájával innen
Budapestre utazott s az ablakból nézte a folyton váltakozó
szép tájképeket, egyszerre csak igy szólt: „Nagymama,'ez
olyan mint egy képeskönyv, csakhogy nem kell benne
lapozni.“ „Bizony szép képeskönyv“ az az Alsó-Bajorország és Felső-Pfalz és az a Közép-Franktartomány,
amelyen átmentünk. Az egyik oldalon a Duna és odabb a
Bajorerdő, majd meg a Cseherdő, a másik oldalon a bővizű
síkság, mely lassanként átmegy olyan hegyes-völgyes erdők
ben gazdag, Felsővashoz hasonló vidékbe. A gyönyörű
szép panoráma egyes képeiből különösen kiemelkedik a
Regensburg közelében egy magaslaton álló 138 m hosszú,
91 m széles és 60 m magas Walhalla-márványtemplom,
amely Németországnak a Napóleoni háborúk után való
helyreállítása emlékére, közel száz évvel ezelőtt épült és
szobraival, képeivel, dombormüveivel a német történet
egyes jeleneteit ábrázolja. Visszajövet Regensburgban
kiszálltam egy félórára. Szerettem volna a Regensnek s
a Dunának összefolyását s az annak következtében támadt
örvényt ott látni, mert diákkoromban Tubingenben sokat
énekeltünk erről az örvényről:
„Als wir jüngst in Regensburg waren,
Sind wir über den Strudel gefahren,
Da war’n viele Holden,
Die mitfahren wollten.“
De hát nem értem a rendelkezésemre álló félóra
alatt odáig. Különben is azt hiszem, nekem már el kell
most felejtenem azokat, a vig cimborák körében énekelt
szép diáknótákat. Tempi passati!
(Folytatjuk.)
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Könyvek és folyóiratok,
Dr. Viktor Gabriella a kecskeméti ref tanitónőképzöintézet tanára „£//ű néni meséskönyve“ címmel kedves,
csinos rajzokkal ékesített és evangéliumi szempontból
gyermekeinkre igen emelő hatású könyvecskét adott ki,
melyet a szülők figyelmébe ajánlunk. Ára 160 K ; kapható
a szerzőnél, Kecskemét, Szabadság-tér 1. sz., valamint a
Luther-társaság budapesti könyvkereskedésében.
Dr. Neumann J en ő : Szarvas nagyközség története.
Az Uj-Szarvas alapításának 200 éves jubileuma alkalmából.
Szarvas, 1922. 328. Az alkalmi művek színvonalán jóval
felülemelkedett Neumann Jenőnek ezen munkája, mely jeles
történetíróink Haan L. és Zsilinszky M., ezen tősgyökeres
lutheránus helység történetével foglalkozó munkáit, újabb
adatok felhasználásával jelentékenyen továbbviszi. Egyben
bővén kiaknázza a hires Tessedik S „Memorabilia
Szarvasiensis“ c kéziratát A legújabb idők történelmére
nézve pedig élő kútfőkre támaszkodott. A török hódoltság
által elpusztult régi-Szarvas történetének vázolása után,
részletesen elmondja a mai község keletkezését, lakossá
gának történetét, ismerteti intézményeit: egyházait, iskoláit,
befejezésül pedig a községi hivatalnokok névsorát. Év. ember
kivált az ev. egyház és iskolák történetét fogja nagy érdek
lődéssel, de olykor bizonyos elszomorodással is olvasni,
mert a sok fény mellett árnyék is akad: zavarok, visszavo
nások, melyek a virágzó ev. gyülekezet békéjét időnként
feldúlták. Szívesen vettük volna a szarvasi nép lelkének
bővebb rajzát is. Egyébként a gondosan és szépen, törté
netírói tárgyilagossággal megirt munkát, mindenkinek mele
gen ajánljuk.
Sz. O.
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SZÖVETSÉGI HÍREK.
A Luther S zövetség országos elnöksége f. hó 12 én
Budapesten, a Deák-téri iskola tanácstermében elnöki
tanácsülést tartott K a ss A lb ert bá ró országos elnök elnök
lete alatt. Az ülésen jelen voltak : G ed u ly Henrik, K a p i Béla,
D r. R a ffa y Sándor és K is s István püspökök, mint a kerü
leti szövetségek elnökei, továbbá D r. Z elen ka Lajos és
D r. R d só Lajos országos elnökhelyettesek, L a n d g rá f János
a bányakerületi szövetség ügyvezető alelnöke, S zeberén yi
esperes, P röh le Károly, A rtn er Oszkár és mások.
Az elnöki tanács elhatározta az alapszabályok belügy
miniszteri jóváhagyásának kieszközlését. Azután tárgyalta
a szociális missziói-lelkészi állások megszervezésének a
kérdését, amihez az ülésnek majdnem minden tagja hozzá
szólott s elhatározta az elnöki tanács, hogy kerületenként
szervez egy szociális m issziói-lelkészi állást. Az idevonat
kozó teendők előkészítésére felkérte az elnöki tanács a
négy püspököt.
Behatóan tárgyalta az elnöki tanács a Luther Szövet
ségnek egyházanként való megszervezése kérdését s idevonatkozóan erélyes propaganda megindítását határozta el
s különösen azt, hogy minden lelkészt felhívnak a szövetség
miejőbbi megalakítására, aminek módjáról minden lelkész
felvilágosításért fordulhat az országos elnökséghez, viszont
a kerületi szövetségekhez mindenkor részletes jelentést
kell tenni a megalakult szövetség működéséről.
Ezt követöleg a sajtó kérdését tárgyalta az elnöki
tanács, amely körül igen beható eszmecsere folyt. Elhatá
rozta az elnöki tanács, hogy úgy a .Harangszó'-nak, mint
az .Evangélikusok Lapjáénak anyagi támogatása és terjesz
tése érdekében erélyes propagandát indít
Ezután a k ö zé p isk o la i cserkész csa p a to k megszerve
zésének a kérdését tárgyalta az elnöki tanács s elhatározta,
hogy az összes evangélikus középiskolákban, valamint
mindazon helységekben, ahol nem evangélikus középiskolák
vannak, iskoíaközileg megszervezi a Luther Szövetség
cserkészcsapatát s az igy megszervezett szövetségi cserkészcsapatokat országos szervezetbe foglalja, melynek veze
tésére, valamint a szervezési munka irányítására felkéri
N ém eth G y u la szekszárdi lelkészt, aki a dunántúli kerü
letben már eddig is eredményes működést fejtett ki a
középiskolai ifjúság megszervezésének a munkájában.
Végül elhatározta az elnöki tanács, hogy lehetőleg
két havonként tart Budapesten ülést.
Abban a munkában, amelyhez a Luther Szövetség
báró Kass Albert elnöklete alatt fogott, biztosítékát láthatjuk
annak, hogy a Luther Szövetség mielőbb kialakul azzá az
országos szervezetté, amely hivatott arra, hogy egyházunk
legerősebb támasza legyen.
Dr. Hittrich Ödön főigazgató, a budapesti fasori
cv. főgimnázium igazgatója „H a so n ló sá g o k és ellen tétek a
p e s ti re fo rm á tu s és e v a n g é lik u s e g y h á z é v sz á za d o s tö rté
n etében * cimen jan. 19-én, a pesti Deák téri Luther Szövetség

összejövetelén hosszabb felolvasást tartott Egyházunknak
a fővárosi protestantizmus múltjával nagy szeretettel s egyre
növekvő buzgóságpü foglalkozó kiválósága a pesti evangé
likus főgimnázium közelgő száz éves jubileuma alkalmából
jelenleg az iskola történetének megírásán fáradozik s mun
kája közben a pesti református egyházra és iskolára vonat
kozó könyvek nyomán számos olyan adatra bukkant, melyek
amellett, hogy a múlt század korát általában is élénken
jellemzik, evangélikus egyházunk híveit közelebbről is
érdeklik.
Minthogy a jeles kutató felolvasott tanulmányát egész
terjedelmében is kinyomttattatni szándékozik — mely szán
dékának megvalósítását remélhetőleg a pesti hívek áldozatkészsége is megfogja könnyíteni — itt a tanulmányt csak
pár szóval ismertetjük.
A pesti evang. egyház — a reformátussal ellentét
ben — eredetileg iskolájával együtt német volt. A ref. egy
ház, bár későbben keletkezett, kisebb volt és lassabban fej
lődött, mint a mienk, 100 év alatt lélekszámában csaknem
kétszer olyan erős lett, mint az evangélikus. A templomépítés mind a két gyülekezetnél hasonló fázisokon ment
keresztül. A Deák-téri templom felépítése M olnár János
első lelkész érdeme, a reformátusok templomépitő és első

papja pedig B áth ory Gábor volt. Báthoryt a templom
kriptájába temették, Molnárnak még sirkövet sem állítottak.
A templomok mindegyikének voltak építkezési bajai s
mindegyik menhelye volt a nagy árvíz menekültjeinek.
A felolvasót — ki még az iskolák történeti fejlődé
sére, Schedius Lajos és Gönczy Pál iskolaigazgatókra,
Hermina és Mária Dorottya nádorasszonyok érdemeire,
végül Dr. Ravasz László és Dr. Raffay Sándor püspökök
méltatására is kiterjeszkedett — hallgatósága lelkesen meg
tapsolta.
A váci evan géliku s tanulóifjúság január hó 6-án
a Pannonia-szálló nagytermében sikerült Petőfi-estélyt tar
tott, melynek gazdag műsorát a közönség nagy tetszéssel
kisérte. Az estélyen K in tzlern é S ch oltz Irén „A boldogság
virága* című zenés darabját is előadták. Az ünnepélyt közóhajra jan. 21-én megismételték, mely alkalommal S a ss
János is felolvasást tartott.

EGYHÁZI ÉLET.
E gyh ázlátogatás D r. R a ffa y Sándor püspök a
húsvéti ünnepek után a békési egyházmegyének kondorosi
és szarvasi gyülekezeteiben fog kánoni egyházlátogatást
tartani. Mind a két erősen fejlődő gyülekezet örömmel
készül főpásztora fogadására.
LelkészvA lasztás Fóthon. Jóleső érzéssel veszem

a tollat kezembe, hogy közzé tegyem az alábbi megható
eseményt, mely bizonyítja, hogy nem halt még ki népünkben
a vallásosság, egyházszeretet, melyre kivált a mai korban,
mikor oly nagy a vallás iránti közöny, felette nagy a szükség.
F é. január 14-én megvirradt a fóthi ev. egyház emlékezetes
napja, a papválasztás napja. A családapák maguk köré gyűj
tik családtagjaikat s házi istentiszteletet tartanak. Fel
hangzik az ájtatos éneklés, buzgó imák szárnyain száll fel
az egek Urához a kérés: áldja meg a mai nap nemes
munkáját. És igy indulnak el az Isten házába s éneklik a
mai nagy naphoz alkalmas énekeiket. Megkezdődik az
istentisztelet; az oltári funkciót a csomádi lelkész, mint
fóthi adminisztrátor végzi, egyházi szónoklatot tart B la tn iczk y
Pál tanügyi esperes, melynek végeztével megkezdődik a
papválasztó gyűlés; az elnöki tisztet az esp. felügyelő
helyetteseként Dr. S ze lé n y i Aladár egyházfelügyelő osztja
meg az esperessel. Midőn a papválasztási szabályrende
letben elóirottak alapján az ügyek letárgyaltattak, sorra
jött a választás. A majdnem teljes számban megjelent
fóthi s mogyoródi szavazók meghívás utján, nagy lelke
sedéssel, közfelkiáltással megválasztották papjukka elhunyt
lelkészük fiát, S zeb erén yi Zoltán rákospalotai hitoktató
lelkészt. A közgyűlés a fóthi s mogyoródi tanítók és gond
nokokból álló küldöttséget menesztett a megválasztottért,
kit lelkes éljenzéssel fogadott. Az esperes üdvözlő szavaira
maga a megválasztott könnyeket fakasztó, megható sza
vakban elsősorban is hálát mondott a jóságos Istennek,
aki mindeddig segítségére volt neki s kéri továbbra is az
általa kijelölt munkájához atyai segedelmét; köszöni továbbá
a híveknek személyében összpontosult bizalmát, kérve őket
szeretetteljes támogatásra szép, nemes, de terhes munká
jához, kijelenti, hogy az egyház papi állását elfogadja.
Befejezésül elénekeltük nemzeti szép Himnuszunkat.
Egy am erikai m agyar em berbarát. S o b o sla y Gyula
dr. Amerikába szakadt honfitársunknak a magyar kormány
külügyminisztere utján őszinte elismerését és háláját fejezte
ki az eddig nyújtott milliókra menő, minden nemesen érző
ember szivét és lelkét megkapó, hazafias áldozatra való
készségéért. A Protestáns Orsz. Árvaházat az o nagylelkű
adományai mentették meg, hogy a proletárdiktatúra után
az anyagi tönk szélére nem jutott, mint sok más huma
nitárius intézmény. A karácsonyi ünnepek alkalmából is
800 dollárt küldött B rocskó Lajos, kir. tanácsosba Protestáns
Országos Árvaház igazgatójának az árvaház céljaira hadi
árvák gondozására és középosztályu családok támogatására.
A P rotestáns O rszágos Arvaegylet, amely már
63 éve szolgálja a magyar társadalom kulturális és szociális
érdekeit, uj elnökéül megválasztotta N á d o sy Imre dr.
m. kir. országos főkapitányt. Ebből az alkalombó melegen
üdvözölték S zila ss y Aladár dr., v. b. t. t. a választmány
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és Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató, a Protestáns
Orsz. Árvaház nevében.
Egyházmegyei közgyűlés. A budapesti ev. egyház
megye 1923. évi február hó 9-én, pénteken délután 5 óra
kor a Deák-téri iskolák dísztermében rendkívüli közgyűlést
tart. Tárgysorozat: 1. A pesti ev. magyar egyház módosított
szervezeti szabályzata. 2. A pestújhelyi fiókegyház átcsato
lásának kérdése. 3. Sass Béla vallástanár és Morascher
Hugó orgonista felebbezése fizetésük rendezése tárgyában.
4. Indítványok.
Adományozás. A fővárosi gyáripar egyik régi, jóhirü képviselője, a Knuth Károly cég, melynek beltagjai
evangélikus egyházunknak buzgó hivei, a cég fennállásának
50-ik évfordulója alkalmából a fasori evang. főgimnázium
tanári segélyző egylete részére és a Protestáns Országos
Árvaház részére 10,000—10,000 koronát adományozott.
•
Kovács Andort, a békési ev. egyházmegye espe
resét, ki nemrégen ülte 30 éves lelkészi jubileumát, ez
alkalomból Orosháza társadalma nevében 100 tagú kül
döttség üdvözölte. A küldöttség nevében, melynek soraiban
az egyházmegye lelkészei is többnyire jelen voltak, Kálmán
Rezső orosházai lelkész beszélt a jubilánshoz s átadta
neki tisztelői és barátai emléktárgyát, egy selyemtokba
takart bőrkötésű diszbibliát, melynek első lapján az
alkalom van díszes Írással megörökítve, azután 2 lapon az
adományozók sajátkezű aláírásai vannak bejegyezve. A
jubiláns espereshez a Luther-társaság elnöksége is meleg
üdvözlő levelet intézett.
A kondoros! evang. N őegylet a községbeli hadi
árváknak, szegény iskolásgyermekeknek az elmúlt Karácsony
alkalmával is sok örömöt szerzett; 69 gyermeknek adott
lisztet, főzeléket stb. tartalmazó csomagot s 1—1 pár téli
harisnyát. A kiosztás szép ünnep keretében ment végbe,
melyet a gyermekek imája, karácsonyi éneke s lelkészüknek,
Keviczky Lászlónak megindító szavai tettek emlékezetessé.
A gyűjtés körül főleg özv. Micsinay Pálné, özv. Lükácsik
Mihályné, Fekete Margit, Czirbusz Vilma, a lelkész neje s
más úri nők fejtettek ki nagyobb buzgalmat. A nőegylet
tagjai az állami ovoda karácsonyfáját is feldiszitették s a
kis gyermekeket süteményekkel is megajándékozták.

ELSŐ KERESZTÉNY !
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel
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Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

P á ly á z a t.
A nógrádi egyházmegyéhez ideiglenesen csatolt nagy
börzsönyi (Hont m.) ev. lelkészi állásra, melynél a magyar
hivatalos nyelven kivül a német istentiszteleti nyelv töké
letes tudása is szükséges, pályázatot hirdetünk.
Javadalom • 1. Természetbeni lakás, mely 4 szoba,
konyha és mellékhelyiségekből áll. A háznál van egy kis
kert 146 Dől és pince. 2. Készpénzben évi 500 K 3. 31 hl
búza. 4. 18 hl ujbor -f-1 hl a gyónáshoz, összesen 19 hl.
5. 12 öl fa. 6. 2 szekér széna, 2 szekér szalma. 7. Esketési
stóla 10 K, menyasszonyavatásért 5 K, keresztelésért és
avatásért 5—5 K, keresztelési és esketési offertorium egész
ben, temetésért prédikációval 10 K, prédikáció nélkül 5 K,
közönséges temetésért 3 K, kis gyermek temetésért 3 K.
8. Minden háztól egy csirke 9. Offertórium karácsonykor,
husvétkor és pünkösdkor. 10. Két csomó kender helyett
annak napiára. 11. Két fuvar az egyházmegyei gyűlésre és
két privát fuvar. 12. 8 magyar hold szántóföld a „mély
árokban“. 13. Urbéresi erdő- és legelőilleték. 14. Borpince
az egyházi pincében.
A lelkészválasztási szabályrendelet 17. §-a alapján
kellően felszerelt pályázati kérvények 1923. január 31-ig az
alesperesi hivatalhoz Szirák-ra (Nógrád m.) küldendők be.
Okolicsányi Gyula s. k.
Kiss István s. k.
egyhra. felügyelő.
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Jó javadalmazásu tót-magyar egyház lelkésze, hasonló
javadalmazásu és nyelvű egyház lelkészével helyet cserélne
Érdeklődhetni e lap kiadóhivatalában.
Tót nyelvben is jártas segédlelkészt keresek. Java
dalma megegyezés szerint. Az állás azonnal elfoglalható.
Kellő Gusztáv
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szarvasi igazgató lelkész.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 57467.
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Dr. Rafffay Sán dor.
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Főmunkatárs:

Dr. SCHOLTZ OSZKÁR.

KUTHY DEZSŐ.

A zsinat.

mutatásait fürkésszük? Annak a kéznek mozdula
tait, mely lesújt, hogy felemeljen, tévutakat teremt,
hogy helyes útra tereljen, örvényeket nyit, hogy
azoktól visszarántson s kisértésbe visz, hogy azok
tól megszabadítson.
Az egyházi hatalom gyülekezeti erőforrásait
Luther idealizmusával egyetemben Isten adta
nekünk. Kincsek ezek, melyekkel azonban rosszul
gazdálkodtunk. A bajok tehát, melyekre fentebb
rámutattunk, csak megpróbáltatások. Korántsem
jelentik az autonómia csődjét, — mint sok felszí
nesen gondolkodó hiszi — hanem ellenkezőleg
csak a gyülekezeti erőforrások felszínes kiaknázá
sát, elhanyagolását igazolják. Kő és kavics van
minden gyülekezetben; de értékes ércek is akad
nak mindenütt. Ez utóbbiakat kikeresni, belőlük
a fémet — az evangéliumi lelket — gondos szak
szerű kezeléssel kiolvasztani, a hitélet fegyverévé
kovácsolni s a gyülekezeti hatalmat ezekre a fegy
verekre bízni, nehéz, de nem megvalósithatlan
feladat.
A zsinat emberi munkáját is csak úgy kisér
heti Isten áldása, ha a reánk bízott talentumok
kal híven sáfárkodunk. Az egyházi élet felszínre
vetett problémáit a zsinati képviselők tanácskozá
saival párhuzamosan nemcsak az egyházi sajtóban,
hanem a gyakorlati életet legközvetlenebbül ismerő
perifériális körökben is élénk megvitatás tárgyává
kell tennünk. A gyülekezeti erőforrások szűkítése
helyett azoknak tervszerű munkamegosztással páro
sult bővítésére van szükségünk.
A Luther-Szövetségre az a feladat vár, hogy
a megoldandó kérdéseket a zsinat vezetőinek
célkitűzéseihez mérten megállapítsa, az egyház
megyénket rendszeresítendő, de nagyobb gyüle
kezeteinkben is megszervezhető konferenciákon a
hívek elé tárja s teret nyisson arra, hogy ezekhez
a kérdésekhez mindenki, a legegyszerűbb munkástember is hozzászólhasson. Sok titkos fájdalom,
elnyomott keserűség jutna így szóhoz; de gon
dolatok, eszmék és tervek is bőven vetődnének
fel és pedig azok részéről is, kik eddig a több
nyire ötletszerüleg vagy hatalmi érdekek szerint

Egyházi törvényhozásunk niunkábaállását
minden evangélikus ember örömmel veszi. Egy
házi alkotmányunk, történelmi jellegének minden
értéke mellett is számos rendelkezésében elavult;
egyes szakaszai, de igazi protestáns szellemtől
sugallott elvi megállapításai között is vannak
olyanok, melyek mai gyakorlati alkalmazásukban
már nem eszközei, hanem gátjai a haladásnak.
Alkotmányurtk épületének alapos rombolásoktól
sem visszariadó renoválását pedig nemcsak az
idomulás természetszerű követelményei sürgetik,
hanem halaszthatlanná teszik azok az ellentétek
is, melyek az Egyházi Alkotmányt megalkotó békés
korszak boldog ideálizmusa s a ránk zudult és
moralis földrengésekkel tetézett nemzeti csapás
hideg realitásai között észlelhetők.
Az az őskeresztyén zamatu s tipikusan
lutheri elv, mely szerint „minden hatalom az egy
házközségből ered- nemes fákon, pl. egy szepesi
vagy dunántúli gyülekezet törzsökén az evangéliumi
életnek sok szép virágát fakasztotta k i; de sivárabb talajokon bizony sokszor meddővé vált a
virág s az egyházközség hatalmi jogköre nem
egyszer hatalmaskodássá fajult. Nagy reformáto
runk gyönyörű gondolata a szocializmus miazmáival fertőzött alföldi mentalitás légkörében több
helyen is egyházsorvasztó, hitetlenséget szülő
sátáni erőknek vált fegyverévé; számos derék,
jóakaratu, tehetségben sem szűkölködő lelkipász
torunk csakúgy, mint egyik-másik, béresétől sza
badulni nem tudó nyájunk, ma már kedveszegetten, tehetetlenül szemléli a modern pogányság
térfoglalását s minden reményét egyedül a zsinatba,
a zsinati képviselők bölcsességébe veti.
De hát segithet-e az emberi bölcseség azon
a betegen, aki nem kizárólag és egyedül Isten
kegyelmére támaszkodik? Lehet-e reményünk a
tartós gyógyulásra, csonka testünket kétszeresen
gyötrő sebeink behegedésére, ha fájdalmaink ter
mészetében, szenvedéseink okaiban, betegségünk
kórtüneteiben nem mindig és egyedül Isten ujj-
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összeállított presbitériumokból kiszorulva az egy
házi élet egyik-másik dekadens jelenségének néma
s tehetetlen szemlélői voltak. Egy ilyen széleskörű
konferenciázás, mely a Szövetség vezetőemberei
nek a hallottakat összegező s a kialakult kívánal
makat leszűrő tanácskozásaival nyerne betetőzést,
oly élénkítő hatással volna a gyülekezetek beléletére, oly tömegesen vetné fel az eddig hallga
tásra kárhoztatott, de belső értékekben gazdag
egyéniségeket, hogy az egyházi életünk jövőbeni
fejlődésére is egészséges hatással volna.
Tollforgató embereinktől azt várjuk, hogy
gondolataikat ne egyes szórványos esetekre, hanem
a tapasztalati tények hosszabb sorozatának beha
tóbb megfigyelésére alapítva velős rövidséggel
tárják elő. A tanácskozó zsinati képviselőket ne
hosszú értekezésekkel, hanem tömör dolgozatokkal
igyekezzünk támogatni.
Ami végül a zsinati képviselőket illeti, az ő
munkájuk a rendszerezés, a paragrafusszövegezés.
Nehéz, nagy felelősséggel járó munka ez, mely
nek elvégzése természetszerűleg jogászainkat tolja
az előtérbe. Ámde épen azért, hogy egyrészt az
ő munkájukat megkönnyítsük, másrészt egyházun
kat a jogászi szellem nem egyszer felpanaszolt
túlsúlyának s egyoldalú érvényesülésének vádjától
mentesítsük, múlhatatlan szükség van arra, hogy
a zsinati munkálatok előkészítésébe híveink egye
temét is az eddiginél nagyobb közvetlenséggel
bevonjuk. Mert a megalkotandó uj egyházi tör
vény a hatalom törvénye lesz. A hatalom pedig
az egyházközségből ered.
Sch.
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Diákszövetségi konferencia. A Magyar Evangéliumi
Keresztyén Diákszövetség országos téli konferenciáját febr.
hó 2—3—4-én tartotta meg. A konferenciával kapcsolatosan
február hó 2-án, családi estélyt is rendeztek.

Báli emlék.
Irta: Porkoláb István.
A Czuha völgyére lassan, lágyan hullott a hó ; ellepte
egészen, a hegyek lábánál téli nyugalomban szendergő
falut, mellette a címeres homloku kúriát egyformán fehérrel.
Bent, a kúria ebédlőjében, csendes délutáni hangu
lat suttogott. A nagyasszony a kályha melletti zsöllyében
ült és a hóesést nézte. Van valami a hó hullásában, amit
szívesen néznek el azok, akiknek mesélgető emlékeik vannak.
A nagyasszony unokái, két sudártermetű leány,
amilyenek csak a falusi kúriák melegében serdülnek megcsudálni való szépekké, odahuzódtak nagyanyjuk mellé,
vállára hajtották simogatáshoz szokott szép fejüket és
álmodozva hallgatták a muzsikáló csendet.
Az első bál emlékei zsongtak sziveikben s árnyas
szempilláik mögül előkéklő szemeikkel úgy tekintgettek még
az életbe, mint levelei közül az első szál tavaszi ibolya a
fényes napsugárba. Arcukon öntudatlan vágy ült; minden
leány közös vágya, amely titkos sóhajban száll el a félignyitott piros ajkakról; — „ügy szeretnék boldog lenni!“
A nagyasszony gyengéd szeretettel cirógatta kissé
már reszketős kezeivel hozzásimuló unokái folyékony arany
színében elomló dús haját és olyan hangon, amely nagyon
hasonló a régi zongorákéhoz, megkérdezte:
— Ugye, a bálra gondoltok?

A tokaji evangélikusok.
Dombóvár, Szekszárd, Kaposvár után a tokaji
egyház az, mely olvasóinkhoz is kérő szavakkal
kopogtat be. Adjatok . . . ha csak pár koronát is, de
adjatok! Isten házára kell a pénz, annak tehát
össze kell gyűlnie. Az evangélium pislogó mécse
seit fellángoltatni mindannyiunk szent kötelessége
s ha egy ilyen kis mécses kialszik, az mindanynyiunk közös gyalázata.
A tokajiak rommálőtt imaháza s az eső
áztatta, ablaktalan görög templom vendéghajléka
egyaránt szomorú látvány. Segítsünk tehát a tokaji
testvéreken s szívleljük meg alábbi felhívásukat.
Kedves Hittestvérek!
A reformáció legelső éveiben fogékony szivekre
talált magyar hazánk e világhírű pontján a lutheri hitújítás.
A nagy pátrónus, Drágffy Gáspár védelme alatt olyan
erőteljes fejlődésnek indult, hogy 1542-ben az énekköltő s
lutheri énekeket fordító Batizi Andrást mondhatta papjá
nak. Azután a megoszlás és heves ellenreformáció elza
varta a pásztorokat, elfoglalta a templomokat, iskolákat, a
híveket üldözte. Volt olyan szomorú idő, mikor egész
Zemplén vármegyében egyetlen lelkész, csupán egyetlen
helyen tarthatott istentiszteletet: az artikuláris P^zdicson.
Elpusztult ezalatt a tokaji egyház; még emlékei se marad
tak. Akkor látjuk ismét az élet és élniakarás jelét, mikor
1782-ben összeírták a helybeli és széles környéki hiveket
s aláírásukkal és áldozatkész felajánlásaikkal bizonyították,
hogy tudnak templomot, iskolát építeni, lelkészt és tanítót
tartani. Az engedély megjött, 1783-ban lelkészt választottak,
példás áldozatkészséggel házat vettek és abban imatermet
rendeztek be Kevesen voltak, de a buzgóságuk nagy volt.
Természeti csapások és nehéz gazdasági viszonyok a kevés
számot is megapasztották. Az egykor jómódú egyház hazai
és külföldi hitíestvérek kegyes adományaiból éldegélt.
1890-ben felépítette kis imaházát, melyet kis számú hívei
sok szeretettel gondoztak, mig 1919-ben, amikor a rom ánvörös harcok idején az egyház épületét három telitalálat
érte, ezek közül kettő az imaházat alapjaiban renditette
m eg; orgonáját, felszerelését szétrombolta. Azóta a hajlék
talan egyház a felsőbb hatóságok tudtával és beleegyezéRózsás pir ömlött szét a két unoka hamvas arcán,
mint fehér leányszobák falán az alkonypir s félig kimon
dott „igen“ feslett ki ajkukon.
— Igen — ismételgette a nagyanya — az első b ál. . .
Felkelt s a faliszekrényből kicsike, tulipántvirágos
dobozt keresett elő. A barnás-fekete időzománc mutatta
rajta, hogy régi, leánykori emlék. Az unokái tudták már,
mi ez, ők is kaptak „titkaik“ számára pici kulcsra járó
japán-lakkos dobozt; csakhogy az még nagyon uj volt és
üresen várta az emlékeket. Majd egyszer megtelik az övéké
is, mint a nagyanyáé s akkor mennyi lesz bennük a látni,
emlékezni, örülni, megkönnyezni való! . . .
Egy ilyen kicsike dobozból régesrég elfeledett porladozó arcok mosolyognak, örökre elnémult ajkak forró
szavakat suttognak és elcsitult vagy éppen halott szivek
dobognak hevesen felénk. . .
A nagyasszony kinyitotta s az unokái kíváncsian
tekintettek bele. Szinehagyott szalagokkal gondosan átkötött,
egykor fehér, immár fakóra vált levélkék, elszáradt, törtszirmú virágok, amelyeknek színét, illatát senkisem tudná
megmondani, sorakoztak egymás fölé, mint a tovatűnt évek;
volt benne alig tenyérnyi azsuros zsebkendő, szakadozó
selymében hímzett monogrammal; foszladozó csipkedarabka,
ki tudja, milyen boldog percek emlékei; táncrend, amilyen
olvashatatlan, egykor oiyan kedves névvel tele írva, mely
nek viselőjére talán nem is emlékezni már, de a táncra,
amit együtt lejtettek, igen jó l; sűrűn teleirt legyező. . . :
emlékek, amik egy hosszú életből egyedül maradtak meg
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sével az itteni, évtizedek óta elhagyottan, elhanyagoltan,
csaknem romokban álló görögkeleti görög templomot ren
dezte be istentiszteleti célra. Ez az ideiglenes megoldás
nem fejleszti a gyülekezeti életet, melynek otthon kell
lennie az Isten hajlékában, amely az övé. Otthont akar a
tokaji kis gyülekezet, hajlékot az Egyház Urának! Fényie
mé kell itt a mi hitünk világosságának, hiszen hatalmas
körzetben, 36 községet gondozva, missziót teljesít a mi
kicsiny, 106 lelket számláló anyaegybázunk.
Halljátok meg segély kiál tágunkat Evangélikus Test
véreink. mert ha visszhang nélkül marad, vészkiáltásunkká
válik. Engeditek-e, hogy elnémuljon egy ősi harang és
csak szomorú romjai maradjanak a mi itteni „erós várunk
nak“ ? Dobbanjon meg bennetek az evangélikus szív és
segítsetek!
Az Ur pedig igy szól Aggeus próféta által, mond
ván : „Ideje-e néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakoz
zatok, holott ez a ház romban áll?** (Aggeus 1, 3 —4.)
Adományaitokat küldjétek az Evangélikus Lelkészi
Hivatal, Tokaj, címre.
Egyházunk Ura áldjon meg Benneteket!
Tokaj, 1922. advent II. vasárnapján.
A tokaji ág. hitv ev. egyházközség és a tokaji
Luther-Szövetség nevében:
Dr. Honétzy Oéza
Rothfuchs Ja nos né
Maresek János
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A mellékfoglalkozásról.
Egyházi nagy és legnagyobb gyűléseink alkalmával,
kicsi egyházközségeink tanácskozó termeinek zöld asztalá
nál szeretném lelkeket ébresztő, erősen kiáltó, de mégis a
szeretet hangján felhívni a kisebb-nagyobb egyházvezérck
figyelmét a mellékfoglalkozás nagy horderejű, életet vagy
•halált jelentő problémájára.

tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke

A társadalmi élet különböző nyilvánulásainál is tapasz
talhatjuk a foglalkoztatás értékelésének, a mellékfoglalko
zásra való alkalomnyujtásnak fontosságát, mennyivel inkább
kell azt tapasztalnunk egyházaink külső életében. Bank
tisztviselőnek azt sem engedik meg, hogv ugyanazon bank
egy másik osztályában „túlórázzon*; egyházi életünkben
alig-alig van rá eset, hogy a gyülekezet megkérdezné lel
készét, vallástanárát, tanítóját, hogy ugyan hol is „túlóráz
nak“ ? Nem elegendő fizetésükhöz honnan szereznek mellékkeresetet ?
A mellékfoglalkozás nagy mértékben járul hozzá
egy-egy egyház felvirágoztatásához, avagy összeomlásához.
Próbálom magam érthetőbben kifejezni azok számára, akik
nem érzik ezt az igazságot. Az egyházi élet iránt érzéket
len közönyöseket — tapasztalatból tudom — sok esetben
lehet jó egyháztagokká tenni egy kis munkaalkalom nyúj
tása által, amit kezdetben csak szívességből végezne, azután
kötelességből, később szívből, még később teljes odaadás
sal — egész a martyromságig ! Az egyházhivek a legtöbb
esetben örömmel vállalnak munkát egyházhatáraikon belül,
csak legyen szervünk, mely az alkalmat tudja is adni és a
vállalkozók között a legmegfelelőbbet meg is tudja találni.
Az ilyen munkások beállítása nem kerül pénzbe, azok
pedig, akik pályaválasztás folytán, már mindegy, hogy
rábeszélésre-e, avagy hivatásérzetből mentek az egyház
szolgálatába, a kibeszélhetetlen sok-sok munkaalkalom
mellett ne legyenek kénytelenek más, nem egyházi kereset
ből származó jövedelemből — hisz’ legtöbbjének magán
vagyona nincs — ellátni mindennapos jogos szükségletüket.
Ezen igazság láthatóan domborodik ki az u. n. „szekták'
életében. Ott mindenki munkás, mindenki fáradhatatlanul
agitál és dolgozik. Prédikátoraik pedig valóságos apostolok.
De tessék megkérdezni őket, van-e nekik „kenyérgondjuk ?
Megengedi-e azt a gyülekezetük, vagy akár hivatásérzésük
is, hogy a napi 7 órai szakadatlan beszéd után menjen el
egy más „hitsorsos* gyermekét magántanitásban részesíteni?
De hát mit is tenne akkor, ha a közeljövőre gondolna s

és mind-mind összevéve elfértek egy kisded skatulyában ..
Mint az ember haló pora egy urnában . . .
A nagyasszony aranyszegélyes velin-lapot, keskeny,
hosszúkás táncrendet nyújtott át az miokáinak:
— Az első bál emléke. . . — Rondta merengön és
kitekintett az ablakon a nagy pihékben hulló hóra. Olyan
szép, fehér volt az ! . ..
A két leány érdeklődve hajolt a kis velin-lapra,
simogatták elhalványult selyembojtját:
— És a története?
A nagyanya még mindig a havas téli tájat nézte;
habár arra gondolt, hogy a hó most is olyan tiszta, csil
logó, mint akkor, régen, amikor csengő-bongó szánkó röpí
tette őt, a bundába pólyáit leánykát az első bálra. Halkan,
mintegy magához beszélve felelt:
— Talán nincs is története. Egy el nem álmodott
álom, el nem mondott mese az egész. . . Azért maradt
meg szépnek. . . Az álmok, mesék közt azok a legillato
sabbak, legfehérebbek, amelyek félbenmaradnak vagy el
sem kezdődnek . . .
* — Régen volt — folytatta sóhajnyi szünet után —
mindenre nem emlékszem már, csak az utolsó csárdásra.
Hajnalodott, az ablakfüggönyökön beszűrődött a nappali
világosság ; a teremben sápadtan villogtak a kialudni készülő
kandeláberek; a cigány húzta, h ú zta... s én táncosommal
harmonikus lágyságba omlottan, összefonódott, szivekkel
lejtettünk valahova, a szépségek végtelenjébe. . . Édesanyám
ránk szólt már: „Legyen elég !* — de a táncosom úgy

kért: „Ne m ég! — Ne m ég!“ — S a karjaink is csak nem
akarták elengedni egymást, mert jaj! — akkor egyszerre
vége szakadt volna a muzsikás akkordok szárnyain való
boldog bolyongásnak . . .
A két figyelmesen hallgató unoka összenézett:
— Mintha velünk is igy történt volna! ? — mondta
a tekintetük.
A nagyanya hangja elhalkult, mint dal végén a
melódia:
— Egy mámoros szépségű forduló után a cigány
hirtelen elhallgatott — vége volt a táncnak, vége a mesének.
— És a táncos — kérdezték egyszerre az unokák —
ugye ö lett a nagyapa ?
A nagyanya arcán őszies mosoly merengett:
— Nem ö lett. Hiszen gyerekek voltunk mindketten ;
én alig tizenhét éves, a táncosom húsz se m ...
(A napsugárban fürdő első szál tavaszi ibolya behúzta
fejecskéjét levelei közé, hűvös szellő érte.)
A két nevető arcú leány elkomolyodott: az ő tán
cosuk sem volt még húsz éves. .
A nagyasszony az első bál emlékét visszatette a
dobozba, amelyre olyan tekintetet vetett, mint egy hamvvederre, azután becsukta a szekrényt és újra kinézett az
ablakon.
,
' .
Ottkünt lágyan hullt tovább a hó s betakart min
dent szép fehér palásttal, mint a múlt mohája az emléke
ket reményszin bársonyával.
A kalitban elkezdett trillázni a leányok kedvenc
kanári madara.

felügyeld.

a Luther-Szdvebég elndkc.

lelkész.

596 922. szám.
A nagy történeti múlttal biró, de a viszontagságos
idők folyamán lélekszámban s anyagi erőben megfogyat
kozott, templomszerzó tokaji missziói evang egyházközsé
günket evang. egyházközségeink s azok híveinek jóltevő
áldozatkész szeretetébe ajánlom.
Sátoraljaújhelyben, 1922. évi december hó 27-én.
Domián Elek
haza vidéki esperes
caperes
t t n - i trv+r, _ x _
tiszavídéki
1783/1922. szám.
„Egymás terhét hordozzátok és igy töltsétek be a
Krisztus törvényét“, az írás eme szavaival hívom fel az
evangélikus hittestvérek figyelmét a lelkiszolgálatban hűsé
ges, de anyagilag szegény, fényes múltjában is sok meg
próbáltatásra tekintő tokaji evangélikus anyaegyházközsé
günk kérő szózatára. Legyen áldott a szív, mely áldozat
hozatalra serkent s nyugodjék Isten áldó kegyelme a hittestvérek nemes áldozásán.
Nyíregyháza, 1922 dec. 31. Geduly Henrik
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azt látná, hogy mindennapi megélhetését nem a hivatása
és pályája, hanem az az egy magánóra biztosítja? ahol a
főtárgy a latin, vagy a számtan, de semmiesetre sem a
vallástan. Tessék felhozni egyetlen egy példát a szülők
közül, aki kötelességének tartaná egyházához való hűségét
azzal is kimutatni, hogy nevelés alatt álló, különben is jól
tanuló gyermeke mellé, valláserkölcsi szempont szem előtt
tartásából egy lelkészt, vagy vallástanárt állítana. Latin,
számtan az m ás! Jelese van ugyan belőle, de hát sok
okosat és újat tanulhat e téren az instruktortól is, — szok
ták mondogatni.
Mindig rossz eredményt szül, amikor az aratómun
kás, elegendő kenyeret nem nyújtó aratási munkája után
még kénytelen elmenni más vidékekre is, ahol — mond
juk — bányamunkássá lesz. A fáradhatatlan, hajnalcsillag
feljöttétől éjszaka leszálltáig dolgozó becsületes munkás a
kényelmesebb, rövidebb ideig tartó, több szeretetet nyújtó
munkakörben már zugolódóvá lesz. Megértjük-e átkozódó
elégedetlenségét? Neki az fáj, hogy az arany buzakalászt
nem simogathatja.. • De hát ne legyenek kénytelenek a
lelki munkára felkészültek se más munkamezőkre átmenni
s főkeresetüket a mellékfoglalkozásból szaporítani. Aki a
tanítás, a valláserkölcsi nevelés nagyon nehéz s főképpen
egyházi szempontból kibeszélhetetlenül fontos és nagyon
komoly munkájának elvégzésére érez önmagában buzgóságos hivatást és azt eredményes munkával láttatni is engedi,
ne legyen kénytelen szabad idejét (mi tudjuk, hogy komoly
és fáradságos előkészület ideje a z ! Szerk.) különböző hiva
talokban másolással, ügyek propagálásával, újságírással,
politizálással s m ás‘egyéb dolgok és munkák elvégzésével,
avagy a még rosszabb valutáris spekulációkkal, gabona,
bor, állatok adásvételével eltölteni. Mennyi sok a panasz e
foglalkozások miatt — városon és falun egyaránt. . .
A mellékfoglalkozás lehet ránk nagyon szomorú
következményű is. A mellékfoglalkozás könnyebb megélhe
tést nyújtása vitt el néhányat az egyház szolgálatából más
pályákra. Csak a könnyelmű és az emberi értékeket nem
ismerő mondhatja: hullik a férgese! Mások bizony a
mellékfoglalkozás helytelen utakon való keresése miatt bör
tönbe is jutottak — az egyházak szolgáiból is néhányan.
Nem elvből, kezdetben csak megélhetésből. . .
Mellékfoglalkozás az egyházi életben nagyfontosságu kérdés. A harcot, amely Sionunk oszlopcsarnokai
körül folyik, látnunk kell mindannyiunknak. Jobbról és bal
ról dobálják a tüzcsóvákat! Őszinteségre és sok-sok biza
lomra van szükségük a megtámadottaknak. Kiéhezett, leron
gyolódott vezérek a bástyákon nagyon hamar megszédülnek.
A rosszul fizetett vezérek vagy közönyösek a körülöttük
folyó harc iránt, vagy visszavonulnak, vagy az ellenséghez
pártolnak. Több eset nem lehetséges! A martyrok csak
kevesen vannak ! . . . Munkába a hivatottakat úgy, hogy
biztosítva lássák existenciájukat! Szachoovszky Gyula.
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Levél a szerkesztőhöz*
Tisztelt Szerkesztő Ur!
A napokban a Markó-utcai fiu-patronázs intézetben
jártam, hogy ott egy evangélikus fiút egyik vidéki nőegy
letünk megbízásából meglátogassak és sorsa iránt érdek
lődjem. A fiú belép a terembe, ahol várakoztam s elhang
zik ajkáról: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Meglepett már
ez a köszöntési mód is, mely, bár azt nagyon szépnek
találom, egy országos intézetben elhelyezett evangélikus
gyermektől mégis furcsa. Meglepett az is, hogy az igazgató
róm. kath. lelkész, de rövid beszélgetésünk alatt észlelve,
hogy melegszívű, ügybuzgó s — úgy látszik — tárgyilago
san gondolkozó ember, s elgondolva, hogy a róm. kath.
egyház talán maga fizeti az igazgatót, ebbe is belenyugod
tam. De az igazi meglepetés csak akkor ért, mikor az
igazgatótól az iránt érdeklődtem, hogy részesül-e a fiú
vallástanitásban, s egyáltalán lelki gondozásban és erre
azt a szomorú választ kaptam, hogy az intézetben a pro
testáns gyerekeket lelkészeik egyáltalán nem látogatják.
Hát — Tisztelt Szerkesztő Ur — Budapesten nin
csenek evang. lelkészek, segédlelkészek, szaktanárok?
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A protestáns egyházak nem látják, hogy milyen fontos az
ilyen — nagyrészt a családból kilökött, Istentől elrugasz
kodott és züllött gyermekek valláserkölcsi gondozása,
nevelése ?
Szíveskedjék erre az illetékesek figyelmét felhívni.
Tisztelettel
*
K. J.

A jóakarafu figyelmeztetésnek készséggel
adunk helyt s reméljük, hogy a fővárosi protestáns
egyházak, — melyek egyébként már a lelki meg
újhodás jegyében haladnak — a patronázsnak
eddig bizony teljesen elhanyagolt s rendszeresen
nem ápolt munkamezejét is hamarosan eke alá
veszik.
Szerk.
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KÜLFÖLD.
Ném etország.
A leány-bíblia-körök szövetségének szövetségi
házát röviddel ezelőtt avatta fel Leipzigben D. Ihmels,
szász országos püspök. A háromemeletes impozáns palotát
egy előkelő istenfélő házaspár adta félig ajándékul a szent
célra. Az alacsony vételár előteremtése körül a szegénysorsú bibliás-lányok csodálatos, erejüket meghaladó áldo
zatkészséget tanúsítottak. Áldozatul hozták gyűrűiket,
függőiket, karpereceiket, a keresettel birók csekély jöve
delmüknek tizedét. S a lehetetlen — valóra vált.
A szász ifjúsági szövetség, mely a határozott
keresztyénségért száll sikra, hogy pénzhez jusson, tagjainak
napikereset gyűjtést ajánlott. Á tagok a hónapban egy
napi keresetüket a szövetségnek adják. Hogy milyen hihe
tetlen összeget eredményez ilyen gyűjtés, mi sem mutatja
jobban mint, hogy november havában egyetlen újság
130,000 márkát nyugtázott.
A falusi asszonyok nagygyűlése egy mezőgazda
sági hét keretében február második felében lesz Berlinben.
A gyűlés főtárgya: A „sötétség hatalmai és a világosság
fegyverei“, melynek keretében a jelenkor azon szellemi
óramutatóival foglalkoznak, amelyek a falu, különösen a
falusi ifjúság körében különösen érezhetők. Délutánonként
az ifjúság által vezetett megbeszéléseken vesznek részt a
falusi asszonyok.
Temetési biztositást léptettek életbe Berlinben
tekintettel a temetési költségek horribilis növekedésére.
A biztosítás orvosi vizsgálat nélkül történik. 7—64 éves
egyén 100.000 márkára. 65—75 éves pedig 60.000 márkára
biztosítható. A kezelést tiszteletbeli személyzet díjtalanul
végzi, igy az admiijbztráció igen keveset emészt fel. 7—20
éves egyén 5 márkát, 21—39 éves 10-et, 40—49 éves 15-öt,
50—59 éves 20-at, 60—64 éves 35-öt, 65—69 éves 60-at,
70 —75 éves 100 márkát fizet havonként minden 1000 márka
után. Az összeget a haláleset után azonnal kifizetik.
A biztosítás az egyházfiaknái eszközölhető.

Amerika.
A „National Lutheran Council“ Dr. Morehead tanár
tehermentesítése céljából az európai munkába még egy
kiküldöttet állított Dr. Benze Tódor személyében. Dr. Benze
a télre az oroszországi akció vezetésére Moszkvába utazott,
ahonnan a nyár folyamán Középeurópába jön.
Az európai segélyakcióra a nemzeti lutheránus
egyház kötelékébe tartozó egyházakból 850.000 dollárt kér.
Ebből 125.000 dollárt az európai egyházak pogánymissziójára, 625.000 dollárt pedig az európai egyházak újjáépíté
sére és az ínség enyhítésére szánt.

Ausztria.
Az osztrák evangéliumi társaság tízéves fennállása
alkalmából Wienben népmissziói konferencia volt, amelynek
megszervezésében és vezetésében a társaság főtitkára,
Monsky vett tevékeny részt, aki hazánknak több egyházában
is tartott a háború előtt és alatt hitvédelmi előadásokat.
\
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Németországi utam.
(Harmadik folytatás.)

Amikor kimenet, Regensburg után Nürnbergbe értünk,
már sötét volt, úgy hogy ebből a csodaszép városból ez
alkalommal és sajnos — hazafelé utazva is, mert akkor is
csak inkább éjjelen át tartózkodtunk ott — alig láttam
valamit. Nürnbergtól Erlangenig az első vonalon, amellyel
tovább mehettünk, csak IV. o. kocsik voltak. Minthogy
minden várakozásnak ellenére igen tiszták s rendesek
voltak ezek a kocsik is s jóravaló publikumot találtunk
itt is, Németországban ezután már csak ezen a kocsiosztályon utaztunk. Október elsejétől fogva különben fel
emelték ott a vasúti dijat, úgy hogy negyedik osztályon
majdnem annyit fizettünk, mint azelőtt harmadikon.
Szombaton este, olyan 8 óra tájt érkeztünk meg
Erlangenbe, miután vagy egy 31 órát vonaton töltöttünk.
Az állomáson Baum erlangeni dékán s a G. A. egylet
főtitkára, Geissler vártak s köszöntöttek bennünket.
A vasút mellett volt a G. A. egy letnek egy ideiglenes
irodája, ahol mindenféle G. A. egyleti iratokat lehetett
beszerezni. Mindjárt mellette volt az ünneprendezó-bizottság tudakozódó irodája. Ez utóbbiban átadtak egy Erlangen
város történetéről, nevezetességeiről s látványosságairól
szóló rövid útmutatást, továbbá a bajor G. A. egylet képes
családi lapjának az ünnepi számát és a gyűlések és ünne
pélyek részletes programmját s mellénk állítottak egy-egy
nagyobb iskolásfiut, aki csomagunkat vitte s elkalauzolt
bennünket lakásunkra. Mi ezt a sok jóleső figyelmet ismétaltelten hálás köszönettel nyugtáztuk. S ez a rendezőknek
jól esett. Sajnos, hogy akad ilyen egyházi ünnepélyek
alkalmával is számtalan ember, aki a szives vendégszere
tetre ugyan igényt tart. de azt meg nein köszöni, sót lehe
tőleg igyekszik még a rendezőbizottságot s a vendéglátó
gyülekezetét gáncsolni s leszólni.
A mellém beosztott fiú elvezetett szállásomra, ahol
vendéglátó gazdám 14—15 éves Wiltrud nevű leánya
fogadott barátnőivel együtt nyájasan, kedvesen. Elmon
dotta, hogy édesatyja, ki egyúttal bajor országgyűlési kép
viselő, csak másnap jön meg Münchenből s édesanyja
családi ügyben Berlinbe ment s csak az éjjel fog vissza
érkezni, bátyja pedig még kint csatangol a városban.
Már az előszobában levő képekből s szobrokból s egész
berendezésből sejtettem, hogy a házban egy művésziélek
lakik. Sejtelmem nem csalt. Háziasszonyom, mint másoktól
hallottam, a szépművészet terén — álnév alatt szorgalmasan
munkálkodik. Ha jól emlékszem az álnévre, úgy a „Wege
und Ziele“ c. német nők havi folyóirat szep*emberi szá
mának műmelléklete, „Rotkäppchen* (árnyékkép) szintén
tőle való.
Szobám, melyet rendelkezésem:e bocsátottak, ugylátszik fiának szobája lehetett. Erre következtetek az ott
látott könyvekből, melyek közt német és görög biblia is
volt, a képekből s fali diszből. Ágyam fejénél puskáktól
s kardoktól övezve függött Bismark képe. Mellette aztán
Nagy Frigyes képe, körülötte az 1757-iki híres leutheni
csatának egyes jelenetei.'Amikor 165 évvel ezelőtt az akkori
kis Poroszország ugyszólva már el volt veszve, II. Frigyes
1757 dec. 5-én minden szellemi, testi és erkölcsi erő meg
feszítésével a háromszoros osztrák túlerőn fényes győ
zelmet aratott a Boroszló melletti Leuthen falunál.
Mikor a győzelmet kivívták, csakhamar felhangzott a
csatatéren a „Nun danket alle Gott“ „Jer dicsérjük Istent“
kezdetű korai, amelyet azóta leutheni korainak is mon
danak. Evvel kapcsolatosan ismertem én is a felemelő szép
történetet, melyet a tejem felett függő kép ábrázolt. S az
s a kis háziasszony által hozott jó meleg tea hozzájárult
ahhoz, hogy csakhamar jól éreztem magam az idegen
ágyban s alaposan kipihentem a hosszú utazást.
Másnap, vasárnap reggel végigjártam a várost,
amelynek utcái s házai, hogy hasonlatot mondjak, körül
belül úgy festenek, mintha csupa Richter-féle épitőkövekből volnának összerakva. A város különben két részből
áll, a régi s az uj városból. A régi város története vissza
nyúl egészen Nagy Károly idejéig. A 3<) éves háborúban
a császáriak teljesen kifosztották, felgyújtották, sj földig
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lerombolták a várost. A lakosság két éven át az erdőben
hozta meg magát. 1636-ban szegényesen bár, újból felépí
tették azt. Egy félszázadra rá a régi városrész mellé egy
uj városrész épült. Mikor t. i. Franciaországban XIV. Lajos
visszavonta a hugenottáknak vallásszabadságát biztositó
nantesi rendeletét s a király mindenfelé vértes lovasokkal
téríttetett, sokan a hugenották közül a tilalom dacára,
elmenekültek. Ezeknek a menekülteknek (refugies) egy
csapatja, leginkább kézművesek, kalaposok, keztyüsök stb ,
uj otthont talált Erlangenben, ahol 1686-ban egy egész
külön városrészt, az újvárost alapították. Erlangen tehát
fj A. egyleti munkát végzett, amikor még szó sem volt
fj. A. egyletről. Mikor nemsokára rá a régi város újból
leégett, a régi várost is úgy építették, mint az újat, úgy
hogy nagyjában egyik utca s egyik ház olyan mint a másik.
Az eredetileg francia származású polgárok már teljesen
einémetesedtek, elfelejtették már a francia nyelvet is.
A nevük azonban francia s van egy francia református
templomuk, ahol azonban már német nyelven folyik az
istentisztelet. A német református templomot a múlt esz
tendőben vette meg az evangélikus gyülekezet a reformá
tusoktól. Ezen újabb szerzeményen kívül az evangélikusok
nak a regi városrészben s az uj városrészben van egy-egy
templomuk.
£n, miután a városi nagyjában megnéztem, az újvá
rosi templomba siettem. A templomot körülvevő kis térség
persze parkírozva van. Ahányszor ilyet látok, mindig fáj,
hogy nálunk — kevés kivétellel — a templom környékére
semmi figyelmet nem fordítunk. Ha csak egy-két fát. néhány
bokrót ültetnénk itt s egy kissé tisztítanánk s gondoznánk
a poros, szemetes sarkokat, mindjárt megfelelőbb volna
templomainkkörnyezete. Az ember nemcsak azon épül, amit
hall, hanem azon is, amit lát.
Az erlangeni újvárosi templom környezete s külseje
épületes, de a belseje is az. A templom tiszta, világos,
két karzatos s legalább is van akkora, mint a soproni.
Menyezetfestinényei Jézus születését, megfeszítését és fel
támadását ábrázolják. Egyik oldalajtó felett Luther, a
másik felett Melanchthon képe látható. Az oltár felett van
a szószék, a háttérben a jó pásztor képét láthatni, amint
hazaviszi vállán az elveszett, de megtalált bárányt. Az oltár
tér pálmákkal van diszitve. Az oítári feszülettől jobbrabalra van egy egy gyertyatartó gyertyával s azután — mint
hogy éppen áratasi hálaadó ünnepet ül a gyülekezet —
egy-egy hatalmas tök s egy-egy fej káposzta, közben
mindenféle zöldség fekszik. Ilyen aratási — hálaünnepi
díszt még templomban nem láttam s nem is akart az
eleinte tetszeni. De mikor meghallottam, hogy az erlangeni
gyülekezeti tagok — kevés kivétellel — csak éppen ilyen
kapás és konyhakerti növényeket arattak s láttam, hogy
mily hálásak ezekért is, megértettem s épületesnek találtam
ezt a díszt is. Az oltár-kerités egyik oldalán olvasó-állvány
van, ahonnan a lelkész az oltári igéket olvassa, az oltárteren egy másik ilyen állvány, ahonnan a hirdetéseket
olvassa. Ez előtt a keresztelő kő
A bajor ev. lutheránus egyháznak külön énekes
könyve van. Az egyes énekek első verse felett ott látni a
hangjegyeket. Az énekeskönyv végén rövid imák találhatók
s ezután a főistentiszteletek rendje.
Mire összeharangoztak, a templom megtelt a hivek
ezreivel, akik között 20 30 diakonissza is ült.
A präludium után következett a bevezető ének:
Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ „Dicséret, tisztesség
Jegyen kegyelem Atyja néked“ — Schütz János kegyes frank
furti jogtudósnak egyetlen éneke.Az egész gyülekezet énekelt
frissen, élénken.
Ezután következett a gazdag, gyönyörű szép oltár
istentisztelet, mely alatt a gyülekezet felállva énekelte az
egyes responsoriumokat s a lelkésszel együtt Ijangosan,
álutatosan elmondotta, illetőleg elimádkozta a hiszekegyet.
A föénekből: „O Gott von dem wir Alles haben"
Isten, minden áldásnak atyja“, 3 verset énekeltünk.
Az ünnepi beszéd két alapigén épült fel. mégpedig
az Ephezusi levél 5., 20. és Pét. I. 4. 10. versein: „Adjatok
hálát mindenkor mindenekről, ami Urunk Jézus Krisztus
nak nevében, az Istennek és az Atyának.“ „Amint minden
ember vette az ajándékot, azonképen sáfárkodjatok abból
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egymásnak, mind az Istennek különb-különbféle aján
dékának jó sáfárai.“ A prédikáció szólt aztán a háláról és
a szolgálatról. Az első rész tartalma: Isten eltartott eddig
s továbbra is el akar tartani, dacára annak, hogy mi azt
nem érdemeltük meg. Szólt itt aztán bűnös voltunkról,
különösen a termelők és a spekulánsok s pazarlók bűnei
ről. Isten mégis kegyelmet gyakorolt s kegyelemből adta
nékünk az idei aratási áldást is. Erre gondoljunk mi, meg
alázott nemzetség és adjunk hálát Istennek. A második
részben a nagy és kis termelők, az iparosok, kereskedők
lelkiismeretére apellált s kérte őket, hogy ne zsarolják ki
embertársaikat. Intette híveit, hogy legyenek megelégedettek
s éljenek egyszerűen, tartózkodjanak minden tékozlástól s
akkor a német nép lassanként megint talpra fog állni. Ebben
a részben aztán utalt a küszöbön levő ünnepekre is s kérte,
intette híveit, hogy Gusztáv Adolf s őseik, akik idefogadták
a francia menekülteket, szellemében szolgáljanak a még
nagyobb nyomorban levő ev. hittestvéreknek.
A beszéd után elénekeltük a főének négy versét.
Ez alatt a szónok a külső olvasóállvány elé ment és ott fel
olvasta a bajor ev. lutheránus egyház zsinatának hirdet
ményeit, melyben az különösen a részegség, könyelmüség,
pénzsovárgástól óv és irgalmasságra -buzdítja a hiveket.
Ez az országos zsinat igen komolyan gyakorolja az
egyházi fegyelmet is. Azokat, akik gyermekeiket nem
keresztelték meg, vagy nem engedik hittanra járni, akik
házasságukat egyházilag nem áldatják meg, vagy nem
keresztyénnel lépnek házasságra, vagy reverzálist adnak
más felekezet javára, megfosztják az egyházi választójog
tól s nem engedik, hogy keresztszülők lehessenek,' vagy
pedig egészen kizárják őket az egyházból.
A zsinat hirdetményei után az egyéb hirdetések
következtek. Mikor evvel is végzett a lelkész, felszólította
a híreket, hogy most csendben imádkozzanak. Halotti csend
lett erre. Megszólalt az imaharang és vitte, vitte az ezrek
csendes imáját, a sok kérést és könyörgést, hálát és
magasztalást, bűnbánatot s kimondhatatlan szivbeli indu
latot ég felé.
Erre aztán az oltár elé lépett s most az egész gyüle
kezettel a nagyharang szava mellett, hangosan elimádkozta a miatyánkat. A záróliturgiával befejeződött aztán ez
a felemelő s épületes istentisztelet.
(Folytatjuk)
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K ö n y v e k é s f o ly ó ir a to k
Dr. Vértes 0 . J ó z se f: Az ideges gyermek. Budapest,
1922. 144 lap. Ára: 250 K. Napjainkban szülők, tanítók
egyaránt tele vannak panasszal a gyermekek idegessége
miatt, mely legnemesebb törekvéseiket megbénítja. Valóban,
korunk egyéb elnevezések mellett nagyon is rászolgált az
„idegesség századának“ a nevére és nincs ember, kinek e
betegséghez nincs valami köze. E tekintetben aligha
ajánlhatunk jobb kalauzt, mint Vértes fenti jeles munkáját,
mely az idegesség fogalmának megvilágítása után részle
tesen tárgyalja a gyermekkori idegesség mivoltát, annak
okait, tüneteit a gyermek testi és lelki világában, végül
pedig ismerteti a gyermekkori idegesség kezelését gyó
gyítás, nevelés és oktatás formájában, mindezeket a
legújabb kutatások, meg saját észleletei és kísérletei gondos
feldolgozása alapján. Vértes gazdag tartalmú, világosan
megirt munkáját minden hivatása magaslatán álló szülő és
tanító bő okulással fogja forgatni.
Sz. Ö.
Schian : Der evang. P farrer d er Gegenw art wie
er sein soll. Leipzig (Hinrichs). 1921. II. verb. Aufl. 163
lap. Ára 11 márka. A nagyhírű giesseni gyakorlati theológusnak klasszikus szépségű és erős evang. tartalmú műve,
amelynek minden németül tudó gyakorlati lelkészünknek
az íróasztalán volna a helye. A lelkészi hivatal a Kér. val
lásos közösségnek s az egyháznak hivatala s igy élet
kérdései közösségi és egyházi kérdések egyaránt. Vallásos
nieggyőződése és tud. theol. képzettsége megkívánják tőle,
hogy örömét lelje evang. hitében és szeretettel gondozza
evang. egyházát, mely valóságát és személyes ideálját
képezze az ö szónoki és lelkipásztori működésének.
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Mindenekelőtt erős tudata legyen a ö hivataláról
(„Amtsbewusstsein“) és magasztos hivatásáról. Erős keresz
tyén meggyőződése érezze hivatalának szükségességét és
szépségét, mely neki tág tért nyújt bizonyságot tenni arról,
hogy mint vélekedik arról, mi az Isten és a világ, az idő
és az örökkévalóság, a vallás és az erkölcsiség, a kultúra
és a munka, a művészet és a tudomány, a személyiség és
a tömeg? Hivatala és hivatása az élet legfőbb feladatai
elé állítja, amelyeknek gyupontja az emberiségnek az élő
Istenhez való vezetése.
Feladatainak sikeres megoldása erős személyiséget
igényel. Személyes meggyőződéssel kezelje hivatalát. Ne
legyen fonográf, színész vagy sablonos ember, hanem sza
vában és viselkedésében erős keresztyén személyiség; pap,
szónok és lelkipásztor. Korunk, vallásunk és egyházunk
érdeke ez erős személyisége. Áztán vallásossága legyen
mély, benső, közvetlen és határozott, s amellett tapintatos
és tiszta, mely megérti kora és hívei vallásos szükségle
teit és követelményeit, anélkül, hogy különös inspirációval
biró prófétának kellene lennie.
Legyen továbbá alapos tud. theol. képzettsége, de ne
feledje Wernle szép szavát: hogy kevésbé hivatalnok, tudós
vagy pap, mint inkább hivő kér. ember. Theol. műveltsé
génél fogva hirdesse alkalmas és alkalmatlan időben, hogy
a keresztyénség történeti vallás, szellemi vallás, az egy és
igaz vallás, amelynek a modern világban is helye és ren
deltetése van. Mély, alapos és komoly theol. műveltség
nélkül nincs papi hivatal.
De általános műveltsége is legyen, mely kiegészítő
része az ő szakműveltségének. Forgassa gyakran Pfennigs
dorf: „Christus im modernen Geistesleben“ c., magyarra is
átültetett művét. „Fromm und frei!“ legyen itt a jelszava.
Némi technikai ismeretek mellett főleg tájékozott legyen a
filozófia, a történet és az irodalom terén. Erő, mélység és
önállóság az ő műveltségének, de egyúttal papi hivatásá
nak is az alapja.
Aztán modern ember is legyen a szónak igazi, erköl
csileg megtisztult értelmében. Okokkal érveljen és ne sza
vakkal. A modern korszellemmel élő személyes kontaktus
ban legyen. Amellett legyen, ami szinte természetes, egyházias is minden szavában és ténykedésében. Szeresse
egyházát, mint történeti szükségességet s mint legfőbb
munkakörét. Hisz az egyház a szeretetben való és abban
élő munkaközösség. Ne feledje, hogy a keresztyénség nem
lehet egyház, az egyház hivatal s a hivatal rend és rende
zet nélkül. Egyháza hitvallásaihoz és szervezeteihez sze
mélyes, morális és ne jogi törvényszerű viszonyban álljon.
Csak mint igaz ember lehet jó pap és jó keresztyén.
Az idealizmus és realizmus kérdéseiben Jézust kövesse,
mert a kettő kölcsönösen kívánja, feltételezi és áthatja
egymást az emberek és viszonyok értékélésében és meg
ítélésében. Távol álljon minden illúziótól és pesszimiz
mustól. Reálisan meghatározott,, de remélő ideálizmus
hassa át minden működését. Életideáljait valósítsa meg
kellő tapintattal és bölcseséggel a valóságban. A kompro
misszumok terén jó kér. lelkiismerete és szilárd kér. életfelfogása vezérelje. Főleg óvakodjék a pártoskodástól, mert
a pártok „közéletünk keresztjei s egyházi életünk Achillessarkai“.
Erős szociális érzéke is legyen a társas közösségi
élet javai és bajai iránt. Az általános emberszeretet s a
különös testvéri szeretet legfőbb parancsa kívánja azt tőle.
Hisz az egyház szervezete szeretetközösség és Isten előtt
mindnyájan egyenlők vagyunk. Stöcker és Naumann ker.szociális müveit forgassa szorgalmasan.
Magánéletében mintaképe legyen a benső vallásos
ságnak s a komoly, tiszta erkölcsiségnek. Hisz személyi
sége és hivatala elválaszthatatlan egymástól. Óvakodjék
minden - pietista-methodista szükkeblüségtől, de egyúttal
epikureusi világi viselkedéstől. Ne feledje, hogy a pap
„minden hívéé“ magánérintkezésében is. A pap mint lelkész
elsőrangú kulturiényező úgy a városban s még inkább a
faluban, de csak úgy, hogy folyton az örökkévalóra, a
mennyeire s az erkölcsi követelmények feltétlenségére irá
nyítsa figyelmét minden realizmussal és brutális egoizmus
sal szemben. Hisz keresztyénség és kultúra kívánják egy-
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mast. Nincs jobb védelme a keresztyensegnek, mint az a
pap, aki szívvel, lélekkel munkálja az emberiség folytonos
és fokozatos művelődését. A keresztyénség minden valódi
kultúra fejlesztője.
Utolsó fejezetében a kiváló szerző napjaink papjá
ról szólt. A papi hivatal benső lényegét és hivatását a
szerencsétlen világháború sem változtatta meg Ma is a z
Isten jó s á g á t és k o m o ly sá g á t kell hirdetnie. Ma is szol
gája es nem ura a maga gyülekezetének, még ha proletárius is volna. Uj életfeladatait a forradalmi állapotok
is mutatják. Az egyház hajóját, mint biztos kormányos
vezesse a viharokon át a kikötőbe.
Fejtegetéseinek eredményét S ch ian igy foglalja össze :
A papi hivatásnak csudás benső tartalma van. Mindenfelé
vannak vonatkozásai, feladatai és követelményei. Itt nincs
mechanizmus vagy sematizmus, hanem az életproblémák
egész halmaza, mely erős, férfias személyiséget, gondolko
dást, erőt, tevékenységet s főleg a magasból való szellemi
életet követel. Bizonyara magasztos hivatás a papi hiva
tás ! E g é sz embert kíván. Testi erő és szellemi frisseség,
tudás és műveltség, hit és szeretet, tisztaság és fegyelem
harmonikus egységben vannak Krisztus példájára a hű
lelkipásztor jellemében. Úgy legyen í Ilyen papra van ma
szükségünk.
D r. S z lá v ik M á ty á s.
■I
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EG Y H Á ZI ÉLET.
A budapesti n orvég m isszió köréből Joh n son G isle
norvég lelkész és misszionáriusról kerek egy esztendővel
ezelőtt hallottak először lapunk olvasói, amikor megírtuk,
hogy néhány heti tartózkodásra Budapestre érkezett és
alkalmunk volt munkatársunk vele folytatott beszélgetésé
nek közérdekű részleteit közölnünk. A néhány hétből
immár egy esztendő lett és ha isten is úgy akarja, egy
egész élet lesz. A magyar föld varázsa, a magyar asszimi
láló képessége ismét csodát tett. Aki megismeri, meg is
szereti s meg sem is akar válni tőle. Hogy Johnson Gislével is igy történt, az reánlc nézve nagy nyereség. A Krisz
tus evangéliumának egy fáradhatatlan buzgalmu apostolá
val lett gazdagabb magyar lutherániánk s egy meleg szivvel dobog több itt, a rideg közöny közepett. Az oláhországi Galazban volt ö egy misszióállomás megszervezője
és lelke 20 esztendőn át. Most végkép megvált attól és
átvette a budapesti misszió megszervezését. Rokonszenves
egyénisége máris egész tábort gyűjtött köré, missziói
összejövetelei igen látogatottak és az igazságot éltető és
szomjuhozó telkeknek bőséges táplálékot nyújtanak. A Deák
téri német hívek gyakran épülnek prédikációin. Az elmúlt
év folyamán Székesfehérvárt, Sajókazán és Tokajban is
járt, prédikációkkal és előadásokkal igyekezvén felkelteni
a misszió iránti érdeklődést. A nyáron Oláhországban és
Bulgáriában volt missziói körúton, mint az ottani norvég
missziók felügyelője. December 1-én oltárhoz vezette
Tótkomlóson Jankó Dánielnénak, volt tordasi lelkész özve
gyének leányát, Mártát, aki Deák-téri polgáriiskolánknak
volt rajztanárnöje. Benne nemcsak gondos Mártára, de
hűséges Máriára is talált, aki missziói munkájában „néki
segítőtársa, hozzáillő". Arra, hogy ma ismét hirt adunk
róla, az szolgáltatott alkalmat, hogy most költözött be a
VII. Gyarmat-utca 14. számú villába, amely a norvég
misszió misszióháza s mely nemcsak a misszionáriusnak
szolgál lakásul, de amelyben a misszió irodája is helyet
talál s melynek emeletén imaterem is lesz. Lebegjen az
Ur áldása e hajlék felett! Johnson testvérünket és hitvesét
azzal köszöntjük ma is, e hajlékba költözésekor, amivel
tavaly, mikor körünkbe érkezett, a zsoltáros áldásával:
„Az Úr megőrzi a Te kimeneteledet és bemeneteledet*
mostantól fogva mindörökké !“
Irányi Dániel em léke. A szepesiek nagy földijük
Irá n y i Dániel, a feddhetetlen jellemű függetlenségi politikus
születésének százados fordulója alkalmából nagyszabású
emlékünnepséget rendeznek f. h. II-én délelőtt II párakor
a zeneművészeti főiskola nagytermében. Ünnepi szónok:
báró L ers Vilmos. Mivel Irányi hitsorsosunk is volt, kívá
natos, hogy részünkről is minnél többen jelenjenek meg az
emlékünnepen.
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Ostffy Lajos, a dunántúli egyházkerület
megválasztott uj felügyelője e megtiszteltetést magá
iul elhárította. •
Az egyetem es közgyűlés által kiküldött
zsinatetőkészitő-bizottság január 12-én ülést
tartott, melyen a 4 püspökön kivül Zsigmondy
Jenő, Kéler Zoltán kir. felügyelők és számos bizott
sági tag vett részt. Hosszas megbeszélés után
abban állapodott meg a bizottság, hogy elsősorban
az ff. A. I. részének átdolgozására és a főelvek
megállapítására küld ki egy albizottságot és csak
ezen rész végleges megállapítása után fogja az
E. A. további részeinek átdolgozására az albizott
ságokat kiküldeni. Abban azonban már most is
megegyeztek, hogy szívesen látja a bizottság, ha
az egyházi lapokban egyes fontosabb kérdések
pertractatió tárgyává tétetnek és ha az evang.
hívek minden tapasztalt hiányt és gondolt módo
sítást az egyetemes főjegyzővel közölnek, hogy a
bizottság a kialakuló közvéleményt a végleges
javaslat összeállításánál kellőleg figyelembe vehesse.
A kiküldött albizottság, mely dr. Raffay Sándor,
dr. Kéler Zoltán, Strúner Vilmos, Mikler Károly,
Szeberényi Lajos Zs. és dr Szelényi Aladár tagok
ból áll, még ugyanaznap ülésezett és megállapí
totta a főbb iránypontokat, melyek alapján a
megbízott referens Straner Vilmos teol. akad. igaz
gató tervezetét elkészíteni fogja.
Kerületi felügyelöiktatás. Jan 30 án iktatta
be hivatalába a tiszai egyházkerület újonnan meg
választott felügyelőjét, dr. Zelenka Lajos curiai
bírót, a nyíregyházi törvényszék elnökét, a tiszavidéki egyházmegye volt felügyelőjét. A diszgyülés
a nyíregyházi hatalmas és szép templomban istentisztelettel kezdődött, ahol az uj vezérférfiu letette
az esküt, majd a közgyűlési teremben folytatódott,
ahol Geduly püspök üdvözölte a kerület nevében
elnöktársát, mire dr. Zelenka tartotta meg nagy
szabású és terjedelmes székfoglaló beszédét, melyet
zsinat-, közgyűlés-, presbiteri egyházalkotmányunk
sarkalatos tételeinek és egyházunk jelen viszonyai
nak védelmére szentelt. Történeti érvekkel mutatott
rá egyházunk hivatására: a kulturális és vallás
erkölcsi eszmény szolgálatára. Kiterjeszkedett a
hóditó szekták elleni védekezésre, aminek eszközét
az intenzív lelkigondozásban, az összetartó, egyházias munkában látja. Nagyon fölemelőleg hatott
a Kapi Béla püspök által tolmácsolt egész Dunán
túlról hozott üdvözlés és br. Kaas Albert mély
evang. tartalmú üdvözlő beszéde, melyet az orsz.
Luther Szövetség nevében mondott. A ref. testvérek
dr. Balt hazár Dezső püspök és gr. Dégenfeld
József főgondnok vezetésével impozáns küldött
séggel képviseltették magukat. Megjelentek az
összes kér. és zsidó vallásfelekezetek képviselői,
továbbá a katonaság és a hivatalok kiküldöttei,
a különböző fokú iskolák vezetői, akik mind
szeretetteljesen köszöntötték az uj egyházi vezért.
Munkájára, Egyházunk Urának áldását kívánjuk!
A pesti evang. egyház V eres Pálné-liceuma
nagyszabású irodalmi esttel ünnepelte meg Madách szüle
tésének 100-ik évfordulóját. Előadták a növendékek a költő
Tündérálonr1 c. jelenetét, melyben főleg Lányi György
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IX. évfolyam.

Budapest, 1923. február 25.
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Or. Raffay Sán dor.
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minden vasárnap.

Fel^lAs szerkesztő és kiadói

ro m u n k a ta rs :

Dr. SC H O LT Z O SZK ÁR.

KUTHY D E Z SŐ .

Ü dvözlet Báró Radvánszky Albertnek,
egyházunk új egyetemes felügyelőjének.
Nehéz pusztai vándorlásunkban lelki pihenőhöz jutottunk. Egyházunk gyülekezetei
és iskolái hosszú idő óta szokatlan, páitos korunkban feltűnő egyhangúsággal Báró
Radvánszky Albertet hívták el kormányrudja mellé. A kor lelke, követelő szükségérzete
nyilatkozott meg e választásban; érdemes idősebbek közt őt kereste a bizalom. Benne
látja a feladatokra nem csupán rátermett, de Istentől küldött vezért, akinek eledele az,
hogy annak akaratát cselekedje és annak dolgát végezze, aki őt e földre küldötte;
akitől erőt és lelket vár a széthulló gabonaszárak egybekötésére, szunnyadó lelkek fölriasztására, Akinek élete, jelleme intő példaképül szolgáljon azoknak, akik iránytalanul
morzsolgatják színtelen, eszményiden hétköznapjaikat. Akik az Ur pitvarába nem szent
indulatot és önmegtagadást hoznak, hanem önző éhséget és az érvényesülés lobogó
sóvárgását, prófétai szóval vagy dorgáló ostorral kiűzze a szent fedél alól. „Az én
házam imádságnak háza.“
Istennek természeti és történelmi háztartásában mindennek meg van a maga külön
hivatása, amelyet szolgál. Nincs egyetlen falevél, nincs egyetlen árva kis csecsemő,
amelynek köze kapcsolata ne volna a nagy mindenséggel, vagy annak nélkülözhető
része volna. Isten akarata él minden parányban, mely él, mely létrejött. Mennyire kell
tükröznie, sugároznia Isten lelkét és akaratát egy lelkétől-lelkezett közösségnek, mely
az ő Fia nevét viseli, annak testámentumát őrzi, eszményét szolgálja! És nem kell-e
engedelmeskedni e közösség hivó szózatának, mely nem e világ, hanem Isten baráz
dájába szólít? Mint az ifjú Sámuel meghallotta az Ur szavát a néma templomban és
elindult az ő útját járni, törvényét szolgálni.
Egyházunk két, uralmat követelő irány kettős ostroma közt küzködik a habokkal.
Az egyik irány mindent elvet, ami régi, mindent imádj mindenben feltétlenül hisz,
ami új, — a másik irány viszont mindent elvet, ami új és mindent imád, mindenben
feltétlenül hiszy ami régi, pusztán a régiség és újság okán. A mi egyházunk független
ily szélső szertelen irányoktól. Mi a tartalmi megítélés elvi alapján állunk; mindent
megvizsgálunk s elfogadjuk, a miben termékeny gondolat van, elvetjük, a miben bom
lasztó erőt fedezünk fel, akár régi, akár új. Ezt az ősi keresztyén és protestáns gon
dolatot elhomályosítani annyi, mint ráakaszkodni valamelyik küzdő hatalmi irány
vontató kötelére, lemondani önálló világfelfogásunkról s egyre jelentéktelenebbe vá va
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nyom nélkül eltűnni az erős szinü, akaratú irányok harcvonalában. A történelem árja
könyörtelenül eltemet mindent, aminek célja nincs, amiből az önálló küldetés hite és
tudata kihalt. Élni csak az a nemzet vagy egyház fog, amelyben saját magában van
életerő; akit nem saját életereje, hanem mások gyámolitása tartogat, annak jövendője
nincs — mint Kossuth mondotta 1848-ban.
Egyházi közéletünk utolsó időszaka azt mutatja, hogy a köziélekben az eszményi
egyház, az ecclesia invisibilis gondolata halványodik s egyházunk lassanként, észre
vétlenül a külső rend egyházává alakul át. Nem a szabadon választott eszmény sugárzó
fensége, óhajtott diadala fegyelmez és szabályoz bennünket, hanem a jogszabályok
kényszerítő ereje. Akadnak már határozatok, amelyek az egyház életét e meder felé
terelik; hallatszanak hangok, amelyek legfelsőbb, legegyetemesebb érvényű jogforrásul
az egyházi gyűléseken alkotott szabályrendeleteket hirdetik, pedig ezek a jogforrások
sorozatában az utolsó helyen állanak. Jaj annak az egyháznak, mely az erkölcsi ideált,
az egyetlen életalapot jogszabályokkal akarja pótolni! Egyre szárad, aszik, biztos vere
ség elé indul, mint az olyan hadsereg, melynek kerelli, tisztjei megvannak, — csak
éppen az a szent kötelék hiányzik, mely a közkatonákat a zászlóhoz fűzi, az ügy
igazságában való hit. A protestantizmus azon az utón van, hogy súlypontja a felbur
jánzó szektákba helyeződik át, híveink legértékesebb elemét veszítjük el, ha ez áramlat
nak útjába nem állunk. Nem jogszabályok, nem testi fegyverek kellenek ide, hanem
öntudatos, evangéliumi erővel végzett munka, élő hit, szóval lelki fegyverek. Élőbb hit,
tisztább élet, a hűség és munka nagyobb megbecsülése. Nem azért élünk, hogy a
magunk kis polgári pecsenyéjét megsüssük az egyház parazsán, hanem hogy mi
magunk vigyük oda, a mi bennünk érték, az egyház oltárára.
Radvánszky Albert báró személyisége szerencsésen egyesíti magában egyházi
létünk két fenntartó erejét, a múlt nemes, értékes hagyományait, és a haladás elvét.
Családja egygyé forrt egyházunk küzdelmeivel; sőt voltaképen akkor kezd egyházi
életünkben szerepet vállalni, amikor a protestáns hithüség üldözést, jogfosztást, anyagi
sanyargatást, a családi életbe való beavatkozást jelentett. A radványi családi muzeum
máig őrzi az eperjesi vértörvényszék egy emlékét, mely Radvánszky György hithűségét
és vértanuságát hirdeti. E mártír alak emberöltőről-emberöltőre ott virrasztóit a család
váltakozó ifjú nemzedékei felett élő példaképül. Ott látjuk e sorban a költő Radvánszky
Jánost, Rákóczi Ferenc benső hívét, Radvánszky Antal bárót, az államférfim és kor
mányzói erényekkel ékes egyetemes felügyelőt, Báró Radvánszky Bélát, a nagy történet
tudóst, aki uj életre idézte a magyarság régi családi életét. E nemes családi hagyo
mányok uj életre keltek a késő unokában, átalakulva a kor szükségei szerint. Egyházá
nak a feltűnést kerülő hűséges szolgája, aki fölismerte a hivatalos egyház keretén belül
alakult szabad társadalmi, irodalmi egyesületek nagy fontosságát és termékenyítő, öntöző
hatását. Mint a Luther-Társaság és a Gyámintézet elnöke, országszerte tartott mélyen
szántó, a kor ütőerének lüktetését érző és éreztető beszédeivel a mindennapi kisszerű
szempontok fölé emelte hallgatóságát. Átérzi egyházunk nehéz helyzetét, mely a leg
élesebb jövőbelátást, a pontos célkitűzést, következetes akaratot követeli a vezértől.
Az a lelki tulajdonsága, hogy a külső nemességnél magasabbra értékeli a jellem és a
munka, életeszmény nemességét, zálogul szolgál arra, hogy egyházunk az ő lelkének
érintésétől felébred közönyéből, fölismeri hivatását, erejét s neve alatt uj erőgyűjtés,
uj föllendülés korszaka köszönt reánk.
Köszöntjük Radvánszky Albert bárót a letűnt századok nevében, amelyeknek szent
örökségét hittel bízzuk reá. Köszöntjük az eljövendő nemzedékek nevében, amelyeknek
derűsebb, sikeresebb, ragyogóbb életet teremteni hívtuk őt. Kövessük utján a munka
mezőre nemcsak a hűség fogadalmával, hanem egyszersmind a munkakészség szent
feltételével!
Hungarus Viator.
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Jogakadémíánk sorsa.
A kultuszminiszter f. évi junius 30-tól az
államsegélyt az összes jogakadémiáktól megvonta.
Ez az elhatározás a protestáns jogi főiskolákra
nézve rendkívül lesújtó, egyetlen ilynemű luthe
ránus intézetünkre, az Eperjesről elűzött evang.
kollégiumnak jelenleg Miskolcon működő jog
akadémiájára pedig egyenesen halálos csapást mér.
Mert mig a gazdag katholikus egyháznak van
módja arra, hogy az egri érseki jogi főiskolát ön
erejéből is fentartsa, a református atyafiak pedig
legfeljebb arra kényszerülnek, hogy három jog
akadémiájukat egyesítsék, amibe — tekintettel a
debreceni egyetem kálvinista jellegére, könnyen
beletörődhetnek — addig a mi — saját erőnkből
fenn nem tartható — intézetünknek beszüntetése azt
jelenti, hogy egyrészt a jogi szakoktatás kezünk
ből teljesen kivétetik, másrészt 10— 15 év múlva
az egyetemek jogi fakultásain evangélikus tanár
csak elvétve, kivételképen fog mutatkozni.
Tiszai egyházkerületünknek a felsőmagyar
országi protestáns rendek által 1665-ben alapított
eperjesi kollégiuma ugyanis jogakadémiáján nem
csak jogászokat, hanem joglandrokat is termelt;
s a magyar egyetemek evangélikus jogtanárai
szakképzettségüket jórészben eperjesi főiskolánkon
nyerték. Sok hírneves s a magyar jog- és állam
tudományok színvonalát valóban emelő profeszszorunk ennek az eperjesi s általában a protestáns
jogakadémiáknak köszönhette azt a széles látó
kört, mely őket pályatársaik fölé emelte, azt az
evangéliumi szellemet, melynek birtokában tanít
ványaikat nemcsak jogi ismeretekre tanították, ha
nem azoknak valóságos nevelői, mentorai lettek
s tanitási módszerüknek azt a közvetlenségét, mely
a jogakadémiai hallgatókkal való intenzivebb érint
kezés s az ő megismerésük lehetősége révén a
jogászokkal való egyéni foglalkozást és az ő indi
viduális képességeiknek kifejlesztését eredményezte.
Ha figyelembe vesszük továbbá azt, hogy a
jelenleg is működő 92 egyetemi jogtanár közül
63 tanári pályáját jogakadémiákon kezdte meg s
azt, hogy az alkotó tevékenységre alkalmas s min
den szellemi elmélyedésnek elengedhetetlen elő
feltételét képező szabad idő a jogakadémiai taná
roknak mindig nagyobb mértékben állott rendel
kezésükre s ennek folytán ezeknek a professzo
roknak szellemi produkciója rendes viszonyok
mellett is nagyobb volt, mint azoké, kik az egye
temi nagyvárosok zaklatott életébe belesodródva,
elsősorban kenyér után futkosni voltak kénytele
nek, úgy nem férhet kétség ahhoz, hogy az egye
temeknek állandó utánpótlást nyújtó jogakadémiák
megszüntetése hazai jog- és államtudományunkat
már általában is nagymérvű szegényedésnek és
elterméketlenedésnek teszi ki.
Növelni fogja pedig ezt a sajnálatos vissza
fejlődést még az a baj is, hogy mi protestánsok,
kénytelenek leszünk lemondani arról a lehetőség
ről, hogy magunknak sajátos egyházi alkotmányunk
és közigazgatásunk megkövetelte egyházias és —

ii A P U A

3

nemcsak a tudományegyetemeken egyedül udvar
képes kánonjog, hanem a jogakadémiákon ala
posan. müveit protestáns egyházjog tanítása révén
egyházjogilag kellően kiképzett világi vezetőket
nevelhessünk. A kultuszkormánynak az a bal
lépése tehát, mely egy az államháztartás mai nagy
mérvű megterhelése mellett alig számbajövő évi
9 és fél milliós kiadás megtakarítása érdekében
a magyarságnak, mint jogásznemzetnek, az igaz
ság szeretetében gyökerező helyes ösztönét, a
területileg és metodikailag decentralizált jogi okta
tás jogászi értékeit s a felekezeti jogásznevelés
ethikai becsét egyaránt negligálva a jogászi tulprodukció meggátlásának megtévesztő jelszavaival
elődeinknek több évszázados kulturalkotásait egy
csapással eltörölni kívánja, a meggondolatlan s a
mai keresztyén nemzeti irányzat mellett teljesen
érthetetlen radikalizmusnak olyan szembeötlő meg
nyilvánulása, mely — ha az még idejében meg
nem gátoltatnék — nemcsak a magyar jog- és
államtudományok színvonalának általános átszállá
sával, hanem a felekezetek közötti egyenlőség és
viszonosság elvének súlyos sérelmével s igy vég
eredményben a kultúrharc rémével is fenyeget.
Mert ha az egri érseki jogakadémia fentjelzett privilegizált helyzete mellett még azt a tényt
is számításba vesszük, hogy egyrészt a budapesti
Pázmány-egyetemnek kifejezetten katholikus egye
temmé tétele iránt katholikus egyházi körökben
erős törekvés mutatkozik, másrészt a pécsi püspök
székhelyére telepitett Erzsébet egyetem elsősorban
szintén a katholikus egyház érdekeit fogja szolgálni,
— amit a papiroson odaillesztett soproni evang. theol.
akadémia még tényleges területi bekapcsolódás
mellettisbajosan lenne képes kellőenellensulyozni,—
nem lehet előttünk kétséges az, hogy a főiskolai
szakképzés terén máris jelentkező erőeltolódásnak
a protestáns jogakadémiák beszüntetése a magyar
protestantizmus kiszámithatlan kárára csak újabb
lendületet adna.
Márciusi rendkívüli egyetemes közgyűlésünk
nek tehát az eperjesi jogakadémia sorsával —
kapcsolatban Geduly Henrik tiszai evang. püspök
nek a jogakadémia beszüntetése ellen a kultuszminiszter előtt óvást emelő felterjesztésével —
igen behatóan kell majd foglalkozni s nem szabad
engedni annak a megtévesztő befolyásnak, mely
nek állandó s a mondottak szerint egyébként is
meggondolatlan jelszava az, hogy „egy ilyen tipusu
intézet fentartása nekünk nem érdekünk“. Mert a
kérdés, melyről itt szó van, nem is merő oktatás
ügyi, hanem olyan kérdés, melynek elsősorban *
nagy nemzeti erőforrásokat képviselő kultúrpolitikai,
másrészt fontos egyházpolitikai jelentősége van.
Azok a lutheránus magyar ifjak, kik a fel
vidéken maradtak, az eperjesi kollégium miskolci
jogakadémiájának beszüntetésével kétségbeejtő hely
zetbe kerülnének. Mert Miskolcra még csak elver
gődhettek valahogy, de a Csonkaország egyetemi
városaiban való elhelyezkedésük leküzdhetlen nehéz
ségekbe ütközik. Minthogy pedig a csehek tavaly
júliusban a kassai magyar jogakadémiát is beszíin-
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tették s azóta a mi miskolci főiskolánk az egész
felvidéki magyarságnak egyik mentsvára lett, ennek
a tanintézetnek bezárása annyit jelent, mint Po
zsonyba, Prágába kényszeríteni a magyar érzésű
ifjak egész seregét s mesterségesen széttépni
azokat a kulturális szálakat, melyek egy szebb
jövő záloga gyanánt ma jóformán egyedül fűzik
még szerencsétlen hazánkat felvidéki véreinkhez.
Miskolci jogakadémiánk feladása tehát a nemes
irredentizmus szempontjából oly végzetes hiba
volna, melyért a felelősséget mi evangélikusok,
kik épen felvidéki hittestvéreink révén sohasem a
szavaló, de a céltudatosan cselekvő s azért nemzetépitő hazafiságnak voltunk apostolai — a felelős
séget nem viselhetjük.
De vájjon lehetne-e reánk hárítani ezt a fele
lősséget akkor, midőn az 1848. évi XX. t.-cikk nem
csak érvényben van, de sőt annak végrehajtását
sürgető igényeink állandó elismerésben részesülnek.
A végrehajtás nemcsak pozitívumokat követel, hanem
negatívumokat is előír. Törvényes igényünk nem
csak növekvő szükségleteink fokozatos kielégítésére,
hanem elismert régi szükségleteink változatlan
respektálására is kiterjed. Már pedig megvonni
azt a segélyt, melyet eddig élveztünk, nem végre
hajtása a törvénynek, hanem annak félretétele.
Sőt nemcsak az említett törvényt sértené meg a
kormány, ha elhatározását meg nem másítaná,
hanem súlyos támadást intézne egyházunk ősi
autonómiája ellen is. Mert — s ezt jól jegyezzük
meg — mi nem csak az egyenlőség és viszonos
ság alapján, vagyis nem csak azért ragaszkodunk
jogakadémiánkhoz, nem csak azért követeljük
annak változatlan állami segélyezését, mert más
felekezeteknek is van hasonló intézetük, hanem
elsősorban azért, mert mi a jogászképzést álta
lában is — vagyis tekintet nélkül más egyházak
nak vagy az államnak felfogására — egyházunk
kulturális feladatai közé illesztjük. Addig tehát,
mig a mi jogászképzésünk kielégítő volta ellen
nemzetvédelmi szempontból kifogás nem tehető,
ezt a kulturális missziót a mi egyházi feladataink
közül az államnak sem áll jogában kirekeszteni.
Minthogy tehát a kultuszkormánynak ez a
szerencsétlen gondolata — eltekintve a sikeres
jogásznevelésnek, a tudományosságnak, a tanár
képzésnek stb. fent érintett szempontjaitól, már
merő egyházpolitikai szempontból is teljességgel
tarthatatlan s megvalósulása esetén kiszámithatlanul
káros precedensül szolgálhatna egy esetleges
további olyan irányú lépéshez, mely közép- és
népiskoláink hasonló megbénítását venné tervbe,
a miskolci jogakadémia állami segélyének további
folyósítását egyetemes egyházunknak egyértelmű,
határozott állásfoglalásával mulhatlanul kieszkö
zölni és biztosítani kell.
Videant consules . . .
Sch.

Terjesszük
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A lelkészt szolgálat idejéről.
— A zsinati tagok figyelmébe. —
Ismeretes egyházi alkotmányunknak az a rendelke
zése, hogy a lelkész élethossziglan választatik. A gyakor
lati élet szemüvegén vizsgálva e kérdést, ha valóban
korunk közfelfogásában akarunk gyökerezni, e rendelkezés
tovább fenn nem tartható. Kell-e arról beszélni, hogy az
öreg, tehetetlen lelkészek mellett a gyülekezetek lezüllöttek
— tisztelet az igen kevés számú kivételnek — kell-e
népünknek arról a közfelfogásáról szólni, hogy minden
hivatalnoknak megvan a bizonyos szolgálati évösszege,
mely után nyugalomba kell mennie; miért legyen éppen
csak kivétel a pap ?! 70 és 80 éves papok éppen nem
tartoznak a ritkaságok közé. Ők még nyugdíjazást sem
kérnek, pedig a 90. zsolt. 10. v. már az örök nyugalomra
figyelmeztet e korban. Én nagyon tudom tisztelni az ősz
hajat, de igazán akkor, mikor már a megérdemelt munka
után élvezik az ő csendes nyugalmukat. Az csak nem
képzelhető el, hogy egy egész más világ, más korszak
emlőin felnevelkedett ember a mai zivataros időkbe bele
tudja magát élni. Szomorú dolog azt hallani a hivek ajká
ról, hogy az ő öreg papjuk 40 év óta minden sátoros és
minden kis ünnepen ugyanazt prédikálja. Az öreg papok
iszonyodnak a lelkipásztorkodástól, a belmissziótól, az
evangelizációtól, a vallásos estélyektől, a nőegyleti és ifjú
sági munkától. De kérdés, ma már lehet-e, szabad-e ezek
nélkül dolgozni, sőt nem nékülözhetetlen alapját képezik-e
a szószéki működésnek ? Rendezett viszonynak mondható-e
az, ha az egyházi adó valahogy ugyan befolyik, de a
templomba több ezer lélekszámot számláló gyülekezetek
ben is 20—50-en szoktak eljárni?
Bármennyire tisztelem is az öreg kort, öreg emberek
nek a lelkészi állásokat betöltésében e hivatás méltóságá
nak és fontosságának kisebbítését, sőt lekicsinylését látom;
és közvéleménybe ment már át, hogy „a papok nem dol
goznak“, hisz olyan öreg emberek is vannak, akiket más
egész kicsi és jelentéktelen hivatalokból is nyugdíjaztak
volna. Ez a közvélemény, hány tehetséges ifjút riasztott
vissza e pályától. Nem szólva arról, hogy mikor népünk
látja sokszor igen tehetséges káplánjainak kínos anyagi
vergődését és rendés lelkészi állásba való keserves el
helyezkedését, éppen elmegy a kedve, hogy fiát papnak
tanitassa.
Akárhány gyülekezet hadilábon áll öreg lelkészé
vel, akinek szolgálata már nem tudja kielégíteni a híveket.
Ha ehhez még emberi jellemhibák is járulnak, a hely
zet a legélesebb feszültségre fokozódik. Tessék csak el
képzelni a pásztor és a nyáj egymásközti viszonyát oly
gyülekezetekben, ahol a közgyűlésen azt kiabálják a hivek
az öreg lelkész felé: menjen nyugdíjba; vagy sátoros
ünnepek alkalmával, morgással, zúgással fogadják a szó
széken az öreg tisztelendőt oly érthető megjegyzések közt:
majd kiemeljük onnan a szószékről, ha már nem száll le !
Ez a reális helyzet Kár volna itt a dolgot szépitgetni. Csak ha ismerjük a betegséget, akkor lehet meg
felelő orvosságot találni.
A gyülekezeteknek megvan az autonómiája, ennek
nemcsak a papíron, hanem az életben is érvényesülnie kell.
Van hitbuzgó gyülekezet, ahol az öreg lelkész kerékkötője
minden fejlődésnek. A gyülekezetnek meg kell lennie azon
jogának, hogy lelkészét — ha az rászorul és rászolgál —
30 évi szolgálat után nyugalomba küldhesse — nehogy
terror és forradalmi megoldáshoz legyen kénytelen
folyamodni.
A lelkészi szolgálat idejét szerintem 30—35 évben
kell megállapítani, a nyugdíj megállapításánál figyelembe
kell venni, hogy az illetők vagyonnal birnak-e vagy sem.
Minél több hozzászólást!
— /. —

„Evangélikusok

Lapját“ !
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Rovás.
Lapunk és a jezsuiták.
A .Magyar Kultúra* februári számában .M egjegy
zések egy protestáns támadásra" cimmel hosszasabban
foglalkozik egyik közleményünkkel, mely lapunk múlt évi
4«. számának Rovásában jelent meg s gróf Esterházy
Miklósnak a főrendiház reformjáról írott dolgozatával
foglalkozott.
A .Megjegyzések" szerint nekünk .fáj* az. .hogy az
illusztris szerző ragaszkodik Magyarország katholikus
jellegéhez, amely még sok intézményben — a jelen eset
ben a jogfolytonos integrális ország főrendiházának szer
vezetében — is megvan Laptársunknak — írja a Magyar
Kultúra — ez nem fér a fejébe: idézi az 1848-i XX.
törvénycikkét, amely .a bevett vallásfelekezetek között
tökéletes egyenlőséget és viszonosságot statuált s ezzel a
Habsburgok politikájában s korántsem a magyar köz
szellemben gyökeredző felekezeti cgyenlótlenseget meg
szüntette*. Erre csak azt jegyezzük meg, hogy 184« után
is érvényben maradtak azok a törvények, amelyek szerint
a magyar szent korona viselője csak katholikus lehet,
valamint, hogy az apostoli magyar királyt a katholikus
Any ászén tégy ház koronázza. Továbbra is érvényben maradt
a katholikus ünnepek hivatalos jellege, sőt Szent István
napjának megülését csak 1848 után kodifikálták. Tehát
mégis megmaradt az ország katholikus jellege, noha a
protestánsok — nem 1848 óta. hanem sokkal régebbtől
fogva — élveztek benne vallásszabadságot és polgári
egyenlőséget, amelyet eszünkbe se jut tőlük elvitatni, stb.
Különben nemcsak a katholikus meggyőződés, ha
nem a józan ész és a magyar közfelfogás itélőszéke előtt
is a katholikus Anyaszentegyház nem „felekezet*. Vala
mely jogfolytonos, alapitójának elveit következetesen
keresztülvivő, saját életét megszakítás nélkül továbbélő
társaság még akkor sem válik .felekezetié", ha esetleg
híveinek többsége elpártol tőle és ha ez a kilépettekből
alakult társaság most már úgy iparkodik viselkedni,
mintha ő volna a törzsalakulat. Még is csak .felekezet“
marad, inig az igazi szervezet, még ha számbelileg össze
is zsugorodik, következetességénél fogva elóbbrevaló.
Nálunk egyébként nem igy van, mert az Anyaszentegyház
lassan, de biztosan és következetesen előrenyomul, inig a
.felekezetek“ — főleg a nálunk elharapózott egyke miatt —
fokozatosan tért vesztenek.
Csodáljuk a Habsburg-ellencs kirohanást is. Hiszen
a protestantizmus kezdete szinte egybeesik a Habsburgkorszak kezdetével.
A Habsburgok szelídsége (melyet sokszor gyöngeségnek bélyegzett a protestáns történetírás?, tette lehetővé a
fönnmaradásukat. Német érdekeik miatt az ottani protes
tánsokra is tekintettel kellett lenniök, ami szintén hasznára
vált az ittenieknek. Ha tehát némi lovagiasság, némi
magyar úri gondolkodás volna az irigy támadókban, nem
nyelvelnének a dinasztia ellen most, amikor szerencsétlen.
A tehetetlen ellenfelet leszólni, megrugdosni nem mutat
nemes lélekre.*

*

E .megjegyzésekre" csak azt feleljük, hogy először
is mi nem támadtunk, csak védekeztünk. Védtük a 48-as
törvényhozás nemes intencióit, melyek a vallási egyenlőség
kiépítését s nem a múlt időkből visszamaradt egyenlőtlen
ségek konzerválását követelik. Egyébként azt hisszük,
hogy a katholicizmus aligha tudta volna nevelni és irányí
tani a középkori magyarságot, ha nem foglalta volna
magában az őskeresztyénség tiszta evangéliumi lelkületét
is, mely azután 1517-ben uj keretekben indult el azon az
utón, melyről a páterék elődei letértek.
Ha pedig az „Anyaszentegyház* nem szívlelheti el
a megbélyegző „felekezet“ szót, hogyan van az, hogy pl.
a katholikus autonómia iránti követelés az 1848. évi
XX. te. 2§-ára alapittatik? Hiszen ez a törvény csak
telekezetekről szól s nem egyházról és felekezetekről!
Alighanem ez is csak olyan fogalomzavar, mint mikor a
reverzálist egykéoek nevezik.
Végül í(öszönjük a történelmi kioktatást. Mi, a sok
szor megrótt „protestáns történelemhamisitás“ révén eddig
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Bocskaynak, Bethlennek köszöntük azt, hogy létezünk,
pedig hát az érdem nyilván a Ferdinándoké, I. Lipóté.’
Csepregben, Eperjesen, Pozsonyban csak cirógatták mártír
jainkat. Tehát legyünk jövőben lovagiasak s ha már rug
dosunk, — legyünk akár templomban, akár bálteremben —
azokat rugjuk meg, akik a magyar hazát megmentették,
miként azt az igazi nemes lelkek, Loyolának irigységtől
mentes magyar úri követői teszik.
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Németországi utam.
Irta : Ziermann Lajos.

(Negyedik folytatás.)

Sokszor felvetjük a kérdést, hogy nem szorul-e a mi
istentiszteletünk reformálásra. ? Én azt hiszem, igen. Az
Erlangenben látott és hallott istentiszteletek mintájára kel
lene a mi istentiszteleteinket reformálni s odahatni, hogy
tö b b iste n im á d á s legyen a mi istentiszteletünkben, hogy az
igehirdetés mellett a liturgiái rész és a csendes ima annyit
nyújtana a híveknek, hogy egy gyengébb prédikáció mellett
is kielégitessenek áhitatos híveink.
Ilyen istentiszteletekre nevelhetnénk a gyülekezetét a
gyermek-istentiszteletekben. Persze, ahhoz szükséges volna,
hogy azok vasárnaponként lennének megtarthatók. Erlan
genben mindjárt a főistentisztelet után, mely három templom
ban egyszerre folyt le (s bizonyára a másik két templom
is úgy megtelt a hívek ezreivel, mint az, amelyikben mi
voltunk), a negyedik templomban, a volt német református,
most azonban ev. templomban, megtartották a gyermekistentiszteletet. Scholtz esperes Geissler titkárral és mások
kal Banibergbc ment s ezt a régi, szép várost nézte meg.
Én is szerettem volna velük elmenni, de a gyermek-isten
tisztelet jobban vonzott. Nem is bántam meg. Az egy kis
parkban álló toronynélküli templomot csak egy évvel
ezelőtt vette meg az ev. gyülekezet a reformátusoktól s igy a
templom külseje s belseje még teljesen a református, puritán
egyszerűséget, majdnem — azt mondhatnánk — ridegséget
tükrözted vissza. Az egész disz egy a szószék tetején levő
pelikán, amint kicsinyeit vérével itatja. A szószék alatt egy
egyszerit asztal, körülötte néhány pálma.
Az asztal előtt egy szalonkabátos úriember, kiről
csakhamar megtudtam, hogy Dr. Preuss János egyetemi
tanár, kinek több kiváló kis müve közül különösen „Unser
Luther* = „ami Lutherunk* c műve válik ki. Ezen a kis
könyvecskén már többször épültem s igy természetesen
örültem, hogy a szerzővel megismerkedhettem s vele kezet
szoríthattam. Örömömet fokozta, hogy éppen ő vezette laikus
fiatalemberek és leányok segítségével a gyermek-isten
tiszteletet. Ezek a segéderők megértették, hogy hogyan
kell a kis lalentomot értékesíteni, ö ssz e kell tenni s átadni
a .pénzváltónak“, azaz a kis erőt egy hozzáértő ember
rendelkezésére bocsátani Preuss ért hozzá. A 10— 15 segéd
erővel vagy 300 gyermeket csendben és rendben tartott.
Az „Ein feste Burg ist unser Gott“ bevezető ének után
következett egy egyszerű liturgia, szabad ima, a 46. zsoltár
felolvasása, úgy hogy egy verset olvasott mindig Preuss, a
másik verset, a választ rá, a gyermekek. Mikor evvel
végeztek, egy brandenburgi lelkész, Franki, ugyancsak egy
szerű fekete kabátban oda lépett a gyermekek été s beszélt
nékik Gusztáv Adolfról s a G. A egyletről oly közvetlenül,
oly szépen, hogy az egész gyermeksereg szemfül volt.
Fränkl éveken át Csehországban, egy a „Los von Rom“
mozgalom következtében keletkezett gyülekezetben volt s
igy ismerte a szórványbeli híveknek minden jaját s baját
s végigvezette a gyermekeket a szórványbeli hívőnek egesz
életén, a bölcsőtől a sirig.
Preuss zárta be liturgikus részekkel a szép gyermek
istentiszteletet.
.
,
Utána Preussnak egy barátjával s egy osztrák kol
legával, kivel Erlangen utcáin vitattuk meg a „Nyugat
magyarországi“ kérdést, elmentünk ebédre egy korcsmába,
melyet Oppeleinak neveznek, alapitója Frau Barbara Oppel
után. Minthogy híveim közt van egy igen tiszteletreméltó
Oppel-család is, én ettől fogva mindig csak az Oppeleiba
jártam. Asztaltársaim : a gyermek-istentisztelet szónoka,
Franki kolléga, Preuss barátja, a badeni superintendes
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Specht és constanzi lelkész voltak. Két utóbbit még
Pozenból ismertem.
Ebédünk levesből és párolt marhahúsból állott,
melyet „Wurzelbraten“-nek hívtak s egy kis sajtból. Ezért s
egy pohár vízért fizettem, borravalóval, melyet ott „Holgeldnek neveznek (ez mindenesetre helyesebb elnevezés mint a
Trinkgeld) s mindjárt beszámítanak, 174 márka 50 pfenniget.
Ebéd után Specht, Fränkl és a constanzi kollegámmal
elmentünk a közel 400 m. magas Rothsbergre s onnan
néztük meg Erlangent s Erlangennek szép vidékét. Láttuk
onnan a Regnitz folyót is. Ennek a folyónak a neve, melyet
a nép Rechnitznek mond, s mely tudvalevőleg Rohoncnak
német neve, megerősítette bennem azt az eddig is már ismé
telten hallott s olvasott történeti tényt hogy, a mi hienz
népünk s igy az én őseim is, a közép Frank tartományból
szakadtak el s telepedtek meg hazánk nyugati részén.
Utána kérdezősködtem s csakhamar megtudtam, hogy több
hasonhangzásu név, mint Tiermann, Zierlein van Erlangenben, sőt volt egy Ziermann korcsmáros is, de szegény
a háborúban elesett. Több más ismerős névre is akadtam.
Az egész vidék különben is igen hasonlít szükebb hazám
hoz. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy áhítattal néztem ezt a
földet, melyen — úgy gondoltam — valamikor őseim jár
hattak.
A Rathsbergen meg is uzsonnáztunk; 16 márkáért
kaptunk kávét, de nem is ért többet.
Bubenreuth falun át, melynek házai mind homokkőből
épültek, Erlangenbe mentünk.
Ezen az utón sok szó esett a német császárról is,
kinek állítólag egy nagyhatalmú nemzetközi népfaj felaján
lotta, hogy bizonyos feltételek mellett visszasegitik a trónra
mire a császár csak ennyit válaszolt: „Ich bin kein Lump“
Kollégáim, de sokan mások is mondták, hogy kizártnak tart
ják, hogy a mostani császár vagy annak fia viszzakerüljön
a trónra. Azt — úgy mondták — a német nép sohasem
fogja elfelejteni, hogy menekült. A német császárnak az
összeomlás idején is csak Németországban lett volna a
helye, bármi történjék is. Ezt annyival inkább elvárhatták
volna a németek, minthogy Hohenzollernek mindig is híresek
voltak pontos kötelességteljesitésükről. Nagy Frigyes mon
dotta : „Es ist nicht nötig, daß ich lebe, wohl aber, daß
ich meine Pflicht tue“ — „Az nem szükséges, hogy éljek,
de az szükséges, hogy kötelességemet teljesítem.“
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SZ Ö V E TSÉG I HÍREK.
A pesti Deák-téri Evangélikus Szövetség harma
dik működési évét úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben
rendkívül kedvező eredménnyel zárta le ; a Szövetség bevé
telei a következőképen alakultak: Tagdijakban 11,474 korona,
a gyámolitó szakosztály bevételei 263,351 K, a kulturális
szakosztály bevételei 15,786 K, a gyermek énekkar 93,265
K, a főiskolai hallgatók ebédakciója 60,250 K eredménnyel
zárult; segélyek fejében 5000 K folyt be. A Szövetség öszszes bevételei 449,126 koronát, kiadásai körülbelül 156,000
koronát tesznek ki, úgy hogy a tiszta bevétel 393,126 koro
nára rúg. Ezzel kapcsolatban a szövetség választmánya
elhatározta, hogy 1923. évre a tagdijakat 60 koronára emeli
fel; a választmány ezúton felkéri a szövetség tagjait, hogy
tagdijaikat a szövetség Deák-téri helyiségében mielőbb
lefizetni, vagy posta utján oda beküldeni szíveskedjenek.
A Deák-téri Evangélikus Szövetség az elmúlt években elért
rendkívüli sikerekre tekintettel elhatározta, hogy az idén is
megrendezi böjti konferenciáit; ezen vallásos estélyek 1923.
február 23., március 2-án, március 9-én, március 16-án és
23-án a Deák-téri testvéregyházak nagytermében tartatnak
meg; a szövetség választmánya felkéri a híveket, hogy ezen
előadásokat minél számosabban látogassák.
Petőfi centennarlum. Febr. 11-ikén Pitvaros köz
ség társadalma az állami elemi iskola tantestületével kar
öltve ünnepelte meg a magyar nemzet legnagyobb dalnoka,
Petőfi Sándor születésének századik évfordulóját. Az ünne
pélynek fénypontját képezte Jancsik Mihály aszódi főgim
náziumi tanár tartalmas és élvezetes értekezése Petőfi éle
téről és költészetéről. A felolvasó tanár egy jó szavaló
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diákot is hozott magával, aki értekezés közben a mondot
taknak mintegy illusztrálásául Petőfinek egyes költeményeit
elszavalta a hallgatóság általános tetszésére. A helybeli
vegyes dalkar Petőfinek hazafias dalaiból adott elő néhá
nyat; Rohoska nővérek pedig Herceg F. „Árva Korona“
dialógját játszották meg nagy hatással. Az ünnepély rende
zése különösen Urbán József isk. igazgató buzgalmát dicséri
s 20,000 koronát jövedelmezett az aszódi Petőfi főgimná
zium javára.
A Budai Evangélikus Szövetség február hó 18-án
a budai vigadó nagytermében nagyszabású Petöfi-ünnepet
rendezett. Műsora a következő volt: 1. Nemzeti Hiszekegy.
Énekelte a Budai Evangélikus Szövetség Vegyeskara Irsa
Béla karnagy vezetése alatt. 2. Elnöki megnyitó. Mondotta
Herrmann Miksa nemzetgyűlési képviselő, a Budai Ev.
Szövetség elnöke. 3. Ünnepi beszéd. Mondotta Dr. Pékár
Gyula, a Petőfi-Társaság elnöke. 4 a) Petőfi—Irsa B .:
Honfidal. b) Petőfi—Szlatinay: Virágok, c) Petőfi—Horváth:
Álmodtam szépet, gyönyörűt. . . Előadta az Ev. Szövetség
Vegyeskara. 5. Várady A : Szent nyomok. (A segesvári
csatasikon.) Szavalta Dr. Kesztler Ede kir. ügyész. 6. Petőfidalok. Előadta P. Basilides Mária, az Operaház tagja; zon
gorán kisérte Mikus-Csák István zongoraművész 7. a)
Wieniavszky: Souvenir de Moscou. b) Sarasaié: Zigeuner
weisen. Hegedűn előadta Kernács Pál hegedűművész: zon
gorán kisérte Dömény Mária zongoraművésznő. 8. Petöfiversek. Szavalta Jászai .Mari, a Nemzeti Színház tagja.
9. Petöfi-dalok. Énekelte Szemere Árpád, az Operaház
tagja; zongorán kisérte Mikus-Csák István. 10. Petőfi-népdalok. Előadta az Ev. Szövetség Vegyeskara.
Petőfi-finnepély Kétbodonyban. Magyarságáról tett
tanúbizonyságot a Kétbodonyi egyházközség, midőn a hal
hatatlan költő emlékének áldozott egy szépen sikerült ünne
pély keretében február 4-én. Az ünnepi beszédet Kümmerte
Ottmár theológus tartotta, melyben különösképen Petőfi
vallásos lelkületét és Istenben való hitét domborította ki.
Utána a tanuló ifjúság szavalatokban s énekben mutatta be
Petőfi költészetét, majd János vitézből néhány jelenetet
mutatott be. Az ünnepély rendezéséért s a gyerekek betaní
tásáért Katzián Jolánka tanítónőt illeti a köszönet. Az
ünnepély jövedelme 3600 korona volt.
Tokorcsujmihályfa és Alsómesteri leányegyházak
ugyancsak gazdag műsorral Petőfi-ünnepélyeket rendeztek.
Febr. 6-án Kemenessömjén leányegyházban, Ber
zsenyi Dániel szülőfalujában vallásos est volt, igen meleg
érdeklődés meljett, ahol a műsor pontjai közt ott szerepelt
Dr. Berzsenyi Ádám felolvasása.
Az Alberti-Irsai Petőfi Bizottság az aszódi Petőfi
gimnázium javára 1923. évi február 3-án fényesen sikerült
Petöfi-ünnepélyt rendezett; az ünnepély keretében Dr.Kovács
Sándor theológiai akadémiai tanár magasszárnyalásu emlék
beszédben ismertette Petőfi költői egyéniségét, Mágócs
Károly irsai evangélikus lelkész pedig Petőfiről mint ember
ről emlékezik meg. végül Dr. Konkoly Elemér fővárosi
ügyvéd, az albertii evangélikus egyház felügyelője, Petőfi
népies költészetét méltatta. Az Alberti-Irsai daloskor Szvák
János igazgató-tanitó karnagy vezetésével Petőfi-dalokat
adott elő, Balázs Bözsike Petőfi „Van-e egy marok föld“
cirnü költeményét hatásosan szavalta, Mágócs Károlyné
Petőfi-dalokat énekelt mély érzéssel és kiválóan képzett
hangon; Mágócs Károlynét Piliszky Jánosné teljes megér
téssel kisérte zongorán; Hárs János főgimnáziumi tanár
Petőfinek szüleihez irt s benső szeretetről tanúskodó három
versét adta elő, Czobotl Ferenc tanító pedig tilinkón és
tárogatón játszotta Petőfi több szebbnél-szebb dalát. Az
estély kimagasló pontja volt Petőfi „Falu végén kurta
korcsma“ dramatizált előadása, amelyben Krmann Márta,
Piliszky Jánosné, Szabó Bözsi, Unferdorber Kálmán, Brozik
Gyula, Szentpétery Béla és Weisz László igen nívós elő
adást produkáltak.
Az Ev. Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövet
sége február 8-án a Károlyi-palota termeiben tartotta szépen
sikerült ez évi farsangi táncestélyét. Nagynevű fővédnökök
és védnökök támogatásával, kik között ott láttuk Nádossy
Imre országos főkapitány, Draskóczy Lajos theológiai igaz
gató, Dr. Rásó Lajos urakat, anyagilag is szép eredmény
nyel zárult mulatság volt, a tiszta jövedelem, mit szegény
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sorsú evang. egyetemi hallgatók támogatására fordíthat a
Szövetség, reméljük el fogja érni a 35,000 koronát. A kővet
kező hálásan megköszönt jótékony felíllfizetések voltak :
Nádossy Imre 5000 - , I)r. Tomcsányi V. Pál 3000 - , L)r.
Rásó Lajos 2800 - , Halászy László 2000 —, Brocskó Lajos
és neje 1500—, Dr. Lipták Pálné 1400 —, Mágócsi Dietz
Sándor 1000—, Dr. Kuzinik Pál 1000—, Sandy Gyula
1000 - , Draskóczy Lajos 1000—, Rang Mihályné 100Ú-- ,
Dr. Schnitz Oszkár és neje 1000' , Broschkó G. Adolfné
1000
Kermeszky György 500 -, Dr. Krompecher Ödönné.
Dr. Szelényi Aladár 300 - , Mokry Imre 300 —, Borics
Györgyné 300*—, Schöpflin Ida 200 —, Riesz Angyalka
200*—, Berzeviczy Ibolya 150 —, Sárkány Imréné, Dákai
Kató, Hillcbrand F.-né 100*— korona
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EG Y H Á ZI ÉLET.
I Dr. LARSEN LÓRÍNc I Lesuj)6 gyás2
hirt hozott messze tengerentúlról a posta. Dr. Larsen
Lőrinc, az amerikai Nemzeti Lutheránus Tanács
elnöke, magyar evang. egyházunk melegszívű
barátja és jóltevője, hirtelen elhunyt. Október
vége felé még itt járt közöttünk és 10 000,000
korona segélyt adott ínségünk enyhítésére, egy
házunk talpraállitására. Nem hittük, hogy utoljára
van körünkben. Miután csaknem összes európai
egyházainkat meglátogatta, december közepén
visszatért hazájába. Ott is gondolt reánk. Pár nap
pal halála előtt még levelet irt Dr. Raffay Sándor
püspökünknek, akinek fontos egyházi ügyekben
hozzá intézett jevelét már idegen kéz bontotta fel,
amely a kővetkező levélben válaszolt:
.New-York, 1923. január 29.
K ed ves R a ffa y P ü sp ö k !

Ép most vettem január 15 iki levelét és szo
morú szívvel értesítem, hogy tegnap, január 28-án
vasárnap, este 8 órakor az élet Ura, akit a mi
kedves elnökünk, Dr. Larsen Lőrinc, oly hűséges
odaadással szolgált, visszahívta őt magához életé
nek 41 évében. Szivünk fájdalommal telve tűnődik
el e csapáson és a mi kedves Morehead doktorunk
is sajgó fajdalmát érez a hű munkatárs elvesztése
felett. De mi alázatos megadással hajtunk fejet és
hisszük, hogy azoknak, akik Istent szeretik, min
denek egyaránt javukra vannak. Az Isten áldása
nyugodjék egész egyházán és erősítse önt abban
az igazságban, amely nekünk, mindnyájunknak drága
örökségünk. v
Hűségese:
Meers O. C. ügyvezető titkár.“

Az Allgemeine Evangelisch Lutherische Kir
chenzeitung igy emlékezik meg a gyászesetről:
„Amerikában január végén váratlanul elhunyt
Dr. Larsen Lőrinc. Halála súlyos veszteség Északamerika német egyházára és az Európában általa
megkezdett szeretetmunkára nézve. Dr. Larsen
egy kivándorlott norvég családból származott és
az amerikai norvég lutheránus egyházhoz tartozott.
1921. óta elnöke volt a Nemzeti Lutheránus Tanács
nak, amelyet előbb mint titkár szolgált.
E minőségében ismételten járt Európában.
Korábbi balkáni utazásaihoz kapcsolt a múlt ősszel
egy szovjetoroszországi utat. Kevéssel karácsony
előtt tért vissza Amerikába, miután egyéni kezde
ményezéséből létrejött 40 millió adományt osztott
szét a belmissziónak mintegy 100 nagyobb intéz
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ményé között Németországban. A leipzigi misszió
nem kis részben köszöni neki a német misszio
náriusok elűzése következtében veszélybe jutott
kilimandzsáró-misszió fennmaradását. A Nemzeti
Lutheránus Tanács német segédbizottsága is
gyászolva áll meg az élte virágában elköltözött
munkás, szeretetreméltó férfiú sírján, akit a küszö
bön álló világkonferencián fájdalmasan fognak
nélkülözni.
Gyászolva áll meg sírján magyar egyházunk
is, amely benne kevés barátja közül a legjobbak
egyikét vesztette el.
„Az igaznak emléke áldott.“
Többek érdeklődésére közöljük olvasóinkkal, hogy
. Németországi utam“ cimü folytatásos közlemény szer
zője — kinek neve a folytatások közlésekor kimaradt —
nem Kuthy Dezső lelkész, az egyet, egyház előadója, hanem
Zicrmann Lajos soproni esperes-lelkész, az egyetemes
gyámintézet elnöke.

Radvánszky Albert bárót egyetemes fel
ügyelővé választották. A Solymossy Lajos báró
lemondásával megüresedett egyetemes felügyelői
méltóság betöltése végett legutóbbi egyetemes
közgyűlésünk az uj választást elrendelte. A szava
zatok beadásának határideje január 31-én letelvén,
a szavazatokat felbontó-bizottság megállapította,
hogy a leadott ötszázöt érvényes szavazatból négy
százhatvanhét Radvánszky Albert báróra esett.
Az uj egyetemes felügyelőt, ki eddig is már mint
egyházközségi és egyházmegyei felügyelő, továbbá
mint a Luther-Társaságnak és az egyetemes
Gyámintézetnek elnöke nagyértékü munkásságot
fejtett ki, a március végén tartandó rendkívüli
egyetemes közgyűlés fogja hivatalába ünnepélye
sen beiktatni.
A budapesti 111. kér. egyház előadásokkal
kapcsolatos böjti estéket rendez. Febr. 25 én
Dr. Scholtz Oszkár az egyházi sajtóról, márc 4-én
Dr. Szelényi Ödön a kereszténységről s a modern
vallásos irányokról, március 11-én Dr. Böhm Dezső
a protestáns vallásos eposzokról fog előadást tartani.
A V eres Pálné-Uceum Madách-estjéről szóló tudó
sításunkból kimaradt, hogy Hirmann Ilona növendék
Dr. Szigethy Lajos ünnepi ódáját szavalta, mely a jelen
lévőkre nagy hatást gyakorolt.
„Tegyetek jót m in d en ek k el!“ Szinte hinni sem
tudja az ember, hogy 1922. év karácsonyán történhetett,
hogy a közöny és gyűlölet e korában van még szív, amely
ennyi jóra képes. Mert ezt a szív tette! Nem a maga előtt
kürtöltető, dicséretet áhítozó képmutatás, hanem az az
embertárson könyörülő szeretet, amely Krisztus szava sze
rint cselekszik : „Ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a
te jobb kezed“. Névtelenül tette, amit tett. Akikkel tette,
nem tudták, ki tette, de azt tudták, érezték: egy sz ív ,
amelyben karácsony szent ünnepén megszületett a Krisztus.
Itt hadd álljon a neve ! Kalmár Mihálynak hívják és Monoron lakik. Róm. katholikus a vallása, de hitvesének evan
gélikus hite közte és egyházunk között szoros kapocs.
Milyen megbecsülése egyházunknak, hogy gazdag kará
csonyi ajándékát az összes felekezetek, a saját egyháza
szegényeinek is a lutheránus lelkésszel osztatta szét.
Levélben arra kérte az összes helybeli felekezetek lelké
szeit hogy annál hozzák javaslatba, kit akarnak jótéte
ményében részesiteni. És adott2 0 család részére: 100 kgr
kenvérlisztet, 50 kgr nulláslisztet, 10 kgr zsírt, 5 kgr sza
lonnát, 20 kgr kölest, 5 kgr cukrot, 10 kgr babot 10 kgr
cukorsüteményt, 1 kgr pörköltkávét, 25 liter bort, 40 db
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szivart, 60 db cigarettát, 20 csomag dohányt, 4 öltöny férfiruhát, 2 darab gyermekkabátot, ötször 2 méter női kelmét
szoknyának és minden család számára 250 —250 koronát
fűtőanyagra, hogy legalább azon a szent napon meleg
szobája legyen. Micsoda összeállítás! Nemcsak arra gon
dolt, ami az élethez szükséges, gondja volt arra is, ami
felnőttnek, gyermeknek ártatlan őrömet szerez. De, mint
mindenütt, ahol osztanak, több volt itt is a szegény, mint
az adomány. Sokan jöttek még, amikor már minden elfo
gyott. Hát megtoldotta az adományt. És senki sem ment
el üres kézzel. S akik nem jöhettek, azokhoz ő küldött
A szegényház minden lakójának friss fehér cipót, negyed
kiló szalonnát és félliter bort küldött a szent estére. És a
félfalu üvegje felsorakozott szépen a pincéjében, hadd legyen
mindenütt egy kis bor az ünnepre. És csodálatos, nem ürült
ki mégsem sem a zsákja, sem a hordója. Sőt, mintha
telibb lett volna. Aki ma még képes a csodára: jót tesz
mindenekkel, — azon beteljesedik ma is a csoda: a véka
beli lisztje nem fogy el, és a korsóbeli olaja nem kévésül
meg — az Úrnak beszéde szerint.
Személyi hir. Taubinger Rezső főesperes, aki közel
egy negyedszázad óta képviselte dicséretes odaadással a
hadseregben evang. egyházunk érdekeit és gondozta példás
buzgósággal katonahiveinket, az összeomlás óta a budapesti
honvédkörlet lutheránusait részesítette lelki gondozásban.
Röviddel ezelőtt e szolgálata alól felmentetvén, Thán báró
altábornagy, dandárparancsnok a gyakorlati lelkészkedés
terén kifejtett fáradhatatlan buzgalmáért és lelkészeinek
példaadó vezetése körül kifejtett eredményes munkálkodá
sáért elismerését fejezte ki neki és további működéséhez
sikert kívánt. — Méltón megilleti őt ez alkalomból kör
egyházunk elismerése és mindnyájunk azon áldáskivánsága
is, hogy egyházunk Istene adjon neki mindig megújuló
erőt istenországának a régi buzgósággal való szolgálására
az uj munkamezőn is, ahová az Ur kegyelme állítja.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiH im m iiiiiim iiiiiiiii

P á ly á z a t.
A stajerlak-aninai ág h. evang. egyházban megüre
sedett lelkészi állás pályázat utján betöltendő.
Jövedelem: Az egyházközségtől 5 szobás lakás mellék
helyiségek és kis kerten kivül készpénzben különböző
címen évi 6200 lei. Az államtól fizetéskiegészités s drága
sági segély jelenleg évi 6000 lei; négyszer, minden 5 évi
működés után évi 1500 lei korpótlék. Biztosan számíthat
a megválasztott lelkész a bányatársaság által eddig nyújtott
segélyre is, mely évi 800 lei készpénz és 40 köbméter
kemény tűzifából áll. Magántanulók tanítása által tetemes
mellékkeresetre is szert lehet tenni. Havonta egyszer Oraviczán kell istentiszteletet tartani, Stajerdorfban és Aninán
pedig az elemi iskolai hitoktatást végeznie. Istentiszteleti
nyelv német és magyar.
Az egyházalkotmány értelmében felszerelt jelentke
zések f. é. február 28-ig alulírotthoz küldendők be.
Temesvár (Timisoava), 1923. január 31.
Bohus Károly

ELSŐ KERESZTÉNY*
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , J é g b iz to s ítá s o k a t,
B etö réses-lo p á s biztosításokat,
Élet- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át.

Igazgatóság:

B u d a p este n , IV., Fővám -tér 2, fé le m e le t.

.J

Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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Ügyvédi
és birói vizsgára,
iiiiiimiiiiNiiHiiiiíiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiii
jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
B U Ö A PE ST

ev. kántortanitó, Maglód, Pest-m.

Konfirmációi
o k ta tá sh o z s z ü k s é g e s k ön y v ek , k á té k :

SZEGED

IV., Váci-utca 51, 11. em.

V

T e m p l o m - t é r 5. szám

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

.

Konfirmandusok Kátéja !
Irta Dr. Raffay Sándor. — 6-ik javított kiadás. — Ára 40 K
♦ ♦

V allásfan a konfirm áció ok tatására
Ára 40'korona
♦ >
Kaphatók:

,

K O S A I LAJOS
kiadásában
BUDAPEST,

I V ., K a n i e r in n y e r

K á r o ly -n te a
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Mutatványpéldányt ingyen küldünk

Magyar nyelven : Blázy :

K; Gedulv: 26 K; Koren: 30 K;
Mayer: 25 K; Raffay:
K; Ruttkay: 30 K.
Német nyelven: Ruttkay: 30; Soproni lelkészi kar: 50 K. (Kötve)
Kaphatók a

LUTHER- TÁRSASÁG

EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S E B E N

Budapest, VIII , Üllől-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

[

Sztehlo András:

bánsági evang. főesperes.

Kántori teendőkben jártas és a tót nyelvet is biró
segédtanítót keresek azonnali belépésre.
Kartalik Károly

biztosításokat

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K » t: tűz-, jég-, betörés,
baleset-biztosításokat. —
Legelőnyösebb feltételek.
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Képviseletek az ország
m in d e n v á r o s á b a n
:: é s k ö z s é g é b e n . ::

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V kér, Csáky-utca 10. szám. — 57699.

IX. évfolyam

Budapest, 1923. március 18,

9—11. szám

EWNGEUKUSOK URU
S ia r k t a s t ó i é g é s k la d ő h lv a ta li

Alapította: Dr. Raffay S án d or

Budapest, IV. ker.. Deák-tér 4. sz.

S zerkesztésért felelős:

Dr. CsangŐ dy L ajos

Megjelenik minden vasárnap.

Kiadja a LUTHER SZÓVETSÉO

Jodíca vasárnapján...
. . . a te oltáraidat lerombolták é s . ..
csak én maradtam és engem is halálra
keresnek. I Kir. l9to.

Akinek kezeibe eljutnak e sorok, em lékezzék. . .
Akinek szivében csak egy parányi is él még az
evangélikus öntudatból, aki ad még valamit a becsületére
és becsületes hitére — az ne sajnáljon pár percet és őszinte
szavaink nyomán emlékezzék, mi is történt velünk a közel
múlt időben . . .
Velünk a tiszta evangélium magyar népével . . .
S azután határozzon !
Az unottságig sokszor ismételték már, hogy romok
ban körülöttünk minden. Elestünk, legyöngültünk. A kishitüek azt hihetnék, hogy Trianon megpecsételt minden
sorsot e csonka honban. A miénket is.
De hogy ezt ne higyje senki, hogy a mi tespedö
vonaglásainkat ne tartsa természetesnek egy percre se m :
hatalmas lendülettel fogtak össze a jobb magyarok minden
vonalon. S összefogásuk eredményei lépten-nyomon mutat
koznak is. — Mert az élet-halál harcban helyére igyekszik
s állja a vártát minden számbavehetö tényező.
Hiányzik innen, hiányzik azonban ezek sorából az
evangélium szelleméből fakadt nyomtatott szónak az ered
ményes közreműködése . . .
Nem szólva a napisajtóról, a gazdasági természetű,
tudományos jellegű földi értékeket tárgyaló betűkbe öntött
szellem felrajzásáról, el kell ismernünk, hogy a szellemiség
értékeit tárgyaló világnézeti, felekezeti és szektáskodó iro
dalom is egymásután építi a maga uj meg uj oltárait,
amikor mindig van friss áldozata a Szellem számára.
A mi oltárainkat lerombolták az idők csap ásai. . .
S mi az evangéliumot a legmagasabb értelmi régiók
ban is megélni tudók és akarók elszántan vesszük körül
itt a hasábokon az egyet, ami még megmaradt.
Ez az egy oltárunk is ingadozik a hihetetlen drága
ság, közöny hullámaitól ostromolva. Mielőtt ez is leros
kadna, körülvesszük ismét néhányan. Akik h iszü n k abb a n ,
h o g y e lő b b - u tó b b : a z eva n g éliu m lesz a v ilá g h a ta lo m .

Akik ebben hinni tudtak, nem egy dologban s nem
egyszer voltak már ennek a világnak a tanítómesterei. A múlt,
mi mögöttünk áll, hiába tesz büszkévé, ha nem kényszerit
arra, hogy helyünkön legyünk most is. Az ólombetűk har
caiban is.
A helyzetünk nem rózsás. De rajtunk áll, hogy meg
javítsuk azt.
Ha évangélikusabb evangélikusok leszünk . . .
Ha lerombolt, elszakított külső oltárainkat belső,
igazibb értékekkel pótoljuk. Ha amink van, nem rejtjük a
véka alá, hanem világoltatjuk szövétnekünket . . hadd röp
penjenek fel és suhogjanak a sötétség baglyai, hadd káprázzanak bele a fénytől féló szemek, hadd csillanjon ég
felé a tiszta evangéliumsugár, ahol az Isten csillagfényével
találkozhat. . .
Akinek kezébe kerülnek e sorok, gondoljon arra,
hogy egykor majd rá is fognak emlékezni s megkérdik majd
valahol (ki ne tudná, hol ?), meg tetle-e kötelességet, amikor
egyik oltárát halálra kereste a közöny, a gyűlölet, az ínség . . .
Vizsgáld meg önmagad I — Judica I —

E lő fizetési ér fé lé v r e 3 0 0 kor.
E gyes szám ára 2 0 k o ro n a .
Hirdetési Arak m eg eg y ezés szerint.

A t egyetemes felügyelő.
Csonka-Magyarország csonkává lett evan
gélikus egyháza egyetemes felügyelőt választott.
Máskor öröm zendülne végig ilyen esemény hatása
alatt a hívők lelkén, de most inkább szomorúság
szállja meg a szivünket. Fáj, hogy nem a törté
nelmi nagy egyházi közösség választhatta ki a
maga számára a vezetésre alkalmasnak ítélt fér
fiút. A történelemben azonban vannak zökkenések,
vannak hullámzások, történnek hihetetlennek gon
dolt eltolódások. Vannak azonban örök törvények
is, melyeket a szerencsések és a hatalmasok ideigóráig félretolhatnak ugyan, de meg nem semmisít
hetnek. E törvények erejében bizva várjuk az időt,
mikor uj egyetemes felügyelőnk elődeinek széle
sebb jogkörében, a régi munkatéren folytathatja
majd áldásos működését. E törvények erejében
bizva tartjuk mi az uj egyetemes felügyelőt csonkaságunk dacára is az osztatlan, a régi, a teljes és
történelmi magyarhoni evangélikus egyház egye
temes felügyelőjének.
Egy tisztségnek igazi értékét különben sem
pusztán a jogkörnek és a munkatérnek a nagysága
és terjedelme, hanem inkább a feladatok végzésé
nek szelleme és módja adja meg. Az egyetemes
felügyelőre váró feladatok fontossága nem csökkent,
hanem inkább gyarapodott az egyház megcsonkí
tása következtében.
Megbomlott társadalomban minden bomlás
nak indul. Bomlóban van a felekezetközi viszony
békessége is. Ezt a bomlást az államhatalom bir
tokosainál is tapasztaljuk. A vallásellenes irányza
tok visszahatásaként nem a vallások és a vallásos
életnézetek tervszerű istápolása, hanem csak a
rövidlátó, elfogult és önző felekezetieskedés követ
kezett be. Sajnos, hogy még a hivatása szerint a
vallásegyenlőség és viszonosság nagy eszméit őrizni
és megvalósítani hivatott és kötelezett vallás- és
közoktatásügyi minisztériumban is nagyon elhatal
masodott az egyoldalú felekezetieskedés. Az egye
temes felügyelőre e téren nagy és szép szerep vár.
A fenyegető kultúrharcot csak úgy kerülhetjük el,
ha minden egyház szigorúan megköveteli mind
azon jogok tiszteletbentartását és érvényesítését,
melyek őt a törvény alapján megilletik. Bízunk
benne, hogy uj egyetemes felügyelőnk öröklött
(
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evangéliumi hithűséggel és bátor öntudattal őrzi
és védi egyházunk jogait az ellenesekkel és a
hatalmasokkal szemben is.
Bízunk abban is, hogy uj egyetemes felügye
lőnk állandóan ott lesz az élen. Mert nem elég
csak az egyetemes közgyűlésen elnökölni, nem
elég évenként egyszer-kétszer egy-egy bizottsági
ülésen futólag betekinteni a közérdekű ügyek mene
tébe. Az egyetemes felügyelőnek az egyház egy
ségét, a közös érdekek közös szolgálatát, az egyházkerületek lelki szolidaritását a maga személyében
állandóvá kell testesítenie. S ezt megteheti és meg
is kell tennie anélkül, hogy a rendes közigazgatás
menetét zavarná, az ügyek vitelét hatalmi szóval
és beavatkozásokkal hátráltatná. Az egyetemes
felügyelőnek a sokféle és sokfelé folyó egyházkor
mányzati és egyházépitő munkára csak felügyelnie
kell, de sohasem szabad megfeledkeznie arról,
hogy őt nem önkényurrá tette mindenek fölé az
egyház híveinek elhívó bizodalma.
Ebből következik, hogy az egyetemes felügyelő
is csak első szolga a szolgák között. Egyéni meg
győződéseit, nézeteit, politikai velleitásait az egy
ház egyetemes érdekeinek föltétlenül alá kell rendel
nie. Mert nem ő kapott az egyházban fundamentumot
és alapot az egyéni értékek és érdekek szolgálatára,
hanem az egyház közbizalma keresett magának
példaszerű vezért az építésre. Az egyetemes fel
ügyelő irányit, ellenőriz, eszméket ád, jogokat
védelmez, közbenjár, utat egyenget, példát mutat
a teljes, tökéletes ön megtagadásra. Egy felügyelő
sem az egyházközségekben, sem az egyetemes
egyház élén nem lehet autokrata, mert az evangéliomi egyház az egyéni értékek és az autonom
jogok alapján áll és él. Az egyetemes felügyelő
csak összetartja e centrifugális erőket, hogy szép

harmóniában egyesülve építsék az egyházat és az
egyházban a Krisztus evangéliomának diadalát.
Mi teljes bizalommal üdvözöljük az uj egye
temes felügyelőt, akiben e nemes életmunka öntu
datos vezérharcosát ismerjük és várjuk.
r .

Ilyenek is voltak...

érezte, — a sok, igazán értékes evangélikus lélek
közül, akik az evangéliumot igazán akarják kép
viselni ebben a bűnös városban, — valaki azok
közül egy egészen sajátságosat gondolt.
Legalább egy napot, egy ünnepet gondtalanná
tenni azok számára, akiknek válláról a gondot
egészen levenni nem tudja az egyház.
Legalább
egy nyugodt, gondnélküli karácsonyt szerezni nekik,
amelyen a Szeretet melegét igazán átérezzék a Sze
retetnek ifjú szivekbe plántálói. . .
S a gondolatot — amely igazán nem sok
lélekben bukkant fel — nyomon követte — nem
a tett, hanem 40.750 korona, az egyház vallásta
nárai és segédlelkészeinek karácsonyi megajándé
kozására.
Egy korty ital volt a szomjazóknak, de igaz
szeretet, megértő s z í v adta. S azolC akik nem mil
liók gyűjtéséért jöttek az evangélium szolgálatába,
hanem mert a gondolatok, eszmék rajongói, amik
abban vannak — itt is a gondolatot látják s annak
önértéke az igazi olaj, mely egyházunknak a szerény
Névtelen által is érdekelt kerekeit újabb lendületbe
hozta. . .

Aki ott fent, fölöttünk mindent számon tart —
annak a világába tartoznak ugyan bele, — de
nem árt, ha mi is megemlékezünk a következő
esetekről. . .
Annyi baj van ezen a Pesten. Küzködés,
tengődés, rohanás. Az egyházi életben is, amely
nek minden baja mellett is lépést kell tartania az
élettel. . . Akkor is, ha sehogy sincs elég olaj,
amellyel az egyházi élet kerekeit kellőképen meg
lehetne olajozni. De a gépnek mennie kell I — S
bizony sok a nyikorgás, ami a különben fölséges
munkának a harmóniáját sokszor kínosan zavarja. —
De hiába ennek a hangos kiáltása, hiába a rá is
figyelők jóakarata . . . hiába, nem lehet még csak
elfogadható megélhetést sem biztosítani az egyházi
tisztviselőknek. S ez már évek óta igy van. S hogy
eddig is komolyabb fönnakadás nem volt, nem is
tulajdonítható másnak, mint annak a sajátos erőnek,
ami az evangéliumból árad ki, amely varázsából
— hiába — nem engqdi egykönnyen ki azt, aki
egyszer beléjekerült. . .
Az elmúlt karácsony előtt valaki, aki mindezt
— talán nem is ismerte, csak valahogy meg-

Az első egyetemes felügyelőt 1758-ban Pesten
választották meg az evangélikusok báró Zay Péter személyé
ben, aki primus et principalis inspector címet viselt. Már
családja is régi törzsökös dinasztiája volt a reformáció óta
az evang. egyháznak s az ő vára „a zay-ugróci vár a Mária
Terézia korabeli elnyomás idején mint a hitszabadság ren
díthetetlen sziklaszála emelkedett a zajló habok közül“.
Neki magának is sok zaklatást kellett hite miatt elszen
vedni. így két korán elhalt felesége után, amikor harmad
szor is nősülni akart, kerek 15 esztendeig kellett várnia,
amig a házassági engedélyt a rendes díjon felül még
4000 forintért megkapta. Egyénisége, nagy műveltsége,
nemes jelleme miatt országszerte köztisztelet tárgya volt.
Az első egyetemes gyűlésen, 1774 április 20 án Pesten
elnökölt.
Bízó lutheránusok tömörülnek a Luther Szövet
ségben, akik ott is tevékenykedni tudnak és akarnak, ahová
a hivatalos egyházak hatásköre el nem ér. Primus et prin
cipalis uj Inspectorunk, Báró Radvánszky Albert eddig is
többször jelét adta annak, hogy tudatában van, hogy mily
erőt jelent a lutheránusok társadalmi összefogása s
bizonyára hatalmas támaszt fog nyerni uj munkájához az
Orsz. Luther Szövetségben . . .
A szórványok. A szórványbaa levő hívek gondo
zása még mindig probléma. Ideje volna e kérdéssel egyszer
már eredménythozóan foglalkozni. Addig-addig várunk,
mikor már késő lesz, mikor már nem is lesznek szórvá
nyaink, mikor ezekben szétszórt híveink már elhagyták
egyházunkat. Megható volt Dombóvári a szórványok
ban, pusztákon lakó híveink megjelenése a sátoros ünne
pek alatt. Asszonyok, emberek, öregebbek és fiatalabbak.
Mikor kérdeztük őket, vannak-e gyermekeik ? Vannak
— mondták — de azok nem evangélikusok . . . Ez a hely
zet. Hogy hova vezet ez, nem nehéz arra következtetni!

Éppen túlságos élénk volt a forgalom hiva-
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Történelmi fordulópont
magyarhoni evang. egyházunk történetében 1923
febr. 8-ika. Ezen a napon irta alá nagybányai
Horthy Miklós kormányzó ur egyetemes egyházunk
nak az Erzsébet tudományegyetembe bekebelezett
teljes jogú evang. hittudományi kar szervezésére
vonatkozó alapítólevelét. Amikor ez a jelentős ese
mény bevonul egyháztörténelműnk tárába, lehetet
len, hogy ismét meg ne emlékezzünk arról a
hosszú-hosszú és nagy küzdelemről, melynek aktáit
Ofőméltósága most lezárta. Régi, szent vágyak, a
felfelé törés, a tudományosságunk hivatalos elismer
tetésének régi óhajai teljesültek végre-valahára.
Az bizonyos, hogy tudósaink ezáltal nem
lesznek nagyobbak, mint eddig voltak, bizonyos,
hogy egyházunk tudományos tevékenysége enélkül
is kifejtette a szomorú lehetőségek közt a maga
maximumát, — de az is bizonyos, hogy ezáltal nem
csak befelé, hanem kifelé is elfoglalhatja azt a
pozíciót, amely méltán megilleti. Végre. . . a jóval
kisebb és gyengébb osztrák testvéregyház után
több, mint száz esztendővel. S ha Bécsben éppen
azért állítottak fel evang. theol. fakultást, hogy a
magyar ifjúságot a reformáció hazájának német
egyetemeitől tartsák távol, úgy most ennek a
fakultásnak lesz kötelessége, hogy ne a kényszer,
de ne is a kényelem, hanem a tudományos szín
vonal, a fölény hatalmával tegye meg ugyanezt.
Egyházunk elévülhetetlen érdemekkel koszoruzott vezérférfiai, Dr. Raffay Sándor, Kapi Béla
püspökeink, Dr. Zsigmondy Jenő, Dr. Magócsy
Dietz Sándor, Dr. Szelényi Aladár és a többiek meg
tették a maguk kötelességeit, amikkel a múltnak
és a jövendőnek tartoztak.
tálunkban, amikor bejő egy adakozásáról közismert
hittestvér irodánkba s megkérdi, milyen célokra
folyik most a gyűjtés. Egy-kettő-három-négy-öt
— nem elégi — hat-hét-nyolc s elmondtunk
mindent. Felírja magának. S mindenik mellé egy
számot. — „Nézzék — úgymond — ennyit tudok
most adni, most nehéz esztendőm volt. . . de inkább
lemondok a szokásos évi uj ruhámról, s az árát
inkább odaadom, ahol nagyobb szükség van rá.“
— S átad 40.000 koronát. — A hivatal mozgalmas
képe egy percre elcsöndesül. Tiszteletére a gon
dolatnak, mely adakozónk agyában született
me g. . .
Saját magán érezte, mennyivel könnyebb
neki azóta, hogy a bibliát forgathatja kint a Sze
gényház ápoltjainak nem nagyon rózsás párnáin —
hát nehezen összekuporgatott koronácskáiból
100 koronát küldött be . . . -né á lelkészi hivatalhoz
bibliaterjesztésre. Úgy gondolta, a könyvdrágaság
idején ez most nagyon aktuális.
Fakó arcok, pesti arcok tengerében, akiknek
a szemeiből az evangélium erői sugárzanak elő —
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Most már a fakultáson a sor, hogy tudomá
nyos kincsekre váltsa majd mindazt a sok száza
dos fáradtságot, küzdelmet, reményt, amely meg
alapítását megelőzte.
Amikor most az alapítólevél részletes ismer
tetése .helyett csak a legfelső hozzájárulás felett
érzett örömünknek adunk kifejezést, el nem mulaszt
hatjuk, hogy ki ne emeljük Dr. Raffay Sándor
püspök fáradtságot nem ismerő kitartását a fakultás
megvalósítása körül, amely ha nem is abban a
formában történt, melyben elgondoltuk, mégis
nemcsak a Kapi Béla püspök által erőteljesen fel
karolt soproni kollégium, de egyházunk életében
is jelentős esemény.
A kemenesaljai egyházmegye lelkészei komoly
és igazán utánzásra méltó álláspontot juttattak kifejezésre
egy régebbi értekezleten, amelyen az evang. sajóüggyel
kapcsolatban a sok tennivalót, a sok feladatot úgy látják
megoldhatónak, ha egy kizárólag gyakorlati jellegű egye
temes lelkészi sajtóorgánumot teremtünk, amit minden lel
kész járat — felemelt előfizetési dij mellett is. — Sajnos,
ma ez még anyagiak miatt megoldhatatlan, de addig is,
mig e téren is tenni lehet valamit, addig ír vegyük körül
ezt az egv meglévő oltárunkat s a lelkészi kar a maga tudá
sával, hitével jöjjön és segítsen minél élénkebbé és változaosabbá tenni lapunkat, hogy minden hittestvérünk érdek
lődését illő módon ki tudjuk elégíteni.
A legfőbb j ó . . . Átlőtt szívvel feküdt a kopórsó
párnáján, könnyes szemek gyertyafényben csillogó koszo
rúja vette az életbe belefáradt fiatal szivet körül, aki ön
magától eldobta az életet. Munkástársai nevében búcsú
beszéd hangzik fel. Arról szól, hogy hiába „az élet a leg
főbb jó“, az élet minden . . . Ha nem lett volna oly szo
morú az esemény, tán még mosolyt is fakasztott volna a
szónok megállapítása: — vagy azért dobta el a fiatal
halott magától, mert e z az élet a legfőbb jó ? — Ha egy
önkézzel átlőtt szív nem, ugyan mi fogja meggyőzni a
munkástárs gondolkozását, hogy valami más, egészen más
a legfőbb jó ?!

azok az elmúlt esztendőben csak az egyik lel
készi hivatal utján 308.000 koronát adakoztak
mindenféle jótékony célra . . . Pedig ebben az évben
volt a templomrenoválás is, amely a szükséges
2 millióból már több mint egy milliónyi szabad
adakozásból befolyó fedezetet talált. . . Itt volt a
karácsonyi vásár is, mely 2 délutánon 200.000 ko
rona jövedelmet hozott jólelkü hölgyek, kedves
lánykák buzgólkodása folytán s ezenfelül a fel
emelt erős adókulcs!
Mind azt mutatja, hogy bármi sok baj, ne
hézség közepette is, ma még sok, talán túlsók,
most még anyagilag sem honorálható önfeláldo
zások áron, de működik az evangélium szelleme
s megállapíthatjuk, hogy nem kősziklából álló,
hanem Istennel törődő szivek termő talaján.
Ev. egyházunk életíve magasba lendült. Bár
csak minél egyetemesebb lenne e lendület ország
szerte, ott is, ahol a pestieknek ilyenekben talán
előtte is járnak, ott is, ahol messze maradnak tőle
e l . . . És ki tudja, talán nemcsak a nagy pénz
számokhoz, hanem valóban az Istenhez is közelebb
viszi az evangélikusokat e lendület. . . Az Isten
hez, ki mindent számon tart. . . Az eltemetett
gondolatokat i s . . . Husvét előtt is . . .
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Nyitott templomajtókat!
Részlet S a x leh n er Ö dön n ek egy memorandumából, az intenzivebb
egyházi életről.

Kinek kell a templom? jött az ember ajkára, ha a háború
előtti években vasárnap a templomba ment és azt majd
nem üresen találta. Hiszen a templombajárás inkább divat
volt egyeseknél, kik keresztyén voltukat a világ tudtára
akarták adni. Másoknál talán érdek, hogy jó keresztyének
nek lássanak. Voltak olyanok is, kiket lelki szükségesség,
igazi mély vallásos érzés, meggyőződés késztetett arra,
hogy a vasárnapi istentiszteleten részt vegyenek. Olyanok
is mentek a templomba — bár kevesen — kiket valami
érzelmi momentum — bánat, kétségbeesés, hála — vitt
oda. Azóta nagyot fordult a világ. A nemzeteken végig
száguldott egy pusztító vihar, rombolva, gyilkolva és
nyomában a pusztulás és enyészet maradt. Ami földi
javakban elveszett, az majd csak pótolódik. Az elveszett
emberanyag órási kárt képez, de ami az erkölcsök rom
lását illeti, az olyan nagy kár, mit évszázadokig fog meg
érezni az emberiség. Megrendült az erkölcsi alapba, a
vallásba vetett bizalom, mert hiszen a világháború a
gazoknak és hazugoknak adta kezébe a győzelem pálmáját
és az árulónak, aki hatalmát érezteti a védtelenekkel
szemben. A háború utáni rettenetes idő — különösen a
kommunizmus, — a nehéz megélhetési viszonyok az
erkölcsök teljes megromlását idézték elő, elsősorban az
ifjúságnál, de még a meglett koruaknál is. Nagyon kevesen
vannak, kiknek lelke romlatlan és szive tiszta.
0
A mai háború utáni időkben ugyanaz a négy
momentum vezeti a templomba az embereket, mint a
háború előtt, csakhogy igen nagy eltolódásokat tapasztal
hatunk az egyes csoportokat képező személyek mennyisé
gében. Ugyanúgy megvannak a divat-templomba-járók,
mint akik érdekből mennek az istentiszteletre. Ugyancsak
megtaláljuk a templomjárók között azokat is, akik helíri
szükségességből, mély vallásosságból keresik fel a
templomot. De nagyon megszaporodott a negyedik csoport,
azok, akik érzelmi momentum következtében mennek a
templomba, akiket bánat, öröm vagy hála vezet az Ur
színe elé.
A mai élet szenvedése nemcsak testi szenvedés, a
lélek is szenved, a lelket is kellene kúrálni, segíteni és
istápolni, mert csak az erős lelkű bírja ki az élet nagy
szenvedéseit és erről vajmi kevés gondoskodás történt.
Az a néhány prédikáció, vallásos est nem kielégítő. Akinek
igazán nagy szenvedése, nagy bánata van, nem keresi a
társaságot, nem keresi a sok embert, az egyedül akar
lenni mindenekelőtt. Mindenkinek volt már nagy bánata
az életben, csak gondoljunk vissza, a nagy bánat bennün
ket nem a társaságba kergetett, még az istentiszteletre
sem mentünk szívesen és ha lehet elkerültük azt, mert
emberi tömeg látása bántotta, sértette bánatunkat. Akinek
valaha nagy fájdalma volt az mindenesetre felkereste a
magányt az erdő csöndjét, vagy a szoba valamely magá
nyos csendes sarkát, hogy elgondolkodhasson a baja felett,
hogy kisírhassa magát.
Sajnálattal kell látnom, hogy a mi templomaink
azon bizonyos negyedik kategória számára nincsenek
nyitva Nem tud vigasztalódni az, aki pl. itt Pesten a
vasárnapi embertömeg közé szorulva kénytelen a bánatát
az Ur színe elé vinni és akarva, nem akarva, meg kell
hallgatni mindazon sokszor egész más irányú, egész más
témáról szóló, bár sokszor nagyszerű beszédet, amely a
szószékről elhangzik. Nem mindig fogja az a prédikáció
vigasztalni azt a bánatos, megfáradt embert, nem ad
reményt a reménytelennek és nem vigasztalja a kétségbe
esettet. Mert hiszen a mi templomunkba máskor nem
mehet be, csak akkor, ha prédikálnak, pedig hiszen ha a
templomba megyünk, Atyánk házába megyünk, ott jogunk
volna nekünk négyszemközt is beszélni vele, jogunk volna
magunk elé idézni a Megváltónkat, hogy elpanaszoljuk
neki bajunkat és hogy vigasztalást kérjünk tőle.
Tehát tartsuk nyitva a templomokat a hívőknek,
adjunk alkalmat, hogy az Isten házában egy félórát meg
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pihenjenek. Az a tény, hogy bemehetek egy evangélikus
templomba vigasztalást keresni, vagy hálát adni a Minden
hatónak, azt az érzést kelti bennem, hogy otthon vagyok
Atyám házánál, bármennyire szabad gondolkodású is
legyek, bármennyire szuggerálom azt, hogy csak egy Isten
van; tehát ha szükségét érzem, hogy templomba menjek,
egészen mindegy, hogy katholikus, vagy evangélikus
templomba megyek-e, nem tudok megszabadulni attól az
érzéstől, hogy a katholikus templomban nem vagyok
otthon, ott csak vendég vagyok. Ez az érzés tény és meg
vagyok győződve minden evangélikusnál igy van Az
evangélikus templomban jelenlévőkkel szemben lelkileg
közelebb lévőnek érzem magam, mint olyanokkal, akikkel
egy katholikus templomban vagy pláne az utcán talál
kozom. Ez az a bizonyos láthatatlan összekötő kapocs,
amelyet a közös vallás képez. Nem hiszem, hogy bárki is
ellent tudna mondani nekem abban, hogy az evangélikus
templomban lévőkkel egy bizonyos közösséget, együvétartozást érezek. Azt hiszem, még sokkal inkább érzem
azonban ezt az összetartást, ha én a templom csendjében
találkozom hittestvéreimmel, mint akár ha egy nagy vasár
napi istentiszteleten jelen vagyok, ahol a pap a szószék
ről prédikál, ahol a zene, ének figyelmemet leköti és
amikor a nagy tolongásban örülök, ha szerencsés vagyok
egy helyet kapni. Tehát a templom nyitvatartása a lélek
előkészítése, hogy a társadalom gondolata, annak szüksé
gességének az érzése, az emberi lelkekben termékenyebb,
felfogadóképesebb talajra találjon. Ha a templomot különö
sen első időben nagyon üresen fogjuk találni, ha lesznek
negyed-, fél-, talán egész órák is, mikor egyetlen ember
sem tartózkodik a templom szent falai között, úgy ez ne
lankassza el reménykedésünket, mert hiszen minden kez
det nehéz. Ami itt évtizedek óta nem történt meg, azt
előbb lassan kell tudtára adni az embereknek és lassan
köztudatba is fog menni, akkor majd látogatottabbak lesz
nek a templomok is. Sokszor volt alkalmam megfigyelni,
hogy vájjon a katholikus templomok tele vannak-e minden
nap és nyugodt lélekkel mondhatom nem. Vannak idők,
amikor benn ül 20—30 ember, de vannak olyanok is,
amikor egy-kettő ájtatoskodik csak, vagy pedig egy sem. Egy
bizonyos fokát a nagylelkűségnek látom abban, sőt egy
nagyfokú konzekvenciát is, hogy én a templomot nyitva
tartsam a nap bizonyos óráiban mindig, akár van látogatósága, akár nincs. Megváltónk is magához bocsátotta az
embereket, tekintet nélkül azok vagyoni, társadalmi állására
és tekintet nélkül arra, hogy érdemesek voltak-e szine
elé járulni, vagy sem. Az Ő jelenléte sok bűnöst szaba
dított meg bűnétől, sok tévelygőt téritett helyes útra. Ott
van, az oltárképen az Ő képmása, segítsük azokat, akik
az 0 segítő kezét keresik!
A francia evang. zsinat elrendelte, hogy az ország
összes evangélikus templomai állandóan nyitva tartandók.
Az uj egyetem es felfigyelő, Báró Radvánszky Albert
beiktatása március 22-én d. e. 10 ó. lesz Budapesten, a
Deák-téri templomban és nagyteremben a következő tárgysorozattal: 1. A közgyűlés megnyitása, megalakulása és a
hitelesítő bizottság kiküldése. 2. Az egyetemes felügyelőre
beérkezett szavazatok felbontására kiküldött bizottság jelen
tése és a szavazatok eredményének megállapítása. 3. A meg
választott egyetemes egyházi és iskolai felügyelő meghívása
a közgyűlésbe és nyilatkozata megválasztásának elfoga
dása tárgyában. 4. A templomban az egyetemes felügyelő
eskütétele ünnepi istentisztelet keretében 5 A díszterem
ben az egyetemes felügyelőnek hivatalába való beiktatása.
6. Az egyetemes felügyelő székfoglaló beszéde. Az egye
temes felügyelő az üdvözleteket (küldöttségeket) a délelőtti
tárgysorozat után a kisteremben fogadja.
A folytatólagos délutáni közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki bejelentések. 2. A zsinati előkészítő-bizottság
jelentése 3. Az egyetemes pénzügyi bizottság jelentése a
Luther-Szövetségnek nyújtott hitelről. 4. A tiszai egyházkerület felterjesztése az eperjesi (miskolci) kollégiumi jog
akadémia fenntartása kérdésében. 5. Jelentés a theol.
fakultás kérdésének állásáról. 6. Az 1848. XX. t.-c. végre
hajtásának kérdése. 7. Esetleg még tárgyalandó ügyek.
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Mi és életbímbóínk. . .
Milyennek képzeli egy leány azt a valakit, aki
el fog majd jönni érte, hogy az élet kertjéből azt
a rózsaszálat tépje le, amely az ő szivében nyí
lott ki? — Milyennek képzeli egy ifjú a leányt,
akit érdemesnek fog találni arra, hogy örömei,
sikerei, boldogsága osztályosává tegye majd...
ha nagyra nő ? — Két olyan kérdés, amin az egész
jövendőnk sorsra fordul meg, mondotta Deák
professzor egy ifjúsági előadáson. Milyen az ifjú
ság lelke, amelynek ábrándjaiban szívesen tükrö
ződik a jövő sejtelmes képe? — egy oly kérdés,
amivel foglalkoztak már sokat, de mégse eleget.
Ha mélyére tekintünk a dolognak, úgy el
szomorító képet kell sok tekintetben látnunk.
Nem hiába világosságra szomjuhozik az ifjú
lélek, hanem nyitva is tartja ám szemét a fény
minden sugara számára. Úgy megdobban a szive
egy-egy elröppenő autó, kivilágított kávéház, vidám
nótától körülzsongott mámorház láttára. Felcsillan
a szeme, amikor bátor csiny ötleteként felbukkan
benne az elhatározás, hátha én i s . . . ? !
Nem hiába a tehetetlenségi törvény a leg
nagyobb erő a földön. De bizony a legédesebb i s !
Különösen amikor holmi stréberség, feltűnési viszketeg vádja is felmerül az elhatározások láthatárán!
Nem hiába van meg az agyvelőt a szívvel
összekötő idege! Ugyancsak működésbe lép, amikor
egy-egy szépségét festék alá rejtő arc ringatódzik el
mellette, pláne még ha mosolyt is felfedez rajta tudo
mányosan, vagy nem tudományosan vizsgáló szeme!
Azonban . . .
Kap-e minden ifjú az élete útjára olyan belső
szemüveget, amelyen át meglátja, hogy a földi fény,
csillogás körött csak a moly-lepkék érzik jól magukat?
— Amik másoknak a kabátját, — vagy a bőrét rág
ták össze-vissza ! — Kap-e minden ifjú olyan szel
lemi rugót, amely nemcsak az anyagi, hanem a
lelki tehetetlenség törvényét is letudja győzni?
Kap-e pengét a kezébe vagy eszébe, amellyel
az igazat a hamistól mindig el tudja választani?
Ki merne minderre igen-nel felelni?
Ezért fontos az, hogy ne csak az iskolában,
hanem azonkívül is keressünk módot az ifjúság
gal való együttlételre! — S ha nem is mindenkit
— mindenkinek a levegő se való — de a nemesen
érezni akaró és tudó ifjakat ne hagyjuk a konkoly
közt elfojtódni. — Ismerjék meg egymást! —
Keljenek nemes versenyre! Éreztessék meg egy
mással és tárják fel jobb lelkűk álmait! És érez
zék meg már az élet hajnalán, mit jelent az:
összefogni s váll-vetve közös célokért küzdeni.
S ha látják, hogy nem állnak egymagukban
— s ha látjuk, hogy nemcsak egy-egy ilyen van —
a közös és kölcsönös eszmény mindig csiszolódik,
mindig nemesebb, tisztább lesz. De nemcsak az
eszmény! Az élet is! — Amelybe lassan belenőnek
s átveszik az apák, anyák helyét. . . Ennek pedig
nemcsak ők látják hasznát, de az ő hasznukon át
az egyház, a nemzet, a haza, az emberiség is!
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Ifjúság az élet! Ifjúság a jövő! — De csak
úgy, hanem férges. Ha szivét, ha lelkét, ha álmait
tisztán őrzi meg! S ha ebben a — különösen
most! — nagy munkában egymásnak is segít!
Minél több ifjúsági egyesülést!
Ez nem jelszó. Ez nem egy apának, anyá
nak, gyermeke leikéért aggódónak — hanem közös
jó anyánknak, nyomorultan haldokló édes hazánknak
a kérése mindenkihez, akinek van füle a hallásra!
C serk észet Egy dologról megfeledkeztünk tavaly,
amikor egyházunk gyógyítási lehetőségeit e helyen oly
részletesen tárgyaltuk.
•
Egyszer sem nyert említést a cserkészet.
Pedig ez a mozgalom legnagyobb figyelmet érde
melne, elsősorban a városi gyülekezetekben. A kálvinista,
de különösen a római egyház a cserkészetet már rég szol
gálatába állította És miért? Azért, mert a cserkészet élet
fo r m a . Életforma valamely nagy eszmény szolgálatában.
A cserkészet az egyetlen ifjúsági intézmény, mely teljesen
az ifjúság leikéből fakad.
Ideális — lásd törvényeit, ro m a n tik u s — lásd tábori
életét nyáron, p r o d u k tív — figyeld téli munkásságát.
A cserkész a m a lo v a g ia . a cserkészet a modern kor élet
ideálja.
A cserkészfiu férfivé acélozódik, a cserkészvezető
megifjul.
Nagy hatalom a cserkészet, állítsuk hát az evangé
lium szolgálatába!
A mai ifjúságon nyugszik majdan az egyház. Nevel
jük ifjúságunkat egyházalkotó szellemben. Adjunk neki
mindenütt e va n g élik u s cserkészetet, hogy abban kitermel
hesse önmaga betegségeinktől meg nem fertőzött igaz, ősi
értékeit.
Máskor többet e tárgyról.
Schulek T ibor

KÜLFÖLD.
A svéd evangélikus püspöki kar, 12 püspök élén
Söderblom upsalai érsekkel, tiltakozó enunciaciót tett közzé
a Ruhr-vidéknek francia megszállása ellen. Poincare vála
szolt is, de abban a szellemben, hogy Németországot mint
mellét verő bűnöst akarja látni s ezért addig, mig azt el
nem éri, nem szándékozik akcióját abbahagyni. Könnyen
b eszél. . .

*

A német egyházak kiáltványt bocsátottak ki a világ
evangélikus egyházaihoz. Ebben nyíltan megkérdezik, hogy
nézheti-e tétlenül a világ lutheránus közönsége, hogy a
reformáció négyszázados honában a nemzettej együtt tiszta
evangéliumi egyházát is tönkreteszi a hatalmi önkény ? —
Milyen lélekkel jönnek majd Eisenachba a lutheránus világ
kongresszusára azok a Luther nyomdokain járók, akik
előzőleg semmit sem tettek a súlyos veszedelem elhárítá
sára ? Súlyos kérdés. Nem lehet a fül mellett elengedni!

*
Londonban lord Parmoor kezdeményezésére a keresz
tyén körök monstregyülést tartottak, amelyen az evangé
lium nevében tiltakoztak a franciák önkényes eljárása ellen
a Ruhr-vidék ügyében.
*

Sajátságos! A Ruhr-vidéket megszálló franciák — ki
tudja milyen okból — de a beszállásolások s hasonló
katonai eljárásoknál különös előszeretettel vetik rá magu
kat az evang. egyház belmissziói intézményeire, amelyek
működését szinte megbénítják. Mig ellenben — szándéko
san, vagy nem, ki tudja ? — a kath. intézményeket jórész
ben békén hagyják.

6

H V A H G áliIltU S O ^ UnA P JA

A Deutsch Ev. Correspondenz jan. közepén a vend
evangélikus egyházak érdekében egy kiáltványt közöl, azzal
a felhívással, hogy akadna-e széles e nagy világon e kis
egyház számára is protektor? Vázolja a vend evangéliku
sok térténetét, megemlékezik a Habsburgok és a Nádasdiak
elnyomásairól s ezután — nem tudjuk megérteni, mily
alapon — az erőszakos magyarositó törekvésekről is emjitést tesz. Nem hihetjük, hogy a vendek közfelfogását szó
laltatná meg ez a rész, annál kevésbbé, mert ha elnyomást
tapasztalhattak, úgy ezt most a jugoszláv megszállás óta
alaposan élvezhetik, de a magyarság részéről ilyen kiált
ványig sohse volt okuk lesülyedni.

*
A franciák által megszállt terület egyik legnagyobb
városának főlelkészét minden kihallgatás nélkül letartóz
tatták és autón ismeretlen helyre hurcolták el, családját
pedig minden ingóságukkal együtt 48 óra alatt kitoloncol
ták. — A cseh-oláh-szerb recept a „művelt nyugaton“ is
hódit ?

*

A lengyelek által megszállt területen is hasonló a
szomorú sorsú németek helyzete. Az evang. lelkészek ki
utasítása egymást követi s a' poseni diakonissáknak sem
engedik meg még azt sem, hogy hazájukból betevő falatjaik
előteremtésére támogatást fogadhassanak el.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Németországi ittam.
Irta: Zierm ann Lajos.
(Ötödik folytatás és vége.)

Erlangen felé találkoztunk két urinővel, akiket gyer
mekeik Fränklre, a gyermek-istentisztelet szónokára figyel
messé tettek. Rögtön odamentek hozzá s megköszönték,
hogy gyermekeiket annyira építette. Mi is bemutatkoztunk
s ekkor megtudtam, hogy az egyik urinő Caspari ny egye
temi tanár neje, a boldogult, jóhirü Karl Heinrich Casparinak menye, s hogy két leánya annak unokái. Végtelenül
megörültek, mikor elmondtam nekik, hogy boldogult nagy
atyjuk könyveit ismerem, prédikációit, elbeszéléseit (Der
Schulmeister u sein Sohn, In Straßburg auf d. Schanz) s
Luther kis kátéjának népszerű magyarázatait „Geistliches u.
Weltliches“. Az utóbbiakból el is mondtam mindjárt a lányok
nak néhány versikét, amit ők nem ismertek s úgy mondák,
imádságos könyvükbe fognak beírni. Különösen tetszett
nekik ez a versike:
rtNicht beten, gern spazieren gehn,
Im Fenster und vorm Spiegel stehn,
Viel Worte geredt und wenig getan, —
Mein Kind, da ist nichts gutes d ran !“
Néhány nap múlva újra találkoztam velük s akkor
bemutattak gyengélkedő édesatyjuknak is.
Hazaérve szállásomra, viziteltem házigazdáméknál, kik
arra már megérkeztek. Házigazdámmal mindjárt vitába ele
gyedtem a mi népszavazásunkkal, Nyugatmagyarországon
kapcsolatosan. Érti — úgymond —, hogy mi politikailag
nem kívántunk Ausztriához csatlakozni Ők is félnek Ausztriá
tól, amely előbb-utóbb hozzájuk fog csatlakozni. Azt is
tudja, hogy Ausztria évszázadokon át kizsákmányolt ben
nünket. De őneki, a nagynémetnek, hiába, az a meggyőző
dése, hogy a németnek a némettel kell menni, pláne, ami
kor a magyar a németet annyira elnyomja s gyűlöli. Meg
mondtam, hogy igenis nekünk is van egy németünk, akit
ugyan nem gyűlölünk, de nem is szeretünk, de ez nem
Németország, hanem az osztrák német. Bebizonyítottam
saját magamon s népem példáján, hogy a németet itt nem
nyomták s nem nyomják el. Mi ezer éve vagyunk Magyarországon s népünk, nyelvünk még ma is német. Ha egyes
német családok elmagyarosodfak, ne felejtse el, hogy az
erlangeni francia családok szintén elnémetesedtek S tudnék
neki sok tősgyökeres magyar embert megnevezni, aki elnémetesedett, vagy aki úgy beszél németül, mint akár ő. Ha
egyesek részéről talán hiba történt a nemzetiségekkel szem
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ben, Németországban, pl. Posenben sokkal nagyobbak tör
téntek. S ha mi magyar és németnyelvű honfiak igyekez
tünk, hogy a soproni népszavazás sikerüljön, úgy ezt is
csak a németektől tanultuk, akiknek népszavazásuk FelsőSziléziában szintén sikerült. Rámutattam a történelemre s a
földrajzi elhelyezkedésre, a bennünket körülzáró szláv ten
gerre s igyekeztem a háború folytán kissé ideges termé
szetű házigazdámnak bebizonyítani, hogy a helyes német
politika csak az, amely Magyarország barátságát keresi s
mindenekfelett utaltam a becsületre s a közmondásos német
hűségre, amely kötelességünkké tette és teszi, hogy híven
kitartsunk a porig alázott Magyarország mellett, amely ezer
éven át táplált, védett s majdan el is takar. Házigazdám
kissé megszelidült. Tiszáról, Bethlenről, politikánkról nagy
elismeréssel szólt s másnap megígérte, hogy ezután jobban
tanulmányozza a magyar viszonyokat, hogy ázután igazsá
gosabb lehessen velünk szemben. Hasonló gondolkozásu,
de kevésbé heves emberrel találkoztam még többel. Oszt
rák szomszédaink is igyekeztek kellemetlenkedni. De azért
voltak, akik nagy elismeréssel szóltak Magyarországról s a
magyar népről. így a G. A. egylet elnöke, titkára s minde
nekelőtt annak volt elnöke Dr. Pauk, egy 81 éves, nagy
tekintélyű öreg ur. Mikor megtudta, hogy soproni lelkész
vagyok, s hogy mi Magyarországnál maradtunk, azt mondá:
„Ich hoffe, Sie sind mit vollem und ganzen Herzen bei
Ungarn verblieben“. (Remélem, hogy teljes és egész szív
vel maradtak meg Magyarország mellett.) Mikor erre igen
nel feleltem, igy szólt: „So ist’s recht, das verlangt die
deutsche A rt: Treue und Redlichkeit. Ich war zweimal in
Ungarn und denke recht gerne daran. Grüßen Sie mir ihr
schönes Land, ihr edles Volk und alle treuen Arbeiter in
Gottes Weinberg“. (így helyes, ez német tulajdonság: hűség
és becsület. Kétszer voltam Magyarországon s mindig öröm
mel gondolok arra vissza. Köszöntőm szép hazáját és nemes
népét s mindazokat, akik híven munkálkodnak az Ur sző
lőjében.)
A jó Isten áldja meg az öreg Urat ezen szavakért
melyek könnyeket csaltak szemembe s melyekkel felolvasá
sómat mára bezárom.
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EGYHÁZI ÉLET.
Szerkesztőváltozás. Lapunk szerkesztésé
ben változás állott be. Dr. Scholtz Oszkár eddigi
felelős szerkesztőnk és Kuthy Dezső főmunkatár
sunk a lap szerkesztésének további feladatát nagy
mérvű elfoglaltságuk miatt Dr. Csengődy Lajos
lelkésznek adták át, akinek munkáját azonban
továbbra is támogatják, nemcsak mint a lap irá
nyítására alakult sajtóbizottság tagjai, hanem
mint további belső munkatársak is. Ezzel kapcso
latban Dr. Scholtz Oszkár érdemdús felelős szer
kesztőnk a következő sorokat közli:
Lapunk szerkesztésére annak idején ideiglenesen
addig vállalkoztam, mig a volt Orsz. Evang. Szövetségnek
munkáját a Luther Szövetségnek valóban országos jellegű
szervezete átveszi. Ez megtörténvén, tisztségem alól most
már felmenttettem s örömmel közlöm t. olvasóinkkal, hogy
szövetségünk elnökségének sikerült Dr. Csengődy Lajos
lelkész személyében megtalálni azt az egyént, kit filozófiai
és theológiai képzettsége egyaránt képesíthetnek arra, hogy
lapunkat is valóban országos jellegű s minden evang.
családban örömmel várt sajtóorgánummá fejlessze.
Midőn tehát köszönetét mondok munkatársaimnak
azért a meleg, önzetlen pártfogásért, mellyel az én gyarló
munkám fogyatékosságait ellensúlyozták s lapunknak -bár még korántsem kielégítő — elterjedését elősegítették,
összes olvasóinkat arra kérem, hogy az uj szerkesztőt s
magát a lapot is fokozott mértékben támogassák s az
egyházi sajtónak újabb barátokat szerezni szíveskedjenek.
Budapest, 1923. március 5.
Dr. Scholtz Oszkár.
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A p rotestán s testvériség ápolását áldásos formá
ban láttuk megnyilatkozni K a p i B éla ^püspök eljárásában,
aki az egyesült szombathelyi prot. gyülekezet lelki épülésére
meghívta Dr. Ravasz László ref püspököt, aki emlékezetes
gondolatsorral mozdította eló a szombathelyi lelkiélet
elmélyedését.
* Az Egyesült Nemzeti Keresztyén Liga kétheten
kénti előadássorozatának keretében 24 én este 6 ó. a régi
országházban báró Kaas Albert fog előadást tartani
mA keresztyén ség és n em zeti é ietM-ró \. Ugyancsak ennek kere
tében Dr Raffay Sándor tartott előadást a .Kér. és neve
lé sir ő l, amelyben sok keserű, de el nem vitatható igazságot
szólaltatott meg.
Hármas ünnepet ültek Bokodon az evangélikusok
február 28-án, amikor B a lo g h István uj főesperest iktatták
be főesperesi hivatalába Ugyancsak ekkor vette át ünne
pélyesen az egyházmegyei gyámintézeti felügyelői tisztsé
get D r. H ä n d el Béla egjyházker. főjegyző. S a bokodi egy
ház is ekkor iktatta be felügyelői állásába lándori D r. K éler
Bertalant. A diszes ünnepségen részt vettek Dr. lándori
Kéler Zoltán egyházker. felügyelő, aki élénk figyelemmel
kiséri kerülete eseményeit, Dr Kovács Sándor theol. tanár
és számosán a lelkészi karból és az egyházi élet vezetői
közül.
A zeneakadémián fog május 4.-én este fél 6 ó.
Petőfi emlékének áldozni a pesti Luther Szövetség a
L u th erd n ia vegyes, ifjúsági és gyermekkórusának közre
működésével. Reméljük, hogy a pesti evangélikusok támo
gatása nem fog elmaradni.
100-lk vallásos estjét rendezte Algóver Andor a
Prot. Iparosképzö nagytermében. Csendes, zajtalan, de
mindig építő munkájának e fordulóján Dr. Raffay Sándor
püspök tartott ünnepi beszédet gazdag műsor keretében.
Március idusát úgy Theologiánk ifjúsága, mint az
Egyetemi Luther Szövetség sikerült ünnepségek keretében
ünnepelte meg. Ünnepi beszédeket Dr. Gunesch Károly
theológus és Plenczner Sándor tartottak.
Négy templomtelket adományozott a székesfőváros
a pesti ev. magyar egyháznak, amelynek megszerzése körül
elévülhetetlen érdemeket szerzett Dr. R a ffa y Sándor püs
pök, aki az első alpolgármester D r. F o lk u sh á zy Lajos
támogatásával jelentős lépéssel vitte előbbre az.ev. egyház
fejlődését
A pilisi lelkészválasztással kapcsolatban úgy érte
sülünk, hogy Bezzeg Sámuel, Doleschal Lajos, Kis Kálmán
és Honéczy Pál lelkészeket hívták meg bemutatkozó
szónoklatra.
Halálozás. Kondoroson, az egyház érdeműit másodfelügyelőjének Bukovinszky Mihálynak a felesége N em csok
Dorottya 72 éves korában elhunyt. — Szarvason pedig a
főgimnázium egykori buzgó igazgatójának, néhai M ocskon yi
Józsefnek orvosnövendék fia G éza 22 éves korában elhunyt.
Áldott békesség legyen osztályrészük I
Angyalföldön a január hóban tartott vallásos esté
lyen, amikor Hamvas József főgimn. tanár tartott előadást
Petőfi Sándorról, megalakult az Angyalföldi Ev. Luther/
Szövetség. Dr. Raffay Sándor ev. püspök ur meleg szavak
kal üdvözölte az uj Szövetséget, a hiveket összetartásra
buzdította, figyelmüket a romolhatatlan kincsek gyűjtésére
irányítva. Február 25-én Huber Frigyes a svájci gyermekakció titkára tartott az Üteg-utcai vallásos estélyen előadást
Svájc szeretetmunkájáról. Legközelebbi vallásos estély
e hó 25-én lesz.
A Deák-téri Luther-Szövetség a böjti péntek esté
ken hitmélyitő előadássorozatot rendezett s annak során
23-án este 6 órakor az iskolák nagytermében D r. C sen gődp
Lajos: A fe ltá m a d á s és a z örök életről fog előadást tartani.
A modern magyar katonai szellem fejlesztésére
konferen ciabeszédeket tartottak teol. ta n á ra in k a L udoviceum
tanári kara és ifjúsága előtt a böjt alatt, a következő tár
gyakról: február 18-án: D eá k János: A háború és a z
ó -te sta m e n tu m , — február 25 én : K o vá cs Sándor: E let
a cson tm ezőkön , — március 4 -é n : D ra sk ó c zy Lajos: A z
a n tik risztu s és J é zu s K risztu s, — március 11-én: S zelén yi
Ödön: Vallás és fo rra d a lo m , — március 18-án: D ra sk ó czy
Lajos: A z a n tik risztu s legyőzésének fe g y v e re i.
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Kossuth Lajos emlékére 20-án d. e. 11 ó. gyász
istentisztelet lesz a Deák-téri ev. templomban.
A lelkészi szolgálat idejéről több cikk érkezett,
amikre a jövő számainkban fogunk kitérni.
A Veres Pálné-liceum március 15-i ünnepén
D r. S zelén yi Ödön hazafias beszédét a növendékek ügyes
zongoraszámai egészítették ki, továbbá a „Rege a csodászarvasról“ c. daljáték. Befejezésül Kozma: „Ború“ c.
hazafias jelenetét adták elő a növendékek, melynek nagy
hatása volt a nagyszámú közönségre.
Rendes közgyűlést ta rt a pesti ev. magyar egyház
a Deák-téri iskolánk nagytermében márc. 19-én d.u. 4 órakor.
Hogy mit jelent a lelkésznek az anyagi nyomasztó
gondok alól való felszabadulása, arra vonatkozólag érdekes
példát ad az orosházi ev. egyház, ahol a nyár folyamán
rendezték a lelkészfizetést. — Amellett, hogy mint függet
len embernek a tekintélye is megnövekszik, az egyház nagy
ügyeivel is hatásosabban foglalkozhat. — így itt Orosházán
a C sizm a d ia András képviselő kezdeményezésére megin
dított harangakció már odáig juthatott, hogy egy 9 és egy
3 mázsás harangot meg is rendelhettek, husvétra tán már
meg is szólalnak. — A Nő és Leányegyletek asszonyai és
leányai 700,000 kor. költséggel a templomba a villanyt is
bevezették, amely először szintén az idei husvét fényét
fogja emelni. (Ebben Torkos Kálmánné, Kovács Andorné
és Domaniczky Irén urhölgyeké a főérdem I) Templomi
ünnepélyek, böjti esti istentiszteletek stb. nívós vezetésére
és rendezésére is több idő és mód jut igy s ha megértő pres
bitérium, megértő egyházi tisztikar nem a kerékkötő, hanem
a lendítő szerepet választja, úgy Istenországának terjesz
tésére hihetetlenül sokat tehet — ha akar — az anyagilag
független lelkész.
G yőrben kezdte el ismét a kelenföldi ev. templom
alap javára megindított uj akcióját Kelenföld buzgó lel
késze : Szűts Gábor. Itt folyó hó 18-án a győri ev. templom
ban tartott szép közönség előtt prédikációjában Kelen
föld ötezer lelket számláló testvéreink elhagyatott helyzetét
ecsetelte, kik templom nélkül, de hitükhöz való erős ragasz
kodással egy iskola tornatermében imádják a Mindenek
Urát. Egyetlen hivó szavára zsúfolásig megtelt áhitatos lel
kekkel a templom, melyben a bemutatkozó Fodor Kálmán
rozsnyói ev. kántor végezte a kántori teendőket. Az egyház
község Dr F ischer Gyula felügyelő, Isó Vince, Pálmay Lajos
esp er^, lelkészek, a gyülekezet presbitériuma és a hívek
serege szives fogadtatásban részesítették Kelenföld lelké
szét s az ez alkalommal begyült templomi offertóriumot:
20 208 koronát a kelenföldi templomalapra ajánlották fel.
Tettekkel bizonyították, hogy az elvetett mag jő földbe is
kerülhet Szeretettel várták házhoz is a lelkipásztort, ahol
meleg érdeklődésükkel halmozták el s a templomalapra
önként felajánlott koronákból 56.000 K gyűlt össze, össze
sen az offertóriummal 76.208 K.
Eljegyzés. K aczián János budapesti főesperes leá
nyát, Ilmát eljegyezte Pavlovtts Károly műépítész. A fiatal
párnak mi is őszinte barátsággal gratulálunk.
Kellner P iroskával,Kellner Ernő.lapunkáldozatkész,
melegszívű barátjának és előállítójának leánykájával jegyet
váltott Hazslinszky László gyárigazgató. Sok édes örömet
ídvánunk frigyükhöz.
Nagybörzsönyben Sommer Fülöp, Péter Henrik,
Szűcs Sándor és Szeberényi Gusztáv próbaszónoklatai
vannak folyamatban, akik közül bizonyára megtalálja majd
a zaklatott életű egyház belső nyugalmának helyreállítását.
Hir szerint Bonyhádon Genersich Lajos főgimn.
vallástanárnak van reális kilátása a megüresedett lelkészi
Állásra.

K áplánt k e r e s e k teljes ellátással és fizetéssel.
Szolgálati nyelv magyar. Az állás azonnal elfoglalható.
Orosháza, 1923 február 28.
Kovács Andor
ev. esperes.

K áplánt k e r e s e k teljes ellátással és fizetéssel.
Szolgálati nyelv magyar. Az állás azonnal elfoglalható.
Orosháza, 1923 február 28.
Kálmán Rezső
tv .

lelkész.
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Ügyvédi és bírói vizsgára,
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amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételeldrel

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapestt és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B e tö r éses-lo p á s biztosításokat.
Élet- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
BU D A PEST

SZEGED

IV., Váci-utca 51, II. em.

*

ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.

T e m p l o m - t é r 5. szám

biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p este n , IV., Fövám -tér 2, fé le m e le t.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

Ruttkay S.:

„Konfirmandusok könyve"
Konfirmandusok Kátéja

Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Szent

Irta Dr. Raffay Sándor. — 6-ik javított kiadás. — Ára 40 K

királyi-utca 51), Rókáinál és a szerzőnél Szarvason.

óó

Ára bérmentve 25 korona.

Sztehlo András:

V allástan a konfirm áció ok tatására
Ára 40 korona

Konfirm ációi
o k ta tá sh o z s z ü k s é g e s k ön yvek , k á té k :

óó
Kaphatók:

t

: K O K AI LAJOS
kiadásában
BUDAPEST,

I V ., K a m e r m s y e r

K á r o ly -n tc a

Mutatványpéldányt ingyen küldünk
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Magyar nyelven: Blázy:

K; Geduly: 26 K; Koren: 30 K;
Mayer: 25 K; Raffay:
K; Ruttkay: 30 K.
Német nyelven: Ruttkay: 30; Soproni lelkészi kar: 50 K. (Kötve)
Kaphatók a

LUTH ER-TÁRS ASÁG

EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

Budapest, VIII., Üllői-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

Uj imakönyv fiatal nők szám ára!

„Szoros kapu, keskeny ut”
Elmélkedések és imádságok protestáns leányok számára.
I r t a : C ZE O LÉ D Y SÁNDORNÉ KÓSA M ARGIT.
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű.
Ízléses valódi vászonkőtésben 500 korona.

A közeledő Nagypénteki ünnep alkalmából ajánljuk a kiadásunk
ban megjelent

Nagypénteki passio
fordította és összeállította Törtek! Lajos ev. leik.
c. füzetet az egyházközségekben való bevezetésre. — Egy példány
ára 42 korona. — Megrendeléseket kér

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

y W I W Ä O A R ^ P Ä P A
Postafiók 12.

ovo

Scholtz
T e s tv é r e k
k önyv- é s p a p lr k e r e s k e d é s e
Budapest, IX. kér., Ferenc-kőrut 19—21. szám

Ugyanitt megrendelhető

K özön séges vasárnapi im ád ságok
eyyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 100 korona.

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t: tűz-, jég-, betörés,
baleset-biztosításokat.—
Legelőnyösebb feltételek.

ó

Képviseletek az ország
m in d e n v á r o s á b a n
:: és k ö z s é g é b e n . ::

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 57859.

IX. évfolyam.

Budapest, 1923. március 25.

12. szám

EMEUKUSOK liPJA
™

S i e r k u i t ő i é g é t k ia d ó h iv a ta l:
Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

Megjelenik minden vasárnap.

Alapította: Dr. Raffay S án d or
Szerkesztésért felelős:

Dr. C sen g ő d ? L ajos
Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉG

Vírágvasárnapján.
Annakokáért azon indulat legyen
bennetek, mely vala a Jézus
Krisztusban . . .
Fii. 2.v

A technika századában is . . .
Amikor kifürkészett és felhasznált hatalmas termé
szeti erők segítségével úrrá vált az ember a távolság, a
levegő, a napsugár, az elektromosság s az egész (?)
természet felett . . . akkor is, az az indulat legyen
bennünk . . .
Amikor bevonulunk manapság az életbe, ezen az
utón az emberi tudás, tudomány, gondolkodás végtelen
sok pálmája, virága fekszik előttünk, mint a Jeruzsálembe
bevonuló Jézus előtt, amelyeket mind csak fel kell szed
nünk, magunkévá kell tennünk, hogy szines, csillogó, ékes
lehessen a mi világunk is . . .
Kívülről . . .
És belül?
Amíg ezeket az utszéli tudásvirágokat szedegette az
ember, amíg ezek felkutatásával foglalta el magát s az
univerzitások és akadémiák szellem-virágbokrétáját koszo
rúba fűzte, addig egészen elfeledte azt, hogy belülről is
építenie kellene önmagát . . .
Ami nem fejlődik, az halálmartalék I
Századunk lelke is az.
Akár állami, akár társadalmi, akár gazdasági életün
ket nézzük — de világszerte i s ! — mindenütt a belső bom
lás, a rothadás jelenségei bukkannak elénk . . . De sokan
siratják, naponkint I
Mert ott belül, ahol a lélek van, nem fejlődött s nem
hogy lépést tartott volna a külsővel, de sőt visszafejlődött
a benső, a lélek világa.
Itt kezdeni hát uj munkát I Ha nem tudunk a világ
mai formájába beletörődni. Ha fáj a szívnek, hogy nagy a
nyomor, hogy kínos az Ínség, hogy őrjítő a drágaság . . .
Amilyen 0 benne volt, az olyan indulatot, lelket ki
formálni, kialakítani — profán szóval, ha kell, ki
tenyészteni — a mai világban i s : ez az evangélium jelen
feladata.
Az útjára lebbenő ruhák, hulló virágok, röpködő
páimagalyak, harsogó hozsánna, zugó üdvrivalgások közt
is megmaradt az alázatos, szamárháton ülő Istenfiának . . .
A külső se nagyobbá, se kisebbé nem tette.
Bennünket csillogón káprázatos nyomorultakká tett. , .
Mert hisszük, hogy csak a külső világa a világ. És
élvezzük (7) eredményeit e hitnek.
Hál nem ez a világ a világ.
Aki tudatára ébredt ennek, az ne sajnáljon fáradsá
got, munkát, küzködést, de semmit se, hanem ébressze az
alvókat. Az élet nehéz, nyomasztó álmába elmerülteket.
Lelket menteni az Élet, az igazi szám ára: korunk
sorsdöntő feladata.
A tudására büszke, hatalmára nagy embert Krisztus
hoz vezetni el s ezáltal az Örökkévalóság szent kapujához,
amelyen át a végtelenségek harmóniájának szent hozsánnái
szűrődnek á t : a tiszta evangélium népének hivatása
elsősorban
A végtelenül differerenciálódott technika száza
dában . . .

—
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E lő fizetési ár fé lé v r e 3 0 0 kor.
E g y es szám ára 2 0 k o ro n a .
Hirdetési árak m eg eg y ezés szerint.

Munkálkodásom eredménye a
mindenható Istennek kefében
van . . .
Az egész egyházi élet minden mozzanatára kiterjeszkidó, átfogó, hatalmas székfoglaló beszédet tartott uj
egyetemes felügyelőnk B áró R a d v á n szk y A lbert, amelyből
az alábbi részleteket közöljük :

Letettem az Ur házának oltára előtt az esküt,
— kezdte — mely egyházunk legfelsőbb világi
vezetőhelyére állítva a mai naptól kezdve egye
temes egyházunk szolgálatára rendel . . .
Majd egy pillantást vetve hazánk csonka állapotára,
hangsúlyozta, hogy a történelem mai szomorú állapotának
bekövetkező változása esetén állását az egyház rendelkezésére
fogja bocsátani. Ezután megemlékezve őseinek és hivatali
elődeinek fényes soráról, különösen báró Prónay Dezsőről,
viszont egyházunk jelen feladatairól, kiemelte, hogy az
e g y h á zn a k m inden tén yezője e g y -c g y őrszem e és h a r c o s i é i
lá th a ta tla n eg yh á zn a k . S mint e tényezők elsőjének ejjj^

részt eszmei magaslatokra, másrészt a földi élet reális
követelményeire kell irányítania tekintetét. Majd igy folytatta :
Az egyház k ép viselésére

vonatkozó kötelességemből kifolyólaghangsulyozandónak tartom, hogy egyházunk integráns része a
magyar államnak és a nemzet társadalmának.
Alkotó tényezői voltunk a múltnak, munkás té
nyezői vagyunk a jelennek és éppen ezért van
hivatásunk a jövőben is. E történelmi hivatás és
erő ismeretében és annak elismertetése érdekében
fogom képviselni egyházunkat minden esetben.
Ezzel kapcsolatban fontos jelentősége van a
szolidaritásnak, különös mértékben a külföldi
protestáns egyházakkal való kapcsolat ápolásának,
amit egyházunk köztudatába is be kell vinni.
Az egyh áz korm ányzására
onatkozólag az egyházalkotmányban megszabott irányivek szemmeltartása határozza meg az egyet, felügyelő
.endőit. Ez nem merülhet ki a közigazgatási teendők
ílátásában, hanem irányelvek és munkaprogramm szerinti
tz e té st jelent. Egyéniségét — bár alárendeli az egyház
özmeggyőződésnek, de fel nem fogja adni sohasem.
Az egyház és állam
iszonyának kérdésében az 1848: XX t.-c. álláspontján áll,
zÍ£oruan őrködve arra, hogy autonómiánk csorbát ne szen
edien. A különböző egyházakkal szemben „a felekezetközi
ékességértés a keresztyén egyházak együttműködéséért áldoathozatalra is hajlandó vagyok, de soha sem ev. egyházunk
irvénves jogainak, önérzetének és méltóságának rovására .
, testvér ref. egyházzal való jóviszony különösen ápolandó.
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Belső egyházi életünk
az egyszerűsítés és olcsóbbátétel szempontjából reformra
szorul, de nemcsak intézményekkel hajtandó ez végre, ha
nem belső lelki megújhodással kell egyházunknak a szó
szoros értelmében a lélek egyházának lennie.
A szekták
térhódításának egyik okát nálunk a jogszabályok tultengésében látja az Ige rovására, amit a missziók felkarolá
sával tart ellensulyozhatónak.
Csak a hitélet

kidolgozásával teljesítheti egyházunk jelenkori
feladatát. Egy csak jól adminisztrált egyház rész
leges értéket jelent. A jól adminisztrált egyháznak
legfőképen hivő egyháznak is kell lennie. Mindent
elkövetek, hogy egyházunkat az élő munkáshit
egyházává tehessük.
Iskolapolitikámban
a kulturális feladaton kívül az egyházi hivatás kiemelését
tartom fontosnak. A tanítás, de különösen a kántorképzés
tekintetében az egyházunkat kizárólagos jogok birtokosává
kell tenni,
A lelkészképzésben
a Sopronban felállított fakultástól várja honi állapotaink
nak az északi prot. nívóra való felemelését. A jogaka
démiáról sem fog megfeledkezni.
A zsinat szám ára
múlhatatlanul szükséges és sürgős teendőket lát, amelyeket,
ha a zsinat bármi ok miatt is nem oldhatna meg, úgy
akkor azt a törvénymagyarázó jogkörrel felruházott egye
temes közgyűlésnek meg kell oldania.
Az egyháztársadalm i szervek
támogatására erősen számit. Annál inkább, mert szerinte

az egyház nemcsak a lelkészt karé
és nemcsak a hivatalos embereké,
hanem minden evangélikus emberé.
Mindnyájunknak ki kell venni tehát a maga
részét a munkából, amint mindenkire esik egy

A báró Radvánszkyak.
Egyházunk történelmébe a legelőkelőbb helyre vonult
be ismét a báró Radvánszky név.
Sok százados hagyomány, küzdelmes, de mindig
dicső múlt emlékkoszoruja veszi körül uj egyetemes fel
ügyelőnket. Akinek nemes szive, készséges lelke, komoly
életfelfogása, emelkedett gondolkodása mind százados érté
keknek objektiválódása, amik a legrégibb magyar időktől
plántálódtak megszakítás nélkül apáról fiúra napjainkig.
A jelen közéleti események indokolttá teszik a fátyol,
a múlt történelmi fátyolénak egy rövid fellebbentését, amely
alól képek tárulnak elénk . . .
Elénk áll Radon comes, aki II. András király korában
már a nemesek közt szerepel s a muhi csata után a tatá
rok elől menekülő IV. Bélát a tengerpartig kisérte s vele
maradt, inig csak haza nem térhettek.
Dénes, aki IV. László oldalán Ottokár cseh király
ellen folytatott harcban meg is sebesült, ugyancsak vérét
ontotta a kunok elleni harcokban is.
Az 1660-as években György mártiralakja elevenedik
meg, akit a pozsonyi vésztörvényszék ugyan felmentett s
Szelepcsényi menlevelet is adott neki, de Karaffa 1687.
febr. 26-án elfogatta otthonában Eperjesre hurcolta, kinzópadra vonta és a szörnyű kínok közt ápril. 18-án meghalt.
Karaffa ennek ellenére a vesztőhelyre vitette holttestét.

1923

rész az egyházért való felelősségből. Ébren kell
tehát tártai); állandóan a világi elem érdeklődését
is. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy
egészséges egyházi közszellem
szülessék meg és fejlődjék ki egyházkormányzati
életünk keretei között. A közérdek diadalmaskodjék az önérdek, a
szeretet és egymás megbecsülése az ellenőrzés
és közönyösség felett. Hogy pedig másoktól ezt
elvárhassam, e követelést önmagámmal szemben
alkalmazom elsősorban.
Munkálkodásom eredménye a
Mindenható Istennek kezében
van, akinek erejével igyekszem
hivatásom betölteni.
Nem hiú uralkodásra törekszem, hanem
hasznos szolgálásra ajánlom fel életerőmet. El
járásomban tévedhetek, de hivatásom teljesítése
közben meggyőződésem és lelkiismeretem parancs
szaván kívül más iránytűt ismerni nem fogok.
A Luther Szövetségnek szép és üdvös munkára
nyílik alkalma, ha ha az idők folyamán előállott háttérbeszorulásunk hibáit is javítgatja. így pl. Petőfi szülővárosá
ban, egy jórészben evang. községben az egyetlen polgári
iskolában jelenleg csak egyetlen evang. tanerő működik.
Praepotensek nem lehetünk, de kár elhagyni magunkat,
amikor összefogás által, minden zökkenő nélkül is elfoglal
hatjuk a minket megillető helyet.
Gondot kell fordítani azokra a jelenségekre is a
Luther Szövetségnek, hogy legalább ezután ne fordulhas
sanak elő esetek, amikor evang. tanítónak el kellett hagynia
hitét és meggyőződését azért, hogy állásában megmarad
hasson, vagy hogy elhelyezkedést találjon. Az ilyen kérdés
nek is van megoldása. Csak az is a fontos, hogy aki ilyen
helyzetbe kerül, tájékoztassa is az illetékeseket.
Előbb jobb kezét, aztán fejét levágatta. Testét felnégyel
tette. Testét fia, János 20 aranyon a hóhér nejétől kivál
totta és az éjjeli órákban eltemettette.
Fia, János II. Rákóczy Ferencnek volt kedves és hü
embere, belső tanácsosa és a szövetkezett rendek kincs
tárnoka. A felkelés bukása után ő is menekült, de később
a közkegyelemben ő is részesült. Nejével együtt evang.
voltuk ellenére a radványi kath. templomban levő családi
sírboltba temettettek el.
László az 1750. években a protestánsok közül az
első volt, akit a királyi kegy az udvari tanácsosi ranggal
tüntetett ki. A család könyvtárát ő állította fel. Ugyancsak
ez időkben élt János is, aki kir. tanácsos, aranysarkantyús
vitéz volt és már a budai zsinat tagjai közt az egyházi
munkából is részt kért.
A múlt században báró Radvánszky Antal egyetemes
felügyelő markáns egyénisége lép elénk, akinek értékei
még mindig éreztetik hatásukat egyházi életünkben .. .
akkor is, amikor a nagyapa munkáját az unoka vállai
veszik át.
Uj primus et principális inspectorunk személyében
a modern kulturális és vallási értékeknek a történelmi
értékekkel való oly érdekes összeolvadását látjuk, hogy
csak a legnagyobb bizalommal és szeretettel nézhetünk
működése elé.
i
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Keresztyénség és nemzet.
Részlel báró Kaaa Albert előadásából, melyet az Egyes. Kcr. Nemz.
Ligában tartott.

A mai időket, mert nehezek, mert vészesek, sokszor
nagy időknek hallom jellemezni. Korunknak a legszomorubb
jelenségét éppen abban találom, hogy semerre igazi nagy
ságot nem látok. Nem látok sem történeti nagy ideát, sem
a vészből született reneszánsznak körvonalait, hiába kere
sek nagy kilengéseket, magas csúcspontokat vagy mély
árn> oldalakat, csak ideanélküliségeket látok és leplezetlen
közönségesség vesz körül. Ez a helyzetnek a képe nem
csak nálunk, de az egész világon.
Sőt talán ránk nézve az lehet a vigasztaló, hogy egy
fajnak életerősnek kell maradni mindaddig, mig hivatását
nem teljesiti. A magyar faj pedig még nem töltötte be
a maga szerepét.
Közhely, hogy Magyarország védbástyája volt a nyugati
kultúrának, de bástyának lenni kőnek, vasnak vagy beton
nak a szerepe, de nem egy kulturnépnek. Már pedig a
magyar kulturnép, amelynek a sorsa nem adta meg, hogy
tehetségét kifejtse.
Az életért való küzdelem foglalta el mindig teljes
enerzsiáját, olyannyira, hogy az ideák nagy küzdelmében
részt venni ideje és ereje alig maradt. Nem akarok hossza
dalmas lenni, de rá kell mutatnom arra, hogy ez a nem
zet, amelyik még barbárkorában felismerte a keresztvén
kultúrának fenntartó jellegét, nem jutott még abba a hely
zetbe, hogy ezen munkálkodjék: ezért a kultúráért ő csak
rérzett.
A fizikai erőkifejtés és az államiságért való küzdelem
innyira igénybe vette, hogy bár ritkán valljuk meg, de
történeti igazság marad, miszerint Európának szellemi küz
delmeiben részét csak egy kis töredék vette ki. Midőn
irégigzugott a keresztes háborúk láza mindenütt, Magyarország népe ettől távol maradt. Az Anjouk korában az
olasz befolyás az udvar és a főnemesség körére szorítko
zott, a Hunyadiak, carleyi hősök, kiket a nemzet vissza
sír, de az élet színpadáról letűntek. A vallásháborúk korá
ban Magyarország függetlenségi harcokban vérzik, egyházildözések voltak, de vallásháborúk nem.
A nemzetfenntartó politika uralkodik egyedül, amidőn
másutt dogmatikus viták uralkodtak a politikán. Mert csak

Gondolatok az egyházalkotmányról.
Miért van szükség egyházalkotmányra ? Nem volna
lelyesebb mellőzni, vagy legalább a lehető legszüksége
sebbel beérni belőle ? Nem az evangéliumi szabadságra
zagyunk hivatottak? Mint lehetséges a szellemi életet
Hóirásokba és paragrafusokba kényszeríteni bele? Nem
megy éppen a legjobb és a legértékesebb veszendőbe
belőle, ha mindenféle szempontokkal körülvesszük ? Hova
lesz a gondolatok frissesége és eredetisége?
Ezek mind igen-igen komoly szempontok, amik fel
merülhetnek pl. egy irodalmi, vagy filofiziai egyesülésnél,
ahol mindenekelőtt arról van szó, hogy valami olyat termel
jünk, amit az emberek élvezhetnek, szórakoztatót a lélek
és szellem számára.
Ám az egyháznak egész más feladata van 1
Neki a lelkek gyógyulásán kell munkálkodnia, az
emberiséget megújítani egész a mindennapi közönséges
életig. Az egész emberi életet minden rétegében és formá
jában, fent és alant egyaránt át akarja hatni, újjá akarja
teremteni. Azért nemcsak inspirációból, hanem türelem
próbákból is táplálkozik. Ilyenformán nemcsak az elsőrangú
teherbírásokat, hanem a közepes erőket is igénybe kell
vennie. Nem kizárólag eszményi-elméleti jellegű, hanem
sokkalta inkább gyakorlati jelleggel bíró. S ezeket az ener
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polilika lehetett és semmi más, hogy 1—2 generáció alatt
az ország protestánssá lett és viszont egy generáció alatt
újra kathohkussá. A szó későbbi, de ez már a kuruc-labanc
küzdelem előjátéka, amint hogy különálló magyar jelenség
Pázmány Péter az ellenreformátor, aki a magyar állam
jogaiért száll síkra a római kúria ellen és Bethlen Gábor
ral csinált politikát. Vagy a felvilágosodás korszakában ez
a nemzet, melynek soraiból annyi nemzeti hérosz került ki,
csak a vérmezői vérpad pár áldozatát szülte volna, ha
nemzetegésze az ő kulturális életét élhette volna?
Ennek a nemzetnek sorsa még nem adott időt arra,
hogy nyugodt létében biztosítva ne karddal, de szellemi
fegyverekkel vegye ki részét a kulturális küzdelemben; és
hitem az, hogy ez a küzdelem a nemzetre még vár.
Nem szabad azonban ábrándok után futni a jelen realitá
sát összeszoritó foggal és ököllel, de hideg ésszel mér
legre kell vetni, a konzekvenciákat le kell vonni és vilá
gosan kell látni, hogy ha István király alatt talán eszköz
volt a keresztyénség felvétele abból a célból, hogy a nem
zet megmaradjon, ma a XX. században
a magyar nemzetre nézve
a keresztyénség öncél,
ez diktálja az eszközöket és nem lehet eszköz.
A keresztyénség a megváltó, a keresztyénség az
igazság, amely ennek a nemzetnek létjogosultságot ad.
Ázzál áll, vagy bukik, hogy az egyesekben az individuális
erkölcs megvan-e olyannyira, hogy nemcsak sajátmagát,
de nemzettársait is áthatva, az erkölcs-gondolata, mint
nemzeti sajátlagos, de mindig keresztyén erkölcssóhajtás
ban, gondolatban, tettben az emberiség oltárán olyan áldo
zati tüzet gyújtson, melynek füstje felszáll az Isten trónu
sáig és melynek lángja felemészti a materiális és utilisztikus bálványok templomait.
Minden vasárnap kiosztásra kerül egyik imater
münkben 500—1000 K. Ezt az összeget állandóan küldi
a fungens lelkész kezeihez egy magát „Anonymus*-nak
nevező asztaltársaság a nyomorgó és elhagyott gyermekek
számára. Még a morzsák is, mik a névtelenek asztaláról
elhullanak, még a morzsák is mennyi kedves örömöt, jót
tehetnek ott, ahol nem engedik veszendőbe!
giákat először össze kell gyűjtenie, koncentrálnia, hogy a
végcélt biztosíthassa A Krisztus egyházának célja van s e
célt állandóan szeme előtt kell tartania. Ha azonban kitűzött
célunk van, a módot is meg kell találnunk arra, hogy
e célt elérhessük.
Senkinek sincs ebben a tekintetben nagyobb tapasz
talata, mint a római egyháznak, azért nem árt, ha tanulunk
tőlük, különösen ma, amidőn a protestantizmus oly súlyos
veszélyben forog, amilyenben Luther óta nem is forgott.
Ez a veszély a fékevesztett individualizmus.
Ma győzelmet csak az arathat, aki szervezett erővel
áll ki a küzdőtérre. Központi hatalomra azért feltétlen
szükség van. A régi keresztyén egyház az episcopatus-ban
keresett ilyet s nincs rá ok, hogy ma más alapon kezdjünk
kísérletezni. A skandináv és anglikán egyház, továbbá a
különféle nevek alatt létesült szabad vallási közösségek
tapasztalatok alapján tanúskodhatnak e mellett. Az episcopus-nak azonban egészen különállónak kell lennie a
lelkész személyétől. A mi bonyolult életviszonyaink külön
ben is teljesen lehetetlenné teszik, hogy valaki egy személy
ben püspök és gyülekezet lelkésze legyen. Az is lehetetlen
állapot, hogy a püspökség helye mindig változik. Főleg ez
az a két dolog, ami nekem itt, Magyarországon feltűnt s ez
bizonnyal hátrányos abban a tekintetben, hogy az egyház
mint egységes egész szerepeljen úgy befelé, mint kifelé-
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KÜLFÖLD.
Franciaország.
Harc a N agypéntekért. Szegény Elszász-Lotharingia,
ezt kellett megérnie a francia „szabadítok“ alatt! Ipari
érdekeltségek azzal a kéréssel fordultak a kormányhoz,
hogy munkaszünet dolgában a Franciaországban érvényben
lévő törvényt léptesse életbe, melynek értelmében a hét
köznapra eső ünnepeken, tehát Nagypénteken sincs munkaszünet. A lutheránus és református egyházi hatóságok
beadványban foglaltak állást ez ellen. Miután azonban ez
a lépés hatástalannak látszott, az Evang Népszövetség és
az egyház barátainak szövetsége tömegaláirásokat gyűjtött
és ugyancsak beadványt intézett illetékes helyre. A be
advány igy hangzik: „Alulirott nagykorú tagjai az elszászlotharingiai evang. egyházaknak ezennel támogatják az
egyházi hatóságaiknak a köztársaság kormányánál tett
lépéseit, amelyek azt célozzák, hogy Nagypénteknek, mint
a legfőbb evang. egyházi ünnepnek törvényes ünnepnap
jellege érvényben hagyassák“. A németnyelvű sajtó a be
advány mellett foglalt állást. A római katholikusok is a
protestánsok mellé álltak A rendelkezésre álló rövid 2 -3
hét alatt a lutheránus egyházból 100 327, a reformátusból
15 988, összesen 116.315 aláírás gyűlt össze. A Nagypéntek
veszélyeztetése az összes egyházi körökben mély "felhábo
rodást keltett. S az eredmény meg le tt! Nagypéntek ünnep
m arad!

Délamerika.
A Brazíliában élő lutheránusok egyházzá tömörí
tése német testvéreink érdeme. A szent munka 1897-ben
vette kezdetét. A brazíliai egyház jelenleg 28.827 lelket
számlál, van 16 lelkésze, 31 prédikálóállomása, vannak
iskolái és diakonissiói is.
Kolozsvárt a Mihály-templom képei és díszítései
közül az összes magyar vonatkozású címert és képet eltá
volították. Kormányrendelet tanúskodik ez ügyben arról,
hogy még a festett magyarok előtt is hogy remeg a pakulárok vitéz népe.
Ha tehát ez az egységes fellépés nemcsak egyéni,
hanem közösségi szempontot vesz alapul, akkor valóban
a szükségszerűség jellegével bir az a követelmény is, hogy
az istentisztelet a maga külső megnyilatkozásában is egy
séges képet mutasson. Olyan teljes, gazdag liturgia azonban,
amilyet Skandináviában, Németországban és Angolországban
látunk, azonban, úgy gondolom, csak ott van helyén, ahol
már az ősök hagyták ezt igy az utódokra. Annak mindazáltal feltétlenül meg kellene lenni, hogy a hivő keresse
fel bárhol az országban a maga vallása templomát, ugyanazt
az intentiszteleti rendet és formákat találja, amelyhez
otthon szokott hozzá. Csak igy lesz számára kézzelfogható
valóság az egyház egysége.
Úgy egyházi szervezetünknek, mint a lutheranizmus
szellemi irányának ma sokkal nagyobb gátakat kell áttörnie,
mint más keresztyén közösségeknek. Külsőleg mindkettő
meglehetősen állja még a helyét; a köznép és az utca
embere abban a hiszemben van, hogy jobban ért hozzá,
mint a hivatalos tényezők. A dolog azonban igy
nem maradhat, ha valóban hiszünk különleges feladata
inkban.
Azért össze kell szednünk magunkat, hogy a
lutheranizmus jogaihoz jusson úgy a vallásos, mint az
egyházi életben s nemkülönben népünk életében.
Gisle Johnson.
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Lelkészt szolgálat, előlépés és
nyugdíjügy.
I bizonyára az életből vette az öreg, papot a szó
székről leráncigálni akaró hívek példáját. Én, hála Isten,
nem láttam még ilyen papot, ellenben ismerek Gyurátz
Ferencet, aki agg kora és nyugdíjas volta dacára még min
dig vonzóan olvas fel vallásos estélyeken.
De van egy másik kérdés, amire a figyelmet fel kell
hivni és ez a lelkészek előlépésének, illetve elő nem léphetésének az ügye. Régi panasz, hogy ha a lelkész valahova
egyszer bekerül, onnan nem tud máshova menni, különö
sen ma, amikor az öregek nem mehetnek nyugdíjba.
Sokat gondolkoztam ezen: hogyan lehetne a lelké
szek előlépésének ügyét megoldani és gondolkozik velem
együtt igen sok lelkésztársam. Az autonómia sérelme nél
kül meg lehetne oldani a kérdést úgy, hogy a gyülekeze
teket pl. 3 osztályba sorozva, ki lehetne mondani, hogy
melyik osztályba hány (1, 10, 20) szol
gálati év után választható valaki.
De legegyszerűbb megoldás talán az volna, ha a betöl
tendő állásoknál a pályázók közül mindig csak a három,
hivatalára nézve legidősebb lelkész volna választható, a
többi köteles volna pályázatát visszavonni. Ha ennek zsinati
törvényben való kimondása nehézségekbe ütköznék: csinál
juk meg magunk magunk között, a lelkészegyletek utján.
Kötelezze magát minden lelkész, hogy, ha nálánál három
idősebb (hivatalban) pályázik valahova: pályázatát vissza
vonja. így aztán lehetne előhaladás és az autonómián se
esnék csorba.
De igy hogyan jutnának állásba a fiatalabb lelkészek,
segédlelkészek ? Mindenesetre lennének olyan helyek, ahova
idősebbek nem pályáznának. Meg aztán minden fiatal lel
késznek, segédlelkésznek érdeke, hogy majd valamikor
ő is előléphessen.
Tartsuk a lelkészi előléphetés kérdését állandóan
napirenden; tárgyalja ezt az idén minden lelkészi értekezlet.
Ide kapcsolódik a nyugdíjasok ügye.
A háború a gyönyörűen megalkotott
nyugdíjintézetet
összeroppantotta. Uj alapokra kell azt lefektetni, mert szív
telenség volna a nyugdíjasokat továbbra is a mai nyomor
ban hagyni. Itt is a buzavalutát kell behozni. Békeidőben
fizettünk 72 korona évi járulékot, ami 31/2 métermázsa
búzának felelt meg. Ma átlagban buzajárulékot megállapí
tani nagyon nehéz. Próbálhatnánk talán az idén átmenetileg
úgy, hogy minden tag, akinek 20 métermázsát meghaladó
gabonajárandósága van (minden jó minőségű kát. hold föld
is 5 mm. buzaértékben felszámítva), fizetné évi járulék
fejében gabonajárandóságának 3°/o-át; a 20 métermázsá
nál kisebb fizetésű lelkészek pedig fizetnének 1000 koro
nát Minden munkaképtelen nyugdíjas gabonajárandóságot
kapna az igy összegyűlő gabonából. Az esperesek a náluk
levő hiványokkól összeállítanák minden lelkész gabona- és
földjárandóságát, hogy ezek alapján számításokat lehessen
végezni. A földek minősége persze fontos, rqert van olyan
hely, ahol 10 hold föld nem ér föl egy hold jóval.
A gyülekezetek a békebeli 30 korona helyett fizet
hetnének lelkészi állásonként 30 kg. búzát, ami a maradék
(„növelés“) gabonából kikerülne. Ennek a járuléknak fele
a városi, illetve kevés terményfizetésü lelkészeknek juthatna.
A másik feléből pedig egy nyugdijintézeti tőkét lehetne
csinálni. Ennek az értéke aztán nem sülyedhetne, mint a pénzé.
Egyetemes kölcsönmagtár
alakjában lehetne ezt megvalósítani. A magtár gabonáját a
gyülekezetek kapnák kölcsön 1(5 %-ra, ők pedig 12 °/o-ra
kiadhatnák a gyülekezeti tagoknak (természetesen a gyüle
kezet felelne róla). így mindig jó helyen volna és szapo
rodna is a magtár vagyona. Attól persze nem kell félni,
hogy a gabonát nem veszik ki kölcsön. Én a gyülekezetem
ben azonnal elhelyezek egy sereg rozsot, zabot, árpát, csak
hadd jöjjön! Egy olyan meleg szivü ember, mint Schlitt
Gyula lajoskomáromi kollégánk az ő minden jóra kapható
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gyülekezetében hamarosan meg tudná vetni az egyetemes
magtár alapját (egyszer sajtóalapra 1 vaggon kukoricát
gyűjtött).
A nyugdíjjogosultság megállapításánál uj alapokra
kellene helyezkedni: csak munka- és keresetképtelen kap
hasson nyugdijat Munkaképeseknek inkább munkaalkalmat,
vagy munkához szükséges eszközt kellene adni. Tegye meg
pl. azt a szívességet az Evangélikusok Lapja: szívesked
jék egy kis helyet adni a lapban a nyugdíjasok részére,
hogy azok itt kész munkáikat felajánlhassak, vagy munkaalkalmat kereshessenek. Egyik kollégánk fiatal özvegye
hansnyakötőgéppel keresi kenyerét, bizonyára elárasztanánk
munkával, ha itt a cimét közölheti. A másik talán virágrózsakertészettel találna magának itt vevőkört.
A méhészetet nyugdíjas lelkészek is szép haszonnal
űzhetnék (sőt nőknek is szép foglalkozás!). Én a most
hozatott műlép-présemen műlépek kipréselésével, olcsón
vett keretléc átengedésével lehetek segítségére a méhész
kedő nyugdíjasoknak. Más méhés/ek szíveskedjenek egy-egy
rajt adni (kérem tudatni, ki ad ?). A nyugdijintézeti ügyvivő
ur szíveskedjék a földmivelésügyi minisztert megkérni:
adna a gödöllői méhészeti gazdaságból 1 0 -2 0 rajt.
A konyhakertészeknek a kertészeti tanintézet (I.,
Ménesi-ut 45.) bizonyára nagyon kedvezményes áron adna
palántákat. A kereskedelmi minisztérium házi ipari osztálya
szokott kölcsön adni harisnyakötó-gépeket. Talán lenne
egy-egy jószivü hívünk, aki egy varrógépet is tudna adni.
Amikor fentebb munkaközvetítésre kértem az Evan
gélikusok Lapját, nem gondolom, hogy ezzel valami nempapokhoz illő kereskedői szellemet vinnénk a lapba. Nem
gondolom, hogy bűn volna gyámolitani az elhagyottakat.
Tés.
G. E.
IIIIIHllinniiMÜSI
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í'íeK’j.'ven évet teaxolsAltani
E g y liá íé rt én Iih i Aí t I,
Tenß«*rhullAinok kUzt Allttim
S so k szo r k em én y h aro la é rt;
V éijrc la in e ^ p o rh a nyodvit
M entem ny ucdlJ-AlinpotLm,
8 ta k a ré k o a k o d v a szép en
Keleaétzemmel m eg éltem —
Míg a vtlAur fel nem forclult
S am i Jé volt, m ind cl n em múlt.
Havi kétazéz koronAbrtl
J u t ejry n a p r a h ű t vagy hét,
8 k erül la tá n m é e valahol
HozzA e(fy kla ajAndék;
ÉhhalAltél n em félek hAt
Mit; az etfyhAz ljfven ellAt!
Fel la tettem hAt m aisam b an
Kern h alo k m c u mostanAlmn,
S o k b a kerül a koporsó,
DrágAbh m int a tilk éa b o rá é t
K o p o rsó ra —itj-nz —k ap u n k
V ag y hAromazAz koronAt;
M6(pH Jobb. h a m e g m a ra d u n k ,
Nem fizet rA a caalAd t
K. M.

Uj hangok. A megértő közös munkának minden
vonatkozásban való érvényesülése csendült ki a pesti ev.
magyar egyház 21-én megtartott közgyűléséből. Talán az
egyház fennállása óta először történt meg, hogy az egyházi
elnökség felváltva elnökölt. A világi, adminisztratív és
anyagi ügyekben Dr. Halászy László egyházközs. felügyelő
elnökölt, az egyházi természetű ügyekben pedig Dr. Raffay
Sándor, az újonnan megválasztott igazgató-lelkész. Azon
ban nemcsak az elnöklési mód volt uj, de egy egy uj érá
nak virradását jelentik azok a határozatok is, amelyeket a
különben egyszerű közgyűlés elfogadott. így az adminisztra
tív centralizmus életbeléptetése, a Veres rálné intézet uj
szervezeti szabályzata, a stóladij-kezelés, — az uj templom
telkek stb mind olyan jelentős mozzanatok, amelyek fon
tossága jóval túlnő a megszokott közgyűlési határozatok
keretein. A zsinat figyelmébe!
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Amiben nem maradtunk el.«.
Egész magyar iskolaügyünk számtalanszor
hangoztatott, de még mindig meg nem szüntetett
hibája az egyoldalúság úgy a fiú-, mint leánygyermekek nevelésében. Hányszor nem kifogásol
ták már a tanított elvont tananyagot és tanítási
módszert — s mégsem jutottunk egy-egy nagy
szabású reformtervezeten túl. Talán ez is magyar
szokás, hogy csak tervezünk s igazán Istenre
bízzuk a kivitelt. Minden uj tantervet gyökerében
akar átalakítani s nem akar előkészítő részletmun
kát végezni, holott a mai helyzetben, lezüllött
gazdasági viszonyaink mellett részletmunkát lehetne
végezni, kísérleteket tenni, melyek aztán adandó
alkalommal a gyökeres átalakítást megkönnyitenék,
mig igy semmi remény eredményre.
Nem elég azonban fölülről alakítani, sőt
nem is az az első teendő, hanem lent, a nagyközönség körében kell a nagy átalakulásnak meg
kezdődnie, itt kell a begyökerezett téves nézeteket,
előítéleteket eltüntetni. Mert a nagyközönség
önmagában nem tanul, nem von le tanulságokat,
mástól várja ezt a munkát. Ilyen előítélet minden
más iskolatypussal szemben teremtette meg a
gimnázium majdnem teljes egyeduralmát. S mig
a közönség legnagyobb része csak gymnáziumba
akarja gyermekét adni, mig szinte lenézik azt a
családot, melynek ifjú csemetéi csak reálba járnak
(nem is merek polgárit írni, mert az ám a lenézett
valami — főleg a fiúgyermekeknél); de még az
ifjúság, az értékesebb rész lelke is attól a tudattól
van megmételyezve, hogy szégyenkezik, ha nem
gimnáziumot végez, addig nagyon nehéz a más
typusú iskolák alapítása és súlyos anyagi kocká
zattal jár fenntartásuk.
És mégis meg kell kísérelni a változtatást,
meg kell teremteni az uj iskolatypusokat — s ez
éppen a circulus vitiosus. Mert ha nem alkalmaz
kodik iskolaügyünk az élet parancsoló szükség
leteihez, ha nem vesszük figyelembe, hogy agrár
ország vagyunk, hogy mégis csak meg kellene
kísérelni a kereskedelemnek magyar kézbevételét,
az iparos elem műveltségben való emelését —
ami csak iskolák, megfelelő tanintézetek emelésé
vel lehetséges — akkor igazán csak azok az
elemek fognak virágozni és élni, melyek élelmes
ségük folytán most is virulnak.
Amit eddig elmondottunk, főleg fiúgyerme
keink nevelésére vonatkozik. Nem kisebb gondot
ad azonban a leánygyeimekek nevelése s nyugodt
lélekkel állíthatjuk, egyházi, de társadalmi szem
pontból nagyobb fontosságú probléma a fiuk
nevelésénél. Itten nem győzzük eléggé hangsúlyozni
a gimnáziumba tódulásnak, egyetemek ellepésének
nagy hátrányait. Itt igazán be kellene következnie
annak az állapotnak, hogy akinek a sors megadta
azt a lehetőséget, hogy nem kell a mindennapi
életben a kenyérért folyó nehéz küzdelemben
részt vennie, az ne törekedjék a gimnáziumba,
annak meglehetősen elvont tudományaira, ha nem
gazdagítja lelkét nemes és igaz értékekkel. Tanul-
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jón szépért és jóért, nemesért és igazért lelkesedni
s válasszon olyan tanulmányokat, melyekkel e
célt leginkább eléri. Sajátítson el modern nyelve
ket, hogy majdan, ha a sors úgy engedi, ha újra
eljön a jobb világ, a külföld értékeit is megismer
hesse, oly célból, hogy ezt szegény hazánk és
egyházunk számára és javára kamatoztassa. Ha
igy lesz, igazán nemes vezére lesz, lelki támoga
tója családja minden tagjának, de főleg gyerme
keinek lesz gazdaglelkü nevelője.
Ilyen irányú neveléssel kísérletezik pesti
egyházunk Veres Pálné-liceuma, de működésének
sikere attól a támogatástól függ, melyben evan
gélikus családjaink részesítik. Nem anyagi támo
gatásra gondolok, hanem arra, hogy minél több
evangélikus család adja ide gyermekét, neveltesse
itten, akkor valóban evangélikus nevelőintézetté
lesz, hol a másvaliásuak csak vendégek. Műkö
dési köre ilyen pártolás esetén nemcsak a serdü
lők oktatására fog szorítkozni, hanem kiterjed a
felnőttek tanfolyamszerű tanítására, nemcsak elmé
leti irányban fog nevelni, hanem praktikus ügyes
ségek elsajátítását is lehetővé fogja tenni, mint
azt a jelen évben meg is kezdte varrótanfolya
mával.
Evangélikus leányainkat akarjuk itt nevelni,
órájuk várunk, hogy minél nagyobb számban
keressenek fel, mert a másvaliásuak úgyis túl
nagy számban tódulnak az intézetbe. Dr. B. D.
Régi, hiányt pótló Leány-Konferenciát rendezett
Szuchovszky Gyula vallástanár a budapesti tanítónő- és
óvónőképző-intézetek ev. növendékei számára, az evang.
anyaszentegyházunkért aggódó püspökünk, theol. tanárok,
vallástanárok és mások bevonásával. Igazán nagy az az
Istenáldás, ami ezen leány-konferencián nyilvánvalóvá lett.
Három napig voltak együtt az ev. egyetemes egyház üllőiufi
imatermében. Sok nemeset és szépet hallottak és tanultak,
a vasárnapi iskolával láttak is. Csaknem teljes számmal ott
voltak a fenti intézetek ev. tagjai, a Veres Pálné Lyceum
növendékei is két napon át. Március 9-én Szuchovszky
Gyula megnyitó beszédével kezdődött s utána jöttek a
hatalmas előadások neves theol. tanáraink ajkairól: Dr Szelényi Ödön (pályám); Dr Deák János (egyházam) *, Dr Szlávik Mátyás (hitem); Draskóczy Lajos igazgató (életem);
Kemény Lajos vallástanár (a tanítónői pálya tövisei és
virágai). Áhítatot Dr. Szuchovszky Lajos vallástanár és
Dr Varsányi Mátyás lelkész tartott Az előadások péntek
és szombat délelőttjén lettek megtartva, a délutánokat
bibliai tanulmányozás (a tanitónő otthona és társasága;
miért és hogyan olvassam a Bibliát) foglalta le, melyeket
Pauer Irma, Dr Kelecsényi Jánosné, Mojsisovich Margit,
Trausenfels Elza, Mokry Eszter és Kozma Gabriella vezet
tek. A harmadik napot tisztán a lelki életnek szentelték.
Vasárnapon, bár nagy szemekben esett az eső, mégis
jöttek, hogy megismerhessék a vasárnapi iskola fontos
ságát, melyet Mojsisovich Natália vezetett 10 órakor
Szuchovszky Gyula istentiszteletet tartott s utána Reif Pál
vallástanár úrvacsorát osztott. Vasárnap délután volt a ref.
testvérek leány-konferenciájával együtt, a nyilvánosság szá
mára rendezett vallásos estély, melyen Dr Raffay Sándor
ev. püspök sziveket lebilincselően tartott biblai magyarázatot.
E helyen bővebben nem terjeszkedhetünk ki ily
konferenciák jelentőségére, sőt még hosszabb referádát
sem tudunk hozni — helyszűke miatt. De gondoljuk meg,
mit jelent az, hogy ezeket az evang. egyházunk jövendő
nevelőit, vezetőit milyen szellemben készítjük elő a maguk
uijára ?
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A tudomány csarnokából,
Dr. Brückner G yőző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen. L. 1520—1745. Buda
pest, 1922. 613 lap. Ára 2400 K. Kiadta a „Szepesi Szövet
ség.“ Az előttünk fekvő munka — hogy összbenyomásunkat
röviden kifejezzük, — nemcsak a legteljesebb mértékben
kielégíti a hozzáfűzött várakozásainkat, hanem valósággal
ritkítja is a párját az utolsó 15—20 év magyar prot.
egyháztörténete, sőt a magyar kulturhistória terein is.
Szerző nemcsak szerencsés és fáradhatatlan adatgyűjtő,
hanem szigorú kritikai módszerrel is dolgozik, aki tömérdek
uj adatát gondosan megrostálja, az eddigi történetírói
eredményekkel egybeveti és igy állapítja meg a helyesebb
nézőpontot. Tárgyalás közben sem jobbra, sem balra nem
hajlik, hanem megőrzi történetírói objektivitását. Előadá
sában pedig nem adatot adat mellé illeszt, hanem eleven
képet fest a Szepesség, e nagyértékü kulturterület múlt
járól és azt mind kapcsolatba hozza a jelen fejleményeivel.
S gazdag tartalom száraz vázolása helyett inkább néhány
uj megállapítás ismertetésére szorítkozunk, melyek kétség
kívül nem egy tekintetben helyesebb irányba fogják terelni
a Szepességre vonatkozó történeti felfogást.
így kimutatja, hogy a magyar történetírásban szinte
megkívánt elnevezés „a 24 szepesi kis városok szövetsége“
helytelen, mert e szövetség nem politikai, hanem egyházi
jellegű volt: testvérülete (frateritása) a szepesi szász
egyházaknak. Még fontosabb uj eredmény, hogy a Szepes
ség nagy részének elszlávosodását egyfelől a 13 szepesi
városnak Zsigmond által történt elzálogosítása indította
meg, másfelől pedig a Csáky család ősei voltak r. katholizáló törekvéseik által öntudatlanul a szlávizmus leghathatósabb terjesztői a Szepességen. Ez a megállapítás
fényes cáfolata az olyan igazságtalan vádnak, melyet pl.
Komlóssy F. „Az esztergommegyei kath. isk. története“
művének bevezetésében találunk, hol azt állítja, „hogy
magyarnak lett katholikusok a lutheránusok előtt ismét
tótok lettek“, de ezt az állítását a mü folyamán egyetlen
példával sem igazolja. Br. igazságot szolgáltatott a Lubomirszky családnak, amelyből a lengyel helytartók (starosták)
kerültek ki. Eddig prot. történetíróink szintén egyhangúlag
kárhoztatták, a kath. irányúak pedig ezzel ellentétben
magasztalták őket az ellenreformáció alatt követett maga
tartásuk miatt. Br. egyenként jellemzi őket és túlzás nélkül
állítja elénk jó és rossz tulajdonságaikkal. A ref. előtti idők
és az első cipszer reformátorok viszontagságos életének,
majd az ellenreformáció üldözésének ecsetelése sokszor
nagy erővel hat reánk! Bizony ezt a könyvet minden jó
evangélikusnak el kell olvasni, hogy növekedjék sokat
szenvedett egyháza iránti szeretetében.
Sz. ö.
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EGYHÁZI ÉLET.
Egyetemes felügyelőnk beiktatása. Előkelő és
fényes ünnepség keretében zajlott le Báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő beiktatása.
A Deák-téri nagyteremben már a kora délelőtti
órákban megjelentek állami és egyházi közéletünk kiváló
ságai. Ezek sorában ott volt Belitska Sándor honvédelmi,
Dr. Walkó Lajos kereskedelmi miniszter, Petri Pál állam
titkár, Almássy László a nemzetgyűlés képviseletében,
Nádossy Imre országos főkapitány, Sárkány Jenő altábor
nagy, Dr. Ravasz László református püspök, Darányi
Ignác, Dr. Kovács J. István a ref. egyházak, Józan Miklós
az unit egyh., E. Johnson a skandináv egyházak képvise
letében. Geduly Henrik, Kapi Béla, Dr. Raffay Sándor,
Dr, Zsigmondy Jenő, Dr. Kéler Zoltán, Dr. Zelenka Lajos,
Báró Kaas Albert, Báró Prónay György, Dr. Tomcsányi
V. Pál, Feilitsch Berchtold báró, Dr. Ráró Lajos és más szá
mos kitűnőségünk emelte megjelenésével az ünnepély fényét.
A nagyteremből a templomba vonult le a diszruhás
rendőrök és ifjú cserkészek sorfala közt az egyet, gyűlés
közönsége, ahol Dr. Raffay Sándor püspök úrvacsorát
osztott az uj felügyelőnek, majd a pesti Lutheránus vegyes
kar Mendöl Ernő
vezetésével
előadott
karének
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és Geduly Henrik iktató beszéde után elhangzott a leg
nagyobb lutheránus esküvés.
Ezután ismét felvonult az impozáns menet a diszt«írembe, ahol D r. Z sig m o n d y Jenő megható szavakkal átadta
a pecsétet az uj felügyelőnek, aki megtartotta hatalmas egész
egyházi életünket átfogó, nagy kocepcióju beszédét. Ezután
az üdvözlések következtek Elsőnek Horthy Miklós őfóméltósága üdvözletét olvasta fel Dr. Szelényi Aladár s utána
Dr. Raffay Sándor püspök tolmácsolta megbizásból a
kormányzói üdvözletét. A kultuszminiszter ur hasonlókép
Írásban küldte üdvözletét, amely után Dr. Ravasz László
a reformátusok nagy püspöke mondott szives és komoly
köszöntést. Az unitáriusok, a gör. kel. egyházak, a
skandináv egyházak, Pestvármegye, az Erzsébet tudományegyetem és az egyházkerületek Dr. Kéler Zoltán által tol
mácsolt üdvözletek után Dr. Magocsy Dietz Sándor, Ziermann Lajos, Taubinger Rezső, báró Kaas Andor, Kapi
Béla püspök és Dr. Szelényi Aladár tolmácsolták a külön
féle egyházi alakulatok köszöntését. Erről a jövő számban
még többet.
f Dr. Oerhauser József. 1864-1923. Csak aki
közelebbről ismerte, tudja, hogy milyen értékes embert
vesztett közegyházunk Dr. Gerhauser József, a csanádcsongrádi egyházmegye felügyelőjének korai s váratlan
halálával. Igénytelen külseje értékes fulajdonságokat, magas
becsű tehetségeket és erényeket rejtegetett. Az istenfélel
met, kegy-ességet, egyháziasságot már a szülői házban
szivta magába. Az iskolák padjaiból kikerülve, mindjárt
szívesen ajánlja fel szolgálatait az egyháznak, előbb Kőszegen
mint az egyház presbitere, majd felügyelője és a felsővasi
egyházmegyének törvényszéki bírája tesz hasznos szolgá
latokat; később Szegeden mint presbyter, majd 18 éven át
mint az egyház felügyelője minden lehetőt megtesz a gyenge
egyházközség megerősítésére. Az egyházmegyei gyűléseken
tevékeny részt vesz, sokszor irányitólag hat felszólalásai
val ; az éveken át beteg Hász Antal egyházmegyei felügye
lőt ö helyettesiti a gyűléseken, szinte belenő az elnöki
székbe, úgy hogy Hász A. lemondása után másra nem is
gondol az egyházmegye, ót választja meg vezérének. Hat
éven át kormányozza tapintattal, bölcsen az egyházmegye
hajóját, felügyelői állását nem tekintve puszta dísznek, de
kötelezésnek az állásával járó teendőknek példaadó, lelkiismeretes teljesítésére. A birói pályán is fokozatosan emel
kedett egész a kúriai biróságig. Élte fogytáig a végkimerü
lésig dolgozott ; hivatalában, íróasztala mellett esett össze
s négy órai vívódás után, nejétől, kivel a legpéldásabb
szeretetben élt s egyetlen derék fiától bucsuzkodva, kar
jaik között csendesen elszenderült. Amilyen szép, zajtalan
volt élete, olyan szép csendes volt halála. Folyó hó 14-ikén
kisértük ki a szegedi temetőbe, végső nyugalma helyére.
Legyen áldott a szó legvalódibb értelmében „igazinak
emléke.
S. /.
Mihalovlc* Samut föesperessé választotta a nógrádi
egyházmegye. A köztiszteletben álló béri lelkészt majdnem
szótöbbséggel választották meg főesperessé. Beiktató
ünnepélye a közeljövőben történik meg.
Pestszentlörincen az evang. ifjúság márc. 18-án jól
sikerült Petőfi-ünnepélyt rendezett, amelyen Dr. Kovács
Sándor theol. tanár tartott ünnepi beszédet. A jól sikerült
ünnepélyt ének, zene és szavalatok színezték.
Erzsébetfalván szép márciusi ünnepet rendezett az
Ev. Énekkar Falvay Jenő és Walter István karmester közre
működésével. Az ünnepély 50,000 kor. tiszta hasznot jöve
delmezett.
Debrecenben nívós Petőfi-ünnepet rendezett a
Luther-szövetség, melynek kiemelkedő pontja volt báró K a a s
Albert ünnepi beszéde, amelyben a történetfilozófus sze
mével állapította meg a mostanában folyó Petőfi-ünnepekről, hogy azok különféle jellege is mily erősen visszaadja
korunk ideáltalanságát. Petőfiben a látnok, a tiszta erkölcsi
alapokon megmaradó zseni az, amely különös vonzóerővel
hat. Hamvas József Petőfi esztétikájáról tartott előadást.
Az Ev. Vegyeskar számait rajtuk kívül vonzóan élénkítették
dr. Kabánfy János, Baja Mihály beszédei és Hammerstedt
János, Havass Gáborné, Halassy Mariska hatásos művészi
számai.
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A keszthelyi prot. fiókegyházaknak f. hó 11. és
12-én vendégük volt ifj. Victor János lelkész, az Ev. Kér.
Diákszöv. főtitkárának személyében. — Vasárnap d. e.
istentiszteletet tartott, d. u. pedig a prot. fiókegyházak által
rendezett sikerült PetÓfi-ünnepélyen mondott „A mi Petőfink“
címen emlékbeszédet. — Hétfőn d. u. a fenti Kör elnök
ségének kérésére a Gazd. Akadémia tanári karának számos
tagja, nagyszámú prot. és kath. hallgató előtt a magyar
ifjúság lelki feladatairól tartott előadást.
Állítólag egy jórészben prot. helyiségben az uj
methódista egyház 5000 iélekszámmal alakul meg.
Egyik ev. nagyközségben a baptisták azzal dicsek
szenek, hogy 50 milliójuk van a templom felépítésére.
A példa vonz . . . ?
/
Luther liturgiáját fogja bemutatni nagycsütörtök
este 6 órakor a Deák-téri Luther-Szövetség, amikor szö
vetségi tagjaink testületileg fognak az úrszentasztalához
járulni. A Deák-téri templom közönsége, amely jórészben
eddig is megértette az igazi lutheránus istentisztelet lénye
gét, ha el is sajátítja majd az egyszerű, de szép Gregorián
melódiákat, bizonyára meg is fogja kedvelni majd. A litur
gikus részt egyébként Kuthy Dezső elkész fogja előadni,
az úrszentvacsoráját pedig dr. Raffa\y Sándor püspök fogja
kiosztani.
A Lutheránia az ünnepek alatt nagycsütörtökön
este a lutheri liturgia keretében és husvét első ünnepén
fog közreműködni az ősi »nagy glória" szólóbetétes
cantale előadásával. Egyébként pedig erősen készül a nagy
zeneakadémiai Petőfi ünnepélyre.
A Luther-Otthon ifjúsága a centennárium alkal
mából márc. 15-én tartotta Petőfi ünnepélyét. Az ünnepély
a Magyar Hiszekegy-el kezdődött. Utána Nagy Endre böl
csész. halig, tartott felolvasást Petőfi költészetének hatá
sáról a reformkor és a szabadságharc közéletének szelle
mére, s rámutatott Petőfi jelentőségére a magyar irreden
tizmus küzdelmeiben
Ezután a zenekar összjátékkal
magyar dalokat adott elő, majd Czikély Ernő műegyetemi
hallgató szavalta el Petőfi: A ledőlt szobor cimü költe
ményét. Utána az énekkar adta elő Petőfi 2 népdalát,
majd Magyar Zoltán joghallgató szavalta el Petőfi: Ha
férfi vagy légy férfi c. költeményét. A zene és énekkart
Huszár Béla műegyetemi hallgató tanította be és vezette.
A szépen sikerült ünnepély a Hymnus eléneklésével ért véget.
Tragikus halállal vált meg szeretteitől Szabó Kál
mán középpalajtai, nógrádmegyei lelkész a megszállt terü
leten. Temetési szertartást végzett éppen, amikor a nyitott
sir mellett összeesett s úgy vitték haza eszméletlen. Nem
is tért magához. Úgy érkezett haza, a mi örök hazánkba.
Legyen emléke áldott!
Kimutatás a magyarhoni ág.hitv. ev. Misszióegyesület
pénztárába 1923. január 1-től február 28-ig befolyt össze
gekről: A) alapítványok: özv. Győry Vilmosné szül. Székács
Etelka lélkészözvegy, Budapest 2000, B) tagdijak 1923. évre:
Kótsch Mihály lk., Pusztavám 20, Lauff Géza vallástanár,
Sopron 50, Limmermann János lk., Kajka 3, Kajkai Ifj.
Egyesület 3, Balfi Nőegylet 100. C) Offertóriumok, gyűj
tések, adományok: Magyarboly 700, Sárvár 289, Arnód 664,
Magyarszombathely
Pilisi Márton, Mezőberény 1000,
Majos 90, Tinschmidt Sándor lelkész, Majos 100, Ágfalva 694,
Sonpronbánfalva 1922. évre 230, Sopronbánfalva 1923.
évre 555, Kiskőrös 300, Hegyeshalom 150, Kispéc-Kajár 130,
Liszó 320, Harka 301, Tokaj 210, Pusztavám 400, Kótsch
Mihály lelkész, Pusztavám 80, Siklós 530, Balfi Nőegylet 200,
Balf 70, Rábaszenttamás 310,Hfebaszentandrás 150, Harta 100,
Kajka 92689, Kajkai ev. Ifjak Egylete 3211, Lelkészlak,
Kajka 200, Oroszvár 141, Bielka Anna, Budapest 300, Vár
palota 125'88, Snur 50 korona.
Broschko G. Adolf
pénztáros.

Pfispökvárás. A bányakerületnek püspöke, Dr. Raffay
Sándor a látogatásra kijelölt szarvasi és kondorosi egyhá
zakat április hó végén és május elején szándékozik meg
látogatni. Április 25-én érkezik Kondorosra honnét április
30-án Szarvasra vonul. Mindkét egyházközség benső
séges örömmel készül főpásztorának méltó fogadtatására.
Kiadásért fe le lő s: PAP FERENC.
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Ügyvédi és bírói vizsgára,

IIílIIISnmÍHÍrmlíímŰImfflHHÍÍ^^

amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k ik ö lc s ö n z i a

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , Jé g b iz to sítá so k a t,
B e tö ré s e s -lo p á s b iz to sítá so k a t.
É le t- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át.

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ

B U D A P E ST

SZEGED

IV., Váci-utca 51, II. em.

V

ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.

T e m p lo m -té r 5. szám

biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p e s t e n , IV., F ő v á m - t é r 2 , f é l e m e l e t .
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.

ráiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilin;

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

R u t t k a y S .:

„Konfirmandusok könyve"

l Konfirmandusok Kátéja

Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Szent

Irta Dr. Raffay Sándor. — 6-ik javított kiadás. — Ára 40 K

királyi-utca 51), Kókainál és a szerzőnél Szarvason.

♦♦

Ára bérmentve 25 korona.

Sztehlo András :

V allásban a k o n firm á c ió o k ta tá s á r a
Ára 40 korona

<S>¥
o k ta tásh o z

Kaphatók:

K o n firm áció i
szükséges könyvek,

k áték :

Magyar nyelven : Blázy :
K; Geduly: 26 K; Koren: 30 K;
Mayer: 25 K; Raffay:
K; Ruttkay: 30 K.
Német nyelven: Ruttkay: 30; Soproni lelkészi kar: 50 K. (Kötve)

K OKAI LA JO i
kiadásában
BUDAPEST, IV., Kameriuayer Károly ntca 3

Mutatványpéldányt ingyen küldünk

nm i

Kaphatók a

LUTHER- TÁRSASÁG

EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

Budapest, VIII , Üllői-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

Uj imakönyv fiatal nők szám ára!

„Szoros kapu, keskeny ut”
Elmélkedések és imádságok protestáns leányok számára- I r t a : CZ E G L É D Y SÁNDORNÉ KOSA MARGIT.
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

A közeledő Nagypénteki ünnep alkalmából ajánljuk a kiadásunk
ban megjelent

Nagypénteki passio
fordította és összeállította Törtek! Lajos ev. leik.
c. füzetet az egyházközségekben való bevezetésre. — Egy példány
ára 42 korona. — Megrendeléseket kér

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

KIS TIVADAR ♦ PÁPA
Postaliók 12.
-XYV^.

Scholtz T e s tv é re k
könyv- és p a p irk e re sk e d é se

Budapest, IX. kér., Ferenc-körut 19—21. szám

Ugyanitt megrendelhető

Közönséges vasárnapi im ádságok
eyyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t: tfiz-, jég-, betörés,
baleset-biztosításokat. —
Legelőnyösebb feltételek.

♦

Képviseletek az ország
minden v á ro s á b a n
:: és k ö z s é g é b e n . ::

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 57917.

IX. évfolyam.

Budapest, 1923. április 1.

S z e r k e s z tő s é g é s k ia d ó h iv a ta l:
Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

Megjelenik minden vasárnap.

Alapította: Dr. Rafffay S án d or
Szerkesztésért felelős:

Dr. C sen g ő d y L ajos
Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉG

Mert meggyőzte a halált...
í*~

\

Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a
megfeszített Jézust keresitek.
Máté 28.5.

Akik a Bűn bacilusaitól meg tudtátok őrizni szive
teket — ti ne féljetek!
Ti sem, akik a kultúra, az önhitt és oly magabiztj
kultúra bacilusaitól is tiszták maradtatok — ne féljetek . . .
Amikor a feltámadásról van szó . . .
Aki meg tudott maradni mindvégig az Igazság utján,
a Jóság ösvényén, a becsület mezején, a Szeretet szivet
melegítő, lelket éltető áramában — annak nincs mit félnie
akkor se, ha majd a végső, a nagy leszámolás következik.
Az Igazság, Jóság, Szeretet útja egyenesen ivei mind
magasabbra. Törés nélkül visz, vezet, emel, vissza nem
hajló égbevesző szivárványhid gyanánt az örök hazába . . .
Akik rajta járnak, azok hazaérnek ott, odaát, azoknak
félniök nincs okuk . . .
De riadva rezzen össze, döbbenéstöl dobog fel a
szív a keblekben, amelyek más, talán könnyebb utakon

járva, járták végig az élet országutját 1
A félelem az első érzés — és méltán — azokban a
keblekben, akiket megszéditett a XX. század emberhatalma,
akik elhitték, hogy a komoly tudomány talárjába, a művészet
hangulataiba öltözött Bűn festéke igazi az élet arcán . . .
A reszkető, rekedt ordításba elvesző remegés lesz
úrrá az ilyen felett, már amikor a Halál csontijainak szorí
tását is érezni kénytelen a torkán s ezután látnia kell,
hogy im ezzel sincs vége még mindennek.
Nincs vége.
Mert a sir nem egyenlíti ki az élet tartozásait.
Csak az, ami utána jő . . .
A meghalás klasszikusairól nem is szólva, ime
két eset:
I. Vilmos német császár haldoklása utolsó perceiben
tükröt kér. Belenéz. S azt mondja : „Hát igy néz ki a halál ?“
Voltaire francia felvilágosodott filozófus pedig halálfélelmében vagyona felét Ígéri orvosának, csak mentse,
mentse még meg a haláltól.
Ti ne féljetek!
Onnan túlról jött az angelos, a hírnök, hogy el
hozza husvét hajnalának biztató üzenetét.
Fölfigyelünk rá ma is I
A Bűn bacilusaitól testileg és szellemileg meg"
fertőzött, elbolonditott, a Mammon körül haláltáncot járó
világban.
És a Halál legyőzőjének zeng ajkunkon dicsőítő ének i
Halál, hol vagyon fullánkod, koporsó hol diadalmad?

13. szám

E lő fizetési ár fé lé v r e 3 0 0 kor.
E gyes szám ára 2 0 k o ro n a .
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

Husvét.
Mintha temetőben járnánk!
Mindenütt az enyészet jelei meredeznek reánk.
Országunk megcsonkított területén nincsen
ma már igazi öröm. Maholnap már a reménység
is kivész.
Evangéliumi egyházunk számban meggyön
gültén, öntudatban elaléltan, testvérszivek által meg
nem értve, szárnyaszegetten gubbaszt a múltak szép
emlékeinek romjain. Az uj idők jelszavas szelleme
nyomott hagyott a hívek gondolkodásán s meg
rendítette áldozatos egyházszeretetét. A pásztorokat
is megverte az Ur. Tekintély, rend, hűség tartása,
munkás kötelességteljesités, a romokon uj alkotá
sok emelésének készsége, önmegtagadó emésztődés
az egyház szolgálatában és építésében csak a
kevesebbek életideálja manapság.
Halódunk! A sirt is kinézték már számunkra
ellenfeleink. A maradékot is szedegetik már lassan
ként az újfajta felekezetek. Újak és mégis régiek,
melyek ősidőktől fogva mindig a bomlásból, a
mállásból, a hulladékból éldegéltek.
Van-e még számunkra élet reménysége ?
Van-e még részünkre feltámadás?
Jézus szava hallik: „Én vagyok a feltámadás
és az életi“ Mi csak úgy élünk, csak úgy élhetünk,
ha Krisztus él mibennünk. Nekünk csak a krisztusi
lélek adhat megujhódást, biztosíthat jövendőt!
Vissza hát Krisztushoz! Vissza az evangéliumhoz.
Legyen egyszer már nekünk is feltámadás? hozó
igazi husvétunk. Senki se keresse önmagát az
evangélium egyházában, hanem csak az evan
géliumot. Senki se szolgálja önmagát, hanem egye
dül csak az Urat. Senki se nézze a maga érdekét
és a maga dicsőségét, hanem csak azét, akinek
szolgájává szegődött. Senki se fecsérelje el napjait
üres hivalkodással, léha fecsegéssel, hanem alko
tásokban és lelkek hitének felépítésében állítson
magának élő emlékeket.
Régen nem volt olyan nehéz egyházunk
sorsa, mint manapság. Sohasem volt nagyobb
szükségünk a jézusi lélekre, mint most. Ragadjuk
meg, tegyük élővé magunkban a Krisztust.
Ő a ’feltámadás, ő az élet| És mi élni akarunk!
Dr. R. S.

---------------------
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mindennapi kényéi.

Minden korszaknak megvan a maga dog
mája. Ez foglalkoztatja a gondolkozást, ebből lesz
nek a jelszavak, ez izgatja a tömegeket.
Volt úgy, hogy a hitélet teremtette ezeket a
dogmákat. Más időkben a tudomány egyes ágai
hozták létre, máskor az államélet. Mindig kizáró
lagos erővel léptek föl, áthatották korukat és még
ellenségeiket is arra kényszeritették, hogy általuk
gondolkozzanak.
Ma a gazdasági dogmák korában élünk.
Ezeknek támadnak tudósai, apostolai és rajongói.
Milliók gondolkozása küzd az egyes tételek ellen
vagy mellettük. Vannak inkvizitorok, eretnekek, vér
tanuk és renegátok.
A mindennapi kenyér kérdése az egész világ
problémája. A munka és megélhetés harmóniája
megszűnt. Aki csak jót akar, ennek a visszaállí
tására törekszik. Aki csak rosszat akar, ebben a
zavarosban akar halászni. (
Elvek és rendszerek elméleteivel akarják újra
építeni ezt a feldúlt világot. Amikor pedig a maga
természetes erőiből fejlődő élet nem alkalmazkodik
a mesterséges elméletekhez vagy az üres jelszavak
hoz, akkor a hatalom erőszakával szeretnék rátériteni. Pedig az élet az igazság és az
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világrend alapja az ember. Az egyesek lelki ala
kulatából lesz a tömegek lelke, nemzetek és világ
részek története. Soha semmiféle elmélet vagy
hatalom meg nem változtatta a világot. Az uj idők
mindig a lelkek új alakulásából születtek.
Hogyan lett a lelkeknek ez az uj alakulása?
Mindig úgy, hogy a megalkuvások, hatalmi önzés
és éltető erejüket elvesztett intézmények félrevezet
ték az igazságtól az emberiséget és az emberiség
ennek a félrevezetésnek tudatára ébredt és egy
nagy erőfeszítéssel visszaindult az igazsághoz.
A mindennapi kenyér mai nagy kérdésének
is a lelkekben kell megoldódnia.
Egy nagy számvetésnek
kell végigtisztitani az
emberiséget
és ebben a számvetésben ki kell törölni az önzést,
a mások munkájának leigázását, a szerencsevadá
szatot, a munka nélkül való meggazdagodás go
nosz ábrándját.
A mindennapi kenyér kérdése elsősorban
erkölcsi

Nem a mindennapi kenyér elosztásán kell a
dolgot kezdeni. Pedig ma mindenki csak az osztozásra törekszik. Szántással és vetéssel kezdődik
az élet. Nem a tetejét kell először megkésziteni
az épületnek, hanem a fundamentumát. Minden

kérdés. És ha az, akkor az evangéliomhoz vezet.
Az evangéliomhoz, mely a krisztusi önzetlenséget
hirdeti és felebarátunk szeretetét rendeli el.
Itt van a kérdés megoldása. Könyörtelen
kegyetlenséggel törtünk utat csak a magunk szá
mára, ebből lett az elfullasztó verseny, a tüleke
dés, az emberek letiprása. Ha felebarátunkat épp
úgy tudnánk szeretni, mint önmagunkat, milliók
munkája egymás segítésébe olvadna össze és ebben
a nagy erkölcsi egységben megismétlődnék a hét
kenyerek által lett csoda.
h. j.

Husvét ünnepén.

Húsvéti ének.

igazsággal szemben
tehetetlen az ember.

Hálás szívvel, boldog hitben
Áldunk Téged, oh nagy Isten,
Hogy ez ünnep ránk virradt.
Megnyílt a sötét sir szája,
S a koporsóbul kiszálla
A te Egyszülött Fiad.
Tél burkából fű-fa zsendül
Égen-földön ének zendül,
Kivirágzik mind a sir;
Odaáll a Jézus hozzád,
Megsimitja könnyes orcád,
S szólj szelíden igy: „Ne sírj!“
Nem sírunk reménység nélkül,
Lelkünk a sírral kibékül,
Csillag fénylik éjjelén.
Te világíts, te tarts ébren,
Csüggedésben, magyar-éjben,
Drága csillag: szép remény!

S. K.

\

Dallama: Krisztus Urunknak áldott születésén.
Irta: Sántha Károly, Bpest, 1922.

1. Jön vérbe mártott ruhába öltözve
Az Üdvözítő, az Ige, az Eszme;
Mennyei sereg halad a nyomában,
Fehér ruhában.
2. Jön a Megváltó husvét-ünnepében,
Fején korona, pálmaág kezében;
Allelujával köszönt Téged, Felség,
A nagy mindenség.
3. Oh jöjj azokhoz, kik némán zokognak:
Légy segítségül szegény magyaroknak,
Kik gyászban járunk és kifosztva végkép,
Csak hitünk él még!
4. Hitünk mécsével bolygunk a sötétben,
S hitünk erős, hogy él Isten az égben,
S mint szent Fiának adott diadalmat,
Nekünk is azt ad.
5. Fel, bánatos nép, Magyarország népe,
Vesd le a gyászt és öltözz fel fehérbe:
Lesz még husvétod s a győzelmi ének
Feltör az égnek!
S. K.
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A megnyílt Sír ü n n ep én ...
tem plom ainkról...
Imádkozni mindenütt lehet: ama bizonyos
zártajtaju kamarában éppen úgy, mint avéghetetlen természet ölén, azért hiába, mégis a templom
az a hely, mely áhítatot ad a léleknek, megnyug
vást a gondolatnak, szárnyat az imádságnak. S
azért gyakran elgondolkodom afölött, miért is
vannak a mi templomaink az istentisztelet idején
kívül mindig elzárva. A többi templomokba
bármely percben betérhetni, pedig némelyek iga
zán vagyonokat £rő drágaságokat rejtenek misz
tikus félhomályukban. Mig úgy nálunk, mint az
északi protestáns országokban nyitott templom
ajtót csak nagy-nagyritkán találni. Nekünk tehát
csak meghatározott napokon és órákban lehet
látogatóba menni Isten házába. És sajnos — vagy
talán éppen azért — még ezeket a gyér fogadó
napokat sem igen használjuk ki.
Sok lelkésszel hozott már össze az élet, de
ha a beszélgetés éppen erre a tárgyra terelődött,
még egytől sem hallottam, hogy meg lett volna
elégedve temploma látogatottságával. Én nem
akarom a hanyag templomlátogatókat védeni. Tá
vol legyen tőlem. Tudom. Ha valaki igazán el
akar menni, a legtöbb esetben el is megy. Néz
zük csak vasárnaponként a kath. templomba- és
ból özönlő embertömeget. És mégis, néha igazán
az emberi akaraton kívül eső dolgok tartják vissza
az utolsó pillanatban. A gyerek, cselédügy, várat
lan vendég stb. s tb , sokszor a legegyszerűbb, leg
profánabb dolog; 20 perc, 10 perc, de elmúlt a
templombamenés ideje, elkéstünk. Pedig szeret
tünk volna elmenni. Egész nap rosszkedvűek
vagyunk, de hiába.
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Strindberg „H usvét“-ja.
Strindbergnek alig van harmonikus alkotása. A leg
több művéből örömtelenség, elkeseredés, gyűlölet árad ki.
Jelleme úgyszólván neuropsychopatikus alapon fejlődött ki
és ez a diszharmónia rányomja bélyegét műveire is Vannak
oly alkotásai is, pl. az „Inferno“, melyek egyenesen pato
lógiások. De honnan ez a diszharmónia? Ha ezt egy
gyökérből lehetne levezetni, akkor meg is volna magyarázva
a „Strindberg-probléma“. Csakhogy ez nem oly könnyű
dolog. Annyi bizonyos, hogy nem annyira terheltség volt
az nála, mint inkább szerencsétlen életkörülmények ered
ménye. Az ö élete végig csalódás, szenvedés, valóságos
tragédia. Csak egy néhány kimagasló pontja volt életének,
mikor úgy látszott, hogy egy időre legalább megtalálta az
élet értelmét és vele lelke egyensúlyát.
Egy ilyen rövid időszaknak a dokumentuma: „Husvét“
cimü drámája. Abból az időből, midőn nagy lelki krízise
után a pozitív keresztyénségben talált egy időre megnyug
vást (1900.). Aháromfelvonásos passzió-játékban egy család
dal ismerkedünk meg, melyre csőstül rászakadt a szeren
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Aztán meg még az istentiszteletekre is be
hatol az emberi gyarlóság, a világi hiúság. Sokszor
a legsemmisebb dolog eltereli a figyelmet a szent
beszédről, elvonja a lelket az igazi mély áhítattól,
mely nem hall egyebet, csak a Megváltó vigasz
taló, biztató és bátorító szavait, nem lát egyebet,
csak a jóságos Isten végtelen irgalmát, nem gon
dol egyébre, csak a hit gyógyító balzsamára, a
vallás vigasztaló erejére.
De . . . Sétálok, járkálok. Bevásároltam. Szó
val kint vagyok. Remeken süt a nap. Gyönyörű
tavaszi idő. Lelkem ujjong a természet ébredésén.
Ünnepi hangulat tölt el. Nyitva a templomajtó.
Bemegyek. Egy lélek nincs ott. Egyedül vagyok
az Istennel. Elmondok egy rövid imát. Nem kell
hozzá imádságos könyv. Másnak az érzése, más
nak a szava. Nem. Csak egy sóhaj. Es az én
Istenem megérti azt. Öröm ért; bánatom van,
nyugtalan a szivem. Bemegyek az én Istenemhez.
5 percre, 10 percre. S nyugodtabb vagyok.
Oly szép, oly boldogító az, ha
akkor mehetek az Isten házába,
mikor szükségét érzem.
Tudom, hogy a zárt templomajtók százados
szokását az én kedvemért nem fogják megváltoz
tatni; lehet az is, ha megnyílnának az ev. templo
mok ajtai, azokba akkor is ritkán tévedne valaki,
mint ahogy az egyetlen nyitott ev. templomban,
mellyel életemben találkoztam, egy lélek se volt.
De éppen az a negyedóra, melyet ott töltöttem
nagy aggodalmamban, szomorúsággal, kétségbe
eséssel a szivemben és annak a megnyugtató, vigasz
taló érzésnek, — amely akkor beleszállt zaklatott
szivembe — a visszhangja, utóképe még sokáig,
sőt még ma is ott rezeg a lelkemben és azért
csétlenség. Az apa, aki mások pénzét elsikkasztotta, emiatt
a börtönbe került. Az anya életösztönből védi az urát, de
lelke mélyében homályosan érzi annak bűnét Főhitelező
jük (Hindquist) minden percben kiűzheti őket a házból.
Legnehezebben viseli a család szégyenét a nagykorú,
önérzetes Elis, menyasszonyával Krisztinával, aki egyszer
mar felbontotta az eljegyzést. A cselekmény Nagycsütörtökön
indul meg. Elis megtudja, hogy egyik tanítványa, Petrus,
bölcselettudorrá lett, úgy hogy Elis egyik munkáját kiirta,
de azért mégsem hivta meg őt diszlakomájára. Majd haza
jön a háznál lakó Benjámin és jelenti, hogy a latin nyelv
ből megbukott, ami, Benjámin lévén a legjobb tanítványa,
nagyon árthat Elis tanítói hírnevének. És hazatér a fiatal
Eleonóra, a ház leánya, akit a családi szerencsétlenség
annyira megrázott, hogy gyógyító intézetbe kellett szállítani.
De csodálatos, hogy épp e borzasztó környezetben fakadt
ki felkében a segítő szeretet és a hit virága. Ő hoz uj
életet, gyógyulást e meggyötört családba. De az ő egész
magatartásában van valami álomszerű. Hazatérőben a maga
ártatlanságában bement egy virágüzletbe, kiválasztott magá
nak egy sárga húsvéti liliomot és mivel ember nem volt a
boltban, egyszerűen letette a pénzt a névjegyével együtt.
(A virág: szimbólum ; a sárga liliom a svájci néphit szerint
fájdalomcsillapító.) A második felvonás Nagypénteken megy
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idegen helyen minden nyitott katholikus templomba
bemegyek és imádkozom az én Istenemhez az én
hitem szerint.
Keveset követel tőlünk a mi hitünk és meg
szoktuk, hogy még azt a keveset se tesszük meg
és mind messzebbre jutunk Brand „mindent
vagy semmi“ felfogásától.
Tudom, hogy a megnyílt t^mplomajtók sem
tennék vallásosabbá, templombajaróbbakká az em
bereket, de azt hiszem, sok
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Fokozní istentiszteletünk áhítatát!
Részlet Kuthy Dezső előadásából.

A Deák-téren már kétizben (nagycsütörtökön
most harmadszor is) bemutatásra került az istentiszteleti liturgia. A múlt év nagycsütörtökén a
teljes, vagyis a prédikációs és az urvacsorai istentisztelet egyesitett liturgiája, a tanév megnyitása
alkalmából pedig csak a prédikációs istentiszteleté.
Akarattal használom azt a kifejezést, hogy
bemutatásra került, mert a gyülekezet csak mint
hallgatóság vett részt azon istentiszteletek litur
nőnek
*
giáján és nem kapcsolódott be abba. Sajnos ez
a szivéből beszélek, kiknek leikéből a sivár jelen kezdetben nem is lehet másként, de az igen
még nem ölte ki a hitet. Mert nem ismerek sze nagy baj. Egyrészt azért, mert a lutheránus isten
rencsétlenebb valakit e földön, mint egy vallás tiszteleten kántor nincs, annak nem jut önálló,
talan nőt, ki elvesztette az utat az Isten házába. csak kisérő szerep s csak két faktor van, lelkész és
Mert hiába keresi azt majd egyszer, nem fogja gyülekezet. Ezek között kell hogy állandó legyen
azt többé megtalálni. És az ilyen nőktől őrizze a kölcsönhatás. S liturgiája igy a
meg a Mindenható az amúgy is nehezen sújtott,
kölcsönös építést
szegény magyar hazát.
K. J.
szolgálja. De baj azért is, mert igy az a tény,
hogy a gyülekezet csak hallgatóság volt, sok kri
tikára adott alkalmat. Hány, de hány kritika
Egy evang. papné a felvidékről pestre jövet, ügyei hangzott el, jutott el hozzám is. Kedvező és ked
nek elintézése közben leányával együtt szükségét érezte
vezőtlen. Az egyik szerint túl hosszú, a másik
ann^k. hogy Isten házába betérjen. Az útjába eső r. kath.
szerint nem lehet elég hosszú.
nyitott templomba tért be, ahol éppen prédikációt tartott
Némelyek nagyon is monotonnak, mások
egy jezsuita. S miről beszélt? Éppen arról, hogy ha egy
túlságosan változatosnak találták. Ellenzői közül
evang vagy. prot. ismerőse meghal az igazhitű kath.-nak,
a legtöbben azzal érveltek ellene, hogy valóságos
úgy el ne menjen a temetésére, n^rt elkárhozik. S nem
mise. Ezek persze nem ismerik a lényegbeli kü
lesz más sorsa akkor sem, ha ilyennek az esküvő
lönbséget a katholikus és lutheránus istentiszte
jére elmegy prot. templomba. Milyen jó (?) volt — mondotta
let, valamint a mise és az úrvacsora között. Az
— hajdan, amikor kath. és prot. még csak egy födél alatt,
álprotestáns babonával
egy házban sem lakhattak. (Pl. Pesten egész az 1790-es
számolnunk kell minden ilyen esetben,
évekig prot. ember házat nem vehetett!!) — A meglepett
amely
előtt ha a lelkész énekre nyitja a száját, a
papné bizony nem igen találta ezt jónak, mert bizony
gyónásimánál letérdel s horrendum dictu: ha
könnyekre fakadva jött ki az áhitatról(l).
végbe. A tegnapi napsugár elbújt, kemény hideg állott be,
hó fedi a tetőket és utcákat. Elis anyja kívánságára áttanul
mányozza az apjára vonatkozó periratokat, de semmit sem
talál, aminek alapján perújítással, vagy fellebbezéssel
lehetne élni. A városban beszélnek a virágkereskedésben
történt betörésről és minden pillanatban várható Eleonóra
letartóztatása és az esemény által a család uj megbélyeg
zése. Krisztina a székesegyházba megy egyik barátnőjével
és a háládatlan Petruszszal. Hindquist pedig bejelentette
látogatását. Elis és az anyja kétségbeesnek. Csak a gyer
mekek maradnak nyugodtak, mert Eleonóra azt mondja,
„hogy Nagypénteken minden embernek szenvedni kell,
hogy megemlékezzenek a Megváltó szenvedéseiről — de
majd jön a szenvedés után a feltámadás“. Harmadik fel
vonás : Husvét előestéje, Hindquist nem jelent ugyan meg,
de az anya és fia mégis a legrosszabbra vannak elkészülve.
Azonban a nap folyamán minden jóra fordul, úgy ahogy
Eleonóra megjövendölte. A virágkereskedő megtalálja
Eleonóra pénzét és igy nyilvánvalóvá lesz az ő ártatlan
sága. És megjelenik a rettegett Hindquist, aki nem űzi ki
őket a házukból, nem foglalja le bútoraikat, hanem lemond
követeléséről, azon feltétel alatt, ha Elis meggyőzi magát
és azt a két embert, akit legjobban gyűlöl, Petruszt és az
általa maradisága miatt annyira lenézett tartományi hely

tartót személyesen felkeresi. Visszatér Krisztina is, aki
csak próbára tette vőlegényét és a tavaszi nap is újra
kitört a szürke felhők mögül.
íme a romboló, a harcoló, az égvivó Strindberg
alázatot, önmegalázkodást hirdet e művében 1 Az tanítja itt:
„törjük le éniségünk makacs büszkeségét és vessük
magunkat porba a Megváltó előtt, csak úgy lehetünk
részesei a megváltásnak.“ A húsvéti evangélium pedig a
két gyermek (Eleonóra és Benjámin) szavaiból hangzik
felénk. Az ő tiszta szivüket az a mélységes gyermekded
hit hatja át, hogy az üdvözülés útja a szenvedésen át vezet.
Ezért akarja Eleonóra magára vállalni apja bűnét és ő
érte és egész családjáért vezekelni. Benjámin pedig Eleonóra
helyett akar börtönbe menni. Az övék a mennyeknek az
országa. Máskép áll a dolog a felnőttekkel, Heystné a leg
nagyobb veszély közepette mégis beismeri, hogy tudott
ura sülyedéséről, hogy bűnrészes az ő eltévelyedésében,
mert vissza kellett volna tartania és hogy ezért épp úgy
meg kellene bűnhődnie neki is, mint az urának. Legkemé
nyebb nyakú Elis és a leggyöngébb a nehéz napokban
Krisztina. A csapások nem hozták őket közelebb egymás
hoz, sőt inkább válaszfalakat emeltek közöttük. Őket nem
tisztította meg a szerencsétlenség, ellenkezőleg, Elis fékte
lenül dühöng sorsa ellen. Ezért méri rá a visszataszító
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feszület van az oltáron, — az mind-mind katholikus.
Egyetlen evangélikus sajtóorgánomunk is egy
rövid gesztussal elintézte a liturgiát. Különös,
hogy egy zsidó lapban kellett olvasnom s a leg
kevesebb ember szájából hallottam azt a megálla
pítást, hogy: á h íta tra hangoló.
Pedig hát ez az egyetlen kérdés: a z -e , vagy
sem. Hogy lutheránus-e, azt eldöntötte Luther.
Hogy tulrómai-e, arra megfelelt 90,000.000 luthe
ránus a világnak, aki nálunknál sokkal szorgal
masabban látogatja liturgikus istentiszteleteit.
Hogy szép-e, arra a kérdésre megfelel a zeneértök
részéröl századok óta kialakult közvélemény.
Itt csak ez az egy kérdés: épitő-e, áhítatra
hangol-e. S erre a kérdésre testvérem, csak akkor
tudunk majd megfelelni, ha nemcsak hallgattuk
mint publikum, hanem belekapcsolódtunk mint
gyülekezet!
Én, mikor először résztvettem azon, szent
fogadást tettem, hogy amint önálló lelkész leszek,
egyházamban én is bevezetem. No és ha a gyü
lekezet nem kívánja? Az, hogy a gyülekezet kí
vánja, ismeretek előfeltétele. És mikor megismerte
kívánta is. Az én volt szepesi egyházamban
a z öregek h a ttyú d a la és a
k isg yerm ek ek első éneke
a litu rg ia szó la m a i lettek.

Luther feledésbe ment énekei s arany énekköltészetünk többi régi és uj gyöngyei közkinccsé
lettek. Templomban, iskolában, magánházakban
erdőn és mezőn a pihenés óráin és munkaközben
istent dicsérő éneket énekelt a mi egyházunknak
a környéken híressé vált liturgikus napra.
Es jött a forradalom. Mindenütt rablás, vere
kedés. Ott .rend volt. Mert harmónikus volt az
külsejű, de keresztyén érzésű Hindquist azt a nehéz próbát.
Mintha Strindberg azt akarná m ondani: „Ezek az idősebb
emberek képtelenek a szeretetre, a másokért, mások miatt
való szenvedésre" íme a töprengd, az örökké kételkedő
Strindberg! Két kézzel megragadja a húsvéti evangélium
egyik elemét, de mintha mégis felsóhajtana a húsvéti ének
hallatára Goethe „Faust“-jáv al: „Én hallom az igét, de hinni
nem tudok." A „Husvét“ cimii drámája tehát nem annyira
a szilárd hit, a határozott meggyőződés drámája, hanem
a megváltás utáni sóvárgás, a harmóniát kereső lélek
drám ája. . .
Miért mondja különben E lis: „Érted-e? A kiengesz
telő, megszenvedett bűnünkért és nekünk mégis tovább
kell folytatnunk a fizetséget, mert senki sem fizet meg
helyettünk. . .“
Ez elénk meredő kérdőjelek ellenére azonban senki
sem fogja a boldogtalan költő eme drámáját megilletődés
nélkül olvasni husvét szent ünnepe alatt.
Dr. Sz. Ö.

Ha a szellemet ma nem ismerik el, senki
nek sem oly közömbös, mint a szellemnek.
A materialistában sokszor több a szellem, mint
haragos ellenfelében.
(A. Lhotzky.)
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egész élet. S nem tudta-e azt nagyrészt az ének
varázshatalma, amely nemesit, jobb is lesz.
Akik énekelnek, bizton maradj, vélek,
Gonosz ember ajkán
Nem csendül fel ének.
Testvéreim! Ilyenek vagyunk, a magyar
nótáskedvü nép. Lutheránusok vagyunk. A luthe
ránus énekes n ép !
Ismerjük meg és énekeljük a liturgia dalla
mait és a lutheránus egyházi zene minden munkáit,
hadd vegyüljön a mi énekünk is bele a világ
90.000,OCX) evangélikusának egy tömegébe s egy
házi istentiszteletünk és ez is életünk legyen egy
hatalmas Isten dicsérő C antate!
Az evangélium mélységei felé. A békéscsabai
evangélikus nagy egyházban is bevezették a böjti liturgikus
istentiszteletet. Minden szerdán délután — a szellőkben
lakó hívek számára, — Szeberényi Gusztáv tót nyelvű
istentiszteleteket tartott, minden csütörtökön délután 5 óra
kor az intelligens magyar hívek számára a központi lel
készek felváltva liturgikus istentiszteleteket tartottak. A hívek
teljes megértéssel fogadták, megkedvelték s hogy ezek az
istentiszteletek ne sötétben tartassanak, közadakozásból,
amely 200,000 koronát eredményezett, bevezettették a kis
templomba a villanyvilágítást. Az egyház kebelében mű
ködő nő- és leányegylet is mindent elkövet, hogy tagjai
ban az evangélikus öntudatot, az egyházhoz való ragasz
kodást ébren tartsa és ebben őket meg is crösitse, azért
vasárnaponként az ev. főgimnázinm tornacsarnokában
vallásos estélyeket rendez. Az első ilyen vallásos estélyét
virágvasárnapján tartotta a következő m űsorral: A műsor
első és utolsó száma az Uhrin Károly, Darida Károly és
Bohus László iskoláiból kikerült gyermekénekkar szereplése
volt, Bohus László vezetése mellett olyan megkapóan szép
éneket nyújtottak e kedves gyyermekek, hogy méltán volt
elragadtatva a közönség, Reméljük, hogy még sokszor
lesz alkalmunk gyönyörködni a kicsinyek lélekemelő szép
énekében. Huszár Etel temperamentumos, precíz zongorajátékát nagyon lelkesen megtapsolták. Feltűnő könnyed
séggel és tisztasággal adott elő két kitűnő részletet,
Tannháuserból. Moldován Gábor ismét növelte sikerét.
Az ő művészetét már jól ismerik s általánosan szeretik
Csabán. Az est központjában Jakabfi György előadása
volt. Jakabfi a hit és vallás forrásáról, a könyvek könyvé
ről tartott gondolatokban gazdag, gyönyörű előadást.
Szebbnél-szebb képekkel tarkított tartalmas előadása
láthatóan nagy hatást gyakorolt a közönségre. Mint
halljuk, a Nőegylet husvét másodnapjára tervezett vallásos
délutánja elmarad, illetőleg kitolódik egy hétre, amikor is
Kaas Albert b r , nemzetgyűlési képviselő, az országos
1 uther Szövetség elnöke és Kuthy Dezső, a fenti szövetség
igazgatója fognak lejönni Csabára.
Az egyház vezetősége arra törekszik, hogy egyháza
kebelében megalakítsa a Luther-Szövetséget, hogy az egyház
építő munkájában résztvegyenek nemcsak a nő és a leány
egylet, hanem a férfiegylet tagjai is. Az egyház gazdasági
bizottságának azt a javaslatát, miszerint a csabai evang.
egyház a nyomor, szegénység, erkölcsi züllés enyhítésére
állítson fel árvaházat, a presbyterium is elfogadta, kiküldte
a szervezőbizottságot azzal az utasítással, hogy hasson
oda, miszerint az árvaház rövid időn belül — egyelőre
tiz árvával, — megnyitassék. A hívek már is hozzák a
40—50 ezer koronákat az árvák számára. Az egyházban élő
áldozatkészségről tanúskodik az a körülmény is, hogy az
egyház 3 és fél millió koronán most szerezte be uj
harangjait. 25 q súlyban. Ezeknek ünnepélyes felavatása
zöldcsütörtökön fog végbemenni, amikor is tót nyelven
Dr. Szeberényi Lajos esperes, magyar nyelven Jakabfi
György ev lelkész prédikál. Az aratni való sok, de kevés
az arató, azok a kevesen azonban kellő hűséggel .és ki
tartással gyűjtik az Ur csűrébe az arravaló gabonát.
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Nem jó a tű zze l játszani.
A békéscsabai parókiákra idegeneket tele
pített be a lakáshivatal, s úgy tudjuk, hogy Szécsényben és másutt is megtörtént ilyesmi.
Pedig talán nemcsak mi tudjuk, hogy törvé
nyek biztosították az egyházi épületekre vonatkozó
lag, azt, hogy még a katonai beszállásolásoknál
is mentesítendők. S mentesek is voltak.
Különösnek tartjuk, hogy a lakáshivatal
egyáltalán nem honorálja ezt a felfogást s nem
áll ezen az állásponton. S ő t. . . Tudomásunk van
esetekről, amikor a miniszter személyes intézke
dése ellenére is benmaradtak a lakásokban a ki
költözésre kényszerültek.
A jogi álláspont szempontjából szomorúnak
tartjuk azt. — Nem jó a tűzzel játszani.
Ha ma a szerény protestáns parókiáknak ez
a sorsa, úgy bizonyos, hogy sor kell hogy kerüljön
a fényes kanonoki és a főúri püspöki lakásokra
is. Amelyek egész bizonyosan több elhagyott, haj
léktalant tudnak befogadni, mint a szerény evan
gélikus parókiák.
Nem jó a tűzzel játszani!

Legrégibb evangélikus cserkészcsapatunk zászlóavató ünnepélye.
Nagy ünnepe volt az elmúlt virágvasárnap
a pesti evangélikus gimnázium cserkészcsapatá
nak: fennállásának 10 éves évfordulóján cserkész
szülők és cserkész barátok körében zászlókat avat
hatott.
Hogy egyházunk már nagy mértékben kezdi
átérezni a cserkészet kulturális jelentőségét, mutatja
az, hogy az ünneplők előkelő tömegében ott lát
hattuk a Lutherania vezérférfiait: Dr. Raffay Sán
dor püspököt, báró Radvánszky Albertet, Zsig
mondy Jenőt, Haberem Pált, Rdsó Lajost és számos
más kiválóságot.
Az ünnepélyt a csapat buzdítást érdemlő
énekkara nyitotta meg a himnusszal. Utána Bereczky Sándor az iskola lelkipásztora imádkozott.
Majd Hittrich Ödön főigazgató méltatta a cserkész
mozgalmat, kidomborítván annak protestáns ere
detét és meleg szavakat intézett az iskola kedves
cserkészeihez, hogy gyarapodjanak hitben, haza
szeretetben az egyház és magyarság javára. Utána
Loisch János tanár, a csapatnak volt felügyelője
nyújtott áttekintést a csapat 10 éves fejlődéséről.
A cserkész történeti szempontból érdekes előadásból
némely általános jelentőségű részletet feljegyezhetünk:
„Örömmel láttam, hogy valamennyi iskolai egyesület közül
a cserkészcsapatban legerősebb az iskola falain túl is kiható
bajtársi összetartozásnak érzése“. „A kezdet nehézségein
átsegített bennünket támogatásával dr. Papp Gyula, a Ref.
Kér. Ifjúsági Egyesület már régebben alakult cserkészcsapatának parancsnoka“. „A reformátusokkal szoros össze
köttetésben állottunk, minek — hálásan elismerjük — csak
jó eredményét tapasztaltuk Legtöbbet fenntartó egyhá
zunknak, iskolánknak köszönhetünk, mely utóbbinak jó
voltából helyiséget, bútort kaptunk“. A hadsegélyző mun
káról, feltűnően sokoldalú egyéb tevékenységről szól, mely
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némileg a behatóan elmélyedő cserkészmunka rovására
ment. Később ezen okulva, a személyi hatásra egyenkénti
jellemnevelésre fektetik a súlyt. Megemlékezik a csapat
gyönyörű tátrai, bihari, kolozsvári, ceglédi túráiról, majd
jelzi a kommün destrukcióját és az azt követő nemzeti
ébredést.
„Sikerült a cserkészet iránt a szülők érdeklődését
felkelteni és velük érintkezést találni, ami nemcsak a
csapatnak, de az iskolának is javára válik“.

Azután Serédy Lajos professzornak alkalmi
költeményét szavalta Hugyecz Géza őrsvezető.
Követte ezt a parancsnoknak, Barcza Imre keresk.
kamarai főkönyvtárosnak költői beszámolója, mely
után az ünnepély fénypontját éri a zászlóavatásban.
A két, magyarruhás lánykáktól övezett zászló
anya, Szandtner Gyuláné és Macher Alfrédné,
Bogsch Lajos felügyelő tanárnak kérésére átadják
a csapatnak a zászlókat: egy remekbe készült
cserkészliliomos és csapatjelvényes fehér selyem
zászlót és egy nemzeti színű tábori lobogót. Raffay
Sándor ; püspök előtt meghajlik a két szimbólum
és a főpásztor remek szavakban szólt a 60 cser
készhez és általuk Magyarország összes ifjú apródjához, lovagjához. — „A ti lelketek ébredése sok
parányi tűz a magyar éjszakában. Váljatok tüzoszloppá, amely átvezet a bánat pusztáján, emésztő
tűzözönné, amely a jelen minden szennyét felégeti“.
Az áldás után a fiúk fogadalmat tesznek és
megdobbantak sziveink, mikor azt fogadják, hogy
nem nyugszanak éltükben, amig meg nem lobog
tathatják zászlóikat hazánk elrabolt ormain. —
Végül még Hampel Antal államtitkár a budapesti
cserkészkerület elnöke üdvözli a csapatot jubi
leumán, mire a magyar hiszekegy hangjai mellett
az ünnepély emelkedett hangulatban véget ért.
Legyen Isten áldása fasori cserkészeinkkel,
hogy betölthessék, mint egyházunk legrégibb csa
pata a rájuk váró evangéliumi feladatot. Sch. T.

A z életből.
Az ő gondjuk ? Jó egynéhány ezer ember sztrájkol
mostanában Pesten ismét. Miért, miért nem, mi nem
tudjuk, nem is akarjuk firtatni. Mert úgy is tudjuk az okát.
Egyetlen szó : érdek. Azt is tudjuk milyen: anyagi. Hjah ! —
nagy ur a te st! — Pláne, ha oltárra tesszük! Igaz súlyosabb
is, mint a lélek, különösen azok előtt, kik mindent csak
súllyal mérnek, talán már a pénzt is. — Váljék egészsé
gükre! — Dehátfurcsa portéka az a test! — Egyszer csak
csődöt mond egyik kereke, s úgy legurul arról az oltár
ról, hogy aztán nincs hatalom, ami visszategye! — S
azután . . . . ? Erre már egy kicsit megborsódzik a háta
annak, aki tudja, hogy a sztrájkok előidézőinek lelkűk is
va n. . . De ez már az ő gondjuk! — Igaz — s ez a
baj! — hogy egy kicsit (?) a mienk is£!

*

A lélekgyógyászat terén elsősorban a vérbaj és az
alkohol által előidézett életcsirasérülésekkel van dolgunk,
amelyek megjelenéseiként a könnyebb és súlyosabb ter
mészetű veleszületett gyengeelméjűség lép elénk. Ezután
jön az eskor (epilepszia) is, továbbá a veleszületett aka
ratgyengeség és az azzal összefüggő hajlam a vétkes szo
kásokra, csavargásra és prostitúcióra, különösen az iszá
kosok utódainál. (Kraepelin.)
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fiákat. Előadása még a pápás katholicizmussal szemben is
mindenütt szigorúan tárgyilagos és dogmatikus elfogult
ságnak sehol semmi nyoma. Csak abban tér el Harnack
illusztris nagy művétől, hogy ő az újabb dogmatörténetben
nem annak felosztását, hanem további mélyebb és tisztább
kifejlődését látja. A mű előadásának meleg közvetlensége
és írod. tekintetben teljes megbízhatósága, mig Harnack,
Loofs és Seeherg müvei mellett is csaknem nélkülözhetetlen
az egyházi tanfejlődés komoly és alapvető tanulmányozá
sához. Az ó müve is emeli a mai vallásos erkölcsi foga
lomzavarban a keresztyénség szellemi mérlegét. Dr.Sz:M .

Bronwetsch N., Grundriss der Dogmengeschichte.
L verb. Aufl. Gütersloh (Berlelsman) 1919 219. lap. Ára
lines megjelölve.
A keresztyén egyház alapja a Krisztusban megjelent
steni kijelentés : az evangélium, amelylyel imádó, valló és ialitó viszonyban állhatunk. Utóbbinak alakja hitünkre és é k 
ünkre nézve a dogma, a m in e k egyházi fejlödésszerü telogása annak története. A dügmatörténet tehát az cvangeium egyházi felfogásának s a felfogás keletkezésének és
(ifejlődésenek a története. A dogmának vallási magva az
D r. B r u c k n e r O y. a mull számban ismertetett Ref. és ellenref.
egyház belső evangéliumi megélése, amely mint szellemi tOrt. a SzepesséKen c. mű szerzőjét sajtóhiba miatt irtuk Brücknernck.
Hethataloni a történeti fejlődés törvényének van alávetve.
<ath. felfogás szerint a dogma és az evangélium azonos,
nig szerintünk a dogma jkz egyházi tanfejlődés utján az
evangéliumból nőtt ki. Előzetes befejezése a protestáns
hitvallásokban s a tridenti kánonokban észlelhető. A dogma
Lutheránus világalmanach. A wormsi zsinat 400
keletkezését a görög szellemnek, átalakítását Augustinusnak,
íentartását a középkornak, mélyebb és tisztább kialakulását éves évfordulója alkalmából, melyet világszerte niegünepela protestantizmusnak köszönhetjük. De előzetes hitvallás- tek, az amerikai lutheránusok .Lutheránus Világalmanach"
(Lutheran World Almanach) címen New-Yorkban egy, a
szerű befejezése dacára további tisztább felfogására és
megértésére befolyással volt az orthodoxia, a pietizmus, a világ összes evangélikus egyházainak életét részletesen
ismertető hatalmas könyvet adtak ki 966 oldalnyi terjede
rationalizmus és Schleiermacher is.
lemmel. Az almanachban foglalt statisztika szerint a világon
A dogmatörténeti fejlődés előfeltételei a görögrómai
szellem, a későbbi zsidóság s az uj szövetség. Alapvetését élő összes lutheránusok száma 81,500.000 lélek, kik között
az apostoli s az őskeresztyénségnek köszönhetjük, amelynek 41.689 lelkész és 29.373 diakonissza működik. Áz egyháznegativ tényezője volt az őskori eretnekség Orthodox rend kormányzás formája nagyon különböző, de összekötő
kapocsként áll közöttünk a lutheri Kis Káté. Az Almanach
szere a görög szellem, mélyebb átalakulása és további ki
fejlődése Augustinus műve. Utóbbinak theológiájáról ta különös részletességgel foglalkozik az amerikai evang.
egyház életével A közölt adatokból megtudjuk,hogy Ameriká
lálóan mondja Harnack, hogy az .imádkozásának műve és
ban mintegy 17 millió lutheránus él 14,986 egyházközség
bizonyságául szolgál arra, hogy az isten félelme a böl
ben 10.375 lelkész vezetése m ellett; ezek közül csak magá
csesség kezdete.* .A legnagyobb és legtisztább vallási ka
ban New-Yorkban 1,585.930 evangélikus lakik. Az 1920
rakter az őskeresztyénsógben." De üdvismereténck kor
látja, hogy .az isten örök kiválasztását Krisztus megváltói évben az áttértek és szülöttek száma volt Amerikában az
evangélikusok között 275.469, a halottak és kitérteké 104.507,
személyisége fölé emelte." Alapvető a felfogása a krisztoigy tiszta nyereség 170.962 lélek. Van 312 egyházi lapjuk,
lógiában és a tanítás tanában, de a középkori pápás rend
ezekből 177 angol nyelven, a többi pedig más nyelveken
szernek s igy a vatikánumnak is ö vetette meg az alapiát.
Újat hozott az istennel való életközösség vallási fel jelenik meg. Az 1921. évben Lutherről Amerikában meg
jelent mintegy 1000 könyv és füzet, az egész világon pedig
fogásába a bűn és a kegyelem ellentétének és áthidalásának
több mint 2000. Gyönyörű képet mutat az amerikai egy
leitárásával Luther hithősies reformátiója, akiről Harnack
találóan mondja, hogy .Athanasius óta nem volt az egy házak kül- és belmissziói tevékenysége is. Kínában, Indiá
ban. Persiában, japánban, Oroszországban, Délamerikában,
háznak olyan theológusa, ki a Krisztus istenségének tanát
Afrikában,
Ausztráliában és Óceánia szigetein 393 hit
a hitre nézve oly életelemmé tette volna, mint Luther, s
nem volt alexandriai Cyrill óta olyan tanítója, ki Lutherhez térítőjük működik, kiknek missziói munkájára az Evan
hasonlóan annyi vigaszt merített volna a Krisztus kettős gélikus Nők Külmissziót Védő Egyesülete • évenként 30
természete egységének a titkából, akivel szemben egy Eras millió dollárt költ. Van 80 árvaházuk, 25 leleocházuk, 59
aggmenházuk, 81 szanatóriumuk, 35 kórházuk. Belmissziói
mus .teljesen világias, sót vallásellenes karakterének bi
zonyult. Az istennel való személyes életközösség helyre célra áldoztak az 1920. évben 10,762.208 dollárt Meg
állítása, mint lényege a keresztyénségnek volt Luther említi az Almanach, hogy a vad népek közé kiment leg
örökérvényű hitvallása a dogmatörténet számára. E kö első hittérítők evangélikusok voltak. így John Companius,
aki 1619-ben kezdte meg hittérítői munkáját az amerikai
zösség minden morális életünknek is örök forrása.
indiánusok között, továbbá Ziegenbalg és Pleutschau,
A kath. tanfejlődést a tridentinum óta az ágostai
kiket a dán kormány 1705-ben küldött ki Indiába a hités jezsuita, semipelagiánus és kurialista küzdelem jellemzi,
munka elkezdésére. Az Unió legelső lobogóját is
amelynek betetőzése a vatikáni dogma, mint Húsz szerint \ téritői
egy lutheránus család. Betsy Ross és neje készítették. (The
a pápás hierarchia tanépületének a tetőzete.
Record of Christian work után Dr. Gyenge János az Ev.
A socinianizmus a humanizmussal szövetkezett pelagiánus gondolkozásnak köszöni a szerepét a dogmatör Néplap után.)
A „Tanne Im Harz" nevű németországi gyülekezet
téneti fejlődésben. A lutheri orthodoxia a krisztológia pro
blémájával foglalkozott. A későbbi ref. egyház dogmatör lelkésze a hét első négy napját a kornburgi niészüzemben
téneti fejlődése a prádestinátió az irás s az egyházi szer tölti el mint közönséges munkás, mivel mint lelkész annak
vezet tanában merült ki Schleiermacher a dogma vallásos ötödrészét kapja, amit mint munkás keres.- — Ez lesz
megértésére, Ritschl annak morális értelmezésére töreke vájjon ami sorsunk is? — Az bizonyos, hogy az evangéliumot
dett lói mondja befejezésül a kiváló szerző, hogy a Krisztus tudjuk és fogjuk még igy is szolgálni — de az ilyen
személyiségének a keresztyénségre vonatkozó egyetlen je állapot az evangélium hátrányát ugyan nem jelenti, de
lentőségében rejlik a dogma jelentősége is egyszersmind. igenis az emberekét, az evangélium híveiét. Az élet, a
Ez azonban nem hitiörvény, hanem az egyháznak a fej jövő számára nemcsak szegényedést, de az amúgy is
lődés folyamán kialakult üdvismerete. Elmerülni a Krisz tönkrement emberanyag még nagyobb elfajulását, lelki eltusban megjelent üdvnek mélyebb vallásos erkölcsi meg
korcsosulását.
értésébe és ebben állandóan megnövekedni állandó feladata
Rómában 1922. nov 22-én svéd testvéreink uj
az egyháznak."
német evang. templomot szenteltek fel.
Szerző műve méltó ahhoz a nagy tudós történeti
Besztercebánya, Igló után a rimaszombati protes
hírnévhez, amelyet Németországban és azon túl is élvez.
táns főgimnáziumot is államosítják a csehek.
Hisz ő adta ki a 2-ik kiadásában Thomasius nagy dogmaHir szerint a cseh kormány a pozsonyi egyetemen
történetét és Tschackert-\c\ Kurtz egyháztörténetét legújabb
református theológiát szervez, melyen négy tanszék költsé
kiadásaiban. A Herzog-ié\e Reálencyklopádiába is ő szol
gáltatta a legértékesebb dogmatörténeti tárgyú monográ gét az állam fedezné.
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EGYHÁZI ÉLET.
f Kapi Gyula, a soproni tanítóképző igazgató
jának szomorú halálhíre döbbentett meg mind
nyájunkat a múlt héten, hogy az egyetemes köz
gyűléseit tevékenykedő Kapi Béla püspökünket,
a közéleti fontos teendők lázas világából oda
hívja, ahol az örök csönd országából az édesapát
sem hívhatja vissza a fiú. Itt azonban nemcsak
az ő gyászáról, pótolhatatlan veszteségéről van
szó — de közegyházunkéról is. Hisz Kapi Gyula
egyike volt azoknak az egyházi oszlopoknak, akik
hűséges, kiváló és kitartó munkával dolgoztak az
evangéliumi élet továbbpalántálásán. S nemcsak
az a tanitónemzedék, mely az ő kezeiből került
ki s adja tovább ezreknek, amit kapott, hanem a
mi egyházunk hamupipőkéje, a lutheránus zene,
a lutheri „die liebe Musica“ is bánatos könnyét
ejt a koporsóra és a friss sirhantra, amely csak
egy megfáradt test életében az utolsó pont, de
nem a lélekében, amely nemcsak ott, ahova haza
tért — de itt alant is él és érezteti nemesebbé
lett szivek koszorújában is hatását. Örök álma
itt lent s ott fent legyen áldott. S a megnyugvás
— igaz részvéttel kívánjuk — ne legyen tulnehéz
szerettei számára. Méltatására még visszatérünk.
Meghívó az Újpest—Árpád-uti Mozgószinház Vál
lalat R.-T. 1923. évi április 24-én délután 6 órakor a
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár R.-T.
(Budapest,
V., Vilmos császár-ut 36. I- e.) üléstermében megtartandó
első évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az igazgató
ság és felügyelöbizottság évi jelentése. 2. Határozathozatal
a tiszta nyereség felosztása tárgyában. 3. Határozathozatal
az igazgatóság és felügyelőbizottság felmentése tárgyában.
4. Az igazgatóság kiegészítése és a felügyelőbizottság
megválasztása. 5. Esetleges indítványok. A részvényesek,
akik a közgyűlésen megjelenni óhajtanak, tartoznak rész
vényeiket a közgyűlés előtt legalább 24 órával a Buda
pest—Lipótvárosi Takarékpénztárnál a hivatalos órák
alatt letétbe helyezni. Kelt Budapesten, 1923, évi március
hó 27-én. Az igazgatóság.
Az egyéni adakozást az aszódi Petőfi főgim
názium felépítésére Dr. Patay Tibor ny. főispán, nem
zetgyűlési képviselő nyitotta meg impozáns adományával.
100,000 koronát adott a nemes célra és ezáltal igazán
követésre méltó példát adott mindazoknak, akiknek a Min
denható módot adott arra is, hogy az evang nemzeti
kultúrát építő kötelezettségüknek szivük szerinti vagyoni
áldozattal tehessenek eleget. Hisszük, hogy nemeslelkü
adakozónk példája nem fog egymagában maradni, mert
egy magasabb „kell“ int arra, hogy nemcsak Petőfinek,
de nemzeti kultúránknak a testületek után szerte az
országban az egyesek is áldozzanak.

B epilantást nyertünk egy jegyzőkönyvi ki
vonatba, amely — megható volt olvasni — azt
tartalmazta, hogy az aszódi gimnázium tanárai, egy
részt példaadásul, másrészt egyházunk és iskolái
iránti szeretetükről is tanúskodni akarván, az
újonnan építendő főgimnázium javára 1923. április
1-től kezdve egyetemlegesen, együttes és egyenlő
áldozással lemondanak a jelenleg élvezett egy évi
egyházi törzsfizetésröl. Tanársors ma rossz mester
ség, mely nem tartja el emberét — olvastuk
Hamvas József tollából — s amikor mégis ilyen
megnyilatkozással találkozunk, jóleső érzéssel álla
pítjuk meg, hogy a rossz mesterség sem tudta
még megőrölni azt a szellemet, amelyet még Petőfi
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szívott magába, mint az iskola hajdani diákja. S
amikor ezért a szellemért ezúton is elismeréssel
adózunk a százados hagyományokat híven ápoló
tantestületnek, el n^m mulaszthatjuk, hogy a nyil
vánosság előtt is meg ne örökítsük azokat a neve
ket, amik a szerény, de jelentős jegyzőkönyvi
kivonatot ékítik, ezek: Dr. Osváth Gedeon igaz
gató, Vetsen Armand jegyző, Szabó Lajos, Oravecz
Ödön, Künstler János, Hamrák Béla, Nagy Imre,
Dr. Varga Ferenc, Jancsik Mihály, Karády Károly,
Haberern Gusztáv A., Stibrányi Gyula, Botka
Lajos, Szever Pál.
Oltárképet festett Pröhle Ingeborg művésznő a
pesti magyar egyház szám ára-a fennállása óta oltárkép
nélküli üllői-uti imaterem számara Virágvasárnapján avatta
fel kedves ünnepség keretében Dr. Raffay Sándor püspök
a művészi kivitelű alkotást, amely a tengeren sülyedő
Péter megmentését ábrázolja. Az ifjú művésznőnek e szé
pen sikerült alkotása — hitünk szerint — egy szép
művészpályának sok sikert ígérő bevezetése.
Az ifjúságért folytatandó nagy munkának a mezején
— mint értesülünk — maradandó hatással kért részt
Dunántúl püspöke, Kapi Béla, aki nem sajnált egy egész
hetet szentelni az ifjúsági munkáknak soproni tartózko
dása alatt. Örömmel látjuk, hogy vezéreink jól diagnosz
tizálnak s jól esik, hogy a therapiából is alaposan ki
veszik a részüket. Amikor Ziermann Lajos lelkész azzal
köszönte meg munkáját, hogy: ez a hét igazi lelki gya
korlat volt nemcsak az ifjúságnak, de a lelkészeknek és
tanároknak is, akkor az ilyen példák országszerte üdvös
hatásának adott egyben kifejezést. Gondoljunk csak a
jezsuita Mária-kongregációkra!
Uj theológiai tanár. Örömmel hallgattuk végig
Karner Frigyes pécsi vallástanár vizsgálatát az egyetemes
közgyűlés utolsó akkordjaként, amelyet jeles sikerrel állott
meg szorgalmas és tehetséges kartársunk. További és el
várt tudományos munkásságára a jó Isten gazdag áldását
kérjük.
A próbaszónokiatok meghallgatása után a nagy
börzsönyi egyház virágvasárnapján tartotta a jelölő gyűlést,
amelyen Péter Henriket, Szűcs Sándort és Sommer Fülöpöt
jelölte a lelkészi állásra.
A Lutheránia május 4-én a Zeneakadémián tartandó
nagy Petőfi-ünnepélyén való közreműködésre sikerült meg
nyerni Dr. Pékár Gyula ny. államtitkárt, a Petőfi Társaság
elnökét az ünnepi beszéd megtartására, Dr. Győry Lóránt
ny. minisztert, Dr. Kesztler Ede kir. ügyész, szavalóművészt,
Basilides Mária, Szemere Árpád operaházi tagokat, Zs. Kabos
Ilonka zongora- és Kerpely Jenő gordonkaművészt. A fenti
nevek garantálják, hogy Petőfinek méltón fog áldozni a
Deák-téri Luther-Szövetség s ha tekintetbe vesszük, hogy
a jegyek 300, 250, 200, 100 és 50 koronáért kaphatók,
minden reményünk meg lehet arra, hogy a pesti evan
gélikusok méltón fognak egykori nagy hittestvérüknek
hódolni.
Az Evang. Leányegyletben tömörült tiszta evan
géliumi lelkületű leánykoszoru 24-én, a Deák-téri nagy
teremben teaestélyt tartott, amelynek fénypontja id. Viktor
János igazgató kedves előadása volt a vasárnapi iskoláról.
Varsányi Eszti szavalata, Szántó Margitka zongoraszáma,
Dr. Csengődy Lajos bibliamagyarázata tették változatossá
az ének és imával kezdett s befejezett műsort.
Ambrózfalván jól sikerült Petőfi-ünnepet rendezett
Komlovszky F. lelkész és Kántor Pál községi jegyző
március 15-én. A templomban, amely zsúfolásig megtelt,
Komlovszky F. méltatta Petőfit s az ifjúságot a nagy elő
dök példájának követésére és a haza iránti szeretetre buz
dította. Az ünnepély műsorát az iskolásgyermekek szava
latokkal és énekszámokkal gazdagították. Az ünnepélyen
szerepelt először és köztetszésre a Testnevelő-egyesület
most alakult 50 tagú énekkara Molitorisz Jenő kántor
vezetésével, mig a gyermekkart Kusztos Sándor áll. isk.
igazgató tanította be a szebbnél szebb hazafias énekszá
mokra. Az esti közös vacsorán, amelyen közel 80-an vettek
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részt, Kántor Pál községi jegyző a nap jelentőségét, míg
A Luther-Társaság könyvesboltja. Van-e a Tár
Komlovszky F. lelkész Horthy Miklós kormányzó érdemeit saságnak kolportőrje! Jár-e az ev. nép között? Ev. népünk
méltatta. Az ünnepélyen 4650 K gyűlt egybe harmónium— a falusiak is — milyen szívesen olvasnának ev. könyve
alapra.
ket ; de nincs aki ajánlja, nincs aki terjessze. így azután
Uj harang, uj iskola. Belecskdn lélekemelő ünnep
destruktiv és ponyvairodaimat olvasnak a hosszú téli
ség keretében folyt le március 18-án a harang- és iskola
avatás. A 333 kg-os harangot a hívek szerezték, a estéken. Nem lehetne ezen segíteni?
175 kg-os harangot Kehi Péter és Becker Ádám egyház
Országos Evangélikus Nőegylet. Van-e ilyen,
tagok. A gyülekezet 10 órakor összesereglett a templom
mert még nem hallottam. Csak azt tudom, hogy minden
előtt. Schöll Lajos főesperes átadta a harangokat magasz
tos rendeltetésüknek. Avatás után a vegyeskar alkalmi gyülekezetben van helyi nőegylet. Ennek a működése nem
dalával megragadta a lelkeket, majd a régi és uj haran állmásból, mint a tagsági dijak beszedéséből, egy számadógok külön csendültek meg és végül gyönyörű harmóniába
olvadó zugásuk között az egész gyülekezet az Ur házába gyűlésből, esetleg egy bál rendezéséből. Hát az ev. egy
vonult. Perl János keszőhidegkuti lelkész végezte az oltári háznak nincs mondanivalója a nőkérdést illetőleg? Nincs
szolgálatot. Ezután Schöll főesperes a hallgatóságot nem
egy országos szervező tehetség l
csak az igének hallására, hanem megtartására is buzdí
A celldömőlki ev. ifjúsági egylet a múlt hóban nagyon
totta — a harangok, mint Isten dicsőségének eszközei,
sikerült Petőfi-ünnepélyt rendezett. Az egylet ünnepélyeinek
nemzedékről nemzedékre hirdessék az örvendezók örömét,
a bánkódók fájdalmát, a gyülekezet példás áldozatkész és karácsonyi vásárjának jövedelméből 40 ezer kor.-t for
ségét, magasztos élethivatását és a megalázott haza mély dított könyvtára gyarapítására; a soproni tanítóképző inté
gyászát. Ezután .Erős vár a mi Istenünk* eléneklése köz zetnek 2000 K-t adományozott.
ben a gyülekezet a templomból a nagy áldozatokkal emelt,
Áldozatkészség, szolgálatkészség. Dombóvári,
modernül felszerelt uj iskolához vonult, hol a fóesperes egyik ünnepen a szent beszéd után felolvastam azoknak
avatta fel az iskolát. A gyülekezeti énekkar áhitatos éneke az adakozóknak nevét, kik aranykönyvünkbe örök időkre
zárta be a felejthetetlen ünnepet. Délután az egyházmegyei
szólóan beírták nevüket. A gyülekezet szivén meleg érzés
elnökség egyházlátogatást végzett, mely alkalommal Perl vonult végig. Az evangélium ereje, az evangélium hatalma.
János meleg szavakkal üdvözölte az egyházmegyei elnök ' Az evangélikus hitvallás összeforrasztó szeretete. A teljes
séget. A kérdópontok tárgyalásánál az egyházmegyei elnök
ismeretlenségből, távolból, a messze végekről jött a posta,
ség lelki megnyugvással állapítja meg, hogy az egyháztár jöttek az utalványok, jöttek az adományok. „Templomsadalmi élet, az egyházi háztartás, az iskola rendben van alapra . . . . imaházra___ az építkező gyülekezetnek hit
s örömének ad kifejezést, hogy a leányegyház a temeté testvéri szeretettel."___ Azután az utalványok keskeny
seknél is a lelkész szolgálatát veszi igénybe. Perl János szegélyein ilyen áldott kézírások voltak olvashatók:
lelkész a gyülekezet nevében hálás köszönetét mond az
„A Mindenható segítse törekvésüket!“ . . . . „Szerény por
egyházmegyei elnökségnek a mai napon tartott munkájáért
szemadományomul küldöm ........ kor.-t . .. „Édesanyám
és jó tanácsaiért s ígéri, hogy tehetségük szerint valóra
szándékozik oltárieritót csinálni a dombóvári templomba.
is váltják. Belecskai Mechwarth Ernő, esperességi felügyelő
Édesapám nagyobb összeget szán ugyancsak e célra, ha
az esperesség nevében külön is az áldozatkész szeretetnek egy nagy pőre (ügyvéd !), mely mostanában dől el, sikerrel
ébrentartásáért a lelkésznek és tanítónak elismerését
végződik. És én is, amit tudok, megteszek ez akció érde
fejezi ki.
kében___“ Több utalványon kérnek gyüjtőiveket, hogy
ismerőseik közt gyüjthessenek . . . Evangélium népe, akinek
Szép lendületről tanúskodik a pécsi evang. egyház van füle, a hallásra, hallja I
G. J.
1922. évi jelentése, melyet Baldauf Gusztáv lelkész tett
Főgimnáziumi felügyelőt választott a szarvasi
közzé. Kapi Béla püspök egyházlátogatása által ébresztett
hitéleti hullámok hullámzanak végig az egész jelentésen, főgimnáziumhoz a békési és csongrád-Csanádi fenntartó
két egyházmegye. Az összes szavazatokat Dr Belopotoczky
amelyben az Ev. Diákszövetség megalakulását, a városi
szubvenció felemelését, a jótékony nöegylet működését, az György Szarvas városi orvos kapta. A beiktatása febr. 27-én
ment végbe, mikor is a felügyelóbizottságot összehívott
áldozatkészség szép megnyilvánulását, az Evang. Társaság
áldásos működését, az Evang Diakonia szép munkáját alelnök Keviczky László üdvözölte a bizottság tagjait s
küldöttséggel meghivatta az uj felügyelőt, akit szintén
elevenítik meg előttünk a holt betűk is. Nem lehetne ezzel
a szép Evang. Társasággal a Luther-Szövetséget erősíteni ? rövid beszéddel üdvözölt s felhívta a hivatali eskü le
Bájos és eredeti Petőfi-darabot mutattak be a tevésére. Wünschendorfer Aladár bizottsági jegyző olvasta
pesti Deák-téri polg. iskola növendékei az iskola Petőfi- fel az eskü szövegét, mely után a főgimnázium igazgatója
Saskó Soma meleg szavakkal üdvözölte a felügyelőt s a
ünnepélyén. Az úgy Petőfi lelkét, mint a magyar igazi
romlatlan lelket mélyen megértő művet Jeszenszky Igndcné tanári kar nevében is kérte jóindulatú együttmunkálkodásra
tanárnő irta és tanította be,, amivel nemcsak Petőfi emlé az intézet felvirágoztatása érdekében. Az uj felügyelő
kének áldozott méltókép,., hanem az est résztvevőinek is adományát 100,000 koronás ösztöndij-alapitványát is be
jelentette és az összeget Kutlik Endre pénztárosnak átadta.
kedves órákat szerzett.
A megválasztott felügyelő megilletödéssel köszönte meg
Petőfi-finnepély. A rákospalotai egyházban meg az egyházközségek bizalmát, elnöki székét tartalmas
alakult Ev. Szövetség lélekemelő Petőfi-ünnepélyt tartott
programmjának kifejtésével elfoglalta s a bizottsági ülésre
március hó 25-én a templomban. Kemény vallástanár
kitűzött tárgysorozatnak még hátralevő részét letárgyaltatimája és megnyitó szavai után az ev. iskola növendékei ván, az ülést berekesztette. Estére azután a gimnázium
szavaltak Petőfi-verseket. Majd az Iparos Ifjak dalárdája nagytermében 50 teritékü pazar lakomához gyűltek a
egyes irredenta versek elszavalása, művésziének- és zene gimnázium tanárai, a felügyelőbizottság tagjai, a felügyelő
számok keretében, Sass János a Szövetség érdemes és jóbarátai, kiket a felügyelő meghívott és megvendégelt.
Itt számos felköszöntő élénkité a társas együttlétet.
fáradhatatlan buzgóságu elnöke tartotta meg ünnepi fel
olvasását. Ezután Kovácsi Kálmán helybeli lelkésznek Mindenkinek jól esett ott látni a régi igazgatók közül
még élő Benka Gyulát, aki 85 éve mellett is lélekben el
záróbeszéde következett, melyben röviden, frappánsan
nem fáradott s a tőle megszokott szónoki erővel emelte a
jellemezte a nagy költőt, mint megtestesülését az emberi
erényeknek, akiben mindenki, gyermektől az aggastyánig hallgatóság figyelmét abba az ideális légkörbe, melyben az ő
megtalálja önmagát. Az ünnepély után offertórium az áldásos tevékenysége tündökölt, mikor kétszeri felszóla
lással is gyönyörködtette a társaságot. A vidám együttlét
aszódi Petőfi-gimnázium javára.
Ellopták a soltvadkertiek ezüst urvacsorai kelyhét. belenyúlt az éjszakába, mikor a vidékbeliek vonatra
A hitéhez hű nép azonban nem sajnálva újabb áldozatokat, szálltak s a meggyérült társaság a siető percekre
egy ékes újabb ezüstkelyhet vásárolt 120,000 korona panaszkodott . . .__________________________ _
értékben. A szükséges összeg előteremtéséhez nagyon
Kiadásért felelős: PAP FERENC.
sokan elhozták féltveorzött, félretett ezüstkoronáikat is.
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ELSŐ KERESZTÉNY*
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.

Ü gyvédi és b író i vizsgára,
TT?!T7TTTTTTTTmTTT?77í7mnnTTmmmTnmTTTmTmnnínmTnmmímHnn7Hm

amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapestt és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k ik ö lc s ö n z i a

T i i z b i z t o s i t á s o k a t , Jé g b iz to sítá so k a t,
B e tö ré s e s -lo p á s b iz to sítá so k a t.
É le t- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levó
teljes felelősség mellett vesz át.

B u d a p e s t e m , IV., F ő v á m - t é r 2 , f é l e m e l e t .
Fókirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Szentkirályi-utca 51), Kókainál és a szerzőnél Szarvason.

Irta Dr. Raffay Sándor. — G-ik javított kiadás. — Ára 40 K
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Sztehlo András :
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EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N
Budapest, VIII.,Üllői-ut 24 ♦ Bejárás aSzentklrályl-utcában

Uj imakönyv fiatal nők s z á m á ra !

„Szoros k ap u , kesk en y u t”

A közeledő Nagypénteki ünnep alkalmából ajánljuk a kiadásunk
ban megjelent

Elmélkedések és imádságok protestáns leányok számára,
• r t a : C Z E G L É D Y SÁNDORNÉ KOSA MARGIT.

N ag y p én tek i p a ssio
fordította és összeállította Törtek: Lajos ev. leik.

Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

c. füzetet az egyházközségekben való bevezetésre. — Egy példány
ára 42 korona. — Megrendeléseket kér

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál
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Scholtz T e s tv é re k
könyv- és p a p irk e re sk e d é se

Postafiók 12.

Budapest, IX. kér., Ferenc-körut 19—21. szám

Ugyanitt megrendelhető

Közönséges vasárnapi im ádságok
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t: tfiz-, jég*, betörés,
baleset-biztosításokat.—
Legelőnyösebb feltételek.

240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.
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Képviseletek az ország
minden városában
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Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 57974.
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Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

S zerkesztésért felelős:

Megjelenik minden vasárnap.

Dr. C sen g ö d y L ajos

E lő fizetési ér fé lé v r e 3 0 0 kor.
E gyes szám ára 2 0 k o ro n a .

Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉG

Hirdetési árak m egegyezés szerint.

A halál.
Raffay Sándor dr. püspök nagypénteki beszéde.
Alapigék : János ev. 17., i—«.

Legfélelmesebb ellenségünk, a halál, ott lebeg Krisz
tus keresztje felett. Fekete szárnyainak árnyékát ráveti az
Isten fiára. Üres szemgödreiből a diadalmas öröm mámo
ros tüzének fénye ragyog felénk. íme még az Isten fián is
győzelmet aratott!
Valami visszás érzés lopakodik rá a szivünkre, mikor
most a kereszt alatt megállunk. Olyanforma panasz tódul
az ajkunkra, mint az emmausi vándoroknak, akik Jézusról
beszélgetve keserűen mondták: .Pedig mi azt hittük, ó
volna az, aki megváltja Izráeltl"
A halál azonban nem vet számot a szív keserveivel,
nem törődik a lélek bánatával. A halál az enyészet hatal
mas királya és ezen a földön minden az enyészet uralma
alatt áll.
Az enyészet fuvalmát érezzük végigvonulni felettünk.
Ha Krisztust is a sírba döntötte, hogyne lennénk mi mar
talékai! Hiába kerüljük a rágondolást, hiába kiáltjuk bele
a mámoros éjszakák tomboló zajába: .Sohse halunk megl“
A halál ott leselkedik reánk bölcsőnktől kezdve egész
életutunkon, folytonosan azt vigyázva, hol és hogyan ragad
hat meg bennünket
Krisztus keresztje alatt meg kell tanulnunk nyugodtan
szembenézni a halállal. Jézus nemcsak az életnek, hanem
a halálnak is mestere volt. Jézus nemcsak az élet bűneitől,
gondjaitól és visszásságaitól, hanem a halál félelmétől is
megváltott bennünket. Élete megtanít okosan élni, halála
megtanít nyugodtan meghalni. Mert az élet és a halál belső
kapcsolatban áll egymással.
Milyen csodálatosan nyugodt lélekkel tudja Jézus a
halállal szemben elmondani: „Uram, eljött az óra!“ Pedig
a halál ránézve nem elpihenés volt, hanem a szenvedésben
összetört test kínos kimúlása. Sőt nemcsak a teste, hanem
a lelke is szenvedett.
Keresztet ó sem csak akkor egyszer hordozott
vállain, mikor a Golgotára indult. Ismerte az élet gondjait
és szenvedéseit. Szülőhelye megtagadta, családja nem hitt
benne, a názáreti templomból kiűzték. Szomorú tapasz
talata volt, hogy senki sem próféta otthonában. Az övéi
közé jött és az övéi öt be nem fogadták. Tanítását meg
nem értették. A lelkek átformálásának isteni munkájában
még csak a kezdet-kezdetén járt. Tanítványai sem bírták
lelke röptét követni. Az egyik elárulta, a másik megtagadta,
a veszedelem óráján mind szerteszéledt. A nagy gyötrődés
helyére; a Getsemánéban csak hárman követték, azok is
csakhamar elaludtak.
Mikor mindezt végiggondolta, fájó szívvel sóhajtott:

.Halálosan szomorú az én lelkem!“ És gyötrődött, ne
térjen-e még ki a reá várakozó halál elöl ? Es imádkozott:
.Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár! Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint T e !“
Igaz, az Isten akarata I Ez a fődolog. És végig
gondolta egész életét. És látta, hogy Isten akaratával
mindig bensőséges harmóniában állt. Es egyszerre csodá
latos nyugalom szállt a szivére és imádkozni kezdett:
.Atyám, megdicsóitettek téged e földön, — elvégeztem a
munkát, melyet reám bíztál I"
Gondoljuk csak végig Jézus életét. Mennyi fény,
mennyi ragyogás, mennyi dicsőség: Glóriával szokták
övezni Jézusnak a fejét. Pedig nem csupán á gondolatai
voltak isteniek, hanem az volt az egész élete. És ennek
a dicsőséges, fenséges életnek a vége is imádság. Ebben
az imádságban felolvad a halálfélelem és alázatos gyer
meki bizalommal kéri az Atyát: .M ost pedig te dicsőíts
meg engemet !“
És nem látja többé a keresztet, nem - érzi a halál
kezét, nem nézi a sirt, mely feléje ásit, csak az Atyát
látja egyedül, akinek dicsőítését végezte, akitől a megdicsöitő kegyelmet kéri, várja.
Az ember szinte ösztönszerüen fél a haláltól. Sok
szor meg sem tudnók mondani, miért ? Talán inkább a
bizonytalanságtól borzadunk, hogy nem tudjuk, mi vár
ránk a halál után. Ezért nevezzük hősöknek azokat, akik
szembe mernek nézni a halállal. Az emberi képzelet kiszí
nezi a halál utáni állapotot. Vagy irtózatos kínokat, vagy
el sem képzelhető örömöket helyez kilátásba. Senki sem
tudja, mi vár rá. Jézus tudta, hogy a megdicsőülés. Jézus
tudta, hogy az Atya tárt karokkal öleli keblére. Azt is
tudta, miért? Mert ő is megdicsöitette az Atyát e földön
és elvégezte a munkát, amit reá biztak. Jézus nem képzelet
tel dolgozott. Ö tudta, hogy aki e földi életben el nem szakad
Istentói, annak nincs oka félni a találkozástól. Mert a halál
utáni állapot természetes következménye földi életünknek.
Miért félnek az emberek olyan nagyon a haláltól ?
Miért lesz az ember halálos veszedelemben vadállattá?
Miért nem tud nyugodtan szembenézni a halállal ? A puszta
életösztön hatása volna ez? Nem, hanem mert nem néz
tünk okosan és bölcsen szembe az élettel. Én azt hiszem,
hogy a halálfélelmet a számadástól való rettegés oltja be
a szivekbe. Mert ugyan hány ember merné és tudná el
mondani a halál óráján Jézussal: „Atyám, én megdicsőitettelek tégedet!* „Atyám, én elvégeztem a munkát, melyet
reám bíztál 1“
A nyugodt halál titka a helyes élet. Jézus keresztje
alatt ezt kell megtanulnunk. A halál kötelez bennünket
istenes életre. Mert az igaz élet jutalma a nyugodt halál.
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A n a g y Itith e rá n tis k a r ú é n á l . . .
Báró Prónay Dezsőt, egyházunk volt egyetemes
felügyelőjét családi és egyéb ügyei Pestre szólították acsai
birtokáról néhány napra és ezalatt szives volt néhány
percet nekünk is szentelni és néhány súlyos gondolatát
lapunk olvasóközönsége számára rendelkezésünkre bocsátani.
Azzal vett búcsút egyet, felügyelői székétől, hogy
„az embej addig álljon félre a közélet teréről, amig az
álom kerülgeti és nem akkor, amikor már elalszik“ —
azonban ennek ellenére is örvendve állapíthattuk meg,
hogy oly eleven életerő sugárzik szavaiból, szemeiből,
mozdulataiból, gondolatvilágából egyaránt még mindig,
hogy önkénytelenül is még mindig azoknak a kemény
kurucmagyaroknak a tiszta típusát juttatja eszünkbe, akik
nek száma egyre kevesebb, de akik közül eggyel-eggyel
találkozni — mit mondhatunk mást — jólesik.
Bár látszik, erősen észrevehető, minduntalan el-elejtett
szavaiból, hogy hazánk, népünk, egyházunk mai sorsa mily
erős fájdalommal tölti el szivét, mindamellett olyan erő
csendül ki gondolataiból, nézeteiből, amely erő egy ezer
éves népnek a leikéből fakadva sugárzik át szikár, kemény
alakján, s akarata ellenére is a hitet, ha kell, a makacs,
megátalkodott kitartást szuggerálja környezetébe.
Kérésünk, hogy mondja el nézeteit az egyes köz
egyházunkat érdeklő kérdéseinkről, láthatólag váratlanul
érintette, azonban nem zárkózott el kérdéseink elől.

Az uj egyetemes felügyelőről
kérdeztük meg elsősorban véleményét. „Sajnála
tosnak tartja — úgymond —, hogy székfoglaló
beszédét az Evangélikusok Lapja nem hozta a
maga egész terjedelmében.“ (Ezt nekünk is el kell
ismernünk, mert igazán megérte volna, ha technikai
nehézségek ezt lehetővé tették volna.) A választást
szerencsésnek tartja, mert felügyelőnket ifjúkora

Thurzó György.
Tompa Mihály „Sírboltban“ cimü hatalmas költe
ményében — egyik kihalt nagyúri nemzetségről szólva —
igazi történeti érzékkel saját koruk nézőpontjából bírálja
a régi „kis királyok“ at és megállapítja, hogy ezeknek
erénye, „mely az apákról a fiakra szállt, olyan sokszor, ha
vész jött, nem engedé elveszni a hazát“. És valóban
ezeknek döntő befolyásuk volt nemzeti s egyházi életünk
ben : nemcsak egyéniségük súlyával léptek fel, hanem
azoknak az ezreknek, sőt százezreknek súlyával is, akik
mint jobbágyaik, váraik környékén lakó kisnemesek és
polgárok hatalmuk körébe tartoztak. Ahogyan a csatában
ez a tetőtől-talpig vasba burkolt lovag egész gyalogcsapatot
söpört el maga előtt és ahogyan bástyatornyába zárkózva,
egy ország erejével dacolhatott, épugy ellenállhatatlan volt
politikai, gazdasági és társadalmi súlya is. Egy XVII. század
beli török utazó ezt az igazságot látta meg, mikor a magyar
nagy urakról mint királyokról beszélt s Zrínyi Miklóst,
a költőt .is mindig „Zrínyi királynak“ emlegette. A Bocskayak, Bethlenek, Rákócziak, Thurzók, Eszterházyak jelentő
ségét igy érthetjük meg.
A Thurzó-család jellegzetes példája a Jókai meg
alkotta gyönyörű típusnak, az „Uj földesurnak“, aki idegen
ből jőve, megszeret bennünket s erényeiben, sőt hibái
ban is valóságos „fajmagyarrá“ lesz.
A Thurzók Ausztriából való beköltözésük után igen
hamar beleolvadtak a magyar nemességbe. A család két tagja
vitézül harcolt Zsigmond király szerencsétlen nikápolyi
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óta ismeri és igy tudja, benne nagy értéket nyert
egyházunk. — Ezzel kapcsolatban az

egyházi élet terén
elsősorban is erőteljesen hangoztatandónak tartja,
hogy csonkaságunk idején a politikai és egyház
hatósági határ ne legyen azonos. Az egyházak
közös létérdeke is ezt kívánja. A boroszlói érsek
esetében történelmi precedens is van erre, akinek
egyházhatósági jogköre osztrák területre is kiterjedt.
Az evangélikus egyház is katholikus, egyetemes
egyház, amelyhez nem csak egy országhatáron
belül tartozhatnak a gyülekezetek, amelyek — termé
szetesen önként csatlakoznak hozzá.
Másodsorban a humanisztikus jótékonysági
törekvések nagymé^ü felkarolását tartja az egy
házak főfeladatának, amit minden gyülekezetben
szervesen kiépítendőnek tart. „Amikor a dunáninneni egyházkerület felügyelői székébe beiktattak
— úgymond —, az volt a főgondolatom, hogy
amig fényes templomok ajtóinál koldusok álla
nak, addig a vallásos élet nem valósítja meg
igazi célját.“
Harmadszor meg a puritán szellemet ajánlja
mindenkinek a figyelmébe. „Az én atyám — mon
dotta — főúri nagy házat vitt mindig. De mégis
voltak dolgok, bizonyos luxus dolgok, amikre
azt mondotta: Lutheránus embernek nem való . . . “

A zsinatról
kérdeztük meg ezután nézetét, amit meggyőződése
nem tart időszerűnek, inkább a szabályrendele
tekkel való tágabb és szabadabb kormányzást s a
csatájában. Patríciusok, városi nemesek voltak és több
felvidéki városban gyökeret vertek, de legmélyebben Lőcsén.
Ennek a múltján merengő, csodaszép alvó Hófehérkének
két legszebb ékessége: a Thurzó-ház, a renaissance-stilnak
ez a remeke és a gótstilu Szent Jakab temploma, a Thurzók
temetkezési temploma, több Thurzó-sirszobrával.
A magyarrá lett Thurzók egy emlékét mégis meg
őrizték származásuknak, a német faj elevenebb üzleti szel
lemét „szerző hajlamát, szervező képességét“. Nagyjelentő
ségű szerepük volt a magyar ipar és kereskedelem fejlesz
tésében. A Gölniczbánya-vidéki vasipar, mely a cseh-uralomig oly szépen virágzott, Thurzó-alapitás. A mohácsi
vészt megelőző évtizedekben, rokonaikkal, az akkori világ
leggazdagabb bankáraival, az augsburgi Fuggerekkel társa
ságba állva, kibérelték a Beszterczebánya-vidéki rézbányászat-jogát s oly mértékben meggazdagodtak, hogy a Szapolyayak, Báthyoryak mellett emlegették őket.
Mohács után csak harminc nagy urból állt a Szapolyay-ellenes Habsburg-párt, de köztük vojt Báthory István
és Thurzó Elek is. És ennek a harminc kis királynak
segítségével Ferdinánd veszedelmes, sőt győztes vetélytársa volt a nemzet-megválasztotta királynak. Szapolyaynak
Thurzó Elek kedves embere is volt, azután a „német“
királynak: a grófi cím mellett a kegy és adományok csak
úgy özönlenek a Thurzókra.
Elek fia, Ferenc nyitrai püspök evangélikussá lett.
Második feleségétől, a szigetvári hős leányától született fia,
a mi Györgyünk. György örökölte a Zrinyi-ősöktöl, Arany
nyal szólva, a „Zrinyi-keménység“-et. Szinte határtalanul
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zsinati törvények szélesebbkörü, tágabb magyará
zatát tartja célszerűnek. Felvetődött a
szekták
kérdése is, amikre nézve kifejezte azt a felfogását,
hogy bensőbbé kell tenni az egyházi életet. „Mi
a szekták ereje? — fejtegette. — Az, hogy "kis
körben működnek. Mihelyt elterjednek, szélesebb
alapokra helyezkednek, a bomlás csirái is jelent
keznek. Kisebb gyülekezetek kellenek a mi egyhá
zunkban is. A szektákkal szemben — igen érde
kesen jelezte —, mint minden vallási dologban a
türelem a fontos.“ És itt igazán egyetemes állás
pontra helyezkedve említette, hogy a legtágabb
értelemben vett keresztyén egyházban való elhelyez
kedési törekvés jelenségét látja mozgalmaikban.
„Aki — úgymond — a miszticizmusra hajlik,
abból sohase lesz jó protestáns, s viszont akiben
kritikai szellem is lakozik, az sohase lesz jó
katholikus, de a protestantizmuson belül nagyon
jó keresztyén is lehet. A katholicizmus, mint tan:
intoleráns, de vannak toleráns katholikusok, a
protestantizmus, mint tan: to le r á l, de vannak
intoleráns protestánsok. El kell ismerni, hogy
egyenként és együtt mindnyájan lehetünk jó
emberek, sőt tán az ecclesia invisibilis tagjai is.
Lampades multae — una lux. (S kisugárzott
szavaiból, hogy az ellenük való küzdelemben
nem a türelmetlenségnek, hanem a szellemi és
erkölcsi fölénynek a fegyvereivel lehet és kell
eredményesen küzdeni.)
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban terelődött
rá a szó a

szab ad k ő m ü v esség re
is. „Igazat adok a szabadkőművesség elleni küz
delemnek, — mondotta — gyümölcseikről isme
ritek meg a fát.“ Ma elfajultnak tartja. A XVIII.
századbeli egészen más volt. Más ma is Angliában,
a skótoknál is, ahol a bibliát még ma is kiteszik
az asztalra. Ami keletkezésének oka volt, az ma
nem áll fenn. Elvesztette alapját. S érdekközös
ségnél egyebet nem lát benne. Megemlítette, hogy
amikor közpályáján olykor igen erős, szinte kon
centrikus támadások irányzottak feléje, sokszor
volt az a benyomása, mintha erről az oldalról
indult volna meg ellene az.
A fakultás
ügyében azt mondta: „Egy pillanatig sem szabad
feledni, hogy a lelkészképzés a z egyh áz legbensöbb
ügye. Az mellékes, hogy milyen név mellett és
alatt történik ez. Fakultás vagy akadémia, stb. de
ezt az egyháznak a saját kezéből kiadni nem
szabad. Németországban más az általános helyzet
e tekintetben, mint nálunk. Ha a fakultás állami,
az utóképzést el nem szabad engedni. N em képezni
kell a lelkészt, hanem nevelni. Mi zárdaszerüleg
nem nevelhetünk, mint a katholikusok. S ha ők
rá is bizzák a lelkészképzést az államra, de ezt
úgy teszik, hogy szemináriumokban tartják ifjaikat,
sőt még az egyetemi tanárokat is kényszerítik,
hogy valamelyik püspök disciplináris hatáskörébe
tartozzék. így ők nyugodtan engedhetik át az
államnak a lelkészképzést. S ezt az szempontot
mi sem téveszthetjük szem elől egy percre sem !

vakmerő „bravúros“ katona volt. Párkánynál például kis
csapatával neki rohant a török seregnek és majdnem ott
veszett.
Korán árvaságra jutott: a nagy kegyben álló család
fia évekig Ernő főherceg udvaránál nevelkedett. Erősen
királypárti is volt. Az volt a történetpolitikai felfogása,
hogy a magyar nemzet csak a Habsburg-dinasztiával való
szoros kapcsolatban remélheti a sorvasztó török uralomtól
való megszabadulását.
Nem is csatlakozott Bocskay István felkeléséhez, sőt
döntő szerepe volt a nikolsburgi béke tárgyalásakor a
Mátyás-párti urak között.
Nagy kegyben élt az udvarnál, el is érte a legnagyobb
méltóságot, a nádorságot. De ebben a helyzetében annyira
belelátott a nemzetünk legszentebb érzéseit és jogait
semmibevevő bécsi politikának, hogy mindinkább erősö
dött lelkének, hogy úgy mondjuk „kuruc“ érzése, mely
különben is ott szunnyadozott minden „labanc“ magyar
szive mélyén. Igazi Zrinyi-keménységgel védte körömszakadtig nemzete alkotmányos jogait s az úgynevezett
„sérelmr politikának hatalmas szószólója volt. Haragud
tak is rá politikai ellenfelei s halála hírére legerősebb
ellenfele, Pázmány Péter, azt a reményét fejezte ki, hogy
Thurzó elhunytéval csönd lesz a politika berkeiben. Mint
nádor, tehát a törvény őre, méltósága jogköréhez híven,
erősen védte hitsorsosainak a bécsi békében megállapított
jogait. Például a nagyszombati üldözött protestánsokat
ö mentette meg a pusztulástól. Erre különben nemcsak
kötelességérzete, de szive is ösztönözte: igen erős luthe

ránus volt Vallásosságát tükröztetik irodalmi éitékü levelei
is, amiket feleségével, Czobor Erzsébettel, majd derék Imre
fiával, neve s lelke örökösével váltott.
Hírneve elterjedt a haza határain túl is. Üldözött
hittestvérek messze földről hozzá folyamodtak. A Stájerországból menekülő evangélikusok közül sokat letelepített
vágvidéki birtokain. írók, wittembergi hires hittudósok,
neki ajánlják műveiket mint nagyhírű mecénásnak. Jókora
német fejedelemséggel felérő birtokain jó dolga volt az
evangélikus népnek. Biccse. Thurzó székhelye, a magyarországi evangélikus világnak egyik középpontja, valóságos
„hegyen épült város“ volt: püspöki székhely, virágzó
iskolákkal.
Az evangélikus egyház történetében a legnagyobb
a jelentősége az 1610-iki zsolnai zsinat összehívása és ezen
való döntő szereplése által van. Itt a tiz északnyugati
magyar vármegye evangélikus egyházainak képviselői szer
vezkedtek három püspökségben. Ennek a szervezkedésnek
valóságos cgyházmegmentő jelentősége van. Nemsokára
következett a vakbuzgó és türelmetlen II. Ferdinánd alatt
a harmincéves háború elején meginduló ellenreformáció,
a protestánsok üldözése. Milyen módon folyt ez ? Elég
legyen utalni a csepregi másfélezer szerencsétlen evangélikus
polgár barbár legyilkolására, majd a gályarabokra és az
eperjesi vértanukra. Ezt az üldözést az egy tömegben,
jórészt török uralom alatt és Erdélyben lakó reformátusok
mégis kevésbé érezték, mint a Habsburgok alatt élő
evangélikus világ. Hogy megfogyva bár, de mégse meg
törve kibírták azt a zivataros századot, mely Thurzó halála
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Nem képezni kell a lelkészt, hanem nevelni. Ugyan
juthatott volna-e erre a gondolatra más, mint aki tudatá
ban van annak, hogy az evangélium nem tan, hanem élet.
Igen éle t. . . és szép é le t. . . ez a benyomás zsongott lel
kemben, amikor a keménynézésü, bár erősen szürkülő arc
erősugárzásából kikerültem. Szép élet az evangéliumszerü
élet, amelynek nemes patináját nem veheti el az egész
„kultúrát rombadönteni akaró barbár életelemek felszínre
torlódása“ sem, aminek a látása, úgy látszik, sokszor a csüggetegség béklyóiba veri báró Prónay Dezső lelkét is . . .
iiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiil i m n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiim iiiiiiiiiiiiiii « a n n u m

Drága a vallás ?
Szomorú életünk egyik legnagyobb szeren
csétlensége az általános drágaság, amely nem
korlátozódik az élet feleslegeit alkotó luxusdol
gokra csak, hanem a mindennapi kenyértől kezdve
minden, de minden mozzanatára a mai életnek
ráborítja a maga sötét árnyékát.
Az életnek arra formájára is, amit vallásos
néven ismerünk és gyakorlunk.
Nem szólva az ezer koronás bibliákról, az
ifjúság vallástani könyveinek százas árakkal
dolgozó hiányosságairól, a sajtóról, az időszaki
termékek, a könyvek megjelentetésének szinte
legyőzhetetlen akadályokkal dolgozó nehézségeiről,
csak az egyházi adózás nehéz problémájára kell
utalnunk, hogy egy pillanat alatt átlássuk, milyen
nehéz sötét árny nehezedik a mai idők gyerme
keire, akik az élet legmagasabb formáját, a véges
életnek a végtelennel való érintkezéseit sem hagyják
figyelmen kívül a mai súlyos viszonyok között sem.
Közös mindnyájunkat mélyen érintő, mind
nyájunk elevenjébe vágó kérdés, amely sokaknak
után következett, abban a zsolnai zsinat és Thurzó György
szervező munkájának igen nagy a jelentősége.
Vallásos érzése haláláig erős volt. Végrendeletében
is kijelentette, hogy vagyonából csak az az utóda részesed-,
hetik, aki hű marad a meg nem hamisított ágostai hit
valláshoz.
Ez az erős valásos érzés jellemezte általában a
Thurzókat: Kristófot, aki a szepesváraljai zsinaton, mint
igazi Thurzó, szintén nagyjelentőségű szervező munkát
végzett evangélikus egyháza és hite érdekében, Szaniszlót,
akit hittesívérei a „defensor fidei“, a hit védője címmel
tiszteltek meg, ennek feleségét, Czobor Erzsébet testvérét,
aki megható szép vallásos énekeket irt. Ez a szellem
hatotta át György fiát, Imrét is.
A szerető édesapa igen gondosan nevelte derék fiát;
nagy tudásu és hitbuzgóságu nevelőket hivott meg mellé.
Majd nevelése megkoronázására Wittenbergába küldte ki.
Itt eleinte a szokatlan magyaros öltözetű, németül magyaros
kiejtéssel beszélő ifjút ki is nevették a pajzán diákok,
úgy hogy az apa felkérésére a szász választófejedelemtől
érkezett emiatt megrovó figyelmeztetés az egyetemhez De
nemsokára gavalléros, valóságos „királyi“ fellépéséért, ked
ves modoráért, bőkezűségéért annyira megszerették, hogy
az egyetem rektorának, tiszteletbeli felügyelőjének meg
választották. Volt is fényes beiktatás, amire társzekérszámra érkezett a mindenféle jó Biccséről. Ha népmesestílusban akarnánk szólni, azt mondhatnánk, hogy még
a város csurgó kutjaiból is tokaji bor folyt viz helyett s
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illetékesnek, illetéktelennek, hívőnek hitetlennek,
bizakodónak, csüggedőnek végtelen sok gondot okoz.
És mégsem bontakozik ki más meg
oldás, mint egy, az egyetlen lehetőség:
vállalni mégis, akármily nehezen megy is.
Vállalni a nehézségeket egyrészt a le lk é s z t
k a r n a k . Amelynek (soha nagyobb mértékben,
mint mostl) tudatában kell lennie hivatása magasz
tosságának. Amely kiemeli szinte ebből a világból.
És odaállítja útmutatónak a határra, a határvonalra,
ahol az élet a halállal, a múlandó az örökkévaló
sággal, a véges a végtelennel, az ember, a földi
por az Istennel érintkezik. A lelkészi kar minden
tagjának, ha másként nem, a mai élet ökölcsapá
sainak a súlya alatt kell az önmegtagadás, az
önmegtartóztatás, a lemondani tudás keskeny
útjára lépni, amely nemcsak öt viheti az életre,
hanem ami mindenkit egyedül vezethet a Lélekországának bűvös belvilágába. Még akkor is csak ez
az ut az at, ha százholdas parókiák anyagi ereje
oszlatja is az árnyat felette, amely az egész mai
életre ráborul. És ezt meg kell érteni kicsinyneknagynak, erősnek-gyengének egyaránt, — ha életet
akarunk oltáraink körül és nem tengődést márólholnapra nyúló haldoklást az evangélium fáklyáját
is fojtogató, oltogató nagy életéjszakában.
De vállalni kell a nehézségeket a tiszta
eva n g éliu m n é p é n e k is. Hisz közös kincsünk
az evangélium! Nem egyes kasztoknak kiváltságos
tulajdona, hanem mindnyájunk lelkét szeretné és
akarja gazdagítani az evangélium isteni hőse, a
a legvénebb tanártól a legifjabb diákig illuminált állapot
ban volt az egész univerzitás.
Az ifjú rektor vigyázott a „magyar becsületre“ a
szónak komoly értelmében. Édesatyja utján kívánt adós
ságai megfizetésére szoritni egy magyar ifjút, aki hitelezői
orra elől hazaszökött.
Később a derék ifjú atyja nyomdokain járt, nagy patrónusa lett egyházának, egyiklegkedvesebb hive és munkatársa
dicső Bethlen Gábornak. Thurzó Györgyöt legnagyobb uradal
mának székhelyén, Árvaváralján temették el.Nyughatott-e sír
jában, ha látta családja s vele egyháza tragikus sorsát. Családja
fiágban hamar kihalt. Aleányág kezéről a birtokok vegyes há
zasságok, sőt sokszor egyszerű lefoglalás utján katholikus
kezekbe kerültek. Az evangélikus jobbágyságot durva erő
szak és csábítás eltérité apái hitéről. Az evangélikus hittel
a kultúra is lesülyedt Biccse környékén. Az egykori mű
veltségi középpont, ma mezővárosnak nevezett igénytelen
falu. És alhatik-e nyugodtan a nagy magyar ember, látva
szülőföldjét, kedves otthona vidékét cseh uralom alatt?
Bizonyára igen; hisz a halhatatlan lelkek a sivár jelen
mellett látják az elkövetkezendő boldog és dicső jövendőt,
Árpád országa épségének helyreálltát is.
Ma nincsen a nagy famíliáknak az a mindent jelentő
nagy szerepe, mint a Thurzók világkorában, sőt épen egy
házi téren is a dolgozó százezrek a biztos alapja minden
fejlődésnek. Ezért van olyan nagy jelentősége a belmissziói
szervező munkának.
De minden kulturembernek, akinek tehát történeti
érzéke van, saját koruk mértékével kell mérni? ama kis-
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Megváltó. Mindnyájunkat hiv az Életre. Az igazira
ebben az életben és az örökkévalóra, ha majd
búcsút mondunk e földi híveknek... S ha múló,
beh sokszor! léha élvezeteknek, vagy komolyabb
művészi vagy tudományos, stb. érdekeknek tudunk
oly sokszor hihetetlen összegeket áldozni, a „sum
mum bonum", a lélek el nem múló, örök java is
m egéri — tán még kereskedői profán számítások
kal is — hogy a velejáró esetleg egyre növekedő
terheket is vállaljuk.
Annál is inkább, mert hisz a mai idők át
meneti idők csak. A politikai, a társadalmi, a gaz
dasági élet hullámzásai dobálnak tarajos hátukon
minden hajót. A család, az állam, a kultúra min
den hajóját. Azt a hajót is, mely utasait az örök
élet nyugodt révpartja felé viszi. Az egyház hajóját is.
Á m de a n a g y világóceán ok sem b írjá k
örökké a vih aros h u llám okat. A z em ber
élet ten gere sem .

Addig hát, amíg elölnek ezek a gazdasági
hullámok is, legyen és m a radjon híven helyén
az evezőstől a kormányosig mindenki.
De sőt. . .
Feszítse meg erejét. S ha kell erején felül is
állja a harcot az elemekkel. Amelyek tusája ki akar
őrölni minden magasabb értéket életünkből. A gol
gotái kereszt tiszta evangéliumát is. Örölgeti, for
gácsolná, pusztitgatná, hátha ig y bírna vele . ..
Ám hiába... Az a diadalom, mely meggyőzi
ezt a drágasági hullámokban fetrengő világot is:
a mi hitünk!
királyok szereplését. A „Sírbolt“ végén Tompa Mihály
gyönyörű allegorikus formában igy foglalja össze ezt a
nagy igazságot:

u a pu a
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Még ha — a mai pénzünkben kifejezve, — •
sokba is kerül.
D e m ég m in dig kevesebbe, m intha
m indezen fe lü l m ég börtön, bitófa,
hóhérbárd, kinzókam ra, g á lya ra b sá g ,
m áglya, jo g fo sztá s, eln yom ottság ezer
á tka tetézn é a m a i áldozatokat.

Pedig közülünk nem egynek az őse még
vállalta, sőt, szívesen vállalta. Csak
hogy a saját lelkének az evangéliumban feltalált
boldogságát megőrizhesse önmagának — és nekünk,
akiknek most kell vállainkra vennünk s vállalnunk
az evangélium megőrzésével járó terheket.
m indezt is

Prot. világszolidaritás van kiépülőben.
Az elmúlt év augusztusában Kopenhágában
kongresszus volt az európai protestantizmus hely
zetének megvizsgálása céljából, amelyen minden
európai protestáns egyház nyilatkozott arra nézve,
hogy milyen irányban szorul segítségre, illetve
milyen irányban képes segélyt nyújtani az arra
szoruló gyülekezeteknek. Most az egyházi segély
akció európai központja, amely Zürichben székel
és a svájci ev. szövetség égisze alatt működik,
főtitkárát, dr. Keller Adolf zürichi lelkészt négy
havi amerikai körútra küldi, hogy az amerikaiakat
megismertesse az európai protestáns egyházak
helyzetével. „Az európai protestantizmus kézi
könyve“ címmel angol nyelvű könyv is kerül
kiadásra, amely általános bevezetés után külön
cikkekben foglalkozik minden egyes ország protes
táns egyházainak múltjával, jelenével és jövendő
kilátásaival. A könyv a nyár folyamán fog meg
jelenni.
iilin iM ililiniiiiiM iiiliiiiiiiM iiiiiiiniiiniiiiiM iiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiM H

„Szép a lapály, amely kalászt hoz, érlel,
De szép a bérc is a mező felett;
Ez kölcsönöz töigykoszorus fejével
A tájnak fölséges tekintetet.
És árnyékot vet néha bár amarra,
S uralkodnak felette orma!:
Széllel, viharral a bérc kelve harcra
Nem hagyja a völgyet megromlani
S fájhat, ha dőlnek a bérc ősi fái,
Ha pusztulnak s enyésznek a nagyok.
Dr Szigethy Lajos.
Az ország nádora hívta össze az első evang. zsi
natot Zsolnára 1610 márc. 27-re, amelyen az alnádoron,
Beniczky Mártonon kívül az ország sok tekintélyes nemese
is megjelent. Három püspököt választottak, Lányi Illés,
Melikins Sámuel és Ábrahámides Izsák személyében. Hit
vallási alapul a Liber Concordial-t fogadták el. Határoza
taiból kitűnik, hogy a lelkészek mellett a világi uraknak is
jelentős szerep jutott az egyházi életben.
A király által is szentesített első zsinati törvényárunk csak az 1891 —94-ben alkotott.

Egyetemes

egyházunk

ünnepéhez.

Csonka hazánk csonka egyháza ünnepelt a
közelmúltban. Az alföldi rónák végtelenbe vesző
vidékei, a bükkös Mátravidék, a Dunántúl lankái
mindenfelől elküldötték az evangélium fiait, hogy
a környes-körül lemetélt Kárpátok ózondus leve
gőjében tenyésző evangélium gyermekeinek üres
helyeit is elfoglalják és hiányzó erőiket a maguké
nak megfeszítésével is pótolják, amig jobbra fordul
sorsunk.
Komoly fekete talárok hullámzottak végig
az ősi iskola termeiben, amelyek komoly feketéjét
elegánsan élénkítették a sötét s lágyan színezték
a világos, Ízléses, igaz magyar stilusu diszmagyar
ruhák. Kemény, daliás férfialakokra simultak,
avagy omlottak róluk le a megtört, hajlott vállak,
őszbeboruló fejek közt is ott hullámzott az elszánt
élniakarás. A szemek, amik összevillantak, a pil
lantások, amik egymással találkoztak, mind ennek
az élniakarásnak a sugárait lövelték Észak, Kelet,
Dél és Nyugat felé . . .
A templom kapujában vártuk a menetet,
amely esküvésre, nagyra, kiséri az uj primus és
principális Inspectort. Az előkelőségek egy része
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már benn ült a helyein, amikor egyszer csak fel
pattan az ajtó, a sorfalat álló cserkészcsapat felszakadoz a külső ajtókig, az utcáig s befordul a
templomba a menet Elől az egyházkerületi fel
ügyelők agg Nesztora, a még mindig daliás — bár
meghajlott termetű — dr. Zsigmondy Jenő és a
hatalmas termetű egyetemes püspök Geduly Hen
rik. Köztük lépked pompázó diszmagyarban az
uj felügyelő, báró Radvánszky Albert. Az arca
sápadt, szinte a betegágyból kelt fel, de tekintete
szilárd, egyháza hivó szavát követve, legyőzte
a betegséget. S jön a legmagasabb egyházi állás
ban is szolgálni az Urat, s e szolgálatra letenni
az esküt.
Utánuk a püspöki kar, Raffay Sándor, Kapi
Béla, aki szintén gyengélkedik, Kiss István beteg,
nem jöhetett, impozáns alakok, felügyelők, ható
sági képviselők. Feilitsch Berchtold br., Dr. Walkó
Lajos, Dr. Kéler Zoltán és Bertalan, Dr. Sztranykovszky István, Dr. Mágocsy Dietz Sándor, stb. fekete
diszmagyarjába lágyan vegyül el báró Kaas Andor
aranypaszomántos rózsaszínű ruhája a Lutherkabátos sorokban. Köztük egymásután jönnek a
feketeruhás pestiek, a mindig
aranykedélyü
Győry Lóránt, Tolnay Kornél, Dr. Rásó stb.
Dr. Halászy L., Zsongó orgonaáriák szálldosnak a levegőben mig elhelyezkednek az ifjúság
rendezői útmutatásai mellett. Majd felcsendül az
Erős Várunk. Raffay püspök az oltárhoz lép. Az
evangélium szavai erőteljesen töltik be nemcsak a
templomot, a sziveket is. Utánuk az egyetemes
felügyelő bünvalló imája. S halk, lágy melódiák
közt magához veszi az Ur testét. A lélek béké
jének zálogát. „És béke a földön . . .“ Csendül
fel a Lutheránia éneke. Az Isten békéje a szivébe
szállt. Jöhet az eskü. És Geduly püspök nagy be
szédje után elhangzik. Az Isten és az egyház
egyetem előtt. Áhítattal hangzik fel a Hymnus
mindenki ajkáról s ahogy jött újra visszavonul a
menet a nagyterembe.
Barátságos üdvözlések Belitska Sándor, Dr.
Walkó Lajos s többek részéről, majd felharsan az
elnöki csengő és felemelkedik a Nesztor, hogy a
lehanyatló nap átadja helyét a felkelőnek. És ki
bontakozik az első gondolatsugárkoszoru a fehérarcú felügyelő leikéből. Zajos éljenek, zugó tetszés
viharok mutatják, hogy az egyes sugarak éltetni
tudnak.
Aztán jönnek az üdvözlések. Az első szó a
Főméltóságu Űré, akinek nevében Raffay püspök
mond rövid hatásos üdvözlést. Utána a kultusz
minisztérium, majd a reformátusok elmélyedő
lelkű püspöke, Dr. Ravasz László szólaltatja meg
a testvérüdvözletet. Az unitáriusok után a gör.
kel. egyházak s a fehér csipkegalléros norvég
lelkész G. Johnson szólal fel. Agorasztó Tivadar
az ország első vármegyéjének nevében. Az Erzsé
bet tudományegyetem, amely fakultásunkat öleli
keblére, az egyházkerületek Dr. Kéler Zoltán erő
teljes üdvözletével, Dr. Mágocsy Dietz Sándor a
tanintézetek, Ziermann Lajos a gyámintézet, Taubinger Rezső a tábori lelkészek, báró Kaas Albert
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a Luther Szövetség támogató jobbját nyújtja az
uj felügyelő felé, Kapi Béla püspök, aki erős
meghűlése ellenére is részt vesz az egyházegyetem
nagy ünnepén a Luther Társaság nevében és a
munkatársak, az egyet, egyház tisztviselőkara ne
vében Dr. Szelényi Aladár mond üdvözlő szavakat.
Ekkor láthattuk csak kidomborodni a méltó
ság nagyságát, amelyre báró Radvánszky Albert
vállalkozott. S annál jobban esett, amikor láttuk,
hogy a feléje hangzó gondolatáradatban milyen
pompásan megállja helyét, bár a teste sokszor
jelezte, hogy beteg, de a lelke, a gondolatai,
atniket a válaszokra adott, azok mind azt mutat
ták, hogy báró Prónay Dezsőnek a székébe olyan
valaki került, aki méltóképen fogja betölteni azt
a hivatást, amire a közbizalom hívta el.
Az első egyetemes gyűlésen, amelyen elnö
költ, az idők jelét mélyen megértő és régen el
hanyagolt területen munkába álló határozatot
enunciált, amikor a Kapi Béla püspök által elő
terjesztett városi kis gyülekezetek egyetemes egy
házi támogatását mondotta ki, amely célra 1.200,000
koronát rögtön meg is szavaztak. Ezzel az indít
vánnyal különben a Dunántúl melegszívű püspöke
is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Majd ezután
az Eperjesről elűzött, most Miskolczon működő
jogakadémia fenntartását mondotta ki a közgyűlés.
Aztán a theol szeminárium, az 1848. XX. t.-c.
végrehajtásának elintézése után a Geduly püspök
leikéből felszálló hálaima impozáns befejezést
adott a csonka egyház, lélekben, reményben
erős ünnepnek.
iiiiim iiiiiiim m iiiiiiiim iiiiim iiiim m iiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiim iiíiii

A keresztyénség szelleme.
A ma keresztyénségére kétségtelenül nagyjelentőségű
a svédországi Hälsingborgban a múlt év augusztusában
lezajlott keresztyén világkonferencia. A konferencia szelle
mére teljes világot vet Jézéquel párisi lelkésznek a
keresztyén egyház gyakorlati feladatairól szóló értekezése.
Kifejti ebben, hogy a keresztyén életigazságoknak át kell
hatniok nemcsak az egyeseket, hanem a közösségeket, az
egész emberiséget is. Az evangélium szellemének kell
érvényesülnie a kereskedelmi életben, a munkás- és
cselédkérdésben, az ipari törekvésekben, a népek érint
kezésében, a törvényhozásban, a nyilvános életben. Az
evangélium mindezekben tanításokat, útmutatásokat, sza
bályokat nyújt számunkra. Jézéquel a besangoni nemzet
közi szociális-keresztyén értekezlet (1910. jun. 16.) jegyző
könyve alapján a következő vezető gondolatokat hang
súlyozza.
A polgári törvényhozásban demokratikus elveknek
kell érvényesülniük. A társadalmi morált illetőleg, egy
forma erkölcs kötelezzen nőt és férfit, gazdagot és szegényt»
egyént és államot. Nemzetgazdasági tekintetben a magán
vagyon tisztelete, a munkásság törvényes védelme, a
szellemi és testi munka egyforma megbecsülése legyen
az irányadó.
Az evangélium erő és áldás, amelynek uralomra
kell jutnia,y-hogy az emberiség egészséges és boldog
egyen, hogy bizton haladjon'Istentől meghatározott célja felé.
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EG Y H Á ZI ÉLET.
Dr. Hoshino Tetsuo, a tokiói egyetem orvos
tudományi karának tanára, aki Európa egészség
ügyi és evangélikus egyházi intézményeinek tanul
mányozása céljából jött Európába, hazánkba is
ellátogatott. A húsvéti ünnepeket a monori egyház
körében töltötte. A Luther-Szövetség üdvözlőestét
rendez 1923. április hó 11-én délután 5 órakor a
Deák téri díszteremben japán evang. hittestvérünk
tiszteletére, aki japán nyelvű előadásban fogja
ismertetni a japáni evang. egyház múltját és jelenét.
Előadását D r. Profile Vilmos, japán konzul, egye
temi tanár, ugyancsak evang. hittestvérünk, tolmá
csolja. A japán tudós megtekinti hazánk egészségügyi intézményeit is. Majd K u th y Dezső lelkész
kíséretében vidéki körutat tesz. — Előadására
lapunk olvasóközönségét ezúttal is szeretettel meg
hívjuk. A japán hittestvért Isten hozta körünkbe
és Isten áldja meg közöttünk való tartózkodását.
A debreceni egyház közgyűlése. Vasárnap dél
után 5 órakor tartotta meg a helybeli evangélikus egyház
közgyűlését Dr. Haendel Vilmos felügyelő és Farkas György
lelkész elnöklete alatt. Az egyháztagok tömegesen vettek
részt a gyűlésen s a jelenvoltak azzal a jóleső érzéssel
távozhattak, hogy a kisded egyház a gondos kézzel lera
kott alapokon uj fejlődésnek indul, egy összetartó benső
séges egyházi élet útjára. A közgyűlés rövid istentisztelettel
kezdődött meg. Dr. Haendel Vilmos felügyelő nagy figye
lemmel hallgatott megnyitójában a világi elem részvételének
fontosságáról beszélt az egyházi életben. A megnyitó után
Farkas Győző lelkész jelentése következett. Épp egy esz
tendeje, hogy a fiatal lelkész a debreceni egyházzal frigyet
kötött, fogadalmat tett, hogy teljes erejével azon lesz, hogy
mintaegyházzá szervezi a gyülekezetét s a beszámoló arról
tett tanúbizonyságot, hogy ez a rövid egy esztendei műkö
dése hatalmas lépés e szép cél megvalósításához. A terje
delmes, pontosan megszerkesztett jelentésből nem is tudjuk
mit ragadjunk ki. Talán mindenekfölött áll a kis egyház
híveinek csodálatos áldozatkészsége. A tetemes egyházi
adókon felül a hívek egyházi célokra és a jótékonyság
oltárára egy esztendő alatt 300,000 koronát adtak össze.
Olvassa el bárki a különben nyomtatásban is megjelent
jelentést, érezni fogja okvetlenül azt, ami eltöltötte a köz
gyűlésen résztvevőket is, hogy itt nemcsak egy fiatal lelkész
munkakészségéről, nemcsak a vallásos élet ébresztéséről
lehet szó a debreceni evangélikus egyház az elmúlt eszten
dőben nemzeti alkotó munkát végzett. Közgyűlés a továb
biakban kimondja a templomi és az egyházi épületek reno
válásának szükségét, az e célra kezdeményezett gyűjtést az
egyháztagok jóakaratába ajánlja. Egyhangú állásfoglalással
jóváhagyja a lelkésznek ama intézkedését* hogy a keres
kedelemügyi minisztérium által a Schöfer-házakra tervbe
vett kisajátítás ellen a kegyelet és a rideg gazdasági szem
pontból egyaránt óvást emelt s ezen intézkedését a maga
részéről is megismétli. Lelkészének három hónapra terjedő
tanulmányi szabadságot engedélyez, hogy Németországban
a nagyobb bel misszió-telepeket tanulmány tárgyává tegye.
Az egyházat ez annyiban érinti, mert rövidesen abban a
helyzetben lesz, hogy az árvaházat visszaadja rendeltetésé
nek és egy diakomssza-képzőintézetet létesít. Közgyűlés
kimondja hogy városszerte méltán elismert iskoláját fejleszti
fokozatosan és egyelőre a harmadik tanítói állás szervezése
tekintetében megteszi a szükséges lépéseket. Végül Dr.Horvay
Róbert a számvizsgáló bizottság nevében arról számolt be,
hogy az egyház 1922. évi zárszámadásait, a mérleget, vala
mint a karácsonyi jóléti akció tételeit megvizsgálták s azo
kat kifogástalan rendben találták.
Petőfinek. Amely mag jó földre hull, az gyümölcsöt
terem. Azonban, hogy a gyümölcs élvezhető-e, vagy sem,
az nem a föld, hanem az elvetett mag minőségétől függ.
Hogy vannak még ép lelkű emberek, akik konkoly helyett
a szeretet és áldozatkészség tiszta magvait hintik el a
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minden szépre és jóra fogékony gyermeki lélek televény
talajába, gyönyörűen nyilatkozott meg az elmúlt napokban.
Enyhe tavaszi délután három öklömnyi kisgyermek állított
be Raffay Sándor püspökhöz : Heller Tériké, Fried Bözsike
és Fried Lacika. 7—9 éves apróságok, életörömtől és ártat
lanságtól csillogó szemekkel . . ., de amit hoznak, az nagy,
hatalmas és komoly dolog! Amit hoznak, az a megértés,
az áldozatkészség kinyílt, hófehér bimbója. Csöndes családi
körben, ötödmagával hangversenyt rendezett a három gyer
mek az aszódi Petőfi-gimnázium javára. . . és ártatlan
muzsikájuk, bájos éneklésük 1120 koronát hozott össze a
szent célra. S most ezt jöttek személyesen átadni a főpász
tornak, hogy juttassa el illetékes helyére. És a gyermekek
boldogok, hogy ók is hozzájárulhattak a nagyok komoly,
kulturális munkájához. . . Az ő boldogságuk a boldog,
igazi öröm visszhangját kelti a mi sziveinkben is! Ne csüg
gedjünk, vannak még magvetők a tiszta eszmények szol
gálatában. Munkájuk gyümölcse a legszebb köszönet. . .,
a legnagyobb elismerés. Jóllehet, a kultuszminisztérium
szerint az állami iskolákban való ily irányú működést lehe
tetlen megvalósítani, mert az aszódi Petőfi-gimnázium —
felekezeti! . . . evangélikus !
Báró Radvánszky Albert székfoglaló beszéde a
maga teljes egészében megjelent a Luther-Társaság kiadá
sában. Rendkívül örvendetesnek tartjuk ezt az eseményt
annál is inkább, mert enemü irodalmunk egy értékes
gyönggyel gazdagodott, ami bizonyára nemcsak az olvasóközönség lelki gazdagodását fogja szolgálni, hanem egy
szép ígéret megvalósulását is közegyházunk életében.
így is leh etett. . . Csak a napokban hallottuk azt a
kedves és megkapó eseményt, hogy egy pestkörnyéki igazi
papné a nagyháboruban minden hadbavonult hive fele
ségének egy kis imakönyvet ajándékozott, amit maga irt,
a saját megértő lelkének húrjain bocsátva át az elhagyott
hitvesek minden bánatát. Ez még nem is volna különös.
A különös csak ott kezdődik, hogy régi tervének, egy uj
ruhának a megcsináltatásáról mondott le csak azért, hogy
ennek az árából kinyomatva, ingyen szolgálhassa a háború
alatt tán kopottas ruhában, de uj hitet, uj lelket teremtő
erővel, szomorkodó cinkotai asszonytestvéreit. . .
A pesti német egyház Nőszővetsége ápr. 8-án
d. 4i. 6 órakor a Deák-téri iskolák nagytermében vallásos
estélyt fog tartam, amelyen Dr. Szelényi Ödön theol. tanár
a Vallás kérdésének jelen helyzetéről fog felolvasást tar
tani. Ének, zene és szavalatok fogják kiegészíteni az est
műsorát.
A pesti református egyházak kérvénnyel fordultak
a székesfőváros tanácsához, nogy egy uj, modern leánygimnázium felépítéséhez alkalmas telket, nemkülönben a
Kálvin-téri uj templom felépítéséhez, egy uj giinn. internátus felépítéséhez, egy belmissziói ház emeléséhez szük
séges telket kérnek a fővárostól. A cél- és öntudatos épitőmunka uj mezői előttük ! — És mi ? . . .
Rákoskeresztúron nagyszombaton avatták fel az
uj harangokat, amelyeket Noszkó István lelkész imája adott
át rendeltetésüknek.
Lágy zsongásu, kellemesen összecsendülő harmó
niába olvadnak össze a cinkotai egyház uj harangjai, ame
lyek először nagypénteken csendülték meg. Az ünnepélyes
megáldásuk husvét vasárnapján volt, amikor a beteg esperes
lelkész, tilatniczky Pál legyőzve fájdalmait, áhitatos ünnep
ség keretében bizta rá Istenre a gyülekezet áldozatkészsé
gének újabb eredményeit.
Adományok a tokaji tem plom ra: Lengváry Jucy
gyűjtése Budapest 2860, Btirchard-Bélaváry Dóra gyűjtése
Budapest 2200, Alföldi-utcai vallásos estély 4000, Kemény
Hugó Budapest 500, Dr. Raffay püspök amerikai segélyből
10,000, Kultsár Stefánia gyűjtése 10,000, Beledi konfirmándusok 1100, özv. Tompa Józsefné Vásárosfalu 1100, Blatnyiczky Pál cinkotai lelkész 100, Tompa Gyula Vásáros
falu 1000, Szarvasi ev. egyház 6000, Mendei ev. egyház
400 Szegedi ev. egyház 913 korona. Az adományokért
köszönetét mond és további áldozatkész támogatást kér a
tokaji ev. lelkészi hivatal.
Kiadásért felelős:
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Ügyvédi
és bírói vizsgára,
........ .............ht..i..i....niiii.niiii.iiiniimiimm,iil,l,l,inu.u..iiln
jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k ik ö lc s ö n z i a

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
B U D A P E ST

SZEGED

IV., Váci-utca 51, II. em.

T e m p l o m - t é r 5. szám

ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET alapítás,
R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti
el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

TUz b i z t o s i t ó s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B etö réses-lo p á s biztosításokat.
Élet- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levó
teljes felelősség mellett vesz át.

biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p este n , IV., Fövám -tér 2, fé le m e le t.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét
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Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

Ruttkay S.:

„Konfirmandusok könyve“
Konfirmandusok Kátéja

Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Szent

Irta Dr. Raffay Sándor. — 6-ik javított kiadás. — Ára 40 K

királyi-utca 51), Kókainál és a szerzőnél Szarvason.

♦♦

Ára bérmentve 25 korona.

Sztehlo András :

V allástan a konfirm áció ok tatására
Ára 40 korona

♦»
/

Kaphatók:

K O K A I

L A J O S

kiadásában
BUDAPEST, IV., Kamermayer Uároly-ntea »

Mutatványpéldányt ingyen küldünk

Konfirm ációi
o k ta tá sh o z s z ü k s é g e s k ön y v ek , k á té k :
Magyar nyelven: Blázy: — K; Geduly: 26 K; Koren: 30 K;
Mayer: 25 K; Raffay: — K; Ruttkay: 30 K.

Német [nyelven: Ruttkay: 30; Soproni lelkészi kar: 50 K. (Kötve)
Kaphatók a

LUTHER- TÁRSASÁG

E V A N S. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

ISW J

Budapest, VIII., Üllől-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

Uj imakönyv fiatal nők szám ára!

„Szoros kapu, keskeny ut
Elmélkedések és Imádságok protestáns leányok számára.
I r t a : CZ E G L É D Y SÁNDORNÉ KÓSA MARGIT.
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

A közeledő Nagypénteki ünnep alkalmából ajánljuk a kiadásunk
ban megjelent

Nagypénteki passio
fordította és összeállította Törtek! Lajos ev. leik.
c. füzetet az egyházközségekben való bevezetésre. — Egy példány
ára 42 korona. — Megrendeléseket kér

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

K I S B^ I V A D A J B^ aP Á P A
Postafiók 12.

Scholtz
T e s tv é r e k
k önyv- é s p a p ir k e r e s k e d é s e
Budapest, IX. kér., Ferenc-kőrut 19—21. szám

Ugyanitt megrendelhető

Közönséges vasárnapi im ádságok
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
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Megjelenik minden vasárnap.

Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉQ

Az élet.
Dr. Raffay Sándor húsvéti beszéde.
Alapigék: Máté ev. 10., »

Az élet szeretetének és akarásának az emberi szivbe
beleoltott törvénye seregestül hajtja ma fel a híveket az
Isten házába. Krisztus megnyílt sírjából a diadalmas élet
hangtalan zsolozsmája tör elő. És mi szeretjük látni az
élet diadalát, mi szeretjük hallani az élet győzelmi énekét.
Ezért vidámul meg a szivünk, mikor az ébredő kikelet
Ígéretes megmozdulása az élet örökkévalóságát belekiáltja
a nagy mindenségbe. Ezért esik olyan jól látni az élet
pezsdülését, hallani a madárdal zendülését, szemlélni az
élet indulását, tapasztalni, hogy örök az élet.
Az élet akarása ott él mindnyájunk lelkében. Hiába
panaszkodunk az élet ellen, mégis csak szeretünk és
akarunk mi élni. Csak az a baj, hagy^nem^Sdunk. Mert
az élet valóságos művészet. Művészet, mert ezer vonat
kozással van összefűzve. És olyan kevés ember bírja
megtalálni a helyes ösvényt a sokféle vonatkozás
tömkelegében.
Nagypéntek a halálnak, Husvét az életnek titkával
ismertet meg bennünket. S ha Nagypénteken az volt a
kötelességünk, hogy nyugodtan tudjunk szembenézni a
halállal, úgy most, Husvét ünnepén meg kell tanulnunk a
helyes életnek a törvényét.
1 Az élet Mesterének egy kemény szava köszönt
bennünket Husvét reggelén. Egy titokzatos ellenmondással
terhes szó, melynek megértése azonban az élet művészeivé
avathat bennünket. Azt mondja az Ur: „Aki megtalálja az
ő életét, elveszíti azt !a
Pedig a mi egész földi életünk alig más, mint az élet
keresgetése. Kora gyermekségünktől fogva mindig az életre
készülünk. És mégis miiven kevés igazán helyes, igazán
bölcs életű embert látunk magunk körül! Milyen sokan
kénytelenek az élet alkonyán szégyenkezéssel, lelki váddal
és könnyfakasztó keserűséggel tekinteni vissza megtévedt
életük keserveire!
Az első emberpár esetének bibliai elbeszélését sokan
csak egyszerű gyermekes történetnek tartják és a mesék
világába sorolják. A mesék azonban mindig örök érvényű
életigazságot burkolnak naiv, gyermekes köntösbe. Az első
emberpár történetében a megtévesztett élet törvénye tárul
elénk. Az a törvény, hogy a puszta egyéni akarások és
kedvtelések követése, az egyéni vágyak kielégítése nem
boldogságot szerez, hanem boldogságot veszittet. Az első
emberpár esete a megtévedt élet első példája. Mikor azt
hitte, hogy megtalálta az élet titkát, elvesztette annak
az útját, mikor azt hitte, hogy rátalált, akkot siklott ki
óla az élet. Azt gondolta, hogy egyéni érték és egyéni
birtok a földi élet, s mikor azt hitte, most már az övé,
akkor esett ki a kezéből örökre.
Nézzük a gyermeket. Mihelyt öntudatra ébred, első
dolga a függetlenitésre való törekvés. Elzárja a maga
egyéni életét, eltitkolja gondolatait, elrejti szándékait. Már
nem nyitott könyv többé a szive, hanem jól elzárt sötét
kamra, melyből nem mindig a legvonzóbb képek kerül
nek ki És mikor azt hiszi, hogy megtalálta, akkor kezdi
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elveszíteni az életet. Mennyi megtévesztett, mennyi el
pazarolt egyéni élet indul igy el a züllés, a pusztulás
hamis virágokkal szegélyezett ingoványos útjára!
Mert a legtöbb ember azt hiszi, hogy az élet ki
elégülés, az élet élvezet. És nézzétek meg az élvezetek,
a hirtelen élés szánandó lovagjait, akik könnyelműen viszik
piacra az életet és pazarul szórják az életerőt! És szapo
rítják a koravének, az ifjan elaggottak, a családfaforditók,
a szakadt inuak, a horpadt mellüek, az ingadozva járók
szánandó seregét. Ezek azok, akikről az élet Mestere azt
mondja: „Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt!“ Aki
azt hiszi, hogy az életet szabad kiélni, az nem fogja azt
átélni. Aki hirtelen akar élni, nem él sokáig. Az életerők
nem egy-két esztendőre adódtak, de egy-két esztendő
alatt ki lehet meríteni és el lehet tékozolni. A pazarkodó
talán megtalálta az életét, hiszen sűrített gyönyörökbe
fullasztja bele, de nyomban el is veszítette azt.
2.
Az élet Mesterének kemény szava tehát nagy
igazságra figyelmeztet. Azt is meg akarja ezzel értetni,
hogy az élet nem a mienk Mi csak sáfárok vagyunk.
Az élet és annak minden öröme Isten ajándéka. Az élet
megbízatás, vagy kereskedelmi nyelven szólva: bizományi
érték. Egykor majd le kell tennünk, vissza kell adnunk,
el kell vele számolnunk annak, aki ránk bízta.
Aki az életet kiéli, elvesztegeti azt, aki józanul
átéli, az kamatoztatja. Az élet célja nem maga a puszta
élés, hanem egy komoly hivatás betöltése Az élet nem
élvezetekre, hanem munkára és kötelességek elvégzésére
adatott. Ez az emberi élet méltósága és minden értékének
alapja. Ebben már benne van az a gondolat is, hogy nem
magunkat kell az életben szolgálnunk, hanem az élet
urát: Istenünket l
Ezt akarja velünk megértetni Jézus, mikor ezt
mondja: „Aki elveszíti az ő életét énérettem, megtalálja
azt*. A Megváltó húsvéti diadala, a feltámadás csodája,
a Mester örök élete ennek igazolása. Mert mi volt Jézus
élete ? A modern ember szemében pazarkodás, a hívőében
csoda, valójában pedig az igazság példája. Jézus elveszte
gette az életét Isten szolgálatában. Odadobta áldozatul
mások boldogitására, hogy segítse megvalósulni Isten örök
célját: az ember üdvözitését. És mikor elveszítette életét,
megnyerte azt, mert amit Istennek szentelünk, nem elvesztegetés az, hanem a legjobb befektetés, melynek
kamatozása dús és kiszámíthatatlan.
Nekünk, földi embereknek, az a végzetes bajunk,
hogy nem tudunk élni. Olyan dolgokban keressük az élet
értékeit, melyek maguk is értéktelenek. Látszatok és múló
kedvtelések irányítanak és vezetnek. Az emberi életnek az
a végzetes tragédiája, hogy nem tanulunk az előttünk élt
nemzedékek csalódásaiból, hanem mind újra kezdjük az
6 megsiratott tévelygéseiket. ítéletet tudunk formálni a
tévelygések felett, de okulni belőlük nem akarunk.
Az igaz élet törvényét Jézus tárja fel. Nemcsak
Szavaival, hanem húsvéti diadalával is. E törvényt véste
most az Ur üres sírjánál, a győzelmi éneket zengő
diadalmas élet e szent ünnepén minden hivő mélyen
a, szivébe: „Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, aki
pedig elveszíti az életét énérettem, megtalálja azt!“
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Ezeréves igazságunk és Róma!
Azt kérdezzük: igazunk van-e vagy nincs?
A mi ezerévesnek hivott Igazságunk, amiben
úgy hiszünk, mint az egy Istenben, igaz-e tény
leg vagy nem ?
Vagy csak egy álom? Csak egy olyan csar
lóka ábránd, amely arra jó, hogy újra és újra
fellelkesitsen, valahányszor halljuk, csak egy hang
zatos jelszó, mely pompásan cseng álmatag magya
rok leikébe, de nem igaz, nem bir semmi alappal ?
Kérdezzük . . .
Mert még akkor is, ha nem igaz, mi még
akkor is tartjuk ugyan s ki nem engedjük még
leláncolt kezeinkből, sem, de akkor le kell mon
danunk arról, hogy rajtunk kívül álló, pártatlan
tényezők előtt is elismertessük.
De mi nemcsak hiszünk ebben az igazságban.
Mi tudjuk is és minden mozzanatában, min
den tételében „et ad oculos“ demonstrálni, biz
tos alapon kimutatni is tudjuk azt, hogy ez a
mi igazságunk nem üres frá zis. . .
S im, mi a helyzet?
A világtörténelmi fejlődés kitermelt egy állí
tólag minden nemzet és nép “felett álló nemzet
közi fórumot, mely az emberiség és Isten közé
állva az igazságok „csalhatatlan“ letéteményeseként
szerepel milliók szemében és hitében.
Nevezi pedig magát e fórum: római pápa
ságnak.
Különösen azóta szerepel igy, hogy a világpolitika lüktetései és a világuralomért való könyök
lések nem egészen tiszta légköréből kikerült s úgy
szólván kizárólag a hitélet és az örökigazságok
világába transzporálódott át tevékenysége!
Már pedig ha tényleg ebben a légkörben él,

A tudomány csarnokából.
f Troeltsch Ernő (1865—1923).
Szomorú tudományos izoláltságunknak a jele, hogy
Troeltsch Ernő eltávoztáról csak mintegy 2 hónappal az ő
halála után emlékezhetünk meg. Hiszen egyetlen theológiai
folyóiratunk nincsen, a külföldiekhez pedig csak nagynehezen férkőzhetünk . . . Pedig Troeltsch munkássága
mindenkép tüzetes és szakszerű méltatást érdemelne.
Ő, aki a theológiának, jognak és bölcsészetnek doktora
volt és mind e tereken nyomot hagyott, mégis a hit
tudomány terén fejtette ki főmüködését, amint ezt leg
jobban 2 hatalmas kötetben összegyűjtött értekezései
bizonyítják. (Gesammelte Schriften I. 1913., II. 1919.)
Troeltsch érdemei elsősorban methodikai téren
keresendők. Főtörekvése volt: a történeti (vallástörténeti)
módszernek a theológiában való alkalmazása. Elenged
hetetlen követelménynek tartotta a keresztyénségnek az
általános vallástörténettel, illetve az egész kulturtörténelemmel szerves összefüggésben való tárgyalását. Ha követ
keztetéseiben olykor túl is lő a célon, midőn pl. a
theológiából minden szupranaturalizmust ki akar küszö
bölni, az elv felállítása minden bizonnyal szükséges volt.
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ha itt az „igazságok“ világában találja meg mű
ködési körét, akkor ebben a világban
lehetetlen, hogy a magyar ezer
éves igazsággal is nem lett volna
már eddig is találkozása.
S ha volt, úgy éppen függetlensége és min
den politikán felül álló jellege — számára nem
csak lehetővé, de kötelességgé is kellett volna hogy
tegye ennek az árva igazságnak a felkarolását is.
Mert ami igaz, igaz, még akkor is, ha csak egy
csonka nemzet tud is róla s nem változik, ha az
egész világ sáros bocskorral tapos is rá.
S ime, mi a helyzet?
A római pápaság a felvidéki püspökségek
sorsának elintézése óután most a Csanádi magyar
püspököt emelte ki püspöki székhelyéből és kény
szeríti felelősségtudatának feladására. Ugyancsak
Szabadkán is felállittat uj püspökséget, amely a
kalocsai egyházmegye ecclesiasticus integritásának
az igazsági alap nélküliségét sanctifikálja.
Vagy van igazság, vagy nincs igazság.
Ha nincs, úgy ennek a Rómából jövő meg
értetése csak fájdalmasan hathat azokra, akik bizó
hittel néztek s kell, hogy nézzenek ma is a Krisz
tus földi helytartóságát igénylő fórum felé.
De mi, akiket nyájából 400 évvel ezelőtt
exkommunikált, mi azt mondjuk, hogy hiába a
Krisztus földi helytartójának (?) akármilyen intéz
kedése, bárminő állásfoglalása, magatartása, mi tud
juk, hogy ez is csak oly politika, melynek igazsága
a siker, de fölötte is van Valaki, akinél van Igazság
s az ő világában ott van a mi ezeréves igazságunk is !
Mert van igazság. Ha mellette, — még a
magát az igazságok földi letéteményesének tartó
nemzetközi egyetlen fórum sem hajlandó lekötni.
Ő maga aztán azzal a módszerrel megkísérti a kér. vallás
nak abszolutságra való igényét kimutatni. Rámutat arra,
hogy minden történeti jelenség tkp. relativ, „de a relatióban levő utalás a szükségszerűre egyengeti az utat a
történelmen túl lévő abszolút felé“. (V. ö. Ltickennel!)
A történelem nagy alkotásaiban sejtjük azokat az abszolút
célokat, melyekben az emberiség végső értékei jutnak
kifejezésre. Krisztus pedig azon vallásos ideál hordozója,
melyre az emberiség vallásos fejlődése utal. Látnivaló,
hogy ő itt a történeti módszert történetbölcseleti értéke
léssel kapcsolja össze, amint Troeltsch nem is tagadta
soha, hogy igyekezett Hegel, Schleiermacher de kivált Kant
nyomdokain megmaradni. Szorosan vett vallásfilozófiájában
főleg Kantra hivatkozik és azt a helyes követelés állítja
föl, hogy a vallásos életet nemcsak lélektanilag és kritikai
lag, hanem ismeretelméleiileg is meg kell vizsgálni és maga
is megkísérti a „vallási“ „a priori“ keresését. Ez a
postulatum is felette termékenyítőnek bizonyult és élénk s
egyben eredményes vitát provokált.
Sok uj szemponttal gazdagította T. az egyháziörténetirást is. így pl. újszerű méltatását adta a protestantizmus
nak, melyet elsősorban vallási potenciának fogott fel és
csak másodsorban a modern kultúrát előmozdító tényező
nek; ő tőle származik továbbá az ó és uj lutheranizmus
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Van igazság, ha itii szomorú magyarok egé
szen egymagunkra is maradunk vele!
Csak egy a lehangoló. A történet múzsájának
ismét azt kell feljegyezni, hogy az érdek s hozzá
az anyagi a sokak számára legérzékenyebb hatású
fórumon is erőt vett a szellemi érték — ismét az
igazság! — felett.
De: az igazság erősebb, mint ők együttvéve!
(Luther).
..................................................................................

Vallásoktatásunk kérdéséhez.
Förster, a kiváló német kath. iró említi »az osztályharcról" szóló jeles művében, hogy a mai vallásoktatás,
úgy tananyagát, mint módszerét tekintve, nem felel meg a
mai éló, személyes, gyakorlati egyházi keresztyénség, mint
személyes és társas közösségi szeretetmunkásság magasz
tos követelményeinek. Túlságosan az .irástudóssag" jellegét
viseli magán, nagyon elméleti és történeti jellegű s inkább
a múltban gyökerezik, mintsem a jelenből és a jelennek
él. Kevésbé veszi figyelembe a pedagógia és a pszicho
lógia követelményeit, az anyagközlés tisztaságát, határozott
ságát és történeti valódiságát s a különböző életkorokat
és foglalkozásokat, a keresztyénség lényegének úgy a tan,
mint főleg az élet szempontjából való meghatározásában.
Pedig hát elemi logikai követelmény, hogy itt különbséget
kell tennünk az anyai, iskolai, sajátos egyházi vagy kon
firmációi oktatás, a továbbképzők és felnőttek vallásos
oktatása s utóbbiaknál a földmivelők, munkások és
műveltek oktatása között. Csakis ilyen el- és beosztás
mellett várhatjuk a keresztyénség népszerűsítését,
a különböző társadalmi rétegek krisztlanizálódásdt
s egy népies keresztyén hit- és erkölcstan rendszer
kifejlődését. Természetes, hogy a vallásoktatás összes
fokozatain, mi oktatók, csak .Krisztus szolgái és Isten
titkainak sáfárai" vagyunk. Csakis Isten adja áldásait a mi
munkásságunkra.
Az újabb pedagógia egyik eléggé elhanyagolt alapkövetelménye a gyermek természetének és naivitásának
kellő figyelembevétele, melynek' számolnia kell az Isten
szép világának változatosságaival, amelyeket tanrendszereink
(protestantizmus) megkülönböztetése is, mely természe
tesen pozitív oldalról heves ellenzést váltott ki.
Egy monográfiában
kitűnő
jellemzését adta
Augustinusnak, kit a kér. ókor nagy összefoglalójának
tüntettek fel. Kisebb értekezésekben a keresztyénség és
politika, kér. és gazdasági élet stb. viszonyát vizsgálta
megésa Schiele féle enciklopédiába (.Religion in Geschichte
u. Gegenwart"), valamint a Hauck-féle realenciklopediába irt
cikkei (ez utóbbiak közt kivált az »Idealismus“ és .Fel
világosodás“ cimüek érdemelnek kiváló figyelmet, a lexikon
cikkek színvonalát túlszárnyaló valóságos tanulmányok.
Utolsó éveiben a Heidelbergből Berlinbe került
tudóst a hazafiui aggodalom és hazafiui bánat némileg
kizökkentette rendes munkaköréből és többek közt egy
igen érdekes munkában fejtegette (röviddel a forradalom
kitörése előtt) a német népnek az állameszmével való
összeforrottságát — a nagy összeomlás után pedig ő is
keresett uj erőt, uj hitet a szétroncsolt nemzettest összeforrasztására . . .
Most aztán eltávozott ő is minden végesnek az
utján, aránylag fiatalon, fejlődésre képesen, munkabírása
teljességében. Talán őt is — mint annyi mást — a fáj
dalom vitte sírba a nagy német nemzet meg nem érdemelt
sorsa felelt. . .
Dr. Sz. Ő.
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és protestáns egyházi énekeink kissé pesszimisztikusan
Ítélnek meg. A fizikai és gazdasági élet pozitív értékelé
sében jusson kifejezésre a lélek megmentésére és művelé
sére irányuló törekvésünk is. És aztán még az Ur Jézus
élet- és jellemképeinek vagy a próféták és az apostolok
életének megrajzolásánál is konkrét szemléltető jellegű
legyen a mi vallásoktatásunk, hogy a gyermekek való
életével vonatkozásba legyen hozható. És végül Herbert,
Ziller és Rein nyomán az egyéni személyes elsajátításra,
az önálló feldolgozásra s az oktatás biztonságára és hala
dására fektessék a fősulyt, mert a lélek élő és hatékony
szerves valóság és nem gépies mechanizmus a közölt
vallási tananyag elsajátításában. Tehát mennél kevesebbet
a memorizálásból és kathekizálásból és
mennél többet a reális vallásos erkölcsi életigazságokból.
Személyes, élő vallásosság és nem a hagyományos
tananyag közlése itt a fődolog. Mai vallási tananyagunk
rég elmúlt idők gondolatkörében és élményeiben mozog,
amidőn még nem élt egy Copernicus, Goethe, Darwin és
Carlye. Az objektiv igazság közlése ne nyomja el a sze
mélyes meggyőződés erejét. A keresztyénség a legreálisabb
szellemi élethatalom, amely számol tanaiban és igazságai
ban a való élet követelményeivel és szükségleteivel.
F. tekintetben dicséretes kezdeményező lépést tett Szelényi
Ödön és Hetvinyi Lajos a maga tankönyveivel.
Közelebbről a keresztyénség lényegéhez Harnack i. v.
szép müve szerint a bűn és a kegyelem ellentétének tudata,
a megtérés szükségessége s az uj .igazságosság", vagyis
egy magasztos vallásos erkölcsi életideál tartozik, mely,
mint olyan, nem valami képzelt gondolati, hanem reális
való igazság s ennyiben valódiság. A bűntudat a szent és
felséges Istenre s az ő mindenható akaratának szuverénitására, a kegyelem tudata ellenben a bűnbocsátó irgalmas
mennyei Atyára utal bennünket. Ez teszi az erkölcsi
felelősség szent komolyságát s a szabad atyai kegyelem
iránti bizalom fiusági odaadását a tékozló fiú példájára a
keresztyénségben, amelynek alapján az élet bajai és
szenvedései sem vak végzetek, hanem Isten kezében
fegyelmező és nevelő eszközök a mi boldogulásunkra.
De a keresztyénség a lélek értékelésében
nemcsak vallásos individuálizmus,
hanem szociálizmus is egyszersmind.
Az Isten országa, mint legfőbb jó, ethikailag véve szociális
igazságosságot és főleg szeretetet foglal magában, mely

Nagypénteki ének.
Dallamra : Az én időm, mint a azép nyár.
Irta: S ántha Károly, Bpest, 1922.

1. Oh Jézus, Isten Báránya,
Ki ne szánna
Tégedet az ég alatt?!
Rajtad a mi sok nagy vétküuk,
S meghalsz értünk,
Hogy mi élnénk Általad.
2. Hold véres, nap elsötétül,
Felhős égrül
Hullanak a csillagok;
Hordod a súlyos keresztet,
Föld megreszket,
Teremtettség nyög, jajog.
3. Eljött napja a haragnak,
A gazdagnak
S a szegénynek egyiránt;
Megrepednek — sziklák, halmok —
Jajszót hallok:
Hegyek, essetek le ránk!
4. Gyászban ülünk, oh nagy Isten,
• Mi is itten :
Nagypénteki magyarok,
Versz-e tovább vagy megáldasz?
Kél a válasz:
Napotok még felragyog!
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Krisztus példájára egészen a kereszthalálig énünk teljes
odaadását s a felebaráti szeretet aktivitását foglalja magá
ban. Nietzsche szerint is a keresztyénség nem az életélvezet,
hanem az áldozat, a felebarátunkért való helyettesitő
önfeláldozás heroikus vallása. Ebben Krisztus személyi
sége a keresztyénség egyetlen nagy szakramentoma és
kegyelemeszköze s az ő keresztje a legmélyebb életigaz
ság, az ut és az élet, amelyben a belső embernek
húsvéti diadalát látjuk, a természet és a sors, az áldozatét
a tömeg s az örökkévalóét a múló anyagi érzékei fölött.
Szeretetének itt nyilvánuló ereje és hatalma minden ízében
reális valóság és nem spekulativ eszmény, mely nekünk,
empirikusan gondolkozó modern emberiségnek is magasz
tos, komoly fenségével imponál. Erről az oldaláról
mennyei atyjához hasonlóan igazságos és kegyelmes egy
személyben, ki „nem eltörölni“, hanem „betölteni“ jött a
törvényt és a prófétákat.
A keresztyénség lényegét alkotó eme alapigazságok
ból, amelyekhez az eredendő bűn és a predesztináció
későbbi egyházi tana nem tartozhatik, egészen természet
szerűleg következik annak az aszkézishez, a szociális kér
déshez, a joghoz és a kultúrához való pozitív viszonya. A
keresztyénseg a mindennapi és igy a közéletnek is szóló
vallás, amely nem tagadó, hanem kovász módjára átható
pozitív viszonyban van a világgal és annak dolgaival. A
világot a szellem orgánumává és szimbólumává kell
erkölcsileg átalakítanunk, amelynek gazdasági viszonylataiba
is bele kell vinnünk a keresztyén szeretetélet erkölcsi
komolyságát. Az aszkézis itt abban nyilvánul, hogy a
külvilági élet minden javát és hasznát bármikor készek
legyünk a belső lelki életnek alárendelni, sőt, ha kell, fel
is áldozni. „A lélek anyaga és kertje a világ, amelynek
feldolgozója és kertésze az ember akarata“ — mondja
találóan Shakespeare egyik drámájában.
A keresztyénség állása a szociális kérdéshez, ahová
a női kérdés is tartozik, hasonló az előzőhöz. Jézus és
Pál ugyan a gazdasági és társadalmi élet átalakítására
nem gondolt és azt egészen helyesen a szabad történeti
fejlődésre bízta. De azért hangoztatta az osztó és a kiegyen
lítő igazságosság, s a személyválogatás nélküli kölcsönös
felebaráti tisztelet és szeretet nagy alaptörvényét, amely
nek társas közösségi életünket is kell szabályoznia. Az
evangélium a társas életnek is „üdvözítő isteni ereje és
hatalma minden hívők üdvösségére“ és igy pozitív
erkölcsi erőket nyújt az Isten országa követelményében.
Hisz Roscher, a nagy német nemzetgazdász mondotta,
hogy a szociális kérdés elsősorban nem gazdasági, hanem
morális kérdés, amelynek megoldásához a keresztyénség
Goltz és Wendland „Szociáletikája“ szerint az Isten és
a felebarátok iránti szeretet legfőbb parancsával, aztán a
bűnnek, mint legfőbb egyéni és szociális bajnak megítélé
sével és az Isten országa legfőbb eszméjével járult.
Az evang. keresztyénség a jog és az állam világával
is pozitiv viszonyban van, ha mindjárt Jézus hegyi beszéde
ki is zár minden jogért való küzdelmet. De már a római
levél 13. fejezete, #amit mélyebben látó jogászok észre is
vettek, a modern ’ állami eszmének is a forrása. A hegyi
beszéd az Isten országa tagjainak szóló ideális törvényhozás, mig a jog és az állam főleg a keményszivüekre
s a bűnös társas életre van tekintettel. S mig a közép
korban az egyház és az állam egy volt, addig a modern
kulturállam a maga pozitiv feladataival és ideális javak
képviseletével a protestáns kultúra és a felvilágosodás
kapcsolatának köszöni a maga eredetét és elsősorban nem
is a szeretetet, hanem az igazságosságot szolgálja a
morális érzületre is ható törvényeivel és jogszabályaival.
S végül a keresztyénségnek a kultúrához és művelt
séghez s az erkölcs és művészet terén elért haladásához
való viszonyát tekintve, úgy itt minden törekvést alá kell
rendelnünk ama nagy vallásos erkölcsi életideálnak, amely
szerint semmit sem használ az embernek az egész világ,
ha lelkében kárt vallana. Itt a kettőnek lehető összeegyez
tetésére kell törekednünk Szemünk legyen a világ, de
egyúttal érzékünk az örökkévalóság iránt.
„Sub specie aeternitatis“ kell tekintenünk a kultúrát.
Sokoldalúság a kulturértékekben és jellemerősség a vallásos
erkölcsiségben legyen itt a vezérlő motívum. A kultúra és
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a műveltség emelése, haladása és terjesztése evangéliumi
irányban és szellemben, hatékony morális erővel páro
sítva a keresztyénségnek is eminens lét- és élet
érdeke. Főleg a protestantizmus lényegileg rokon a tudo
mánnyal és a műveltséggel és hathatós eszköze, amit a
statisztika is igazol, a kultúrának és a civilizációnak.
Dr. S z. M.
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A z evangélikus hítvédelem
terén erőteljesebb munkát kell egyházunknak kifej
teni, úgy a középiskolákban, mint az akadémiákon.
Őszinte és ezen mozzanatokkal is törödő kiváló
evang. hittestvérünk említette meg a napokban ezt
a hiányát evang. vallásoktatásunknak. Sajnálatos,
hogy mi még mindig nem tudtuk belevinni az egész
egyházi köztudatba, hogy a tiszta evangélium nem
csak mint vallásforma felülmúlhatatlan, de emellett
a mai legmodernebb gondolkodás és kutatások
eredményeinek a világához olyannyira zökkenő nél
kül simul hozzá, mint egyetlen más vallás sem. S ha
már ez a helyzet — mint ahogy tényleg e z ! — kár
ennek a ténynek a köztudatba való átplántálását
elhanyagolni. Mert kétségtelen, ha az apák hajdani
hitét a modern ember megingathatlan meggyőző
désévé is át tudjuk formálni, ezzel az átformáló
dással egyházunk gyökérszálait fogjuk rendkívül
módon megerősíteni. S ha a gyökérszálak erősen
állanak, az egyház fájának koronáját és lombját
támadhatják, akár a pápizmus, akár a szekták,
vagy materialisták, — „sub oneribus ereseit palma“.
De éppen ezért nagyobb súlyt helyezni,
több fontosságot tulajdonítani a hitvédelemnek!
És ezt elsősorban a theol. akadémiák figyel
mébe ajánljuk. Amelyek tanmenetéből egészen
hiányzik az apologia. Pedig nem a támadások cél
jaira, hanem meggyőződésünk öntudatositása szem
pontjából kiszámíthatatlan jelentőségűnek tartjuk a
hitvédelem anyagának minél részletesebb tárgyalását.
IIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllliflIII

A Magyar Cserkész Szövetség
husvét hetében ünnepelte törvényei megszerkesz
tésének tíz éves évfordulóját. A csapatszemlé
vel kezdődő ünnepség három napig tartott és ugyan
csak a munka jegyében állott, amennyiben úszó-,
futó-, vivóversenyek, cserkészszakelőadások alkot
ták programmját. A részletes ismertetés és bírálat
az ifjúsági és cserkészsajtó dolga, mi itt csak két
dolgot jegyzünk fel:
A vérmezei szemlén, melyen 3—4000 fiú
vonult fel József kir. főherceg és a szövetségi
elnökség előtt, — Nádossy orsz. főkapitány kivé
telével, — közéletünk egyetlen vezérférfiát sem
láttuk. Pedig a cserkészet olyan nemzeti ügy,
amely minden fórum érdeklődését megérdemli.
A másik dolog meg az, hogy ugyanezen a szem
lén a pesti Regnum Marianum cserkészcsapata 280
fiúval, saját fúvószenekarral, teljesen egyforma csa
pattulajdont képező egyenruhában jelent még.
A tisztek sorában pedig igen sok papot láttunk.
De ezt már nem az egész ország, hanem csak
Lutherániánknak és elsősorban főpásztorainknak
figyelmébe ajánljuk.
Sch. 7,
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% Nem árt,
ha többször hangsúlyozzuk, amit báró P rón ay
D ezső, egyházunk volt egyet, felügyelője a lapunk
számára legutóbb közreadott nyilatkozatában is
kiemelt, hogy . a z evan géliku s eg y h á z is kath oliku s,
egyetem es e g y h á z 14. Annál kevésbé árt, mert léptennyomon halljuk, hogy a katholikus egyház az
egyedül üdvözítő egyház, amelyen kívül „nincs
üdvösség“. Csakhogy az az egyház, mely ezt magáról
hirdeti, az Róma szerinti, római katholikus, mig
mi sokkal magasabb legfelsőbb fórumunk, az
evangélium szerinti kath’holon, egyetemes, katholikus
egyház vagyunk.
S ha elnevezésünkben az evangélikus név
jutott előtérbe éppen a kath. jelleg rovására, ennek
csak az az egy oka van, hogy mi minden olyan
kérdésben, amely az embert, a véges élet gyermekét
a hit nagy kérdései, az élet célja, értelme, a fele
barátainkhoz való viszony, a halál, az örökké
valóság stb. tekintetében érdeklik, mindezekben a
kérdésekben mi az evangéliumot, Jézus igaz taní
tását tartjuk mérvadónak. — És ezen kivül más
tényező közreműködését, sőt praepotenciáját feles
legesnek minősítjük.
m
Az egyetemes egyház karakterisztikuma a
szent keresztség és az apostoli hitvallás. Ez a
kettő lesz a katholikus egyház tagjává. S ezek
alapján vagyunk mi is, az evangéliumi egyház az
egyetemes (kath.) keresztyénség integráns része.
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Ki nyerte meg a háborút?
Egy amerikai protestáns lapban olvassuk:
K a to n a ila g kétségkívül F ran ciaország nyerte
meg a háborút.
P o litik a ila g A n g lia győzött.
G a zd a s á g ila g A m erika lett a nyertes.
N é p m o zg a lm ila g kétségkívül a szlá v o k kere
kedtek felül.
K u ltu ra iia g a zsid ó s á g jutott uralomra. Vezető
pénz- és szellemi hatalommá lett nemcsak a
legyőzött államokban, de a győzők között is.
Az egész kulturéletre rányomja bélyegéi és a
visszaállított Palesztinában központot teremtett
magának, melyet ugyancsak ki akar építeni.
Hihetetlen élelmességgel uralkodik egyaránt
a kommunista és kapitalista államokban és ma
már nyíltan beszél eljövendő világuralmáról és uj
zsidó kultúrájáról.
E g yh á zila g a róm ai e g y h á z nyerte meg a
háborút.
A görög keleti egyház sokat szenvedett a világ
háború viharaiban és a bolseviki forradalom alatt.
Németország protestáns államegyháza a
császársággal és a protestáns fejedelemségekkel
együtt összeomlott, illetőleg összeomlóban van. Csak
az angol-szász egyház áll még fenn.
Kóma azonban összes rendjeivel törtet előre,
elsősorban Németországban, de Lengyelországban,
Oroszországban, a D u n a völgyében és a Balká
non is.
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Az amerikai Lutheránus Szövetség
elnökének halála.
Rev. Lauritz Larsen, theológiai és jogi doktor, a
Nemzeti Lutheránus Szövetség elnöke vasárnap, január 28.
hunyta le szemét örök álomra egy heti rövid szenvedés
után, az ériéi (Pennsylvania) Hamet-kórházban. Január 20-án
érkezett meg Erie városába, miután január 18-án Clevelandban (Ohio) részt vett a Nemzeti Lutheránus Szövetség évi
nagygyűlésén. Január 21-én, vasárnap több beszédet kellett
volna tartania Erie templomaiban. Már a clevelandi gyűlés
alatt erős hülés kínozta. Dr. Morehead erre vonatkozólag
a következőket mondotta : „A Nemzeti Lutheránus Szövet
ség clevelandi nagygyűlése alatt Dr Larsen és én egymás
mellett laktunk a Hotel Clevelandban. A csütörtöki nagy
gyűlés után vagy egy órát együtt voltunk, majd pénteken
együtt reggeliztünk és körülbelül tizenkettőig megbeszélése
ket folytattunk. Úgy látszott, hogy jobban van s ő maga is
mondotta, hogy bár fáradt, jobban érzi magát mint az előző
*napon. Elcsodálkoztam azon az élénkségen és erőteljes
.magatartáson, amellyel a csütörtöki és csütörtökön esti
hosszú és kimerítő gyűléseken elnökölt. De ő elemében
látszott lenni. Főképpen az esti gyűlésen tartott beszámolójá
ban vázolta megkapóan a szomorú európai viszonyokat, a
Nemzeti Lutheránus Szövetség eddigi tevékenységét és a
további erőfeszítések szükségességét. Dr. Larsen nem tette
iám beteg ember benyomását, ellenkezőleg teljes szellemi,,
testi és lelki erejével látszott rendelkezni meghűlése dacára is“.
Most már kiviláglik, amit azelőtt talán kevéssé vettek
tekintetbe, hogy oroszországi munkásságának fáradalmai
egész fizikumát annyira megrendítették, hogy alapos pihe
nésre lett volna szüksége, mieiőtt december 9-i hazatérése
után ismét belévetette magát az állásával járó kemény
munkába és ezer részletkérdésbe. A kikötőből jóformán
egyenesen a hivatalába ment, anélkül, hogy félbeszakította
volna munkáját, pihentette volna elcsigázott testét. Nehéz
volt neki az otthoni munkakörbe visszahelyezkedni, mert
ahogy ó maga is mondotta, szive-lelke még mindig Orosz
országban járt s nehezére esett magát ismét Amerikában
képzelni. Néha észrevette, hogy nem bir felmelegedni, amit
akkoriban sajnos nem vettek figyelembe, utalhatott. arra,
hogy testileg mennyire le volt törve. Ehhez járult még az
oroszországi rémképek tömkelegé, amelyeknek emlékétől
nem bírt szabadulni.
A munkás elköltözött a pihenés és a béke hazájába,
de anr>ak a munkának, amelyért életét adta, nem szabad
megtántorodni vagy feieuton megállani. Élete virágjában,
erős, férfias testalkattal és szellemi és lelki tulajdonságok
ritka kiválóságával megáldva, szakittatott el egyháza oly
fontos és sokoldalú tevékenységétől. Istenre bízta egyházát,
hogy egy oltárán feláldozott nagy élet szolgálatait értékelje
és bizalommal tekint fel egyhaza Fejéhez, aki küldend
olyan vezért, aki folytatni fogja a munkát ott, ahol ö elhagyta.
Dr. Larsen halálával nagy veszteség érte az egész egyházat
és a Nemzeti Lutheránus Szövetség olyan vezetőt, végre
hajtót és munkaerőt vesztett, akit nehéz lesz helyettesíteni.
Dr. Larsen 1882. november 28-án született Deborahban (Iowa), és a fia volt néhai Rev. Dr. Peter L. Larsennek,
aki több mint negyven évig állott a deborahi LutherKollégium élén s úgy ismerték mint egyikét a legjobb
pedagógiai Íróknak. Dr. Larsen előzetes tanulmányait a
deborahi Luther-Kollégiumban végezte, majd a st. Pauli
(Minnesota) Luther-Szemináriumba iratkozott be. Theológiai
doktorátusát a greenwillei (Pennsylvania) Thiel-Kollégiumban, jogi doktorátusát pedig az allentowni (Pennsylvania)
Mühlenburg-Kollégiumban nyerte el. Mint lelkész működött
Plazaban(Észak-Dakota), Crescoban (Iowa) és Brooklynban
(New-York) és mellesleg mint gyám, igazgató, kiadó, tanár,
iskolaelöljáró, és iró fejtett ki tevékenységet. Lefordította
norvég nyelvről O. Klykken „Fiatalság és Kereszténység“
ciinü művét. Brooklynban a kórház működésének támoga
tására fejtett ki élénk tevékenységet, amelyhez különben
hivatala is kötötte, azonkívül a Norvég Diakonisszák Ott
honának és Kórházának az elnöke is volt.
A Nemzeti Lutheránus Szövetség január 18-i cleve
landi naggyülésén Dr. Larsen rámutatott arra, hogy Európa
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mennyire rászorult a felsegélyezésre, s mennyire szükséges
az egyháznak e téren úgy az országban, mint európai idegen
missziók támogatása által tevékenységét tovább folytatni.
Oly találóan vázolta a Szövetségnek, mint az egész amerikai
lutheránus egyház végrehajtó szervének úgy a felsegélyezés,
mint egyéb téren kifejtett munkásságát, hogy a nagygyűlés
egyhangúan a Szövetség tevékenységének folytatása mellett
szavazott.
Dr. Larsent feleségén kívül két leánya, Tora Marie
és Ingeborg, két fia E. Lauritz és Herman, édesanyja, négy
nővére, Hanna Astrup Larsen a Skandináv-Amerikai Közlöny
kiadója, Ingeborg,Karen és Signe, és három fivére, Rév.
Nikoli Larsen kínai hittéritő, Jacob Larsen a washingtoni
egyetem tanára és Henning Larsen az iowai egyetem
tanára gyászolják. A gyászistentiszteletet február elsején
tartották meg a brooklyni Zion templomban.
Mi magyar evangélikusok is megilletődötten zárjuk
szivünkbe emlékezetét, hisz nemes szivének átadott hatását
majdnem minden ínséggel küzködő egyházunk is érezhette.
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Keresztyénség a kórházban.
Mintha ólomszárnyu hollók nehezedtek volna
reánk, olyan lélekbénitó súllyal ült rajtunk az
unalom. Kinos állapot az, amikor a tevékenységhez
szokott testi s lelki erőket tétlenségre parancsolja az
orvosi tilalom. A szemklinika betege tartózkodni
kénytelen minden munkától, amelyben a szem
idegeknek is részt kellene venni. Csak beszélgetéssel
morzsolgathattuk az időt, de már kifogytunk a
tárgyból. Egyik társunknak akkor az jutott eszébe,
hogy ő addig, mig műtét alá nem kerül, esténként
fölolvas a társaságnak. Felolvasta Kisfaludy Károly
„Mátyás deák“ és „A hűség próbája“ cimü vigjátékait, Jókai Dekameronjából néhány legérde
kesebb és legmulatságosabb' elbeszélést. Feszült
figyelemmel hallgattuk és lelkünk édes érzéssel
fürdőit meg abban a tiszta levegőben, mely szépirodalmunk e gyöngyeiből felénk áradt és amely
oly éles ellentéte társadalmunk és irodalmunk mai
levegőjének. A lángszellemekkel társalgás üdítő
hatást gyakorolt mindnyájunkra. Voltak költünk
földrnivesek, iparosok, szellemi munkások á fő
városból és hazánk közeli, távoli vidékeiről. Föltehetjük, hogy ezt a hatást a felgyógyult betegek
szétviszik népünk alsóbb és felsőbb rétegeibe.
A betegszobák is alkalmas helyek arra nézve,
hogy ott remekíróink műveinek ismertetésével a
hazaszeretetnek, a nemes erkölcsöknek, szóval az
igaz keresztyénség társadalomboldogitó eszméinek
magvait elhintegessük. Az egyházi vezetőségek
szociális és pastoralis tevékenységét erre a hálás
mezőre is ki kell terjeszteni.
Lapunk tám o g atására Petőfi szülővárosá
ban a polgári iskola evang. növendékei közül vagy
hatvanan elhatározták, hogy hetenkint húsz koro
nát az evang. sajtó oltárára áldoznak abban a for
mában, hogy az „Evang Lap“-ot hetenkint megvásá
rolják. Talán nem is fog nagy megerőltetésükbe
kerülni s mégis olyan támogatásra adnak mások
nak is példát, amelynek eredménye egész egyházi
közéletünk újjászületése lehetne. Kis barátainknak
ezúton is köszönjük a gárdábaállást s egyházunk
nak kívánunk sok olyan vallástanárí. aki hasonló
gondolatot tud ébreszteni tanítványaiban.

u a pja

1923

EGYHÁZI ÉLET.
A kiadó — másnemű elfoglaltsága miatt — csak
most jutott hozzá, hogy az előfizetők lajstromát újonnan
rendezze és az expedícióról személyes vizsgálatok alapján
gondoskodjék. Az ügyek rendezésének teljes befejezéséig,
ami most már csak napok kérdése, az érdekelteknek szi
ves türelmét kérjük.
_____
A pesti egyházmegye ápr. 9-én tartott tisztújító
közgyűlésén a beküldött szavazatok felbontása után kitűnt,
hogy az uj esperességi tisztikart majdnem egyhangúságot
jelentő nagy szótöbbséggel választották meg. Főesperessé
ismét Kruttschnitt Antal soltvadkerti lelkészt választották
meg, aki az újonnan megválasztott felügyelővel, báró Prónay
Györggyel együtt sok érdemet szerzett már eddig is a
legnagyobb egyházmegye sorsának intézésében. Másod
felügyelőnek Sárkány Ernőt, alesperesnek ismét Blatnicky
Pál cinkotai lelkész theol. tanárt hívta el az egyházmegye
bizalma. Amikor itt örvendve láthatjuk az egész egyház
megyében uralkodó épitőszellemnek egységes megnyilat
kozását, akkor egyúttal szívből kívánjuk, hogy ezt a szelle
met továbbra is megőrizni és ápolni: szerezzen sok örömet
és babért az uj vezetőségnek.
A hegyaljai egyházmegye f. hó 4-én Szerencsen
rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen elrendelte az elhalá
lozás által megüresedett esperesi s a honosítási határidő
lejártával megüresedett egyházmegyei felügyelői állás be
töltését.
Madách-emlékünnepet rendez a Deák-téri Konfir
máltak Egylete ápr. 21-én délután 6 órakor a Deák-téri
iskolánk nagytermében, amelyen Dr Raffay Sándor püspök
megnyitót mond, Schöpflin Aladár kiváló írónk Madáchrói
felolvas, az ifjúság bemutatja az első és negyedik szint
az „Ember tragédiájáéból, zene és szavalatok egészítik
ki a műsort. Belépődíj nincs. Helyek biztosítására előjegy
zések a lelkészi hivatalban.
Nagybörzsönyben április 8-án volt a lelkészválasz
tás, melynek eredményekép Péter Henrik budapesti vallás
tanárt választotta meg az egyház lelkészének. Péter Henrik
ben egy minden tekintetben komoly, értékes munkaerőt
nyert Nagybörzsöny, aki — hisszük — fiatalsága ellenére is
csöndesebb vizekre vezetheti a sok izgalmon átment egy
ház hajóját.
Az albertirsaí ág. h. ev. egyház újabb tanujelé*
adta áldozatkészségének. Dacára az 1 millió koronás egy
házi adó költségvetésének, elhatározta, hogy templomát
kívülről és belülről, valamint templomának tetejét renoválja,
melyre az egyház közgyülésileg megszavazott 2 millió
koronát, melyet külön kivetés utján az egyházi hívek már
be is szolgáltattak az egyház pénztárába.
A Protestáns Nőszövetség f. hó 20-án, pénteken
délután 6 órakor a Deák-téri polgári leányiskola dísztermé
ben ÍIV., Sütő-utca 1., II. em.) kultur-estélyt tart. Előadó
Dr Hittrich Ödön főgimn igazgató, aki felolvasást tart a
következő tárgyról: „Hasonlóságok és ellentétek a pesti
református és evangélikus egyház évszázados történetében.“
A műsort hegedű és énekszám egészíti ki.
A pilisi evangélikus egyházban április hó 8-án
történt a lelkészválasztás. Az egyház titkos szavazás
utján óhajtotta megválasztani lelkészét. A négy pályázó
közül abszolút többséget egy sem nyert, igy pótválasztásra
került a sor, melynek eredménye Honéczi Pál 54 szava
zattal nyerte meg Doleschal Lajossal szemben.
A zeneakadémiai május 4-iki Petőfi-ünnep jegyei
100—300 K árban a lelkészi hivatalban és a Lutheránia
tagjainál már válhatok.
Kiskörös husvét vasárnap délelőtti istentiszteleten
a M. Á. V. filharmonikus zenekar s Karácsonyi N. opera
házi karmester vezetésével néhány operaházi tag közre
működött : „Térj magadhoz“ . . . s ,Erős várunk“ . . . zene
számmal s más vallásos ének- és hegedü-szólószámmal.
Ugyancsak akkor délután 3-kor az Ev. Nöegylet vall. dél
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utánján hasonló programmal emelték az áhítatot. Mindkét
Istentiszteleten zsúfolásig telt meg az Islenháza. Megnyug
tató a hir, hogy az ev. hivek a művészi zene dacára is,
bensőségesebbnek s az evangélium szellemének megfele
lőbbnek tartják az egyszerű, mindenkitől bensőleg átérzett
Istentiszteletet.
Az Evangélikus Szeretetházból. Vili.. Balassa-utca
9. sz. alatt van, mely néhány munkában elaggott evang.
testvérnőnknek ad jelen nehez viszonyok között is meg
elégedett otthont, testvéries, meleg szeretetet. Husvét heté
ben egyik vallástanár osztott nékik úrvacsorát, ki különben
október óta látja el őket lelki gondozásban. Husvét előtt
Dr Raffay Sándorné Öméltósága az öreg néniket ajándé
kokkal kereste fel. Kedves meglepetés volt az egyik tanitónőjelölt megjelenése, ki ibolyacsokrokkal kereste fel őket s
igy köszöntött be : Mivel a jó nénik nem tudnak elmenni
szedni, szedtem én a részűkre! Nem is gondolta az aján
dékozó, hogy mily kedves örömöt szerzett nemes csele
kedetével. — Van a szeretetháznak egy idős lakója, ki béna
lábával nem tud kimenni az Uj temetőbe nagyon szeretett
fia sírjához s mivel villamos szerencsétlenség érte, azon
való utazástól is nagyon retteg; jobb módú híveink kö*ül
ki volna szives öt egy meleg napon kiszállítani ? . . .
Van m egértés odaát is . . . Oberschall József, a
róm. kath egyház hive, szép példáját mutatta meg a szülői
és a felebaráti szeretetnek. A bodzásottlakai ev. egyháznak
hösihalált halt József fia emlékére 35,000 koronát adomá
nyozott felerészben szegény gyermekek felruházására, fele
részben az elrekvirált harangok pótlását célzó harangaiapra.
Áldott legyen az elhunyt hős emléke.
Fővárosi gimnáziumunk tanulmányversenyen. Dr
Pintér Jenő budapesti tankerületi kir. főigazgató a tornaversenyek módjára tanulmányi versenyeket rendezett az
elmúlt hónapokban a budapesti középiskolák tanítványai
között. A következő tárgyakból voltak Írásbeli versenyek:
latin nyelv, magyar irodalom, történelem, mennyiségtan.
A versenyekben csak Vili. osztálybeli tanulók vehettek
részt. E négy mérkőzésben 31 iskola növendéke mérte
össze szellemi képességét. Folyó hó 9-én délelőtt a pia
rista gimnázium tornatermében volt az eredmény kihirde
tése a közélet sok előkelőségének jelenlétében, kik között
ott volt Dr Raffay Sándor püspökünk is. A tágas termet
zsúfolásig megtöltötték az érdeklődő szülők, tanárok és
tanulók.
Mind a négy tárgyból 10 díszoklevél volt a kitűzött
jutalom, melyeket kiváló rajztanárok készítettek. Legtöbb
jutalmat nyertek a piarista gimnázium növendékei, akik
8 oklevelet kaptak, két gimnázium egyforma eredményt
ért el, tudnillik a II kér. egyetemi Mátyás király-gimnázium
és a Vilma királynö-uti evangélikus főgimnázium, ugyanis
mindkét iskola tanulói öt oklevelet nyertek. Három oklevelet
szereztek az I. kér. Árpád-főgimnázium tanulói. A többi
iskola növendékei 1—1 oklevelet szereztek, mig 13 iskola
növendékei nem nyertek jutalmat.
Főgimnáziumunk sikere őrömet szerez úgy egy
házunknak, mint az érdekelt szülőknek is. Iskolánk követ
kező tanulói kaptak okleveleket: Gusztáv Kornél latinból
és mennyiségtanból, Neugrösch! Endre latinból, Sebestyén
István történelemből.A győztes ifjak tanárai: Dr Koch István,
Kovács János és Mikola Sándor.
Május hó folyamán a nyertes ifjak a vidéki közép
iskolákkal fognak újból versenyezni. E tanulságos verse
nyek fővárosunk három legrégibb gimnáziumának juttatták
a legszebb elismerést.
A Fasori Ev. Szövetség nagysikerű Petőfi-ünnepélyt
rendezett, melynek műsorából kiemelkedett a Szövetség
énekkarának, továbbá Dr Hittrich Ödönnének és Kaszás
Gyulának szereplése,' kik Petőfi-dalokat adtak elő. Hamvas
József egészen uj szempontból jellemezte Petőfi egyéni
ségét és jelentőségét mindvégig teljes figyelmet ébresztő
előadásában. Szavalt Dr Miskolczy Árpád és Weisz János
Pál. Az estély tiszta jövedelme ötvenezer koronát ered
ményezett a Petőfi-gimnázium javára.
Itt emlitjük meg, hogy a fasori ev. gimnázium gyűj
tése a Petőfi gimnáziumra 143,000 koronát juttatott. Köve
tendő például állítjuk a buzgó és önfeláldozó munkálkodás
eredményeit a többi Szövetségek elé.
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Mikola Sándor főgimnáziumunk jeles fizikai és
mathematika tanára folyó hó 9-én tartotta székfoglalóját
a Magyar Tudományos Akadémiában a tudományos körök
élénk érdeklődése mellett.
Atni ifjú gárdánk lendületes, szép munkával
kovácsolódik össze egymás megismerésére és megbecsülé
sére a Deák-téri konfirmáltak Egyesületében. A vasárnap
délutánonkénti (4. o.) összejöveteleken várakozáson felül
gyakori esetekben bukkannak fel nem is sejtett tehetségek
a szellemi képességek legváltozatosabb rétegeiben. S a
komoly, mindig biblikus záróakkorddal végződő ülések
után van mindig néhány jó szó is egymás számára,
hogy az élet vasutjának várótermében, az ifjúi barátkozások idején, egymás támogatását, az összefogást
megkedveljék majd akkorra is, ha az élet vásári zajában
megértő lutheránus régi baráti szivekkel együtt állják
majd a harcot.
A Luther-Társasógból. A Luther-Társaság alapitó
tagjai közé 1921. aug. óta, amikor az újjászervezés meg
kezdődött, a következők léptek b e : Bagyik Vincéné Buda
pest, Dr. Bélaváry-Burchard Rezső min. tan. Budapest,
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár Budapest, Debreceni
egyház, Dedinszky Aladár Ipolyvecze, Dr. Déchy Aladár
közjegyző Budapest, Domony Ede birtokos Budapest, Fertőmegyjesi evang. egyház, Frötsch Máté Újpest, Hajós Lajos
Budapest, Hruschka Lajos Újpest, Ipolyveszei evang. egy
ház, Kell Hugó Budapest, Kell Sándor Budapest, Kimbauer Lajos Szombathely, Korányi Béla Budapest. Korányi
György Budapest, Ifj. Korén Pál Békéscsaba, Kovács I.
Kálmán Budapest. Kováts Sándorné Körmend, Köszénbánya
és téglagyár társulat Budapest, Dr. Kralovánszky László
Monor, Dr. Krenner Gvörgy Körmend, Dr. László Kálmán
Balogfa. Dr. Oppel Jenő Cegléd, Báró Podmaniczky Gézáné
Kiskartal, Pukánszky Sándor Budapest, Radó Lajos Répce
lak. Dr. Rásó Lajos Budapest, Salgótarjáni evang. egyház,
Salgótarjáni evang. nöegylet, Salgótarjáni evang. szövetség,
Báró Seebach Károly Rábahidvég, Stoll Ernő Nyíregyháza,
Dr. Szabó Lajos Budapest, Szalay Mihály Lovászpatona,
Dr. Thébusz Aladár Budapest, Dr Thébusz Béla Budapest,
+ Dr. Thébusz János emlékére Th. Béla Budapest, Dr.
Tornyos György Körmend, Wälder Gyula Budapest, Winkler
Nándor Budapest, Zongor Béla Körmend.
Örökös tagok lettek: Bruckner _Ede Szeged,
Dr. Bruckner Győző Miskolc, Dávid Ferenc Öri-Magyarósd,
Fodor Dezső Szeged, Gömöry Árpád Miskolc, Dr. Hacker
Ervin Miskolc, Horváth József Győr, Karbiner Péter
Szeged, homrogdi Lichtenstein László Miskolc, Dr. Sztehló
Zoltán Miskolc, Sztolár Miklós Sámsonháza, Sztranyavszky
Géza Balassa-Gyarmat, Wünsch János Miskolc, Dr. Zelenka
Frigyes Budapest, Dr. Zelenka Frigyesné Budapest, Zelenka
Margit Budapest.
Vagyis összesen 43 alapitó, 16 örökös s ezen
kívül 160 uj rendes tag.
1923-tól fogva a rendes tagok évdija 100 K, az
alapitótagok egyszersmindenkorra 2000 K (jogi személyek
3000 K), Örökös tagok 1000 K (jogi személyek 1500 K)
fizetnek. Tájékozásért a jelentkezni kívánók forduljanak
Dr. Kovács Sándor főtitkárhoz (theol. akad. tanár, Buda
pest V., Hold-u. 29).
Gyászhir. Králik Pál nyug. év. kántortanitó, f. évi
március hó 29-én élete 72-ik évben, épp aznap, melyen
három évvel ezelőtt hűséges hitvestársa, rövid szenvedés
után az urban csendesen elhunyt. Temetése Vanyarczon
az egész környék nagy részvétele mellett ment végbe.
Siratják két fia — az egyik pap, a másik orvos — kiterjedt
rokonsága, polojtai tanítványai, anyaszentegyházunk, mely
nek hűséges tagja volt nemes szive utolsó dobbanásáig.
Ama nemes harcot megharcoltad, a koronás arany érdem
keresztedet és az élet keresztjét letetted — pihenj békes
ségben, miglen az Úrtól veszed az örök élet koronáját!
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jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogakadémiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
B U D A P E ST

SZEGED

IV., Váci-utca 51, II. em.

*

T e m p l o m - t é r 5. szám

ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B e tö r éses-lo p á s biztosításokat.
Élet- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levó
teljes felelősség mellett vesz át.

biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p este n , IV., Fövám -tér 2, fé le m e le t.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.

......................................................................

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

Ruttkay S.:

„Konfirmandusok könyve“
Konfirmandusok Kátéja
Irta Dr. Raffay Sándor. — 6-ik javított kiadás. — Ára 40 K

Kapható a Luther T ársaság könyvkereskedésében (Szent
királyi-utca 51), Kókalnál és a szerzőn él Szarvason.
Ára bérmentve 25'korona.

♦ ♦
Sztehlo András:

V allástan a konfirm áció ok tatására
Ára 40 korona

M indenkinek szives tudom ásul!

♦ »

A Gyurátz-féle „H it o lt á r a “ és „ L e lk i v e z é r “ imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepelt költőpap:
Sántha Károly: „ B u z g ó s á g k ö n y v e “ cimü imakönyvét.
Ára: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 25 K.
Alapárak szorzandók az érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

Kaphatók:

K O K A I

L A J O S

kiadásában
BVDAPJKST,

kV., Hnmermayer Károly-ntca Ä

Mutatványpéldányt ingyen küldünk

LU T H E R-TÁRS ASÁG

EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

Budapest, VIII., Üllől-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

Uj imakönyv fiatal nők szám ára!

»Szoros kapu, keskeny ut”
Elm élkedések és Imádságok protestáns leányok szám ára.
I r t a : C Z E G L É D Y S Á N D O R N É KÓS A M A R G I T .
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.
Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

yS^VADAR^PÁPA
Postafiók 12.

e®o

A közeledő Nagypénteki ünnep alkalmából ajánljuk a kiadásunk
ban megjelent

Nagypénteki passio
fordította és összeállította Törtek! Lajos ev. leik.
c. füzetet az egyházközségekben való bevezetésre. — Egy példány
ára 42 korona. — Megrendeléseket kér

Scholtz
T e s tv é re k
k önyv- é s p a p ir k e r e s k e d é s e
Budapest, IX. kér., Ferenc-körut 19—21. szám

Ugyanitt megrendelhető

Közönséges vasárnapi im ádságok
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t: tfiz-, jég>, betörés,
baleset-biztosításokat.—
Legelőnyösebb feltételek.

+

Képviseletek az ország
minden v á ro s á b a n
:: é s k ö z s é g é b e n . ::

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 58062.
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ügyvédi és bírói vizsgára,
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IX. évfolyam.

Budapest, 1923. április 22.

16. szám

EMEIKIISOK M M
S x « r k « a x t ö s é g é s H la d é h lv a ta li

Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

Megjelenik minden vasárnap.

Alapította: Dr. Raffay S án d or
S zerkesztésért felelós:

Dr. C sa n g éd y L ajos
Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉG

Jubilate.

E lő fizetési ár fé lé v r e 3 0 0 k or.
E gyes szám ára 3 0 k o ro n a .
Hirdetési árak m egegyezés szerint.

Óriásokká

nőnek, dagadnak köröttünk az árak. Mintha valami
mesebeli gonosz manó fújná fel mind nagyobb
Az evangélium erős várát — amióta fennáll — min szappanbuborékokká a számokat,amikkel naponként
foglalkoznunk, dolgoznunk kell. S azt kell látnunk,
dig erős támadások vették körül. Nyugodt esztendeje,
hogy nincs megállás még mindig. Még rosszabbra
évtizede, vagy évszázada nem voit még azóta, hogy újra
kell
előkészülnünk, ha meglepetésektől óvni akar
a mienk.
^
juk
magunkat. Lejtőre jutottunk. S úgy látszik,
Ezek ostromában áll ma is.
rajta nincs megállás.
A vár áll . . .
Csak egyetlen módon. Ha megvizsgáljuk, mi
De akik bástyáinak fokán állanak sokszor csüggeteg,
is az oka ennek a nagy lecsúszásnak.
sokszor lankadó erővel, vagy tán szent hivatásukról is
Azt mondják Trianon. Igazuk is van, de
ei-elfeledkezve állnak a viharban.
csak részben. Mert a legfőbb és legfontosabb
Igaz, a feladat, az elhivatás — : m a e v a n g é lik u sn a k
nem kivül, hanem belül, mimagunkban van.
lenni, nehéz. Nehéz, de nem lehetetlen. Még a mai
.Ahol seregek nem segíthetnek — ott segí
világnézeti gondolathullámok, gazdasági, modern, művészeti
tenek igaz karakterek“ — mondotta a napóleoni
felfogások légkörében is.
legigázás után a porosz császárnő.
Mert miért is kell szenvedve tűrnünk ?
.Egyházunk erkölcsi és kulturális súlya révén
Támadnak minket azért, mert a kíméletlen, nyers,
is integráns része a magyar államnak“ mondotta
durva erőszak világában hirdetjük a Szeretet megváltó
egyetemes felügyelőnk székfoglaló beszédében.
hatalmát. Mert az erősnek szemébe vágjuk, hogy köteles
Hát ha valamikor, úgy most ebben a meg
sége a gyengét felkarolni, a hatalmasnak az elnyomottat,
bomlott világrohanásban porondra az evangéliumi
a gazdagnak a szegényt.
egyháznak ezzel az erkölcsi súlyával.
Támadnak minket, mert a napi politika hullámzásai
Amikor minden, de minden a nagy bálvány,
közepette is hirdetjük az örök jóság eszményeit. Az a mindenható Pénz oltára előtt áldoz, akkor
erkölcsi léha felfogások közt a Bűn szavát tulkiáltjuk és a kemény összefogással vegyük körül a tiszta erkölcs
lelkiismeretét megzavarjuk a tisztaság öröktiszta, csengő oltárát. Még akkor is, ha csak kevesen vagyunk.
dallamával. . .
Még akkor is, ha az elsodrás veszedelme fenye
Támadnak, mert merjük hirdetni a Kereszt tiszta get — egyelőre.
evangéliumát minden emberi hozzátoldás-foldástól meg
Emberhúst eszik, vérrel, verítékkel oltja
tisztítva. És a poklok kinjaival, ördögök társaságával
szomjúságát a Drágaság szörnyetegje s úgy lát
rajzolják tele azt a helyet, ahová minket a «■Megváltó szik nagyon Ízlik neki.
Lándzsát neki I Az igazság lándzsáját, a
nyomdokai vezetnek . . .
Támadnak bennünket, mert a Mammon körül őrült becsület dárdáját, a tisztesség acélkardját szegez
táncot járó anyagiakba elmerült lelkeket a lemondani, a zük ellene. Minden fronton, ahol alkalom és mód
kínálkozik rá.
szeretni, a segíteni akarás igéivel akarjuk felrázni.
Karaktereket, igaz jellemeket formálni ki
Nos, ezeknek a támadásoknak a hullámai, ha minket
magunkban
s ezzel állni az eke, a pult, a pénz
az evangélium erős várának bástyáin állókat érnek is, ha
a mi testünkön viharzanak is át, a mi véges erőinket váltó- és az íróasztalok mögé!
És induljon meg a sárkányölő névtelen
öldökölve, de ezeknek a támadásoknak az ereje nemhogy
György
lovagok harca.
lankadást, nemhogy fáradást volna hivatva előidézni
A
mezőgazdák egy egyesülete már állást
nem, hanem büszkévé kell, hogy tegyen minden
foglalt a gabona árának mesterséges felhajtása
evangélikust.
«
Mert ha jól cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ellen. Példájuk követésre vár.
Az erkölcs és az anyagiság harca uj fázis
ez kedves dolog Istennél.
S mi — elvégre — nem magunknak, Neki élünk és hoz érkezik. Ki a küzdőtérre hát az erkölcsi sulylyal, ha van még belőle bennünk valami I
szolgálunk.
Ha jót cselekedve és méeis szenvedve
t&rlOk: ez kedves dolog Istennél.
/. Péter: 2».
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Az 1848: XX. t.-c. utjain.
A muH héten a nagy nyilvánosság elé került a hír,
hogy a magyar protestantizmus vezérei felkeresték a
miniszterelnököt és a kultuszminisztert, hogy úgy a jogakadémiák, mint az lü48 : XX. t.-c.-nek a földbirtokváltsággal kapcsolatos megvalósítását kérjék.
Ezzel kapcsolatban felkerestük a kultuszminisztérium
illetékes ügyosztályát, ahol a következőket voltak szívesek
velünk közölni :

A püspökségek.
A magy. királyi kormány minisztertanácsa
elvileg hozzájárult ahhoz, hogy a protestáns egy
házak az 1848: XX. t.-c. szellemében oly módon
támogattassanak. hogy az államot megillető20°/o-nyi
vagyonváltság-földekből 500— 1000 holdig terjedő
földbirtokok engedtessenek át az egyházkerületek
püspökségeinek. Ugyancsak a hajdudorogi föld
birtok nélküli g. k. püspökség is megkapja majd
ezt a támogatást.
A püspökségek közül eddig csak a bányai
egyházkerület részéről érkezett be a minisztériumba
pozitív igénybejelentés s most, hogy az ügy
aktuálissá vált, a többi összes protestáns egyházkerületek igénybejelentése is sürgős.
Az egyházak.
Ezzel kapcsolatban lehetőség nyílik arra is,
hogy az egyes egyházközségek, amelyek 50 holdon
aluli, vagy semmiféle földbirtokkal nem rendelkez
nek, szintén igényelhetnek a közelükben az állam
számára vagyonváltság címén befolyó földterület
ből 50 holdig (kiegészítés formájában ott, ahol
valami föld már van) terjedő birtokot, amit a
lehetőséghez képest a földbirtokrendező bíróságok
állapítanak majd meg esetenkint.

Via Appia.
M egjött a hírnöke az én uram nak
Halál királynak: len g e könn yű szé l,
B us őszi s z e le h ervad ó k orom n ak
Bizton k ö zelg ő n agy télről b e sz é l.
Szelíd z e n e e h íradás fü lem n ek ,
Engem nem b á n t a z az „ e g y g o n d o la t“,
Nem lá to k h o sszú utján é le te m n e k
E g y eb et, c s a k rom okat, sírokat.
Uj Via Appia m ultam n agy útja,
Sírok k ö zö tt R óm ába v e z e tő .
Az ut v é g é n a telk em et fogad ja
Az „Ö rök város“ a n a g y te m e tő .
A m o h b elep te sírk övek re írva,
Ami v o lt é s örökre e lv e sz e tt,
A leg sú ly o sa b b kő a la tt a sírb a’
— Rajt c s a k e z eg y szó: e lv é g e z te te tt —
Ősim h azája fek szik elte m etv e.
M egállóit szö rn y ű v é r e s h arcok at,
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Az igénylés bejelentése az egyházközségeknél
az egyházi elnökségek kötelessége, amit a közigazgatási hatóságoknak kell közvetlen bejelenteni.
Amikor e helyen is köszönetét mondunk
informátorunknak szivességeért, akkor egyben
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar kor
mány hivatásának magaslatára emelkedett ez el
határozásával s minden okunk meglehet arra,
hogy a legteljesebb bizalommal tekintsünk a
részletmunkálatok elé is, amely úgy egyházunk
vezéreinek, mint a királyi kormánynak is arra fog
módot nyújtani, hogy egy uj korszakot nyithassa
nak meg közéletünkben.
Uj korszakot.
Mert energia nem vész el, csak átalakul.
Amennyi felszabadul a prot. egyházak
nak az anyagi gondok leküzdésére for
dított energiájából, annyival fog meg
növekedni az a kulturális és erkölcsi erő,
amit a protestantizmus eddig is képviselt.
És ez nemcsak az egyházaknak, hanem a hazá
nak, a magyar államnak is elsőrangú érdeke.
És ezen a ponton kell, hogy találkozzunk a
római kath. magyar testvéreinkkel is. Akik ugyan
még a jelen összefogás napjaiban is sok helyen
és sok alkalommal előszeretettel keresgetik elő
azokat a súrlódási pontokat, amik nemcsak el
választanak, de elevenbe vágnak, (reversalis,
jezsuitizmus, stb). De hisszük, hogy a gondol
kozó kath. magyar testvéreink is belátják, hogy
ma nem egymás letiprása, hanem a közös meg
erősödés és ezáltal hazánk feltámasztása a legfőbb
cél úgy az állam, mint közös mindnyájunk előtt.
A vad világpróbát, m eg nem veretve:
S mi lett a so r sa áto k sú ly alatt?
E m lék kövek k ét h o ssz u -h o ssz u ren d b en ,
A lattuk éltem annyi öröm e,
S a jók, hivek: nem e g y n e k elfeled ten
M oha a la tt rejtőzik a n ev e.
M árvány a n g y a l, letörve c sü n g a szá rn y a ,
K ezéb en van té p e tt húr rajt — a lant:
S zivem ezer hiú rem én ye, vágya,
Á brándja, te rv e n yu gszik o tt a lan t.
Közel Róm ám ,
Nem olyan ez ,
Kapuján n in cs
Az én Róm ám

az u tam n ak a v é g e ,
m int D an te vá ro sa ,
lem o n d á s zord igéje,
v ig a sz ta lá s hona.

Ez a Kapu életn e k s nem halálnak
Nyit u tat: rajt öröm m el haladunk.
A b á n a to s sziv ek e n y h e t találn ak,
Ha látják a z Írást: „ F eltá m a d u n k !“
Szigethy Lajos.
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Wartburg Barátai.
F e l h ív á s t k a p tu n k N é m e t o r s z á g b ó l , h o g y a
lu th er a n izm u s
egyik
le g je le n tő se b b
t ö r t é n e lm i
em lék ét,
a
b o m lá sn a k
in d u lt W a r t b u r g várát
s e g í t s ü n k m e g ta r ta n i.
A b e c s e s t ö r t é n e lm i e m l é k e k é s ér ték ek
b o m lá s á n a k e mai s z o m o r ú k o rsza k á b a n szivén
talál b e n n ü n k e t e z a h ír a d á s . H i s z e n b e n n ü n k é s
k ö rü lö ttü n k is b o m l a d o z n a k a l e g s z e n t e b b tö rtén elm i
k eretek é s a l e g d r á g á b b t ö r t é n e lm i ö r ö k s é g e k .
Mi ú g y i s m in t m a g y a r o k , ú g y i s m in t e v a n g é l i k u s o k ,
m egértő
szív v el
fogadjuk
a
ném et
testvérek
a g g ó d ó ja jk iá ltá sá t é s t e s tv é r i b i z o d a l m a s fe lh ív á s á t .
N é m e t o r s z á g n é p e m o s t a g y ű l ö l e t é s a h a ta lm i
h ó b o r t p o k l á n a k m i n d e n s z e n v e d é s é t tűrni k é n y te le n .
A h a t a l m a s n é m e t n é p m o s t a v il á g h á b o r ú fá ra 
d a l m a i b a n k im e r ü lv e , t e h e t e t le n
ö n m a g á v a l is.
A n é m e t p r o t e s t a n t i z m u s a z á lla m t ó l m o s t o h á n
e l t a s z it v a , a lé tfe n n ta r tá s t er h e alatt r o s k a d o z . Mi s e m
v a g y u n k u g y a n r ó z s á s h e l y z e t b e n , m i is a s z e g é n y s é g
e z e r n y i g o n d j á t h o r d o z z u k l e lk ű n k ö n , d e azért ki
t u d ju k m é g n y ú jta n i s o v á n y s e g í t s é g g e l er ő tlen
k e z e i n k e t , h o g y a ' s e g ít s é g r e s z o r u l ó v a l m e g o s z s z u k fillé r e in k e t. N e k ü n k a mi n é m e t te s t v é r e in k e t
m e g s e g í t e n i te stv é r i k ö t e l e s s é g ü n k . N e k ü n k a r o s 
k a d o z ó W a r t b u r g m e g t a r t á s á n a k m u n k á já t m e g o s z 
ta n i e g y h á z s z e r e t e t ü n k t e r m é s z e t e s k ö v e t e l m é n y e .
M ert W a r t b u r g a m i le lk ü n k k i n c s e i n e k is fo rrása
é s ő re . W a r t b u r g a m i h itü n k n e k is zá s z ló ta r tó ja .
N
V ilá g s z e r t e m e g a la k ít já k W artbu rg B a rá ta in a k
a ligáját. N e k ü n k a l i g á b a b e kell lé p n ü n k t ö m e 
g e s e n . E r k ö lc s i
te s t ü l e t e k , e g y h á z a k , in té z e te k ,
egy esü letek
1 0 ,0 0 0 , m a g á n o s
sz em ély e k
1000
m á rk a b e f i z e t é s é v e l m e g n y e r i k a t a g s á g d i c s ő s é g é t .

Kapí Gyula.
(1850-1923.)
A k e g y e l e t e s m e g e m l é k e z é s K ap i G y u lá r ó l ,
a s o p r o n i ev. tanító k ép ző in tézet nyug. ig a z g a tó já 
ról e g y ú t t a l h is t ó r ia ir á s is, m ert e k iv á ló p a e d a 
g o g u s é s zen ek ö ltő m ű k ö d ése szorosan b elek a p 
c s o ló d ik e v a n g é lik u s ta n ító k ép zésü n k , n ép o k ta tá 
su nk , eg y h á zi ze n é n k é s é n e k ü g y ü n k történetébe.
E z e n zaj é s f e l t ű n é s n é lk ü l , h a n g y a s z o r g a l o m m a l
d o l g o z ó , t e h e t s é g é t s z e r é n y s é g b e ö l t ö z t e t ő k iv á ló
férfiú m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i t k ö z v e t l e n e g y s z e r ű 
s é g e , h i v a l k o d á s n é lk ü li t e r m é s z e t e s s é g e elrejten i
nem t u d t a : azok m a g u k h a n g o s a n b eszéln ek .
H e ly é t e v a n g . ta n ító é s k á n t o r k é p z é s ü n k b e n
a n a g y a la p ít ó k ( P á l fy J ó z s e f , Király J ó z s e f P á l,
K o l b e n h e y e r M ó r ) u tán a to vá b b fejlesztés, szer
vezés , fellen d ü lés k o rsza k a , a 8 0 — 9 0 - e s é v e k n e k
a k ü l s ő k e r e t e k b e m é l y r e h a t ó b b tartalm at v iv ő
a lk o t á s a i h a tá r o z z á k m e g
Kapi G y u la e b b ő l a
n a g y m u n k á b ó l a z o r o s z l á n r é s z t v ette k i : m é g
e g y h á z u n k o n tu lt e r j e d ő e n , a h a z a i k ö z o k t a t á s tö r
t é n e t é b e n is m a r a d a n d ó a n e v e .
T u d j u k n a g y o n jól, h o g y h o l állo tt h a z a i
n é p o k t a t á s u n k ü g y e m é g a 6 0 a s é v e k e le j é n is.
E v a n g élik u s k ö zép isk o lá in k b a n k ezd őd ik m e g a
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A jelen tk ezések et a le g n a g y o b b
öröm m el
e l f o g a d o m é s k ö z v e t ít e m . A z a d o m á n y o k a t az
e g y e t e m e s p é n z tá r f o g ja ö s s z e g y ű j t e n i .
A la k íts u k m e g a W a r t b u r g B a r á ta in a k m a g y a r országi o s z tá ly á t!
Dr. R a ffa y S á n d o r
püspök.
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Öreg papok.
E b. lap 7. és 8-ik számában a lelkészi szolgálat
idejéről cikkezve, valaki azt ajánlja a zsinati tagok figyel
mébe, hogy a jövőben megalkotandó egyházi törvény sze
rint a gyülekezet, ha ráun papjára, küldhesse azt 30 évi
szolgálat után nyugdíjba és különben is jó volna a lelkész
szolgálati idejét 30 —35 évben megállapítani.
Én bár magam is 40 éve lelkészkedem s lehet,
hogy Isten hamarosan az igazi nyugdíjba küld, egészen
más véleményen vagyok. S zerin tem a lelkész, a m íg valóban
nem m unkukcptelen, ne m ehessen n y u g d jb a s csak a g y ü 
lekezet és lelkész e g y ü tte s óh ajára m< n eszth ető n yu g d íjb a .

A cikkíró olyan - bizonyosan csak sporadikusan elő
forduló esetből indul ki, amikor a lelkész már majdnem
teljesen tehetetlen •- és talán már akadnak ifjú óriások,
kik helyére kívánkoznak.
A lelkészi pálya az egyedüli, amelyen mennél idő
sebb az ember, annál nagyobb áldással működhetik a
lelkész; mert az igazi élettapasztalatot csak a gyülekezetét
szeretve, abban önfeláldozóan működve, szerezheti meg.
A z öreg lelkész m ö g ö tt o tt á ll a m ú lt. Ha azt becsülettel,
jellemesen futotta meg; úgy ez a m ú lt, p réd ik á ció ism étlesck d acára is, jo b b a n p réd ik á l, m in t a m odern fr á z is b o m b a szto k to l d u zz a d ó és ifjú hévvel elmondott nagy ha

tást keltő szónoklatok.
A z a p o sto lo k nem m en tek n y u g d íjb a . A lelkész, ha
igazán szereti hivatását, ne menjen nyugdíjba. Az öreg
papok az egyházban a legjobb munkát végezhetik szavukra
jobban hallgatnak; mert ők az élet nehéz iskolájában
tanulták meg azt, amit sem az egyetemen, sem a köny
vekből nem lehet megtanulni
Ha az öreg lelkésszel baj van, ha abból sokan
gúnyt űznek, ha a gyülekezet szeretne szabadulni tőle, úgy

k e z d e t l e g e s m u n k a a tan ító i s z a k k é p z é s é r d e k é b e n ,
a m it a z u tá n ö n á l l ó ev. t a n ít ó k é p z ő k a la p ítá sa k öv et.
A z e v a n g . t a n í t ó k é p z é s irányit a k k o r is, m ik o r a
n é p o k t a t á s k ö t e l e z ő v é té te le u tán a z á lla m g a z d a 
g a b b f e l s z e r e l é s s e l t a n ít ó k é p z ő k e t állít fel. E n n e k
e l i s m e r é s é t jele n ti az is, h o g y Kapi G y u lá t a m in isz te r
a k ö z o k ta t á s i t a n á c s t a g já v á k in e v e z t e é s a z á l l . t a n í t ó 
k é p z ő k lá t o g a tá s á v a l é s f e lü l v i z s g á l á s á v a l m e g b íz t a .
M int tanár é s i g a z g a t ó e g y h á z i a s s z e l l e m ű ,
v ilá g o s f e j ü , t is z t a s z iv ü , h iv a tá s u k n a k é l ő jó t a n ító 
kat é s k á n to ro k a t ig y e k e z e t t n e v e l n i. M ű k ö d é s é n e k s i 
k erét a t o v á b b f e j l ő d é s k o rá n a k t a n i t ó n e m z e d é k e m u 
tatja. A s o p r o n i t a u it ó k é p z ő n e k K api G y u la id ejétő l
f o g v a k ü l ö n ö s e n a g y a k o rla ti k ik é p z é s sz er zett hír
n ev et. A n é p o k t a t á s terén n a g y a j e l e n t ő s é g e h ű s é 
g e s m u n k a t á r s á v a l P a p p Józseffel e g y ü tt k iad o tt
O lvasókönyveinek , m e ly e k ta n k ö n y v ü l is s z o lg á lt a k .
P a e d a g o g i a i ir o d a lm u n k a t e z e k e n k ívül s z a k 
m u n k á k k a l g a z d a g ít o t t a . A k iv á ló a n s z a k k é p z e tt
férfiú m u n k a e r e jé t a z e g y h á z a k ü l ö n b ö z ő s z a k b i z o t t s á g o k b a n i g é n y b e v e t t e : ő m in d e n ü t t ir á n y a d ó
m u n k á t v é g z e t t A z 1891 — 9 3 - ik i z s in a t o n a d u n á n 
túli e g y h á z k e r ü l e t e g y i k t a n á r k é p v is e lő j e vott.
Ritka z e n e i ta le n tu m á t is e l s ő s o r b a n a k á n to r
k é p z é s s z o l g á l a t á b a állította. E z e n a téren A ltdörfer
K eresztély a l a p v e t ő m u n k á s s á g a m ellett, .első s o r-

4

H V A l* G á l* I f^ U S O F ; U Ä P tJ A

ennek nem az öreg lelkész öregsége az oka, hanem az
öreg lelkész valószínűen fiatal korában sem ütötte meg a
mértéket, fiatal korában sem szerette hivatását. Bérenc volt
fiatal korában s az maradt késő vénségében is. Itt nem
az öreg kora hibás, hanem a mi gyarló szervezetünk, mely
fegyelmet nem gyakorol és tűri a botrányokat a gyüleke
zet és közegyház rovására. Világias, hivatásukat nem
szerető, politikai szerepben tetszelgő, cynikus egyénektől
meg kel! szabadítani az egyházat, különösen ebben a nehéz
időben, amikor a lelkész hivatása nehezebb százszor, mint
egy évtized előtt volt, amikor minden erejét koncentrálni
kell, hogy a veres és fekete internacionaléval szemben
megmentse az atyák örökségét.
A lényeg nem a 3 0 - 40 éves szolgálati idő, , hanem
az egész lelkészképzés alapos megreformálása. És bár
mennyire tisztelem a theologiai tudományt, az magában
véve nem elég. Á mi gymnásiumaink. melyek fenntartása
mellett anyagilag majdnem elvérzik egyházunk, nem ké
peznek alkalmas előképzést a theologiára. A mi theologiai
alap és szakvizsgáink nem alkalmasak egyedül arra, hogy
meghatározzák, ki alkalmas és ki nem alkalmas a lelkészt
pályára. Nekünk sokkal nagyobb súlyt kellene fektetni a
theologiai tanulást befejező lelkészi szemináriumra — ahol
végleg lehetne dönteni afelett, hogy ki alkalmas és ki nem
alkalmas a lelkészi pályára s ez utóbbiak aztán még
idejekorán elhelyezkedhetnének a posta és távírdánál, a
vasútnál, vagy a kereskedői pályán.
A lelkészképzés alapos megreformálása és az egész
egyházszervezet gondos átalakítása egyik főcélja a zsinat
nak, melynek megtartása a jelen evangélikus egyházának
legégetőbb kérdése.
Egy öreg lelkész.
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A Protestáns Országos Árvaház
és a magyaros beszéd.
Utamba esvén a VII. kerületi Szegényház-tér, hazafiúi és egyházi kötelességérzetből meglátogattam az ott
levő Protestáns Orsz. Árvaházat, a magyar protestánsok
ezt az egyetlen közös intézményét, amely a béke idején
lelket gyönyörködtetően haladt előre fokról fokra és amely
most is keveset hallat magáról, de csendben, zajtalanul
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annál áldásosabban munkálkodik. Egész utón azon töprenkedtem, vájjon hogyan és miből élnek a mi árváink a
mostani rettenetes drágaság közepette, mert tudtam, hogy
a világháború következtében beállott gazdasági züllöttség
válságos anyagi helyzetbe sodorta az intézetet. Szivszorongva tértem be a szeretet házába abban a hiszemben,
hogy ott mást sem hallok, mint panaszt, elégedetlenséget,
keserű kifakadásokat, de csalódtam, arcom borúja derűre
vált, amint a kertben tartózkodó 100 gyermeknek a képe
elém tárult, amely azt a gondolatot ébresztette bennem,
hogy ahol oly megkapó öröm és vigság honol, ott nem
lehet hiány az élet szükségleteiben. Óh kedves olvasóm,
ha tudnád mily nehézségekkel kell megküzdenie* az inté
zetnek ennek a jókedvnek a megszerzésére, nemesen érző
lelked és szived megrendülne. Erről az anyagi gondról
azonban majd máskor irok, most számot adok egy ott
szerzett meglepetésemről, amely nagyon kellemetlenül
érintett. Ugyanis ott megtudtam, hogy nem tudok magyarul,
vagyis nem magyarán. Ne sajnálkozzék senki rajtam, hanem
figyelje meg a saját és mások beszédét és majd meg
győződik, hogy mindannyian szenvedünk ebben a fogyat
kozásban. Nos, a kis árvák megtanítottak engem magyarán
beszélni. Brocskó Lajos kir. tanácsos, az intézet igazgatója
figyelmeztetett, hogy az intézetben nem szabad az „igen“
szót használni, hanem a helyett mondják az értelmi és
nyelvi szempontnak megfelelő szót. Szíveskedjék próba utján
erről meggyőződni. Megszólítok egy 7 éves, pöttön kis
lányt. Meghalt édesatyád ? Meg. A harctéren esett esett el ?
Ott. Él még édesanyád ? Él. Megszólítok egy nagyobb
lányt. Jól érzed magad? Jól. Majd egy harmadikat. Tudsz
számolni? Tudok. Mennyi kétszer kettő? Kétszer kettő
négy. Mi úgy mondtuk az iskolában, mondám én, hogy
kétszer kettő az négy Kérem szépen, az nem magyaros.
Egy sem mondott igent. Úgy okoskodtam, hogy a leányok
a természet rendjénél fogva okosabbak, mint a fiuk, azok
majd könnyebben tévednek, tehát odamentem hozzájuk.
Fiam, tudod-e már a holnapi leckédet? Tudom. Kérdeztem
a másikat.
Megetted-e már az uzsonnádat? Meg.
Majd a harmadikat. Tudsz-e számolni? Tudok. Mennyi
3 X 25? 45. Biztos vagy benne? Nem biztos, hanem
bizonyos vagyok benne. Mért nem mondod, hogy
biztos? Mert az más fogalmat jelent, a biztos az utcán
őrködik. Meghökkentem, ez a logikus beszéd ámulatba

Főbb életrajzi adatai: Lajoskomáromban született
ban neki köszönhető a nagy haladás énekügyünk
1850. jan. 27-én. Mint árva gyermeket
terén. Ő szerkesztette az egyetemes korálkönyvei; Veszprémmegyében
rokonai neveltették. A soproni líceumban tanult. Pálfi József
az uj dunántúli énekeskönyv létrejövetele körül is felismerte benne a hivatottságot. 1869-ben már segédtanár
nagy érdemei vannak. írt összhangzaítani gya a soproni evang tanítóképzőben. 1870-ben németországi
korlókönyvet. Nevezeteseb művei még: Orgona tanulmányúton van. 1872-ben tanitóképzőintézeti tanári
vizsgát tesz kitűnő sikerrel, 1873—74. isk. évben a leipzigi
iskola, Praeludiumok, Dalkönyvecske, Pálmaágak, 'és
zürichi egyetemeken végez paedagogiai tanulmányokat,
Harangszó, Magyar éneklőkar, Vallásos Karénekek, időközben több külföldi tanitóképzőintézetet tanulmányoz.
Gyermeklant. Nagyértékü zeneszerzeményei között 1875-től rendes tanár, 1882-től igazgató, 1905-ben nyuga
nevezetesebbek: 100-ikzsoltár, 93-ik zsoltár, Árpád lomba vonul. De azóta is, mig csak egészségi állapota
folytonosan dolgozott, régi világában élt. Az agg
sírja, Vidd el fecském, Rachel siralma. Zenekölté engedte,
kor 74-ik évében halálos ágyba döntötte. 1923. márc.
szetének ihletője a Biblia. Ő volt a lelke a Dunán 28-án, nagyhét szerdáján elhunyt hű hitvetársa: Hirschfeld
túli Zenepártoló-egyesületnek. A magyar zene érde Adrienne és kedves gyermekeinek karjai között. Nagy
kében érdemes munkát fejtett ki, különösen Sopron pénteken temették óriási részvét mellett. Ziermann Lajos
lelkész mondott jelentőségét melegen méltató szép beszédet.
zenei életében.
Sírjánál Hanzman Károly lelkész imádkozott, iskolája részé
Jellemének alapvonása: szivjóságban, köte ről Hamar Gyula igazgató, a Soproni Magyar Férfi Dalkör
részéről Almási Zoltán elnök, a Luther-társaság részéről
lességtudásban s alkotómunkában megnyilatkozó Pröhle
Károly titkár búcsúzott el tőle.
vallásossága. Ez vonzotta a sacra musicához és
A
Soproni Magyar Férfi Dalkör remek előadásban
a nevelői munkássághoz, ez teremtett nemes hitves
a megboldogult saját szerzeményének a rLetészem koszo
társának áldott leikével összefonódva, olyan csa rúm sírodnak halmára“ kezdetű gyászdalnak eléneklésével
ládi kört, mely egyházunknak oly nagy értéket áldozott egyik alapitója és első karmestere emlékének.
adott Kapi Béla püspök személyiségében. Kapi Kapi Gyula temetése valósággal csendes szivbeli vissz
volt az elköltözött egész életének; mert mintha
Gyulát se a siker elkápráztatni, se a balsors le hangzása
is egy szép korái lett volna a lelkek mélyén. Isten
verni nem tudta. Haláláig megmaradt annak, ami ez
dicsőítésére az Alkotó kegyadományaiért, egy gyönyörű
lelkének lényege volt: az Ur szőlője hűséges mun séges összhang, csodás összecsendülése az érzelmeknek
kásának. Őrizzük kegyelettel emlékét, tanuljunk Kapi Gyula emlékének zavartalan tiszteletében.
tőle s erős akarattal lépjünk a nyomdokába.
Figyelő
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ejtett, elment a kedvem a további kérdezősködéstól. No
még egy utolsó kérdést intézek egy értelmesnek látszó
nagyobb fiúhoz Mikor keltek fel reggel ? Hat órakor. Nem
szoktad lekésni a reggeli ájtatosságot ? A magyar ember
nem szokott valamit, hanem valamiről lekésni. Elég volt.
Éltem osztrák haditudományommal és visszavonultam.
Látogatásomnak az volt a hasznos eredménye reám nézve,
hogy a leányoktól tanultam magyarán beszélni, a fiuktól
pedig logikus beszédet Fogadja a Protestáns Árvaház
ehelyütt is köszönetemet és elismerésemet, hogy az idegenszerű ráhatásoktól és Ízléstelen szólásmódoktól megromlott
szép magyar nyelvünk regenerálása érdekében oly buzgó
tevékenységet lejt ki
Ennek a hazafias ügynek szolgálatában áll Brocskó
Lajos igazgatónak az Erzsébetvárosi Keresztény Kaszinó
választmánya elé terjesztett az az életrevaló indítványa,
melyet a választmány egyhangúan és lelkesen elfogadott,
hogy kerestessék meg á székesfőváros tanügyi tanácsa,
hogy rendeletileg utasítsa a székesfőváros összes taninté
zeteit a tanulók nyelvérzékének különös gonddal való ápo
lására. a régi magyar szóbeszéd az irodalmi követelmé
nyeknek megfelelő használatára, továbbá, hogy küzdjenek
következetesen és kitartóan a magyartalanság ellen, tanít
sanak nocsak nyelvtant, hanem magyar nyelvet is, követel
jék meg necsak a nyelvtan, hanem minden egyes tantárgy
óráin, valamint a szünetekben és játékban is a magyaros
beszédet abból a célból, hogy az iskolák révén átplántálódjék a magyaros beszéd a közéletbe.
Nyelvében él a nemzet, ebből a szempontból az
indítvány érvényesítése hazafiui kötelesség, hogy a magyar
beszédben visszatükröződjék a magyar nemzet gondolat
és érzelem világa.
R eferens.
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Vallástanításunk reformmunkáíból.
A budapesti vallástanári testület jelenleg a követ
kező egyetemes tantervtervezettel foglalkozik:

Elemi iskolák.
I—Il-ik osztály: Útmutató Jézushoz. (Imád
ságok: Istenről, Jézusról, szeretet szülőkről, család,
jó és rossz gyermek, munkáról szóló versecskék
s gondosan megirt kis történetek)
III. Jézus élete. (Lehetőleg evangélikus hü
séggel, de egyszerű módon való összefüggő elbe
szélése Jézus életének.)
IV. o. Jézus tanítása. (A természetben és az
emberek közt élő Jézus tanitása, az élő Jézushoz
kapcsolva.)
V. o. Egyháztörténet. VI. o. Káté.
a)

Középiskolák.
I. o. A Megváltó. (Az Ószövetségnek Jézusra
vezető képei és az el. III. o. tananyagának fejlet
tebb fokon való alkalmazása.)
II. o. Jézus nyomában (Jézus lanitása és
ennek megvalósulása a tanítványok és az aposto
lok s az őskeresztyénségben.)
III. o. Krisztus egyháza a történelemben.
(Az egyház romlása és megjavítása)
IV. o. A keresztyének kátéja. (Különös tekin
tettel a konfirmációra.)
V. o. A vallások története. (A különböző
népek vallásainak tárgyalása és bírálata annak
kimutatásával, hogy minden vallás más egyéni
ségeket nevel).
b)
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VI. o . A k e r e s z t y é n e g y h á z tö rtén ete. ( V i s z s z a t u l a j d o n i t a n i a z ő s k e r e s z t y é n s é g e t , e l e v e n Lu ther
k é p e t a d n i, s a z ú jk or n a g y e m b e r e i b e n a p r o 
t e s t a n t i z m u s h a tá s á t k im u t a tn i.)
VII. o . K e r e s z t y é n
k ö lcsta n .)

életn ézet.

( P r a k t ik u s e r 

VIII. o . E v a n g é l i k u s A p o l o g i a . (Az e v a n g .
v a llá s , m in t a j ö v ő v a llá s a . A t u d o m á n y á g a i, a
m ű v é s z e t e k k e l v a l ó bírálat k ö z b e n , a m a i e s z m e á r a m la t o k k a l s z e m b e n a tiszta e v a n g é l i u m e l s ő 
s é g é n e k k im u t a t á s a .)
ti • • • m i n i

Mi a cserkészet?
A f e lü le t e s s z e m l é l ő f ió k k a t o n á s d i t lát b e n n e ,
a m á s ik t u r i s t a t á r s a s á g o t v a g y j u t á n y o s n y a r a lt a tá s i a k c ió t. A lig v a n i n t é z m é n y , m e ly r ő l a z
á t l a g o s k ö z v é l e m é n y f u r c s á b b é s f é l s z e g e b b Íté
letet a lk o to tt v o ln a m a g á n a k . M e n t s é g ü l s z o l g á l 
j o n , h o g y a k ív ü l á lló n a k t é n y l e g n e h é z a h e l y e s
é r té k e lé s , m iv e l a c s e r k é s z e t k ü l s ő m e g n y i l v á n u 
l á s a — k ir á n d u lá s , t á b o r o z á s , ü n n e p é l y e k — n e m
e l e g e n d ő k a lényeg m e g i s m e r t e t é s é r e .
E m b ere b b em b er — v a g y e v a n g éliu m i sz e l
l e m b e n k ife je z v e /s f e / i - e m b e r n e v e l é s e a c s e r k é s z e t 
n e k cé lja . S e c é ln a k s z o l g á l a t á b a áll a z egész
fiú , m é g h o z z á t e lj e s e n ö n k é n t , m i n t e g y a j o b b i k
é n j e v á g y a i n a k k i e l é g í t é s é r e . Ez a d a m o z g a l o m 
nak sa já to s von zerőt s em eli jele n tő sé g ét az e g y 
h á z b a n if jú s á g i e g y e s ü l e t e k , b ib l i a k ö r ö k f ö lé . D e
c s a k ak k or, h a öntudatosan v á la s z ta t j u k a K risztu st
fő v e z é r ü l é s öntudatosan tétetjü k ó t é l e t id e á llá .
Akkor m arad u gyan k aton ás ö /í/eg y e lm e zé s
m e g t e r m é s z e t - k u l t u s z , a l é n y e g a z o n b a n a rejtett
é r t é k : a z e v a n g é l i u m i j e lle m k ite r m e lé s e .

*

«

*

Tíz t ö r v é n y a z a la p ja a c s e r k é s z é l e t é n e k .
E g y e t l e n tila lo m n i n c s e n k ö z t ü k : r ö v id r e s z a b o t t
e g y s z e r ű p a r a n c s o k . T ö b b m in t 10 é v e k é s z ü lt
« l s ő m a g y a r f o g a l m a z á s u k , m a t ö b b m in t tiz e z e r
m a g y a r ifjú n ak é l e t n o r m á i .
1. A cserkész egyeneslelkü és föltétlenül igazat mond
2. A cserkész híven teljesiti kötelességeit.
3 A cserkész — ahol tud — segít
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával
szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatok
hoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készség
gel engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

*
*
*
És te, Evangélikus Sionom, mivel szolgálsz
a cserkészet ügyének?
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Az egyházi tisztségről.
— Báró Radvánszky Albert beszédéből. —

Jóllehet aggódó, de nem csüggedt lélekkel tekintek
a jövőbe, amely a befejezett eseményeket és tényeket
elénk táró múlttal szemben már ezen természetéből ki
folyólag is csak a bizonytalanság jellegével bírhat — mégis
meghajlok hittestvéreim bizalmában megnyilvánult elhúzás
előtt és bizva Istenem értelmet és erőt adó áldásában,
vállalom ezen legfőbb világi vezető helyet,
Mert meggyőződésem szerint az egyházi élet terén
akadályoktól visszariadni nemcsak nem szabad, hanem
inkább az egyház szolgálatába kell állani ott és akkor,
ahová és amikor Isten akarata az egyént állítja.
Az evangéliumi egyház szervezetének főerősségét
éppen abban találja, hogy közegeinek működése egyrészt
a bizalomnak másrészt a szabad elhatározásnak folyo
mánya és ha működésünk külsőleg, a kötelesség jellegét,
belsőleg mégis erőink és egyéniségünk önkéntes oda
adásának bélyegét viseli magán.
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EGYHÁZI ÉLET.
f Jeszenszky Károly salgótarjáni lelkész
gyászhirét hozta el a napokban a posta, mély,
megdöbbentő gyászt hirdetve a váratlanul, fiata
lon, az élete és munkássága delén elpihent nagytehetségű lelkész elpihenését. Még nemrég itt
Pesten hallgattuk egy előadását s bizony még a
sejtelem sem képzelhette mögéje a halál ölelésre
tárt karját. Tartalékos tábori lelkész volt, városi
képviselőtestületi tag, a Madách írod. Társ. ren
des tagja, á „Mátravidék“ c. lap tulajdonosa és
főszerkesztője stb. mind csak egy-egy feketebetűs emlékeztető immár azokra a működési
keretre, amelyeken sokoldalú tehetsége érvénye
sült. A salgótarjáni egyház meleghangú gyászjelentést adott róla, temetésén — értesülésünk
szerint — résztvett Dr. Sztranyavszky Sándor
főispán, Dr. Paczolay Sándor várm. főügyész,
Kardos Gyula balassagyarmati lelkész és Belicza
András főesperes. — Ápr. 15-én halt el, 16-án
temették el az ev. templomból óriási részvét mel
lett. Szeretteinek áldott vigasztalódást, neki csön
des álmot az örök álmok honában, elárvult egy
házának igaz megnyugvást kívánunk.
Orosházán ápr. 1-én kondultak meg az
újonnan beszerzett harangok. Csizmadia András
nemzetgyűlési képviselő fáradhatatlan buzgólkodásának örök időkre szóló szép eredményeit nagy
ünnepélyességek között adta át rendeltetésüknek
Kálmán Rezső lelkész imája és Kovács Andor
főesperes megindító beszéde és áldása. Rend
kívül kedves és megindító volt, amikor elsőnek
a gyermekek harangja csendült meg, amelyet az
evang. iskolák növendékei ajándékoztak az Isten
házának. S amikor a zsongó, búgó harangok
összecsendültek, az egyházi énekkar „Minden lélek
dicsérje az Urat“ c. kórusával a könnyekig meg
hatotta az ünneplők lelkét. Adja Isten, hogy min
den szavuk közelebb vigyen mindnyájunkat a nagy
harangba ércbetükkel vésett „Magyarország fel
támadásához“.
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f Dr Prok Gyula egyházfelügyelő. Súlyos
veszteség érte a nyíregyházai ág. h. ev. egyházközséget tevékeny egyházfelügyelőjének, Dr Prok
Gyulának f. hó 13-án, életének 53-ik évében tör
tént elhalálozásával. Dr Prok Gyulának különösen
az iskolák magyarosításában voltak érdemei. A tanyási iskolákban az évzáró-vizsgálatok alkalmával
a magyar nyelvben nagyobb előhaladást tett gyer
mekeket maga is kitüntette pénzbeli vagy könyv
adományokkal. Temetése f. hó 15-én volt.
A főgimnáziumok tanulmányversenyéről szóló
múlt számunkban közölt tudósításunkból sajnálatos téve
dés folytán kimaradt Urbánszky Andor fasori VIII. o főgimn. tanuló neve, aki a történelemből nyert díszoklevelet.
Dr. Koch István tanárunknak e kiváló tanítványa — hiszszük — még sok babért szerezhet evang. egyházunknak is.

T iszteletbeli presbiterek. A komárom-ujvárosi evang. árván maradt gyülekezet még 25 esz
tendővel ezelőtt tiszteletbeli presbiterévé választotta
Dr Raffay Sándor és Dr Kovács Sándor theol.
akad. tanárokat. A tiszteletbeli egyháztanácsosok
annak idején megköszönték a választást és egy
kedves emlék gyanánt el is tették — majdnem a
feledés számára. Azonban a hajdani figyelmet nem
lehetett elfeledni. A komáromi egyház cseh mar
talék leit. Az újvárosi rész pedig árva. De mégsem
egészen. A tiszteletbeli presbiterek azóta nagyot
szaladtak ugyan az élet országutján, de mégsem
akkorát, hogy a hajdani figyelmes egyházra vissza
nem térhetne gondjuk. S most Dr Raffay Sándor
püspök énekeskönyvekkel látta el a gyülekezetei,
presbitertársa pedig Dr Kovács Sándor a lelki
gondozását vállalta. S amikor ideje s alkalma van,
mindannyiszor megjelen hajdani választói között,
hogy hangot adjon az evangélium vigasztaló igéinek.
f Fábry Lászlóné sz. Stampl Gizella, a nagyszokolyi lelkésztestvérünk hűséges neje, ápr. 13-án hoszszas szenvedés után elhunyt. Legyen áldott emlékezete.
Csak a napokban vetette fel az idők árja egy az
egyháztörténelmünk lapján megörökitendő eseményt. Midőn
a hatalmas világégés alatt a haza mindenkit fegyverbe
szólitcftt, nem maradtak kímélve a tanítók sem, hanem
egyházunk levita tanítói is siettek a zászló alá, ott hagyva
lelki gondozás nélkül falujukat, iskolájukat. Szabadi leány
egyházunk is követte a haza hivó szavát! Ennek felesége
igazi tanitónénak bizonyult, aki nem hagyta elnémulni a
vasárnapi harangot, hanem a gyülekezet élére állva,
ernyedetlen buzgalommal hirdette az Isten igéjét az ott
hon maradt nők és öregeknek! Bár sok ily levita tanitónéja lett volna egyházunknak, akkor nem maradtak volna
sok helyen imahelyiségeink zárva s nem idegenült volna
el leányegyházaink lakossága az Isten igéjétől! A dombó
vári ev. egyházközség építendő imaházára következő ado
mányok folytak b e : Kresz Péter Dombóvár 200 K, Evang.
egyházközség Gyönk 150 K, Dr. Ostffy Lajos Ostftyaszszonyfa 4950 K, Wimmer János Dombóvár 500 K, Führer
János Dombóvár 1000 K, Pflug István Csikóstöttös 100 K,
Kiskőrösi ev. egyház 500 K, Kiskőrös község 500 K, egy
magát meg nem nevező hivő 100 K, Dr. Polner Aladár
Budapest 500 K, Ág. ev. egyház Mucsfa 1940 K, Reichel
Lajos tanító Mende 200 K, Erder Ferencné Mende 100 K,
Glózik István Mende 100 K, Benyovics Mihály Mende
100 K, Fabók Mihály Mende 100 K, Ev. leányegyház Mende
400 K, Özv. Schmidt Fülöpné Mászlony puszta 220 K,
Fodor Mátyás Mászlonypuszta 500 K, Kubina József Dom
bóvár 1000 K, Szeifert Andrásné Dombóvár 1000 K és egy
magát megnevezni nem akaró 600 K. Midőn ezen ada
kozók neveit ” megörökítjük a gyülekezetünk aranykönyvé
ben, azon kéréssel fordulok egyházunk minden egyes gyű-
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lékeidéhez, hogy tegyék lehetővé az Isten háza után való
vágyat, melynek elérésére a kis gyülekezet saját erejéből
nem képes. Járuljanak hozzá kegyes adományaikkal az
imaház felépítésére, hogy végre saj.d házunkban dicsőít
hessük az Istent. Kegyes' adományok: Ev. lelkészt hivatal
Dombóvár (Tolnám.) küldendők.
A norvég m isszió Q. Johnson lelkész vezetésével
szép sikerű vallásos estélyt rendezett 15-én a Deák-téren,
amelyen Gratz Vilmos adta elő Kinek egy praeludiumát,
ami harmoniumon is nagy hatással érvényesült. G Johnson
lelkész egy mélyen szántó előadást tartott a szenvedés
problémájáról, amit Dr. Deák János ismertetett és folyta
tott magyar nyelven, Martony Jolánka énekmüvésznő hatá
sos énekszáma után a Thfol. Akad. Énekkara adott elő
egy karénekszámot Lahman György karnagy vezetésével.
Örvendetes szívvel állapítjuk meg, hogy Akadémiánk meló
diákat kedvelő ifjai szivesen hoznak áldozatot a .sacra
musica“ oltárára, amelyek'eredményei sok élvezetet sze
rezhetnek még. A hangulatos estély imával ért véget.
Az ev an gélik u s tanárok é s tanitók egyesü letén ek
elnöksége folyamodott, hogy a felekezeti iskolák alkal
mazottaira is terjesszék ki a betegsegélyezést. A népjóléti
miniszter 91.546—V. szám alatt azt a hivatalos választ
adta, hogy az 1921: XLVI. t.-c. alapján ezt nem teheti, de
9a v a llá sfelek ezetek á lta l fe n n ta r to tt h iv a ta lo k , in tézetek s
in té zm é n y e ik a lk a lm a z o tta in a k b eteg ség esetén leendő b izto 
s ítá s a tá rg y á b a n tö r v é n y ja v a s la to t k é sz ü l a n em zetg yű lés
elé te rje szte n i “. Mindenesetre örvendetes ez az ígéret,

amely minden néven nevezendő egyházi alkalmazottaink
betegség esetén való segélyezését törvényes alapon kívánja
biztosítani. Kívánatos azonban, hogy e segélyezés teljesen
az állami alkalmazottak segélyezésének mértéke szerint
történjék; hisz éppoly hazafias missziót teljesítenek a
felekezeti alkalmazottak, mint az államiak. Nemkülönben
fontos az a szempont is, hogy ezzel kapcsolatban túlságos
nagy anyagi megterhelés ne érje az egy házakat s a törvényjavaslat elkészítésénél ezt a szempontot figyelmen kívül
hagyni nem lehet.
Nagy Lutherünk azt mondotta: .Ahol biblia a ház
ban nincs, hiányzik ott a legfőbb kincs*. Szomorú nap
jainkban ezen legfőbb kincs ára oly mérhetetlenül felemel
kedett, hogy a családos tisztviselő vagy munkás, kinek
keresete alig fedezi a mindennapi betevő falatot, kénytelen
ezt az óhajtott könyvet nélkülözni. A javarészt hivatalnok
és szegény munkás családokból álló dombóvári gyülekezet
konfirmandusai közül nagyon sokan vannak olyanok, akik
nek szülői a megélhetés nehézségeivel küzdenek és a leg
főbb kincsnek beszerzésére nem képesek. A gyülekezet
szegénysége miatt nem nyújthat segítséget. Ezen konfir
mandusaink, gyülekezetünk jövő tagjai érdekében kopog
tatok a könyörülő szivek ajtaján, hogy tegyék lehetővé,
hogy az Ur asztalához készülő ifjak és hajadonok kezébe
adhassuk a könyvek-könyvét, hogy ezzel bocsáthassuk ki
az életbe, ezzel a hatalmas fegyverrel, mely a gonosz ellen
védőpajzsuk, a szenvedések között vigasztalójuk legyen I
Kérésemmel fordulok az evangélikus gyülekezeteink min
den egyes tagjához, hogy kinek nélkülözhető használt
bibliája van, siessen segítségére egyházunk jövendő tag
jainak és küldje el gyülekezetünk lelkészi hivatalába
kiosztás céljából. Ág. h. ev. lelkészi hivatal D om bóvár,
Tolna m.
Az iharosberényi evang. gyülekezet husvét más
napján ünnepelte harmadik harangjának felavatását. Az
avatást Mesterházy Sándor esperes végezte Luk. XI. ls.
alapján egyházát szerető hitvallásos lelkekkel Az Istent
kereső lelkek megértették s miután Káldy József helybeli
lelkész elmondotta szívből jövő, szívbe találó ünnepi be
szédét s megáldotta az örvendező adakozókat, karének
s a hősök emlékére szóló harangzúgás között elvonult a
hivók serege bizó és küzdeni kész lélekkel: .Feltáma
dunk I“ — Offertoriumból 700 koronát adott az „Ev.
Lapjára“.
K ispesten az építendő imaházhoz szükséges téglamennyiséget már megvásárolta a buzgó egyház s a további
gyűjtés is erős lendületet vett.
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D eprecatio. Az Ifjúsági Thurzó György-Egyesület,
mely hetenként szokott összejönni és tagjainak legnagyobb
része a felső ipariskolából és más iparos tanonciskolákból
kerülnek ki, a husvét előtti nagyhéten depracatiós istentiszteletre jött össze az Üllői-uti istentiszteleti helyen. Utána
közülük mintegy 60-an az Ur szent vacsoráját vették.
A szertartást T úróczy Z o ltá n arnóti ev. lelkész végezte!
Nagyon örvendetes egyházi életünkben az ilynemű meg
mozdulás : emel Istenhez, fokozza az egyházhüséget és
elhinti a közösségi szeretet áldásait Az I. T. Gy. E.
S zu c h o v s zk y G yu la vallástanár vezetése alalt áll.
A Bűn elhatalm asodásának megdöbbentő jelen
ségét mutatja az a statisztika is, amit a debreceni klinika
bocsátott a nyilvánosság elé. Eszerint a klinikán ápolt
nőknek a háború előtt egy százaléka volt vérbajos, a há
ború alatt 31 százalék. Ugyancsak arról kénytelenek be
számolni a debreceniek, hogy e betegség hatásaként há
ború előtt a szülések kilenc százaléka volt abortatás és ez
most 33%-ra emelkedett. Méregje édes a bűnnek . . . de
nemzethalás felé v isz !
A k eleti Pária (?) nevet erkölcstelenségeivel igyek
szik — ugylátszik — kiérdemelni. Erről kétkötetes könyvet
irt egy románrokon francia újságíró, Joubert A. S annyira
hűen találta rajzolni az oláh főváros viszonyait, hogy az
oláh kormány figyelmét sem kerülte el, műve és írói ho
norárium gyanánt: k ito lo n co lta tta Romániából az irót.
A Luther-Társaság idei közgyűlését O rosházán
junius 3-án tartja. Az egyházközség nagyban készül a Tár
saság fogadására s a nagyszabású ünnepre hazai egyházi
közéletünk minden kiválóságát meghívja.
Szarvason a Prot. Nőszövetség ápr. 5-én vallásos
estélyt rendezett, amelynek derekát képezte Dr. Kovács
Sándor theol. tanár előadása a reformáció általános világtörténelmi és különös hazai okairól, amelyben a vallási,
kulturális, politikai és gazdasági tényezők hatását ismer
tette. A műsort szavalatok, szép ének- és zeneelöadások
élénkítették és Bartos Pál lelkész buzgó imádsága
fejezte be.
V allásos-estély. Az ev. ifjúság ápr. 11-én az
Alföldi-u. 13. alatt vallásos estélyt rendezett, ez alkalom
mal főképpen a tanítóképzős tanítványaival, kik színdara
bot adtak elő nagy előkészületekkel és komoly felkészült
séggel, zene, ének és szavalatokat mulattak be a nagy
számban megjelentek gyönyörködtetésére. Halápy Tibor
polg. isk. tanuló imádsága mely áhítatot keltett a hivő
lélekben. Dr. Kelecsényi Jánosné iró bibliamagyarázatot,
Szuchovszky Gyula vallástanár pedig előadást, (Papok és
kommunisták címen.)
Püspökeink

közül — amint értesültünk — úgy

K u p i B éla dunántúli, mint K iss Istvá n dunáninneni püspök

is beteg s hivatalaik teendőit a legszükségesebb keretek
ben isAalig tudják emiatt ellátni.
Tábitha jótékony nőegyletünk rendes évi köz
gyűlését április 25-én fogja megtartani báró Prónay Róza
elnöklete alatt a Deák-téri iskolák kistermében.
A Luther S zö v etség cserk észcsap ata ápr. 29-én
délelőtt 10 órakor a Deák-téri iskola kistermében szü lő i
értek ezle tet tart, amelyre ezúton is meghívjuk az érdekelteket.
A fakultásügyi b izo ttsá g április 12-én az Erzsébet
tudományegyetem kiküldötteinek a részvételével a fakul
tással járó technikai és a folyó ügyek elintézésére
ülést tartott.
A D eák-téri Luther S zö v etség évi rendes köz
gyűlését május 11-én délután 5 órakor a Deák-téri isk.
nagytermében fogja megtartani.
Orgonát avatott Balassagyarmaton K irchner R ezső
püspöki titkár április 15-én. A balassagyarmati evangé
likusok egy hét alatt összehozták a jól sikerült orgona
árát 470.000 korona összeget, a két hét alatt felépített
orgona áhitatos zsolozsmái egy emlékezetes és történelembe
illő gyülekezeti felbuzdulás nagyságát hirdetik minden
időkre.
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Soltvadkerten,

az újonnan egyhangúlag meg
választott főesperes, Kruttschnitt Antal leikes egyházában
özv.Meskó Mihályné az ev.templomnak két oltárgyertyatartót
ajándékozott 50.000 K értékben, Font Henrik községi fő
jegyző két konfirmáns gyermeke Irénke és Sándor remek
hímzésű oltári asztalfutót, özv. Grecs Pálné a maga
szegénységéből is négy darab oltárgyertyát adományozott.
A lélek az, ami megelevenít.
A gyón! ev. templom részére özv. Opoczky Mihályné,
sz. Kiss Julia egymilliónégyszázezer korona költségen két
harangot öntetett. Április 22-én fogja felavatni őket
Kruttschnitt Antal főesperes. Ugyancsak akkor iktatják
hivatalába az uj felügyelőt Bradozka Károly uradalmi
erdőtanácsost, kinek működése elé szép reményekkel
tekint egyháza.
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ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel é s kedvezd feltételekkel

T i i z b i z t o s i t á s o k a l , Jégbiztosításokat,
B e tö ré se s-lo p ás b izto sításo k at.
Élet- é s n é p b i z t o s í t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át

biztosításokat

Ig a z g a tó sá g :

B u d a p e s te n , IV., Fövám-tér 2, félemelet.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.

•

Kiadásért fe le lő s: PAP FERENC.

•
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Ruttkay S.:

ü g y v é d i é s b ir ó i v iz s g á ra ,
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„ K o n firm a n d u s o k k ö n y v e “

w

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
BU D A PEST

SZEGED

IV., Váci-utca 51, II. era.

*

T e m p l o m - t é r 5. szám

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

Kapható a Luther T ársaság könyvkereskedésében (Szent
királyi-utca 51), Kókainál és a szerzőn él Szarvason.
Ára bérmentve 25 korona.

M in d e n k in e k sziv es t u d o m á s é i!
A Gyurátz-féle „H it o lt á r a “ és „ L e lk i v e z é r “ imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepelt költőpap:
Sántha Károly: „ B u z g ó s á g k ö n y v e “ cimü imakönyvét.
Ára: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 25 K.
Alapárak szorzandók az érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

LUTH ER-TÁRSASÁG

EVANS. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N
Budapest, VIII., Ollől-ut 24 ♦ B ejárás a Szentkirályi-utcában

Uj imakönyv fiatal nők számára!

„ S z o ro s k a p u , k e s k e n y u t”
Elm élkedések és im ádságok protestáns leányok szám ára
I r t a : C Z E G L É D Y S Á N D O R N É KOS A M A R G I T
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű.
Ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

A közeledő Nagypénteki ünnep alkalmából ajánljuk a kiadásunk
ban megjelent

N a g y p é n te k i p a s s io
fordította és összeállította Törtek! Lajos ev. leik.
c. füzetet az egyházközségekben való bevezetésre- — Egy példány
ára 42 korona. — Megrendeléseket kér

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

K IS T I V A D A R * P Á P A
Postafiók 12.

S ch o ltz T e stv é r e k
könyv- é s p a p i r k e r e s k e d é s e

Budapest, IX. kér., Ferenc-körut 19—21. szám

Ugyanitt megrendelhető

K ö zö n sé g es v a s á rn a p i im á d s á g o k
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

rrmnnni
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KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t : tűz-, jég-, betörés,
b a lese t-b izto sítá so k a t.—
L egelőnyösebb feltételek.

+

Képviseletek az ország
minden városában
:: é s k ö z s é g é b e n . ::

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 58113.

IX. évfolyam.

S z a rk o s z tö s é g é s k ia d ó h iv a ta lt

Budapest, 1923. április 29.

Alapította: D r . R a f f a y S á n d o r

Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

Megjelenik minden vasárnap.

E lé flx a té s l é r f é lé v r a 6 0 0 k o r .
C gyos

Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉQ

17. szám

szám

é ra

30 k o ro n a.

Hirdetési árak m egegyezés szerint.
4»

Mi fogyott el ma?
Minden jó adomány és tökéletes ajándék felQlról
való és a világosságok atyjától száll a lá . ..
Jakab: In.

Kevés jut ma osztályrészünkül ebből a „minden
jó adományból.
Kevesebb úgy az egyesnek, mint a családnak, tár
sadalomnak, hazának, sót az egész emberiségnek is,
kevesebb, mint — mondjuk — csak 10 évvel is ezelőtt.
Hiszen a „jót" a ma élők egy tekintélyes hányada
nem is ismeri
Csak nemrégiben került szemünk elé egy 10 éves
kis leányka, akinek fogalma se volt arról, hogy tésztát
is lehet ebédre enni, nemcsak mindig levest.
Ismerünk olyan fiút, akinek még nem volt másfele
ruhája, mint amit az apja elhasznált ruháiból neki átala
kítottak.
*
Csak a napokban olvastunk egy családapáról, ki
. nyomora feletti elkeseredésében 5 gyermekének nyakát
vágta át borotvával, hogy szenvedésüket ne lássa s azután
magával is végzett. ..
Kevés jut ki abból a „minden jóból“ osztályrészünkül,
kevesebb, mint valaha, hiába tagadnék.
Kifogyott tán odafönt már minden jó, ami alászállhatna ? \(agy az Isten nem a régi már mivelünk szemben ?
. . . Kérdhetné valaki. . .
. . . De azt is lehetne kérdeni: — és azt a keveset
is, amit mégis kapunk, amit mégsem vont meg egészen
tőlünk a „minden jó“ Forrása, ezt a keveset is megérde
meljük mi, mai emberek, akikből áll a nagy összesség,
emberiség, társadalom, haza, stb. ?
Megérdemeljük vájjon?
E kérdésre szabad igennel felelni, de nem lehet.
Nem lehet, mert sokkal több a Bűn, a Gonoszság,
a Kapzsiság, a Kíméletlenség, a Szenvedély, sokkal több
a világban, semhpgy el ne tudnák zárni azt a forrást,
ahonnan reánk a „minden jó adomány és tökéletes ajándék“
áldása szeretne ieszállni. . .
Sokkal több a Bún, semhogy az örök Jó érvényesü
lését meggátolni nem tudná I
A megdöbbenés, a szánalom, mi elfog, amikor ennek
a körülménynek az egyeseken, családokon, ártatlanokon
keresztül történő megjelenése által elénk tárul, a döbbenet
arra kell, hogy figyelmeztessen mindnyájunkat, kik még
nem vagyunk annyira, hogy ártatlanok szenvednek a világ
bűneiért!
S ha már magunkért nem, ártatlanul nyomorgó,
szenvedő embertársainkért forduljunk el egyenkint a bűntől ..
Mert nem a „minden jó adomány“ fogyott el, hanem
az olyan emberek serege, akiken keresztül az utat talál
hatna világunkba I

Vissza a magyar földre ?
Amikor az ember megszületik, elindul a
halál mesgyéjén. Az a szellemes irő, aki e soro
kat papírra vetette, a mai időkben különösen sok
körülményt találna, melyekkel megállapítását iga
zolhatná. Ha valamikor siralomvölgye volt e földi
élet, ma ugyancsak az. Akármerre vizsgálódunk,
mindenütt hangos jaj, bánatos panasz, elfojtott
keserűség. A lelkek őrlődnek, égnek és emész
tődnek a megpróbáltatásoknak gyehennáján.
Valóban, ha az ember csak a külső szépsé
gek és földi örömek szemlélésére fogékony szem
mel néz maga körül, nem lát sehol vigasztalást.
Egy biztató sugarat, amelynek irányában uj re
ménységek felé elindulhasson.
De látja a förtelmes táncot az aranyborjú
körül. Leplezetlen kacérsággal tobzódik a sors
szekerén magasba ragadott ember, mig a másik
nagy nyomorúságában Lázárként a gazdag aszta
lokról lehulló morzsákkal is megelégednék. És
vajmi kevesen vannak, akik csak a duskálódó
kutyájához is hasonlóvá tudnák tenni magukat
azzal, hogy enyhítenék a sajgó sebeket.
Pedig azok a sebek, melyek ma
különösen a középosztályhoz tar
tozókon égnek és sajognak, nem
egyes emberek, nem egyes csalá
dok, nem egyes társadalmi tago
zódások, nem egyes felekezetek,
hanem a nemzet sebei.
Az ürességek és sivárságok világa van raj
tunk. Ez pedig olyan nemzeti veszedelem, amely
végzetszerűen és örökre pecsételheti meg fajunk
és nemzetünk sorsát.
Apostolok helyett a demagógia fringiás hadakozói járják a fórumokat. Fegyvertárukban min
denféle hadakozó szerszám csörög, csak éppen a
szeretet hóditó eszközeit nem hordja egy is magá
val. Ma „leereszkednek“ a néphez, holnap „ma
gukhoz emelik“ a népet, aszerint, amint a maguk
elé kitűzött cél azt megkívánja.
Régen is voltak, akik nem annyira a hazáért,
mint inkább a hazából éltek, ma azonban légió
azoknak a száma, akik a népért szónokolnak s a
népből élnek.
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Pedig a magyar nép ezt nem érdemli meg.
A magyar nép lelke mélyén ma is azoktól az ősi
virtusoktól ékes, amelyek a világ előtt szószólóivá
tették Széchenyit, Kossuthot, Zrínyit, Aranyt, Eöivöst,
Jókait, Petőfit.
Békességre vágyik s a múlt áldott derűjét
sóhajtja vissza. Régen megbocsátott már — az
Ur intése szerint — az ellenségeinek is. Nem
rajta múlik, hogy a békesség olajágán még min
dig nem fakadnak rügyek és nem hajtanak zöld
levelek.
Soha nehezebb feladat előtt
nem állott a nép igazi, vér
beli vezetője: a lelkész és
a tanító.
Ki kell ragadnia a népet a mának egészségtelen
légköréből. Vissza kell vezetnie a régi, kipróbált
ösvényre, amelyet, ha egyetértéssel járunk, a nem
zet boldogulásához vezető széles úttá taposhatunk.
A nép hivatott vezetőinek első sorban köte
lességük felvilágosítani a riépet arról, hogy a
demagógia fátyolt szőtt a szeme elé. Megfosztotta
a tisztánlátás lelki gyönyörűségétől Fölkeltette
benne azokat a tulajdonságokat, amelyeket hosszú
időn keresztül való neveléssel éppen a templom és
iskola igyekezett örökre elaltatni.
Csak két szomorú jelenségre akarok rámu
tatni, amelyek annak következményei, hogy évek
óta nem volt más, mint hegyen-völgyön politika.
Népünk túlságosan anyagias lett. Nem szívesen
áldoz, irtózik a közterhektől. Ellenben túlságosan

értékeli a maga javait. Legyenek azok akár verejtékes fáradságának gyümölcsei, akár Istentől adott
képességei. Ma sokan vannak, akik — mert
a falusi birói tisztet becsülettel betölthetnek —
egész más pozíciók felé kacsintanak. Az
önzés és a hiúság, különválasztották a falu
népét. Felosztódtunk első- és másodosztályú
keresztényekre, elsőrangú és kevésbbé rangos
hazafiakra.

cA magyar nemzetnek romlott állapotjárói

Egy későbbi kiadásban pedig a következő záró
sorokkal jelent meg:
No nem kesergettek, hanem inkább intlek, térjetek utatokra,
Szegénység nyuzását, egymás vérszopását mindenitek elhagyja,
Isten hatalmával inkább hogy nem mással, könnyebb
hadat bírnia!
Balassa Bálint.
A magyar lira megteremtőjének ezt a versét abból
az alkalomból közöljük, hogy minden sora sőt minden
szava annyira ráillik korunkra is,, hogy nem árt, ha „em
lékezünk régiekről“. — (Szilády Áron nyomán).

Oh szegény megromlott s elfogyott magyar nép,
Vitézséggel, névvel, hírrel vagy igen szép;
Kár, hogy tártától ügy, mint senyvedő kép,
Előmenetedre nincs egy utad is ép.
Kedvelt, böcsült véred lett csufoltságossá,
Szablyádnak bő zsoldja nagy olcsóságossá,
Megcsorbult nemzeted változott korcsossá,
Neved ékessége nagy utálatossá.
Föld reménységére fölnevelt urfiak!
Szemétre vettettek, úgy mint köz tyukfiak, •
Zsírokkal hízódnak az idegen fiák,
Hozzád nem kiilömbek, mint az ördögfiak.
Hazádnak szép vége, mindenütt csonkán áll,
Sereged száma fogy, romol s szállton száll:
ínséged nő s árad, veled egy ágyban hál,
Bő étkeid helyett rakódik apró tál
Ki szánhat? bánd magad, nyomorúságodat;
Mert nézi, nem érzi az csak romlásodat:
Aki építhetné te szép országodat,
Könnyen mulatja el csak záloglásidat.
Sem pénz, jószág mostan s méltó áru posztó,
Nem indit, hogy szolgálj; megszükült az osztó,
Csudáid, hogy minden rend nem kóborlós fosztó ;
A nagy orv, mert kicsinyt szörnyebb felakasztó.
Oh kedves nemzetem, hazám, édesfelem,
Kivel szerelmetes mind tavaszom, telem:
Keseregj, sírj, kiálts istenedhez velem;
Nálad, hogy szeretlek, légyen e vers jelem.

A papnak és a tanítónak is
panaszos szóval jár ki a búza,
amely ma már az aranynál is
becsesebb. És mégis tőlük várjuk
a világ megfordulását. Az ö lelket
építő munkásságuktól.
Az ő feladatuk ismét átvenni a vezéri pál
cát és visszavezetni a tisztultabb erkölcsi világ
felfogáshoz.
Hitet kell plántálni s azt nevelni és erősiteni
a csüggedőkben, hogy a magyar ég kiderül még,
mert Isten próbára teszi ugyan az ő kiválasztott
népét, de csak azért, hogy bűneinek tudatára
ébressze, lelkében megigazuljon.
A magyar pap és tanító kész is erte a mun
kára, mert nem az emberek, hanem az Isten
szolgája mind a kettő.
De útjáról sok-sok akadályt el kell hárítani,
hogy önfeláldozása ne legyen hiábavaló.
A politikát csinálják ismét azok, akik érte
nek hozzá s a népet engedjék zsalugáteres, mus-

A jubiláló budapesti ev. főgimnázium.
I. Az iskola és tanítványai.*
A budapesti evangélikus főgimnázium junius 10-én
ünnepli fennállásának századik évfordulóját. A behatóbban
érdeklődőket, mindenekelőtt a volt, tanítványokat, utalom
a jubileum alkalmával megjelenő Hittrich Ödön-féle alapos
és terjedelmes monográfiára. Vegyék meg, olvassák e l :
szivük szeretete uj lángra gyűl ez iskola, e szeretetre és
tiszteletre méltó egyéniség iránt.
Mert ez, mint igazi protestáns iskola, igen határozott
egyéniség. Aki varázskörébe kerül, akár mint tanár, akár
mint tanuló, ebből élte végéig szabadulni nem tud, de nem is
akar. Tipikus volt tanítványa gondolkodásában önálló, aka
rásában erős, testében edzett, a sportban jártas, a szépért
lelkesülő, világnézetében felvilágosodottan ideálista, a poli
tikában hazafias, vallásához, meggyőződéséhez hű, de a
másét tisztelő. Iskolájához ragaszkodik, szívesen látogatja,
ünnepein még őszülő fejjel is örömmel megjelenik, tanárait
szereti, örömét, bánatát, sikereit sok-sok év múlva is velük
közli, még a lövészárok borzalmai közül is elküldi hozzájuk
tanárai.

* Következik még két cik k : II. Az iskola vezérei. III. Az iskola
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káílis ablaku otthonaiba vissza, hogy rátaláljon
ismét önmagára. Hogy mintegy nehéz álmot, el
feledhesse, hogy volt egyszer idő, amidőn az ör
dög vitte fel a hegyre s minden körüllevő földet
és gazdagságot odakinált neki azért, hogy ezután
őt imádja.

és önfenntartási küzdelmünket mindenekelőtt a
Krisztusi evangélium szelemének kell áthatnia.

L elkészek, tan ítók, nekünk k e ll lehoznunk a
n épet a kísértések h e g y ir ő l édes h a zá n k bú zaterm ő
barázdáira !
Szusz Lajos.

Amennyire igaz, az hogy egy hadsereget vagy
egy nemzetet anyagi összeomlásuk végett először
lelkileg kell legyőzni, éppen olyan igaz az is, hogy
azokat először lélekben kell megerősíteni, ha azt
akarjuk, hogy feltámadjanak.
Most említem meg tehát, amiből tulajdon
képen ki kellett volna indulnom, hogy a mi nemzeti

Ne méltóztassanak engem még gondolatban sem
lemosolyogni e kijelentésemért, mintegy azt kér
dezve : ugyan milyen vonatkozásban ál! a nemzeti
küzdelem, különösen pedig a testnevelés a Krisztusi
evangéliummal ? Még a keresztény újjászületés
korában is oly szégyenkezve merünk — ha t. i.
tudunk erről beszélni, azt gondolván, hogy arról
elmélkedni csak a templomban helyén való. “Hát
itt van a baj. Nincs bennünk keresztény öntudat.
Mert miként az emberben sem választhatók külön
a lélek és a test, mert a kettő összeforrva alkotja
az embert, azonképpen kellene ennek az életben
is lennie, t. i. a lelki és a testi kultúrának is ki
kellene egymást egészítenie. Mi azonban mindarról,
amit külső érzékeinkkel fel nem bírunk fogni, nem
hisszük, hogy létezik. Ily módon tehát a belső,
vagyis keresztény kultúránkat is, csak a forma
szerint értékeljük, nem meggyőződésből, ezen ala
pon annak az életbe való átvitele is csak olyan
szokásszerü, tessék-lássék valami. Annak a temér
dek bajnak, súrlódásnak, melyeknek legyőzésére
energiánknak legalább 70 százalékát fordítjuk, igazi
okát mindig másban keressük, sohasem az alap
bajban, t. i. a francia forradalom óta a keresztény
alaptól való fokozatos elszakadásban. Egy világ-

üdvözletét. Az iskoláért áldozatra is kész : rá, mint a német
diákegyesületek a maguk .bem ooste Háupter“-eire, az
iskola mindig számíthat.
Olyan kifejlődött egyéniség ez az iskola a maga
közszellemével, mint idősebb, több százéves testvérei: a
pozsonyi, eperjesi, soproni főiskolák. Szinte el se akarjuk
hinni azt a csekély száz esztendőt. Pedig igy van: hisz
édesanyja, a Deák-téri magyar-német gyülekezet is csak
három és fél évtizeddel idősebb. II. József korának felvirradása előtt a fővárosban nemcsak hogy nem volt gyü
lekezetünk, de protestáns ember még polgárjogot sem nyer
hetett.
Igen kevéssel a gyülekezet keletkezése után (1787)
iskolát is alapítottak. Ennek fokozatosan felsőbb iskolává
fejlődése után, mikor 1823-ban a humaniora-osztályt meg
nyitották: megindult a gimnázium eddig százesztendős életutján. Eleinte inkább helyi jelentősége volt: a vidéki, még
a pestmegyei evangélikus tanulók is inkább felkeresték a
régi nagyhírű főiskolákat, különösen a pozsonyit, mint ezt
az uj csonka gimnáziumot.
Legfeljebb a német szó kedvéért jött egy-kettő. Mert
akkor Pest német város volt, még inkább német volt a
jórészben szepesi és külföldi bevándorlókból alakuló evan
gélikus világ. Németek voltak a tanárok. Arra is volt példa,
hogy egyik-másik a vakációban magyar szóra falura ment.
Német és latin volt a tanítási nyelv. A tanulók is németek
voltak. Így a nagyszámú izraeliták is, akik szívesen fel
keresték már akkor is az iskolát. Vannak családok, melyek
ből több nemzedéken át szüntelenül van tanítványa az
iskolának.
A német szó kedvéért hozta fel 1833-ban egy pest
megyei jómódú evangélikus mészárosmester a tízesztendős
vézna kis fiát. Csak a szikrázó szemei árulták e l : mi lakik
ott belül Petőfi Sándor egy évig járt nálunk tisztességes
eredménnyel. Német szóra jött. Most mi járunk hozzá,
hogy magyar érzésünk még erősebben fellobogjon oltára
lángjainál.

A német iskola, ahogyan környezete is, gyorsan sod
ródott előre a magyarosodás hullámain. A tanítás nyelve
1847-re már teljesen magyarrá lett. Az iskola ifjúságának
kuruc szeltemére lehet következtetnünk a helytartó tanács
rendeletéből, mely megtiltotta gimnáziumunk tanulóinak,
hogy Pest vármegye gyűléseit mint hallgatók látogassák.
Irigylésreméltó boldog fiuk! Hogy ott melegedhettek
a legnagyobb magyarnak, nagy Kossuth Lajosnak, vagy a
nagy alispánnak, Nyáry Pálnak szent tüzénél!
Hiába minden tilalom ! Benne van már „a magyar
áfium“ a szivekben és heves lázban tör ki 1848 szent
tavaszán. A szabadságharcban három tanár mellett sok
diák is részt vett, pedig e hatosztályu gimnázium tanulói
még átlagban .gyöngék lehettek a halál sarlójára“. A nagy
katasztrófa után a német hatóság igen „melegen“ érdek
lődött tanárok, tanulók múltja után. •
E szomorú korszakban az anyagi gondok hullámai
között vergődő gyülekezet kénytelen volt iskoláját négy,
osztályúvá sülyeszteni. Csak 1861-ben nyílt meg az ötödik,
majd a hatodik osztály.
Benső viszony állt fenn ekkor a piarista gimnázium
mal. Tanítványaink jórésze ott fejezte be gimnáziumi tanul
mányait s ez nem ártott egyházias érzésüknek. Ott tanult
Győry Vilmos is, áldott emlékű költőpapunk. Akárhányszor
a mi 1861-ben megnyílt uj épületünkben tartotta a piarista
gimnázium ifjúsága a hangversenyeit
Boldog idők I De ma is, ha néha-néha fagyosabb
szelek fujdogálnak is, a mi iskolánk közszelleme nem
bocsátja be a szent falak közé a felekezeti idegenkedés
hideg légáramlatát. Az uj iskolában 1872-ben nyílt meg a
nyolcadik osztály. Ezután még intenzivebb lett az iskola
szellemi élete s befejezettebb a nevelői hatása. Nagy része
volt ebben a tanítás mellett a virágzó ifjúsági társaságoknak,
az Önképzőkörnek (Arany János-körnek) s a Zene- és dal
körnek. Ez utóbbinak hangversenyei szinte események voltak
az akkor aránylag kis városban s az iskolába vonzották
a volt tanítványokat is.

..... ....... ....................................................................... .

A z örök igazságokon nyugvó alap

felé a testenvelésben isi
Nagymegyeri vitéz R a tes Károly vezértanácsnok, az
Országos Testnevelési Tanács társelnöke az Orsz. Tiszti
Tud. Kaszinóban egy nag) hatású előadást tartott Test
nevelés-nemzetnevelés címen, amelyet Horthy Miklós kor
mányzó ur ófóméltósága is meghallgatott. — Az egész elő
adáson olyan lélek ömlik el, amely a tiszta evangéliumi
fölfogásnak a modern hadsereg szellemében való áldásos
térfoglalását dokumentálja s ezért megkértük Öméltóságát,
bocsássa rendelkezésünkre előadásának egy-egy részletét
s e kérésünk eredményei az alább következő átengedett
s köszönettel vett sorok :

Egészséges fejlődést csak
örök igazságokon nyugvó
alapokon remélhetünk.
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háborúnak és az azt követő forradalmaknak kellett
bennünket az anyagiassággá sekélyesedett szabadelvüségből felébreszteni, hogy
összes testi és lelki erőnket össze
szedve egy legutolsó próbát tegyünk
az elpusztulás veszedelméből való
menekülésre. Vissza tehát a régi
keresztény erkölcsökhöz, melyeknek
a Krisztusi evangéliumon nyugvó
és a velőkig ható becsületesség
az alapja!
Mindez pedig nem az elérhetetlen magas egekben
van, hanem bensőnkben, melyek felett tehát kizáró
lagosan mi rendelkezünk, ahová még Trianon
bosszúálló keze sem ér el. Ebbe a keresztény
nőhöz és férfihoz méltó, hatalmas munkába kell
nekünk a testnevelést is, mint alkalmas eszközt
beilleszteni tudnunk. Ez a munka pedig nem más,
mint önmagunk jellemének a keresztény erkölcsö
kön alapuló megszilárdítása utján a nemzetnek
nevelése.
Ingatlan az a meggyőződésem, hogy a test
nevelés a lelkeket átformáló azt a belső erőt is
fejleszti, amely tulajdonképen mai műveltségünk
nek az alapja.
Ha nem volna meg a testnevelésnek ez a
lelkeket átformáló hatása, azt kérdezem, hogy a
szentirásban volna-e akkor oly sok helyen a testről
szó? Különösen Pál apostolnak a rómaiakhoz és
a Korinthusbeliekhez Írott leveleiben találtunk
Az iskolaépület a múlt század hatvanas és hetvenes
éveiben első volt disz- és célszerűség szempontjából a fő
városban, de a fejlődő igények gyorsan túlszárnyalták.
Nem volt udvara, tornaterme, kevés volt a szertári helyi
sége. Gondoskodni kellett uj iskoláról Hála Góbi Imre,
Zsigmondy Jenő és társaik bölcsességének, a lehető legjobb
helyet, a városligeti kertváros vidékét választották ki.
Itt működik az iskola most már közel két évtized
óta az uj épületben is a régi szellemben Ez utolsó húsz
évnek nyugodt folyását erősen megzavarta a világháború
zivatara, majd a vörös-korszak garázdálkodása
A nagy világpróba alatt a kötelesség és lelkűk szava
öt tanárunkat és rengeteg tanítványunkat és volt tanítvá
nyunkat elhívta a harcmezőre. Az itthon maradottak a
viszonyokkal küzdve, tovább dolgoztak remény és aggódás
között hányódó lélekkel. Akik elmentek, megtették köteles
ségüket Három közülök aranysarkantyús vitéz lett (Sándor
Béla, Münnich Aurél, gróf Haller Ferenc). Negyvenketten
hősi halált haltak. Áldott legyen emlékük.
A vörös-korszakban veszélyben forgott iskolánk léte.
Épületében vörösőrök tanyáztak s tettek rengeteg kárt.
„öröködbe Uram, pogányok jöttének!“ Intézetünket elvet
ték jogos tulajdonosától, az egyháztól.
Hála Isten! ez is elmúlt és pedig úgy, hogy iskolánk köré
ből igen kevésnek, hittestvérünknek pedig elenyészően csekély
nek kellett vizsgálat tárgyává tenni a „kommunista-mulí“-ját.
így jutott el ez iskola százesztendős korához. Innen,
a határkőtől, anyagi gondoktól nyomva, de hivatásához
való lelkes hűségben meg nem ingadozva, visszatekint
múltjába, hálásan mondva: .Egész idáig segített az Ur.“
Kincse, disze kevés. Büszkesége legédesebb dísze neki is,
mint Gracchusok anyjának, a fiai, a lelke méltó örökösei.
A mi édes alma materünknek nem kell fiai, tanít
ványai miatt szégyenkeznie. Szellemi és testi tornában
becsülettel megállják a helyüket, versenyekről nem egyszer
jönnek haza koszorúsán. Egyetemen, műegyetemen, főisko
lákon, a müveit nyugat fejlettebb kulturcentrumaiban is
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testünk értékességére célzó meghatározásokat. Pl.
„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Krisztusnak
tagjai? Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek
a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet
Istentől nyertetek és nem a magatokéi vagytok“.
Vagy más alkalommal: „Mert szükség, hogy ez
a romlandó test romolhatatlanságot öltsön
magára.
De Máté és Lukács evangéliumában is talá
lunk hasonló kijelentéseket. Pl. Ne féljetek azoktól,
kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem
ölhetik. Vagy: Kicsoda közületek az, aki aggo
dalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal? Vagy: Az élet több, mint az eledel és a
test, hogy nem az öl (özet.
Elismerem, hogy mindezt egy katona szájából
hallani legalább is szokatlan és könnyen azt az
elfogult véleményt válthatja ki, hogy nem gyakor
latias gondolkozásu, az életet nem ismeri stb.
Ennek a felfogásnak erélyesen ellentmondók, mertegyedül keresztény hitünknek a
szentirásban foglalt elévülhetetlen
igazságain alapuló tiszta erkölcs
és becsületességnek kell azon ingat
lan szírinek lennie, melyen minden
alacsony indulat szennyes hulláma
megtörik.
Ha ezt nem hisszük, akkor valóban csak vízzel
kereszteltek meg bennünket, nem pedig Szentlélek
kel, tehát csak formailag vagyunk keresztények.
kitűnnek alapos készültségükkel. Nem egynek ott tündöklik
a neve irodalmunk, művészetünk, közéletünk egén. Vannak
akiknek világra szól a dicsősége.
Petőfin kívül irodalmunk, művészetünk annyi jelese:
Győry Vilmos, Kozma Andor, Prém József, Ágai Adolf,
Glatz Oszkár, Csuka Béla, Zsigmondy Gábor, Kálmán Imre,
Szegheö János.
Tudósok, irók, tanárok, nagy orvosok: Stein Aurél,
Riedl Frigyes, Heinrich Gusztáv, Fröhlich Izidor, Dirner
Gusztáv, Haberern Pál, Bókái János és Árpád, Moravcsik
Géza, Pecz Samu és Vilmos, Lánczy Gyula, Herzl Tivadar,
Daday Ernő, Hojtsy Pál, Császár Elemér, Haar Alfréd.
Politikai, egyházi, társadalmi és gazdasági életünk
annyi jelese: báró Prónay Dezső, Zsigmondy Jenő, Zsig
mondy Géza, Zsigmondy Dezső és családjuk több jeles
tagja, Győry Lóránd, Szelényi Aladár, Liedemann Fri
gyes, Kéler Napoleon és Zoltán, Osztroluczky Géza, Földváry Miklós, Tolnay Kornél, Walkó Lajos, Tomcsányi Vil
mos Pál, Folkusházy Lajos, Walther Béla, Rakovszky Iván
és István, Pósch Gyula, Gregersen, Édeskuthy, Saxlehner,
Burchard-Bélaváry, Knuth Károly, Fáik Miksa, a báró Korn
feld, báró Ullmann, Fellner családok tagjai *
Annak a bebizonyítására, amit e cikk elején az iskola
tipikus tanítványáról írtam, legyen szabad itt a végén meg
említenem, hogy a hálás tanítványok díszes serege :
Rakovszky István, Posch Gyula, Zsigmondy Dezső — köz
életünk mindmegannyi jelese és több társuk vezetése
alatt — igen népes gyűlésen szervezkedtek, hogy nagyobb
alapítvány tételével a jubileumot ne csak elmúlandó,
elröppenő hangulatot keltő ünnepéllyel üljék meg, de
maradandó alapítvány összegyűjtésével feledhetetlenné
tegyék. Iskolánk érdekében, melyen bizony „megnehezült
az idők viharos járása“ sikert kívánunk e tiszteletreméltó
urak nemes törekvésére.
Szigethy Lajos.
* A névsor nem teljes: ha igen értékes nevek is hiányoznak
belőle, e sorok Írója a hibás, mentsége legyen e tárca megírására szen
telhető idejének röpke volta.
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Lelki katasztermunka.
Sikerült hozzájutnunk egy püspöki körlevélhez,
amelyet G e d u ly H en rik a nyíregyházai ev. püspök bocsájtott ki gyülekezeteihez Az egésznek az alapgondolatát oly
érdekesnek találjuk, hogy egy kis rövidítéssel kortörténeti
szempontból is az egész levelet közöljük az alábbiakban.

A tisza i á g . h. ev. egyházkerület püspökétől.
465/1923 szám.
N a g y tis zte le tü L elk ész U r !
A z idők jelei arra intenek, hogy egyháztársadalmi

életünket az egész vonalon minden részletre kiterjedő
figyelemmel céltudatosan programmszerüen megszervezzük.
A népélet erkölcsi téren mutatkozó fegyelmezetlensége, az
anyagias felfogás ijesztő mérvű térfoglalása, az egyházi,
hazafias és kulturális célokra való áldozathozatal elöl tör
ténő rideg elzárkózás, túlzó szociális irányok, itt-ott
atheista világnézet fel-felbukkanó jelenségei, szektárius
törekvések kártételei immár el nem odázható kötelessé
günkké teszik az egyházmentésre s ezen az utón a jövendő
egyházának szilárd alapokon való megépítésére kész munka
erők céltudatos, szerves munkába állítását. Nincs idő a
halogatásra, nincs mentség a kényelemre. Dolgoznunk kell,
mig nappal vagyon.
Tudatában annak a nagy felelősségnek, mellyel vál
ságos korunkban egyházunk és híveink megtartásáért és
megerősítéséért saját lelkiismeretünknek, papi becsületünk
nek, az Ur által ránk bízott nyáj eszményi épségének és
az utókor itélötorumának tartozunk, bizalommal és szere
tettel kérem Nagytiszteletüségedet, nyújtson nekem segéd
kezet ennek a nagyfontosságu — hogy ugymondjam —
lelkikataszternek az elkészítéséhez. Nagy, mondhatnám
korszakos értékű adatgyűjtemény lesz ez, amely egy
csapásra tiszta képet tár fel az egyház benső, hitéleti életnyilvánulásamak hamisítatlan állapotáról s mint’ ilyen
egyrészt mindenütt megmutatja a gyógyításra váró baj
mibenlétét, másrészt az utókor részére eléggé fel nem
becsülhető történelmi adalékként lesz megőrizhető.
A fent előadottak alapján kérem lehető pontos és
kimerítő válaszát kővetkező kérdéseimre:
1. Az anyaegyház, leányegvház, fiokegyházak, szór
ványtelepek neve, lélekszáma, adófizető tagjainak a száma,
vegyes és tiszta házaspárok száma, reversálisok javunkra,
kárunkra. (Külön-külön felsorolással az anya-, leány-, stb.
gyülekezetekre nézve.)
2. ügy mint előbb, tehát anya-, leány-, fiókegyházak
és szórványtelepek szerint külön-külön az adófizető, család
fenntartó egyháztagok számszerinti kimutatása foglalkozási
ágak szerint (földmivesmunkás, kisgazda, földbirtokos,
ipari munkás, iparosmester, vállalkozó, gyáros, magánzó,
kereskedelmi, értelmiségi.
3. Általános világnézeti kép a gyülekezetnek (anya-,
leány-, stb. egyházak) valláserkölcsi felfogásáról (nagyban
és egészben vallásos, hitbuzgó, áldozatkész, vagy Isten
tagadó, közömbös, önző, templomkerülö, túlzó, mateiialisia
irányú, sektarius hajlamú, egyháziatlan)
4. Különös részletes világnézeti kép az egyes nemek,
életkorok, foglalkozási ágak, társadalmi osztályok, tanyacsoportok, városrészek stb. valláserkölcsi életfelfogásáról,
szembetűnő, az egyházi életre, közerkölcsrc, hitbuzgóságra,
áldozatkészségre, társadalmi békére káros törekvésekről.
Itt kell egyes feltűnő bűnözési hajlamokról (vadházasságok
erkölcstelen nemi életmód, korcsmázások, verekedések,
engedetlenség a törvényes felsőséggel szemben, féktelen
kedések, stb.) a bevezetóleg említett (egyes nemek, élet
korok, stb.) megosztás szerint megemlékezni
5. A gyülekezetek (anya, leány, stb.) valláserkölcsi,
szellemi szórakozásának iránya, könyvek, hírlapok, folyó
iratok, vallásos iratok, bibliai körök, vallásos esték,
egyesületi ünnepélyek, házi áhitat, belmissziói szervek
szerint.
6. A szekták térhóditási adatai a gyülekezetekben,
a szekták neve és térhódításaik jellegzetes adatai (osztályok,
foglalkozási ágak, életkorok, nemek szerint.)
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7. A hitoktatási munka ellátása. Kik a hitoktatók?
Biztosítva van e az ifjúság evang. vallásoktatása az anya-,
a leány-, a fiókegyházakban és a szórványtelepeken ?
8. Az ifjúság valláserkölcsi helyzetképe. Kirívó
szokásai — egyesületi élete — hajlandósága, vagy érzé
ketlensége a szövetségi eszme és munka iránt.
9. A leány- és fiókegyházak, szorványtelepek istentiszteleti és lelkipásztori ellátásának módjai, alkalmisága,
az anyaegyháztól való kilométerek szerinti távolság, ren
delkezésre álló fuvar és nembeli szükséglet '
10. Milyen irányú óvó, védő, támogató, vagy irányitó
munkára, közreműködésre, szervezésre, esetleg milyen
sajátos feladatot teljesítő központi megbízott működésére
volna s/.ükscg a Luther Szövetség igazgatósága részéről
az egyéni és a közösségi hitélet élénkítésé, erősítése s a
szövetségi munka bevezetése céljából ? Általános tapasz
talat szerint s részben gyülekezetenként más-más az igény.
Egy helyen gazdasági ismeretterjesztő, más helyen valláserkölcsi jellegű, ismét máshol szociális izü, vagy ifjúsági
természetű, vagy különbózökép csoportosuló előadások,
szervezkedések és munkásságok mutatkoznak a hitélet
erősítésére és a szövetségi eszme felkarolására alkalmas
útnak és eszköznek.
Mindezen feltett kérdéseimre alapos, részlet s,
kimerítő választ kerek nem altalános irányú jellemzéssel,
hanem a való életet adatszerű fényeinek gyakorlatias fel
tárásával, stb.
M iiiiiiM iiiH iiiiiiiitim iim iiiiiH iH iiiim m iim iiim iiiiH H iiim iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiii

A tudomány csarnokából.
Koren P á l: Jézus élete. B. Csaba (Corvina) 2-ik
kiadás, 1921. 176 lap. Ára 40 kor.
Azok a lelkésztestvéreink, akik a b. e. csabai lel
késznek Jézus beszédei, csodái és szenvedéseiről, nem
különben a Zsidókhoz irt levélről és a Vasárnapi epistolákról
szóló műveit ismerik és talán a reggeli írásmagyarázatnál
fel is használták, meg fogják értem, hogy Jézus élete c.
műve is tele van alapos bibliai ismerettel, sok-sok bölcs
élettapasztalattal és alapos ember- élet- és világismerettel
a biblia szemüvegén tekintve. Elsőrangú bibliamagyarázó
a kinek ott lent az alföldön, mint azt róla Zsilinszky Mihály
is Írja Achim Adóm, Szarvas nagy papja volt a mása.
Gondos, nem tudományos igényeknek, hanem építő
gyakorlati céloknak szolgálatában áll. Ebben méltó társa
Szabó A. és Masznyik E. i. v. müveinek. Az evang. törté
neti tudósítások, főleg a szinoptikusok előadása fonalán
ismerteti és behatóan magyarázza Jézus születését, ifjúsá
gát, megkereszteltetését és megkísérlését, munkálkodását,
szenvedését és halálát, föltámadását és végül mennybe
menetelét. A 4-ik evangéliumot csak ott használja, ahol
Jézus benső isteni életének és egyetlen fiusági viszonyának
megvilágítására van szüksége. De jól jegyzi meg, hogy a
Jézus a bibliából, a lelkiismeretből és a természet könyvé
ből merítette tudományát.
A műnek gyönyörű részletei vannak Ilyen az a pár
huzam, a melyet von Jézus halála és az aradi vértanuk
halála és Vécsey tábornok kézcsókja között(137 1); jézus
lábmosása és a pápa s a kath. érsekek lábmosása között,
a melyet találóan „nagyképűsködésnek, szenteskedésnek
és szemfényvesztésnek“ minősít (80. I.); Jézus 7 szavának
kiválóan szép magyarázata. (128 I.); az „Elvégeztetett“
fejtegetése. (135. 1.); „a kommunizmus uralma alatt meg
győződtünk arról, hogy a népuralom tulajdonkép az ördö
gök ördögeinek uralma, nem a népből, hanem a pokolból
ered és a pokolba sodorja a nemzetet“ (118.1.); „Ma szül.
néktek az Üdvözítő : ez a 4 szó dióhéjban az egész evangé
lium. Jézus a mi lelkűnknek lelke, életünknek élete, halá
lunknak halála, a világnak Messiása, illetve mindenben
mindenünk“ (5. I.); „némelyikünk (a főpapok között is)
örökké a Péter kardját forgatja és ezer sebet üt vele az
egyházon és Márkusnál is jobb emberek szivén“ (95. 1);
Ilyen helyeken a szerző a legjobb német írók, p. o egy
Loojs vagy Wernle lendületes fejtegetéseit közelíti meg.
Igazi keresztyén vallomások és bizonyságtételek.
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De vannak a műnek kifogásolható drasztikus részle
tei is. Ilyenek: „Augusztus csak hitvány féreg volt“ ; „alá
való, hitvány, gonosztevő, népbolonditó“ ; „gazember fő
papok“ ; „szemtelen, komisz vicc„ ; „rablóbanda“ ; a bűn
veszedelmes hazárdjáték“ ; „a zsidók piszkos, önző szán
déka“ ; „Jézust megrohanta a pokol minden ördöge“ ; „a
mai kereszteletlen és keresztelt zsidók vaksággal sújtott
Sodomája“ ; „Judás ebeket és farkasokat uszított Jézus
ellen“ ; Judás utálatos gazember pokoli alávalósága“ ; az
istentelen eretnek még a gyilkosnál is gonoszabb és vesze
delmesebb“ ; „Jézust halálakor az ördögök röhögése kiséri
a másvilágra“ ; „a főpapoknak címzett veszett ebek“ ;
„bandavezérek*; „a farizeusok piszkos, önző szándéka“ ;
„Pilátus faképnél hagyja Jézust“ ; „a katknák a pecsenye
szagra betörtek“ stb. stb. Csak úgy hemzseg a mű az ilyen
erősebb kitétetektől.
Aztán túlságosan szemléltető és Klopsiock és az
orthodosia Krisztus képére emlékeztető, a midőn szerzőnk
azt irja, hogy „a nagy Isten gyermekké lett“ és „leszállód
az Isten a porba“ „az Isten az embereknek tövisben jelent
meg“ stb.
Végül az a tétele, hogy „Máriának Jézuson kívül
több fia, több gyermeke nem volt“ a mai bibliai kritika
előtt nem állja meg a helyét. Családjának hitetlensége és
ahhoz való „harmóniaellenes asszonya“ (Wernle) köztudo
mású. Kissé különös az is, a midőn szerzőnk a hegyi
beszédet „Jézus programmbeszédjének és manifesztumának“
minősítette. Jézus életigazságokkal és nem szucilista
programmokkal vagy eszmélytelen Kant-féle kategorikus
imperativusokkal dolgozott. És kissé érthetetlen, hogy
„a zsidók átkozódása a mi imádságunk“.
A valóban tartalmas, értékes és tanulságos müvet a
szerző „áldott jó neje emlékének“ ajánlotta. Melegen
ajánljuk lelkészeink, theológusaink és bibliás népünk szives
figyelmébe. Hisz „az iskola és a család számára“ irta.
Nagy papunk ezzel és többi műveivel maradandó emléket
emelt magának, szegényes és hézagos magyar evang theol.
irodalmunkban.
Dr. Sz. M.
IliimMilliiiiiiiiMiiiitiininimi!imimiiiiii::imini;:iiiimmmiüiimiiiiiimiinmiim:i

A z egyetemes felügyelő

üdvözlése.

A Gustav Adolf egylet központi bizottsága egyetemes
egyházi s iskolai felügyelőnkhöz beiktatása alkalmával a
következő üdvözlő sorokat intézte:
Lipcse, 1923. márc. 19. 1032. sz.
Báró Radvánszky Albert Urnák a magyarhoni e. e.
egyház felügyelőjének Budapest. Méltóságos Uram ! Amidőn
felette fontos egyházi tisztét megkezdi, tisztelettel s meleg
áldáskivánságokkal köszöntjük, A jóságos Isten adja, hogy
hazája evangélikus egyházának áldásdús szolgája s vezére
lehessen s eddigi tevékenységének a gyámintézet élén
mintegy folytatásaképen, külöuösen a szórványban levő
híveknek mindig több vigaszt, erősítést és segítséget
nyújthasson, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusunknak evangélioma, amelyet Isten végzése folytán a mi Dr. Luther
Mártonunk a véka alól kivett s a gyertyatartóra helyezett,
István király koronájának országában is Istennek ereje
legyen, amelyből a megfáradt emberiség megújuljon s fel
támadjon a jobbnak akarásához. A mennyei atya az Ön
hazájára ép úgy, mint a mi hazánkra súlyos keresztet
rakott, olyat, amilyet a mi üdvözítőnk védtelen szenvedései
közt hordott. Fakadjon a mi készséges Krisztus követé
sünkből gazdag áldás, amelyért unokáink is hálálkodnak
még. Úgy érezzük, hogy amidőn ily célú munkában állunk,
az Önök hittestvérei vagyunk s a legnagyobb javak s a
legmagasabb célok közösségéből erőt merítünk a ránk
bízott munkában való csüggedetlen hűséghez. Tiszteletteljes
üdvözlettel maradtunk a G. A. egylet központi elnöksége,
D. Rendtorff elnök, D. Geissler titkár.
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EGYHÁZI ÉLET.
Óriásokká nőnek körülöttünk az árak, a
számok, amikkel naponkint dolgoznunk kell — irtuk
a múlt számban, vezércikkünkben s ma már
lapunk homlokára nekünk is oda kellett Írnunk,
hogy az előfizetési ár félévenkint nem 300, hanem
600 korona. Akár elhiszik t. olvasóink, akár nem,
de fájdalmas érzésekkel tettük ezt. Tudjuk, hogy
sokan még a támogatásukat is hajlandók lesznek
emiatt megvonni tőlünk, tudjuk, hogy még többen
megneheztelnek miatta, de nincs módunkban más
eszközhöz folyamodni, ha lapunk halálát nem
akarjuk, mint emelni az előfizetési árat. Semmi
okunk sincs, hogy t. olvasóközönségünk előtt
emlegesssük a lap szellemi és technikai részével
járó önzetlen munka nagyságát, de ha ez már
megvan, úgy bizalommal kérjük az evang. egyházi
sajtó barátait, ne vonják meg támogatásukat ettől
a mi egyetlen oltárunktól, hanem egyrészt az elő
fizetés kiegészítését, másrészt a hátralékos elő
fizetéseket beküldeni és lapunknak legalább néhány
uj előfizetőt szerezni szíveskedjenek. Ha a félmilliónyi Lutherániából 6—10 ezer előfizetőnk lenne,
sohse volna szükség az előfizetési dijak emelésére.
Az Országos Luther Szövetség központi pénztára
azzal a kéréssel fordul ezúton minden vidéki Luther
Szövetséghez, hogy az alapszabályok szerinti tagdijak
25°/o-át mielőbb küldjék be a Szövetség központi pénz
tárába Artaver Oszkár bankigazgató ur címére az Egyesült
Fővárosi Takarékpénztár, V., Dorottya-u. 4. szám alatti
központjába.
A zeneakadém iai Petőfi-ünnepélyünk teljes mű
sora a Deák-téri Szövetség és a Lutheránia vegyeskar
rendezésében a következő lesz: 1. Nemzeti ima. Papp—
Váry—Dohnányitól. Orgonakisérettel előadja: &Lutheránia
vegyes- és gyermekkara. 2. Bevezető szókat mond Győry
Lóránt ny. miniszter. 3. Befordultam a konyhára. (Petőfi-dal)
Előadja zongorakisérettel: a Lutheránia gyermekkara.
4 Popper: Magyar rapszódia. Gordonkán előadja: lovag
Kerpely Jenő zenetanár. 5. Petőfi-költeményeket szaval
Dr. Kesztler Ede kir. ügyész. 6. Petőfi-dalokat énekel
Szemere Árpád, a m. kir. Operaház tagja. 7. Petőfi-népdalok. Vegyeskarra alkalmazta Mendöl Ernő. Énekli: a
Lutheránia vegyeskara. A baritonszólót énekli Szemere
Árpád. 8. Dr. Pékár Gyula ünnepi beszéde. 9. Chopin:
Berceuse és Liszt E-dur Polonaise. Zongorán játssza Zs Kabos
Ilonka zongoraművésznő. 10. Nemzeti dal. Petőfi. Hubaytól.
Énekli a Lutheránia vegyeskar. 11 Giordani: Caro mio ben,
Paisiello: La Zingareíla. Székely népballada. Énekli:
P. Basilides Mária a m. kir. Operaház tagja. 12. Mátray
Erzsi a Nemzeti Szinház tagja, Petőfi-verseket szaval.
15 Himnusz. Orgonakisérettel énekli a Lutheránia vegyesés gyermekkara. Az énekszámokat Mendöl Ernő karnagy
vezényli. Zongorán kisér: Dr. Böhm Dezső és orgonán:
Grátz Vilmos. Jegyek csak korlátolt számban a lelkészi
hivatalban még néhány napig válthatók.
A sátoraljaújhelyi Luther Szövetség alakuló gyűlését
május 6 án fogja megtartani, amikor az evangélikusok
tömörülésének és összefogásának újabb eredményes kor
szakát akarják megnyitni a gyülekezet életében.
Az 1924. évi Luther-Naptár pályázatának ered
ménye. A Luther-Naptár pályázathirdetése az 1924. évre is
szép sikerrel járt. A kisregény-pályázatnak (3500 K) nyer
tese még a múlt évről: özv. Moravcsik (Béri) Gyuláné
(Budapest) „Az ostor visszacsap“ cimü kisregényével. Az
elbeszélés 3000 koronás jutalmát a bírálóbizottság Szűcs
Sándor magyaróvári evang. lelkész „Márta tiszteletesasszony“ c. elbeszélésének ítélte oda. A pályázatra bekül
dött három mesének mindegyike olyan nagybecsű alkotás,
hogy a szerkesztőség a bírálat alapján mindegyiket 3000—
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3000 korona jutalomba részesítette. A ju ta lm a z o tt m esék :
.M a d a r a k királyn ője* (szerzője: özv. M oravcsik (B éri G y u lán é (Budapest«; *N a g y T u rigán k ir á ly pecsétgyű rű je*
(szerzője: C sire K á ro ly, Körmend), .M e s e a boldogságról*
(szerzője: B elicza A n d rá sá é, szül. o k o h csn ó i O kolicsán yi
É v a , Szirák). Ez utóbbi csak az 1925. évi Naptárban jöhet

sorra, mert még ugyan a döntés előtt, de már a határ
idő letelte után érkezett. A k ö lte m é n y -p á ly á za tra ju ta lm a t
(1500— 1500 K) nyertek: S á n th a K á ro ly (Budapest) „Ne
s í r j “ c. költeményciklusával, S. P o h á n k a M a rg it (Buda
pest) .T u d o d k i a z — m i a z ? * és H oreczky B éla evang
segédlelkesz (Uraiujfaluj „H ajdan és m o s t* c. költeményé
vel. D icséretben részesültek a következő költmények:
.H a jn a lv á r á s* irta: V irrasztó), „ S aale dal* (szerzője: F öld
v á ri B éla, Berlin), „ H u svét h ite* (szerzője: T rucz K á ro ly,
vallástanár, Budapest).
Kondoroson április 25-én kezdődött meg Dr. Raffay
Sándor Canonica visitatioja. Itt egész vasárnapig szándé
kozik főpásztorunk maradni, hogy az egyházi élet minden
mozzanatát megfigyelhesse.
Szarvasra április 30-án megy püspöki látogatásra
Kondorosról a
bányakerület püspöke,
ahol
egész
május 9-ig szándékozik időzni, hogy még a legutolsó tanyai
iskolát is felkereshesse s ahol mód és alkalom nyílik, a
hitélet megerősítését mindenütt munkálhassa.

A p o sztó ak ció ra vonatkozólag ezúton is
közli az Országos Luther Szövetség elnöksége,
hogy a posztó megvásárlását a közbejött óriási
áremelkedés lehetetlenné tette. S miután a Szövetség
részéről történt újabb árajánlatokra a gyár még
nem adott választ, igy a posztóakció egyelőre
szünetel, ügy látszik azt is jeleznünk kell, hogy
egyelőre nem sok kilátás van a gyárral való el
fogadható megegyezésre.
Az anglikán egyház és az orthodox gór. keleti
egyház közeledésének főmozgatója S. G oore ny. anglikán
püspök az elmúlt héten Budapesten időzött s ez alkalom
mal egházunk vezérei is alkalmat kerestek a vele való
érintkezésre. Sajátságos, hogy amikor »visszatérésről“
lenne szó, a római pápa bizonyára tárt karokkal fogadná
Goore püspököt, de az angoloknak a Nyugat nem, nekik
a K elet kell, ha mindjárt a vallás árán is. Nem kívánjuk,
de biztosra vesszük, hogyha alku tárgyává már nem tud
nak mást tenni a ködös Albionban, mint a vallást, akkor
már az utolsó szalmaszálhoz való kapkodást kell látnunk
a világhatalomért való kemény harcban.
A püspöki látogatásra indult Dr. Raffay Sándor
püspököt útjában báró Kaas Albert, Dr Rásó Lajos,
Sárkány Béla, Kuthy Dezső és a békési esperesség
elnöksége kisérik el, akik részt vesznek az április 29-én
Kondoroson és május 8-án Szarvason tartandó Luther
Szövetségi ünnepélyeken is.
Dunántúl járt a múlt héten egyházi közéletünk
egy tekintélyes férfia, aki privát ügyei közben egy jobbára
katholikus társaságban is megfordult, ahol büszkén beszél
gettek arról, hogy a Dunántúlt járó jezsuiták, mily óriási
eredményeket értek el a hitélet ébresztése terén. Igy szóbakerült az is, hogy a jezsuiták konferenciája után pl. az
egyik faluban, ahol évtizedek óta feledésbe ment a gyónás,
2 ember kivételével az egész falu népe mind meggyónt.
Hitélet szempontjából ez csak örveodetes lehet, de egy
úttal intés számunkra is, hogy a vándorprédikációk és a
missziók hatásának a beállítása és kipróbálása nálunk is
nagy eredményeket hordoz méhében. Ezt intézményesen
kellene megszervezni nálunk is, mert mig pl. püspökeink
a maguk részéről alaposan kiveszik a maguk részét ebből
a munkából, igy Dunántúl éppen K a p i B éla püspök
egyénisége és evangéliumi lelkülete sok értékes magot
hintett már eddig is el, amiknek gyümölcsei lassankint
mind szebben érnek, — de ez a munka kimeríti őket, ha
egymagukra [maradnak e munkában. Belebetegedhetnek,
amint éppen Dunántúl püspökéről hallottuk, már pedig
közös egyházi'érdek, hogy ami értékünk van, arra mindnyájan
vigyázzunk, sót ahol lehet segítésükre mindent megtegyünk.
Wartburg Barátainak Egyesülete. A múlt szá
munkban közölt felhívás visszhangjaként érkezett hozzánk
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a híradás, hogy a nemes célokért lelkesedni tudó ifjú
ságból a Luther Otthon ifjúsága egyhangúlag elhatározta,
h0 i.7y testületileg belép az egyesületbe. Igen örvendetesnek
látjuk ezt a határozatot, amely azt mutatja, hogy dobog
nak még szivek múltúnk dicső emlékeiért. — Ugyancsak
erről tett tanúságot Saxlehner Ödön hittestvérünk, aki az
egyesület megalakulásának első hírére 10,000 koronát
ajánlott fel a nemes célra, nemkülönben beczkói Dr Biró
László jogtanár és Krompecher Jenő tábornok is bejelentette
belépését — Reméljük a példa v o n z!
•Jobb adni másnak, hogy nem venni.“ Krisztus
Urunknak eme beszéde szerint cselekedett az egyetemes
gyámintézet, amidőn a német Gustav Adolf-egylet által
több gyülekezetnek s intézménynek felajánlott 91,112 márka
segélyt, hálásan megköszönte, de tekintettel német test
véreink jelenleg súlyos anyagi helyzetére, azt el nem
fogadta, hanem arra kérte az egyletet, hogy juttassa ezen
összeget a még súlyosabb anyagi gondokkal küzködő német
di isporáknak, illetőleg intézményeknek. Német testvéreink,
amikor ezen segélyről gyámintézetünket értesítették, a
többek közt azt Írták: .Melyen fájlaljuk, hogy az igazság
talanság és erőszak súlya alatt — s ebben a magyar állam
inegéi tó bajtársunk — a segélyezés munkájában teljesen
tehetetlenek lettünk — szeretnénk azQnban az eddig álta
lunk támogatott gyülekezeteknek tudomására hozni, hogy
a mi hűségünk a régi és hogy imádkozó lélekkel kitar
tunk a hit és szeretet közösségében. Kérjük, hogy ezt
gyámoltainknak alkalmas módon tudomására hozzák"
Ezen kérésnek kívánt a gyámintézet ezen néhány sor köz
lésével megfelelni, amelyhez csak azt az örvendetes hirt
fűzi még, hogy a magyarhoni ref. egyház a G. A. egylet
nek 50,000 márkán felüli adományt küldött, az egyet,
gyámintézet pedig meleg kísérőlevél kapcsán a Bogdár
Endre alapítványból 100,000 K-t, azaz 6CO,000 márkán
felüli adományt Egyik kolostorban, ahol igazán jólelkü
barátok laktak, a beteg apát valahonnan szólót kapott. Egy
darabig nézte a szép szolót s aztán átküldte a mellette
levő cellában egy nálánál még betegebb szerzetes társá
nak. Ez meg egy másik beteg szerzetesnek küldte s az
megint egy harmadiknak s mikor az utolsó már hozzá
akart fogni a szőlő elfogyasztásához, eszébe jutott, hogy
az apát is beteg s elküldte annak. Mikor a szőlőt ismét
bevitték az apáthoz s az megtudta, hogy hány cellában
járt az már végig, könnyek szorultak szemébe s hálát
adott Istennek azért a meleg szeretetért, amely klastromának tagjait egymáshoz fűzi. Azt hisszük, hasonló szeretet
fűzi össze a német s
magyar protestáns hittest
véreket is.

A magyar könyvkiadók adománya« a Petőfi-főglmnáziumnak. Az aszódi Petőfi-főgimnázium a cente
nárium alkalmából azzal a kérelemmel fordult a könyv
kiadókhoz, hogy a tervezett Petőfi-könyvtár felállításához
Petőfire vonatkozó könyvkiadványaik felajánlásával járul
nak hozzá. A kiadók nagyrészének áldozatkészsége folytán
eddig mintegy száz kötet Petöfi-könyv gyűlt össze. Az
adományozásban az Athenaeum, Franklin, Hegedűs és
Sándor, Kner, Kultúra, Légrády, Nyugat, Pallas, Pantheon,
Pfeifer Ferdinánd, Rozsnyay, Rózsavölgyi, Singer és
Wolfner, Tévan, Tolnai könyvkiadók vettek részt. Nagy
nyeresége és elégtétele a gimnáziumnak, hogy régi értékes,
de sajnos, elpusztult iskolai könyvtára helyett, melyből
annak idején a halhatatlan diák, csillapíthatatlan tudás
szomját enyhítette, ma e Petőfi-könyvtárt bocsáthatja a
tanuló-ifjúság rendelkezésére. E könyvtárral a gimnázium
Petöfi-kultusza meg teljesebbé lett.
Bűnbánati napot tart május 11-én és 12-én a
budapesti tankerületi főigazgatóság körletébe tartozó gimná
ziumi és reáliskolai tanuló-ifjuság.
Madách Imre emlékezete. Az „Ember tragédiája“
szerzőjének százados emléke megihlette a Deák-téri Konf.
Egylet-ifjú gárdájának lelkét is és ápr. 21-én egy szép
ünnepség keretében mutatta be áldozatát a kegyelet oltá
rán. Az ünnepséget a Lutheránia vegyeskara vezette és
fejezte be Mendöl Ernő karnagy vezetésével, majd^ Dr.
Csengödy Lajos megnyitót mondott. Reschnik Jenő és
Steiner Lajos szavalt, Gratz Vilmos zongoraszámot adott
elő Ezután következett az ünnepség fénypontja Schöpflin
Aladár kiváló iránt mélyenszántó előadása az Ember
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tragédiájáról, amit mindvégig nagy figyelemmel hallgatott
a nagy és előkelő közönség. Végül az ifjúság előadta az
Ember tragédiájának I. mennyei és IV. egyptomi jelenetét,
amit nagy buzgósággal tanultak be és egészen szépen
adtak elő. Scholtz Lenke, Adám Vilma, Zimmerman Rózsika,
Rásó Jucika, Fabriczy Mária, Tenk Manci és a legnagyobb
szerepekben Lorsch Lajos egyesületi titkár, (Adám) Varsányi
Esztike,*(Éva) Ormos Imre (Lucifer) és a rabszolgaszerep
ben szép hatást kiváltó Ludwig György tehetségükről
ismételten szép bizonyságot tettek. El nem mulaszthatjuk,
hogy legalább néhány szóval meg ne emlékezzünk arról,
hogy mily hálára kötelezte az egyesületet az az áldozat
kész megértés, amellyel az uj díszletek előállítása körül
Linget és Tenk gyárosok jöttek az ifjúság segítségére,
akik az uj díszleteket ingyen adományozták az előadás
céljaira, s azt sem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy a
kész diszletvázakat ifjúságunk értékes tagja, Ludwig György
festette meg, aki az előadás előtti egyik napon d. u. 4.
ó.-tól egészen éjfélután 3 óráig tartó munkával készitette
el az egyptomi jelenet hátterét. Örömmel látjuk, hogy
milyen lélek van a pesti Lutheránia ifjúságában, s bizonyos,
hogy ez a lélek még sok áldást fog jelenteni a Haza és
Egyháznak később is. Kínosan érintette azonban az egye
sületet és a nagyközönséget az Egyetemi Lulher szövetség
zenekarának mind a mai napig meg nem indokolt és be
sem jelentett távolmaradása.
Az ev. tanárok és tanítók országos egyesületének
»budapesti—aszódi“ köre máj. hó 6-án délelőtt 11 órakor
tartja alakuló közgyűlését Aszódon a következő tárgysorozattal : 1. Elnöki megnyitó. Dr. Szigethy Lajos. 2. A
kör megalakulása. Elnökválasztás. 3. Petőfi aszódi ifjúsága.
Dr. Osváth Gedeon. 4. Az iskolai munka és értékelésének
módja. Dr. Kliment Jenő. 5. Az énektanítás reformja ev.
iskoláinkban. Haberern Gusztáv Adolf. 6. Indítványok. Köz
gyűlés után közebéd az aszódi leánynevelőintézetben. E
közgyűlésre (melynek ötletéből egyesületünk a hódolat
adóját fogja leróni Petőfi emléke előtt) egyesületünk közel
és távol lakó tagjai családjukkal egyetemben tisztelettel
meghívjuk. Vendégeket szívesen látunk. A nem budapesti
tagok szíveskedjenek részvételüket Dr. Szelényi Ödön
titkárral (VIII., Eszterházy-utca 3.) május hó 1-ig közölni.
Kiadásért fe le lő s : PAP FERENC.

ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel é s kedvező feltételekkel

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B etö r éses-lo p á s biztosításokat.
Élet- é s . n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át.

biztosításokat

Ig a z g a tó sá g :

B u d a p este n , IV., Fövám -tér 2, fé le m e le t.

J

Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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Ruttkay S.:

„Konfirmandusok könyve“
Kapható a Luther T ársaság könyvkereskedésében (Szent
királyi-utca 51), Kókalnál és a szerzőn él Szarvason.
Ára bérmentve 25 korona.

M in d e n k in e k sziv es tu d o m á s u l!
A Gyurátz-féle „H it o lt á r a “ és „ L e lk i v e z é r “ imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepelt költőpap:
Sántha Károly: „ B u z g ó s á g k ö n y v e “ cimü imakönyvét.
Ára: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 25 K.
Alapárak szorzandók az érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

LUTH ER-TÁRS ASÁG
EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

ügyvédi és bírói vizsgára,
!í?HinTnTrr?!T!íTi!rTinHntnTTHnnTiriT7íiTnnnnMíHínnT7nTiTHHnnTtRíHTií!

Budapest, VIII., Üllől-ut 24 ♦ Bejárás aSzentklrályl-utcában

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

Uj imakönyv fiatal nők számára!

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
B U D A P E ST

SZEGED

IV., Váci-utca 51, II. em.

T e m p l o m t é r 5. szám

„Szoros kapu, keskeny ut”
Elm élkedések és Imádságok protestáns leányok szám ára
I r t a : C Z E G L É D Y S Á N D O R N É KÓS A M A R G I T
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.
Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

KJShT[IVADAR^sPÁPA
Postafiók 12.

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

T-OT-T
o$o

Ugyanitt megrendelhető
KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t: tűz-, jég-, betörés,
baleset-b iztosítások at. —
Legelőnyösebb feltételek.

+

Képviseletek az ország
m in d e n v á r o s á b a n
:: é s k ö z s é g é b e n . ::

K ö zö n sé g es v a s á rn a p i im á d sá g o k
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V kér., Csáky-utca 10. szám. — 58170.

IX. évfolyam

Budapest, 1923. május 6,

18. szám

EVUKMUSOKUPJt
S i c r k u s l ő i i g é s k ia d ó h iv a ta lt

Alapította; P r . R a t f a y S á n d o r

Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

Szerkesztésért felelős:

D r. C s a n g ó d y

Megjelenik minden vasárnap.

L a jo s

Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉG

Mindent tudni . . .
Most tudjuk, hogy te mindent
tudsz s nincs szükséged arrs,
valaki téged megkérdezzen.
(J á r t ., 16. 30).

Mindent tudni, mindent megérteni annyi, mint min
dent megbocsátani, mondotta egyszer valaki.
Ennek a mindent tudó, mindent megbocsátó lélek
nek a különös bája ömlik el az evangélium isteni Hősének
alakján, akinek lábaihoz az emberiség legjobbjai mindig
szívesen zarándokolnak el, hogy úgy az élet, mint a halál
művészetét eltanulják tőle
Igaz, ez nem megy könnyen
A názáreti diadalmas Nap tizenkét bolygója is a
tanitványsereg hosszú időn át szívta magába az Élet
sugárzását, amíg megtudhatták, hogy Jézus mindent tud s
hogy nincs szüksége arra, hogy valaki megkérdezze.
Neki nincs szüksége rá.
De nekünk . . . f
Nekünk, akiket annyi kérdés zaklat agyon naprólnapra. Amikor úgyszólván minden reggel és minden estve,
újabb: .hát ez is lehet?" tolul ajkainkra.
S az őrült szó, a .miért"? Ami annyi hajszálat őszi
tett már meg, annyi időelőtti barázdát vont a homlokra,
annyi sóhajt fakasztott fel érző keblekből. . . .Miért“ ?
S hiába kiáltjuk bele az élet viharába, hiába sírjuk
bele a csöndes éjszakába, hiába nyeljük fogcsikorgatva le . . .
válaszos visszhangot nem kapunk rá . . . Siralmaink fájó
moraját legfeljebb . . .
Oh mert messze vagyunk Tőle még. Messze az
Istentől. . .
Aki még hajszálainkat is számontartja s tudja mit
s miért enged mindent reánk.
A .miértetekkel lázongó vérbeborult szemmel, gör
csösen ökölbeszoruló kezekkel beleőrülhet zúgolódásaiba,
beledölhet a kétségbeesés kénköves örvényébe, rekedtre
ordíthatja, torkát az istenkáromlásban . . .
Jézus közelében pedig megadással hajtjuk égi Atyánk
ölébe fejünket: akár a napi gondok őrlő malmában, akár
az ínség emésztő füzében, akár a hóhér bárdja alatt teszszük is le fejünket.
Aki mindent tudni akar, annak egyet kell tudnia
csak: Isten kezében vagyunk a mai viharok között is
s az ilyennek nincs szüksége arra, hogy minden kérdést a
vetőkig hatni engedjen.

E lő fiz e té s i é r f é lé v r e

E gyes

szám

ára

6 0 0 k o r.

30 k o ro n a .

Hirdetési árak m egegyezés szerint.

Isten-tudás.
Irta Kaas Rózsa bárónő.
.Nem keresnél, ha már rég meg
nem találtál volna !*
(P a s c a l)

A végtelen Istent keresi a véges ember.
A historicus időknek első, nagy kiindulása az
Istennek megérzése. Az első, az Isten-étzés és
ennek a nagy mozdulata a leborulási'tifeteorulás
az anyaföldre, hogy az érzések eme összeomlá
sából, az Isten-hitnek felemelő tudata jvjrágjfczzék
ki. íme az első fázis a megérzés, ezen 4püiifel a
hit, végül a keresztény gondolat az Isten-tudás,
az Istent bizonyító tudat. Sok ezer esztendőnek a
szülötte, vívmánya, kincse ez az örömhír az
Evangélium, amely tudatunkra hozta, az Isten
emberben, Krisztusban az Atyát. Mindaz, ami Ö előtte
*.rolt, az csak sötétben botorkálás, annak a tévelygő
keresése, aki világosságból e földi terekre helyez
tetett. Lám, a vakondok sötét éjjelének nyugalmá
ban bizton él — mert világosságra hivatva soha
sem volt. De az emberek — mi — a világosság
útjaira hivattattunk el. Elhivatás — ez annyit
Jelent számunkra, hogy Istentől jöttünk, átmegyünk
a világon, hogy hozzá visszatérjünk. Ismét elhivatunk
a földről vissza Hozzá: — „hogy Nála maradjunk I“
Igenis Nála maradunk I Én nem hiszek a lélek
vándorlásában, hiszen abban nem lenne béke,
hamis lenne az ígéret. Ezek a fogalmak, a törpe
emberi elme gondolkozásának, határolt, tagoló,
csoportosító, elkülönítő szüleményei. Az Istenben
pedig csakis a nagy Egységet hiszem feltalálni.
Hát igenis elhivattunk onnan, az Isten Színe
elől. A szin, a pompával rokon, mely gazdagság,
dicsőség. A dicsőség glóriás fényéből jöttünk, a
látásból — a nem látásba, a tökéletes tudásból, a
megérzés világába, a hova az utat tükör és homá
lyos beszéd mutatják. Ezért visszavágyunk és oda
visszajutunk. Mindaz, ami itt van, bennünket
egészen ki nem elégíthet. Mi a többől jöttünk a
kisebbe, a kisszerüségbe, a honnan ismét haza
számítunk menni a többe. Életigényünk az az
istenérzés, melynek koronája a Hit, az az eleven
tudat, amely odaát vezérel. Oda, át, a földi léten,
a világon keresztül.
Minden ember élete, mintha egy futó csillag
pályája volna: Minden gyermek hoz magával
vala m it a kincses-házból, a túlvilágból, a menny-
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országnak himporát és illatát. A különbség csak
az, hogy az életben ki-ki mennyi ideig tartja meg
maga körül az Istenországának azt a lehelletét, —
mikor űzi el azt a Föld Szelleme. A gyermeket
még a mennyország lebegi körül.
Azok, akik azt az őket követő, tündöklő
fénysávot végig-végig maguk után szórják és
magukban hordozzák, üstökösök maradnak — ezek
a nagy emberek. Erős akarat és jellem tulajdonosai
ők, mert itt a földön, a mennyország lehelletét,
dicsőségét hordozni, elviselni magunkévá tenni,
megfeszített munka, küzdelem, törődés, teherviselés,
kereszt! Ezt csak azok bírják, akik életüket hittel,
szeretettel, reménységgel élik, az istentudat dicső
ségével győzik. Az élet nem játékszer. Az elhivatás
kötelességet ró mindenkire, hogy az Istenhez
visszatérjen.
Mindnyájan komoly szolgálatra vagyunk
rendelve, — az Igazság megdicsőitésére! Ezt az
igazságot pedig a jó és rossz földi világosság és
sötétség egyaránt szolgálják. Ruskin azt mondja:
„A természet világában nagy a fekete foltok, csak
a színek hatását emelik!“ — De a világosság az
első és aztán jön az árnyék, róla vetődik odább
a Sötét. Földünk a contrastok küzdő tere. Kétségheejtő idők azok, melyek éjszakát teremnek, de ezek
vezetnek a napvilág kialakulásához. Az emberek
a súlyos nagy valóságot nehezen élik át s nem
gondolkodnak, hogy végeredményben a rossz is
a jót szolgálja.
A kereszténység a nagy festőpaletta, melyen
minden szin csodás gazdagságban adva van. Eze
ket a színeket kell megérezni és a tökéletes jó
győzelmét valló hittel s az Isten-tudás bizton
ságával lehet az élet arcát megfesteni. A fő színek
pedig az erő és a gyöngeság, a bátorság és a

Számadás . . .
Dalos dalok hóhéra voltam . . .
És sápadt lelkem et megöltem
Cifra beszédben, cifra szókban. —
— Zúgni fognak majd a harangok ,
Egy végső, nagy elszámolásra . . .
— Megtörtén áll a büszke dalnok,
Egyszerű zarándok ruhába . . .
„— Te, akit hívtam, te, akit küldtem,
Mily idegenül álsz itt az űrben?
J1 tüzet, amit én néked adtam,
Hogy hoztad vissza ? mily alakban...? !
----- Q tüzet, amit itt kaptam, Uram?
Nem tudom . . . Lehet, talán kilobbant . . .
ftég vvlt, hogy e szia elsőt dobbant,
Mikor aja kát dalra csókoltad!
— Uram / — tömérdek csillagodnak ,
S a fénynek , amit körülted láttam:
Gyenge, hitvány volt emberi szájam,

1922

magába elbuvás, a hit és a kétkedés, a szív és
az önzés, a jellem és a megalkuvás. Alakjai a
küzdők csoportja és a fényfoltok az Isten és az
emberszeretet ragyogása. És akkor látom a fegyver
hordozó Doriphorost, Diadumenusokat, kik a
győzelmi szallagokat joggal homlokukon viselik,
az Apoxymenusokat, kiket a diadal utján a küz
delem porrétege belepett. Látom a kicsinyeket és
a nagyokat, a gyöngéket és az erőseket, a jókat
és a rosszakat, a kiválókat és az átlagembert, az
isteni gondolat szolgálatában, a kereszténység
megdicsőitésének munkájába beállítva. Látom a
vérengző római császárok rémkorát, a keresztény
martyrok imádságos vértanuságát, katakombákból
kivirágzó életnek lélek-harangját, a Savanarolák
és Slusrok máglyáit. Luther rendíthetetlen bátor
ságát és érzésvilágát, a renaissance kimagasló
alakjait, a titáni nagyságokat, kiknek egyénisége,
mintegy dinamycus erővel tört ki, a magaslatok
elérésére a contrastok törvénye szerint, még nagyobb
meredélyeket állítva, mély szakadékokat omlasztva
a Caesare Borgiák, a Medici Katalin-ok bűnben
tobzódása felett. Igen, a kereszténységnek a maga
szinpompájában szüksége van a fekete alapfestésre,
hogy az erény szivárványszineit fényesebbé, ragyo
góbbá tegye. Ennek a szolgálatában áll mindenki,
tudatosan, öntudat alatt, vagy öntudatlanul, még
maga a Tagadás is.
A kereszténység győző munkája pedig nem
hiábavaló, habár sok munkása ismeretlenül is.
marad. A középkori szerzetes egész életét oda
szenteli, hogy a kézzel Írott Evangelium szerveit
pergamentre rója, a kezdőbetűt, a „Logos“ nagy
fogalmát méltó keretbe állítsa be, gazdag színek
kel díszítse fel. Fra Angelico Fiesole florenczi
frescoinak arany hátterébe, úgy látszik, mintha

Gyenge a lantom.
Lehet-e, mond, a glóriádról
Tiszta hitű imát dalolni
Beteges hangon ?
Szabad-e a rímbe össze.rabolni
Jfzt a tisztát, azt a fehéret,
Jfmin remegve sírnak a vének —
Emberi kéznek ?l
— Ott Jent a súlyos testi rabságon
Mélyebb és fájóbb lesz minden lábnyom...
Durvábbá válik minden igazság,
Minden s ze re te t... Fásult fáradtság
Űzi tova
f f meleget és a puhaságot...
f f munka, melyre a lélek úgy vágyott,
Oly mostoha!
Uram! — Te voltál, aki alkotott!
Világodat én n em . . . nem bírálom . . .
Csak ott valami bennem m egfagyott. . .
S úgy éreztem, hogy eljönni vágyom,
— Uram ! — itt vagyok !
Pröhle Sándor.

1923
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egész mennyországnak hitét belévarázsolta volna,
faképének átszellemült alakjaiba pedig belélehelte
hivatása szentségének a tudatát. A keresztény
tudatot szolgálja Camille Corot, az ő szelid táj
képeiben, melyek vasárnapot, ünneplést, templomi
hangulatot adnak a contempláló emberi szellem
nek. Ezt szolgálja Dante, Milton vagy Klopstock
Messiása A zenében Palestrina, Bach és Wagner
— a szent Qraal legendája az istendicsőités har
móniája. A francia revolutió uj irányt teremtő,
mindent romboló szelleme, ha másképen is, de
ugyané célt szolgálja. Ezt hirdeti a protestáns
világnézet, ezt az irányzatot szolgálja, egyéni
szabadságért dolgozó küzdelme. Sőt öntudatlanul
ezt építik a modern világ mindent destruálni
látszó merész próbálkozásai is. A vihart a termé
szet igényli.
Mindössze mi kicsi emberek megörlődünk
ezalatt, vagy legalább is megtévedünk, hogy
ebben a világban, a midőn a rossz hadat üzent
a jónak, hogy a jó erejét kipróbálja, értékét fel
emelje, mi a reggel és az este között a rövid
napokban, főképen a jó végleges •megveretését
véljük látni.
Mi kicsinyek vagyunk arra, hogy meglássuk,
hogy a nagy kivirágzás, élet igézete, a lombhullás
ból enyészetből fakad. Mi nem tudunk és nem
akarunk többé primitívek lenni, mint az igazán
nagyok, — kik mindég gyerekek maradtak. Pedig
il primo annyit jelent, mint első, az első nagy
megjelenés, az újjászületés elődje. La primavera
— tavasz jelenése. Mi nem akarunk tavasz-látók
lenni, tavasz köszöntői, előhírnökei. Pedig eljön a
nagy ígéret s miénk lesz a primavera. Jön üdén
és frissen ebbe, ami elavult, agyongondolkodott
világunkba jön, a hogyan azt Boticelli művé
szete az ő primitiv leikével elképzelte. Jön a
habok szülöttje a szép koszorudiszitette jövő, a
tengereken át. Sajkája a Szent kagyló, haját a
tavaszi fuvallat lengeti, virágai szerte hullanak.
Országa a kék Azur, világa a napsugár, arcán az
öröklétnek biztató mosolya. Kételyt nem ismer,
övé a nyár a gyümölcshozó nyár, melyet számonkér tőle a Lét szelleme. '
Legyen a miénk is, az Örökélet reménysége
— a bizakodó mosolygás. A barka kifakadt, a
rügyek kinyíltak, természetet átlengi a tudat, hogy
a virágzás ideje elkövetkezett és a gyümölcsnek
jönni kell. Közeledik a mennybemenetel ünnepe,
érezni kelj minden léleknek, hogy a mennybe kell
küldeni mindennap egy*egy érzését,gondolatát,előfu
tárokul, útépitőkül kiket majd a lélek maga is követ.
iHiiuiiiiiiiinninHiiiiiimiiimiiiiMMiiiMMiiiHiiiiiiiiiHiHinHiiiiMiimiiiimiiimiiiiii

A Déák-téri tem plom , iskola és egyházi
épület tatarozására 1923. évi április hó 30-ig
adakoztak:
100,000 k o ro n á t a d ta k : Takarékpénztárak és Bankok
Egyesülete. — 2 5 ,0 0 0 koro n á t a d o tt: Floderer Vilmos. —
2 0 .0 0 0 k o ro n á t a d o t t ; Dr Halászy László, Lingel Károly. —
15.000 k o ro n á t a d o tt: Lefeber Lajos. — 10,000 k o ro n á t
a d ta k : Fellner Henrik, Ganz-Danubius, Lang Gusztáv és

neje, Dr. Rásó Lajos, Hoepfner Guidó, Elischer János,
Szukovitzky Emil, „Hangya“ fogy. szöv.
(Folytatjuk.)
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Lelkészképzésünk és a theologíaí
szeminárium.
Lapunk egyik számában foglalkoztunk azzal
a kérdéssel, hogy egyházunknak milyen teendői
várnak most megoldásra a lelkészképzést illetőleg.
Említett cikkünkben rámutattunk arra is, hogy
arra az esetre, ha az államkormány teljesítené
egyházunk régi óhajtását, azaz felállítaná valamely
egyetemmel szerves kapcsolatban az evang. theol.
fakultást, halaszthatatlanul szükségessé válik egy
lelkészképző szeminárium felállítása is. Sőt az én
indítványom azt célozta már akkor, hogy a kettő,
tudniillik a fakultás és a szeminárium felállítása,
junktimba hozassák: amikor az állam felállítja a
fakultást, ugyanakkor a lelkészképző szeminárium
is kezdje meg a maga működését.
Egyházunk óhajtását, mint ismeretes, a kor
mány teljesítette s jo g ila g már létezik isazErzsébet-tudományegyetemmel szerves kapcsolatban
felállított evang. theol. fakultás Sopronban, hiszen
csupán a tanárok kinevezése van még hátra. Azt
lehetett volna hinni, hogy lelkészképzésünk ügyé
nek ilyen rendezése annyira foglalkoztatni fogja
közegyházunk minden néven nevezhető tényezőit,
hogy se vége se hossza nem lesz a hozzászólásoy
alapján megindult ama vitának, mely egyetlen egk
kérdést tárgyalt volna: mit tegyen most egyházunű
s h ogyan rendezze — lehetőleg hosszú időre — ?
lelkészképzés va jú d ó , de végtelenül fo n to s ü g y é it
Sajátságos és sok tekintetben jellemző, hogy k
kérdésre vonatkozólag egyetemes közgyűlésünk
óla a nyilvánosság előtt, egy árva szó sem hang
zott el, kivéve a márciusi rendkívüli egyetemes
közgyűlést, amikor hallottuk, hogy a püspöki
kar foglalkozik a szeminárium felállításának kér
désével. Ez mindenesetre örvendetes és megnyug
tató nyilatkozat volt, azonban korántsem menti
fel egyházunkat az alól a kötelesség alól, hogy
a nyilvánosság előtt is megvitassa ezt az égető
kérdést.
N ézetü n k szerint a z á llam i faku l
tásn ak fe lá llítá sá v a l kapcsolatban
egyházu n kra hárulnak a következő
fe la d a to k : a) a tanu lm ányi rend
és vizsg á i rend m e g á lla p ítá sa ; b)
a fa k u ltá s m ellett létesítendő theol.
Otthon s ezzel kapcsolatban a
theologus nevelés kérdése; c) a z
elm életi kiképzést kiegészítő, á tm e
netet képező szem inárium fe l
állítása.
a) Az első pont alatt azt kellene megállapí
tani, hogy
m ilyen elm életi ism ereteket

kell a theologusoknak elsajátítatok, illetve milyen
tantárgyakat kell e végből a tanároknak előadtok
s milyen tantárgyak lehallgatása után s hány félév
alapján lehet vizsgálatokra jelentkezniök azoknak,
kik a lelkészi képesítést óhajtják megszerezni. Ez
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nem oly mellékes vagy talán épen magától értetődő
dolog, mint amennyire látszik, mert eddig is nagy
hiányát éreztük annak, hogy ezek a kérdések
theol. szervezeti szabályzatainkban nem voltak
pontosan körvonalazva.
b) Hogy a fakultás mellett föltétlenül létesí
tenünk kell theol. Otthont, azt ma, úgy hiszem,
mindenki belátja. Sőt némi túlzással szinte azt
lehetne állítanunk, hogy theol. Otthon nélkül a
fakultás meg sem kezdheti a maga igazi műkö
dését, de egyházunkra nézve nem is kívánatos,
hogy a nélkül kezdje meg.
Theol Otthonunkhoz fűződik az
igazi theologus-nevelés kérdésének
a megoldása!
'\
Abban a hajlékban oly nevelőiskolán kell átmennie
minden theologusnak, hogy a felavatáskor ne csak
a tanulmányok pontos elvégzésére lehessen hivat
kozni, de arra a bizonyságtevésre is, melyet szá
mára az a theol. Otthon a maga ajánlólevelével
nyújt. Mert egyházunk jól felfogott érdekében el
kell jönnie annak időnek, amikor nemcsak a tanul
mányok pontos elvégzésére leszünk tekintettel, de
legalább is hasonló mértékben megpróbáljuk az
illetők lelki tehetségeit is: ha vájjon azok alkal
masnak mutatják-e őt a lelkészi hivatalra? Mert
az kétséget nem szenvedhet, hogy lehet valaki
sok pályán elsőrangú erő és mégis — nem al
kalmas arra, hogy az Úr szolgája, evangéliumának
hirdetője legyen.
c) A harmadik a lelkészképző szeminárium
kérdése. Ide vonatkozólag egyenesen kimondjuk,
— egyedül azt tartjuk egyházunk egyeteme érde
kében állónak, ha
Budapesten
létesíti a lelkészképző szemináriumot. Ez tehát
nemcsak azt jelenti, hogy a fakultással nem egy
azon helyen, de azt, hogy sehol másutt, mint
Budapesten! Hogy az állami facultáson kívül
szükség van erre az intézetre, az kézen-fekvö do
log. Egyházunk nem nyugodhatik bele abba semmi
képen se, hogy lelkészeinek kiképzését teljesen az
állam kezébe tegye le. De meg fönn kell tartanunk
a lehetőségét annak is, hogy idők múltán — ked
vező vagy kedvezőtlen viszonyok beállta esetén —
maga az egyház építhesse ki a lelkészképző sze
mináriumot, bevezető évfolyamainak felállítása
által, theol. főiskolává. Ez könnyen lehetséges ak
kor, ha megvan hozzá a keret, bármily néven is,
de végtelenül nehéz, ha nincs semmi. Végül szük
séges a lelkészképző azért is, hogy a facultást
majdan elvégző ifjúság teljes gyakorlati felkészült
séggel mehessen ki az életbe. Én tudom azt, hogy
nagyon sokan ellene vannak annak, hogy épen
Budapesten létesüljön ez az intézet és pedig a
sokat hangoztatott milieu-elmélet alapján. Azonban
bármily tiszteletre méltók is ezek az érvek, dön
tőknek még sem fogadhatjuk el a szóban forgó
kérdésben. Mert igaz ugyan, hogy a mai Buda
pest közerkölcsisége nem ideális, de viszont aki
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itt él hosszabb ideig, annak tapasztalnia kell azt
is, hogy Budapestnek van egy más arculatja isi
S aki. meglátja Budapestnek ezt az arcát is — s
theologusainknak ép ezt kell majd szemlélniük —
az itt oly tapasztalatot szerezhet, oly indítékokat
nyerhet, hogy azok munkára fogják őt serkenteni
az egyházi élet legkülönfélébb munkamezején.
Meg vagyok a felől győződve, hogy névleg min
den theologus áldani fogja egyházunk gondosko
dását azért, hogy őt arra kényszeritette, hogy ha
zánk fővárosában töltsön el egy bevezető gyakor
lati esztendőt. S nem hagyható figyelmen kívül
az sem, hogy amikor itt lehet mégis legjobban
érezni a nemzeti élet lüktetését, másrészt egyedül
itt lehet gondoskodni arról is, hogy jövendő lelké
szeink a magyaron kívül a német és tót nyelvű
functiók elvégzésében is gyakorlalot szerezzenek.
A szeminárium megszervezésénél azért ezekre
a gyakorlatokra kellene legnagyobb gondot fordí
tani. A hallgatóknak, akik félig még hallgatók, de
félig már segédlelkészek lennének, legfelebb heti
hat-nyolc órát adnék úgynevezett elméleti tárgyak
számára, a többi órákat tisztán gyakorlati jellegű
munkával, az azokon való előkészüléssel, illetve
az elvégzett munka megbirálásával s megbeszélé
sével, irodai gyakorlatokkal, vallástanitással, vasár
napi iskolával, bibliaórával stb. tölteném ki, nem
feledkezve meg arról sem, hogy hol s milyen
vallásu és más összejöveteleken vesznek részt
avégből is, hogy tanuljanak s lássanak. Egy ilyen
év elvégzése után azt hiszem sokkal nagyobb felkészültséggel mfenne ki az uj lelkészi nemzedék a
gyakorlati életbe, mint teszem azt ma, vagy a
múltban is s ezzel kimondottuk azt is, hogy ke
vesebb oly kellemetlenségben lenne része, amit
épen tapasztalatlansága okozhat a kezdő lelkésznek.
Az egyetemes egyházra nézve legmegfelelőbb
hely Budapest, de másrészt a budapesti evang.
egyháznak is nagy nyereséget jelentene az, ha
évente 12—15 lelkes ifjú végezné itt a legkülön
félébb munkakörökben a segédlelkészi teendőket,
szerepelnének vallásos estélyeken, közreműködné
nek a szeretetintézményekben stb.
Tudom, hogy erre a legtöbben, kik e soro
kat olvassák azt fogják mondani, hogy: szép-szép,
de megvalósithatatlan, mert nincs reá fedezet. Hát
hiszen az igaz, hogy ma nincs, de lehet.
És lesz is, ha gyülekezeteink egyszer már
tudatára ébrednek annak, hogy amikor a lelkész
képzésről gondoskodnak, önmagukról is gondos
kodnak s igy ennek a kérdésnek a megoldásával
tartoznak önmaguknak, de nem kisebb mértékben
Isten országának.
Dr. Deák János.
IIIIU IIIIIIIIllllIflIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIillllllllllllM IIIIIIIIB l l l l l l l l l l l

Napról-napra nagyobb terheket ró a LutherSzövetség vállaira lapunk fenntartása. S mivel a
fokozódó drágaság közepette nincs más mód,
azért ismételten appellálunk hittestvéreink áldozat
kész evangéliumi lelkületére, jöjjenek sajtóügyünk
támogatására. Az előfizetési díjkülönbözetet, hátra
lékaikat küldjék be s amit lehet, tegyenek meg
lapunk terjesztése érdekében.
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Az öreg papokról.
Ezúttal nem azokról a papokról esik szó,
akik ezután fognak nyugalomba menni, ilyenek
mostanában nem lesznek, ilyenekről csak „de lege
ferenda* lehet beszélni, hanem azokról, akik már
nyugalomban vannak.
Előre bocsátom, hogy sokáig haboztam, mig
rászántam magamat arra, hogy e kérdésben fel
fogásommal és indítványommal a nyilvánosság
elé lépjek, mert érdekelt vagyok, lévén édes apám
is nyugdíjas lelkész. Az idő azonban — látva,
hogy semmi sem történik a nyugdíjas papok
ügyében — kényszerit arra, hogy felszólaljak.
Érdekelt voltom lehet felszólalásomnak vagy feljajdulásomnak szépséghibája, akit azonban a
körülmények arra kényszerítenek, hogy feljajduljon, annak ilyen etikett hibák nem Írhatók terhére,
különösen ha érdemben igaza van.
Nyugdíjas lelkész! Vajon nem gúnynév ez
a mi evangélikus egyházunkban? Lehet ma
nyugalma annak az öreg lelkésznek, akinek 30—40
évi szolgálat után kiesett a toll és a biblia resz
kető kezéből?
Nem akarok sokat jekriminálni, csak meg
állapítom azt a tényt, hogy ezek az öreg papok,
akik évtizedeken át becsülettel szolgálták az egy
házat és hazát, ma 2000 vagy 4000 korona nyug
dijat „élveznek*. Ma. a 27,000 koronás búza és a
15,000 koronás cipő idején. Ezt is csak egynegyed
év óta, mert ez már a tízszeresére felemelt nyug
díj, a múlt év végén még 200 és 400 koronákat
kaptak.
A legközelebbi példánál maradok. Mire kerül
abból a 2000 koronából ? Naponta háromnegyed
liter tejre vagy égynegyed kilogramm kenyérre —
egyébre azután nem. Se húsra, se zsírra, se
ruhára, se tüzelőanyagra, se lakásra, szóval a
mai nyugdij az éhenhalás és a megfagyás ellen
se biztosit.
Hát kérem, ez magyarán megmondva,
egyházunk szégyene! Ezen segíteni kell, de
gyorsan.
Azzal tisztában lehet mindenki, hogy nyug
díjasaink eltartását az államtól kívánni ma, amikor
az állam saját tisztviselőit sem tudja fizetni, nem
lehet. Még szép az államtól, hogy városi gyüle
kezeteink lelkészein segít — úgy ahogy.
Természetesen
leg szeb b volna, ha a z a g y ü le 
kezet, am elyikben valam ely lelkész
évtizedeket e ltö ltö tt , m aga g o n d o s
kodnék kiérdem esü lt p a p já ró l.

Egyik püspökünk — egyházunk büszkesége —
már évekkel ezelőtt megpróbálta ezt, felhívta a
gyülekezeteket, hogy nyugdíjasaikat különösen
naturáliákkal segítsék és amint magát kifejezte,
az egész ügyet a „lelkésztestvérek szivére helyezte“,
ez azonban nem bizonyult helyes és gyökeres
megoldásnak. Az okokat mindenki tudhatja.
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Szerintem tehát maradna,
helyes és célravezető mód:

mint egyedül

a lelkészi n yu gdíjin tézet átszervezése,

illetőleg a még életben levő nyugdíjasok, lelkész
özvegyek és árvák nyugdijának az evangélikus
egyetemes egyház által oly mértékben leendő
kiegészitése, mely legalább megközelítőleg módot
nyújt a megélhetésre.
Tessék a kerületi já ru lék o k a t felem eltetni ,
fizessen minden egyház pár ezer koronával, vagy
pár kilogram búzával többet, de ezeket az érdemes
öregeket, akik nemzedékeket nevellek fel, akik
lelkűk, tehetségük legjavát adták egyházuknak, s
akik most csekély vagyonkájukat felélve, legjobb
esetben minden becsületes magyar ember mód
jára hadikölcsönbe fektetve, itt állanak minden
támasz nélkül, tovább nyomorogni hagyni, vagy
engedni, hogy — amint az egyik öreg nyug
díjas lelkész ismerősöm magát sírva kifejezte —
olyan hálátlanság lenne közegyházunk részéről,
amit sem a vezetők, sem a mai élő nemzedék
magukra nem vehetnek.
Én kijelentem, hogy félretéve minden mellék
tekintetet gyarló erőmet szegény nyugdíjasainknak
szolgálatába ajánlom és a magam részéről —
azok segítségével, kik közreműködésüket máris
megígérték — minden megengedhető és alkotmá
nyos eszközt meg fogok ragadni, hogy szerencsét
len helyzetük gyökeres és gyors javítását előmoz
dítsam.
E célt kívánom szolgálni jelen soraimmal,
de addig is, mig az ügy törvényes formák közt
a törvényes fórumok elé kerül, arra kérem egye
temes egyházunk vezetőit, elsősorban a most
beiktatott, tettrekész egyetemes egyházi és iskolai
Felügyelő Ur Öméltóságát, hogy a nyugdíjügy
immár halasztást nem tűrő végleges rendezéséig
a maguk felelősségére tegyenek meg mindent, —
de rögtön — ami öreg papjaink, lelkészözvegyeink
és árváink nyomorának enyhítésére alkalmas.
Dr. Kring Jenő
kaposvári gyülekezeti felügyelő.

A lelkészi szolgálat idejéről.
Az iró, ki a címben foglalt kérdést felhozza, hozzá
szólást ajánl. Felveteit kérdés más nézőszög alatt így
nézhet k i:
Hivatalnokok szolgálati idejének megállapítása tör
ténhet állami mintára, ahol az aktiv szolgálat idejét vagy
a szolgálati évek száma, vagy egy bizonyos életkor hatá
rolják s ha ezen feltételek egyike kielégítést nyer, úgy
a hivatalnokot nyugdíjazzák.
Törvényeket, rendelkezéseket átmásolni nem lehet,
mert ami egy intézmény körében jól bevált, ugyanaz egy
más intézményre végzetes hatású lehet. A nyugdíjas az
intézményre tehertételt képez és mert az evang. egyház
nincs oly anyagi viszonyok között, hogy tényleges személy
zete mellett a nyugdíjasok százait is eltartsa, éppen azért
helyes eljárás csak az lehet, ha az egyház a korhatár vagy
a szolgálati évek tixirozása helyett, alkalmazottainak nyug
díj-érettségét egyénenként állapítja meg
A 30 - 3 5 évi szolgálati idő az egyénre kedvező lehet,
mert 55—60 éves férfiak tulnyomólag munkaképesek s az
idő előtt nyugalmazott hivatalnok anyagilag még kedvezőbb
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helyzetbe kerül, mert megkapja ellenszolgáltatás nélkül a
nyugdiját, azonfelül bankok, fogyasztási szövetkezeteknél
stb. dijazott állásokat vállalhat.
Nyugdij-érettségnek egy bizonyos életkorhoz kötésé
vel szemben, mint példákra, csak közismert személyisé
gekre hivatkozhatom: Hindenburg tábornok, gróf Apponyi,
Clemenceau, Goremikin, amár régebben elhunyt XIII. Leó
pápa; a hazai egyházi élet körében, ha jól emlékszem, Kiss
Áron és Fejes István ref. püspököket 60—70 éves koruk
ban választották meg püspökökké!
Nem lett volna-e veszteség az illető érdekeltségekre,
ha a megnevezetteket az ifjú titánok pl. 60 éves korukban
elföldelték volna?
Álláspontom igazolására csak általánosan ismert
személyiségekre hivatkozhattam s a megemlített nevek
egyúttal nemi zárják azt ki, hogy kisebb positiókban ne
lehetnének azonos életkor mellett közhasznú munkaképes
ségű egyének.
Az egyházközségek autonómiájáról, ennek, kinövései
ről külön egy hasonló terjedelmű cikket Írhatnék, e tárgy
nál csak annyit, hogy — tiszteiét a kivételeknek — szűk
látókörű társaságok jó vagy rossz hangulatának, relativ
ítélőképességének nem lehet a lelkészeket, tanítókat se
kiszolgáltatni.
A nyugdijak összegének megállapításánál a nyugdijazandók anyagi viszonyai vizsgálat tárgyát nem képez
hetik, mert kerülnek személyek, akikre ha mindjárt Dárius
kincskamráját testálnék is, akkor is koldusok maradnak,
mig mások szerényebb jövedelmek mellett is, polgári viszo
nyok között számottevő vagyonokra tesznek szert. Mármost
a tehetséges költekezőknek még nyugdijat is nagyobbat
kell-e kiszabni azért, hogy folytatólagosan és még többet
elverhessenek ?!
Anyugdíjügy egyébként lakáskérdéssel is lehet össze
függésben, másrészt a nyugdijösszegek megállapításánál
figyelemmel kell lenni a mostani megélhetési körülményekre
is, mert pl. manap egy szabósegéd egy havi keresete
24 X 8 X 180 = 34,560 korona. Képesek az egyházak ezt
teljesíteni.
(Nemes Károly.)
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A tudomány csarnokából.
A filozófiai pedagógia magyarországi úttörőiről tar
tott fölolvasást április 8. Szelényi Ödön a magyar Pedagógiai
Társaságban. Fölolvasása elején azt fejtegette, hogy mi
módon kerül egymásmellé a pedagógia és filozófia. Ennek
a közeledésnek egyik oka a világnézet problémájának
megnövekedése. A gyermek lelkében már korán észlelhető
bizonyos primitiv világnézet kialakulása, ép ezért fontos
feladat a fejlődő gyermeki lelket egységes világnézethez
szoktatni. A filozófiai pedagógia úttörőjétől, a német Herbart-tól függetlenül, nálunk már több, mint száz évvel
ezelőtt találhatók félig tudományosnak mondható törekvé
sek. A XIX. század politikai és társadalmi elernyedése
idején csak az irók gárdája harcolt, a költőket a nemzet
nevelői tudat fütötte és ösztönözte. A tudományos irodal
munkban az a törekvés jutott érvényre, hogy bebizonyítsák
a magyar nyelv alkalmasságát a tudomány művelésére.
Az első magyarországi skolasztikus filozófia is ezt a célt
szolgálta. Irodalmunknak morális és oktató jellege volt.
A filozófiai pedagógia egyik úttörőjének mondható már
Szilassy János, akinek neveléstudományi könyve komoly
jelentőségű munka. Vannak maradandó fejezetei, azonban
a pedagógia lényegéről nem sok fogalma volt, épp ezért
nem számítható a komoly tudományes művek közé.
Peregriny Ferenc nemalkotott rendszert és ehelyettapedagógia
vitás kérdéseit fejtegette. Megállapította, hogy a pedagógia
szemlélődő tudomány és a tudomány keretén belül három
momentumot különböztetett meg: a célt, az eszközt és a
módot.
Hetényi János hatalmas műve már komolyabb út
törő teljesítménynek tekinthető. A baj csak az volt, hogy
Hetényinél a pedagógia önállóságát vesztette a morállal
szemben. Azonban Hetényit nagy műve a filozófiai peda
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gógia egyik legértékesebb Írójává avatta. Öt törvényt állí
tott föl, amelyek azonban nem nyugodtak elvi alapon és
többé-kevésbbé erőltetettek voltak. Ha ezek a hibái nem
nem lettek volna, őt tekinthetnénk a tudományos pedadógia
magyarországi megalapítójának. A német Herbart hatása
csak a hetvenes években volt észlelhető. Árrá a kérdésre,
vájjon a XIX. században eredménnyel járt-e a pedagógia
tudományos művelésére irányuló törekvések sorozata, azt
felelhetjük, hogy nincs olyan magyar pedagógiai mű ebben
a korban, amely tudományosnak mondható. Ennek oda
részben az volt, hogy hiányzott az emberekben a tehetség
és az akaraterő, túlnyomó számmal másokat, főleg kül
földieket utánoztak, azonban másoktól átvett eszmékkel
ezek az utánzók nem tudtak mit csinálni. Az egyéni okok
nál, azonban fontosabbak a tárgyi okok. Ebben a korban
kinek kellett ugyan filozófiai pedagógia ? Az irók a mű
veletlen közönség miatt kénytelenek voltak arra, hogy
fejtegetéseiket népszerűsítsék és az iskola padjaihoz szab
ják. Meg kellett alkudniok a viszonyokkal Mindamellett
azonban kétségkívül becses úttörői munkát végeztek és
nem szabed lenézni őket. Megtették kötelességüket, melyet
koruk rótt rájuk : kevesebbet szónokoltak és többet csele
kedtek.
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KÜLFÖLD.
Kina és a keresztyénség. A Cincinnati-ban meg
jelenő „Der christliche Apo^ogete“ cimü lapból vesszük át
a következőket: A lemondott kínai miniszterelnök, Dr. W.
W. Yen keresztyén ember. Utóda, Dr. Wongchung-huei
szintén keresztyén. Mindkettő bennszülött prédikátor fia.
Mégis csak érdekes, hogy Kina ilyen minisztereket választ.
Londonban 500,000 fontsterling van biztosítva a
Szent Pál dóm renoválási költségeire A dómot 1710-ben
Christopher Wren építette.
Indiában a legújabb (1921. március) népszámlálás
szerint a 318 milliót tevő lakosságból 4.754,000 a keresztyén.
Bibliagyülölet. Egy amerikai lapban olvassuk:
Annak az országos mozgalomnak, amely egy-egy bibliai
résznek mindennapi olvastatását akarja amerikai iskoláink
ban kötelezővé tenni, erős ellenmozgalma támadt, mely
oly szenvedéllyel dolgozik, mintha a Szent írás a világ
legveszedelmesebb és legmérgesebb könyve volna. Hitet
lenek katholikusok és zsidók szövetkeznek egymással, hogy
„az amerikai szabadságon elkövetendő merényletet“, „az
amerikai szenteskedés újabb győzelmét“ megakadályozzák.
Pedig nem is arról van szó, hogy vallásoktatást valósítsa
nak meg a népiskolákban, hanem pusztán arról, hogy a
tanító minden kommentár nélkül naponként, gondos terve
zet alapján, valamit felolvasson a gyermekeknek az írásból.
— A már említett ellenséges elemeknek be kell vallaniok,
hogy nem szabadságszeretet, hanem bibliagyülölet az oka
ellenzésüknek. Németországban elkeseredett harc folyik a
keresztyén népiskola körül. Az uralmon lévők mindenestől
ki akarják pusztítani. De Poroszországban tavaly az összes,
szavazó szülő háromnegyede, Bajorországban 2,170.000
választó, Württembergben a 2,200.000 lakos közül 1,400.000
választó a keresztyén iskola mellett szavazott. Szászország
egyik nagy munkásvárosában, Chemnitzben az összes szülő
90 százaléka az iskolai vallásoktatást kívánta!
Az olasz miniszterelnök Mussolini rendeletére a
rendőrség átkutatta az összes könyvárus boltokat és az
erkölcstelen könyveket, képeket és képeslapokat kivétel nélkül
mind elkobozta.
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EGYHÁZI ÉLET.
A minisztérium törvényjavaslatot készül benyúj
tani folyó évi julius elseji hatállyal, amely a felekezeti
tanárokat magába foglaló országos nyugdíjintézetbe be
fogadja a theológiai tanárokat, a felekezeti kisdedóvó és
elemi tanítókat s az iskolák szolga-, illetve altiszti személy
zetét is. Egyúttal a theológiai tanároknak lelkészi szolgálati
éveit is figyelembe veszi bizonyos korlátozásokkal. Kimon
dott s lehetőségig követett elv, hogy az állami hivatalno
kokkal egyenlő módon rendeztessék a felekezeti alkalma
zottak nyugdíjügye is. A teher, amelyet maga után vonna,
meglehetősen súlyos. 7*/, a felsőbb és 10°/o az elemi
iskolák tanítói részéről az összes illetmények után. Üdvös
reformnak látszik, hogy a hivatalvesztésre Ítélt tanító, kiküldendö vegyes bizottság javaslata alapján — ha fegyelmi
vétsége enyhébb fokú — nyugdíjigényét megtarthatja a
a miniszter rendeletéből.
50 év a jótékonyság szolgálatában. Csöndesen,
a legszűkebb keretekben ünnepelte meg fennállásának 50-ik
évfordulóját a TdbH ha jótékony nőegylet ápr. 25-én. A megilletődöttség benső érzése ült az arcokon a zöld asztal
körül, amelyekről a szivjóságnak, a segitökészségnek sugárai
már annyi bánatos arcról űzték el a felhőt, sok szemből szá
rították fel a könnyet, hogy Tábitha munkáját ebben a bűnös
városban is a másik félszázad útjára is átsegítsék. A megelentek során ott láttuk báró Prónay Rózát, aki nemcsak
ormailag elnöke az egyesületnek, hanem valóságos lelke
és készséges munkása Ott volt nővére báró Prónay Irma,
Dr Lipták Pálné, Láng Gizella, Méhnert Ernőné, özv.
Dr Donogány Zakariásné, Broschkó E. Adolfné, özv. Bászel
Aurélné, Hajnal Istvánné, Nigrínyi Gizella, Csesznák Mart, Burchard-Bélaváry Dóra, Koób Margit, Góbi Imréné,
ruck Jeanne, Pákay Antalné, Pákay Hona, Boér Róza,
özv. Blaskovich Ödönné, Szegfy Ilona, özv. Koch Jánosné,
Balzsanka Anna, Beretvás Sándorné és a két mozgékony
és fáradhatatlanul tevékeny Tábithája Budapestnek, Örményi
Ilona és MaJomhegyi Margit titkár. Báró Prónay Róza köz
vetlen hangú megnyitója után Dr Csengödv Lajos lelkész mon
dott imát, majd Malomhegyi Margit titkár jelentését olvasta
fel, amely az elmúlt esztendő készséges és áldott munkájá
nak folyamatosságát örökítette meg, majd a gondnoki, pénz
tári jelentés és folyóügyek elintézésével véget ért a gyűlés,
amely immár félszázados hagyományok zárókövévé vált.
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A „Protestáns Nőszövetség“ csipkeverő
tanfolyamot nyit I., Alkotás-utca 39. szám alatti
műhelyében. Tanítás szerdán és pénteken délután
Vt 4—6-ig. Tanítás kezdete május hó 2-án szerdán.
Tandij 1000 K havonta.
V a llásosestély. A Szuchovszky Gyula ev. vallás
tanár vezetése alatt álló ifjúság ápr. 24-én vallásosestélyt
tartott, melynek keretében ünnepelték báró R a d v d n szk y
A lb ert egyetemes egyházi és iskolai főfelügyelőt. Ez alka
lommal üdvözölték ót az iparosság, az iparosifjuság, a Prot.
Nószövetség Józsefvárosi Köre. a Józsefváros lakossága és
evangélikussága nevében. Az estély keretében mutatták be
D r K elecsin yi J á n o sn é és S zu c h o sv zk y G y u la „A k ik et Jézus
m e g á ld o tt ■ vallásos tárgyú kedves hangulatú színdarabját
30 gyermekkel. A bibliai magyarázatot D r C sen gődy L ajos
lelkész mondotta. Volt ének-, zene- és szavalatszámok.
A nagy számban megjelentek kellemesen eltöltött e9t emlé
kével mentek hajlékaikba.

f Benka Qyula, a szarvasi főgimn. nyug.
igazgatója elpihent. Haláláról a kővetkező gyászjelentés hozott hirt: A szarvasi ág. h. ev. főgim
názium felügyelő bizottsága és tanári kara mély
fájdalommal tudatja, hogy Benka Gyula nyug. fő
gimnáziumi igazgató, ki 22 évig mint tanár, 24 évig
mint igazgató működött, 15 évet pedig nyugalom
ban töltött, elhunyt. Emberszeretetével, tudományos
munkásságával, odaadó tevékenységével örök időkre
véste be emlékezetét a főgimnázium történetébe.
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Jószívűségéért, nevelő munkásságáért és jellem
képző hatásáért ezerszámra menő tanítványai áldják.
Temetése f. évi május 1-én d. u. 4 órakor a főgimn.
udvarán fog végbemenni. Szarvas, 1923. ápr. 30.
Emléke örökké élni fog közöttünk I
Az „Athenaeum “ a magyar
iratának 1923. I. füzete a következő
D ék d n y I . : A társadalmi normák
A metafizika értelme. D r S zelén yi

filozófiai társaság folyó
tartalommal jelent m eg:
problémája. Varga B . :
Ö . : A vallásos élm ény
a p a ra p szic h o ló g ia v ilá g ítá sá b a n . K oszó J . : Troeltsch E.
Ismertetések, bírálatok. A tá r s a s á g ta g s á g i é v i d ija csak
100 K. Tagságra és előfizetésre jelentkezhetni: Somogyi J.
titkárnál (II., llona-utca 4.)

Raffay Sándor egyházlátogatása a békési
ev. egyházmegyében. Dr. Raffay Sándor, a bányai
ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke kánoni egyház
látogatásra április hó 25-én Kondorosra érkezett.
A főpásztort a mezőtúri vasútállomáson Békés vár
megye részéről Brandt Vilmos főispán, Dr. Daimel
Sándor alispán üdvözölték, a békési ev. egyház
megye részéről Kovács Andor esperessel élén az
egyházmegyei papság nagy része fogadta. A kondorosi egyházba történt bevonulás alkalmával
impozáns módon nyilatkozott meg a község ragasz
kodása, mert felekezeti különbség nélkül sietett
az érkezők üdvözlésére. A lelkészlak előtt testvéri
szeretettel üdvözölte őt Bedák Mátyás rk. plébános
is. A püspök a tisztelgő küldöttségek után az egy
ház iskoláit látogatta meg; az egyháztanáccsal
ülést tartott, majd a templomi áhitataton vett részt,
amelyet a Luther-Szövetség rendezett. Az ünnepi
istentiszteletet követett közgyűlésen a látottak és
tapasztaltak felett teljes megelégedését nyilvání
totta. 29-én tiszteletére közebéd volt a történelmi
nevezetességű kondorosi csárda modernül épített
dísztermében. A püspököt útjában elkísérték:
Báró Kaas Albert és Zeőke Antal nemzetgyűlési
képviselők. Sárkány Béla egyházkerületi főjegyző,
Dr. Rásó Lajos főjegyző, Kuthy Dezső püspöki
titkár és Russ Zoltán egyházmegyei főjegyző.
A főpásztor ápr. 30-án Szarvasra ment, ahol nagy
szeretettel várta az evangélikus gyülekezet.
S zö lló s község evang. egyháza, amely Tab, somogyi
gyülekezetnek filiája, az áldozatkészségnek olyan példáját
mutatta, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A 32
házaspárból álló kis gyülekezet 4 millió korona erejéig
adóztatta meg önmagát, hogy az iskola, a tanító és tem
plom-tervet megvalósíthassák. Amellett az iskolának telket
és egy harangot is felajánlottak. Az áldozatos hithűség
nek ez a példája nemcsak buzdításul szolgálhat, de sok
gyülekezet megszégyenülve is veheti tudomásul szöllősi
hittestvéreinktőí, hogy mennyire lehet vallásunkat szeretni.
A kondorosi egyház a canonica visitationalis gyűlé
sen a püspök ur kérésére elhatározta, hogy egy a birtoká
ban levő sárgaréz feszületet és 2 gyertyatartót a vecsési
híveknek ajándékozza.
A v ecsési misszió első istentisztelete pünkösd más
napján lesz. A hívek lelkesen készülődnek s az erős testvér,
a kondorosi egyház adománya annál kedvesebb, mert ez
lesz ott az első ev. istentisztelet. A gyülekezetei Kuthy
Dezső fogja pastoralizálni.
Kondoroson a Luther-Szövetség ápr. 28-án tartott
egy nagy ünnepélyt. Russ Zoltán imádkozott, Dr. Scholtz
Oszkár egyh. felügyelő megnyitója után Dr. Raffay Sándor
püspök tartott egy nagy beszédet, amelyben a szervezke
désről beszélt. Utána báró K a a s A lbert, D r. R ásó L a jo s és
Kuthy Dezső tartott beszédet. Azután Czirbusz Ferenc
záróbeszéde és imája után gyülekezeti ének fejezte be az
ünnepet. A hívek közül többen előfizettek az Ev. Lapra.
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Adományok a Protestáns Országos Árvaházra.
M. kir. Miniszterelnökség 100,000, Standard Bank és
Takarékpénztár Részvénytársaság 10,000, A Magyar Szö
vetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága 15,000,
Dr. Kralovánszky László 10,000, Szekrényessy Béla 5000,
Lévay Zsigmondné (Felsőbánya) 29.000, Dänische Kollegahjaelpen 50,000, Szécsényi ev. egyház 910, Nyíregyházi
Takarékpénztár-Egyesület 500, Nádosy Ida (Nádosy-telep)
10,000 koronát. A Brocskó Lajos-alapra (volt növendékek
segítésére) Horváth János 1000, Herczegh Gáborné 1000,
Máchik Ida 3000, Hudetzky Ödönné Subasitz Mária 15 200,
Dr. Schi mert Gusztávné 100, Maurer Ferenc 1500, Török
Istvánná 1000, Kun Miklós 5000 koronát. Természetben:
Dr. Soboslay Gyula (San Francisco) értékes ruhaneműt középosztályuaknak, Consulat Général de Norvégé Dr. Gregersen
Endre utján 25 kg. csukamájolajat, a Népjóléti Miniszté
rium 50 pár cipőt, Amerikából 2 zsák ruhaneműt, Central
Comite der holländischen Hilsaktion 1 láda ruhaneműt.
A Protestáns Országos Árvaegyletbe uj tagul beléptek:
Artner Oszkár 100, Dr. Rásó Lajos 200, Dr. Csengődy Lajos
200, Saxlehner Ödön 300, Dr Illyefalvi J. Lajosné Prückler
Ilka 200 korona évi tagdíjjal.

ELSŐ KERESZTÉNY*
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel é s kedvező feltételekkel

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B etö réses-lo p á s biztosításokat.
É let* é s n é p b l z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz ó i

biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p este n , IV., Fővám -tér 2 , fé le m e le t.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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Ruttkay S.:

P ályázat.
A bonyhádi ev. főgimnázium fenntartósága
a lemondás által megüresedett vallástanári állásra
pályázatot hirdet.
Javadalmazás a fenntartóságtól évi 2400 K
törzsfizetés, mely 3200 K-ra emelkedik, szabály
szerű lakásbér és ötödéves korpótlék, az államtól
fizetéskiegészitő államsegély és egyéb segélyek.
Felszerelt kérvények az Iskolai Nagybizott
sághoz intézve alulírottnál junius 10-ig adhatók be.
Bonyhád, 1923. április 27.
Fáik Henrik
főgimn. igazgató.

Kiadásirt felelő s: PAP FERENC.

„Konfirmandusok könyve
Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Szent
királyi-utca 51), Kókalnál és a szerzőnél Szarvason.
Ára bérmentve 25 korona.

M indenkinek sziv es tu d om ásu l!
A Gyurátz-féle „H it o lt á r a “ és „ L e lk i v e z é r “ imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepelt költőpap:
Sántha Károly: „ B u z g ó s á g k ö n y v e “ cimü imakönyvét.
Ára: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 25 K.
Alapárak szorzandók az Érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

LUTHER- TÁRSASÁG

EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

Ügyvédi és birói vizsgára,
sss1.?:;;....,... ..fnminiiiiimiiiiiimniiininuiinrn:.'iTn

Budapest, VIII., Üllöl-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquimokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

Uj imakönyv fiatal nők számára!

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
BUDAPEST

A

IV., Váci-utca 51, II. em.

S Z E GE D
T e m p l o m - t é r 5. szám.

„Szoros kapu, keskeny ut”
Elmélkedések és imádságok protestáns leányok számára
I r t a : C ZEG LÉD Y SÁNDORNÉ KÓSA M ARGIT
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
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Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉG | Hirdetési Arak m egegyezés szerint

A mi beszédünk.

A jövö serege

járul mostanában az Ur szent asztalához a
konfirmációban.
Mindmegannyi Ígéret minden ifjú, minden
leányka, aki bensőséges hittel odaáll az Isten és
az evangélium egyháza elé, hogy tanúbizonyságot
Vagy inkább ne szóljon. Ne nyisson száját romboló tegyen arról, hogy a magáévá tette, személyes,
egyéni kinccsé alakította ki önmagában az Ur
szavakra.
Rekedt, elkényszeredett torkokból úgy is annyi, de Jézus tiszta evangéliumának örök értékeit.
annyi káromlás, istentagadás tör az ég felé. . . A hitetlen,
Amikor az egyház kapuja feltárul, hogy a
ösztönös eszmény rombolásnak borzasztó zenéje. A leg- jövő bevonulhasson rajta, akkor egyúttal a Múlt
is szót kér magának, hogy emlékeztessen, hogy
szomorubb symphonia, melyet az ünnepi szokás a Bűn
intsen, figyelmeztessen . . .
dirigál. . . Rivalgó, sikongó akkordjai gúnyos örömmel
veszik körül a lassan, szelíden mennybe lebegő Krisztust. . .
Ifjú testvéreink akkor, amikor odaszánják
s Összeütődnek mellén kinzó, nagy fájással . . . aztán
szivüket az evangélium lelkének, akkor jó tudniok,
visszahullanak
fekete kövekként tévelygő ember
hogy egyúttal olyan feladatra vállalkoznak, amely
szivekre.
nem kisebb, mint az eget a földdel kapcsolni,
kötni össze. Gyarló földi emberi erőinkkel is.
Inkább ne szóljunk.
Egyenkint, személyesen belekapcsolódni abba
Legyen a beszédünk néma hallgatás . . . legyen sza
az életáramba, amely a világ felett az örökké
vunk a csend beszéde. Halk, nesztelen beszéd, melynek
valóságot leheli a virágillaton, a zöldelő lombon,
elrejtett hite isten igéjét súgja fülünkbe.
Hogy megmámorosodjunk föle. Hogy harcos órán, a pezsdülő tavasz életfakadásán é s . . . és a jó
sziveken át bele ebbe a földi életbe is.
viharos éjszakára békés, napsugaras tavaszt kapjon a lel
S azok a nemes szivek, miknek porladó
künk ; üde, pompázó kertet, kicsiny, kék harangvirágokkal,
hamvai
felett áll ma az evangélium temploma,
melyeknek csilingelő muzsikája a szeretet.
azok
a
szivek
ma intenek, figyelmeztetnek, a Jövő
Legyen a ml némaságunk igehirdetés a magunk
ígéretét
figyelmeztetik
. . . nem többre, csak egyre :
számára, hogy bennünk a lelkűnkben szóljon az Isten!
Ha valaki szól, mintegy Isten
igéit saólja: ha valaki szolgál,
mintegy azzal az erével szolgál
jon, amelyet Isten ád . . . (IP tte r i - » . )

Hogy eggyé forrjon vele a lelkünk, hogyha szóra
akarjuk nyitni ajkainkat, ne szólhassunk mást, mint az
ö igéjét!
És akkor aztán szóljunk! Szóljunk a szeretet be
szédével, az Istennek szolgáló életerejével . . . Isten erejé
ből fakadó tettekkel!
És legyen a mi beszédünk alázatos szolgálat az
Istentől kapott erők, kincsek, kegyelmi ajándékok pazar
szétszórása, Örvendező szétosztogatása azok között, akik
szűkölködnek a valódi kincsekben.
.A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért
legyetek mérsékletesek és józanok, hogy imádkozhassa
tok- — mondja az írás.
Igen, a vége mindennek közel van. A mi szenvedé
sünknek, megaláztatásunknak, kínlódó bizonytalanságunk
sötét éjjének is akkor, ha az, aki szól az Isten igéjét szólja,
s aki szolgál, azzal az erővel szolgál, amit Istentől kapott 1

a hűségre!
„Légy hű mindhalálig és neked adom az
életnek koronáját“
Aki egyszer megkonfirmálódik, aki egyszer
leteszi az Isten és evangélikus egyházunk kezébe
a hüségi fogadalmat, az ne feledje soha, mind a
halálig, hogy a lelke már nem az övé. Nem.
Hanem az Istené.
S hozzon bármit számára az élet, fényt,
pompát, gazdagságot, édesörömet, vagy nyomorú
ságot, szenvedést, betegséget, kereszthordozást, a
jövö hozhat bármit, de nagyobb áldást, nagyobb
ajándékot nem hozhat, mint az evangélium Istenét.
Jó Atyánkat a mennyekben.
Neki é ln i... élet! Neki szolgálni műhelyek
ben, irodákban, családi körben, nemzetek élén:
boldogság.
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Válasz*

gos államegyházzá tenné e terv a protestantizmust Csonkamagyarországon.

Irta: Kaas Albert.

Továbbá: Durva sérelme a lelkiismeretnek és egy
ben lábbaltip^ása az alapított szándékának, hogy kath.
jogi vagy fizikai személyek vagyonából protestáns egyházi
alakulatokat dotáljanak. Ez ellen úgy a sajtóban, mint a
politikai fórumon a legélesebb harcot kell indítani, a kül
földi katholikus közvéleményt is tájékoztatni. Egyszer — a
16-ik században már elragadtak tőlünk sok templomot és
ingatlant Erdélyben és a Tiszántúl. Ma is a kezükön van.
Ne hagyjuk, hogy ez ismétlődjék, nem kell az olyan békülés, ahol mindig az övék a „béke“, a miénk a „tűrés“ és azt
követeli, hogy quod uni iustum, alteri aequm.
Helyes! De ne hivatkozzék a jogra az, aki nem az
igazság talaján áll és a méltányosságot a gyűlölködés ne
vegye ajkára. Egész uj adóügyi elmélet lenne az, amely
az adóalanyok vallási megoszlása szerint kívánná az állami
feladatok kulcsát megállapítani. Ellenben a cikk Íróját saját
érvelése azonnal síkos talajra vinné, ha ezután akarná a
párbérek és a canonica visitatiókból a protestánsokra ki
rótt terheknek az igazságosságát védeni.
Ami a lelkiismeret durva sérelmét és az alapítók
szándékának lábbaltiprását illeti, attól a legélesebb harc
tól, amit az „Egyházi lapok“ hirdet, nem félünk, bár nem
óhajtjuk. Csak egy fórumra nem követjük — a külföldre,
— mert a visszavonást kifelé is szellőztetni hazafiatlannak
tartjuk. Ellenben, ha az „Egyházi Lap“ harcot akar, vívjuk
meg komolyan, méltó keretben, vegyük elő a vallás, a
tanulmányi és egyetemi alapok aktáit, állapítsuk meg jogi
természetüket, a fonásokból, sine ira et studio, keressük
ki a katholikus egyházi vagyontestek eredetét a reájuk
vonatkozó kútfőkből, történeti hűséggel és oknyomozóan.
Nézzük olyan szemmel a multat, mint a róm. kath. püspöki
kar méltó büszkesége, Prohászka püspök, aki azt mondotta,
hogy: „Azt a kulturális munkát, melyet hajdanában kizá
rólag az egyház végzett, azt a hatalmat, melyet ezen a
réven a papság képviselt, ma már a polgári állam igényli
magának. Mégpedig teljes joggal, mivel azon functiókat,
melyeket hajdan az egyház végzett, ma már a polgári
elem végzi. Sem a honvédelem, sem a nemzeti kultúra
fejlesztése nem az egyház kiváltsága és kötelessége, mint
hajdan volt. Ebből önként következik, hogy az ezen munka
fejében nyert vagyon és birtok sem képezheti az egyház
kizárólagos tulajdonát“.

A magyarországi ev. egyház épugy, mint az egyhá
zunknak osztatlan közvéleményét jelentő és irányitó társa
dalmi kapcsolata, a Luther-Szövetség a maga célkitűzésé
ben épugy, mint eszközeinek megválasztásában teljes
tudatában van azoknak a nagy feladatoknak, amelyek a
történelmi evangélikus egyházra várnak és nem fogjuk
soha azt sem szem elől téveszteni, hogy az ország jelen
megszaggatott és olyannyira széttagolt állapotában minden
magyarnak hazafias és felebaráti kötelességévé teszi, hogy
a lehető összhangot és a megértést keressük és mélyitsük
el az igazi keresztyén felebaráti gondolatot. Tőlünk soha
senki, igazságtalan és indokolatlan támadást kapni nem
fog, sem sebeket osztani nem akarunk. De az igazságér
zésben és a magyarnak a magyar iránt tartozó kötelessé
gében mindmagunk és mások között különbséget tenni
nem óhajtunk, de ha megtámadnak, védőfegyvert ellensze
gezni meg nem rettenünk.
Azokat a vádaskodásokat, rágalmakat és a történelmi
igazság elleni állításokat, amelyeket az „Egyházi lapok“
ellenünk szór, szó nélkül nem hagyhatjuk.
„A protestánsok földköveteléseihez“ cím alatt meg
támadja a 48. XX-at a következőkben: Nem kevesebbet
akarnak, mint aprópénzre, illetőleg tettekre váltani a 48.
XX. tc-ről szivük mélyén mindig táplált felfogásukat. Majd
így folytatja: ki akarják használni az apostoli király távol
létét, a főkegyúri jog szünetelését, hogy katholikus és
egyházi földeket kaparintsanak el. Ám adiszletezésügyes:
a megváltásra kerülő földekből adjon az állam a prot.
jogakadémiáknak megfelelő birtokot, a protestáns püspök
ségeknek 500—500 holdat, a földbirtok nélküli lelkészek
nek 50—50 holdat. Érdekes, hogy ők mindig azt vallották,
(tévesen) hogy a katholikus egyházi vagyon állami eredetű.
Szemünkre is vetették, most azonban maguknak „állami“
dotálást követelnek, mert hiszen az állam tulajdonába megy
át a vagyonváltsági föld. az állam adná tehát nekik.
Ha azt kérdezzük kitől veszi el az állam, könnyen
rájövünk, hogy jórészt kath. javadalmakból, püspökségek,
káptalanok, szerzetesrendek stb. kezéből. Vagy pedig nagybirtokosoktól, akik többnyire szintén katholikusok, gyakran
zsidók, csak ritkán protestánsok. Végeredményben valósá

Akít én látok ♦♦.
Nem a tavaszok álomlovagja;
avarban indult, — rőt őszi tájról,
de millió szikra hull tarsolyából
a párateli bus borulatba.
Erős leikéhez hittel simulván —
sok tátongó űrt áthidal értem, —
s ha tán viharba vágynék merészen,
dacom megtörne védő hatalmán.
Bár sok húr pattan; — elnyüttem a dalt; —
s márványhideggé tompított a múlt, —
s ami szép volt is bennem: megfakult, —
s ami kin volt: szürke közönybe halt:
s csak a tört hárfa mit még adhatok;
s bár tiltakozik, bár tagad szivem : —
érzem mint vonnak rája szelíden
lángszin palástot szent pillanatok.
Akit én látok: — uram, mesterem!
derült homlokkal ki vet és arat, —
s ki biztos léptű, izzó a k a ra t. . .
Jön, — de hozzám nem ju t el sohasem.
S. Pohánka Margit.

A jubiláló budapesti ev. főgimnázium.
II. A vezérek.
(II. folytatás.)

1786-nak egy szép szeptemberi napján nagy szenzá
ciója volt a kis Pest városának: Liedemann Sámuel iglói
származású evangélikus kereskedő egy másik evangélikus
emberrel együtt letette a polgári esküt és ezzel belépett
az egyenlőjogu pesti polgárok sorába. Az „aufkláristák“
örültek, a konzervatívok boszankodtak, de közönyös nem
maradt senki.
De mig az inkább csak pesti szenzáció volt, 1792-ben
az egész ország intelligenciáját izgalomba ejtette az a nagy
eset, hogy a király tizenkilenc pályázó közül a huszonnégyéves evangélikus vallásu győri nemes ifjút, Schedius Lajost
nevezte ki a Pázmány alapította pesti „katholikus“ egye
temre az esztétika és filológia tanárává.
Ez a két férfiú a felvirágoztatója a pesti Deák-téri
gyülekezetnek és iskolának.
Schedius félszázadon át volt az egyház vezetőembere,
többnyire iskolafelügyelője. 1840-ben a püspöki egyházi
látogatási jegyzőkönyvben hivatalosan is megállapították,
hogy ő a gimnázium tulajdonképeni megalapítója. Szellemi
tartalommal is ő töltötte meg az iskolákat. Ez a világhirü
tudós, itthon Kármán és Kazinczy munkatársa, heteken át
mindennap órákat töltött az elemi osztályokban, bemutatva
eleven előadásban Pestalozzi tanítási módszerét
A tanárokkal konferenciákat tartott, itt felolvasta
paedagogiai nagy eszmékkel teljes beszédeit. Utasítást szer
kesztett a tanárok iskolai munkájára nézve. Ebben sok
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Amit mi átütünk, bizonyítani tudjuk; de nem tart
juk megfelelőnek sem a hírlapi polémiát, sem a nyilvá
nosság hangulatkeltését, mert ha laptársunk az erősebb,
nem is látja át annyira, mint mi, a gyengébbek, hogy
vétek, ha a m a g y a r a m a g y a rra irigykedik, azért ezt szem
elől téveszteni még sem szabad. Nyugodtan megyünk
ellenben bármely komoly fórum itélöszéke elé vitára és
bizonyításra.
Az .Egyházi Lapok“ az egykével kapcsolatban
erkölcstelenséggel vádolja az .evangéliumi szabadság
híveit“. Erre nem felelünk! Calumniare audacter, semper
aliquid haeret.
i i i i i i i i i m i i t i m i i H i m i i i i m i i i i i i i i i t m m i t m i i i m i M i i i i n i n u n m i n i i n u n ti ii i i i i n n i H i i

A vegyesházasságok s egyházunk.
A múlt évi egyetemes közgyűlésen sok szó
esett a vegyesházasságokról, illetve az ezekkel
kapcsolatosan előforduló reversalisokról, melyek —
sajnos — a legtöbb esetben egyházunk hátrányára
köttetnek. Nem akarok most kitérni ennek a kér
désnek minden oldalról való megvilágítására,
hiszen amúgy is ismerjük azt eléggé. E sorok
célja csupán az, hogy egyházközségeink figyelmét
felhívjam arra, hogy ezt a kérdést az idei egye
temes közgyűlésen föltétlenül rendezni kell min
den vonatkozásban. A kérdés már megérett a
rendezésre, elintézése éppen ezért sürgős, hiszen
minden év óriási veszteséget jelent, amikor a
zsidóságon kívül a mi egyházunk kárára adnak
legtöbb reversalist!
De kötelességem volt megírni e sorokat
azért is, mert én voltam az, aki az egyetemes
gyűlésen azt hangoztattam, hogy a reversalis ügyet
nem csupán a róm. kath. egyházzal szemben való
védekezés miatt kell rendeznünk, de a többi
egyházakkal, igy a református egyházzal szemben
is. Távol áll tőlem, hogy az evang. és a refor
mátus egyház közé bármi téren is éket verjek,
ma is megszületésre méltó gondolat van. Kirándult a taná
rokkal a Zugligetbe és ennek magányában elragadta társa
ságát bölcs, lelkes, szívhez szóló társalgásával.
Liedemann mint igazi kereskedő, a praktikus élet
embere volt: tele mentő gondolatokkal, ötletekkel. Mint
nagy pénzügyi tehetség, nehéz időkben, igy a templomépítés után következő, adóssággal terhes korszakban meg
mentette a gyülekezetét. Emellett nagy műveltségű, ideális
gondolkodású ember volt. Hiszen mikor atyja Berlinbe
küldte kereskedelmi tanulmányokra, az egyetemen theologiai előadásokat hallgatott.
Vallásos lelkének megnyilatkozása az az értekezése,
amit egy tanári konferencián felolvasott s amit jegyző
könyvbe is foglaltak: „A vallástanitás sikeres módjáról".
E két férfiú munkájának méltó folytatója Hunfalvy
P á l , aki 1853-tól 1883-ig volt iskolai felügyelő. Az ő idejé
ben lett a német algimnáziumból nyelvben is magyar fő
gimnázium, mint ahogyan maga is zipser német fiúból
— aki tizenkét éves koráig nem is tudott magyarul — a
magyar irodalom koszorús munkása, a magyar nyelv tör
vényeinek legelső buvárlója lett Lelkének kettős irányú
műveltsége, a hellenizmus és a finn ugor nyelvészet szabta
meg s fejezi ki egész élte irányát: a mi turáni fajunknak a
hellén ideális gondolkodás és műveltség segítségével maga
sabb színvonalra emelését. Hunfalvy Pál az iskolában is
ennek a két iránynak egyesítésén munkálkodott. Áldott
emlékét emléktáblával örökítette meg a hálás egyház és
iskola. Ezt a táblát az uj iskolába áthozta, hogy a késő
utókornak is hirdesse ,,a felvilágosodott humanizmus“ lelkes
bajnokának dicsőségét.
Hunfalvy lelkes munkatársa volt Székács József a
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sőt ha valaki, úgy én szivem szerint kívánom azt
s azon is vagyok: hogy más közös veszedelmek
elhárítása céljából fenntartás nélkül fogjunk össze
egy közös, erős fronton. De ezt csak úgy tudom
elképzelni, ha lelki fegyverbarátságunk föltétlenül
őszinte s fenntartás nélküli és
eg yik eg yh á z sem tekinti m iszszió i területnek a m ásikat.

Én el tudok képzelni — nem uniót, mert azt nem
tartom sok szempontból kívánatosnak — de igazi
testvéri együttműködést, oly módon, hogy úgy az
evang., mint a ref. egyház kimondaná belső meg
állapodásképen, hogy egyik egyházból se szabad,
illetve nem lehet áttérni a másikba s ami ennek
szükségszerű folyománya, hogy az evang. egyház
a körzetébe tartozó ref. szórványt, a ref. egyház
viszont a körzetébe tartozó ev. szórványt tartozik
gondozni. Közös szórványban közös lenne a
híveknek gondozása, aminek ilyen módon nem
vallaná kárát egyik egyház sem. Hogy ez mit
jelentene, mennyi erőmegtakaritást mindkét részen
s mennyi keserűség megszüntetését, arról felesleges
bővebben szólnunk. Ezzel szemben mi ma a
helyzet? Az, hogy az egyik egyház is, meg a
másik is kölcsönösen nyer vagy vészit a másikkal
szemben, ami bizony nem egyszer keserűséget
okoz innen is, túl is. A ref. egyház az újabb idő
ben jelentős intézkedéseket tett arra, hogy a
reversalis veszedelemnek elejét vegye. így törvé
nyileg kötelezi lelkészeit, tanítóit s egyházi tiszt
viselőit s a cura pastoralis utján (dicséretére
legyen mondva) mind jobban és jobban neveli
híveit arra, hogy reversalist kérjenek, illetve a ref.
egyháznak kedvező reversalis nélkül ne lépjenek
házasságra. Ez az intézkedés bennünket annyiban
esti egyháznak 1837-ben megválasztott magyar lelkésze.
R
i volt Székács ? Mit köszönhet neki hazánk és egyházunk ?
Annak méltatása nem ide tartozik Az iskolában nagy,
szinte prófétai tekintélyével a sokratesi filozófián, a hellén
irodalmon s ' művészeten nemesedett ideális gondolkodás
nak s erős magyar érzésnek volt szószólója. Mint lelkipásztor, konfirmációi oktatásával, kiegészítette, megkoro
názta az iskola munkáját.
A nagy Székácsnak, az ország papjának veje, utóda,
a szelíd, szeretetreméltó Győry Vilmos, a költő-pap, egyéni
ségének hóditó kedvességével érte el azt, amit a királyi
méltóságú Székács szinte ráparancsolt a lelkekre: taná
rokat, tanulókat magához s ezáltal is az egyházhoz vonzott.
Segédlelkész korában mint vallástanár működött az iskolá
ban, melynek valamikor egyik legkedvesebb tanulója volt.
Az ezután következő idők már nem történetiek, oly
közel vannak hozzánk. E kor vezérembereinek munkája
még nem befejezett egész — adja Isten, hogy minél később
legyen az — tehát még nem nézhetjük a történetiró táv
latából.
,
, . ,
Meg kell elégednünk azzal, hogy ez élő vezéreink
nek mintegy jelképiesen szeretetünk s hálánk egy egy sze
rény virágszálát nyújtsuk át.
Magócsy-Dietz Sándor mint iskolai, majd egyház
felügyelő, egyházkerületi, ma pedig egyetemes tanügyi
bizottsági elnök, többféle minőségében is vezérembere
iskolánknak. Működését dicsérni nincs jogom, ama szoro
sabb rokoni kapocsnál fogva, mely hozzá fűz. Dicsérjék
helyettem „a kövek“, dicséri az uj iskola, melynek meg
alkotásában olyan nagy része van s dicsérje meg a tanári
karnak a legközelebbi múltban egyik konferenciája az ő
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érdekel, hogy mig evang. leányok csak reversalis
mellett, sőt legújabban csak áttérés mellett mehet
nek ref. lelkészekhez, tanítókhoz férjhez, addig
evang. egyházunkban nem egy lelkészné, tanítónő
ma is református vallásu — reversalis nélkül,
mert ezt tőlük nem is kértünk, se át nem térítet
tük. Mi tehát még mindig azt a régi gyakorlatot
követjük, amely szerint lehettek evang. vallásu ref.
püspöknék, esperesnék s megfordítva, s nem val
lotta kárát sem az evang., sem a református
egyház.

Én a történtek dacára is kívánatosnak tartom,
hogy ev. egyházunk továbbra is maradjon meg
a ref. egyházzal szemben eddigi álláspontján,
de természetesen csupán arra az esetre, ha
a ref. egyház is megváltoztatja mostani tör
vényét mivelünk szemben. Ellenkező esetben
nekünk is hasonlóan kell eljárnunk velük
szemben is, mint ahogy ők velünk szemben.
Ezt követeli egyházunk érdeke. Mert ma és ha
igy marad, a jövőben is, folytonosan csak veszí
tünk s gyengeségünk folytán nyerni nem nyerünk.
Evang. egyházunk részéről, tudom, ez egy fájdal
mas lépés lenne, amely szembeállítaná egyházun
kat eddig vallott s követett felfogásával Én hinni
szeretném, hogy erre nem lesz szükség, de
sikerülni fog a ref. egyház illetékes tényezőit
meggyőzni afelől, hogy ennek a kérdésnek a m
felfogásunk szerinti megoldása egyedüli és igazi
érdeke a hazai reformáció mindkét egyházának.
Ép azért kérem azokat, akikhez engem a ref.
egyházban becses baráti kapcsok fűznek, s akikkel
én e kérdésről többször beszélgettem: érvényesít
sék felfogásukat s meggyőződésüket az igazi
protestáns testvériség érdekében.
nevével kapcsolatban elhangzott s egyhangúlag helyeselt
kijelentés, mely őt „igen kedves emlékű felügyelődként
állította elénk.
Többféle minőségben vezére iskolánknak a Liedemann-lelkü Zsigmondy Jenő is, mint az iskolafenntartó
gyülekezetek közös felügyelője, egyházkerületi s rövidebb
ideig helyettes egyetemes felügyelő. Nemcsak vezér, de
atyja is az iskolának és tanári karnak. Hányszor elhang
zott a szó a tanárok között: ami a lelkünket nyomja,
terjesszük Zsigmondy Jenő elé, bölcsessége megérti, jó
szive átérzi, nagy tekintélye megvalósítja azt, aminek meg
valósítása iskolatanárok jogos vagy méltányos érdeke.
Vezérembere az iskolának, mint a két iskolafenn
tartó egyház közös képviselőtestületének egyházi elnöke :
Kaczián János. Mint a gimnázium-környéki lelkészi köré
nek szeretett és tisztelt lelkésze, e minőségben is szoros
kapcsolatban áll az iskolával.
Közvetlen gondozója iskolánknak Haberern Pál orvosprofesszor, iskolafelügyelő. Időt, munkát nem kímélő gon
dosságát, a tanárok iránt tanúsított szavakba kellőkép alig
foglalható jóságát szinte nem is tudjuk máskép megmagya
rázni, mint „az átöröklés elméletével“. Azzal, hogy anyai
ágon a nagy Liedemann Sámuelnek az „iskola barátjának“
ivadéka. Édesatyja Haberern Jonatán utján pedig még szo
rosabban hozzánk tartozik. Hisz e tudós férfiú mint gim
náziumi tanár kezdte pályáját s mint főiskolai professzor
nem kicsinyelte a középkolai munkát s több éven át mint
helyettesítő tanár tanított iskolánkban.
Uj egyetemes egyházi iskolai felügyelőnk báró
Radvánszky Albert egyházi szereplése gyülekezetünk köré
ben kezdődött. Egyetemes felügyelősége legelső napjai
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Ha a ref. egyházzal való viszonyunk ily
módon a reversalis kérdésében is közmegnyug
vásra rendeztetnék, akkor kettőzött buzgósággal
és erővel s bizonyos, hogy kettőzött eredménnyel
is, vehetjük fel a harcot és versenyt a többi
egyházakkal ez ügyben is. Két védekezésre lesz
itt szükség. Az egyik benső építő irányú munka,
mely vallásunkat tisztulttá teszi a másvallásuak
előtt is s egyúttal lehetetlenné teszi azt, hogy
csak kérjenek is tőlünk reversalist. De hogy a
reversalis megszüntetése érdekében gyakorolt cura
pastoralis bizonyos buzdítást és támogatást kapjon
az egyetemes gyűléstől, kimondatnám a legköze
lebbi ülésen, — s ez a második — hogy utasítja
a lelkészi kart, hogy mindent kövessen el a lelki
pásztorkodás intenzív gyakorlása által a reversalisadás megakadályozása, illetve a javunkra adandó
reversalisok érdekében s az ellenünk reversalist
adókat ne részesítse egyházi áldásban. Ez a leg
kevesebb, amennyit azonnal megtennünk kell, s
egyenesen
végzetes mulasztás lenne egyházunk jö 
vője ellen: megsem mozdulni a rever
salis veszedelemmel szemben
oly időben, mikor az összes egyházak nemcsak
védekeznek, de egyenesen támadnak is. Ha lel
készi karunk aztán egyházunk érdekében felveszi
a harcot ilyen értelemben is, akkor majd elválik,
hogy melyik egyháznak lesz több reversalis-nyeresége. Az eredmény felől nekem nincs kétségem.
Erre nézve lelkésztestvéreim bizonyára tud
nának nagyon sok bizonyítékot felhozni, én magam
is rendelkezem egynéhánnyal, amelyek alapján
nyugodtan állíthatom, hogy csak rajtunk múlik,
hogy mi legyünk a nyertesek.
egyikén felkereste iskolánkat, résztvett virágzó cserkészcsapatunk örömünnepén s nemes leikéből fakadó adomá
nyával adta jelét iskolánk iránt való jóindulatának
És a nagy vezéremberek sorozatát fejezhetnénk-e be
méltóbban mással, mint egyházkerületünk püspökével
Raffay Sándorral. Ezekben a nehéz időkben, melyek még
nehezebb idők jövetelét sejtetik velünk, megnyugtató érzés,
hogy egyházunk hajóját s vele iskolánk sorsát az ő lelke
irányítja s erős keze vezeti.
A nagy vezetők után méltó néhány szóval a nagy
jóltevőkről is megemlékeznünk. Jóltevőink száma légió;
a legnagyobbak: Schedius, Glosius-Artner, Wágner János,
Simonyi, Keller Terézia, Kéler Napóleon.
Ez utóbbi anyagi áldozatai mellett elsősorban jóltevőnk volt nagy szaktudásával, energiájával, mellyel uj
iskolánk építésénél oly hathatósan szolgálta egyházunk
érdekeit.
Ez uj iskola a hozzáépített templommal igaz, hogy
Pecz Samu művészeikének kinyílott kőrózsája, harmonikus
alkotása, de technikai, iskolai, pedagógiai és sok más
szempontból hathatósan támogatták: Kéler Napóleon, Zsig
mondy Géza és a római katholikus vallásu Czigler Géza
műépítész. Általában és — jóleső érzéssel kell megállapí
tanunk — a száz év folyamán iskolánk barátai, jóltevői
között tekintélyes számban voltak nemevangélikusok is.
Iskolánk érezte jótékony hatását annak, hogy nem
az állami hatalom parancsszavának, hanem az egyház s
társadalom érdeklődésének köszönhette alapítását, fejlődését.
Ez a munkától s áldozattól vissza nem riadó érdeklődés
volt mindig az éltető nap, mely az iskolai munka sikeré
nek oly elkerülhetetlenül szükséges alapfeltétele.
Sz- L.
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A két mód között az eredményesebb feltét
lenül az első, bár jelenleg szükségesnek tartom a
másodikat is. De ne gondoljuk azt, hogy bármiféle
drákói szigorú szabállyal tartós eredményt lehetne
elérni akkor, ha azt a szabályt nem támogatja
benső vonzóerő is. Ne legyünk azonban olyan
kishitüek, hogy egyházunkat ne tartsuk képesnek
arra, hogy vonzzon, erősen vonzzon másokat is
akkor, ha a benne rejlő speciális evangélikus
charizmákat egyéni s egyházi közösségi életünk
ben is kiábrázoljuk s a jövő generációt: a gyer
mekeket is erre neveljük. Hogy mi ennek a leg
egyszerűbb útja, arról majd máskor.
Most csak ennyit: vegye f e l evang. eg yh á zu n k
a reversalisok elleni k ü zdelm et tiltó rendelettel is,
de legfőkép evan géliu m i e g y h á zé p itö m u n k á va l!

Befejezésül még csak azt, hogy az e sorok
ban érintett gondolatokat határozati javaslat for
májában fogom az egyetemes közgyűlés elé ter
jeszteni. Jól esnék, hogyha ekkorra a református
egyházegyetem részéről már elhangoznék olyan
megnyugtató nyilatkozat, hogy az egyetemes köz
gyűlés a maga határozatát ne lenne kénytelen a
testvéregyházra is vonatkoztatni.
Abban azonban bizonyos vagyok, hogy
egyetemes közgyűlésünk megteszi emez önvédelmi
intézkedéseket.
Dr. Deák János.

Egyetemes agenda ügye.
Egy, a magyarhoni viszonyoknak megfelelő,
magyarnyelvű, de különösen németnyelvű, jót szer
kesztett egyetemes agendára, égető szükség volna.
— Már a háború előtt megbizattak ennek szer
kesztésével, — ha jól tudjuk, — G edu ly püspök
(magyar) és S ch m idt pozsonyi lelkész (német
agenda), akik az egyes lelkészektől bekérték az
agendára vonatkozó véleményüket és indítványaikat.
Hazai magyar lelkészek közül sokan imákat is
küldtek az illető szerkesztőkhöz esetleg felhasz
nálás végett. — Nagyon helyesen, a hazai agendában akár a magyar, akár a német nyelvűben,
a m a g ya r p a p s á g jelesebb imái és müvei foglal
janak helyet. — Az agenda ügye jelenleg sajnos
alvófélben van. Pedig minden áldozatra készek
úgy a lelkészek, mint pedig a gyülekezetek. Ha
kér. és esperességi jegyzőkönyvekért tudunk 1000
koronákat évenkint a gyülekezetektől bevasalni,
akkor agendára is kerül egyszersmindenkorra pár
ezer korona. A mozgalmat újra kellene kezdeni,
újabb dolgozatokat gyűjteni és mint az egyet,
énekeskönyvnél volt, előbb áttekintés és bírálat
végett a kéziratos va g y p róban yom atu péld á n yo k at
köröztetn i kell. A tőlünk
elszakított Schmidt
pozsonyi lelkésztől el kellene kérni, az eddig
összegyűjtött német agendára való anyagot és
azonnal megbízni valakit, aki azt tovább szer
keszti és befejezi. Világi papságunk, hithü áldozat
kész magyar földbirtokosaink is bizonyára támo
gatni fogják az egyetemes agendák mielőbbi
kiadását.
Délvidéki.
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Az evang. tanárok vándorgyűlése.
Az Evang. Tanárok és Tanítók Országos Egyesülete
május 6-án, vasárnap tartotta első vándorgyűlését Aszódon.
Az összejövetel, melynek kapcsán az egyesület Budapest—
Aszódi köre is megalakult, Dr Szelényi Ödön, a buzgó
titkár körültekintő munkája eredményeképpen fényesen sike
rült. Nemcsak a résztvevők nagy száma, (hiszen csak Pestről
több mint negyvenen jelentek meg 1), de a megtartott gyű
lésen, elhangzott szép és értékes előadások is bizonyítják
azt, hogy a már-már elaludni készült egyesület munkája
újra felélénkült, jövője biztosítva van s célját, evang. taná
raink és tanítóink összegyűjtését közös céljaik elérésére
igy a jövőben az eddiginél jobban elérheti.
A vándorgyűlés résztvevői */,11 órakor érkeztek
Aszódra, hol Dr Sárkány Ernő, leánynevelőint., Micsinay
Ernő, fog. felügyelők, Kolofont Erzsébet és Dr Osváth
Gedeon, főg. leánynevelőint, igazgatók fogadták őket s az
ö érdemük az, hogy az egész aszódi tartózkodás testvéri,
benső hangulatban, jó kedvben telt el. Az állomásról Dr
Szigethy Lajos elnökkel az élükön a templomba vonultak
fel, hol Deák János theol. tanár imáját hallgatták meg, majd
a gyűlés színhelyére mentek a bányakerület szép fekvésű,
gondozott leánynevelóintézetének szép dísztermébe. Az
egész intézet a legkedvezőbb benyomást tette a megjelen
tekre, a rend és fegyelem, a bájos leánysereg mind a jeles
igazgatót, Kolofont Erzsébetet és kedves munkatársait
dicséri.
A közgyűlés Horthy Miklós kormányzó, Klebelsberg
Kuno gr. kultuszminiszter s elsősorban b. Radvánszky Antal,
egy. felügyelő és Dr Raffav Sándor, bányakerületi püspök
üdvözlése után fogott munkájához.
Dr Szigethy Lajos elnöki megnyitójában „Testvéreim
Petőfi Sándorban“ megszólítással is jelezte, milyen vissza
emlékezésre szenteli a gyűlés első részét. Említi, hogy
éppen 90 éve került a nagy költő Aszódra s e szegényes,
de nemes kulturhagyoniányban gazdag gimnáziumban nyerte
első mélyhatásu nevelését. A centennárium legszebb emléke
leend ezen gimnázium újraépítése, de előtte a strassburgi
Jung-Goethe-szobor lebeg s úgy érzi, hogv az ifjú Petőfi
nek itt kellene hasonló emléket emelni. Magasszárnyalásu
megnyitója végén elperentálja Benka Gyulát, a szarvasi
gimn. elhunyt professzorát, majd örömmel üdvözli a gyű
lésen megjelent Dr Mágocsy-Dietz Sándor egyetemi tanárt,
a kör tiszteletbeli elnökét, 25 éves egyetemi tanári jubileuma
alkalmából.
Ezután Dr Osváth Gedeon tartott Petőfi aszódi diák
éveiről értékes és sok uj adatot tartalmazó előadást. Aszó
don lett az eddig gyengén tanuló Petrovics Sándor nagy
akaraterővel jó tanulóvá, részt vesz az eddig zárkózott
gyermek a diákmozgalmakban ; „erkölcsnemesitő“ diákegye
sületet alapit. Emelett azonban sokat olvas nemcsak iro
dalmi müveket, hanem a tudomány legkülönbözőbb ágaiban
képzi magát. Mestere Koren professzor, ki képességeit
méltányolja, bármikor költői próbálkozásai révén iskolai
feladatait elhanyagolja, bezáratja s ezzel váltja ki belőle
„első esküjét", mellyel minden zsarnokságnak hadat üzen.
Aszódon játszódik le Petőfi első szerelme a szép Cancriny
Emíliához. Előadó a rá vonatkozó adatok felkutatásával
irodalomtörténeti tudomásunk számára hézagpótló munkát
végzett; remélhetőleg lesz alkalma rá, hogy ezt szakkörök
kel közölhesse. Itt jelentkezik Petőfi Balog István társula
tánál színésznek. Tehát kicsiben előttünk áll már az egész
későbbi költő: becsületes, bár szegény, ifjú „forradalmár",
színészet iránti sikertelen vágya már itt fellép, a költészet
iránti szeretete már első kibontakozásához vezet. S bár
szigorú volt hozzá Koren professzor, „Jegyzeteidben nevé
nek említésekor hozzáteszi: „Áldja meg az Isten" — S ha a
nagy tanítvány igy ir róla, mi evang. tanárok még nagyobb
kegyelettel emlékezzünk a régi nagy professzora.
A nagy tetszéssel fogadott előadás után megalakult
az egyesület Budapest-Aszódi köre, mely elnökévé Dr
Hittrich Ödön főigazgatót, a budapesti ev. főg. igazgatóját
választotta, ki megköszönte a bizalmat, annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy ezen összejövetelt legközelebb
Budapesten ismétlik meg.
Dr Haberern Gusztáv, aszódi tanár tartott előadást
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hazai közoktatásügyünk egyik legbetegebb pontjáról, az
énektanításról. Szerinte a főhiba az, hogy látási képzeteken
alapul az egész tanítás, nem a halláson, holott ez utóbbi
több eredménnyel kecsegtet. De ezen módszer mellett is
kötelező énektanításra lenne szükség, általános részvétellel
s főleg a ritmusérzék fejlesztésére kell törekedni. A minisz
ter rendelete a reformról már megjelent, de nincs végre
hajtva. Indítványt terjeszt be részletes tantervvel s karnagyi
tanfolyamok szervezését tartja szükségesnek.
Az előadást élénk eszmecsere követte, melynek kap
csán rámutattak a különböző hiányokra, de megállapították
azt is, hogy lelkes tanárokra van szükség, mert enélkül
minden rendelet hiábavaló.
Dr Kliment Jenő pesti főg. tanár „az iskolai munka
és értékelésének módja“ c. nagyérdekü előadásában kifejezi
a tanárság régi sérelmét, hogy t. i. szavakkal elismerik a
kultúra szolgálatában végzett verejtékes munkáját, de már
látható elismerésnél (pl. kitüntetéseknél), főleg pedig
anyagi tekintetben minden más tisztviselőosztály mögé
került az u. n. „tanszemélyzet“. Így a művelődéstől, civi
lizációtól elmaradt a tanár, hogy is telhetnék ilyenre,
mikor pl. májusi felemelt összes illetményei sem tesznek
ki a VI. fizetési osztályba sem többet 40—42 koronánál.
Református
testvéreink
Hódmezővásárhely
indítvá
nyára az 50 kg-os buzatandijat mondták, mint legkisebbet,
melynél nagyobbat minden intézet megállapíthat. Ez elöl
nekünk sem szabad kitérnünk, mert önzéssel sem vádol
hatnak, hiszen csak iskoláinkon segítünk s esetleg olyan
illetmények fedezésére fordíthatjuk, amelyektől állami kar
társainkkal szemben elestünk, pl. betegsegélyzés, egyes
helyeken lakbérpótlék.
Az előadó indítványát a buzatandijra vonatkozó
lag egyhangúlag magáévá tette s Dr Mágocsy-Dietz Sándor
indítványára az egyetemes tanügyi bizottság utján igyekszik
érvényesíteni Dr Oravecz Ödön pótló javaslatával együtt,
mely szerint a családtagok elvesztett vasúti kedvezménye,
a hadviseltek ki nem utalt segélye s a betegsegélyző meg
alapítása iránt is lépések tétessenek.
Ezután Dr Szigethy Lajos ismertette a nemállami
tanszemélyzet nyugdíjintézetének felállításáról szóló rende
letet. Üdvösnek tartja, különösen a tanítókra nézve jelent
haladást; az állami tisztviselőkkel majdnem teljesen egyenlő
elbánásban részesíti őket, 60 éves korban nyugalomba me
hetnek, 20 éves koruk előtti szolgálatuk is számit, lakbér
nyugdijat kapnak stb. A theologiai tanárok lelkészi szol
gálata tekintetbe jön, a szolgákat is felveszi a nyugdíjinté
zet. Egyes méltánytalan pontokra nézve módosítást indít
ványoz, amihez a gyűlés hozzájárul.
A gyűlés befejezése után a leánynevelőintézet étkező
jében, virágokkal díszített asztaloknál, jutányos áron igen
jó ebédet kapott a társaság; hangulatát nagyban emelte a
bájos leánysereg, mely az asztalnál felszolgált. A szives
vendéglátásért különös hálával tartozunk Dr Sárkány Ernő,
leányiskolái felügyelőnek és Kolofont Erzsébet, igazgató
nőnek. A társasebéden elhangzott üdvözlések közül kiemel
jük Koren professzor, Petőfi mestere dédunokájának, Sulek
József pesti kartársunk feleségének bensőséges üdvözlését.
De nemcsak testi javakban részesítette a leánynevelő
intézet vendégeit, hanem művészi élvezetben is. U. i. dél
után 4 órakor a növendékek sikerült hangversenyt rendez
tek s itt a szavalatban, zongorázásban való készségük
mellett, fegyelmezett énekükkel beigazolták azt, hogy ének
tanításunk a tanárok lelkesedésétől függ, ahol olyan lelkes
tanitó van, mint a leánynevelőben, ott a siker el nem marad.
Megtekintette a résztvevők serege Petőfi gimnáziumát,
melynek egyszerű padjai közt sok kiváló embert neveltek.
Gyönyörködött a rajzteremben, melynek falait Velten
Armand rajztanár művészi falfestményekkel ékesítette. Két
k épe: a „Galgapartihoz“ s „Füstbe ment terv“ c. költemé
nyeket illusztrálja. A díszítő festményeket növendékek ter
vezték s készítették. Ide gyűjtötte a gimnázium Petőfi
ereklyéit, többek közt az anyakönyvet s naplót, melyben
a kis Petrovits Sándor osztályzatai olvashatók.
Ezzel a vándorgyűlés véget ért s még csak a baráti
körben eltöltött órák, a kedves vidéken tett séták egészítet
ték ki a szépen sikerült kirándulást, melynek pesti részt
vevői a késő esti órákban értek vissza a füstös fővárosba.
Dr Böhm Dezső.
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KÜLFÖLD.
Lutheránus világkonferencia lesz augusztus hó
19—25. napjain Eisenachban. A konferencia színhelye a
székesegyház, a hercegi palota gyüléstermei és Wartburg
vára lesz. A vasárnapi megnyitó istentisztelet után hétfőn
nyilvános ünnepély tartatik s ezen a jótékonyságáról
Európában mindenütt ismert Morehead professzor fog
beszélni. Kedden reggel zártkörű tanácskozások kezdődnek.
Szó lesz a lutheri egyház egyetemes jellegéről és más
egyházakhoz való viszonyáról, továbbá a szórványokról
és azok gondozásáról. Vasárnap (25-én) a világ nem
keresztyén országaiban történő lutheránus misszióról lesz
szó. Az eisenachi világkonferenciától áldásos kihatást vár
magyarhoni ev. egyházunk is.
Szovjet-Oroszországban, Moszkvában, az év elejé
től megjelenik egy folyóirat: „Az atheista“ címmel. Az első
szám programm-bejelentő vezércikke ezt a cimet viseli:
„Harcra fel minden népek istenei ellen !“ Mondanunk se
kell, hogy ez a papiros-szörnyeteg főképpen a keresztyénségre lövöldözi mérges nyilait. A folyóirat 5/6. száma
egyik cikkének a végén ezt irja: „Reméljük, hogy a leg
közelebbi atheista tüntetésben a felnőtt elvtársak is részt
fognak venni“. Az érett gondolkozásu emberekre tehát
még az istentelenségben tobzódó Szovjet-Oroszországban
sem tud hatást gyakorolni a véres zászlók alatt szervez
kedő atheizmus. Mi hisszük, hogy csak erősödnek és meg
tisztulnak keresztyénségükben a Krisztus zászlója alatt
csoportosult, sok háborúságot szenvedő, hitüket fel nem
adó mártir-lelkek.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Irodalom berkeiből.
A M. Prot. írod. Társaság folyó hó 3-án tartotta
Vargha Gyula elnöklete alatt a Ráday-könyvtár termében
régóta várva-várt választmányi ülését. Azon az előkeszitőbizottság által elkészített uj alapszabálytervezetet olvasta
fel Madai Gyula titkár, amely szerint a jövőben a Társa
ság célja nemcsak „az evang. prot. tud. egyházi és népszerű
valláserkölcsi irodalom mivelése, hanem a prot. irók, tudó
sok és művészek összegyűjtése és az egyház szellemi éle
tével állandó kapcsolatban tartása“. Evégből tagjai is három
félék lesznek, u. m .: pártfogó, rendes és választott tagok.
Utóbbiakat az ismertebb nevű theológusok, tudósok, magyar
irók és művészek közül a Társaságnak erre hivatott szerve
szótöbbséggel és titkos szavazással választja. A Társaság
az uj, egyhangúlag elfogadott alapszabályt szentesitő köz
gyűlését egy nagyobbszabásu ünnepéllyel kapcsolatban az
ezidei ref. konvent idejében junius 10—12. között fogja
megtartani. A szept., esetleg okt. havában újból megjelenő
Prot. Szemlére Baltazár püspök az amerikai gyűjtésből
ötszázezer koronát engedett át, amelyet is a Bendl H. pénz
tárosnál lévő vagyont Balogh J. és Ravasz L. indítványára
nyomdapapiros vásárlására fog a Társaság fordítani.
A választmányi ülésen a Társaság jövőjét illetőleg bizakodó
hangulat uralkodott. Szép múltjánál és nagy hivatásánál
fogva uj köntösében is megérdemli a lelkes anyagi és
szellemi támogatást. Tehát Isten nevében előre! Ott
aztán „kalvinizálódhatunk és „lutheranizálódhatunk“ köl
csönösen !
Sz.
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A D éák-téri templom , iskola és egyházi
épület tatarozására 1923. évi április hó 30-ig
adakoztak:

10,000
koronát adtak: Mehnert Ernőné, br. Radvánszky Albert, Janisch János, Biehn János, Lingel János,
Wach Keresztély és neje, Dr. Zsigmondy Jenő, Krausz
Arnold, Dr. Fleischl Sándor, „Kéve“, Vas Izidor, Zsig
mondy Géza, Dr. Németh Ödön, Salgótarjáni kőszén
bánya r.-t. — 5000 koronát adtak: Dr. Raffay Sándor,
Maurer Ferenc, br. Solymossy Lajos, Dr. Thébusz Béla,
br. Solymossy Jenő, Pesti sütöde és molnárok gőz
malmi r.-t., ÖZV, Láng LászlÓné.
(Folytatjuk), ^
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EGYHÁZI ÉLET.
Napról-napra nagyobb terheket ró a Lijther-Szövctség kállaira lapunk fenntartása. S mivel a fokozódó drága
ság közepette nincs más mód, azért ismételten appellálunk
hittestvéreink áldozatkész evangéliumi lelkületére, jöjjenek
sajtóügyünk támogatására. Az előfizetési díjkülönbözetet,
hátralékaikat küldjék be s amit lehet, tegyenek meg laputik
terjesztése érdekében.

f Kaczián János. A pesti magyar egyház
nak mélységes gyásza van. Harmincnyolc éven át
hűséges lelkipásztorát tisztelte és szerette a buda
pesti egyházmegye esperesében, aki hosszú, nehéz
szenvedés után május 8-án visszaadta idő előtt
megfáradt lelkét Istenünknek. Megrenditőn hatott
halálának hire mindenütt ahová csak eljutott, annál
is inkább, mert mindenfelé a szeretet, a jóság
sugárait lövelte lelke, ahová csak eljutott szava, s
bár régóta rajta volt a nehéz kereszt, de mégis
hittük, bíztunk benne, hogy a miénk lesz még.
Isten máskép akarta. Mi nem tehetünk mást, mint
hogy elmondjuk: legyen meg az ő akarata. Sokat
munkálkodott. Több mint 10.000 tanitvány került
ki vallástanári keze alól az életbe, de nemcsak ez
a sereg, hanem híveinek ragaszkodó szeretete is
együtt szomorkodik a mélyen sújtott családdal,
amelynek egyik virágszálát most vitték volna a
boldogság révébe, de az elfáradt apa már nem
tudta leánya esküvőjét megvárni. Csöndes meg
nyugvást kívánunk övéinek, beletörődést Isten
akaratába. Neki pedig, az Ur hűséges szolgájának
legyen édes a pihenés, üdve örök ott, ahol az
igazság koronája várja a hűséges lelkeket. Legyen
emléke áldott.

Dr. Raffay Sándor püspök gyásza. Május
4-én kisérték utolsó útjára özv. Dr. Dillnberger
Emilné, sz. Palesch Malvin úrnőt. Dr. Raffay
Sándor püspök anyósát, aki hosszú nagy szenve
dések után pihent el örök álomra. Nehéz keresztet
hordozott utolsó éveiben. Számára már megváltás
volt a halál. Legyen könnyű a sirhant neki és
szeretteinek a csöndes vigasztalódás és megnyug
vás Isten akaratán.
A p esti V eres Pálné-Hceum május 17-én és 18-án
esti ‘/*8 órakor meseelőadást rendez. Szinre kerül Poldini:
Hamupipőke c. 3 képből álló daljátéka, továbbá Tompa
virágregéi szinre alkalmazva. A növendékek lelkes munká
val készülnek erre az estre, melyre minden érdeklődőt
meghív az igazgatóság.

Vasárnapi iskola Kiskörösön. A 16 éve megalakult
kiskőrösi Evang. Nőegylet a hitélet mélyítése érdekében a
a múlt év őszén megkezdve minden vasárnap d. u. vallásos
összejöveteleket tartott, melyeken Jézus életének ismerte
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tése, majd a kér. erkölcstanból vett szemelvények nyúj
tottak táplálékot a felnőtt hallgatóságnak ima és ének
kapcsán. Most Furia Zoltán ottani vallástanár kezdemé
nyezésére e d. u. összejövetelek átalakultak rendszeres
oktatási órákká, melyeken a felnőttek vallásos ismereteinek
kibővítésére sorozatos előadásokat tart a kér. hittanból.
Hogy pedig a hallgatók száma növekedő legyen, minden
résztvevővel megígérted, hogy a következő előadásra leg
alább egy újabb hallgatót hoz magával. Örömmel vesszük
a hirt tudomásul s közöljük más gyülekezetek pásztorainak
buzdítására. Furia Zoltánnak pedig kívánjuk Isten áldását
fáradozására.
Zeneakadém iai Petőfi ünnepünkhöz. Egy állam
titkár, aki egyházi dolgaink iránt szívesen érdeklődik
s igy a zeneakadémiai Petőfi ünnepünkön is jelen
volt, azt mondotta, hogy „tíz év óta nem látott abban a
teremben olyan szolid, úri közönséget, mint amelyik a mi
ünnepünkön részt vett". Valahogy tényleg úgy is volt.
A zsúfolásig megtelt sorokban ott volt illencfalvi Sárkány
enő táborszernagy és neje, vitéz nagymegyeri Raics
Cároly tábornok, azonkívül báró Kaas Albert, Dr. Zsig
mondy Jenő, Dr. Zsigmondy Géza, Dr. Halászy László,
Dr. Rásó Lajos és mások számosán a pesti egyházi előkelő
ségek közül, akik eljöttek, hogy szemtanúi legyenek a
pesti lutheránia első zeneakadémiai szereplésének. S való
ban impozánsan érvényesült a rengeteg sok fáradtságnak
eredménye, amivel Fuszek István a Lutheránia elnöke,
Dr. Böhm Dezső a karigazgató és egyik lelkész, Győry
Lóránt irányítása mellett, a Lutheránia énekkarának min
den egyes lelkes, melegszívű tagjával karöltve készítette
elő az ünnepélyt. Bár néhány szomorú lemondás rövi
dítette a műsort, de kiváló művészeink és énekkarunk olyan
elsőrangú műsort nyújtottak igy is, hogy méltó volt Petőfi emlé
kéhez. Impozáns látvány volt a megnyitó és a végén befejező
karénekhez felsorakozott Lutheránia hármas kara. Nem
különben a gyermekkórus bájos éneke és a nagy kar
számai, köztük különösen a Hubay: Talpra magyarjának
egész uj felfogás szerinti interpretálása és ugyancsak a dongó
kar. Sok munkával, de igazi evangélikus áldozatos lélekkel
készültek a kiváló karnagy, Mendöl Ernő vezetésével a
.dalban találkozó lutheránusok" hölgyek és urak a be
mutatkozásra s örömmel állapíthatjuk meg, hogy teljes
sikerrel. A műsor számai közül egyik nagyobb hatásbváltott ki, mint a másik. Győry Lóránt ny. miniszter meg
nyitója és könyeket fakasztó. 2 kis gyermek által tolmá
csolt versecskéje, Basilides Mária szuggesztiv erővel ható
éneke és a készséges lelkű Szemere Árpád hatásos dalai,
Dr Pékár Gyula, v. államtitkár Petőfit méltató, az est
fénypontját képező meginditóan szép beszéde, Hamvas
József poétánk magasszárnyalásu költeménye és Dr Kesztler
Ede művészi nagyvonalúságról tanúskodó szavalatai, mind
egy-egy feledhetetlen emléket hagytak hátra alhallgatóságban.
Ezt a benyomást szinte észrevétlen fokozta és mélyítette
Dr Böhm Dezső igazgató elsőrangú művészi készségről
tanúskodó zongorakisérete, aki erről az oldaláról úgyszólván
alig volt ismeretes s most egyszerre nagy sikerrel vonult
be prot. zenekultúránk elsőrangú munkásai közé. Igazi
nagy örömöt szerzett a Lutherániának Vadas Gábor kiváló
orgonaművészünk is, aki igazán nagy hálára méltó kész
séggel növelte tehetségével az est művészi nívóját s
reméljük, máskor is lesz még találkozásunk a zene
kultúra terén.
Az estély úgy anyagilag, mint erkölcsileg és művészi
szempontból kiváló volt. De ennek megállapításánál el
nem mulaszthatjuk, hogy külön elismeréssel ne adózzunk
Mendöl Ernő karnagynak, a .Lutheránia“ vezetőjének, ki
egész szivét, tehetségét és lelkét belevitte a munkába,
hogy a „Lutheránia“ zászlóját diadalra segítse.
S aki az örök álmok világában fogadta a hódolatot,
Petőfi Sándor, akinek fehér szobrát hálás és büszke
kegyelettel vette körül hittestvéreinek koszorúja, talán
büszke is volt ott .odaát“, arra a néhány szál virágra,
amit rajongó hívei nyújtottak neki.
Nagy hálára kötelezte a Szövetséget a Pallas-nyomda,
amely buzgó hittestvérünk, Sauer Klárika közvetítésével
az összes nyomdai munkálatokat díjtalanul végezte el s
ezzel egy hatalmas összeggel járult hozzá N a Petőfigimnázium felépítéséhez.
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Petőfi-emléktáblát fog beilleszteni a Deák-téri épü
letek falába a Luther Szövetség ifjúsága annak emlékére,
hogy százados emlékű nagy költőnk középiskolai tanulmá
nyait a pesti evangélikus gimnáziumban kezdte meg.
Elég kellem etlen . . . Egy angol kath. tudományos
társaság szövegkritikai alapon dolgozza fel a latin nyelvű
szentirás codexeket. Amint az a görög nyelvű kéz
iratok birodalmában már megtörtént, úgy akarják a latin
textusokat is rendezni. E munka közben jöttek rá arra
a különben elég kellemetlen tapasztalatra, hogy a
kath. egyház hivatalos tekintélyben álló Vulgala bibliájának
nincs kézirata. Vagyis egyetlen olyan codex sincs a sok
közül, amely szóról-szóra pontosan tartalmazná a ma is
hivatalos kath. latin biblia szövegét.
A konfirmációi ünnepet a Deák-téri magyar egy
házban pünkösd másodnapján fogja megtartani Dr. Raffay
Sándor püspök a d. e. 11 ó. istentisztelet keretében.
A Gyermeklutheránia Mendöl Ernő karnagy veze
tésével május 26, 27. és 28-án este 6 órakor fogja az évi
rendes hangversenyét megtartani. Belépőjegy nincs. Ülő
helyek előre biztosíthatók a Deák-téri lelkészi hivatalban.
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ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B etö réses-lo p á s biztosításokat.
Élet- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át.

biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p este n , IV., Fövám -tér 2, fé le m e le t.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.

Ruttkay S.:

P á ly á z a t.
A Deák-téri polg. leányiskolánál megürült
rajz- és kézimunka tanárnői állásra pályázatot hir
detnek. Bővebb felvilágosítást az igazgató nyújt.
A kőszegi ev. leánynevelő-intézet tekintettel
arra a sok nehézségre, amelybe fiatal leányoknak
magukban való nyaraltatásuk ütközik, julius és
augusztus hónapokban rendszeres kirándulásokkal
és sportolással egybekötött leány nyaraitatást ren
dez. Bővebb tájékoztatót küld az intézet igazgató
sága.
Kiadásért fe le lő s: PAP FERENC.

„Konfirmandusok könyve“
Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Szent
királyi-utca 51), Kókalnál és a szerzőnél Szarvason.
Ára bérmentve 25 korona.

M in d e n k in e k sziv es tu d o m á s u l!
A Gyurátz-féle „H it o lt á r a “ és „ L e lk i v e z é r " imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepeit költőpap:
Sántha Károly: „ B u z g ó s á g k ö n y v e " cimü imakönyvé!.
Ára: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 25 K.
Alapárak szorzandók az érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

LUTHER-TÁRSASÁG
EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

Ügyvédi és biróí vizsgára,

Budapest, Vili., Üllői-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapestt és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquiumokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes- sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

Uj imakönyv fiatal nők számára!
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„Szoros kapu, keskeny ut”
Elmélkedések és imádságok protestáns leányok számára
I r t a : C Z E G L É D Y SÁNDORNÉ KÓSA MARGI T
,

Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű.
Ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

BU D A PEST

^

SZEGED

IV., Váci-utca 51, II. em.

T e m p l o m - t é r 5. szám

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

K |S aT J V A D A R si !P Á !P A
Postafiók 12.

e)jb
Ugyanitt megrendelhető

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t: tűz-, jég-, betörés,
baleset-biztosításokat.—
Legelőnyösebb feltételek.

+

Képviseletek az ország
m in d e n v á r o s á b a n
:: és k ö z s é g é b e n . ::

K ö z ö n sé g es v a s á rn a p i im á d sá g o k
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 58282.

IX. évfolyam.

Budapest, 1923. május 20.

20. szám
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Alapította: P r. ttaWay S án d or

Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

S zerkesztésért felelős:

Megjelenik minden vasárnap.

Dr. C sen g ö d y L ajos
Kiadja a LUTHER SZŐVETSÉQ

A pünkösdi lélek.
Békességet hagyok néktek . . .
Ne nyugtalankodjék a ti szive
tek és ne féljen, jan. 14—24.

Hiszen ha még csak álom volna is ! . . . nyomasztó,
nyugtalan volna . . .
Még akkor is nehéz álom lenne a mai élet.
Még ha csak egy mese volna is . . . .
Még akkor is gonosz, rémes, meseszövö agy ter
méke lenne . . .
Oh, hogyne nyugtalankodnék a szív, ha tud még
érezni, hogyne háborogna a lélek, ha még nem tudott elfásulni egészen . . . .
De mégse . . . .
Ne, ne nyugtalankodjék a ti szivetek, hangzik alá
az égi szó, a pünkösdi napsugár, a pünkösdi harmat, a
pünkösdi illatár, a pünkösdi lélek lehelletének szárnyain . ..
Ne nyugtalankodjék a ti szivetek, se ne féljen, szól
biztatón felénk az Ég küldötte . . .
Az a szív ! Amelyet úgy ostromol, úgy hány, vet,
dobál a világ nyomorúságának háborgó tengere, hogy
remegve les a pillanatra, mikor csapnak össze felette vég
leg a tarajos habok s merítik a végmegsemmisülés örvé
nyeibe . . .
A szív ne féljen most se, amely csak egyszer is
fölfigyelt a jézusi békesség örök harmóniát...£3ongó édes
dallamára. Ne féljen az ilyen szív, hisz övé minden . . .
A bűvös belvilágnak szellemvirágtól himes, gazdag,
kincses téréi, ö v é az álom, minden színével, pompájával.
Az ábránd, sejtelmes, halk zenéjével. A képzelet, melynek
korlátokat nem szabhatnak e földi szűk határok, ö v é a
béke, a nyugalom. Mása annak, amit az erdők csendje
lehel felénk, ami a csillagfényes éjszakákon ölel át me
lengetőn, édesen. A béke, mely az életvihar zúgásából
kiemel, a nyomort, az ínséget aranyvarázs fátyolával szövi,
fonja át meg át, amely belső derűvel, mosollyal, lélekvirággal szórja s hinti be az élet sáros országutját. S
aztán . . . aztán, végül Oda emel fel, ahová már nem ér
el a földi vad köoyöklések, durva tülekedések felhőket
ostromló vásári lármája.
A ti szivetek — oh Szent-Békesség hordozói — ne
nyuglalankodjék és ne féljen.
Van vége mindennek.
Kigyómarásnak, kutyaharapásnak, farkasüvöltésnek
épugy, mint a még ennél is fájóbb életcsalódásnak, nyo
mornak, szenvedésnek.
És a lélek, a pünkösdi lélek könnyedén kibírja és
állja ezt is . . .

E lő fizetési ér fé lé v r e 6 0 0 kor.
E gyes szám éra 3 0 k o ro n a .
Hirdetési árak m eg eg y ezés szerint.

Krisztus Lelke.
Krisztus Lelke, Isten Lelke leszállt az
apostolokra és megalapította a megértő ember
szeretet közösségét, a keresztyén anyaszentegyházat.
Ebben a szent közösségben az összes hívőknek
szive-lelke egy vala és ha volt valakinek valamije,
az kész örömmel megosztotta mindenét a másik
kal, hogy ne legyen köztük senki nélkülöző. Mert
nem is illik, hogy az egy Atyának gyermekei, a
Testvérek, a szeretet osztó igazságának megcsúfo
lására elnézzék egymás nyomorúságait.
Ilyen volt az első pünkösd után a Krisztus
ban hívők közössége.
Azóta sok pünkösd elmúlt s velük együtt
elmúlt a Krisztus egyházából a Krisztus Ldfce is.
Ma már más lélek él és uralkodik a hívők tábo
raiban. Morosensis az Egyházi Lapok májusi szá
mában Időszerű kérdések címén ezt a más lelket
szólaltatja meg, melyhez a Krisztus Lelkének iga
zán semmi köze nincsen. A gazdagok és a telhe
tetlenek, az irigykedök és a szeretetlenek lelke ez.
S Morosensis cikke után most már bizonyosra
vesszük, hogy a Krisztusban hívők táboraira is áll
az Ur mondása: „Könnyebb a tevének a tü fokán át
bújni, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába“.
A sok százezer holddal rendelkező pápás egyház
megirigyli és elpanaszolja még azt a néhány hol
dat is, melyet az állam pénzbeli segélyének meg
váltása címén földben kérünk a protestáns egy
házak számára. Micsoda kicsinyes, micsoda ala
csony gondolkodás szülötte az a cikk! Csodáljuk,
hogy komoly ember megírhatta. Különben, lehet,
hogy Morosensis ur nem is komoly ember. De ha
komoly is, bizonyos, hogy nem sok van benne a
Krisztus Leikéből. Mert ha volna, nem irigyelné
mástól, hogy az is élni akar. Végtére is élni min
denkinek joga van, csak e jogának gyakorlásában
mást meg ne rövidítsen.
Morosensis ur azonban azt mondja, hogy a
protestánsok kívánsága a katholikusok ellen irányul
és azok érdekeibe ütközik. Furcsa logika! Az állam
a nagyobb birtokokból váltságul bizonyos dara
bokat elvesz és a saját tulajdonává teszi. Ezekkel
a birtoktestekkel az állam azt teszi,, amit jónak lát.
Értékesítheti vagy kezelésbe veheti. A protestáns
egyházak vezetői most azt kérték a kormánytól
hogy a rengeteg számolgatással és tévedésekkel
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kiigazításokkal és panaszokkal járó pénzbeli állam
segély fejében adjon az állam ezekből a birtokok
ból az egyháznak, hogy azokból fedezhesse szük
ségleteit. Mi sérelme lehetne ebben a pápás egy
háznak, józan ésszel megérteni nem lehet. Csak a
mohó telhetetlenség és a kicsinyes irigység indít
hatja egyesek lelkét a gyűlölködés szitására és
„kíméletlen harc indítására“, ami Morosensis urnák,
úgy látszik, egyetlen célja. Hanem hát állunk ez elé is.
Bízunk a katholikus egyház híveinek józan többsé
gében, akiket az ilyen sekélyes gondolkozásu cikkek
nem fognak felizgatni a kultúrharc veszedelméig.
Csak azt kérdezzük most a Lélek kitöltetésének
ünnepén: miért nem tárnak keblet a Morosensisféle urak is az Isten Lelkének, amely a megértés
nek, a méltányosságnak, a testvérszeretetnek és az
egymás megsegítésének a Lelke? Nekünk most is
csak egy fohászunk van a megtámadtatás szomorú
ságához: Szálljon le az Istennek világositó szent
Lelke mindazokra, akiknek szive és elméje sötét
ségben tévelyeg!
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM llllllllllllllllllllllllllillllllllllll

Vegyetek Szentleiket — emberek!
Isten kegyelméből megértük a legpoétikusabb
ünnep reggelét is. A természet legszebb pompájá
ban kínálja ingyen való gyönyörűségeit gazdagnak,
szegénynek egyaránt. Keblünk megtelik áhítattal
és hálával az Űr iránt, aki minden tavasszal fel
ékesíti a mezőket és térségeket.
És mindazért az adományért, amit emberi
véges elme csak felmérni sem tud, nem kíván
tőlünk egyebet, minthogy az ő parancsai szerint
éljünk. Hogy mint Jézus felszállott a földről a

Pünkösdi Rózsa.
Kert a világ, virággal telve,
Csak sok gyom is ne volna benne!
Irtsuk a gyomot gyökerestül,
Egész egy életen keresztül!
Mire való a gaz a kertben ?
Szemét, gyönggyel összekeverten ?
Arra való a föld szemetje,
Hogy szép lélek azt ne szeresse.
Kertészkedjünk, lékünk virága,
A hit, legyen előttünk drága;
Hit gyökere szivünk földjében,
Koronája fent van az égben.
Szivei szívhez, kart karba fonva
Kertészkedjünk éj- és naponta
Az ezeréves szép hazáért,
Ős jogáért, igazságért!
Mig hulldogál szemünk harmatja,
Imánkat Isten meghallgatja,
Imánk szent Jóslat. Jóslatunk e z :
„Magyarország nem volt, de lesz!u

mennybe, mi is emelkedjünk fel lelkűnkben arra
a magaslatra, ahol akaratunkat és cselekedeteinket
nem gyarló emberi célok, hanem tisztultabb
erkölcsi felfogás, örökéletü és örökbecsű ideálok
és eszmények irányítják.
De ha körülnézünk, azt látjuk, hogy még
mindig sokan vannak, akik nem értik meg az
isteni parancsot. Nem hallják meg a fehér galamb
szárnyának csattogását, nem veszik magukhoz azt
a Szentlelket, amely képessé tesz mindnyájunkat
arra, hogy a szeretet nyelvén szóljunk egymáshoz.
Mintha nem egy Atyának volnánk gyermekei!
Némelyek közülünk elsőbbségért versenyeznek.
Hatalomra törekednek, mert uralkodni akarnak
minden áron,
A napokban kezembe akadt a katholikus
tanítóság hivatalos lapja a „Nemzetnevelés.“ „Katho
likus tanügyi élet“ cimü vezércikkét végigolvasva,
nem kis lelki gyötrődéssel tettem le a lapot
kezemből.
A tanügyi lapok vezércikkei még mindig
sérelmekről Írnak. Ez azt bizonyítja, hogy a kultúrát
csak ünnepi szónoklatokban helyezik az első helyre.
Még mindig csak panasz és újra panasz hangzik
azoknak ajkairól, akik a legszebb hivatást töltik be.
De a „Nemzetnevelés“ vezércikke más szem- ’
pontból is elszomorított.
Amikor ennek a szerencsétlen, elárvult nem
zetnek az egész világon nincs egy barátja sem,
amikor farkasként ólálkodnak szükreszabott kará
munk körül ellenségeink, a cikkiró azon kesereg,
hogy „a többségben levő katholikus tanítóság között
nem lüktet pezsgő, mozgalmas katholikus tanügyi
élet.“ Felsorakoztatja a számokat, megállapítja,
hogy a katholikus tanítóság a többség, tehát őket
Lesz, ha mind egymunkába állunk,
Lesz, ha búbajjal szembeszállunk,
Lesz, ha hevít pünkösdi Lélek,
S virulni fog uj, boldog élet.
Ez lesz a várva-várt nagy ünnep,
Feslő rózsája örömünknek.
— Pünkösdi rózsa, nyílj ki szépen,
Istennek gyönyörű kertjében!
Sántha Károly.

A piramis.
Egy kiváló építőművész tervezett egyszer egy
nagyszerű piramist. Felépítéséhez sok munkásnak
hosszú, éveken át tartó nehéz munkájára volt szük
ség. Az egész falu lakosságának már második
nemzedéke dolgozott rajta, de munkájuknak látszó
lag alig volt eredménye. A befejezetlen épület,
amely barátságtalan, piszkos kőtömbökből állott,
nem sok örömet szerzett annak, aki egész életén
át az építésén dolgozott.
A munkások nagyrésze gondolkodás nélkül
hordta a követ. Küzdött öröm nélkül a megélhe
tésért. Nem töprengett azon, érdemes-e élni, mikor
élete csak a létfenntartásért való küzdelem?
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illeti meg az irányitó szerep. S hogy ezt biztosít
hassa, nem elégszik meg csak a róm. hath, isko
láknál megválasztott róm. kath. felekezeti tanítókra
való utalással, de seregszemléjében számba veszi
a községi és állami iskolákat is, amelyeknek cikk
író szerint, túlnyomó többségében katholikus tanitók
működnek.
Mondhatom, hogy a mai időket
semmiesetre sem tartom alkalmas
nak arra, hogy szeparatisztikus
törekvéseket tenyésszünk ki minden
vonalon.
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ezt a szót külön is aláhúzza — katholikus tanitók
a számarányuknak megfelelő jogos helyet biztosítsák
maguknak a tanügyi életben.
Hát hogy gondolja ezt a tisztelt cikkíró úr?
Katholizálni akarja a tanügyet ? Egyelőre csak a
községi és állami tanitók felé sandít, de idővel a
protestánsokra is rákeritené a sort?
Nem, tisztelt cikkkiró úr!
A tanitók akár katholikusok, akár
mások, egyformán a nemzeti kul
túra apostolai,

A katholikus tanítóság sem arrogálhatja magá
nak azt, hogy a többség, az erősebb jogán, a maga
Ízlése szerint form álja át a tanügyi életet. És nem
vehetnők megnyugvással, ha a községi és állami
iskolák róm. kath. vallásu tanítói a katholikus
szervezetekbe tömörülnének s a »pezsgő, mozgal
mas katholikus tanügyi élet“ nekilendülésében
tevékenykednének.
Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy félre
értsenek. Nekünk semmi kifogásunk sincs az ellen,
hogy a katholikus tanitók egyesületei a körükbe
tartozó tagokkal a legpezsgőbb tevékenységet
fejtsék ki. De azt már sehogysem tartjuk meg
engedhetőnek, hogy — amint az Haller István
miniszterkedése alatt megtörtént — községi és
állami tanítókat kényszerítsenek bele katholikus
szakszervezetekbe.
Cikkíró roppant fájlalja azt is, hogy a tanügyi
életben nem vezet és nem érvényesül a katholikus
szellem. És itt kifejezetten nem a katholikus
egyesületek tanügyi életére gondol. Ellenkezőleg.
Azt sürgeti és azt óhajtja, hogy a tényleges — s

a nemzeti érzés, hazafias gondolkodás veteményezői és gondozói. És tagadjuk, hogy a mi vallási
érzületünkhöz való hűséges és állhatatos ragasz
kodás akadályozna bennünket abban, hogy nem
zetünk iránt érzett és vallott kötelességünket telje
sítsük. Ereky Károly mondotta a napokban, hogy
lehet valaki jó keresztény anélkül, hogy egy
párthoz tartozna. Mi ezt az igazságot akként
variáljuk, hogy lehet valaki jó hazafi, hivatását
lelkiismeretesen betöltő tanító, ha nem is katholikus.
És lehetnek a magyar nemzeti érzés bástyái azok
az iskolák is, amelyeket nem az a bizonyos katho
likus szellem leng át.
Ne vegye rossz néven tőlünk a „Katholikus
tanügyi élet“ Írója, ha hivatkozunk nemcsak
Csonka-Magyarország, hanem az elszakított részek
protestáns közép- és főiskoláira is, amelyek a leg
acélosabb jellemű, törhetetlen és tántoríthatatlan
magyar kiválóságok egész seregét nevelték fel.
Ma ezek reménységeink bölcsői. Ne bántsuk meg
az amúgy is rettenetes sorsban vergődő véreinket
azzal, hogy itt a szabad magyar földön a katholizálás lobogóját bontogatjuk.

De voltak olyanok is, akiket nem elégített ki
ez a szomorú, nehéz robot, gondolkozni kezdtek
azon, miért van keblükben a vágy egy szebb,
szabadabb, tartalmasabb élet után, miért vannak
képességeik, ha sorsukat, munkakörüket a szüle
tés, a kifürkészhetetlen véletlen dönti el ? Miért
van meg minden emberben a szabad lélek, amely
saját hivatása, vágyai szerint akar élni, ha a tár
sadalom arra kárhoztatja őket, hogy ezren dol
gozzanak egész életükön át egy hozzájuk hasonló
ember szeszélyéért? Annyi kérdés merült fel ben
nük egyszerre, amelyre nem tudtak felelni, hogy
kegyetlennek, értelmetlennek látták az életet. Rab
szolgaság volt nekik az élet, amelytől szerettek
volna szabadulni.
De voltak olyanok is, bár ezek voltak leg
kevesebben, akik másképen igyekeztek megfejteni
az élet kérdéseit. Munkájuk célját keresték először.
Ami készen volt belőle, abban néni sok örömük
telhetett, de nem csüggedtek. A tervező céljait
kutatták, mi lesz a műből, ha befejezték? Minél
jobban beleélték magukat a művész terveibe,
annál szebbnek, nagyszerűbbnek tetszett az épület,
amelyet el kellett készíteniük. Elragadta őket a
művész lelkesedése és minden haladást, amit
az építkezés mutatott, örömmel üdvözöltek. Be

látták, hogy nem a pharaónak, dolgoznak, hanem
egy nagyszerű eszme megvalósításáért küzdenek.
Belátták, hogy szépet és nagyot alkotni öröm, ha
még oly kicsi is a szerepük a közös munkában,
hogy az, amit végeznek, nem robot, de alkotás,
ha azzá teszik azáltal, hogy erejüket, lelkesedésü
ket, odaadásukat, szóval egész lelkűket beleviszik
a munkába. Belátták, hogy nagyot alkotni csak
sok ember egyesült, fáradságos munkája árán
lehet. Érezték, hogy a céltudatos, jól végzett munka
örömet okoz, örültek annak, amit maguk alkottak,
bármily durvának látszik is a munka. Ha a cél
jukra gondoltak, a lelkesedés erőt adott nekik,
örömmel, felemelt fejjel jártak, csak a szabad,
ragyogó kék eget látták és mindenütt a nagyot,
szépet, virágzót látták. Igyekeztek minden szépet
megérteni, összhangot, örömet kerestek és találtak
mindenben, mig társaik, akik kétségbeesetten,
lehajtott fővel jártak, csak a föld sarát, a férgeket
látták. Szebb, jobb jövőről álmodtak és hogy esz
méiket megvalósíthassák, önmagukat igyekeztek
tökéletesíteni, művelni, nemesíteni. Megértették,
hogy az élet közös, nagy építés egy olyan mun
kán, amely nagyszerű, habár terveit az építész
nem adta kezükbe. Céljait csak sejthetik, de fel
adatukat, hivatásukat, amelyet el kell végezniök
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Vegyetek Szentleiket — ti hata
lomra és uralomra törekedő em
berek !
Szentlelket, amely egymás megbecsülésére és
szeretetére képesít inkább, mintsem hogy olyan
versengésre késztetne, amely másoknál fájdalmat
okoz és keserűséget s a békességgel eltöltöttet is
arra készteti, hogy védekezzék.
Ne provokáljátok tehát a harcot — emberek, —
hanem vegyetek inkább Szentleiket, amely meg
szólaltasson mindnyájatokat a szeretet nyelvén!
Szusz Lajos.

Lelkéssegyesölet.
Nyugdíjintézetünk kiépítése.
Most, hogy Egyházegyetemünk arra szánta rá magát,
hogy Egyházalkotmányunkat revízió alá veszi, időszerűnek
találnám, hogy alapos revízió alá vegyük lelkészi nyugdíj
intézetünket is, mint amely intézményünk messze alatta
marad a kor színvonalának.
Nem akarok én most jeremiádokat zengedezni arról,
hogy micsoda méltánytalan dolog az, ami egy evangélikus
lelkésszel annak élete alkonyán történik, amikor nyomo
rúságos nyugdijkilátásai miatt roskadozó vállakkal is kény
telen az élet igáját tovább cipelni, miközben a türelmetlen
ség, a meguntság nem egyszer sárba gyűri azt a szerény
babérkoszorút is, amely sok évtizedes munkájáért talán
mégis kijárna neki; vagy ha talán elvonul a pályájától,
akkor meg — kevés kivétellel — a legnagyobb nyomorú
ságnak megy neki. Nem akarom, mondom, mindezeket újból
elemlegetni, csak azt mondom, lehetetlen, hogy Egyházunk
ezt az állapotot még tovább tűrje s ne nyúljon még alapo
sabban az eddiginél a kerekek közzé, hogy a döcögő sze
kéren javitson. Annál is inkább szükséges ezt megtennie,
mert ez a hiányosság magának az egyháznak is az eleve
nébe vág. Már is észrevehető bizonyos idegenkedés a papi

a közös munkában, szivükbe oltotta. Azért küz
deni kell, hogy megértsék az életet és a rendel
tetésüket a világban. Belátták, hogy nem attól
függ boldogságuk, hogy milyen körülmények
között élnek, milyen események fordulnak elő éle
tükben, hanem attól, hogy hogyan alakítják azt
maguk. Ha az életben folytonos fejlődést, építést
látnak egy ideálisabb cél felé és lelkűk tettvágyát
kielégítve, maguk is igyekeznek a fejlődést elő
mozdítani, az építésben résztvenni, ezáltal célt,
tartalmat kap életük. Ha a természetben és az
emberek alkotásaiban a szépet nézik és örülni
tudnak mindannak, ami szép, boldogok lesznek.
Látták, hogy nem a sorstól függ boldogságuk,
hogy teljesen szabadok és önállóan határozhatnak
életük felett. Célt és értelmet maguk adnak neki,
van elég szép a világban, aminek örülhetnek, csak
meg kell látni és élvezni kell tudni. Ha lelkűkben
megvan a béke és összhang, a világban is meg
fogják azt találni.
Amint megértették mindezt, teljes erejükkel,
lelkesedéssel, odaadással fogtak a munkához,
kezük alatt gyorsan és gyönyörűen bontakozott ki
a durva anyagból az építőművész eszméje és ők
lettek a nagy mű legboldogabb és legjobb
munkásai.
Jankovich Edith.

1923

pálya iránt, amely alighanem még növekedni fog, ha ezt a
pályát nem veszik körül mindama mentőövekkel, mentőcsolnakokkal, amelyek a hajótörést szenvedett papicsalá
dokat elmerülni nem engedik.
Szükséges, hogy
egyházunk végrevalahára változtasson
azon az egyoldalú politikáján, mely bevé
teleinek oly aránytalanul nagy hányadát
az adminisztráció molochjának a torkába
dobálja,
mi mellett aztán az egyházi életnek egyéb fontos, szinte a
mindennapi kenyér jellegével biró szükségleteire legfeljebb
ha morzsák jutnak.
Hinni akarjuk, hogy az idők intőjeleit jobban meg
értő belátás ezen a téren megfelelő javításokat fog esz
közölni s azért bizalommal nézünk a beígért s már is elő
készítésbe vett zsinat elé. Ezzel párhuzamosan azonban
komolyan munkába kell vennünk nyugdíjintézetünknek a
kiépítését is, mint amely intézmény életképessé tétele van
olyan fontos, mint akármelyik más fontos kérdése az egy
házi életnek.
Hogy nyugdíjintézetünk távolról sem áll a kor szín
vonalán, azt talán fölösleges bizonyítanom. Utóbbi időben
ugyan Lelkészegyesületünk javaslatai alapján történtek bi
zonyos lépések a kiépítésére, de hát — belátom — az mind
kevés. A közgazdasági viszonyok azóta is romlottak s
pénzünknek valutáris játéka alighanem még hosszú ideig
fog tartani. Tudjuk azt is, hogy nyugdíjintézetünknek a
felemelt államsegélyből az Egyházegyetem is egy jókora
összeget bocsátott rendelkezésére, mindannak dacára nyug
díjintézetünk ügyét elrendezettnek nem tekinthetjük. Tovább
kell azt építenünk s alája olyan alapot rakni igyekeznünk,
amelyen állva, jobban kibírja a vajúdó idők hullámveréseit.
A kiépítés lehetőségeit én a következőkben látom:
I. Egyházegyetemünknek állandóan napirenden kell
tartania az 1848. XX. t.-c.-et s annak alapján időről-időre
lépéseket kell tennie az iránt, hogy az állam a maga pénz
ügyi helyzetének javultával a nyugdíjintézetünknek kijáró
összeget a szükséglet mérvéhez képest továbbmenőleg fel
emelje és a hivatkozott törvény fokozatos végrehajtásának
folyományaként törvényhozásilag biztosítsa.
Én tisztában vagyok azzal s tisztában van vele más
is, hogy állami háztartásunknak mai állapotában vérmes
reményeket nem szabad az állam iránt táplálnunk s kíván
ságainknak amott lesznek külső és belső akadályai, mind
annak dacára az államot az obligóból ki nem bocsáthatjuk,
aminthogy a már tapasztaltak után a reményt sem kell
vele szemben teljesen feladnunk.
Sokkal nagyobb dolog az azután, amit egyesek kíván
nak s óhajként kifejezésre is juttattak már közgyűléseken s e
lap hasábjain. Egyesek közülünk ugyanis azt óhajtanák,
hogy a földbirtokreformmal kapcsolatosan egyházunknak
igényt kellene támasztania az iránt, hogy az állam részünkre
egy földbirtokot hasítson ki valahol, amely egyházi nyug
díjintézetünk céljait szolgálná. Görög Ernő barátunk egyik
cikkében vonzó vonásokkal már meg is festi a képét az
ilyen földbirtokon berendezett nyugdíjas otthonnak.
Szóljunk erről a dologról is, jóllehet az egyelőre
álomképnek látszik csupán.
Ismeretes, hogy a református testvérek gondolatvilágában is ott lebeg ez az álomkép, azzal a külömbséggel azonban, hogy ők a nyugdíjas otthon céljait szolgáló
földbirtokot saját összegyüjtendő pénzükön tervezik meg
szerezni.
Minálunk, tudjuk, már lépések is történtek egy ilyen,
az államtól kieszközlendő földbirtok iránt. A múlt évi egye
temes gyűlés jegyzőkönyvének 17-ik pontja említi ugyanis,
hogy az előző év folyamán az elnökség felterjesztést inté
zett a kormányhoz az irányban, hogy „egyházaink a föld
birtokreform kapcsán figyelembe vétessenek és hogy a
négy egyházkerületnek az állam az 1848. XX. t.-c. részbeni
végrehajtása keretében egy-egy földbirtokot juttasson.“
Azóta azt is megtudtuk a hirlapokból, hogy a kormány ez
irányban biztató nyilatkozatot is tett.
A rövid nyilatkozatokból és hírlapi közlésekből nem
tudtam kivenni, hogy az állam a beígért földbirtokokat
ingyen adja-e vagy megváltási árért s hogy vájjon a kér
vény beadói belekombinálták-e azokba a birtokokba a nyug-
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dijintézet segélyezését is: mert ha nem, akkor ez oldalról
körben a köztudatba bevinni s abból a lehetőség szerint
csak tovább orvosolatlanul maradna egyházunknak egyik
szabályt csinálni. Mert furcsa dolog az nagyon, hogy a
nyitott sebe s tovább megmaradna benne az a feszültség
lelkésszel szemben, aki talán egy gyülekezetét magasra
és tehetetlenség, amelynek káros hatásai már is észre
emelt, mikor megöregszik, ne érezzen semmi obligót sem
vehetők. Nincs és nem lehet senkinek kifogása az ellen,
a saját gyülekezete, sem az utódja s minden további nélkül
ha egyházunk a maga őrtornyait erősíteni igyekszik, de
hagyják öt elmenni akár a nyomorba. Mert hiszen a mai
ne vegye rossz néven senki, ha azt mondom, hogy legalább
nyugdíj mit jelent egyebét. Akárhány olyan gyülekezetünk
is olyan igyekezettel törekedjék erösiteni a fundamentális
van, hol a papi jövedelem igen s z é p ; no, hát ha abból
rétegeket is, és hallja meg az alulról felsíró jajkiáltásokat
kihasittatnék egy kis termény vagy ilyesmi egyéb a nyug
is, mert külömben megérheti, hogy lesznek talán fényes
díjas lelkész részére, nem halna bele senki s a fiatal utód
administrativ apparátusai, de nem lesz esetleg kit igaz
kárpótlást találna a tőle elvont kicsi haszonért abban a
gatni, ha a védtelenül hagyott oszlopok és gátak meg
megnyugtató tudatban, hogy hasonló sorsrajutás esetén
roppannak s szétmállanak a nyomorúság árvizeiben.
ó róla is gondoskodnak majd.
II.
Én azonban nem szeretek ábrándképekre építeni
•
s nyugdíjintézetünk kiépítésének s életképessé tételének
Ezekben látom én nyugdíjintézetünk kiépitésének a
fontos kérdését nem szeretném mindezektől függővé tenni.
lehetőségeit. Ha valaki mást tud, jobbat, mondja el.
Mert hiszen, ki tudja, lesz-e mindezekből valami és ha lesz,
Nekünk, lelkészeknek, törődnünk kell a dologgal,
mikor lesz.'A reformátusok is fáradnak ez irányban, de
mert a helyzet már egyenesen szégyenteljes. Elvégre a papi
amellett megfogják a közelébbfekvö ekeszarvát is. Ezt tar
ember vagy az ő családja nem lehet olyan utolsó valaki,
tanám szükségesnek a magunk részéről is.
hogy megrokkantsága vagy megárvultsága esetén elmehes
a ) Én ugyanis még mindig látok módot arra, hogy
sen akár koldulni. Ha a társadalom széltében-hosszában
nyugdíjintézetünk alá biztosabb alapot rakjunk. Megállapít
gondoskodni törekszik a maga munkásairól, ezt a gondos
ható ugyanis, hogy e g y h á zk ö zsé g e in k m ég m in d ig nevetsé
kodást az egyház szolgáinak is joguk van magukkal szem
g esen csek ély ö ssze g e k k e l já r u ln a k n yu g d íjin té ze tü n k fe n n 
ben igényelni. Annál is inkább, mert mivel ahhoz a köz
ta rtá sá h o z. Pitykével, gombbal ma többé nem lehet ope
egyháznak is fontos érdekei fűződnek. Mert hiszen még
rálni. Ezen rövidesen változtatni kell! Én azt hiszem, nem
megy az egy ideig, hogy az evangélikus egyháznak mun
dőlne össze egyetlenegy gyülekezetünk sem, ha évi rendes
kában megkopott szolgái, megfeszítve minden türelmüket,
bevételének egy hányadát, mondjuk: fél. vagy egész perelnyomva minden igényüket, nem egyszer minden emberi
centjét szolgáltatná be a nyugdijintézi t céljaira; ami már
méltóságot, megalázó sorsban tengődjenek, de sokáig nem
jelentene valamit. Egy ilyen javaslattal szemben lehetne
mehet már; a pohár kicsordul s egyházunk issza meg annak
ugyan aggályoskodni, de komoly érvet ellene felhozni nem,
keserű levét. Rövidesen ki kell emelnünk az evangélikus
s keresztülvitelével egy nagyon szép evangyélmi elv is
papságot, nyugdíjasainkat s lelkészözvegyeinket abból a
érvényesülne egyházunkban. (Luk. 12, 48. Gál 6, 2.)
fonák helyzetből, mely szerint a világ azt hiszi, hojjy eleget
b ) Egy másik forrás lehetne: önmagunknak (t. i. a
tett velők szemben, sőt hálára kötelezi őket, ha időnként
lelkészeknek) m ég fo k o z o tta b b m e g a d ó zta tá sa . A református
5 - 1 0 koronát alamizsnaként a markukba szór, nevezzék'bár
lelkészek, akik nagyon komolyan vették munkába nyugdíj
ezt az összeget ma ötezernek vagy tízezernek. Szolgalelkek
intézetüknek a kiépítését, akkép vélik e kérdés megold
és koldusok nem alkalmasak egy olyan rendszernek az
hatónak, hogy a lelkészeket, illetve a Iclkészi állásokat jöve életbe való átültetésére, aminő a 'protestantizmus s nem
delmeik arányában megadóztatni tervezik.
is lehetnek lelkesítő példák. Nekünk nem alamizsnák kel
S ta tis z tik á t k észíten ek a lelkészt á llá so k
lenek, hanem a munkánknak Isten törvénye értelmében is
jö v e d e lm é rő l
minket megillető méltányos bére.
Az idők intő jelei arra intenek, hogy tegyünk meg
s minden lelkész, akinek 30 holdon felüli földje v a n : egy
a helyzet szanálására minden lehetőt. Nyúljunk utánuk az
fél holdnak a jövedelmét, akinek 50 holdon felüli földje
összes megközelíthető forrásoknak és az áldozathozataltól
va n : egy egész holdnak a jövedelmét tartoznék beszolgál
mi magunk se riadjunk vissza. A dologba alaposan kell
tatni a nyugdíjintézet céljaira; a készpénzfizetésű lelkészek
belenyúlnunk, mert az eddigi toldozás-foldozással/nem érünk
külön lista szerint adóztatnának meg.
semmit I A nyugalom, mely keblünkbe árad s kartársaink
Látnivaló, hogy ez már komoly dolog, s ez a terv
gondjainak a megenyhitése, amellyel az akció kecsegtet,
alkalmas arra, hogy az ő nyugdíjintézetüket tető alá hozza.
megéri a meghozandó áldozatot és fáradságot.
Nekünk is ilyesfélét kell majd foganatba vennünk,
A nyugdíjintézetet revízió alá kell vennünk rövide
ha nyugdíjintézetünket életképessé tenni akarjuk. Ezt meg
sen s tekintet nélkül az elszakadt részekkel való elszámo
előzően természetesen alaposan tájékozódnunk kell nyug
lásra, — amit késleltető ok gyanánt hallottam emlegetni, —
díjintézetünk állományáról, szükségleteiről s tb .; számokról
még ez évben meg kell kezdenünk ez intézményünknek a
csak annak utána beszélhetnénk.
kiépítését, hogy az valóban azzá váljék, aminek lennie kell.
Ebbe az eljárási módozatba belekapcsolódhatnék
Nekem erős a meggyőződésem, hogyha mi, lelkészek, s a
azíár. az a másik tervünk is, amelyet a tavalyi lelkész
velünk egyetértő világiak — s hála Istennek, ilyenek többen
egyesületi gyűlésünkön kezdtünk érlelni s megvalósitandóvannak I — komolyan neki látunk a dolognak, mi ezen a
nak mondottunk ki, t. i
téren megnyugtató állapotokat teremthetünk s az utánunk
„A z ev. lelkészek kölcsön ös se g é ly ző jövő papi nemzedéknek nem lesz oka annyi panaszra
eg yesü letén ek "
elhanyagoltatása miatt, mint amennyire, sajnos, a mai sze
a terve, amelyet a legközelebbi MELE gyűlésen szándé
gény nyugdíjas testvéreinknek van.
kozom letárgyaltatni. Mert hiszen az ily módon megnöve
Testvéri szeretettel felkérem a z összes lelkészegyesü 
kedett jövedelemnek egy részét, — akár természetben, akár
leteket, szívesk ed jen ek s a já t gyű léseiken a do lo g ró l ta n á cs
készpénzben, — módunkban lenne külön kezelni és soron
kozni, életrevaló eszméiket velem megismertetni, hogy az
kívül eljuttatni oda, ahol arra valamely csapás, betegség,
ősszel összeülendő egyetemes lelkészi értekezletünkön aztán
gyermekneveltetési túlterheltség folytán legnagyobb szük
ezt az ügyet a megvalósítás stádiumába hozhassuk.
ség van.
P au lik Ján os,
nyíregyházi lelkész, a MELE elnöke.
c ) Egy harmadik forrásra is rámutatok még, amelyet
imniiiiiiiniMimiiiiiiiimniinimniiiiiiinnnniiiiiniinninminmiiiiiiiiiii iiiii mull
— igaz — csak néhol lehetne megnyitni, de amely szintén
hozzájárulhatna nyugdíjas testvéreink helyzetének a javí
A D eák-téri tem plom , iskola és egyházi
tásához s e z : tehetősebb g yü lek ezetein k részéről a n y u g a 
lom ba vonuló lelkész szá m á ra b izo n yo s é v i já r a n d ó s á g b iz
to sítá sa . ügy értem ezt a dolgot, hogy ahol azt a lelkészi

javadalom — a lelkészutód megélhetésének veszélyeztetése
nélkül — megbirja, ott a nyugalomba vonuló lelkész részére,
annak élete fogytáig, elhagyott papi állásának jövedelmé
ből bizonyos rész biztosíttatnék. Ezt az eljárást láttam már
néhány helyütt, de szükségesnek tartanám azt szélesebb

épület tatarozására
adakoztak;

1923. évi április hó 30-ig

5,000
k o ro n á t a d ta k : özv. Kaufmann Albertné,
Dr. Bárdos Lajosné, Dr. Goldberger Leó, Első magyar
általános biztositó r.-t., Dr. Elischer Vilmos, Artner Oszkár,
Domony Ödönné, Mautner Zoltán, Lepter János. (Folytatjuk.)
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Sajátságos tragikuma az emberiség szellem
óriásainak, hogy legnagyobb alkotásaikat épen
azok a körök méltatják legkisebb figyelemre,
melyeknek lelki épülésére e művek megalkottattak.
A lipcsei Thomas-Kirche halhatatlan kántorá
nak legmonumentálisabb müvében, a Máté-passióban, sem az akkori lutheri egyház, sem a zenei
szakkörök nem ismerték fel azt, ami ma már a
napnál is világosabb. Azt, hogy ez a zseniális
alkotás a titka evangéliumi vallásosságnak s
közelebbről a lutheri karaktert eltörölhetlenül
magán viselő hitbeli elmélyedésnek zenei, tehát a
hívek világát legtökéletesebben ecsetelő apotheozisa.
A Máté-passiónak, mint zeneműnek, klasszikus
értékét csak Mendelssohn ismerte fel; s a csak
nem 100 évig feledésre Ítélt mesterműnek fel
élesztése nyomán a romantikus kor megértő szel
leme az egyszerű, sokat küzködött lutheránus orgo
nistát a zeneművészet Michel Angelojává avatta.
A Máté-passio ma már a magyar zenevilág
előtt is ismeretes. A Lichtenberg vezényelte fővá
rosi karénekegyesület buzgalmából e mű szép
ségeiben minden év nagyhetében gyönyörködhe
tünk. De templomaink, protestáns templomaink
boltiveit Zion leányának Krisztust sirató Áriái, a
néptömegnek feszítsd meg-et harsogó karénekei
eddig soha nem reszkettették meg.
Exaudi vasárnapján végre ezt is megértük.
Református testvéreink gyönyörű fasori templomá
ban felcsendült az evangélista remek tenorszólama
s a fővárosi hangversenytermek zeneértő, de az
evangéliumtól meglehetős távolálló közönsége
helyett protestáns fülek, protestáns szivek fogad
ták Bachot.
A mi Bachunkat. Mert Bach Se
bestyénnek elsősorban a miénknek
kell lenni.
Vagy egyházunk lehanyatlásának nem egyik leg
jellegzetesebb, legtöbbet mondó tünete-e az, hogy
a nagy kántor múzsája templomi közönségünk
előtt csaknem teljesen ismeretlen? Hogy Istennek
ez a csodaerejü szolgája, ki passióin, oratóriumain,
orgonára, hegedűre stb. írt temérdek — s minden
sorában, kottafejében lutheránus szellemtől csillogó—
zenemüvén kívül egyházát öt esztendőnek minden
áldott vasár- és ünnepnapjára megirt szebbnélszebb templomikontátával lepte meg, — a magyar
evangélikus templomokban alig-alig jut szóhoz!
Egy-két orgonafantázia, fuga, szonáta — tem
plomi hangversenyeink megszokott müsordarabjai
— muzsikális híveink körében már ismertté tették
Bach nevét.
De a nagymesternek ama művei, melyekben
elsősorban nem a zenész, hanem Luther tanít
ványa szól az ő hittestvéreihez s amelyek a hitmélyitésnek ellenállhatlan erejű s még a kevésbé
zeneértő hallgatóságot is megragadó eszközei, —
híveink előtt teljesen ismeretlenek.
Nem csoda tehát, hogy vannak lutheránusok,
kik egyrészt komoly vallásos érzéseket fakasztó
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zenei hajlamaikat zenés misék hallgatásával
elégitgetik ki, másrészt saját templomainknak bi
zony nem mindig kifogástalan közénekeiről elitélőleg nyilatkoznak; — mert a lutheránus Bachot
nem ismerik s az ő csodaszép harmonizálásaiban,
művészi karének alakjában klasszikus koráljainkat
sem volt alkalmuk meghallgatni.
A magyar Luther-Szövetség — megértve az
idők jelét — a templomi énekkarok szervezésére
már eddig is nagy súlyt helyezett. De bizalom
mal kérjük az illetékes vezetőket s főleg a kar
nagyokat : szenteljenek nagyobb figyelmet a Bachkultusznak. Mert a „Kék nefelejts“-et mások is el
tudják énekelni; de Bach koráljait,, templomi
áriáit nekünk, elsősorban nekünk kell népszerű
síteni.
Nemrégen — nagyobbára református kezde
ményezésre — megalakult Budapesten a Bachkórus. Amily örömmel vettünk hirt a meg
alakulásról, olyan szomorúan értesültünk arról,
hogy a kórus, mely a karácsonyi oratorium elő
adására vállalkozott, még ismételten elhalasztott
bemutatkozása előtt, elnémult. Hogy miért, azt
most ne kutassuk. A jóakarat, a nemes célkitűzés
önmagában is érték, mely előbb-utóbb tettekben
jut napvilágra. Az elejtett zászlót azonban nekünk,
lutheránusoknak kell felemelnünk; s hogy ezt az uj
zászlóbontást a magyar protestantizmus dicső
felvirágzása fogja követni, azt igazolja az a csen
des, elmélázó megjegyzés, mely a vasárnapi elő
adás alatt a mellettem ülő egyszerű munkás
asszony ajkáról hangzott e l: Ha tudtam volna,
hogy a mi templomunkban igy is hirdetik az
evangéliomot, aligha adtam volna az uramnak —,
reverzalist.
Dr. Sch.
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Temettünk . . ♦
A pesti fasori ev. templomon gyászlobogó.
Bejárata feketében. Áldozócsütörtök van. Jézus
mennybemenetelének ünnepe. E napon ily díszben
még sohasem volt e templom. Belül is fekete:
fekete oltár, fekete szószék, fekete padok, fekete
orgona. Az oltártéren sok-sok gyergyatartó, köze
pén koporsó. Emberek jönnek, emberek mennek.
Bámuló, csodálkozó, megdöbbent, bánatos, könynyes arcok. Öregek, fiatalok, asszonyok, férfiak.
Különféle osztályhoz tartoznak. Virágot hoznak,
koszorút. Emberek jönnek, emberek mennek
totyogva, lassan, nézdelődve vagy szemlesütve.
A koporsónál fekete oltár, fekete szószék, fekete
padok közt búcsúznak, imádkoznak. Tanítóm vol
tál — virágot hoztam . . . Vezetőm voltál — fogadd
koszorúm . . . Könnyet szárítottál — itt vannak
feíszáradt könnyeim . . . Hitet adtál — fohászko
dom . . . Megáldottál — Isten veled!
A fekete templomban, sok-sok gyertya közt,
fekszik Kaczián János, — élt 62 évet — a pesti
evang. magyar egyház első fasori lelkésze, volt
igazgató-lelkész, húsz esztendőn keresztül vallás
tanár, 10,000 gyermek hitoktatója, a budapesti
egyházmegye 15-éves esperese, a magyarországi
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ev. egyetemes egyház nyugdíjintézetének ügyvivője,
Budapest székesfővárosi törvényhatósági bizottsági
tag, a fasori Ev. Szöv. alapitó diszelnöke, sok
sok jótékony egyesületnek vezető tagja, az Istenés emberszeretet önzetlen munkása.
Délután négyóra. A budapesti egyházmegye
lelkészi kara dr. Raffay Sándor püspök vezetésé
vel, a pesti ev. magyar egyház presbitériumával,
a kinnrekedtek tömegének sorai között, bevonul
a zsúfolásig megtelt fekete templomba. A fekete
orgona megszólal. A pásztorát vesztett gyülekezet
énekel. Kezdődik a szertartás. A fekete szószékről
munkatárs sz ó l: dr. Raffay Sándor. Vezető a vezető
höz, püspök a pásztorhoz, élő a halotthoz. Halotti
ének. Az esperesség nevében Majba Vilmos bú
csúzik. Újra bus gyülekezeti ének. Gyászinduló.
S viszik a néma pásztort templomából. A sok
koszorú, a sok-sok fájdalmas s z í v elindul, kíséri
megboldogult lelkipásztorát utolsó útjára, ki a
kerepesi-uti temetőbe . . . Megszólal a szomszédos
református templom harangja . . . Elől lovasrendörök, cserkészek, diákok, kollegák, utána gyászos
özvegy, öt árva, édesatyát vesztett gyermek. Sok-sok
em ber: rokon, hittestvér, ismerős. A temető bejára
tánál árvák . . .
A menet megy. Megáll a díszsírhelynél. Még egy
rövid tekintet. A nyitott sir előtt koporsó. Kar
ének. Búcsúznak. Búcsúzik llovszky Ferenc volt
tanítványa, fővárosi törvényhatósági bizottsági tag,
dr. Hittrich Ödön főigazgató, fasori Ev. Szöv. elnök.
Késmárszky Lajos segédlelkész imádkozik, megáld
s könnyezik . . . Karének . . . Hullnak a rögök . . .
A koporsó sincs . . .
A halott ottmaradt. Élők elmentek . . .
A fasori templomon gyászlobogó. Bejárata
csukva. Csak három gyászjelentés: a családé, egy
házé, esperességé.
Emberek jönnek, émberek mennek . . .
Kedves vezetőm ! . . . én szerettelek ! . . .
Isten veled !
Késmárszky Lajus.

Csillagok nyomán.
püspök beszéde K a c z iá n János buda
pesti esperes koporsójánál.

D r . R a f f a y Sándor

Mikor két héttel ezelőtt elváltunk egymástól,
abban állapodtunk meg, hogy visszatértem után
folytatni fogjuk beszélgetésünket.
Akkor még egyikünk sem gondolta, hogy az
volt utolsó kézszoritásunk.
Azóta azonban a te kezeid le h a n y a t l o t t a k s
én hiába nyújtom feléd az enyéimet, nem n y ú l s z
már utánuk.
Azóta te már elnémultál. Pedig arra vágytál,
hogy kiönthesd előttem a lelkedet. Valamit el
akartál mondani nekem nagy bizalmasan. Titko
dat sírba vitted. Most már csak én beszélhetek
koporsód felett. Neked nincs már többé mondani
valód, de nekem még van.
Csak az fáj, hogy itt kell elmondanom,
koporsód felett. Itt, ebben a szomorú templomban,
ahol érzem lelkcmre nehezedni e boltivek csodál
kozó megdöbbenését, hogy örökre elhallgattak
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azok az ajkak, melyek oly erős hittel és benső
séges meggyőződéssel hirdették itt az Istennek
örök igazságait. Érzem, milyen álmélkodó meg
ütközéssel merednek rám ez oltár kövei és e szó
szék faragványai, melyekről oly sok bensőséges
bizonyságtétele hangzott el a te szived mélységei
ből az Istenben való hitnek és a mindeneket fel
ölelő emberszeretetnek. Érzem magamra irányulni
a téged hallgató hívek ezreinek kérdő tekintetét:
hát csakugyan nem épülhetnek többé itt e szent
hajlékban a te hited által!
Magam is csodálkozva állok meg az Isten
intézkedése láttán és végiggondolom életed folyá
sát. Úgy tűnik az fel énelőttem, mintha földi ván
dorlásod a napkeleti bölcsek egyikének vándor
lása lett volna. Azok a Megváltót keresték egy
csillag nyomán és az a csillag vezette őket vándor
újukon. (Máté 2, 9.)
Te is igy indultál el egykor egy csillag nyo
mán. Választott pályádon az egyházszeretet csil
laga irányította lábaid járását. Ennek a csillagnak
az égi fénye szórta vándorlásodra fényes sugarait.
Mint vallástanár az ifjak ezreinek leikébe gyújtot
tad meg ennek az egyházszeretetnek lángoló tüzét.
Mint e templom első lelkésze, ennek a csillagnak
a ragyogásával jártál a hívek serege előtt. Mint
a budapesti egyházmegye esperese, ennek az égi
fénynek ápolgatásával és erősítésével álltái őrt kor
társaid között. Mert te tudtad, hogy az egyházszeretetben a megváltás ereje él a Krisztus egy
háza számára.
A világ megváltásának csillagát követted
akkor is, mikor a közélet különböző munkamezein
készséggel igyekeztél embertársaidnak jólétét elő
mozdítani. Ahol csak közérdekű célt szolgálhattál,
mindenütt önzetlen készséggel állottál a fáradozók
soraiba. És a tisztelők egész tábora tekintett rád
elismerő becsüléssel, mint aki megértetted, hogy
a közjó önzetlen szolgálatában elemésztődő élet
a legszebb áldozat, mit ember hozhat embertár
saiért. Te tudtad, hogy társadalom és az emberi
ség megváltásához az a csillag vezet, mely a
közjó munkásainak lelkén át szórja sugarait e
szomorú világra.
S mikor a közérdekű célok szolgálatában
megfáradtál, akkor is egy csillag fénye vezetett a
lelki megpihenés, a szivbeli örömök kedves ott
honába, családi fészkedbe. Itt egyedül csak a sze
retetnek isteni csillaga sugározta be egész énedet.
Itt látszott meg igazán, hogy a te szived szeretetre
volt teremtve. Szerető hitvesed és hálás gyerme
keid körében, akiknek boldogságáért minden
munkára, minden áldozatra, minden önmegtaga
dásra kész voltál, mindenki láthatta, és meg
ismerhette a te határtalanul szerető szivedből a
világmegváltás örök csillagát. Azt a jézusi szeretetet, mely életét is odaadja azokért, akiket szeret.
Most már a futás véget ért. Elfáradtál, pihenni
tértél. Lelked kimerült az akarásokban, szived
fölemésztődött a szeretetben. Nem futsz tovább!

De mit beszélek én ? Hiszen éppen most
indulsz el a legszentebb csillag: az üdvösség csil
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laga után, hogy nyomán magát a Megváltót is
megtaláljad. Most vagy azon az utón, melyen a
múlandóságok hazájából az örökkévalóság hazá
jába, a reménykedések és a csalódások földjéről
a bizonyosságok világába jutsz. Menj, nem tartóz
tatunk tovább, menj elvenni hitednek jutalmát
a Krisztus Jézus által. Csak imádságunk áldó
fohászkodása társul veled ezen az utón, hogy
bizonyságot tegyen rólad az örök biró előtt. Gyá
szoló kedvesei, bánatos hívei, résztvevő baráti,
jertek, immádkozzunk.
I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A tudomány csarnokából.
Sshon Rudolf, nagyhírű lipcsei egyházjogász ismert
„Rövid Egyháztörténete“ tudvalevőleg magyar fordításban
is megjelent. Ezt a jezsuita Bangha Béla állítólagos „elfo
gultsága és irányzatossága miatt értéktelen, a magyar for
dításra mindenkép méltatlan“ műnek mondja a „Magyar
Kultúra“ márciusi füzetében. O sancta jesuitica simplicitas!!
Dr. Sz. M.
Az Akadémia legújabb kiadványa Báró Kemény
Zsigmond regényíró élet- és jellemrajza két kötetben, Papp
Ferenc tollából. Ebben a történetírónak alapos készültségé
vel s a lélekbúvárnak mélységével tudott elmélyedni annak
a nagy írónknak korába, élet- és jellemképébe és regényei
főbb szereplőalakjainak belső lelki életébe. Mint olvas
mány is elsőrangú irodalmi munka. A szerző életének nagy
részét forrásainak tanulmányozására és az irodalomtörténeti
adatok összegyűjtésére forditotta. Ez a mű, valamint Vargha
Gyula „Ködben“ című borongós költeménykötete, Akadé
miánk legújabb kiadványaihoz tartozik. A nagyobb mérvű
adományok teszik lehetővé e két hatalmas mű megjelenését.
Vivant sequentes!
D r.Sz.M .
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EGYHÁZI ÉLET.
F elh ív ás! A kultuszminisztérium a napokban
egy leiratot intézett egyházunk egyetemes fel
ügyelőjéhez, báró Radvánszky Alberthez, amely a
maga teljes szövegében a következőkép hangzik:
„Egyrészt figyelemmel a vallásoktatás jelentő
ségére és az ehhez fűződő egyházi és állami
fontos érdekre, másrészt ismerve és méltányolva
azon anyagi akadályokat, melyek az egyházakat
ezirányu feladataik teljesítésében gátolják, tervbe
vettem, hogy a vallásoktatás kérdésével s első
sorban annak pénzügyi vonatkozásával foglalkozni
fogok. E célból — mielőtt a pénzügyminiszter
úrral tárgyalásokba bocsátkoznék — tájékoztatást
óhajtok szerezni s van szerencsém felkérni Méltó
ságodat, szíveskedjék megállapítani s velem
mielőbb közölni, hogy az egyetemes egyháznál
hány önálló hitoktatói állás van rendszeresítve
jelenleg s hány önálló hitoktatói állásra lenne
szükség azesetben, ha minden olyan politikai
községben, ahol a különböző jellegű (állami,
községi, felekezeti, közép- és alsófoku) iskolák
növendékei a köteles létszámmal vannak s a
kötelező óraszám megvan — szerveztetnének ilyen
állások?“ E miniszteri leirat kapcsán ezúton is
felhívjuk az egyházközségi elnökségeket, hogy a
fent jelzett álláspont figyelembevételével felállítható
önálló hitoktatói állások megszervezési lehetőségét
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mielőbb közöljék a püspöki
hivatalokkal,
hogy a szükséges lépések a továbbiakra vonatko
zólag megtörténhessenek.
Jó volna, ha sokan volnánk így! Az
alábbi levelet kaptuk: Mindig büszke voltam ev.
tanítói mivoltomra. Nem tudom nézni, hogy
egyetlen- országos lapunk tengődik. Szomorú jelen
ség, hogy lelkészeink, tanítóink s más tanult
embereink nem hallják meg a kiáltó szót. Szerez
tem már néhány előfizetőt s ha lehet, szerzek még.
A mai postával küldök 800 koronát, mint segélyt,
a lap fenntartására. A lapot az egyház úgyis
járatja, igy ne méltóztassék nevemre a lapot küldeni.
Ennyivel tartozom ev. sajtónknak. Amint tehetem,
támogatom ezután is stb.
Hittestvéri szeretettel
Mende, 1923 május 14.
Reichel Lajos,
ág. h. ev. levitatanitó.

Kapi Béla dunántúli püspök — értesülésünk sze
rint — a hó folyamán canonica visitaciót végez a kemenesaljai és a soproni alsó egyházmegyékben. — A részletes
tájékoztatást várjuk.
Uj egyházmegyei felügyelő. A Meskó László
halálával és Dr Zelenka Lajos kerületi felügyelővé történt
megválasztása által megüresedett tiszavidéki egyházmegye
felügyelőjévé Dr Haendel Vilmos udv. tan. egyetemi tanár,
a debreceni egyház felügyelője választatott meg. Az uj
egyházmegyei felügyelő egy jól ismert ev. főesperesi család
sarja, aki bizonyára továbbra is édesatyja nyomdokain
járva, értékes szolgálatokat fog tenni egyházának.
A Luther-Társaság közgyűlése. A Luther-Társaság idei rendes közgyűlését 1923. évi junius hó 3-án,
Orosházán tartja, amelyre a Társaság tagjait tisztelettel
meghívjuk. A tárgysorozat főbb pontjai: Elnöki megnyitó.
Jelentés az 1922/23. évről. Az 1922. évi számadás, vagyon
mérleg, 1923. évi költségelőirányzat és kapcsolatos ügyek.
Jelentés a Társaság intézményeiről (Lutherkönyvtár) és
vállalatairól (könyvkereskedés, mozgóképszínház). A tisztikar
és igazgatótanács kiegészítése. Indítványok. Kelt Budapes
ten és Szombathelyen 1923. május 10. Báró Radvánszky
Albert világi elnök. Kapi Béla püspök, egyházi elnök.
Dr. Kovács Sándor főtitkár. — Tudnivalók. A Társaság
külön meghívókat nem küld szét, hanem tisztelettel kéri a
lelkészurakat, hogy szíveskedjenek a közgyűlés idejét és
helyét a szószékről hiveikkel közölni. Gyülekezetek, testü
letek, egyesületek valamely társ. tag által képviseltethetik
magukat. A megbízólevél a gyűlés napjának reggeléig a főtit
kárnak átadandó. Elszállásolás végett a részvétel máj. 27-ig a
főtitkárnál (Budapest .V., Hold-u. 29) bejelentendő. A Tár
saság központi tisztikara junius 2-án reggel 9 óra 10 p.-kor
indul Budapestről (Keleti p. u.) Szolnokon, Békéscsabán
át (3 ó. 19 p.). Érkezés Orosházára d. u. 5 ó. 17 p. —
Az ünnep rendje: jun. 3-án d. e. 10 órakor ünnepi istentisztelet, 11 órakor közgyűlés a templomban, déli 1 órakor
közebéd, d. u 6 órakor vallásos ünnep Kapi Béla, Pékár
Gyula, Hegedűs István és művészi erők közreműködésé
vel. — Jun. 4-én egyes mintagazdaságok megtekintése és
elutazás.
Uj konfirmációi emléklap. A debreceni egyház
Nagy József tanár ajándéka folytán, Haranghy Jenő ismert
művész által készített gyönyörű konfirmációi emléklap
rajzához jutott. Egy széles keret buzakalászokból és szöllőfürtökből körülveszi a kelyhet és a bibliát. A középen van
a megfelelő szöveg. A kiállítás a maga egyszerűségében
oly művészi, hogy ezen rajzot egyházunk számára feltétle
nül nyereségnek kell tekinteni. Ha ezen lapot a lelkészi
hivatalok elfogadnák, akkor a debreceni lelkész szívesen
végeztetné a sokszorosítás munkáját.
Az érettségi vizsgálatokhoz a m. kir. kultusz
minisztérium kormánybiztosokul kiküldötte Dr Szlávik
Mátyás theol. akad. tanárt Bonyhádra, Boléman Géza
erdőmérnöki főisk. tanárt Kőszegre, Dr Deák Jánost Sop-
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ronha, W iesinger Károlyt Aszódra, Dr Gaál Istvánt Békés
csabára, Dr Sztehló Zoltánt Budapestre, Dr Melich Jánost
Szarvasra, Dr Halász Mihályt és Dr Pröhle Vilmost
Nyíregyházára.

A dunántúli egyházkerület f. hó 24-én rendkívüli
közgyűlést tart Szombathelyen.
A Deák-téri L u th e r -S z ö v e tsé g L u th erán ia G yer
mek-Kórusa a Deák-téri Polgári Leányiskola nagytermé
ben (IV.. Sütő-utca 1.) 1923 évi május hó 26-án (szom 
baton), 27-én (vasárnapi és 28-án (hétfőn), mindhárom
napon pontosan 6 */• órakor Északi (finn, dán, svéd, nor
vég és holland) népek dal- és karmüveiből hangversenyt
rendez. Alkalmi beszédet felváltva mondanak: Győry Loránd
ny. miniszter és Dr C sengődy Lajos. Műsoron szerepelnek
m ég: Szendrő Adrién, Erős Klárika. Csányi Boriska és
Szendrő Éviké, mint vendég-gyerm ekm űvészek. Énekkart
v ezén y li: Mendöl Ernő székesfővárosi énektanár. Belépődíj
nincs. A gyermekkari .H angszer-alap“ gyarapítására szere
tettel kérünk szives pénzadományokat. Nyilvánosan nyug
tázzuk s az Énekkar aranykönyvében megörökittetjük. Szá
mozott helvet előjegyezni a Lutheránia Énekkar tagjainál,
továbbá a Deák-téri Magyar Lelkészi Hivatalban lehet.
A Wartburg Barátainak egyesületébe újabban
Peer Péter Sándor kispesti vallástanár lépett be 1000 kor.
tagsági dijjal.
Tatabányán, az evangélikus m isszió m egszervezése
érdekében járt áldozócsütörtökön az esp eresség m egbízá
sából K irc h n e r R e z s ő püspöki titkár, aki a szépen fellendülő
ref. egyházzal és a bányaigazgatósággal tárgyalásokat folyta
tott az evang. egyház m egszervezése ügyében. A helyi
viszonyok és körülmények azt a m egoldást teszik kívána
tossá, hogy egy evang. vallástanári állás s z e r e z te s s é k a
ref. lelkész mellé, s így karöltve elégítsék ki a gyülekezet
lelki kívánalmait. Ugyancsak ez alkalommal ünnepi isten
tiszteletet is tartott Kirchner R ezső, amelynek keretében
13 növendéket vett fel a konfirmációban a gyülekezet
felnőtt tagjainak sorába
Szomorú hir. ő szin te fájdalommal vettük és adjuk
tovább a hirt, hogy a szarvasi egyházközség példás hitbuzgalmu és áldozatkészségü presbitere. S z r n k a J . J á n o s
tüdÓvérzésben súlyosan m egbetegedett. Nagy szom orú
ságára, a canonica visitacióval kapcsolatos istentiszteleten
és az azt követő közgyűlésen sem jelenhetett meg.
Dr Raffay Sándor püspök, aki röviddel ezelőtt meleghangú
emléksorokkal ellátott fényképével ajándékozta meg a
szarvasi árvák) atyját, a közgyűlésen megemlékezett az
egyház szolgálatában szerzett érdemeiről és betegségéről
is, amelyben Istentől erőt és áldást esdett le rá. A főpász
tor meg is látogatta betegágyán a derék presbitert, aki
nem es életét Isten é s az egyház szolgálatába állította, s
aki felett betegségében kétségkivül kettős gonddal őrködik
a G ondviselés
A Budai Mária Dorottya E v a n g é lik u s Jótékony
Nőegylet 1923 május 23-án délután 5 órakor a várbeli
evangélikus iskola tornatermében évi rendes közgyűlését
tartja, melyen Trucz Károly titkár beszám olót tart az Egylet
múlt évi m űködéséről. A közgyűlésre a tagokat tisztelettel
meghívja az Elnökség.
f Karácsonyi Mária a pesti egyházak pénztári iroda
tisztje élete tavaszán április végén elhunyt. A testvéregy
házak képviselőtestülete m eleg szavakkal örökítette meg
7 éven át hű munkásának emlékét jegyzőkönyvében.
A Luther-Szövetség Szarvason. Dr Raffay Sándor
püspök canonica visitaciója alkalmából a Luther-Szövet
ség is tartott propaganda-ülést Szarvason. Az ünnepély
május 8-án este 6 órakor folyt le a gimnázium torna
termében. A programmot karének keretezte. Plenczner
tanár bájos leánykája és kedves partnerei és partnernői
melodrámával, Szlancsik Pál segédlelkész pedig szavalat
tal gyönyörködtette a nagyszámú közönséget. Placskó lel
kész imája után Dr Raffay Sándor püspök, Kaas Albert
báró a Luther-Szövetség elnöke, Dr Rásó Lajos a LutherSzövetség alelnöke és Kuthy D ezső lelkész, egyet, előadó,
a L uther-Szövetség igazgatója, szólaltak fel. Egy művészie
sen előadott móléit egészítette ki a minden izében sikerült
műsort.

9

P á ly á z a t.
A magyar kir. Erzsébet Tudományegyetemen
szervezendő ágostai hitvallási evangélikus hittudo
mányi karon felállítandó következő tanszékekre:
1. Ó-szövetségi irásmagyarázat és theológia;
2. Uj-szövetségi irásmagyarázat és theológia;
3. Rendszeres theológia;
4. Egyetemes keresztyén egyháztörténelem;
5. Gyakorlati theológia;
6. Egyházi jog (különösen a magyarországi
ágostai hitvallási evangélikus egyház alkotmánya és
igazgatása) és magyar protestáns egyháztörténet;
7. Vallástörténet, vallásbölcsészet és keresz
tyén neveléstudomány;
8. Uj-szövetségi irásmagyarázat és a rend
szeres theológia segédtudományai;
ezennel pályázatot hirdetek.
A kinevezendő tanároknak köteles heti óra
száma tiz (10) s tartoznak ezek keretén belül sze
mináriumot is tartani.
Az összes meghirdetett tanszékekkel, ha
azokra a pályázók egyetemi nyilvános rendes
tanárrá neveztetnek ki, az V-ik, amennyiben pedig
netalán nyilvános rendkívüli tanár neveztetnék ki,
a Vl-ik fizetési osztálynak megfelelő illetmények
s a törvényszerű pótlékok élvezete van egybekötve.
A pályázni kívánókat felhívom, hogy elmé
leti képesítésüket, felavatott lelkészi minőségüket,
— theológiai tanári képesítésüket, a tanári pályán
esetleg töltött eddigi működésüket, vagy egyéb
alkalmaztatásukat, irodalmi tevékenységüket és
egyéb érdemeiket tanúsító okmányokkal, születési
anyakönyvi kivonattal és rövid életrajzzal (curri
culum vitae) felszerelt kérvényeiket és pedig, ha
jelenleg már alkalmazásban vannak, elöljáróságuk
utján, ellenkező esetben közvetlenül a magyar kir.
Erzsébet Tudományegyetem rektori hivatalánál
(Budapest, II. kér., Szegényház-utca 36. szám)
1923. évi junius hó 1-ig nyújtsák be.
A pályázók úgy a megszállott területen való
tartózkodásukra, mint az úgynevezett tanácskormány
idején tanúsított magatartásukra nézve, a hittudo
mányi kar szervezetére vonatkozó alapítólevél 6.
pontjának utolsó bekezdése értelmében, magukat
igazolni s e célból a megfelelő hatósági, illetőleg
egyházhatósági bizonyítványt bemutatni tartoznak.
Korábbi szolgálati állásban, vagy szabad
pályán eltöltött időnek akár nyugdíjra, akár a
korpótlékra igényt adó szolgálati időbe való be
számítása iránt igény, illetve kérelem csak akkor
vehető tárgyalás alá, ha azt a pályázó pályázatá
nak benyújtásakor bejelenti.
Budapest, 1923. évi április hó.
_______ A vallás- és közoktatásügyi Miniszter.
Egyetem i hallgatónő evangélikus családnál
keres szobát szeptemberre. Leveleket „Evangélikus“
jeligére a kiadóba kérek.____________________ _ _
Úri házaknál vállalna idősebb menekült úri
nő nagyobb gyermekek mellett anyahelyettesi nevejßnöi — gondozónői vagy társalkodónői állást.
Cim: Budapest, X., Hölgy-utca 6. szám.
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A nyíregyházi ágostai hitvallási evangélikus
Kossuth Lajos főgimnázium kormányzó-tanácsa
pályázatot hirdet egy evangélikus rendes vallás
tanári állásra, mellyel az evangélikus vallástan
tanítása mind a nyolc osztályban heti 16 órában
és a téli hónapokban az ifjúsági istentiszteletek
tartása van összekötve.
A vallástanár javadalma: 2400 K törzsfizetés,
mely 3200 K-ig emelkedhetik, a megfelelő fizetéskiegészítés, a törvényszerű lakáspénz a pótlékok
kal, 200 K ötödéves korpótlék, mely 1000 K-ig
emelkedhetik. Ezekhez járul az állampénztárból
folyósított háborús, drágasági és rendkívüli segély,
a közalkalmazottakat megillető kedvezményes áru
természetbeni ellátás és esetleg 1600 K családi
pótlék. A másutt eltöltött szolgálati évek, fizetés
tekintetében, beszámíttatnak.
Az állásra pályázhatnak lelkészi oklevéllel
biró ágostai hitv. evang. vallásu egyének, kik közül a
bölcsészeti tanfolyamot végzettek előnyben részesül
nek. A pályázók előbbi alkalmaztatásukat, a
forradalom és megszállás alatt tanúsított maga
tartásukat, magyar állampolgárságukat igazoló
okmányokkal felszerelt és a főgimnázium kor
mányzó-tanácsához címzett pályázati kérvényüket
1923. junius 30-ig, alulírott igazgatóhoz küldjék
be. A megválasztott vallástanár az országos tanári
nyugdíjintézet jogositott és kötelezett tagja. Az állást
1923. szeptember 1. napján kell elfoglalni.
Nyíregyházán, 1923. május 14-én.
Dr. Benes Kálmán,
Moravszky Ferenc,

ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.

főgimn. felügyelő.

Kiadásért felelős:

igazgató.

PAP FERENC.

amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó d íjtételek k el és kedvező feltételekkel

T i i z b i z t o s i S á s o k a t , Jégbiztosításokat,
B e tö r é se s.lo p á s b iztosítások at.
É let- é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz á t

biztosításokat

Ig a z g a tó sá g :

B u d a p e s t e n , IV., F ő v á m- t ér 2, f é l e m e l e t .
Főkirpndeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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Ruttkay S.:

„Konfirmandusok könyvé'
Kapható a Luther T ársaság könyvkereskedésében (Szentkirályi-utca 51), Kókainál és a szerzőn él Szarvason.
Ára bérmentve 25 korona.

M in d e n k in e k

sz iv e s

tu d o m á su l!

A G yurátz-féle „H it o lt á r a “ és „ L e lk i v e z é r “ imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepelt költőpap :
S á n th a Károly: „ B u z g ó s á g k ö n y v e “ cimü imakönyvét.
Ára: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 25 K.
Alapárak szorzandók az érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

LUTH ER-TÁRS A S Á G

EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

Ügyvédi és bírói vizsgára,
IíTíiínníttlMÍTní?rmnTílTHTRTTn7IiTITTIH!niHíTnHnnmí7níTn7nTHTTnTm7N

Budapest, Vili , Üllői-ut 24 ♦ B ejárás aSzentklrályl-utcában

jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquiumokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

Uj imakönyv fiatal nők számára!

„Szoros kapu, keskeny ut”
Elm élkedések és im ádságok protestáns leányok szám ára
I r t a : C Z E G L É D Y S Á N D O R N É KÓS A M A R G I T
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
B U D A P E ST
IV., Váci-utca 51, II. em.

SZEGED
T e m p l o m - t é r 5. szám

Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál
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Postafiók 12.
Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

e)J«>
Ugyanitt megrendelhető

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE
K ö t : tűz-, Jég-, betörés, *
b a leset-b izto sítá so k a t.—
+
Legelőnyösebb feltételek.

Képviseletek az ország
m in d e n v á r o s á b a n
:: é s k ö z s é g é b e n . ::

K ö z ö n sé g es v a s á rn a p i im á d sá g o k
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.

t

240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 58308.

IX. évfolyam.

Budapest, 1923. május 27.

S s c r k t u l é i é g é s k la tfé h lv a ta li

Alapította: D r . R afffay S á n d o r

Budapest, IV. kér., Deák-tér 4. sz.

S zerk esztésért fe le lő s:

D r. C s e n g é d y

Megjelenik minden vasárnap.

L a jo s

Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉO

Valami, ami n in cs...
Dr. Csernoch János, a magyar katholikusok
első embere, bibornok hercegprímás a Szent István
Társulat 75 éves jubileumának díszközgyűlésén
beszédet mondott, amelyben programmot adott
a jövőre, egy újabb esztendőre, mint az általában
szokásos a Társulat életében.
Tegyük hozzá mindjárt, hogy szép beszédet
mondott, tartalmasat, emelkedettet és igazi magyar
keresztyén beszédet. Valósággal jól esett hallanunk
megáilapitásait, akár a Társulatnak a 48-as idők
után európaszerte lábra kapott felekezeti villon
gások leszerelésére szolgáló jótékony hatásáról,
akár a szociális igazságokról, akár a modern kul
túra teljes összeomlását megakadályozni hivatott,
a hivő keresztyénekkel együtt vállvetve végzett,
munkáról szóllott.
„Legyünk egymás iránt szeretettel, mérsék
lettel és kímélettel.* — mondotta. — „Az igazi
apostolok türelemmel harcolnak és a halálban
győzedelmeskednek.u „Nem színlelt nyájasság, nem
külső udvariassági formák keresése, nem tehetet
lenség, vagy félénkség, hanem finom és vonzóan
ható belső energia“ az, amit figyelmébe ajánl
minden tényezőnek a küzdelem porondján is.
Csak igaz magyar ember ajkát
hagyhatták el olyan szavak,
minőkkel a Társulat 75 éves történetének tanul
ságait megállapította: „a válságos időket élő
magyar haza javára működjünk együtt mi magyar
katholikusok mindazokkal, akiket velünk közös
hazafiság és nemzeti érzés tölt el. így biztosíthat
juk az egyházpolitikai békét minden időben.
Magunk között legyünk egészen katholikusok. . .
Katholikus igaz tanainkat tanítsuk és páratlan
kulturerőnket érvényesítsük abban a modorban,
amelyet Krisztustól és azoktól a nagyoktól tanul
tunk, akik Krisztus szellemét leginkább meg
értették.“
Tisztelet a mentalitásnak, mely a legfelsőbb
magyar katholikus egyházméltóságban igy tud
gondolkozni és ennyire emelkedett szempontokból
tudja szemlélni mai sivár viszonyainkat.
Milyen jó is volna, ha ezzel a mentalitással
azonban

21. szám

E lő f iz e té s i á r f é lé v r e 6 0 0 k o r .
E gyes

szám

ára

30 k o ro n a.

Hirdetési árak m egegyezés szerint.

nemcsak a magyar hercegprimási
méltóságban találkoznánk. Hanem
a biborosi kalap is ilyen gondol
kodású főre borulna.
Az a biborosi főveg, melynek Rómában is van
fculya. S akkor bizonyára kevesebb zaklatásnak
lennének kitéve a „közös hazafiság és nemzeti
,férzés által eltöltött“ testvérek is. A kánonjog, a
jezsuitizmus, a reversalis stb., akkor kevesebb
keserű órákat szerezne azoknak, akiknek erőivel
karöltye dolgozik a katholicizmus is hazánk újból
való talpraállitásán. S éppen ezért, ha ilyen
magyarok vannak a magyar katholicizmus élén,
éppen azért
jó volna, ha ezt a hangot
Rómában is megpendítenék.
Mert bizony a katholicizmus itt nálunk — saj
nos — nem Esztergom, hanem Róma után iga
zodik. Ahol, úgy látszik, a szalézi Ferenc-féle
„türelmes, irgalmas, megbocsátó, de bátor és hatá
rozott lélek“ kiformálását eszközlő kulturerejét a
katholicizmusnak még mindig nem ismerik el
életjogosultnak. S ezért találkozunk itt nálunk is
ritkán az ilyennel. Mert bizony ehelyett a lélek-'halászás, a keresztyénség kisajátítása, a más hitbéli
utakon járók kipellengérezése és elnyomása, a
kíméletlen reverzalisszedés, stb. stb. az, ami napról-napra és lépten-nyomon elénk tárul és nem is
szűnhet meg addig, mig Róma és a jezsuitizmus
letorkol minden igaz megértést kereső hangot.
De addig is, mig ez is enged, addig is
örömmel állapítjuk meg, hogy illetékes és mérték
adó helyeken a felekezeti érdek felett diadalmas
kodik mégis a nemzeti és egyetemes emberi érdek.
S ha a valóságban nem is, de legalább szóban,
komoly szép beszédben me^ van az a valami,
ami nincs.
4I IMI Ml l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l II I MI I I MI I MI MI I I MIM II IMI I l l l l l l l l l l l I I I I I M I I M M I M I I I I I I I M M I M I

A vecsési róm. kath. káplán a vallásórán azt magya
rázza a gyermekeknek, hogy az a gyermek, akinek atyja,
vagy anyja protestáns, nem is olyan, mint a többi gyer
mekek, az csak törvénytelen gyermek.
Hazamegy az egyik apróság komolyan elgondolkozva,
majd igy szól az édesatyjához: „Édesapám, a tisztelendő
ur ma azt mondta, hogy én nem is vagyok olyan gyer
mek, mint a többi, hanem törvénytelen gyerek vagyok.
Nem bánom én, akár törvényes, akár törvénytelen, csak
örülök, hogy vagyok!“
Ugyanez a „krisztusi lelkületű“ férfiú egyenként vonja
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felelősségre a gyermekeket, hogy kinek van hozzátartozója,
aki rom. kath. létére el merészelt menni a helybeli kis
reform, egyház irredenta műsoru vallásos estélyére. S haza
izeni a gyermekkel az illetőnek, vegye tudomásul, hogy
ö nem is katholikus, ha protestáns ünnepélyre el mert
menni.
S a válasz ? Egyházának egyháztanácsi alelnöke és
jegyzője, ez ellen tiltakozását jelentve be, leköszön állásáról.
S a dolognak vége ? Dehogy van v ég e! Nincs bölcsebb téma a pönkösdi prédikációhoz ennél. Alázott keresz
tény az, aki katholikus létére protestáns ünnepélyen résztvesz. Mondta az, akit az a pünkösdi lélek ihletett meg,
amelynek ihletére az első keresztyén hívek mindnyájan
egy érzelemmel együtt valának, a pünkösdi ihlettségü
vecsési káplán.
A Pest környékét bejáró misszionáriusok pedig —tudo
másunk szerint egyik községben — apát fiú, gyermeket
szülő ellen háborítottak, mondván, hogy a kálomistáknak
és lutheránusoknak nincs is vallásuk, mert az egyiket Kál
vin Jancsi, a másikat Luther Marci alapította. Meg kell
jegyeznünk, hogy a község plébánosa nem azonosította
magát az ilyen szószékről elhangzott beszédekkel.
A budapesti egyik plébánia Szabó Erzsébet elkeresz
telt hívünk keresztlevelét május 23-án csak úgy akarta ki
adni, ha az evang. egyházból formálisan is kitér. Hogy a
keresztlevelet megkapja, már ezt is megtette volna, ha
hivatalunk kellőkép nem informálja s erélyesen közbe
nem lép.
Egy történelmi fontosságúnak szánt levélből vesszük
a következőket: Szegeden a jezsuiták teljesen megbontották
a felekezeti békét. Az apácáknál nyíltan hirdetik, hogy
aki eretnekkel érintkezik, az elkárhozik. A diákok között
Dr. Krémer Tamás nyíltan hirdeti, hogy eretnekkel ne
álljanak szóba Bus jezsuita atya nem gyóntatja, nem
áldoztatja, kitiltja a templomból azokat a kath. nőket,
akiknek protestáns férjeik vannak, elválásra biztatja őket
és érvénytelennek nyilvánítja a polgári házasságot, tehát
törvények és felekezetek ellen izgat. Krémer Tamás

1922-ben Szent István napján a hivatalos katonai misén
azt mondotta: az eretnekek mindenüvé odatolakodnak és
már a legnagyobb méltóságba is beültek. Janky Kocsárd
körletparancsnok és a többi protestáns katonák feljelen
tették Dr. Krémer tábori lelkészt.
A Katholikus Ébredés április 15-iki számában
Dr. Erdélyi egyetemi tanár azt irta, hogy „a protestáns
egyetemi bajtársi szövetségek többet tettek az ország
megrontására, mint a galileisták és szabadkőművesek
együttvéve“.
Baján a kormányzó ur őfőméltósága látogatásakor
a hódoló küldöttségben a legutolsó helyre szoritották le
a protestáns egyházakat. S ezt is oly kihívó formában,
hogy az egyháztagok képviselői számára lehetetlenné vált
a különben erősen remélt megjelenés.
Esefbk, amik most hirtelenében jutottak tudomá
sunkra. S mennyi van, amit csak a jó Isten tart számon,
abból a valamiből, ami nincs . . .

A jubiláló budapesti ev. főgimnázium.

rangra emelkedett a Bem József seregében. Iskolánkhoz
vissza sem jöhetett. Évek múlva Iglón lett tanár.
Az elnyomás korában a szelidlelkü Kanya Pál volt
a helyén Tavasy örökében, ö vezette, mint igazgató, az
iskola hajóját a sok „veszedelmes szírt“ között. Elismert
jó tanár volt. Egyik osztályvizsgáján az evangélikus Mária
Dorottya, József nádor felesége, az áldottlelkü „palatina“
is jelen volt. Talán ennek hatása alatt azután két gyermeké
hez, Józsefhez és Henriettéhez magántanitóul hívta meg.
Mikor 1860-ban, közel 40 évi tanárság után Stuhlmüller
Sámuellel, a Petőfi tanárával nyugalomba vonult, a hálás
egyháztagok, volt tanítványok aláírás utján biztosították nekik
nyugdíjul a teljes fizetésüket. Ékesen szóló bizonyságtétel ez
tanítványok, iskolafenntartók és tanárok mellett egyaránt.
A negyvennyolc előtti időkből felemlitést érdemel
Clair Ignác, Napoleon volt gárdatisztje. Ő a tornát tanította
és iskolai kirándulásokat rendezett. Bizonysága ez, hogy
iskolánk a modern tanításban nem egyszer előlhaladt. Clair
tornaintézetéböl fejlődött ki később a Nemzeti Tornaegylet.
Batizfalvy István, a volt vitéz honvéd, lelkes magyar,
az elismert tankönyviró (1860—1895) volt a sütőutcai új
épület felavatásakor az intézet igazgatója.
Torkos László, a költő (1862—77) igen kedves tanára
volt az intézetnek; egykori tanítványai nagy szeretettel
gondolnak rá ma is.
Kari János (1874—1882) egyike volt az ország leg
kiválóbb icbtiologusainak. Dorner Józsefnek (1860—1873),
a nagy botanikusnak, növénygyűjteménye ma is gondosan
őrzött kincse iskolánknak. Elischer Józsefet (1871—1883),
a kitűnő klasszikafilológust a kormány bizalma a nagy
szebeni főigazgatói állásba hívta el. Fröhlich Róbertét
(1873—1894), a kiváló egyptologust és régészt, Mommsen
munkatársát pedig az Akadémia bizalma a főkönyvtárnoki
díszes állásra. Az Akadémia vezérembere, főtitkára volt
élete végén Heinrich Gusztáv (1867—1873) iskolánknak
egykor kedvelt tanára, önképzőköri elnöke, vidám majálisi
tanárelnöke is.

III. A tanárok.
Ha szerencsés volt ez iskola tanítványaival, ezzel a
pompás emberanyaggal és „gondviselésszerü“ vezéreivel,
nem kevésbbé az volt tanáraival is. Már pedig mégis csak
a tanár a legfontosabb tényező az iskolában. Jó tanár = jó
iskola. Ez az alapegyenlete az iskolai élet képletének.
Ebből következik azután minden egyéb mathematikai
bizonyossággal.
Hittrich Ödön monográfiájában 82 tanár életrajzi
adatait közli. E 82-ből 17 tudományos akadémiai tag,
11 egyetemi, vagy főiskolai tanárságra távozott az iskolától,
7 vezető állásba jutott, illetve hazai tanárságunk körében
egy vagy más tekintetben vezető szerepet vitt, 6 országos
hirü iró, 5 elismert nevű költő, 4 negyvennyolcas honvéd
tiszt volt, 5 résztvett a világháborúban, a tollat ügyesen
forgató, a lantot kedvesen pengető sok volt közöttük.
Ezek közül a kiváló tanárok közül a legkiválóbbak
fölött tartsunk hát egy kis „homéroszi seregszemlét“.
A „longus ordó“-t fíábry Pállal kezdhetjük (1825-1837),
az iskola első rektor-professzorával. Kiváló tanár és igaz
gató volt. Az iskolát nagyon szerette. Mint jómódú ember
aránylag fiatalon lemondott ugyan a tanárságról, de haláláig
vezető embere, sokáig iskolafelügyelője volt. Mintegy halála
után is munkása az iskolának, az akkori viszonyok szerint
igen tekintélyes 12.000 forintnyi hagyományával.
Rövid ideig (1843) helyettes tanár volt nálunk
„a függetlenség bajnoka“, Vajda Péter is, aki előtt üdvözlő
versében még Petőfi Sándor is meghajtotta büszke fejét.
A negyvennyolc előtti idők legnagyobb tanára volt
a lelkes „zipszer“ magyar, Teichengräber (Tavasy) Lajos.
Kiváló tanár, pedagógiai iró, elsőrangú szervező talentum
volt, az egész magyarországi tanárság körében vezér
szerepet vitt. Tüzlelke ragadta, honvéd lett, századosi
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M íssíóí lelkészeket egyházunknak!
Szomorú tapasztalatom, hogy a világégés következté
ben beállott társadalmi és erkölcsi züllöttség egyházunk belső
életét sem kímélte s bár a forradalmak szomorú tanulságai
a nemzetet arra birták, hogy jövendőjét a kér. hit és erkölcs
szabályainak alapján kísérelje felépíteni, mert csak ez az
egyedül állandó alap, mely nem változik az id ő v el; még
sem látni azt a komoly átalakulási szándékot az egyesek
életében, összesítve a társadalomban. Nem a bírálat, hanem
a szomorú megfigyelés mondatja velem, hogy egyházközségeinkben (megengedem és hiszem, hogy csak szórvá
nyosan) nincs meg az az igazi evangéliumi élet, amely a
nagy üldözések idején az Istennek erején kívül egyedüli
biztositója volt egyházunk fennmaradásának. Elsősorban a
templomlátogatás hanyatlott,
h olott a z a rtic u ld ris h elyeket k ét n a p i
já r ó f ő id tő l is fe lk e re sté k ősein k.

Azután nincs meg az áldozatkészség, mely hajdan a job
bágy robotfilléreiből is tudott templomokat ép íten i; holott
ma a gabona aranyparitása mellett is sok helyen hiány
zanak a harangok, renoválatlan a paróchia. Pedig hajdanában
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ism erü n k. Ha idegen rója fel valamely hibánkat, jobban
pirulunk, mintha édes szülőnk teszi. Még a gyermek is
jobban vigyáz magára idegen helyen, mint otthon.
Ha egy gyülekezetbe idegen lelkész érkezik, annak
beszédje (szószéki) — ha teljesen egyenértékű tartalmában
és előadásában a helybeli parochus lelkészével — mégis
mélyebb nyomokat hagy a hallgatóság lelkében, mint a
megszokott atyai intelem, sőt nagyobb figyelem is kiséri,
mint azt a helyi tapasztalatból várhatná.
Ez a két tapasztalatom indit alábbi javaslatom meg
tételére, melyet egyházunk arra illetékes, általam nagyrabecsült vezetőinek figyelmébe s minden evang. egyháztagnak
támogatásába ajánlok.
E lap egyik nem régen kiadott példányában olvas
tam egy hirt a Dunántúlon járt jezsuiták működésének
jó hatásáról És magam is emlékezem rá, hogy Bártfán,
1909-ben járt jezsuita-missió milyen hatást váltott remek
szónoklataival
Ilyen missióra gondolok én is.
L egyen m inden kerü letn ek 2
v a g y 3 ilyen , ván dorlelkésze u,

zán k, n a g y o b b fig y e le m m e l h a llg a tju k , m in t a z o k a t, a k ik e t

ki ki van küldve minden gyülekezet meglátogatására, ahol
lelkesedéssel, hittel s a különböző gyülekezetekben szerzett
tapasztalataival felrázza a gyülekezeti életet tespedtségéből
s uj életre serkentse. Előre bejelentett napon érkezve 2—3
napig prédikál, esetleg 1— 1 külön prédikációt tart férfiak
nak és nőknek s befejezésül bűnbánati estét is tart
Urvacsoraosztással. Higyjék el, hogy mély hatást vált ki
az ilyen pár beszéd s tetemesen megkönnyíti a paróchus
további munkáját. Varietas delectat.
De lehetne a m ellett a umissiói lelkész“ a L uther szö v e tsé g n e k m e g b ízo ttja is és ahol még a szövetség meg
nem alakult, ott megalakítaná s ahol már megalakult, ott
egy rendkívüli gyűlés keretében információt szerezne eddigi
működéséről, esetleg mulasztásairól, hibáiról.
Ezen információival aztán, a szövetség központját
értesítve, megfelelő intézkedések megtételére tudná ráve-

A nagyok nagyja B öhm Károly (1873— 1896), az
intézet áldott emlékű igazgató-tanára, beírta nevét iskolánk
történetébe is. A triumvirátus — Schedius, Hunfalvy,
Székács — nyomain, de még nagyobb hatással, ő is a
szokrateszi filozófia, a hellén idealizmus szószólója volt.
Hozzá méltó tanári kar élén megteremtette az iskola
virágkorát.
E virágkor legkiválóbb tanárai közül kitűnnek: Lehr
Albert (1873—1898), Arany Jánosnak legihletettebb magya
rázója, a magyar nyelv legalaposabb ismerője. Érdemeit
erre legilletékesebben K o zm a Andor, a nagy tanítvány,
hirdette szép ódájával a Lehr tiszteletére rendezett 1899-iki
bucsuünnepélyen. A jubileum alkalmával méltó, hogy felé
szálljon iskola és volt tanítványok hálás üdvözlete. P ecz
Vilmos, a klasszikafilológus (1877— 1891). P ecz Gedeon, a
nfcmet filológus (1888 - 1896), S ch o ltz Ágoston, a m a te 
matikus, elsőrangú szaktudósok, egyetemi tanárok, mind
megannyi büszkeségei a Böhm-korszaknak.
Böhm utódja az igazgatói székben G ó b i Imre lett
(1884 —1909). Dicséretére mondhatunk-c kifejezőbbet, mint
azt, hogy az iskolát fenntartotta a Böhm-korszak szín
vonalán, híven az ősök hagyományaihoz. Egyik érdeme,
hogy az illetékes körök figyelmét ő hívta fel az uj iskola
telkére és sürgetéseivel, nagy tekintélye folytán igen hathatós
felszólalásaival, része volt az iskolaépület megalkotásában.
Ma is öröme a tanári karnak, ha egykori kedves igazgatója
megjelenik köztük s ünnep az, ha egy költeményét olvas
hatják, melyből az Arany János-kor legtisztább hangja
csendül felénk.
A Góbi-korszak kiváló tanára volt T oln ai Vilmos
(1897—1906), a nagy nyelvész és irodalomtörténetiró, a
csodálatos üdeségü tanár, aki szinte elvarázsolja hallgatói
lelkét s magával ragadja az ideálok tisztább magasába.
Tőlünk távozott főiskolai tanszékére.
R áth Arnold (1876—1920) működésének középső
szakasza esik a Góbi idejébe. Ez a márványkeménységü,
de egyúttal márványtisztaságu lélek a kötelesség embere

volt tanítványaival, de egyúttal önmagával szemben is,
emellett a legmélyebb, bár sokszor szinte rejtegetett szeretet
hatolta át tanártársai, tanítványai és iskolája iránt Mint
fizikai szaktudós, a Természettudományi Társulat könyv
tárosa, a hazai tornaügy egyik előmozdítója, nagyhatású
működést fejtett ki.
Zárjuk be a sort a kedves, feledhetetlen emlékű Weber
Rudolffal (1870—1910). Ez a nemes férfiú eleven példája
volt annak, hogyan lehet egyesíteni a németnyelvű szülő
föld rajongó kedvelését, a német irodalmi nyelv és a zipszer
dialektus írói és költői művészetét a legtisztább magyar
hazaszeretettel. Áldott jó ember volt Rá is elmondhatjuk,
amit Petőfi Wéber nagy földijére, Hunfalvy Pálra mondott:
„A tanítványaitól általánosan szeretett professzor*. 0 már
nyugszik a sírban. Milyen jókor halt m eg; nem kellett
látnia, hogy édes, jó Szepességébcn idegen lett az ur.
Hisz ma olyan időket élünk, amikor elmondhatjuk: „az
élők megirigylik a holtak sorsát.*
Eljutottam tehát a mai tanárnemzedékig, melynek
magam is egyik legigénytelenebb tagja vagyok. Itt el kell
némulnom.
Ha működésünkben valami dicsérni való akadna,
„dicsérje meg azt a kívül való világ*. Ha munkánknak
eredménye volna, szóljon az mi helyettünk. Inkább még
egyszer visszafordulok azokhoz, akik meghaltak, de mégis
élnek, élnek a hagyományos szellemnél fogva, melyet
megteremtettek munkájuk eredményével, amely el nem
múlandó értékű, élnek a hálás tanítványok és utódok
lelkében.
Úgy érzem, mintha hallanám, amit M eyer Konrad,
a nagy svájci költő ir a „Chordesztoten“-ben a megholtak
karénekét. Azt mondják nekünk: arassatok a mezőn, amelyen
mi vetettünk, járjatok az utón, melyet mi, holtak tapostunk
nektek, mi, az igazi „Grande Armee“, a világ legnagyobb
hadserege.
,
Hallgassuk, amit mondanak, kövessük a példát,
amit mutattak.
S zig eth y L ajos.

II. J ó z s e f tü re lm i rendeletére, h o g y épü ltek
a tem plom ok, isk o lá k s fe n n is ta r ta t ta k ! •

Azután a hithflség, mely régen inkább a halált választotta
(Gregori, egy jános nevű szolga és mennyi ismeretlen),
minthogy hitét megtagadja; mig most a szektáskodás
láza is elég ok arra, hogy álbölcseikedö prédikátorok
zsákmányává essenek a hívek. És még mennyi más hasonló
eltolódás mutatja a zavart, mely egyrészt forradalmi jel
legű, másrészt a lethargia bélyegét magán viselő.
Ezen bajok orvoslását vélem a .m issiói lelkészek*
működésével elérni.
Mielőtt azonban javaslatomat előadnám, egy másik
tapasztalati tényre mutatok rá. H a idegen em ber s z ó l h o z
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zetni. Egy évi gyakorlat után esetleg felhatalmazást nyerhetne
arra, hogy a kisebb bajokat sine ira et studio orvosolja
Mily nagyszerű munkát lehetne igy végezni, hiszen
e vándorlelkészek valóságos uj, oxigéndus vérsejtek len
nének, melyek felfrissítenék az életet! És hiszem, hogy
még ott is, hol kevesen látogatják az Isten házát, zsúfolt
templom hallgatná prédikációikat.
Természetes azonban, hogy legalább az alábbi
három képességgel legyen felruházva:
megpróbált törhetetlen hit, fáradhatatlan
ügybuzgalommal és kitűnő szónoki képesség.
Ezzel kapcsolatban természetesen egészséges orgánum,
hogy az utazás fáradalmait elviselhesse. Az meg szintén
természetes, hogy ez állást sem a theológiáról kikerült
ifjak, sem pedig a javakort meghaladottak nem igen tölt
hetnék be a fentebbi okok miatt.
És még egyet. Igaz, hogy az ily lelkészi állás, megszer
vezése nagy anyagi áldozatokat róna a kerületre. Én hiszem,
hogy csak az első év volna nehéz. A többi már könnyebbé
válna, mert ha rátermett egyéniség a missiói lelkész, úgy
működése nyomán megindul az áldozatkészség s nem is
olyan nehéz minden gyülekezettől egyre-másra évenként
y 2 q búzát a „missió“ céljaira biztosítani. De meg az ily
missiói napokon tartott offertorium is tetemes összegeket
biztosítana
Magasztos, bár fáradságos, de igazi apostoli hivatás
ez, melynek méltó betöltése fel nem becsülhető gyümölcsöt
hozna a gyülekezetekre és az egyetemes egyházra.
Gondolkozzunk rajta s hiszem, hogy megvalósul a
gondolat.
Furia Zoltán.
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A felnőttek vallásoktatása.
A vallásos ismeretközlés-terje§ztés és fejlesztés eme
fokozatán a feladat az önálló személyes meggyőződés meg
szerzésében, az isten lelkének és az élet tapasztalatainak
vezérlete melletti vallásos nevelésben és ébredésben van.
A hitnek hőseire kell feltüntetnünk az evangélium legmé
lyebb életigazságait, nevezetesen a bűn hatalmát, az attól
való megváltást, Krisztus keresztjét, mint a megváltás
szükségképi eszközét, a helyettesitő szenvedést, mint az
emberi élet tragikumának alaptörvényét s a hit, remény és
szeretet uj életét. Mindennek útja, módja és eszköze az
egyházi beszéd, a vallásos erkölcsi kérdésekről szóló
nyilvános előadás, a bibliamagyarázat s a vallásos irodalom.
Az egyházi beszédet is minden építő jellege mellett
a vallásoktatás szolgálatába kell állítanunk. Az isteni életbe
való vallásos elmélyedés mellett a felfogás tisztaságára s
az ítélet biztonságára is kell törekednünk. Felnőtteinkkel
meg kell értetnünk Krisztus halálának történeti, üdvtörténeti
és lélektani szükségességét s föl kell őket világosítanunk vallá
sos erkölcsi tekintetben a hitről és a kötelességekről, mert a
vallásos meggyőződésnek ereje és szilárdsága avallás tárgyai
nak tiszta és világos felfogásától az önálló személyes elsajátí
tástól is függ. Robertson példájára fogalmilag is tiszta
képben kell feltüntetnünk a kereszt, az engesztelő áldozat,
a lelkiismeret, a gondviselés, a természeti világrend, a
bünbánat s az istenországa jelentőségét, vagyis egyházi
beszédünknek egész magatartásában az eddiginél férfiassabbnak és határozottabbnak kell lennie. Az érzelem és
az akarat életét csak a biztos tárgyismeret és célkitűzés
indíthatják cselekedetre. Az egyházi beszéd vallásoktatá
sának eredménye nemcsak a szentimentális épüléstől,
hanem a gondolatok fegyelmezettségétől és tisztaságától
függ. Ennek az oktató jellegű egyházi beszédnek tehát
apologetikainak is kell lennie, ami a fejtegetett kérdéseknél
sok lelkipásztori tapintatot és irodalmi tájékozottságot
igényel. Szóval az egyházi beszédnek a felnőtteknél'és a
keresztyén vallásoktatás szolgálatában kell állania s a
mélyebb vallásos élettapasztalat és ismeret céljait kell
szolgálnia.
De ezt szolgálják a vallásos kérdésekről szóló
nyilvános előadások is, amelyeket az egyházi beszéd a
kultusz rámáihoz való kötöttsége miatt sohasem pótolhat,
jde tartozik főleg ?iz újabb ószöv, kutatások és a Jézus
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élete mélységes problémáiról szóló tájékoztatás, mert a
tudományos kritika nem kisebbíti, hanem ellenkezőleg
feltárja a kortörténeti jelenségektől megtisztítva a vallás
valódi benső lényegét és maradandó tartalmát. Úgy
szintén a reformátió történetének, nagy hitvallásainak s a
lutheri keresztyénség ismertetésénél is a maradandóra, sőt
Luther örökségének nem annyira megőrzésére, mint inkább
további fejlesztésére kell törekednünk. Éhez járulnak a
közvetlen apologétikai előadások a vallásról és a darwi
nizmusról, a vallásról és a történelemről, a vallásról és a
szocializmusról, az isteni gondviselésről és az emberi
szabadságról, a bűn keletkezéséről, a lelkiismeret történeti
feltételezettségéröl és absolut érvényéről, a gonoszságról
és a tévelygésről, az irás és a modern emberiség csoda
hitéről, a teremtés történetéről s a keresztyén ünnepek
üdvtörténeti jelentőségéről. Meggyőzően a vallásos psychológia módszerét is követve meg kell világítanunk a személyes
istenben való hitet, az ő mindenütt jelenvaló és mindenható
kauzál itását, szent igazságosságát és megváltó kegyelmét és azt
a legnagyobb történeti valóságot, hogy Jézus Krisztus a vallás
és az élő istenség konkrét megszemélyesítője, mindenütt meg
kell adnunk a történet- és természettudománynak és a lélek
tannak mindazt, ami őket méltán megilleti. Az egyházi
tanhagyomány bírálati ismertetésénél pedig formailag kímé
letesen, de tárgyilag annál határozottabban föl kell tüntet
nünk mindazt, ami azon változó és kortörténeti jellegű.
A „quista non movere“ alapján lehetőleg kímélnünk kell
a kér. vallásfelekezetek és különböző theol. irányzatok
különbözőségét. Még a hitben gyengékre és a lelkiisme
retben erőtelelenekre is a nagy apostol példájára figyelem
mel kell lennünk. Sőt, ha lehet, még a materializmussal,
atheizmussal és pesszimizmussal szemben is kölcsönös
megértésre és meggyőződésre kell törekednünk — termé
szetesen soha az evangéliumi * igazság rovására. Az a
theologia, amelynek a kijeléntés normativ jellege mellett
egyúttal nyitott szeme van a szent történet és az irás
természet- és történettudományi vizsgálódása iránt, csak a
békét szolgálja a vallás és a tudomány világában egyaránt.
E vallásos előadásokat pozitív irányban kiegészíti az
irásmagyarázatba való mélyebb elmerülés. A régi biblia
órákat kell itt felújítanunk és híveinket meg kell tanítanunk
az irás helyes olvasására és értelmezésére. Ez a legjobb
előkészület az egyházi beszéd helyes megértésére is.
A bibliásság a házban, az iskolában, a templomban, a
társas életben, sőt az irodalomban : ez az egyéni és társas
erkölcsi életnevelés alapköve s minden igaz kultúra és
műveltség feltétele. Itt kevésbé tudományos részletek vagy
történeti kapcsolatok, mint inkább az Íráson szerzett
személyes élmények és tapasztalatok közléséről van szó,
mimelíett folytonos figyelemmel kell lennünk híveink val
lásos erkölcsi jellemére és műveltségi állapotára. Váloga
tott zsoltárok, Dávid története, aztán Márk evang. nyomán
Jézus élete, a hegyi beszéd, a passzió, a parabolák, János evang.
nyomán a búcsúbeszédek, a korinthusi levelek válogatott feje
zetei, az a Jézusi levél utolsó fejezetei s végül az egész Phi
lippi levél s Jakab és János I. levelei képezzék itt tananyagun
kat. E munkánkban vezérfonalul szolgálhat Rothe magyará
zata „János I. leveléről és a Robertson-é a korinthusi leve
lekről, az egész uj szövetségre nézve pedig Weiss I.
fordítása és korszerű magyarázata. Ezek fonalán bevihetjük
az írást és az evangéliumot Schleiermacher példájára, az
azt megvető műveltek" körébe is.
S végül figyelembe veendő, hogy a keresztyén vallásoktatás az önképzés prot. álláspontján csakis személyes
tanulmányozás és önálló kutatás alapján, vagyis inkább
olvasással, mint hallgatással, tehát az irodalom utján le
hetséges. Személyes meggyőződés csak önálló szellemi
foglalkozás volt, mivégböl is ismernünk kell a különböző
vallásos igényeket és szükségleteket kielégítő apologétikai
irodalmat. E nemben igen értékes és tartalmas irodalom
áll rendelkezésünkre. Például: Hülsmann, Robertson,
Kingsley, Riehl, Schweizer, Wimmer, Hilty, Schian, Réville,
Naumann és Bismarck i. v. művei a legelőkelőbbek. A fel
nőttek körében való vallásoktatás céljait szolgálja a néme
teknél a „Christi. Welt“, mely teljes nyíltsággal modern
életproblémák iránt sok kétkedő és kutató modern művelt
embert vezetett már el a keresztyénség örök életforrásához:
a Krisztushoz és az ő evangéliumához. Kincses bányáink a
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ma megnyomorított P ro t. íro d . T á rsa sá n s a L ui/iertársasdf*
kiadványai is. De a vallásos oktatás és önképzés céljait szol
gálják a W ein et- féle .életkérdést“ és Schule .vallástörténeti
népkönyvek“ is. Minden műveltebb városi egyházközségben
ilyen válogatott a p o lo g é tik a i k é zik ö n y v tá rt kellene szervez
nünk és híveinket jó vallásos és tudományos olvasmánynyal
ellátnunk. A falu népe természetesen más módot, eljárást
és segédeszközöket igényel. De még itt is csak korunk
szabad tudományos és művelődési szelleme iránt fogékony
s a szellemi élet psyhol. törvényeit követő utón hirdet
hetjük sikerrel és valósíthatjuk meg eredményesen az
evangéliumi keresztyénséget, mint .istennek erejét és
hatalmát a hívek üdvösségére“.
D r. S zlá v ik M á tyá s.
.... —t~ttt—
mmwi—mum nii

K Ü LFÖ LD .
Az evan gélik u s világk on feren cia alkalmából Eisenachban négy istentisztelet lesz. D r. Ihm els nemet országos
püspök azzal a kéréssel fordult D r. R a ffa y S á n d o r püs
pökünkhöz, hogy az egyik isteniisztelcti Beszédet lássa el.
Püspökünk a nagy megtiszteltetést készöröm m el vállalta,
annál is inkább, mert amikor a világ összes lutheránusai
először lesznek egy szívvel együtt, akkor ilyen fontos ünnepi
alkalommal a letört magyar evangélikusság érzéseinek meg
nyilatkozására nyílik alkalom.
A „szabadság" országáb ól. Szettében hirdetik,
hogy a Magyarország testéből kiharapott részekkel meg
ajándékozott országok a „szabadság“ országai, jellemző
bizonyságai ennek a kővetkező adatok: Dr Kiankó Sándor
közokt. felügyelő, aki azelőtt belényesi állami főgimn. tanár
volt, tudatta a kolozsvári evang gyülekezettel, hogy közép
iskoláját, mely azelőtt állami középisk. volt, miután 1918
után keletkezett (!), szept.-től kezdve nem nyithatja meg.
Ugyanott az evang. népiskolába ezentúl csakis evang.
gyermeket szabad felvenni, vagyis az iskola elsorvasztandó.
A román kormány elrendelte, hogy a felekezeti isko
lák magániskoláknak tekintendők s mint ilyenek semmiféle
inás iskolára nem képesítenek, bizonyítványaik érvénytele
nek. Hanem azért — persze — szabad őket fentartani.
A román kormány a Magyarországtól elcsatolt evang.
egyházaknak csak olyan esperességbe való tömörülését
engedi meg, amely közvetlenül a szász püspök alá tartozik.
Jellemző, hogy néhány brassóvidéki magyar pap ezt nem
csak helyesli, hanem erőszakolja is. A vallásszabadság
nagyobb dicsőségére, a román kormány csak olyan egyházi
önálló tömörülést enged meg, melynek lélckszáma 250,UÓ0-en
felül van. Különben semmi állami támogatásra nem számít
hatnak. Az unitárius egyházat a múltra való tekintetből
megtűri. Ugy-e — szép szabadság!

EG Y H Á ZI ÉLET.
Az eg y etem es felügyelő a L u th er O tth o n 
ban. Egyetemes felügyelőnk, báró Radvánszky
Albert, meleg érdeklődést tanúsít egyházi intéz
ményeink iránt. E hó 17-én meglátogatta Kuthy
Dezső egyet, előadó kíséretében a Luther Otthont,
egyházunk főiskolai internátusát. Kermeszky György,
nyug. alezredes, a Luther Otthon igazgatója, néhány
meleg szóval üdvözölte az illusztris vendéget, aki
biztosította őt afelől, hogy az Otthon ügyét mindig
szivén fogja viselni. Az igazgatónál tett látogatás
után megtekintette az Otthon 27 lakószobáját és
összes helyiségeit. A diákok legtöbbjét szorgalmas
munka közben találta és mindenikkel váltott
néhány barátságos szót, szívesen érdeklődvén
tanulmányaik iránt. Nem egy orvostanhallgató
alig látszott ki az asztalán heverő könyvek és
jegyzetek közül, szorgosan készülvén közelgő
szigorlatára. A technikusok pedig ingujjban gyár
tották hatalmas rajztáblájukon a különböző építé
szeti terveket. Az egyet, felügyelő azt a benyomást
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nyerhette, hogy nem kell félnie, hogy a most
vizsgára készülő evang. főiskolások a maguk
pályáján tudományos képzettség tekintetében el
maradnak majd más felekezetű pályatársaik mögött.
Az étterem és a társalgó falán függő festmények
előtt hosszabban időzött az egyet, felügyelő. Luther,
Bora Katalin, Melanchton, Gusztáv Adolf, Sickingen
képei azok, amelyeket a Luther Otthon kormányzó
bizottsága elnökének, Sztehlo Kornélnak az ecsetje
készített el művésziesen az Otthon számára. A
Wartburg vára és várudvara is ott pompázik a
társalgó falán, ugyancsak Sztehlo művészetét
dicsérve. A konyha és az éléskamra tisztasága és
rendje is megállította útjában a vendéget. Mind
kettőért, mind ezekben a helyiségekben, mind pedig
az egész Otthonban, özv. Pammerné házvezetőnőt
és Irénke leányát, mint kulcsárnőt illeti elismerés.
Az egyet, felügyelő teljes megelégedésének adott
kifejezést a tapasztaltak felett. Kermeszky igazgató
bölcs vezetése meg is érdemel minden dicséretet.
A nehéz időkben különös bülcseség kell ilyen
intézmény vezetéséhez. Súlyos anyagi gondokká!
küzd az intézet. Dicsérőlcg kell megemlékeznünk
Kovács Jenő egyetemi hallgató édesatyjáról, Kovács
Sándor sárpilisi lakos gépészről, aki egy zsák
liszttel igyekezett az Otthon helyzetén könnyíteni.
Ebben az Otthonban nevelődnek egyházunk jövő
nemzedékének világi vezetőemberei. Akadnának e
vájjon másutt is ilyen Kovács Sándorok, akik
szívesen hoznának áldozatot e szép, nagy cél
érdekében ?
Püspöki eg y h á zlá to g a tá s Szarvason. A bányai
egyházkerület püspöke, Dr Raffay Sándor, a békési egyház
megyében végzett egy házlátogató kőrútján május 1-én
érkezett Kondorosról Szarvasra.
Olyan ünnepet, mint ez a nap volt, nem látott
Szarvas talán még soha Már, amint a vonat Kondoros és
Szarvas között egy egy tanyai őrháznál megállót», lelkes
ünneplésben részesítettéit a főpásztort az ott egybesereglett tanyaiak és a tanítók vezetése alatt kivonult tanyai
iskolásgyermekck, akik örömdalokat énekeltek és virágok
kal szórták tele a főpásztor vosnti kocsiját. A szarvasi
állomáson hatalmas ünneplösereg gyűlt egybe s a
község és a Nőegylet részéről történt meleg fogadtatás után
hatvantagu bandériummal az élén vette útját a hosszú
kocsisor az ó-templom felé, az uccákon hömpölygő leg
alább 15 ezer főnyi emberáradat harsány éljcneitői kísérve,
viargesöben A püspök kocsiját hófehér orgonával díszítet
ték a szorgos női kezek Machán uram hollófekete paripái
olyan büszkén lépkedtek a kocsi előtt, mintha érezték
volna, hogy ilyen vendéget még nem vittek soha.
A templomkapuban Kellő lelkész poétikus üdvözlöbeszédáel köszöntötte a püspököt, akinek meleghangú
válasza után rövid istentisztelet volt. Ezt követték az üdvöz
lések a gimnázium tornatermében. Mintegy 15 küldöttség
járult a főpásztor elé, amelyeknek üdvözlésére külön-külön
válaszolt. Akik ennek az üdvözlésnek tanúi voltak, soha
sem fogják elfelejteni.
Hosszas volna leírni mindazt, ami Dr Raffay püspök
szarvasi tartózkodásának nyolc napja alatt történt. Csak
annyit, hogy még az ünnepeltetésnél is több jutott ki neki
a munkából. Megvizsgálta az összes lelkészi hivatalokat
és a gazdasági hivatalt, ülésezett a presbitériummal és a
különböző bizottságokkal. A felsőbb intézeteken és az ó
kedves Luther-árvaházán kívül 36 elemi iskolát látogatott
meg. Felkereste a legtávolabb eső tanyai iskolát is.
Nem egyet közülök 50—70 kilométeres kocsizás árán.
És minden iskolában minden diákot feleltetett. Külö
nösen kedves volt az a fogadtatás, amelyben a helybeli
állami polgári leányiskola tanári testületének evangélikus
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tagjai részesítették. Az intézet evangélikus tanárainak
és tanulóinak az arcáról boldog, büszke öröm sugárzott,
hogy az ő püspöküket köszönthetik intézetükben.
A tanári karokkal és tanítói testületekkel konferáciákat
tartott, amelyeknek a főpásztor kezdeményezésére hozott
határozatai Szarvas tanügyi életére messze kiható jelentő
ségűek lesznek. A canonica visitatiós istentisztelet és köz
gyűlés május 6-án folyt le az ó-templomban. Lehetetlen
felsorolni az utóbbin hozott üdvös határozatokat. Csak
annyit, hogy a főpásztor indítványára elvben elhatározták
a tanyai vándorlelkészi állás szervezését is.
A püspök sok látogatást is tett mind a községben,
mind pedig a tanyákon.
Május 9-én délelőtt hagyta el Szarvast. Munkájának
áldása azonban ott maradt. Magvetéséből gazdag áldás
sarjad a szarvasi lutheránia életében.
A bucsuzás még a fogadtatásnál is melegebb, kedvesebb
volt. Az összes iskolák gyermekserege kivonult az állomásra
és vele együtt a híveknek is megszámlálhatatlan sokasága. Az
iskolás gyermekek kara néhány szép énekkel kedveskedett
még a vonat indulása előtt a főpásztornak.
És amikor a vonat elindult, sok ezer torok szivek
mélyéből feltörő üdvrivalgása reszkettette meg a veröfényes
virágillattal teli tavaszi levegőt.
A hegyaljai egyházmegye Nemes Károly diósgyőri
lelkészt választotta meg esperesének s homrogdi Lichten
stein László nyug. főispán, miskolci egyházközségi felügye
lőt egyházmegyei felügyelőjének. Mindkettőjüket majdnem
egyhangúságot jelentő imponáló szótöbbséggel.
Az arnóti ev. egyházközség május 13-án 380 mázsa
búzát vetett ki önmagára, hogy templomát rendbehozhassa.
A csak 110 adófizetővel biró egyházközség e súlyos terhet
pünkösdi egyakarattal vállalta.
Az ev. tanáregyesületnek aszódi vándorgyűlése
alkalmából Horthy Miklós kormányzóhoz intézett táviratára
Szigethy Lajos elnök nevére a következő válasz érkezett:
„Kormányzó ur őfőméltósága az ev. Tanár- és Tanítóegye
sületnek aszódi vándorgyűlése alkalmából tolmácsolt hazafias
hódolatát köszönettel fogadni méltóztatott Kabinetiroda“.
A maglód! ág. h. ev. ifjúság igen sikerült estélyt ren
dezett, melynek jövedelme az egyház orgonaalapja javára
lett fordítva. Az estély bevétele 90 ezer korona volt. Igen
bájos dolog volt az egyszerű földműves ifjúság odaadó
lelkesedése és ami különösen említésre méltó, hogy a tót
anyanyelvű fiatalság hibátlan magyarsággal játszotta szere
pét. A szereplők közül különösén kiemelendők V. Laczkó
Annus, Laczkó Annus, Qohér Zsuzsi, Sajben János, Rankó
Pál és Gohér György, akiknek ezúton is köszönetét mon
dunk, hogy az ifjúság mozgalmát megindították.
A pesti Veres Pálné liceum május 17. és 18-án
meseestét rendezett, melyen a növendékek Dr. Böhm Dezső
igazgató vezetésével Poldini: „Hamupipőke“ c. 3 képes
meseoperáját adták elő. Az üde hangok, bájos játék, tán
cok, karok nagy tetszést arattak a termet zsúfolásig meg
töltő közönségnél, melynek soraiban ott láttuk Dr. Raffay
Sándor püspököt, Györy Lóránt nyug. minisztert, Landgraf
János nyug. államtitkárt, Dr. Walther Béla főigazgatót, PappVáry és Krompacher tábornokokat stb. A címszerepet játszó
Benyovits Piroska nemcsak szép énekével, hanem kedves
játékával s ügyes táncával is messze felülemelkedett az isko
lai előadás színvonalán. De szereplötársai: Paroli Irma
(herceg), Tory Katór (mostoha), Rothauser Lili, Szabó Piroska
(testvérek), Czell Éva (tündér) is méltók voltak hozzá s a
kis galambokkal együtt nagyon tetszettek. Ezután Tompa
Virágregéit játszották színpadon ; Papp-Váry Judit, mint a
lánynéző Szarkaláb és Gráf Klári, mint az intríkus Csalán
vezettek a bájos jelenetben, melyet Láng Gabriella, int.
nevelőnő állított össze,' ki a Hirmann Ilona és Krompacher
Ilona által hatásosan játszott prológust is irta. Az est külső
képét emelték a Gráf Klára, Kelen Kató és Molnár Zsuzsa
növendékek által tervezett és rajzolt díszletek, továbbá a
saját készítésű tarka jelmezek.
Felejthetetlen szép ünnepély keretében folyt le
folyó hó 13-án a harangavatás Mezőhidegkuton (Tolnamegye). A gyülekezet az Isten háza előtt gyülekezett, hol
Weil tanító vezetése mellett az énekkar alkalmi chorált
énekelt. Utána Schöll főesperes Isten országának szolgála
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tára avatta az uj harangokat. Az ünnepélyt folytatták a
templomban, hol Spores szárazdii lelkész oltári szolgálata
után Schöll főesperes vallásos és hazafias szellemtől át
hatott beszédet mondott. Perl János helyi lelkész imával
és áldással fejezte be az áhitatos gyülekezet istentisztele
tét. Utána díszközgyűlés tartatott a templomban a föesperes
s Mechwart Ernő felügyelő elnöklete alatt, melyen Mech
wart felügyelő az egyházmejgye elismerését fejezi ki a gyü
lekezet tagjainak azért az áldozatkészségért, mellyel lehe
tővé tették a harangok beszerzését. Az Amerikában élő
egyháztagok e célra 95 dollárt küldtek, Gerbewich János
12 dollárt adományozott.
A vecsési evangélikusok pünkösdje. Rég óhajtott
vágyuk teljesedett be a vecsési evangélikus híveknek pün
kösd hétfőjén. Az első isztentiszteletet Kuthy Dezső egyet,
missziói lelkész prédikációjával és Doleschall Lajos volt
bánsági főesperes, püspöki titkár liturgiájával és úrvacsora
osztásával tartotta meg. Örömtől sugárzott a községi iskola
termet zsúfolásig megtöltő hívek arca, amidőn megélhették
Isten kegyelméből s Dr. Raffay Sándor főpásztor jóindula
tából, hogy a folyó évi pünkösd ünnep számukra is meg
hozta az evang. missziói egyház megszületését. Kuthy Dezső
átadta a híveknek a kondorosi egyház szép adományát, az
általuk előbb használt értékes oltári feszületet és 2 drb.
gyertyatartót, valamint Dr Raffay Sándor püspök által juttatott
20,000 kor. segélyt a pillanatny iszükségletek fedezésére,
amit a hívek könytelt szemekkel hálásan fogadtak. Az istentisztelet utáni közgyűlésen megalakult a missziói egyház és
végleges szervezkedéseig felügyelőnek Chrappan Andrást
és egyházi jegyzőnek Bartesz János urakat választotta meg,
a kántori teendőket az egyház kiváló buzgó tagja: Grescho
János áll tanító látja el. A missziói egyház lelkigondozá
sával Doleschall Lajos főesperest bízta meg a püspök és
ezután minden második vasárnap délelőtt 11 órakor evang.
istentisztelet lesz megtartva az állami iskola tantermében.
Feledhetlen lesz a jelenvoltakra, hogy a kondorosi egyház
nevében a közelben lakó volt kondorosi egyháztag, Erdődi
üdvözölte az ajándék kíséretében az újonnan alakult missziói
egyházat, valamint a szomszéd monori missziói egyház kép
viseletében megjelent Dr. Lehotzky Antal felügyelő, Sander
ezredes, Fiedler presbyter, akik közül Lehotzky intézett szép
beszédet az uj testvér- és szomszéd egyházhoz megszüle
tésekor. Az ünnep az igazi tiszta örömünneplés képe volt.
Isten áldása legyen az uj gyülekezeten, zengjen buzgalom
mal az Isten dicsérete ég felé ez uj helyről is A megala
kulás előkészítésében hála és elismerés illeti a gondoskodó
főpásztort, Dr. Raffay Sándor püspököt, Rajnis Jánosnét és
Grescho János tanítót. Köszönet illeti az „Eklézsiá“-t, mely
kiváló előzékenységgel egyik titkárjával s kedves üdvözlet
kíséretében küldötte ki az általa tatarozott kedves kondo
rosi ajándékokat.
A Pesti Luther-Szövetség cserkészcsapata pün
kösd vasárnapján tette le az első fogadalmát ünnepélyes
keretek között Szigetszentmiklóson, 350 evangéliumi alapon
álló cserkésztestvérének jelenlétében A Magyar Cserkész
Szövetséget Ravasz Árpád, a ref. gimn. igazgatója képvi
selte, aki meleg szavakkal avatta a csapatot. Fogadalom
tétel előtt tábori istentisztelet volt, melyen Dr. Deák János
prédikált, utána református és evangélikus urvacsoraosztás
következett. Az Urnák lelke lebegett e különös gyülekezet
fölött, — Játékok, tréfás versenyek következtek délután és
felejthetetlen emlékű tábortűz zárta le az estét. Az éjszakát
cserkészmódra sátorban töltötték és csak hétfőn este utaz
tak a csapatok vissza a poros fővárosba.
Ki fogadna örökbe egy 13 éves művészi tehetség
gel megáldott evang. úri fiút, kinek atyja régen elhalt, s
kinek halálos ágyán fekvő édesanyja csak úgy tudna nyu
godtan meghalni, ha kis árvájának jövőjét biztosítva látná ?
Ki fogadna házához egy fiatal, szerény igényű evang.
lelkészleányt, aki diplomás, nagy kézügyességgel megáldott
és zeneértö tanítónő, gyermekei mellé, lehetőleg hegyes
vidékre ?
Ki alkalmazna házában könnyebb munkára egy
gyengébb szervezetű 17 éves finomlelkű evang. tanyai
leánykát szerény fizetéssel.
Szives jelentkezéseket kér és vár Kuthy Dezső lel
kész, Budapest, VIII., Üllői-út 24.
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L élekem elő ü nn ep ség keretében ünnepelte meg
Ambróziáivá összlakossága áldozócsütörtök örömünnepnapját. Ezen ünnepnapon ment végbe a még január hó 15-én
az Ecclesiánál megrendelt és tisztán csak önadakozás által
befolyt szeretetadományokból immár teljesen kifizetett 2
harang (megrendelési ára: 630,888 kor.) és Kárász Mihály
tb. felügyelő szeretett egyházának ajándékba adott 115 kg.
súlyú harang (beszerzési összege: 227.700 kor.) felavatása
és Kárász Mihály tb. felügyelői hivatalába való beiktatása.
Reggel 7—9-ig konfirmáció tartatott, a lelkész végezte; az
Ur szent oltárához 30 konfirmált gyermek járult. Majd a
10 órakor megérkező Saguly János esperest a lelkész az
egyházközség összes tisztviselői és egyháztanácsosai élén
üdvözölte s az ugyanazon az ünnepnapon konfirmált gyerme
kek nevében egy iskolás növendék szép virágcsokrot nyújtott
át az esperesnek azon ártatlan gyermeköröm tolmácsolása
kíséretében, amely lakozik lelkűkben, amikor esperes urukat
szeretettel fogadhatják. A zsúfolásig megtelt templomban
az oltári funkciót és az ünnepi beszédet Komlovszky Ferenc
lelkész, a harangok felavatását és a tb. felügyelő beiktatá
sát Saguly János esperes szivet nemesitő, magas színvonalú,
tartalmas beszéd tartásával végezte s az ezen alkalomra
választott s az esperes által irt énekek vezetését Molitorisz
Jenő kántortanitó kiváló szakértelemmel vezetett orgona
játékával irányította, majd az esperes megáldotta a gyü
lekezetét. Az ünnepi istentisztelet után a templomban meg
tartott közgyűlés a harangok beszerzése terén véghezvitt
buzgalmáért s a gyűjtés szép végeredménye érdekében
kifejtett lankadatlan, serkentő és buzdító, törekvő igyeke
zetéiért Kántor Pál községi jegyzőt egyhangúlag tb. pres
biterül választotta meg, akit szintén az esperes iktatta be
ezen megérdemelt tisztségébe. Majd a piactéren felállított
nagy sátorban 140 terítékű közebéd vette kezdetét déli 1
órakor, amelyen a környékbeli intelligencia is szép szám
ban volt képviselve, amely kedélyes összejövetel alkalmá
val a nagy napot méltatták felszólalásaikkal az esperes, a
lelkész, Tmovszky Sámuel és Molitorisz Jenő egyházi kán
torok, állami tanítók. Este pedig harangbal volt. A közebéd
és bál kb. 25,000 korona tiszta jövedelemmel zárult. A kel
lemes hangú 3 harang az Ecclesia részvénytársaságnak
eddig már megalapozott jóhirnevét szolgálja. Az áldozat
kész hívek a közeljövőben 2 csillár beszerzését tervezik.
Adja a jó Isten, aki szereti és megáldja a jószivü adako
zókat, hogy ezen vágyuk is minél előbb megvalósuljon.
A három harang, amely összesen 858,588 koronába került,
jelenleg több mint 3 millió értéket képvisel.
T em plom avatás D ebrecenben. Szép és lélekemelő
ünnep volt áldozócsütörtökön Debrecenben. Farkas Győző
lelkész, március havában a templomrenoválás és festés
érdekében széleskörű mozgalmat indított, amely néhány
hét alatt teljes sikerrel járt. A többszázezer koronát kitevő
munkálatok befejeződtek, a szépen kifestett templom, Nagy
József tanár ajándéka folytán, Haranghy Jenő jeles festő,
művész által erre az alkalomra készített uj, művészi oltár
képhez (Ecce homo) jutott. Az avató szertartást Geduly
Henrik tiszakerületi püspök végezte, aki hatalmas beszédben
elismerését nyilvánította az egyháznak ama rendkívüli áldo
zatkészségért, amelyet ezen egyház a legutóbbi évben tanúsí
tott. Az avatás után a gyülekezeti lelkész a konfirmációt
végezte, majd a főpásztor külön-külön megáldotta a konfirmándusokat és Úrvacsorát osztott. A szép ünnep emléke soká
fog élni az áldozatkész debreceni hívekben.
K ispesten május 13-án a polgári leányiskola torna
termében szépsikerü ünnepség volt a templom javára, amely
100,000 K tiszta jövedelmet hozott. Az ünnepély rendezése
körül kiváló érdemeket szerzett Máté Károly és neje a meg
értő és készséges kispesti evangélikusok egész táborával.
A D ebreceni Lelkész! Tár február hónapban meg
indult s kéthavonkint fedéllapon kívül 5 - 6 iv terjedelem
ben jelenik meg és pedig a Theol. Értesítő egy iv, a
Beszédek és imák stb. 4 iv terjedelemben. Az eddig meg
jelent két füzet a következő dolgozatokat tartalmazza :
1. Január—februári első füzet Theológiai Értesítőben : Jézus
élete, irta Szimonidesz Lajos, ismerteti Mayer Endre. Be
szédek és im ák: Dr Baltazár D e z ső : Böjti urvacsorai
beszéd. Csányi László: Temetési beszéd jótékony idős
özvegy nő felett. Enyedy Andor: A teherhordozás két
parancsolatja. Hegyaljai Kis Géza : Az élet diadalkapujánál,
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esketési beszéd. Könyves Tóth Kálmán: A kedves ifjú, far
sangi beszéd. Lázár Sándor: A keresztről való beszéd,
böjti. Borsovai Lengyel G yula: Templomavatási beszéd és
ima. Molnár Sándor: Mentsük meg a szükölködőket. Nagy
Márton: Keresztelési beszédek és imák. Okos G yula:
Szüntelenül az Urra néztem, gyászbeszéd. Rédey Károly:
A szántóföldben elrejtett kincs. Sipos J ózsef: Halotti ima.
Varga L ászló: Krisztus lélekbemarkoló üzenete, biblia
magyarázat. Varga Jenő: Mint legyünk egymás örömének
osztályosa, tavaszi. Lábossá Lajos: Ima március 15-re.
II M árcius-áprilisi füzet tartalma. Theológiai Értesítő:
Jézus élete, irta: Szimonidesz Lajos, ism. Mayer Endre,
folytatás. Beszédek és imák stb .: Dr Baltazár D ez ső :
Nagypénteki prédikáció. Dr. Baltazár D ez ső : Tavaszi egy
házi beszéd. Bokor Sándor: Balzsamcseppek, közönséges,
Filep Gusztáv: Halotti imádság. Fülöp József: Beszéd és
ima temető felavatáskor. Fábry Tivadar: Jézus az ut, az
élet és az igazság. Herczeg Lajos: Siri beszéd. Kovács
J ó zsef: Munkánk eszközei, harcunk fegyverei (I., II.).
Lábossá Lajos: Az Ur felszólítása, virágvasárnapi. Lencz
Géza: Jézus feltámadása, húsvéti. Paulik János: A haloatás. Rédey Károly ; Az anyai szeretet, fogházi beszéd.
zékely Sándor: A keresztyének országa. Zajdó L ászló:
Urvacsorai ágenda A legközelebbi füzet május 1-re jelent
meg. Megrendelhető: Hegedűs és Sándor r.-t. egénél
Debrecen.
A K elenföldi E vangélikus Lelkész! Kör e hó 13 án
d. u. 6 órakor az idén konfirmált gyermekeket szeretetvendégségen vendégül látta. A családias összejövetelen
karének, ima és bibliamagyarázat után Dr Deák János
theol. akad. tanár megrázó képekben mutatott reá az
alkoholnak mérgező hatására, figyelmeztetve a jelenlevőket,
hogy az ifjúságot, igy a konfirmáltakat is, az egyháznak
uj nagykorú tagjait, alkoholellenes szellemben neveljék,
mert ez hazánkkal, egyházunkkal szemben is kötelességünk.
A szeretetvendégségen az ifjúság és a konfirmándusok
szavalatokkal és énekszámokkal tették melegebbé és
gazdagabbá az összejövetelt, amelyen mintegy kétszáz
ötvenen vettek részt. A családias összejövetelt a felügyelőnek
buzdító szavai és ima fejezte be.
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A pápai evang. gyülekezet a háborúban elesett,
mintegy 50 hősi halottjának emlékét díszes emléktáblával
örökíti meg templomában, melynek leleplezése Szenthárom
ság vasárnapján lesz az elesettek emlékéhez méltó nagy
szabású ünnepség keretében.
Uj tagul beléptek a P rotestáns Orsz. Á rvaegy
letbe Dr Beczkói Biró László 500 K évi tagdíjjal, az 1923 évre
1000 koronával, Beczkói Biró Henrik, a Ferenc József-rend
tisztje, évi 1000 koronával.

A pesti V eres P áln é evang. leánynevelő
in tézet továbbképzőjébe és internátusába az
1923/24. tanévre való jelentkezések javában foly
nak. Miután az internátusbán igen kisszámú sza
bad hely áll rendelkezésre, az igazgatóság szere
tettel kéri az evang. szülőket, hogy — amennyi
ben lányaikat ide akarnák beadni — ebbeli
szándékukat mielőbb jelentsék be.
*

P á ly á z a t.
A szarvasi ev. tanitónőképző Felügyelő-bizott
ságának alulirt Elnöksége pályázatot hirdet az
intézetnél megürült természetrajz-földrajz szakos
és rajz- női kézimunka szakos tanári állásokra.
Pályázhatnak megfelelő képesítésű evangélikus
tanárok és tanárnők julius 15-éig. Tornatanitásra
képesített pályázók előnyben részesülnek. Illet
mények egyenlők az állami tanárokéval.
1923. május 17. Szarvason.
Bartos Pál,
Dr. Sziráczky János
egyh. elnök.

vil. elnök.

8

H V A JM O É L i I K U S O K

F elvétel a Luther-O tthonba az 1923/24. ta n év re.
Az intézetbe felvehetők a kir. magyar Pázmány
Péter tudományegyetem, a kir. József műegyetem, az
egyetemi közgazdaságtudományi kar és az állatorvosi fő
iskola ág. hitv. evangélikus, üres hely esetén református
és unitárius vallásu hallgatói.
Az intézetbe a főiskolai hallgatók folyamodás alap
ján vehetők fel.
A folyamodványokhoz mellékelni kell az erkölcsi és
legalább jó eredményt felmutató, a Vili. osztályról szóló
értesítést, vagy indexet (az esetleg hiányzó érettségi
bizonyitvány legkésőbb julius 1-én pótlólag beküldendő),
továbbá a folyamodó atyjának, vagy törvényes gyámjának
hiteles kötelezvényét, melyben az esedékes járulékok pontos
fizetésére és az okozott károk megtérítésére magát kötelezi,
végül a hatósági orvosi bizonyítványt és rövid önéletrajzot,
mely a megelőző tanulmányok ismertetését foglalja magában.
Az ellátási dijak fizetése mindenkire a tanév
10 hónapjára kötelező és kéthavonként előre fizetendők;
még pedig az első részlet a felvételi díjjal együtt a fel
vételi értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül,
a többi részlet november, január, március és május hó
elsején.
A felvételi és ellátási dijakat a kormányzóbizottság
esetről esetre állapítja meg s kellő időben közli az
érdekeltekkel.
A folyamodványok az Otthon kormányzóbizottságához
címezve, az igazgatóhoz (Vili., Üllői-ut 24.) küldendők
minden év junius 15-ig.
A folyamodókat kérvényük sorsáról az igazgató
julius 15-ig értesíti.
Minden folyamodványhoz egy, a folyamodó címével,
a posla és az ajánlási díjjal ellátott válaszboríték

melléklendö'
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ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó díjtételekkel é s kedvező feltételekkel

T ű z b i z t o s ! f á s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B etö réses-lo p á s biztosításokat.
Élet- é s n é p b i z t o s i t á s o k a i .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz á t

biztosításokat

Ig a z g a tó sá g :

'B u d a p esten , IV., Fővám -tér 2, fé le m e le t.
Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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Ruttkay S.:

„Konfirmandusok könyve“
Kapható a Luther T ársaság könyvkereskedésében (Szentkirályi-utca 51), Kókalnál és a szerzőn él Szarvason.
Ára bérmentve 25 korona.

Igazgatóság.

Kiadásért felelő s: PAP FERENC.

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE

ügyvédi és bírói vizsgára,
f<TiiTimiiTiiii?SiiI^íTTHTTTfH7inHiniHTTHIHinTHHÍMTnTnn7nTmHTíT!IHTITní
jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquiumokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM

K tt t : tűz-, jég-, betörés,
b aleset-b iztosítások at. —
Legelőnyösebb feltételek.

K épviseletek az ország
minden városában
:: é s k ö z s é g é b e n . ::
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Uj imakönyv fiatal nők számára!

„Szoros kapu, keskeny ut”
Elm élkedések és im ádságok p rotestáns leányok szám ára
I r t a : C Z E G L É D Y S Á N D O R N É KÓS A M A R G I T

FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
BU D A PEST
IV., Váci-utca 51, II. em.

SZEGED

4 -

Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

T e m p l o m - t é r 5. szám
Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

y S J I M

M in d en k in ek sziv es tu d o m á s u l!
A Gyurátz-féle „H it o lt á r a “ és „ L e lk i v e z é r “ imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepelt költőpap:
Sántha Károly: „ B u z g ó s é g k ö n y v e “ cimü imakönyvét.
Ára: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 25 K.
Alapárak szorzandók az érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

LUTH ÉR-TÁRSASÁG

EVANG. K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N
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Postafiók 12.
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Ugyanitt megrendelhető

K ö z ö n sé g es v a s á rn a p i im á d sá g o k
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
nyomással, szép kötésben 800 korona.

Budapest, V ili.,Ü llői-ut 24 ♦ Bejárás a Szentkirályi-utcában

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám) — 58349.

Budapest, 1923. junius 3.

IX. évfolyam.

22. szám

EHUKQJKUSOK URU
S zerk esztő ség é s k ia d ó h iv a ta l:
Budapest, IV. kér., Deák-tér 4« sz.

Megjelenik minden vasárnap.

Alapította: Dr. Raffffay S án d o r
Szerkesztésért felelős:

Dr. C sengődy Lajos
Kiadja a LUTHER SZÖVETSÉG

Kell az igazság!
Ha valaki azt mondja: Szeretem az Istent
és gyűlöli az ő atyjafiát, hazug az . . .
I. Ján. 4'jo.

Hazug . . .
Ennek, a fojtó, párás, nyommasztó légköre nehezedik
a lelkünkre, bárhová állított is az Élet.
Nincsen annyi harmatgyöngy reggelente a tavasz
virágszőnyeg-borította pázsitján, nincsen annyi könnycsepp
a szomorú arcok szempilláin, mint amennyi hazugság
árnyéka suhangat el mindennapi életünk világa felett.
Pedig ragyog a napsugár. Égi vándorok millióit
árasztgatja éltető fénnyel és meleggel el s ezek során
minket is körülragyog.
A Szeretet Napjaé, az Istenszerefeté.
S nem is lehetne tán azt mondani, hogy ez a le
röppenő sugár nem pattan vissza is az Isten felé. Igen'
ö feléje, égi Atyánk felé — Ö tudja ugyan a legjobban! —
hozzá még csak visszasugárzik ez a Szeretet.
De idelent olyan kevés marad. Az emberek egymás
közti világában már szinte egészen elvesznek a kis
mécsesek, mik emberszivekben égve akarnák oszlatni a
nagy éjszakát, a hazugságok, a gyűlölet, a kíméletlenség,
a nyerseség fagyos, vad éjszakájának sötétjét.
Kiki maga érzi és tudja legjobban, milyen szomorú ez.
De nemcsak szomorú. Hazug is.
Az Igazság beszéde, az evangélium is megbélyegzi
ezt a világot, amely elvesztette önmaga alól az egyetlen
biztos, éltető talajt, a Szeretetet, az Igazságot.
De mégis benne vagyunk ebben a világban. Mégis
élnünk kell benne. Küzdeni, remélni és elfáradni, csalódni.
Itt kell maradnunk addig, mig az Isten szava egyszer
majd Haza h iv !
Ám, ha itt is kell maradnunk és élnünk is kell, ez még
nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy mi is hazugok legyünk.
Nem jelentheti azt, hogy más életnek itt nincs
jogosultsága, nincs maradása, csak annak, ami a hazugság
cifra rongyaival aggatja tele önmagát s ezek ingatag talajára épit.
Sőt . . .
Éppén mert ilyenné vált a világ, éppen mert
ennyire sülyedt, éppen azért vessük meg lábainkat az
evangélium körül, az Igazság, a Szeretet talaján, szikla
szilárd alapján, mert az, .aki erre épit, annak házát az
eljövő szelek, viharok, földindulások meg nem ingatják,
romba nem döntik. Legfeljebb a földit. Ez pedig nem a
legnagyobb kár.
Éppen mert nincs, azért kell az Igazság, a Szeretet
ebbe a világba.
„

E lőfizetési á r fé lé v re 600 ko r.
Egyes szám á ra 50 k o ro n a .
Hirdetési árak megegyezés szerint.

Két tett.
Lelkésznek temetésnél szomorúbb kötelessége
egy áttérés bejelentése vagy tudomásul vétele. A
mai érdeklődéstelen világban is szenzáció még
valami neves ember vallásváltoztatása.
A tett után egyik oldalon állandóan a keserű
gúny csillan csak fel s a „visszatért“ jelzések, mint
apró tőrdöfések élezik ki a felekezeti ellentéteket.
Minden egyház veszített igy már sokat s a
statisztikai hivatal véleménye szerint, a mi egyházunk
pusztán a jelenlegi reverzális arányszám fennmara
dása esetén semmivé törpül.
Nem egy ember magánügye az ilyen elhatá
rozás soha. Jelentősége túl nagy hatású. Egy szo
morú eset meggondoltabbá, de egyúttal bizony
talanabbá is teszi nemcsak a lelkészt, hanem talán
a gyülekezetei is.
Egy vezető lélek hűtlenségének tárgyalását
hallgattam egyszer s a szenvedélyes birálgatásban
mégis csak azt hallotta minden komoly lélek, hogy
egy lélek veszte, egy eskü megszegése, egy élet
kettérombolása volt ez s egyúttal sokakra nézve
szegénységi bizonyítvány is.
Mit szólnak ahhoz a mai emberek, ha a sok
lelkiismereti vihar után oly erős a Luther egyháza
utáni vágy, hogy a két fordulat eljuttatja az embert
a vallásos statusquohoz ? Elhal bizonyára a régi
lekicsinylés, valami megértés féle ébredez bennünk
talán az emberrel szemben s ez sem külön, sem
együtt nem helyes s nem jó. ,
De jó hallani, tudni és látni, hogy egyházunk
minden más felett álló igazsága, dicsősége s nagy
sága ma is vonzó erő; az eltévelyedés mélységei
ből is kiemeli a majdnem elveszettet s fennen
hirdeti a nagy világnak hitünk dicsőségét s igazát.
Egyházunk hű lelkei lássák a sorok közt levő
két tettet s mig magukhak biztatást ad, szolgál
jon buzdításul az ő tetteiken keresztül mindenkihez,
aki távozóban van tőlünk, vagy látni rajta, hogy
távozni szeretne.
.
g —/.
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Lelkipásztort az iskolákba^.
Akinek csak egyszer megfordult gondolkodásában a
vallástanitás kérdése, aki visszaemlékezik saját ifjúkorára,
amikor a hittant tanulnia kellett, az érzi és tudja, hogy itt
egyházunk számára súlyos, megoldást követelő problémák
vannak. Mert gyermekeink hittant tanulnak s a vallás mégis
végeredményben nem a tanulás dolga. Eljárnak a vallás
órára s végtére is a vallásos nevelést nem lehet heti két
órában elintézni úgy, mint ahogy a latin nyelvtant meg
tanulja a kisdiák heti hat órában. A tanár osztályozza a
feleleteket hittanból, mint más tárgyakból s végtére mégsem
tudja, illetőleg tudnia kell, hogy a jeggyel csak a tudást
vagy a legjobb esetben bizonyos külső magatartást tüntetett
ki több-kevesebb elismeréssel, a valódi érzék igazságának
az a bizonyítvány csak ritka esetekben lesz mutatója.
Beszélünk vallástanitásról, annak égető szükségleteiről s
magunk is sokszor megfeledkezünk arról, hogy a vallást
tanítani nem lehet: aki csak vallástanár, csak a méltó
ítélettel kárhoztatott béresmunkát végzi. Hangsúlyozzuk a
vallásos nevelés jelentőségét és helyesen tesszük; 5 mégis,
a vallásra nevelni nem lehet; igen közel van itt a vesze
delem, sokkal közelebb, mint a nevelés bármely ágánál,
hogy a nevelés csak külső szoktatássá lesz; nem hat íe a
lélek mélyéig, nem ragadja meg a lelket, az egyéniség
középpontjában nem teszi magáévá a jellemet. Végered
ményben a vallástanár nem lehet énektanár, még csak
tisztára nevelő sem, hanem papnak és mindenekfelett lelkipásztornak kell lennie.
Aki ezt átlátta, — pedig ez vallástanitásunk sarka
latos kérdése, amelytől minden függ, — az érzi a problémák
egész súlyát és horderejét, melyek itt adódnak. Mert ebből
azután elsősorban következik az, hogy a vallástanitás
problémája nem is annyira a vallástanitásé, mint inkább
a vallástanároké. Kétségkívül nagy jelentősége van a tan
tervnek módszeres felépítésétől, rendszeres, a helyes cél
kitűzésnek megfelelő kidolgozásától igen sok függ az ered
mény szempontjából. S mégis sohasem jut el a nehézségek
velejéig az, aki őszinte akarással, minden álszeméremtől
megválva, nem a vallástanárok papi egyéniségében keresi
a megoldás helyes útját. Minden tanitó-nevelő munka
sikerének zálogát igen nagy részben a tanító személyében
rejti, — hiszen itt is egyéniség hat a másikra, lélek szól
a lélekhez, — de még sokkal nagyobb mértékben áll ez
a vallástanárokra: ha nem lelkipásztorok, akkor hiábavaló

Legenda,
Krisztus urunk Péterrel itt,
Amidőn járt lent a földön,
A Karmel hegy lejtőjén át
Ment, hogy Júdeába jöjjön.
Hát, amint az apostollal
A vidéken tovalépdel,
Utjokat a Kyson folyó
Elállotta a vizével.
Halld Péter, e folyó vizén
Átgázolni kell minékünk,
Mert máskép, mig a Nap leszáll,
A célunkhoz el nem érünk.
Induljunk hát! — de a fejét
Félve rázta az apostol:
Képzelni is szörnyűséges,
Mit a Mester tenni gondol!
Gonosz folyó ez a Kyson,
Ismerem jól, réges-régen,
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minden fáradtság, kárbaveszett minden óra s eredmény
télén a munka. Ha a növendék a vallástanárban — az ő
lelkipásztorában — nem látja meg, nem érzi meg ösztönszerüen a vallásos embert, az Istennel békességre jutott
és benne megnyugodott élet szépségét és gazdagságát,
akkor a hittankönyv lapjai csak olyan keserves tan
anyagot tartalmaznak, mint a latin nyelvtan vagy a matematika.
Amikor kétségtelenül keresnünk kell az utat a gyer
mek szivéhez, a módot, amellyel a magot — emberi szá
mítás szerint a legkedvezőbb feltételek között — hinthet
jük el, akkor a kiindulópontnak mindig ennek kell lenni:
rajtunk, tanárokon kell ? gyermeknek valamit az örökké
valóság lehelletéből megéreznie. Csak a lélek szikrája, amely
az Isten igéje tüzénél gyulladt ki, gyújthat uj tüzet a lélekben.
Tudjuk, hogy ennek a feltételnek megléte nem
szüntet meg egy csapásra minden bajt. Marad még nehéz
ség, baj elég. De a főprobléma nem a tanításnak, hanem
az embernek a problémája. S nagyon veszedelmes volna,
ha erre nem figyelve, valahonnan hátulról akarnánk a
célhoz hozzáférni s az igazi lényeget egyelőre félretéve,
nem merve szembenézni talán a valósággal, keresnénk uj
utakat. Mert akkor mindig csak a meddő kísérletezésnél
maradunk.
•
Egyházunknak papokat kell az ifjúsághoz küldenie,
papokat, akik nemcsak tanítanak a hittanórákon, hanem
lelkipásztori bölcsességgel keresik az ifjúság lelkét és
útmutatókká igyekeznek lenni a Krisztushoz.
Tudom, hogy nem mondok mindezzel újat; sokak
nak lelkében ott van, ha talán csak homályosan is, annak
érzése, amit szavakba igyekeztem foglalni. Annál inkább
van szükség arra, hogy az alapelvekkel legyünk tisztában
akkor, amikor olyan súlyos problémák vajúdnak, mint a
vallástanitás reformja, annál inkább van szükség arra,
hogy nyíltan, őszintén megmondjunk mindent, kitárjuk azt,
amit a jó eredmény szempontjából szükségesnek tartunk.
Karner J. Károly.
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Az uj lelkipásztort Nagybörzsönyben május 27-én
iktatták be Péter Henrik személyében. A beiktatást
Mihalovits Samu nógrádi esperes végezte lélekemelő
ünnepély keretében. Legyen Isten áldása az uj munka
terén.

Halásztam én benne, mikor
Még az volt a mesterségem.
Értem én az evezést is.
Nézd, ott áll egy üres csónak,
Átviszlek én. — S várta: vájjon
Enged-e az Ur a szónak?
De a csónak másé, ide
Hogy hozod azt vissza, Péter ?
S elfogta — ezt véghezvinni —
A z apostolt is a kétely.
Megkeresem a gazdáját,
Átevezne tán mivélünk.
Már is itt jön, meghallotta
Bizonnyal, amit beszélünk.
— Hé, földi, nem vinnél minket
Á t a vizen csolnakodban ? —
Hogyne, bátyám, üljetek be
A csolnakba, az ahol van.
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av w n o ám n u so n

Két elhanyagolt munkatér . . .
Ha az okokat kutatjuk, melyek evang. egy
házunk fejlődését megakadályozták, sőt annak
hanyatlását eredményezték, akkor közöttük mint
egyik legfontosabbat ott látjuk a bibliás, evan
gélikus közszellem hanyatlását. A régi hitvallók
idejének öntudatossága már csak itt-ott jelentkezett,
helyét a színtelen, minden áramlattal megalkuvó,
vagy ahhoz hozzásimuló irány foglalta el. Most,
hogy értékes tanujeleit látjuk annak a törekvésnek,
mely egyházunkat ismét élő s hivő egyházzá akarja
tenni, talán nem időszerűtlen rámutatnunk arra,
hogy ennek a megújhodásnak egyik legfontosabb
eszközlöje s előmozdítója a vasárnapi iskola s a
bibliaóra. Mind a kettőnek az a célja, hogy a bibliát
ismét a legolvasottabb könyvvé, az élet kenyerévé
tegyék mi közöttünk is. S mind a kettő azt a célt
is szolgálja, hogy a híveket valósággal hívek közös
ségévé tegye, amelynek minden egyes tagja törő
dik nemcsak az összességnek, de az egyes tagok
nak is testi és lelki jóvoltával egyaránt. A tapasz
talat azt mutatja, hogy ahol vasárnapi iskola s
bibliaóra van, ott hamarosan jelentkezik — még
ha egyelőre szükebb keretek között is — a belmissziónak sok más ága is. Most a vasárnapi iskola
és bibliaóra igazi természetrajzához épen az tar
tozik, hogy aktiv egyházi életre neveli annak tag
jait. Innen tudjuk megérteni azt, hogy azok, akik
a legönfeláldozóbb munkát végzik egyházunkban,
rendszerint a vasárnapi iskolából vagy a bibliaórából hozták erre magukkal az ösztönzést, melyet
a templomi istentisztelet még jobban mélyített és
irányított. Ép ezért azt tartom, hogy evangélikus
egyházunk léte vagy nemléte fog azon megfordulni,
hogy be tudja-e vezetni ismét mindenüvé a vasár
napi iskolát, úgy, sőt jobban, mint volt hajdanán,
De én szegény ember vagyok,
Fejem nem egy csapás érte,
Hogyne tenném meg, am it kérsz,
Hogyha megfizettek érte.
De Péternek nem volt pénze,
Maga elé nézni sem mert
8 igy szólt: mi is gyalog járunk,
Lásd bennünk a szegény embert.
De van egy m ó d : egyetlen bár
E z az ócska köpeny rajtam,
Ha átviszel, szó se essék —
A zt tenéked — hogy ne adjam.
S leoldotta a válláról
A köpenyét az apostol,
8 odaesett az a földre,
Am int szabták: gallérostól.
Hát, amint az odahull le,
A viz partján a dűlőre,
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— s a hivek életébe tényezőként tudja-e bekap
csolni a bibliaórát. Tudom én azt, hogy ez ren
geteg sok uj gondot, munkát jelent minden egyes
lelkész testvéremnek, azonban azt is tudom, hogy
ezt a munkát még bármily nagy áldozat árán is
vállalni kell s hiszem, hogy lelkésztestvéreim vál
lalni is fogják. De meg aztán lehetetlen is, meg
szükségtelen is, hogy ezt a munkát mind maga a
lelkész lássa el. Egyházunk vallja az egyetemes
papság elvét. Nos, ha vallja, legyen is azon, hogy
minél több igehirdetőt tudjon toborozni a nem lelkészi gárdából is, sőt mindenek felett épen innen,
a vasárnapi iskola és a bibliaóra számára is. Nem
habozom azt kimondani, hogy nagy súlyt ad
valamely bibliaszakasz magyarázatának az, ha úgy
nevezett „világi" egyén ajkáról hangzik el az, mert
ez azt dokumentálja, hogy ö a maga életében is
ugyanolyan tapasztalatot szerzett, mint aminőről
pl. a szószéki igehirdetés tesz bizonyságot. De ebből
következik az is, hogy a vasárnapi iskola és a
bibliaóra nagy segítséget jelent a lelkész számára:
a vasárnapi iskola neveli a hívők gyülekezetét, a
bibliaóra pedig mintegy a gyakorlati élet apró
pénzére váltja fel a szószéken hirdetett nagy igaz
ságokat.
Min fordul meg már most az egész és hol
kell elkezdeni? A kezdés munkáját föltétlenül a
lelkészeknek kell elvégezniük. A vasárnapi iskolát
eleinte vezessék magok, azután nyerjenek meg,
illetve válasszanak ki a maguk számára, lehetőleg
az ifjúságtól még nem messziállók köréből segítő
társakat. Ezeket heti egy-egy órában közös meg
beszélésen készítsék elő a vasárnap megtartandó
vasárnapi iskola számára. Nem lehetne eléggé aján
lani, mily jó lenne, ha egy-egy központi fekvésű
egyházközség keretében néhány napos tanfolyamot
lehetne rendezni vasárnapi iskola vezetők számára,
Kigurul egy fényes arany,
Újonnan vert pénz belőle.
A pénz után nyúlt a révész,
A köpenyért meg a Péter,
S áteveztek ezen csoda
Számba menő segítséggel:
S tovább mentek, mig elmaradt
Megettük a folyó, messze,
Krisztus urunk gondolkozva,
A z apostol meg könnyezve. . .
S szállott Péter : Uram, milyen
N agy a Te gondviselésed,
Ahol baj van, segíteni
A Te kezed soh’se késett.
Te meg Péter, halld szavam, hogy:
Aki tiszta szívvel áldoz,
Közeledik minden nap egy
Lépéssel a menyországhoz!
Malomhegyi István.
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tudniillik azoknak, akik erre vállalkozni akarnak.
Az előadó kérdése nem okozhat gondot, mert a
vasárnapi iskolaszövetség titkára: id. Viktor János
ur, a maga gazdag tapasztalataival és értékes uta
sításaival nagyon szívesen áll rendelkezésünkre.
Arról ezúttal nem kívánok szólani, hogy
hogyan kapcsolódik be a vasárnapi iskola mun
kája a gyülekezeti életbe, csak annyit akarok meg
jegyezni, hogy ez a legáldottabb munka, mert a
gyermekeken keresztül férkőzhetünk legkönnyeb
ben a felnőttek, a szülők szivéhez is s általuk
tehetjük egyházunkat ismét bibliás és éneklő egy
házzá, azt is mondhatnám: igazán evangélikussá!
Mert biblia és ének nélkül nincs evangélikus egy
ház, az bizonyos.
A bibliaórát eleinte s talán hosszabb ideig,
szintén a lelkésznek kell vezetnie. Kisebb gyüle
kezetekben állandóan is vezetheti, sőt vezesse is.
Nagyobb gyülekezetekben azonban erre a munkára
is keressen munkatársakat főleg a tanítással fog
lalkozó egyháztagok sorából, de más foglalkozá
súak köréből is. Több helyen alkalmazásban van
s azt mondják, hogy nagyon bevált az a módszer,
hogy a lelkész két-három helyen is szervezett
bibliaórát, melyeket egy-egy vezetőre bízott. Azon
ban magokra nem hagyja még ezután sem, hanem
felváltva gyakran felkeresi azokat s ő maga is
szokott tartani bennök bibliamagyarázatokat. Egy
értelműen azt mondják az ide vonatkozó beszá
molók, hogy az ilyen bibliaórák egyfelől elejét
veszik a szekták mozgalmainak, másrészt eleven,
bibliás hitéletet hoznak gyülekezeteinkbe, annak
megtermi a maga gyümölcsét.
Vasárnapi iskola és bibliaóra — két elhanya
golt életnyilvánulása vagy ha úgy tetszik munkaalkalma egyházközségünknek, de egyúttal két fon
tos eszköze is a jövő megalapozására, a diadal
kivivására.
Adja Isten, hogy már a közel jövőben is
minél több vasárnapi iskola vezesse a gyermek
sereget a Jézus Krisztushoz s minél több bibliára
mélyítse a hitéletet evang. egyházainkban!
Ha ez bekövetkezik, mienk a jövő!
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A tudomány csarnokából.
A béllel és jeskófalvi Beliczay család evangélikus

ága. A Beliczay nyitravármegyei, belici eredetű, régi nemes
család. Ismert őse: Benedek, 1570 körül Jeskófalván községbiró volt. Az ő fia Belitzky (Belica) Tamás, valószínűleg a
nagyszombati Clarissza-apácák, jeskófalvi ispánja, 1610-ben
krályi adományt nyer itteni részbirtokára, melybe a nyitrai
káptalan szabályszerűen be is iktatja. Innét a család kétség
telen nemessége és jeskófalvi előneve. De megilleti a „belici“
előnév is, amit Beliczay Jónás k. hőgyészi esperes Vas
vármegye nemesi bizonyságlevele alapján használt. A csa
lád egyes tagjai időnként többféle, igy Belitzky, Belica,
Bellic alakban Írták vezetéknevüket, mig napjainkban leg
inkább a jeskófalvi előnévvel és állandóan a Beliczay
családnévvel élnek. A leszármazás a birtokadományos
ő stő l: Tamástól szakadatlan. Az egyébként katholikus család
evangélikus ágának alapitója Tamás szépunokája : György
(szül. Jeskófalván 1706., megh. Kocsban, Komáromm.,
1762.) volt, aki a komárommegyei Szendről a protestáns
Szabó Erzsébetet vette nőül s maga is evangélikussá lett.
Ennek a Györgynek három gyermeke közül János ugylátszik azonos azzal a Beliczay Jánossal, aki 1838-ban Vanyolán lelkész, — Mihályról névén kívül nincs több adatom,
— egyház és családtörténeti szempontból bennünket
különben is a harmadik fiú: Jónás érdekel leginkább.
Ő a vasvármegyei Kemeneshőgyészbe származott, itt mint
evang. prédikátor, iró és költő áldásos tevékenységet fejtett
ki s nemzetsége legzsengébb hajtásának, az evangélikus
ágnak volt a továbbfejlesztője.
Beliczay (Bellicz) Jónás 1764. nov. 10-én született a
komárommegyei Kocsban, meghalt 1845. dec. 19-én a vasme
gyei Kemeneshögyészben. 1795-ben nagygeresdi (Sopronul.)
„oskolamester“. 1804-ben a veszprémmegyei Vanyolán,
1806-ban Nagyalásonyban találjuk lelkipásztorként. Innét
került a kemenesaljai Hőgyészbe, ahol 1831—1842. espe
rese is az egyházmegyének. Irogatni ő is, mint több
lelkésztársa és barátja: Edvi Illés Pál, Szűcs IstváH, Zigány
János, a Kis János alapította soproni Magyar Társaság
hatása alatt kezdett. Munkásságával az ének- és templom
ügy körül szerzett kiváló érdemeket; maradandó műve
énekes- és imakönyve. Irt lapokba verset, prózát és fordí
tott németből. Mint Vasmármegye táblabirája tevékeny
részt vett a megyei közéletben. (Élete működését szépen
méltatta Karsay Sándor: a Magyar prot. egyháztört.
monográfiák c. művében.) N eje: alsószopori Nagy Rebeka
(meghalt: 1851-ben Felpéceni. Gyermekei:
I. Zsuzsanna (sz. 1794. Nagygeresden, megh___ ),
férje: Druglányi N. mézeskalácsos Keszthelyen.
II. Benjamin (sz. 1794. Nagygeresden, megh___ )
komáromi fakereskedő. Neje: Martin Zsuzsanna. Gyermekei:
1. Lujza (sz___ _ megh. 1873 ).
2. Gyula (sz. 1835. aug. 10. Komáromban, megh.
1893. ápr. 30. Budapesten) máv. felügyelő, mérnök, az
Dr. Deák /ános.
Orsz. Zeneakadémia tanára, zeneszerző és zongoraművész,
„Societe francais des Anteurs et Compositeurs“ tagja.
Nagyobb adom ányok az aszódi ág. h. ev. aCsaládjának
egyik kiválósága. Már 16 éves korában zene
Petőfi-főgimnázium újjáépítési alapjára:
müve jelent meg. Bécsben a műegyetemmel párhuzamosan
végezte zenei tanulmányait, melyekben Hoffmann Joákim
5.000
koronát adtak: Dr. Nádosy Imre, Hauss
és Krenn Ferenc voltak a mesterei. Első hangversenyét
Lajos, Első Budapesti gőzmalom részvénytársaság,
1864-ben adta Bécsben, nagy művészi sikert aratva. Kora
Schlick-Nicholson gyár részvénytársaság, Geszti György,
legelső zeneművészei és szerzői közé tartozott; müveiről,
Kertész Antal, Jeszenszky Pál, Stühmer Frigyesné,
melyek meghaladják a százat, Liszt Ferenc is nagy elisme
Dr. Stühmer Géza, Dr. Légrády Ottó, br. Prónay György,
réssel szólt. Benza Ida és Bignió Lajos hires operaéne
Balay József, br.Sennyey Miklósné, Dr. Mayer Árpád és neje,
Hecht Vilmos, Mezőgazdák Szövetkezete, Knuth Károly. — kesek tolmácsolták müveit, melyek úgy itthon, mint külföldön
4000 koronát adott renoválásra: Kell Sándor, Dr Bókay általánosan elterjedtek. Amennyiben a magyar müzene
megalkotásában is tevékeny része volt, érdemei a magyar
Zoltán. — 3000 koronát adtak: Toepffer Róbert, Waldhauser
zenetörténet lapjaira tartoznak. Neje: nemes Tarczalovits
Tilda, Fischer Károly, Tachier Mária, Conrad Ernő, Simon
Anna (sz. 1853. Budán). Gyermekei (születtek Budapesten):
Mihály, Petri Gyula, Elischer Viktor. — 2000 koronát
a) Gyula (sz. 1875, megh. 1916. Újvidéken) máv.
adtak : Hanzély János, Láng Gizella, Meinhart Kurt, Kutmérnök.
nevszky György, B. O., Wigner Antal, Holitscher Pál,
Kemény Hugó, Dr Hankiss János, Dr Moravcsik Ernő Emil,
b) Lujza (sz. 1876.).
Mühlthaler Frigyes, Dr Benedict N., Zay Mihály, Benyó
c) Ilona (sz. 1878.), férje: Váradi (Jaczkovics) Mihály,
Vilmos, Dr Kelényi Aladár, I. G., Schmidt Gyula. áll. főreáliskolai tanár Budapesten.
1000 koronát adtak: Petzt Ernő, Dreher Antal sörgyár r. t.,
3. Ede (sz___ megh. 1871.). I. neje: Brengl N.,
Lujza gőzmalom r. t., Magyar Gázizzófény r. t., Koos Jenő,
II. neje : hegyeshalmi Fischer. . . Gyermekei: Vilma, Ödön,
Br. HámOS Antal.
(Folytatjuk).
Georgine, Sándor (egyéb adatom nincs).
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III József (1797 —99. Nagygeresd).
IV. Jónás (sz. 1797. Nagygeresd) Eszterházy herceg
mérnöke. Lakott Alsólendván, Zalam. Nőtlen volt; vagyo
nát a soproni ev. lyceumra hagyta.
V. Mihály (sz. 1801,, meghalt Péterváftm).
VI. Rozália (sz. 1804. Vanyolán), férje: Nagy József,
ev. lelkész Felpéczen, Győrm.
VIII. Imre (sz. 1806. Nagyalásonyban, meghalt 1872.
Budapesten) a pesti ev. magyar egyház alapitója és első
gondnoka, budapesti mézeskalácsos. I. neje: Schmitt
Karolin. II. rfeje: Schmitt Magdolna. III. neje: Zechmeister
Rozália. Gyermekei (születtek Budapesten):
1. Imre (1836—36.).
2. Béla (sz. 1837, meghalt 1920.) ev. egyházgond
nok, fővárosi bizottsági tag, takarékpénztári igazgató,
mézeskalácsos Budapesten. N eje: alsószopori Nagy Berta
(esküvő: Komárom, 1869.). Gyermekei (születtek Buda
pesten) :
a) Etelka (sz. 1972.), férje: Zechmeister Jenő, máv
főfelügyelő Budapesten.
b) Endre (sz. 1875.) kultúrmérnök, műszaki tanácsos
Budapesten. Neje: Konkoly-Thege Erzsébet. Gyermekei
(szüiettek Komáromban): András (sz. 1908.) és László
(sz. 1911.).
c) Mária (sz. 1882.).
d) Béla (1885-1905.).
3. Karolin (1840 - 82.), férje: Nagy Mihály vasúti
főnök.
4. Teréz (sz. 1842, megh. 1914. Pozsonyban).
I. férje: Hasenauer Márton gépészmérnök, II. férje:
Lévius Sándor mézeskalácsos Pozsony.
5. Rozália (sz. 1844.», férje: Gerzsó Károly 48-as
honvédhadnagy, fakereskedő Budapesten.
6. Urna (1845-1872.), férje: Lévius Sándor, mézes
kalácsos Pozsony.
7. Jónás 1846 —1890.) jogakadémiai tanár Kecskemé
ten, kiváló nyelvész. Neje : Kugler Ilka. Gyermekei (szület
tek Kecskéméten): Imre (1886.) doktor jurisz, székesfővárosi
tanácsjegyző, Jónás (1888.) doktor jurisz, elesett mint főhad
nagy 1916-ban. Oszkár (1890.) doktor jurisz, fővárosi
fogalmazó
8. Ilka (sz. 1848.), férje: Petrik Gyula, ügyvéd
Alsólendván.
9. Imre (1852—1880.) katonaorvos.
Vili. György (sz. 1811. K. Hőgyészben, meghalt
1831-ben Komáromban).
A családi címer a paizsban kiterjesztett szárnyú
sast, a sisak koronáján szájában kavicsot tartó darut
ábrázol.
Előttünk van a belici és jeskófalvi Beliczay család
evangélikus ágának nemzedékrendje, mely minden szónál
beszédesebb. Látjuk, mivé nőtt Beliczay Jónás prédikátor
családfája; a leszármazók sorában találunk olyan kiváló
ságot, minf Beliczay Gyula zeneművész; hithü, egyházépitő evangélikusokat, mint Beliczay Imre és fia : Béla; ott
van Jónás, a mérnök, vagyonát hagyta a soproni lyceumra;
s ha még hozzájuk számítjuk a leányági leszármazókat, akik többnyire papi családok alapítói, fölösleges
a család egyház-, nemzet- és kultúrtörténeti jelentőségét
külön kiemelni. Láthatjuk epéikül is a papiak, az „óra cl
laboraa hatását.
Porkoláb István.

. Gyermeklutheráníánk.
A pesti evangélikusok kulturéletében már
eseményszámba megy a Lutheránus Gyermekkar
szokásos évi hangversenye. így volt most is.
A három estén, máj. 2 6 ,2 7 -, 28-án, zsúfolt terem
élvezte végig a jövendő ígéretét, mely szép remé
nyeket ébresztett az evangélikus énekkultura jövő
jére vonatkozólag. Meg kell állapítanunk, hogy
úgy énekpedagógiai, mint művészi szempontból
egy messzire néző, de minden mozzanatában
öntudatos vezetés nyomait árulja el a kórus mun
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kája, amely nem kezdi mindjárt a legnagyobbakon,
a szomorú emlékű Bach-kórus mintájára, hanem
alulról halad felfelé, a Kéknefelejtseknél kezdi, de
ezt is oly abszolút művészi nívón való kihozásban,
mely magától visz át a legnagyobb énekteljesitmények kifejtésére. Most az északi népek dalaival
ismertetett meg főként a hangverseny, ezzel a
nálunk egészen parlagon hagyott területtel. A kis
kórus, amely azonban csak termetre kicsiny, de
nem hírnévre és művészetre, a zenei fegyelmezett
ségnek, dinamikai anyagkezelésnek és bevérzés
nek olyan fényes tanúságát adta, amelyet sokan
irigyelhetnek tőlük. Norvég, holland, svéd, dán,
finn és magyar dalok kedves danái fülbemászón
zsongtak a 200 kis dalos ajkakról s az estélyt
kedvesen színezték Qyöry Löránd ny. miniszter, a
vezér, súlyos és komoly beszédei, Fekete Feri,
Barna Irénke, a legszebb hangú kis árva szóló
énekei, Szendrő Adrienne két bájos tánca, Erős
Klári művészi zóngoraszáma, Csányi Boriska és
Csermely Irénke szép magyar palotása és az
aranyos kis „sláger“, az öt esztendős Szendrő
Irénke bámulatot keltő szavalatszámai. Valkó
Klárika értelmes búcsúszava mindmegannyi kis
gyöngyszem volt a hangulattengerben, amely ott
hullámzott a lelkes karnagy, Mendöl Ernő körül,
aki csodálatos kitartással, tapintattal és pedagógiai
érzékkel készítette elő gárdáját a fényesen sikerült
estélyekre, s akire e téren még — hisszük — sok
dicsőség v á r! Végignézték az ünnepélyt Dr Raffay
Sándor püspök és családja, Dr Zsigmondy Jenő
és neje, Landgraf János, vitéz Raics Károly
tábornok, Dr Hankiss János államtitkár, Broschkó
G. Adolf és neje és számosán egyházi közéletünk
kiválóságai közül. A fényes erkölcsi sikert hozó
hangverseny 109,000 K-t jövedelmezett a gyermek
kar céljaira, amelynek lelkes megértője és támoga
tója a protestáns árvák melegszívű atyja, Brocsko
Lajos is, akinek árvái közül sokan osztoz
tak a 200 dalos dicsőségében.
M lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU lllll

Egy evang. tanítónk nejének támogatására.
Alulírott f. évi május hó 30-án önállósítottam
magam és a Rákóczi-uti. ág. h. ev. iskolaépület
II. em. 7. alatt továbbképző női felsőruhavarrótanfolyamot nyitok.
Az iparágamat elsőrangú intézetben tanultam
és pontos megbízható tanítás által minden lehetőt
meg fogok tenni arra nézve, hogy a tanulni vágyó
hölgyeim megelégedését teljes mértékben meg
nyerjem.
A tanfolyam alatt iparkodni fogok arra, hogy
a tisztelt tanulni vágyó növendékeimnek leg
magasabb igényeit is kielégítsem.
Becses bemutatkozás elé örömmel tekint
Bpest, 1923. évi május hóban
kiváló tisztelettel
Valentikné, szül. Kiszely Zsuzsanna
női szabómester. .
, ,
Rákóczi-ut 57, iskolaépület, hátul az udvarban.
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EGYHÁZI ÉLET.
Temetőben.
Korhadt kereszten, mohos fejfákon,
Kö-szentek bus fején
Elcsúszott lopva . . . homályt bogozva
Az alkonyesti fény.
A vén Csend felébredt. . . s furulyáján
Zsolozsmát zümm ögött. . .
A hold fogyott és szomorkodott
A ciprusok m ögött. . .
. . . Az utón lassan felém jött fáradt,
Könnyelmű életem . . .
— Törött keresztre halkan■nevetve
Felirta a nevem . . .
Pröhle Sándor.
Dunántúli egyházkerfileti közgyűlés. A dunán
túli ev. egyházkerület május hó 24-én rendkívüli köz
gyűlésre gyülekezett össze Szombathelyen.
Néhány
fontos tárgyon kívül különösen az egyházkerület súlyos
anyagi helyzete tette szükségessé az egyházkerületi köz
gyűlés összehivását. Dacára a nehéz közlekedési viszonyok
nak, az egyházmegyék kiküldöttei rendkívül nagy számban
jelentek meg, úgy, hogy a kiküldöttek száma elérte a 80-at.
Minden egyházmegye képviseltette magát a közgyűlésen,
úgy, hogy az elejétől végig a legnagyobb érdeklődés mel
lett folyt le.
Az egyházkerületi küzgyülést megelőző istentisztele
ten Pálmai Lajos egyházkerületi főjegyző imádkozott és
olvasott szent igéket.
A közgyűlésen Kapi Béla püspök és Dr László Kál
mán helyettes egyházkerületi felügyelő elnököltek. Dr László
Kálmán helyettes egyházkerületi felügyelő megnyitó szavai
után Pálmai Lajos egyházkerületi főjegyző felolvassa az
egyházkerületi felügyelőválasztásra kiküldött szavazatbontó
bizottság jelentését, mely szerint a leadott 237 szavazatból
139 szavazat esett Dr Ostffy Lajosra, 78 szavazat esett
Dr Mesterházy Ernő egyházkerületi pénzügyi bizottsági
elnökre. A többi szavazat több jelölt között oszlott meg.
Kapi Béla püspök bemutatja és felolvastatja Dr Ostffy
Lajos megválasztott egyházkerületi felügyelő lemondó leve
lét s bejelenti, hogy Dr Ostffy Lajos minden kérés dacára
sem változtatta meg elhatározását, hanem újból is kijelen
tette, hogy egészségi és egyéb viszonyai semmiképen sem
teszik lehetővé számára azt, hogy a rendkívül megtisztelő
megválasztást elfogadja. Az egyházkerületi közgyűlés fáj
dalmas érzéssel vette ezt tudomásul s egyszersmind elren
delte az egyházkerületi felügyelői állásra az uj szavazást s
a szavazat leedásának terminusát junius hó 30-ban állapí
totta meg.
Kapi Béla püspök ismertette az 1922. évi VI. te. alap
ján megszüntetett népiskolák ügyét, valamint a tanítói fize
tések újra becsülésének ügyét. Az egyházkerületi köz
gyűlés többek hozzászólásával tárgyalta mindkét ügyet.
Mélységes fájdalom, sőt sokszor elkeseredés hangzott ki a
felszólalásokból. A közgyűlés elhatározta, hogy az iskolák
megmentéséért minden lehetőt megtesz s ugyancsak min
dent elkövet, hogy az önhibájukon kívül állás nélkül maradt
tanitók mielőbbi biztos elhelyezkedését biztositsa.
Az egyházkerületi közgyűlés ezután Dr Mesterházy
Ernő egyházkerületi pénzügyi bizottsági elnök és Hanzmann
Károly helyettes föszámvevö előadásában tárgyalta az
egyházkerület súlyos pénzügyi helyzetét. Megállapította a
közgyűlés, hogy a súlyos pénzügyi helyzet egészen ter
mészetszerűleg, elkerülhetetlenül állott be, mert az évekkel
ezelőtt megállapított készpénzjárulék-kivetés semmiképen
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sem nyújthat kellő fedezetet a mostani gazdasági viszonyok
között. A háború előtt az összes egyházközségek járuléka
40,000 kor. volt, ami megfelelt 20 vagon gabonának, most
pedig az összes, járulék 132,000 kor. volt, ahti megfelel
6 q gabonának. Éppen ezért elhatározta a közgyűlés, hogy
az egyházkerület uj adókivetésénél áttér a buzavalutára s
az uj kivetést megszavazás céljából leküldi az egyházköz
ségekhez. Ugyancsak elhatározta, hogy az egyházkerület
szükségletei közé felvesz egy bizonyos összeget és ilyen
módon gondoskodik a nyugdíjas lelkészek,, özvegyek és
árvák segélyezéséről.
A Luther-Szövetség békéscsabai megalakulásáról,
amelyen megjelentek Dr. Raffay Sándor püspök, br. Kaas
A., Dr. Rásó L. és többen, a jövő számunkban számolunk be.

Egyhazlátogatás a soproni alsó egyházmegyében.
Kapi Béla püspököt egyházlátogató kőrútjában a soproni
alsó egyházmegyében mindenütt osztatlan lelkesedéssel és
szeretettel fogadta a hívek serege. Útját, kocsiját virággal
halmozta el. Az egyházlátogatás lélekemelő részleteiről
az alábbiakban számolunk be:
Május 7-én este fél 7 órakor érkezett a püspök
vonata a csornai állomásra, hol a csornai járás diszmagyarba öltözött főszolgabirája, Dr. Czifrák János s a
farádi gyülekezet fiatal felügyelője, Szilvásy Dénes, üdvö
zölte meleg szavakkal. Másnap Farádot s Jóbaházát láto
gatta meg a püspök s dacára a szorgos munkaidőnek,
Farádon a templom, Jóbaházán az iskola zsúfolásig megtelt a
hívekkel. Május 9-én Szilsárkány és Sopronnémeti részesült
canonica visitátióban. Különösen megható volt a sopron
németi hívek szeretete. Ez a kis leánygyülekezet utolsó
tagjáig kisérte a püspök kocsiját az állomásra s szűnni
nem akaró óvációkkal búcsúzott az induló főpásztortól.
Este 10 órakor érkezett a püspök vonata Ivánegerszeg
állomásra, ahol az úri fogatok hosszú sora várakozott reá.
Felejthetetlen volt ez az ut Nagygeresdig. A hosszú kocsi
sort fáklyásokkal megrakott társzekerek világították be s
mint egy hosszú tűzoszlop, úgy kígyózott a menet a sötét
éjszakában. Az állomáson Dr. Mesterházy Ernő gyülekezeti
felügyelő, Nagygeresden pedig dacára a késő esti órának
az egész község előtt a község jegyzője várta és üdvözölte.
Másnap, áldozócsütörtökön, Nagygeresden zsúfolásig meg
töltött templomban hirdette az Isten igéjét a püspök. A lel
készlak előtt Balogh Dénes főszolgabíró, a templomajtóban
pedig Nagy Ferenc lelkész köszöntötte. Az istentisztelet és
a közgyűlés végeztével számos küldöttség tisztelgését fogadta.
Délután Répceszemerében, másnap Pórládony és Nemesládony leánygyülekezetekben járt a püspök. A tisztelgő
küldöttségek sorában majdnem kivétel nélkül ott láthattuk
a politikai községet, a róm. kath. hitközséget, a nőegyletet,
a tanítótestületet, a presbitériumot s ahol ilyen volt, a más
hitfelekezetek küldötteit. A püspök minden küldöttség üdvöz
lésére hosszasan válaszolt. Prédikációiban pedig mindenütt
a szeretetre, hazaszeretetre és a felekezetközi békességre s
annak ápolására intette híveit s minden gyülekezetben
offertóriumot tartott és pedig szép eredménnyel a soproni
theológiai akadémia javára, illetőleg a hallgatók segélye
zésére. A püspök kíséretében voltak Hérints Lajos a sop
roni alsó egyházmegye esperese, Balogh Ernő püspöki
titkár, Takács Lajos, a soproni alsó egyházmegye világi jegy
zője és számos úri családunk. A soproni alsó egyházmegye
felügyelője, Dr. Ajkay Béla, betegsége miatt az egyházláto
gató körúton nem kisérhette a püspököt, csupán a falujá
hoz közel eső Répceszemerén jelent meg. Itt a püspök
megszakította körútját s Somogycsicsóra utazott az ott
újonnan épült imaház felavatására. A soproni alsó egyházmegyei körútját Felsöszakony, Nemeskér és Alszopor meg
látogatása után 17-én fejezte be.

Külföldi ifjúsági egyesületek vezetőinek előadása
magyar fiuk számára. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Világszövetsége f. év junius hó első felében Pörtschachban
világkonferenciát rendez olyan keresztyén ifjúsági egyesületi
vezetők számára, akik serdülő fiukkal foglalkoznak. É világkonferencia résztvevői közül junius hó 12 és 16 között
egy csoport Budapestre is ellátogat. Ebből az alkalomból
junius hó 13-án (szerdán) délután 5 órakor a régi .kép
viselőház termében 14—18 éves középiskolás fiuk számára,
fél nyolc órakor pedig 14—18 éves tanoncok számára
vetített képes előadásokat tartanak a külföldi vendégek.
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Nagy szeretettel felkérjük a szülőket, tanárokat, tanítókat
hitoktató lelkészeket, hogy ezekre az előadásokra a középiskolás fiukat (délután 5 óra) és a tanoncokat (este fél nyolc
óra) minél nagyobb számban küldjék el. A fiukat magukat
is kérjük, hogy ezt a páratlan érdekességü alkalmat semmi
ok miatt sem mulasszák el.
A Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség nyári
gyűlései Tahiban. A Diákszövetség ez évben is meg
tartja a már 15 esztendő óta ismeretes nyári diákkonfe
renciáját. Ezeken a gyűléseken igen sok magyar diák nyert
maradandó és soha el nem romló értékeket és látta meg
életének uj célját és irányát. Ez évben is nyílik alkalom,
hogy a magyar diákság közül sokan lássák meg azt, hogy
életüket Isten országa szolgálatába Kell állítani és átérezzék
ezen hivatás magasztos voltát és örömteli lélekkel szegőd
jenek jézus követői sorába.
A gyűlések színhelye a tahii baraktábor. A gyűlések
közül egy-egy külön fiú- és leánydiákok számára, egy
pedig közösen fiú- és leánydiákok számára tartatik meg.
Ezenkívül lesz még egy gyűlés középiskolás fiú és egy
gyűlés középiskolás leányok számára, f^két utóbbi tábo
rozással van egybekötve. A gyűlések ideje: 1. Gyűlés
egyetemi és főiskolai hallgatónők részére junius 16—22.
2. Gyűlés egyetemi és főiskolai hallgatók részére jun. 24—30.
3. Gyűlés egyetemi és főiskolai hallgatók és hallgatónők
részere julius 29-től augusztus 4-ig. Középiskolás fiugyülés: julius2 -7-ig, leánygyülésjulius 16—22-ig,mindegyik
után 1—1 hetet tölt ki a táborozás. Részletes tudnivalók a
Diákszövetség VII., Hársfa-utca 59/B. szám alatti központi
irodájában kaphatók.
Erzsébetfalván az evang. egyház részére templomépítéshez szükséges anyagok beszerzése céljából országos
gyűjtést engedélyezett a belügyminiszter ur.' A 23 év óta
fennálló egyház, mely 1922-ben önállósult, nagyrészt mun
kásokból álló gyülekezet. Istentiszteletét a legszerényebb
keretek között egy iskolateremben tartja, amely padjainak
szükessége, befogadóképességének kicsiny volta miatt nem
alkalmas áhitatkeltés szempontjából. Eddig 3 millió korona
témplomalapja van, mely alap gyarapításához — az épit-,
kezéshez való kiegészítés végett — minden nemesszivü,
áldozatkész embert ezúton is megkér. Nemcsak egyházi
hanem nemzeti szempontból is rendkívül horderejű az
erzsébetfalvai evang. egyház templomépitkezési akciója.
Cselekedjék mindenki lelke nemessége szerint.
A Dobó Katica leány-cserkészcsapat, melynek
szervezőtestülete a pesti német ev. egyház Frauenbundja,
Szentháromság vasárnapján tette le első fogadalmát a
parancsnoknő budai kertjében. Kedves volt a fehér bluzos
leánykák fellépése, szívhez szóló Broschko J. Adolf lelkész
beszéde, aki egyben a nemzeti szinü tábori zászlót is
avatta, megható a 11 leánycserkész és 3 leánykiscserkész
fogadalom- ill. igérettétele. Utána vidám játékok és pompás
uzsonna következett. Üdvözöljük az uj csapatot s bizunk
abban, hogy kitűnő parancsnoka Schmidt Emilia gondos
kodni fog az evangélikus szellem és jelleg kidomboritásáról!

A kölesei egyház, mely Szatmármegyében
egymagában maradt megmagyarnak,
harangszentelési ünnepet tartott, amelyen megjelent
Dr Zelenka Lajos egyházkerületi felügyelő is, aki
már 32 éve felügyelője is a lelkes egyházközség
nek. A bevezető ének után Tariska Gábor helyi
ref. lelkész mondott megnyitó imát, majd Varga
László abaujszántói lelkész tartott a helyi viszo
nyokat méltató és további lelkesedésre buzdító
beszédet Vietorisz József éneke után Dómján Elek
főesperes mondott hatalmas és hatásos alkalmi
harangavató beszédet. Ének után Szelényi Endre
helyi lelkész imája fejezte be az ünnepélyt. Meg
ható és egyben követésre méltó szép jelenet kö
vetkezett ezután az egész község jelenlétében,
az Isten szabad ege alatt. Máté Vince másod
felügyelő félórai árverés után 70,000 koronát fize
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tett az egyház pénztárába azért, hogy a harang
keresztapja lehessen s a harangot először ő szó
laltassa meg. A messze, távoli fáklyája az evan
géliumnak — látjuk — lelkesen lobog. Kívánjuk,
hogy az Isten gazdag áldása kisérje minden meg
mozdulását a jövőben is.
A Deák-téri Luther Szövetség junius 8-án, pén
teken délután 6 órakor tartja évi rendes közgyűlését a
Deák-téri iskola nagytermében. Utána társasvacsorát rendez.
Az Erzsébet Nőiskola május 27 és 28-án nagy
szabású ünnepet rendezett alapításának 50-ik évfordulójára,
amelyeket kath., ref. és evangélikus istentiszteletek vezet
tek be. Örömmel látjuk, hogy a főiskola tanári karában
a tiszta evangélium táborából is országos hirü erők
működnek.
A budapesti evang. főgimnázium alapításának 100
éves fordulóján ünnepet rendez. Az ünnepély sorrendje:
1923 junius 10-én az iskolafenntartó magyar-német testvér
gyülekezet hálaadó istentisztelete a Deák-téri templomban.
1. Hiszekegy . . . Énekli a Deák-téri Luther-Szövetség Lutheránia vegyes- és gyermekkara és a főgimnázium gyermek
kara Mendöl Ernő vezetése alatt. 2. Luther éneke: Ein’
feste Burg ist unser Gott. 3. Az oltári szolgálatot végzi
Broschko Gusztáv Adolf lelkész. 4. Közének: Alázattal
omlunk a porba . . . 5. Egyházi beszédet mond Dr Raffay
Sándor püspök. 6. Karének: Jövel Szentlélek Ur Isten! 7.
Befejező oltári imát és áldást mond a püspök. 8. Himnusz.
A templomi hálaadó istentisztelet után az ünnepi vendégek
és volt tanítványok átvonulnak a régi gimnáziumi épület
dísztermébe. 1. Megnyitó beszédet mond Dr Haberern J.
Pál iskolai I. felügyelő. 2. Ünnepi beszédet tart Dr Hittrich
Ödön a főgimnázium e. i. igazgatója. 3. Hatóságok, testü
letek, iskolák üdvözletei. A Deák-téri régi iskolaépületen
elhelyezett Petőfi-emléktábla leleplezése. Délután 5 órakor
jubileumi emlékünnep az uj főgimnázium dísztermében
(VII., Vilma királynő-út 17—21). 1. Petőfi—Gaal F.: Imád
ságom . . . Énekli a főgimnázium gyermekkara Mendöl Ernő
vezetése alatt. 2. Ünnepi beszédet tart Győry Loránd. 3.
Petőfi: A hazáról. Szavalja Piri Lajos VI. o. t. 4. Kozma
Andor felolvasása: „Emlékezés Régiekről“. 5. Záró beszé
det mond Dr Szigethy Lajos főgimnáziumi tanár. 6. Szózat.
A jubileumi ünnepségekkel kapcsolatban a főgimnázium a
budapesti középiskolák részvételével junius 2-án, szomba
ton d. u. 3 órakor a millennáris pályán athletikai versenyt
tart. Junius 3-án vasárnap, déli 12 órakor a főgimnázium
rajztermeiben rendezett rajz- és kézügyességi kiállítás meg
nyitása.
Zászlóavatási ünnepet rendezett a budapesti Bezerédy-utcai női kereskedelmi szaktanfolyam május 27-én Úr
KomáromiKáro\y igazgató és Hornyicsek Gizella vezetése alatt.
A végtelenül bájos és megható ünnepségen a kath., ref.
és evangélikus egyházak áldásai után Dr Zilahy Kiss
Jenőné vette át a zászlóanyai tisztséget, mig a zászló
védőnői tisztségét Dr Komáromi Károlyné vállalta. A szép
műsor keretében megható volt az ifjúság tisztelgése a
saját kézimunkájukkal készített selyemlobogó előtt és a
végén előadott Torday Grail Erzsébet által irt ünnepi
játék szivbemarkoló hátást váltott ki a szép és előkelő
közönség leikéből.
A Deák-téri Konfirmáltak Egylete május 27-én
tartotta az uj konfirmáltakka! együtt évi záróünnepélyét,
amelyen bibliamagyarázat után Szoyer Irmuska, Ruttkay
Giziké, Lorsch Lajos, Reschnik Jenő, Fabiczy Baba,
Fleischacker Anna és kedves vendégünk Dr Böhm Dezső
működtek közre.
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F elvétel a Luther-OHtionba a s 1923/24. ta n év re.
Az intézetbe felvehetők a kir. magyar Pázmány
* Péter tudományegyetem, a kir. József műegyetem, az
egyetemi közgazdaságtudományi kar és az állatorvosi fő
iskola ág. hitv. evangélikus, üres hely esetén református
és unitárius vallásu hallgatói.
Az intézetbe a főiskolai hallgatók folyamodás alap
ján vehetők fel.
A folyamodványokhoz mellékelni kell az erkölcsi és
legalább jó eredményt felmutató, a Vili. Osztályról szóló
értesítést, vagy indexet (az esetleg hiányzó érettségi
bizonyítvány legkésőbb julius 1-én pótlólag beküldendő),
továbbá a folyamodó atyjának, vagy törvényes gyámjának
hiteles kötelezvényét, melyben az esedékes járulékok pontos
fizetésére és az okozott károk megtérítésére magát kötelezi,
végül a hatósági orvosi bizonyítványt és rövid önéletrajzot,
mely a megelőző tanulmányok ismertetését foglalja magában.
Az ellátási dijak fizetése mindenkire a tanév
10 hónapjára kötelező és kéthavonként előre fizetendők;
még pedig az első részlet a felvételi díjjal együtt a fel
vételi értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül,
a többi részlet november, január, március és május hó
elsején.
A felvételi és ellátási dijakat a kormányzóbizottság
esetről esetre állapítja meg s kellő időben közli az
érdekeltekkel.
A folyamodványok az Otthon kormányzóbizottságához
címezve, az igazgatóhoz (Vili., Üllői-ut 24.) küldendők
minden év junius 15-ig.
A folyamodókat kérvényük sorsáról az igazgató
julius 15-ig értesíti.
Minden folyamodványhoz egy, a folyamodó címével,
a posta és az ajánlási dijjal ellátott válaszboríték
melléklendő.
Igazgatóság.

Kiadásért felelő s: PAP FERENC.
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ELSŐ KERESZTÉNY*
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapitás, el
fogad olcsó díjtételekkel és kedvező feltételekkel

Tttx b i z t o s i t á s ó k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B etö réses-lo p á s biztosításokat.
Élet- é s n é p b l z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz á t

biztosításokat

Ig a z g a tó sá g :

B u d a p este n , IV., Fővám -tér 2, fé le m e le t.
Fókirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged, | f
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.

niiiiiíiiiiiiiiiiiiüüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimliiiiR

Ruttkay S.:

„Konfirmandusok könyve “
Kapható a Luther T ársaság könyvkereskedésében (Szent
királyi-utca 51), Kókalnál és a szerzőn él Szarvason.
Ára bérmentve 25 korona.

KERESZTÉNY MAGYAR INTÉZET A

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE

Ügyvédi és bírói vizsgára,

tirtTTTiTTmTTtTriTrrTutininnTfiTfTRninnTnTnnnRTRRTnRnnTfiTuRTmRTHM
jogi alapvizsgákra, szigorlatokra, államvizsgákra
a budapesti és kolozsvári (szegedi) magyar kir.
tudományegyetemre, valamint az összes jogaka
démiákra, továbbá államszámviteli államvizsgára,
pénzügyi fogalmazói szakvizsgára, tanári paedagógiai vizsgára, a közgazdasági egyetemi
colloquiumokra és alapvizsgákra, kettős köny
velésre, levelezésre teljes sikerrel előkészít,
valamint speciális jegyzeteit k i k ö l c s ö n z i a

SZONTAGH-SZEMINÁRIUM
FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ
BU D A PEST
IV., Váci-utca 51, II. em.

SZEGED
*

K ö t : tűz-, jég-, betörés,
b a lese t-b izto sítá so k a t.—
Legelőnyösebb feltételek .

ó

K épviseletek az ország
minden városában
:: é s k ö z s é g é b e n . ::

Uj imakönyv fiatal nők számára!

„Szoros kapu, keskeny ut”
Elm élkedések é s Imádságok p rotestáns leányok szám ára
I r t a : CZ EG LÉ DY S Á N D O R N É KÓS A M A R G I T
Kis alakú (8x13 cm) finom fehér papíron,
tiszta nyomás, 230 oldal terjedelmű,
ízléses valódi vászonkötésben 500 korona.

T e m p l o m - t é r 5. szám
Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben és a kiadónál

Értekezés délelőtt 9-től délután 7-ig

M in d e n k in e k sziv es tu d o m á s u l!
A Gyurátz-féle „ H it o ltá r a " és „ L e lk i v e z é r " imakönyv
teljesen elfogyott.
Felnőtteknek ajánljuk az ünnepelt költőpap:
S án th a K ároly: „ B u z g ó s á g k ö n y v e " cimtt imakönyvét.
Ara: fél vászonkötésben 6 K, egész vászonkötésben 7 K, finom
vászonkötésben tokkal 12 K, finom párnázott bőrkötésben 2ö K.
Alapárak szorzandók az érvényes szorzószámmal.
Kaphatók a

LUTHER-TÁRSASÁG

E V B Iia . K Ö N Y V K E R E S K E D É S É B E N

KIS TIVADAR ♦ PÁPA
Postafiók 12.

o)Jw>
Ugyanitt megrendelhető

K ö z ö n sé g es v a s á rn a p i im á d sá g o k
egyházi használatra. — Irta Czeglédy Sándor ref. esperes.
240 oldalon 150 imádság, nagybetűs
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Vigyázzatok!

L a jo s

Kiadja a LUTHER SZŐVE ISÉG

o

Józanok legyetek, vigyázzatok, mert
a ti ellenségek, az ördög, mint az
ordító oroszlán, szerte jár, keresvén
kit elnyeljen. I. Péter 5«.

Nem látjuk, meg sem foghatjuk és mégis .
Itt hullámzik, itt örvénylik köröttünk szennyes
habjaival és körülnyaldossa az egymagában álló lelkeket,
hogy a becsület, az igazság, a jóság, á tisztaság virágos,
illatos mezejéről lerántsa, lesodorja a Bűn poklába.. . .
Ám ha csak hullámok formájában venne körül
— még nem is volna olyan borzasztó.
De — jól látta az apostol és utána ezrek soka
sága, — nem lágyan ringató hullámfodor a Bűn ereje,
hanem éles, metsző oroszlánfogak és vadállatkarmok
közé kerül a lélek, ha a Bűn úrrá lesz rajta. Marcangol,
bánt, élesen belerág a lélekszentély szent csöndjébe és
üvölt, ordít, minden sikolyt, jajongást tulkiáltva.
Ezért józanok legyetek, vigyázzatok — int az apostol.
Vigyázzatok, mert ha a lelkiismeret marcangolja szét a
keblet: ez még szerencse, ha még úgy fáj is. Ez még jó,
ha felébred.
A Jaj ott kezdődik, amikor ez nem szólal meg. ha
elhallgattatjuk, elnémítjuk, ha túltesszük magunkat marcan
golni akarásán. Akkor kezdődi* a Jaj, amely a maga
rettenetes vadságában nem itt, hanem majd ott bontakozik
ki, ahol már a levetett porsátor sirontuli világában nem
lesz már segítség, nem lesz már gyógyír, nem lesz már
balzsam a lélek sebére.
Itt még van balzsam . . .
Akit megejtett a bűn, az itt még kereshet meg
nyugvást és találhat vigasztalást — igaz, egyetlen helyen.
A Golgota keresztje alatt. Itt még van kiengesztelés.
Van forrása a Békességnek.
Jó annak, ezerszer jó, aki megtalálja. Aki nemcsak szó
val, nemcsak hitvallással, de a lélek legbensőbb erejével át
karolja azt a keresztet. Az megtanul könnyek közt is
mosolyogni. Minden csalódásának tört romjai felett is, a bűn
szennyes áradatai, Örvénylő elnyeléssel, letöréssel fenyegető
hullámai felett is tud uj szivárványt szőni a reménység
sugaráiból . . . Az ordító oroszlán fogai és karmai közt
— amikkel szemben tehetetlen — önsebeit is bekötözgetni. . . Legalább lelkében . . . Ha testében már nem is
teheti. . .
Józanok legyetek . . . vigyázzatok! Nem ez az élet
az az É let. . .

23—24. szánt
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Hirdetési Arak m egegyezés szerint.

Vissza a magyar földre !
II.

Ezen a címen lapunk 17. számában meg
jelent cikkemben a mai világ ürességének és sivár
ságának, anyagiasságának és szeretetlenségének
szemléletéből azt a következtetést vontam le, hogy
megigazulást és megújhodást csak attól remélhe
tünk, ha a népet a zajos közéleti szereplés fórumai
tól v i s s z a v i s s z ü k ' z s a l u g á t e r e s , muskátlis
ablaku otthonaiba, hogy rátaláljon ismét önmagára.
A papnak, tanítónak jut ismét az a nehéz
nevelői hivatás, hogy elaltassa a népben azokat
a hiú vágyódásokat és törekvéseket, amelyek életrekeltése ellen^ hosszú időkön keresztül küzdött a
templom és az iskola.
Lehetnek talán, akikben cikkem olvasása
azt a hatást keltette, mintha engem a legszenve
délyesebb konzervativizmus vezetne gondolataim
ban és cselekedeteimben. Mintha ellensége vol
nék a haladásnak, a fejlődésnek.
De akik behatóbb figyelemre méltatták sze
rény soraimat, igazat adnak nekem abban, hogy
a tradíciókhoz, a hagyományokhoz, a
történelem nagy eseményeihez és tanul
ságaihoz való ragaszkodás nem gátja
és nem akadálya a fejlődésnek, a hala
dásnak. A múlt emlékezete és tisztelete
nem ellensége a jövendőnek. Csupán irá
nyítója és hatalomadója. A jövendő épí
tése el sem képzelhető a múlt és emlé
kezet pilléreinek megbecsülése nélkül!
Emlékezzünk csak vissza a legközelebbi, sze
münk előtt lezajlott zivataros időkre. Azok, akik
nemzetünknek a világháború csapásainak hatása
alatt történt pillanatnyi megrendülését lelkiismeret
lenül arra használták fel, hogy a hatalmat maguk
hoz ragadják s beteges fantáziák torz-álmainak uj
világát teremtsék meg, nem azon kezdték-e, hogy
a megsanyargatott, megpróbált nép leikéből ki
akarták irtani a múlt tiszteletét és megbecsülését? !
Le akarták dönteni azokat az oltárokat, amelyeket
nemzetünk ezeréves történelme hegyeken és hal
mokon, völgyeken és téreken Kárpátoktól az
Adriáig emelt nekünk?! Nem akartak-e aljas
gonosztevőként beosonni a templomok ajtain, hogy
földig rombolják az egyházak munkáját s porba-
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rángassák a tekintélyt, megcsufolva magát az
Istent ?!
Oh, ezek nagyon jól tudták, hogy ocsmány
vetésük kalászbaszökkenését csak úgy várhatják,
ha azt mélyen az emberi lelkekbe szórhatják el.
Ha más nem, de ez a visszaemlékezés ellen
állhatatlan erővel int arra, hogy a legáldottabb és
legdrágább termőföldet: az emberi lelket ismét
vissza kell adni azok művelésébe, akik a tiszta
búzát verejtékes és sokszor meg sem látott, soha
kellőképen nem értékelt, önfeláldozó munkával
óvják a konkolytól, a gaztól.
Németország egyik nagy fia: Schopenhauer
Artur, „Életbölcselet“ cimü munkájában meggyőző
erővel bizonyítja be, hogy boldogságunk meny
nyire függ attól — és az igazi boldogság csakis
ettől függ — ami vagyunk. Tehát egyéniségünk
től. Es nem attól, aminek látszunk vagy aminek
tartanak.
Bizony tévesztett utakon járnak azok, akik
csak sorsunkat, csak azt, amink van, vagy aminek
látszunk, veszik számba, mikor boldogságunk vagy
boldogtalanságunk felől Ítélkeznek. Schopenhauer
a 19. század derekának filozófusa volt. Korának
tendenciáit látta meg és vonta a bölcselkedés gór
csövei elé. De tiszta gondolkozásának sugaras
fényével bevilágított a következő századba — a
mi időnkbe is. És az utánunk elkövetkező szá
zadokba is.
A papnak, a tanítónak kell minden
utat, módot, eszközt és alkalmat meg-

Petöfí előtt.
A Deák-téri Evangélikus Luther Szövetség
f. évi május hó 4-én a M. Kir. Zeneművészeti
Főiskola dísztermében rendezett Petőfi emlék
ünnepén Krizsán Vilma és Koós Sándor tanulók
az alábbi versikéket szavalták s utána virágokkal
díszítették fel Petőfi szobrát. A szavalat végezté
vel egy öregember kétsoros verssel zárta be a
jelenetet.
Leány:
(A közönség felé)
A tanító néni oly szépen mesélte,
Hogy ki volt Petőfi, s mily dicső volt élte ?
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ragadni arra, hogy a népet kiábrán
dítsa abból a téves hitből, mintha a bol
dog élet előidézői a gazdagság, a hir és
dicsőség volnának és lehetnének. Szó
székről és katedráról egyaránt prédikálni
és hirdetni kell, hogy az ember jólétére,
egész életére, annak minemüségére leg
nagyobb fontosságú az,amije önmagában
van, vagy ami önmagában megy végbe.
A rajta kívül álló dolgok csak közvetve van
nak hatással megelégedettségére.
Ezzel kell köszöntenünk az élet küszöbén a
csecsemőt, ezzel kell a. vőlegény kezébe adni a
mátka kezét s ezzel kell búcsúztatni az Isten tor
náca előtt meghajlott, alázatos fejjel bebocsáttatást
kérő megboldogultat.
A pap a szószékről, amikor az örök bol
dogság felé vivő ut vonalait rajzolja
meg : tanítson szerénységre.
Mutasson rá arra, hogy milyen könnyen elfárad
vagy egyensúlyt vészit az, aki erejét túlbecsüli.
Hirdesse, hogy amilyen könnyelműség volna nem
törekedni arra, hogy megélhetésünk feltételeit,
megelégedettségünk biztosítékait — legyenek azok
akár erkölcsiek, akár anyagiak — megszerezzük,
éppen annyira oktalanság nagy fölöslegekre, túl
ságos gazdagságra törekedni. A valódi és ter
mészetes szükségletek kielégítését meghaladó gaz
dagság megronthatja életünket. A múló érzéki
élvezetek zajos világába csábit. S ezekért legtöbb
ször nem is csak zsebünkből szórjuk a könnyen
Leteszem Előtted e legnagyobb kincsem:
Örökké hu magyar földed kis virá g it!...
. . . S Téged, kinek lelke reánk is világit,
Jóra, nemesre hiv, — arra kérlek szépen:
Fogadd el e lánykák,
Bús magyar báránykák
Igaz szivü, hálás ajándékaképen!
Fiú :
(A közönség felé)
„Lesz-e gyümölcs a fán, — melynek nincs virága,
Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága! . . . “
(A szobor felé)

. . . Halhatatlan Szellem! Ez — a Te kérdésed! . . .
. . . Fájó! mit az idő a szivünkbe vésett
Nekünk is, kik előtt csupa gát és korlát
Száz éve, hogy az Ég kincsül adott nekünk,
S hajónkon vidám szél nem duzzaszt vitorlát. . .
Lángoló tüzfénnyel égő szövétnekünk.
. . . S mégis! Nekem, e bús kor árva fiának,
Lelked honunk földjét elárasztá fénnyel
S ma még jobban ragyogsz, hogy oly bús az éjjel! Szemem’, szivem’, lelkem’ nem aggasztja bánat!
. . . Sötét!. . . De mi, lányok, ne sírjunk! Reméljünk! Én a jövő elé szilárd hittel nézek:
Nem pusztíthatnak itt örökké csak vészek.
Örökké nem tarthat vigasztalan éjünk.
Mint Te, — küzdjünk mi is! Sorsunk ne aggasszon: Jő még fénysugár, mely elűzi az árnyat,
Rab-madáron nőnek még majd merész szárnyak!
Így leszen belőlünk derék magyar asszony! . . .
. . . Mert lesz itt más is úr, mint idegen vadság: Te is úgy szálltál fel a szabad kék égig,
Feljö még Petőfi napja: a Szabadság!
Hogy előbb a kínok útját jártad végig.
De a tengerkín közt, mely lelked gyötörte:
. . . Midőn szobrod előtt ezért imádkozom,
Nagy akartál lenni, — s nem nyomorult törpe. ..
Májusi zöld fácskák friss hajtását hozom,
S mint szegény magyar lány, kinek mása nincsen, . . . Mi, — nem-érdem letten szintén tűzben égünk,
(A szobor felé)
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guruló aranyakat, de a lelki gazdagságból is
pazarolunk. Hejh, pedig de keserves érzés lehet,
amikor egy zajos, tobzódó, világi gyönyörűségekkel'
bőven ékesített élet végén ráeszmélünk arra, hogy
az ingoványok imbolygó fényessége után szaladva:
az emberi lélek kincseit is aprópénzre váltottuk.
És ott kínálkozik pap és tanító számára minden
napos munkaalkalmaival az egyházi és községi élet.
Az egyház szükségeiről, a község lakosai
egyetemes érdekeinek kielégítéséről folytatott meg
beszélések megannyi alkalmat nyújtanak arra,
hogy a népben nemes indulatokat ébresszünk.
Benső énjét fejlesszük, gazdaggá tegyük. Meg kell
tanítani arra, hogy kegyetlen a sors és szánalomra
méltó az az ember, aki harmónikus benső életre
nem törekedvén soha, egyszer csak észreveszi,
hogy mind az a külsőség, ami derűt vont köré,
egyszer csak elmúlik s ott áll ő magára hagyatva,
önmagára sem találva, mert a boldogságot nem
önmagában, nemes, megnyugtató gondolkozásban,
önzetlenségben, a közért való áldozatkészségben
kereste. Arra kell nevelnünk a népet, hogy
ostobaság elszalasztani benső javakat
azért, hogy külsőket szerezhessünk.
Feláldozni nyugalmat, függetlenséget fényért,
gazdagságért, címért, ünnepeltetésért.
Ennek az igazságnak szolgálatába kell beállítani
az iskolát is. Elég hiba, hogy az ismeretek terjesztése
lett az iskolai munkásság tengelye s nem a nevelés.
Nem mondom, hogy nem szükséges tudni a
nép egyszerű gyermekének is azt, hogy vannak
Ámde én nem féltem a m i nem zedékünk!
M inket nem érhet bú, nem ölhet meg bánat,
Ha egy-akarattal m együnk Te utánad!
És itt, szobrod előtt m egfogadjuk szentül,
Hogy szülőföldünkért hitünk meg nem rendül!
S bár a sors kelyhünk’ még sok ürömmel töltse:
Övé lelkünk s karunk,
Élni igy akarunk,
S a virágzó fá n a k lesz még dús gyüm ölcse!
öreg ember:
így legyen! És igy lesz t Egész világ lá ssa :
Te maradsz N em zetünk örök hitvallása!
G y ó ry L órán d.

A P ecti T eol. A kadém ia S zék ács József Kőre
magas színvonalú ünnepség keretében rótta le a kegyelet
adóját junius 7-én Petőfi Sándor százados emléke előtt.
D r. K o vá cs S á n dor, a Kör elnökéhek lendületes megnyitó
és zárószava közt gyönyörűen érvényesült a ma élő legünnepeltebb költőnek, K ozm a A n d o rn a k hatalmas Petőflszimfóniája, D r. C sá szá r E lem ér egyet, tanár eredeti szem
pontokból kiinduló mély előadása Petőfiről, R . B ertsch
M im y Gratz Vilmostól kisért kedves éneke, Tibai Takács
Erzsébet elmélyedő zongorajátéka és a Teol. Énekkar két
gyönyörű száma. Úgy a Petőfi—Hubay: „Nemzeti dala“,
mint Petőfi - Arany: „Faluvégén kurta kocsma“ kardala
L ah m an n G y ö rg y vezetésével olyan művészetet nyújtott,
aminöben még Budapesten is ritkán van szerencsénk. E két
számnak külön érdekességet kölcsönzött az a kevesek által
ismert körülmény, hogy Lahmann G y ö r g y karmesteri sze
replésének 25-ik esztendejét fejezte be.
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világrészek, ahol citrom zöldéi, narancs aránylik,
dohány és gyapot terem. De az már hiba, hogy
a serdülő gyermek ropogós bankót csen el a láda
fiából azért hogy a becsempészett naranccsal Íze
sítse meg ajakát, amikor azt sem tudja, hogyan
készül a kenyér. S a fiatal leányok olyan ihlettel
szíják magukba a gyapotmezőkről hallottakat, hogy
megvetik a házi szőttest s magyar vizitkéjüket bécsi
ronggyal cserélik föl.
És hova-tovább! hej, de sokan észre sem
veszik, nem is sejtik szomorú jelentőségét annak,
hogy szivetbillegtető nótát énekel a magyar fiatal
ság a magas platán hulló leveleiről s nem érzi,
hogy milyen fönséges magyar szépség, nemzeti érzés
és erölüktetés van Petőfi dalában:
— Világos kék a csillagos éjszaka!
Hát ezek a szomorú meglátások adják ajkamra
a sz ó t:
— Vissza a magyar földre!
Vezessük vissza a népünket önmagához. A
nemzeti erő és öntudat forrásához! Ezer eszten
dőn keresztül szabad földből előszökkenő, csobogó
kristályforrásokból üdítette fel magát, ne csábítsuk
a fényes városok falaiba beépített vízvezetékek csap
jaihoz.
Különösen ne addig, mig onnan a demagógia,
a hamis próféták felkavart iszapjával megrontott
vizet el nem vezethetjük valamerre. S z á s z L a jo s.

A Luther-Társaság Orosházán.
Fényes ünnepség keretében és lelket gazdagító tar
talommal tartotta meg Luther-Társaságunk, ev. egyházunk
eme egyetlen irodalmi társulata, f. évi közgyűlését junius
3-án Orosházán. Hazánk eme legnépesebb és történelmi
múlttal dicsekvő vidéki gyülekezete nagy szeretettel készült
erre az ünnepnapra s szeretetének és tiszteletének jeleivel
valósággal elhalmozta a falai közé érkező vendégeket.
Báró Radvánszky Albert világi elnök és Kapi Béla
püspök, egyházi elnök vezetése mellett Budapestről indul
tak el a közgyűlésen résztvevők. Az egyet, felügyelőt út
közben a mezőtúri, majd a békéscsabai gyülekezet kül
döttségei üdvözölték az állomáson. A diadalkapuval ellátott
és virágdíszbe öltözött orosházi állomáson óriási közön
ség gyülekezett össze a vendégek fogadására.
A templom küszöbén Kovács Andor esperes-lelkész
köszöntötte a Luther-Társaság elnökségét és a vendégeket.
A hívek éneke után Kapi B. püspök mondott az oltárnál
szívbölfakadó imádságot
Vasárnap reggel 9 órakor megkezdődött az istentisztelet, melyen a liturgikus oltári szolgálatot Bartos Pál
szarvasi lelkész végezte. A* szószéki beszédet Paulik János
nyíregyházi lelkész, az orsz. lelkészegyes, elnöke mondotta.
Istentisztelet után megkezdődött a Luther-Társaság
közgyűlése, melyen az egész országból számosán vettek részt.
Zsúfolásig megtöltött templomban megszólalt báró
Radvánszky Albert világi elnök s általános figyelem mel
lett mondotta el megnyitó beszédét. A nehéz időkben —
úgymond — a Luther-Társaság is azon áldásos intézmé
nyek közé tartozik, mely az emberiség ama örök, válto
zatlan csillagaira mutat, melyek a földi mocsoktól ment
tiszta fényükkel változatlan mutatják a biztos utat a mély
ségben tévelygő emberiségnek. A Luther-Társaság bejárja
az egész országot s mindenhova egyet visz magával: az
evangélium reménységét.
E z évben O rosh áza szeretetteljes m eg h ívá sá t
fo g a d ta el a tá r sa sá g s e ljö tt a b b a a n a g y
alfö ld i városba, m ely v a la m ik o r an n ak a
H u n ya d i csa lá d n a k b irto k a volt, m ely k a rd d a l

4

H V A ]4G É Ik IltU S 01{ IkÄ PJA
és tudománnyal tette naggyá a nemzetet.
Utánuk Brandenburgi György lett itt aföldesur,
az a Brandenburgi György, akinek neve ott
ragyog a reformáció harcosai között s ki az
1529-iki speieri btrodalmi gyűlésen aláírta a
protestációt. Midőn a Luther-Társaság köz
gyűlését ilyen történelmi emlékű helyen tartja,
hálás kegyelettel gondol Szegedi Kiss Istvánra,
kinek nevéhez ezen vidék reformációja fűződik.

Majd kegyelettel emlékezik meg az 1522. évben megjelent
Luther-féle teljes bibliafordításról s Luther azon műveiről,
melyek az 1523. évhez fűződnek. Az 1523. évben jelentek
meg: „A világi felsőbbségről“, „A gyülekezetek istentisz
telet rendjéről“, „A keresztyén gyülekezet jogairól és
hatalmáról“, „A gyülekezeti közpénztár szervezetéről“,
„A keresztyén iskolák alapításáról és fenntartásáról“ szóló
munkái. Végül kegyelettel és büszkeséggel emlékezik meg
nemzetünk két kimagasló költőjéről: Petőfiről és Madáchról, akiknek mindegyike nemzetünk dicsősége s akiknek
elsője egyházunknak is hű fia volt.
A mélyenszántó elnöki megnyitóbeszédet a közgyűlés
jegyzőkönyvben megörökíteni határozta.
A gyűlés megnyitása után báró Radvánszky Albert
örömmel emlékezett meg arról, hogy gr. Klebersberg Kunó
kultuszminiszter a Luther-Társaság közgyűlésén képvisel
tette magát s ez alkalommal tisztelettel üdvözli a kultusz
minisztermegjelent képviselőjét, Bielek Aladár min. tanácsost.
A kultuszminiszter kiküldöttje meleg szavakban tol
mácsolja a kultuszminiszter üdvözletét, elismeréssel emlé
kezik meg a társaság működéséről és Isten áldását kéri
mostani munkájára.
A közgyűlés Horthy Miklós kormányzó Őfőméltóságához táviratilag küldötte el hódolatát, melyre a kabinetirodától meleghangú válasz érkezett.
Majd különböző testületek járultak a társaság elé s
meleg és ékes szavakban fejezték ki üdvözletüket. Az üdvözlő
beszédekre KapiBéla püspök egyenként válaszolt s találó sza
vakban köszönte meg az áldáskivánásokat.
Dr. Kovács Sándor főtitkár terjesztette be ezután
főtitkári jelentését. Vázolja a társaság egy évi munkálko
dását, melyet most is megbénít az anyagi erőtlenség s a
könyvek megjelentetésének leküzdhetetlen nehézségei.
A társaság éppen azért lelket ébresztő propaganda
estélyeket rendez szerte-szét az országban s ily módon
terjeszti eszméit. Részletesen megemlékezik a magyar
bibliafordításokról, majd kegyelettel áldoz a társaság
halottainak, akik közül külön is méltatja Kapi Gyula,
Benka Gyula, Kaczián János, Jeszenszky Károly és
Gerhauser tagok érdemeit. Bejelenti a közgyűlésnek, hogy
a taggyüjtés munkája erőteljesen folyik s eddig a tagok
száma már 700-ra emelkedett.
A közgyűlés a rendkívül gazdag főtitkári jelentést
köszönettel veszi tudomásul.
Dr. Konkoly Elemér ügyész előterjesztése után el
fogadja a közgyűlés a könyvtár és muzeum szervezeti
szabályzatát s elhatározza, hogy Luther nevével és a refor
mációval összefüggő könyveket, lapokat, művészi alkotá
sokat, de egyszersmind protestáns irók és tudósok arc
képeit is összegyüjteti a muzeum és a könyvtár részére.
Br. Radvánszky Albert annak hangsúlyozásával,
hogy szive, lelke szerint ezután is a társaságé marad,
tekintettel egyet, felügyelővé történt megválasztatására, a
világi elnöki állásról lemond. A távozó világi elnök érde
meit Kapi Béla püspök, egyházi elnök méltatja. A köz
gyűlés köszönetét mond br. Radvánszky Albert eddigi
odadó működéséért és öt tiszteletbeli világi elnökévé
választja. A könyvtár- és muzeum-bizottságba uj tagokul
beválasztja: dr. Schneller István egyet, tanárt, Broschkó
Adolf lelkészt és Smik Antal ügyvédet. Az igazgató-tanácsba:
dr. Schneller István és dr. Polner Ödön egyet, tanárokat.
Hálás köszönettel emlékezett meg Mauritz Vilmos 36 évig
működött számvevő kiváló érdemeiről s mivel eme tisztsé
gét tovább gyakorolni nem hajlandó, helyébe dr. Händel
Vilmos ügyészt válaszíja meg.
A lemondás folytán megüresedett elnöki állásra
Kovács Andor esperes ajánlására a közgyűlés
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egyhangú lelkesedéssel Dr. P é k á r G y u l á t
választja meg s öt az elnöki állás elfogadására
táviratilag felkéri.

Lélekemelő jelenet következett ezután. Felemelkedik
a közgyűlési tagok sorai közt Zoltán Emil nagyszénási
lelkész s gyülekezetének átiratát tartva kezében, bejelenti,
hogy gyülekezete oly nagy mértékben méltányolja a
Luther-Társaság áldásos működését, hogy célja megvaló
sítására 2 q gabonát ajánl fel. A közgyűlés nagy lelkese
déssel és meghatottsággal fogadja ezt az adományt s
Kapi Béla püspök mondott érte meleg köszönetét. A nagy
szénási gyülekezet — úgymond — a Luther-Társaság
működésének megkönnyítésére gabonát ajánl fel. Mi pedig
ígérjük, hogy a nekünk adományozott gabonát a lélek
kenyerével fogjuk viszonozni.
A közgyűlést rendkívül lelkes hangulatban fél 1 óra
kor zárta be az elnökség.
Egy órakor 400 terítékes társas-ebéd volt.
Este 6 órakor vallásos ünnepség volt a templomban,
melyet a hívek és vendégek serege zsúfolásig megtöltött.
Az Erős várunk után Kovács Andor esperes mondott lelket
erősítő imádságot, majd az egyház énekkara a XVI. szá
zadból való éneket: — „Oh, én kék szemeim“ — adta elő.
Általános figyelem között kezdette meg Kapi Béla
püspök előadását. Egy fájó kép jelenik meg lelki szemei
előtt — mondotta. Az 1740-es évek táján egy riadt és
mégis mindenre elszánt embercsapat indul el dunántul
tolnai tájáról. Otthagyja Zomba község házsorait, elhagyja
régi családi tűzhelyét, földjeit, erdőségeit, munkálkodása
eredményeit, jövendője reménységeit és elmegy a bizony
talanság utján az ismeretlenség világába és hosszú küzködés és vándorlás után megérkezik ez a megriadt és mégis
mindenre elszánt csapat Orosházára. A zombai evang.
lakosság ez a csapat, mely inkább elhagyta régi otthonát és
lemondott mindenről, csakhogy hitét megőrizhesse.
Azután megemlékezik a püspök Luther bibliafordí
tásának irodalomtörténeti és világtörténelmi jelentőségéről
és méltatja annak kulturális és vallási hatásait. A köz
kinccsé lett bibliának két nagy igazságát állítja egymás
m ellé: tartsd meg amid van, hogy senki el ne vehesse a
te koronádat és a Krisztus eme szavát: Arról ismerik meg
az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egy
mást szeretitek. Ezen két bibliai helynek szembeállításával
rávilágít a hithűség és a vallási türelmesség
fogalmaira. Oly időben, midőn a hithüséget
eggyé teszik a vallási türelmetlenséggel, avagy
a vallási iürelmességet azonosítják a vallási
közönyösséggel, szükséges ezeknek a fogalmak
nak helyes értelmezése és világnézetünkbe
való helyes beiktatása.
A püspök gondolatfüzése éles elemzéssel boncolta szét a
vallásos érzést a maga alkotó elemeire és világos ok
fejtéssel mutatta meg azt, hogy a vallásos érzésben három
tényező bir döntő jelentőséggel: az örökkévalóság, az
egyéni vallásosság és az egyházközösség tényezője.
Kimutatta, hogy ahol az örökkévalóság, avagy az egyéni
vallásosság tényezői elhomályosodnak, avagy háttérbe
szorulnak és az Istennel való közösség vágya helyébe az
emberekkel való közösség lép, ott közel áll a vallási
türelmetlenség veszedelme. Hűségre, erős vallási meg
győződés kiépítésére inti hallgatóit, de ugyanekkor arra is,
hogy tudjanak vallási' meggyőződésükért küzdeni és
igazságuktól soha el ne tántorodjanak.
A mély hatást keltett ünnepi előadás után Virág
József „Tosca“ imáját énekelte gyönyörű művészettel,
majd az ősz Hegedűs István költő lépett a dobogóra s
„Luther ünnepén“ c. gyönyörű költeményét olvasta fel.
Borgulya Endre szarvasi tanító gyönyörű orgonajátéka
után Dr. Ferenczy Zoltán egyet, tanár, a Petőfi Társaság
másodelnöke tartott emelkedett emlékbeszédet Petőfiről,
majd az egyházi vegyeskar adott elő egy művészi éneket
s Kümmerle Otthmár szavalt egy részletet Petőfi
„Apostol“-ából nagy megértéssel és kiváló előadó
művészettel. A nemzet imájának égbetörő akkordjai fejez
ték be a Luther-Társaság orosházi ünnepségének sorozatát.
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A budapesti evang. főgimnázium
jubileuma.
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letét hozta. A piarista gimnázium igazgatója inté
zete meleg üdvözletét a délutáni ünnepen tolmá
csolta. Végül Rakovszky Iván a volt tanítványok
üdvözletét mondta el igen emelkedett stílben, szive
őszinte melegével.
A délelőtti ünnepet az iskolai felügyelő fejezte
be egy pár meleg szóval.

Vasárnap folyt le a jubileumi hármas ünnep
ség az egyházi, állami, fővárosi előkelőségek, a
volt tanítványok és díszes, nagyszámú közönség
részvételével. Megjelentek többek között az alább
*
említetteken kivül: Belitska Sándor, Valkó Lajos,
Rakovszky Iván miniszterek, Szász Károly, Imre
Délután az ünnep az uj iskola diszterniébcn
Sándor, Tomcsányi Vilmos, Petry Pál, Torkos folytatódott. A Mendöl vezette szép karének és az
László, az intézet egykori tanára, Schneller István, iskolai felügyelő szép megnyitója után Győry
Pékár Gyula. Pintér Jenő főigazgató. Az iskola- Lóránd mondott ünnepi beszédet, mely önmagá
fentartó Deák-téri magyar-német testvérgyüleke ban is hatott, de a volt derék tanítvány egyéni
zetek közös isteni tiszteletén Luther nyelvén éne sége és ama körülmény által is, hogy vele mintegy
kelte a gyülekezet az „Erős várunk“-at. Az oltári édesatyja, a nagy Győry Vilmos, az iskolának
szolgálatot németül Broschkó lelkész végezte meg egykor szintén tanítványa és nagyatyja, az apostoli
hatóan. A formai és tartalmi szépségekben kiváló lelkű Székács József szelleme is odavarázslódott
magyar szentbeszédet Raffay Sándor püspök tartotta. az ünneplő közönség lelke elé.
Beszélt a nagy ősök áldott, alapvető munkájáról,
Az egész ünnepség a tetőpontjára Kozma
buzdítva az utódokat a munkának az építők szel Andornak, az egykori nagy tanítványnak, a régi
lemében való folytatására. Az isteni tisztelet áhí tanárokról tartott felolvasása által emelkedett. A
tatát a Mendöl karnagy szakértő vezetése alatt szónak művésze szinte játszott a lelkek húrjain,
álló Lutheránia énekkar gyönyörű éneke fokozta. most könnyeket, majd vidám nevetést csalva elő
*
.
• azokból. A hálás közönség szűnni nem akaró
Az ünnep a régi iskola dísztermében foly tapssal felelt a lélek és a szív kincseinek erre a
tatódott. Haberern Pál, a főgimnázium felügyelője, valóságos csillaghullására.
Egy VI. osztályos tanuló, Piri, szépen szavalta
mondott szívből jövő és szívhez szóló, formában
is kiváló megnyitó beszédet. Hittrich Ödön főigaz el Petőfi költeményét „A hazáról“. A zárószót
gató klasszikus műveltségéből és mélyen érző lei Szigethy Lajos mondta, mélyen átérzett visszhangot
adva iskola, tanárok és mostani tanítványok részé
kéből merített ünnepi beszéde nagy hatást tett.
Az ünneplő intézetet a vallás- és közok ről a hozzájuk elhangzott megható és felemelő
tatásügyi miniszter
megbízásából Schwöder Ervin üdvözletekre Ezzel befejeződött a feledhetetlenül
miniszteri tanácsos, volt tanítvány, üdvözölte, a szép ünnepség. A jelenlevő közönség jórésze meg
főváros részéről pedig maga Sipőcz Jenő főpol tekintette a tanulók szépen sikerült kézügyességi
gármester igen meleg szavakkal. E két üdvözletre kiállítását, melynek rendezése Oppel Imre rajztanár
azonnal megadta a megillető szép válaszokat az szakavatottságának és buzgóságának érdeme. A
jubileumot megelőzőleg sport és tornaversenyek
iskolai felügyelő.
Az egyetemes egyfíáz üdvözletét maga a is voltak, melyeken Gally Lajos intézeti tornatanár
felügyelő, báró Radvánszky Albert hozta el, aki tanítványai sok esetben arattak diadalt.
A volt tanítványok az intézet iránt való mély
ezzel is jelét adta az iskola iránt való jóindulatá
séges
szeretetüknek azzal adtak szép kifejezést,
nak. A bányai egyházkerület és az iskolafentartó
hogy
az
internátusi telek megvásárlására gyűjtést
egyházak részéről Zsigmondy Jenő felügyelő szólt.
A bölcseségéért és jóságáért általánosan szeretett rendeztek. Ennek eredménye már eddig is hét
s tisztelt felügyelő szavait nagy figyelemmel hall millió korona. „A ti cselekedeteiteknek gyümöl
cseiről ismernek meg titeket.“
Sz. L.
gatták.
MUiHiiiMiimmimiimiiiiiiiMiimiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiimiiii
Mágocsy-Dietz Sándor az egyetemes tanügyi
bizottság, Rell Lajos a vidéki evangélikus közép Petöfi-emléktábla a Deák-téri épületen
iskolák, Mikolik Kálmán a helybeli polgári iskola,
Petőfi százados nagy lelke előtt megilletőSzüsz Lajos az elemi iskola nevében szóltak. Pecz
Gedeon, a főgimnázium volt kiváló tanára, az dötten állt meg a pesti evang. ifjúság a főgim
egyetem filozófiai kara, Sándy Gusztáv a műegye názium jubiláris ünnepségei során. Aranybetükkel
véste be a magyar valláskulturának százados bás
tem üdvözletét hozták.
Nagy figyelmet keltettek Ravasz László refor tyája falába, hogy a legszebb magyar hullócsillag
mátus püspök és Józan Miklós unitárius püspök átfutott egykor ezen a helyen is.
A díszes, szép fekete márványtábla leleple
helyettes testvéri, meleg érzéstől áthatott szavai.
Mezei Mór az országos izraelita központ háláját zése jun. 10-én volt az istentisztelet után. A Luthe
tolmácsolta az intézet iránt, mely sok izraelita val- ránia egyesitett énekkarainak Mendöl Ernő által
lásü tanulót nevelt fel. Sajó Sándor a K.A.N.Sz., vezényelt éneke után Dr Cscngődy Lajos vezette
Takách György az Országos Tanáregyesület nevé be az ünnepélyt, utána Ludwig György szavalt
ben szóltak, az Evangélikus Tanárok-Tanítók el egy, az ifjúság leikéből feltört szép verset ha
Egyesülete Írásbeli üdvözletét küldött. Ravasz talmas erővel. Majd az ifjúság nevében Lorsch
igazgató a református főgimnázium testvéri üdvöz- Lajos, a Deák-téri Konfirm.-Egylet titkára mondott
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gyönyörű beszédet az alkalomról s közben lehullt
a lepel az emléktábláról. Komoly, fekete tábla.
Aranybetükkel tündököl rajta Petőfi Sándor neve.
A Deák-téri ifjúság egész esztendei gyűjtésének,
fáradozásának eredménye. Virágkoszoru körötte.
Szorgos, hűséges és kegyeletes leánykezek fonták
és díszítették fel vele Petőfi emlékjelét, amit annyi
lelkesedéssel, fáradsággal, utánjárással teremtett
meg az ifjúság. Ebben a lelkes munkában részt
vettek többen is. így a Broschko-családon kivül
id. Ludwig György úr, aki a tábla megszerzése és
beillesztése körül igazán fáradságot nem kímélő
módon volt az ifjúság segítségére. Ugyancsak Diener
Hugó igazgató, aki az ifjúság anyagi erejét nagy
megértéssel méltányolta.
S igy az ő segítségükkel ott van már az emlék.
Hogy hirdesse, hogy a Petőfi-centennárium Deák
téri ifjúsága igyekezett méltó lenni a nagy költőhöz.
Az ünnepélyt a Lutheránia éneke fejezte be,
amelynek fényét emelték Dr Pékár Gyula, a PetőfiTársaság elnöke, Dr Halászy László, Broschko G.
Adolf, a piaristák küldöttsége és még számosán a
nagyszámú közönség soraiban.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ii

Luther Szövetség Békéscsabán.
Ünnepe volt a lutheránus Rómának. Május 26-án
tartotta meg a helyi Luther Szövetség alakuló gyűlését.
Az ünnep örömére lerándultak Budapestről Dr Raffay
Sándor püspök, báró Kaas Albert, a szövetség elnöke,
Dr Rásó Lajos, a Deák-téri szövetség elnöke, Kuthy Dezső
szövetségi igazgató és Doleschall Lajos esperes. Berényi
Lajos Zsigmond esperes és Bertóthy polgármester fogadták
nagyobb küldöttség élén a pesti vendégeket az állomáson.
A Vigadó nagytermét zsúfolásig megtöltötte az ünneplő
közönség. Az „Erős vár a mi Istenünk“ eléneklése, Jakabfi
György lelkész imája és megnyitóbeszéde után Dr Raffay
püspök lépett a pódiumra és mondotta el hatalmas beszédét.
Régente véres kardot hordoztak körül, ha veszélyben
volt a haza — mondta. — Később toborzók hívták hasonló
helyzetben a hű fiakat a haza megmentésére. Mi is tobor
zók vagyunk, de nem véres kardot, hanem szeretetet,
békességet hordunk körül.
Majd igy folytatta: — Itt együtt kell dolgoznia
mindenkinek, aki a Krisztust szereti! Mi nem üzünk fele
kezeti propagandát. Mert az evangélium nem egy felekezeté, hanem mindnyájunké, még azoké is, akik nem hisz
nek benne.
A főpásztor után Kaas Albert báró szólalt fel. Többekközt ezt mondotta: — Templomot kell építeni a minden
napi élet számára, amely előcsarnoka legyen az istenházá
nak. Szervezkedési láz fogta el az emberiséget. Nekünk is
meg kell szerveznünk egész egyházi társadalmunkat evan
géliumi alapon.
A szónokot Dr Rásó Lajos követte, aki a szervez
kedés szükségességét fejtegette és az egyetemes papság
elvi alapján munkára szólított fel minden hivőt. Végül a
Deák-téri szövetség munkáját ismertette.
Majd Kuthy Dezső felszólalása következett. Közéle
tünk és egyházi életünk viszásságait ostorozta. A Luther
Szövetség az evangélium lelkét hozza. Azt a lelket, amely
egyedül képes bennünk és körülöttünk uj életet teremteni.
Ünnepi kar és Rell Lajos igazgató beszéde zárta be
a minden izében sikerült ünnepélyt. A lelkes hívek töme
gesen léptek be a szövetségbe. A helyszínen 70,000 korona
folyt be tagdíj címén.
A tisztikar a következőkép alakult meg. Diszelnökök:
Dr Szeberényi L. Zsigmond esperes, Ornaszta Gyula és
Dr Sailer Vilmos; elnök: Kocziszky Mihály; társelnökök:
Dr Rell Lajos és Korossy László; ügyvezető igazgató:
lakabfi György; ügyvezető alelnökök: Szeberényi Gusztáv
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és Linder László; titkár: Ormay János; jegyzők: Bohus
László, Darida Károly és Varga László; pénztáros: Susánszky János; ellenőrök: Kilczer Gyula és Jeney László.
Vasárnap délelőtt a nagytemplomban megtartott magyar
istentiszteleten Dr -Raffay püspök prédikált, aki előbb a
tót istentiszteleten'is résztvett.
A vendégeknek nagy lelki gyönyörűsége volt a
csabai hívek buzgalmában A négy harang, amelynél szebb
lutheránus harangkórusa alig van hazánknak, nem hiába
hívogatja a csabai híveket. Megállapítást nyert, hogy vasárnaponkint 7—8000 hivő látogatja a csabai istentiszteleteket.
Minden egyház példát vehetne a csabaiaktól.
I ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l t l l l l l l l l l l l l l 'l l l l l l l l l l l

Irodalom berkeiből.
ő szi harmat után . . . Irta Torkos László, a fasori
főgimnázium nyugalmazott igazgatója. Tavaszi emlékek,
őszi elmélázások, téli megnyugvások szelíden, tisztán
csendülő akkordjai pendülnek benne végig egy tiszta
lélek ezüstös húrjain. . . A szeretet, az igazság, a hit
dallá olvadva hirdeti egy hosszú élet minden boldogságát,
békés szépségét. Az igazán értékes könyvet mindenkinek
figyelmébe ajánljuk. Kapható a Luther-Társaság könyvkereskedésében, ára 1000 K.
Megnyílt szemek. Elbeszélések. Irta báró Podmaniczky Pál. Hangulatos és korhű elbeszélések a kereszt
felett elsuhant századok eseményeiből. Kapható a Bethania
könyvkereskedésében.
Örök tüzek. Képek a Bibliából. Irta Koszorús
István. Régi hiányt pótló és uj hangot jelentő tnü
irodalmunkban és a vallástanitás terén egyszerre. Érdekes
kísérlet a vallástananyag irodalmi értékesítésére. Mind
kettő előnyére. Kapható a Bethania könyvkereskedésében.
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EGYHÁZI ÉLET.
Erdei hangulat.
Komor, magas fenyőerdő homálya,
Halkan csobog félénk, kicsi patak,
Zord gát ivek alatt a szent magányba’
Fohászt rebeg ezer kis hab-ajak.
Zsoltárt bug a nagy orgona, az erdő,
Áment bólintanak rip a fák,
Fürgén zenél nagy hangszerén a szellő,
Mozog a sok billentyű, a faág.
Csodás, nagy érzés borzongat meg engem,
Merengve állók erdő rejtekén,
Erdő s patakkal érti méla lelkem,
A szent magány Istenről mit beszél?
_____
Szigethy Lajos.

Az egyet, nyugdíjintézet vezetését Kuthy
Dezső lelkész, egyet, előadó vette át. Cime: Buda
pest, VIII., Üllői-ut 24. A nyugták hozzá külden
dők. A tudnivalókat illetőleg az összes érdekel
tekhez körlevelet fog intézni.
A Deák-téri Luther Szövetség junius 22-én tartotta
évi közgyűlését, amelyen az évi munkáról beszámolt.
Részletes kimutatás a legközelebbi számban. Utána társas
vacsora volt, amelynek jó hangulatát kedvesen aranyozta
be Györy Lóránd ny. miniszter újságírói humora.
A Deák-téri templomrenoválásra Győry Lóránd
ny. miniszter felajánlotta az ebben az esztendőben a
Veres Pálné Leánynevelő intézetben végzett tanári munká
jának ez évi tiszteletdiját, 6000 K-át. Ugyancsak erre a
célra Kompordayné Györy Margit 1000 K-át adományozott.
A csanád-csongrádi ág. h. ev. egyházmegye 1923.
május 31-én rendkivüli közgyűlésre gyűlt össze Szegedre.
Intézkedni kellett a dr. Gerhauser József halálával megürült
egyházmegyei felügyelői állás betöltéséről. A gyűlést meg
előző istentiszteleten Saguly János esperes Zsid. XIII, 7.
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alapján meleghangú beszédben parentálta cl elnök-társát,
akitol alig két évi együttműködés után oly megdöbbentően
váratlanul kellett megválnia. Érdemeit, mik már lapunk ez
évi 12-ik számában is méltatva voltak, a hálás egyházmegye
jegyzőkönyvében örökitette meg. Utódjának megválasztá
sára nézve úgy intézkedett, hogy a szavazatok ez év junius
28-ig küldendők Makóra, az ott megalakított szavazatbontó
bizottsághoz. Az uj felügyelőt beiktató rendes egyházmegyei
közgyűlés helyéül szintén Makót jelölte meg. A mostani
rendkívüli közgyűlés Paraszkay Gyula kir. járásbirósági
tanácselnök, egyházmegyei főjegyző társelnöklete mellett
folyt le. Az esperesi jelentés a fyászesetek során túl
néhány örvendetes tényről is megemlékezett, igy arról,
hogy az egyházmegyében a hívek felbuzdulása már négy
helyen pótolta az elrekvirált harangokat: Hódmezővásár
hely egy, Tiszaföldvár két, Pitvaros és Ambrózfalva három
három harangot szerzett. Tiszaföldvár most a roskadozó
lelkészlakás újraépítésén fáradozik. A Mezőhegyesről Gödöl
lőre áthelyezett Citó Győző egyházmegyei gyámintézeti
elnök helyébe Hász Sándor árvaszéki elnök, az elhalt
dr. Sulcz Lajos helyett számvevőszéki elnökké Markó
György mezőhegyesi gyógyszerész s a már régebben elhalt
dr. Wikinger Károly egyházmegyei törvényszéki biró helyébe
dr. Bölcsházi Zoltán szegedi járásbiró választatott meg.
A gyülekezetek újból felhivattak, hogy a földbirtokreformmal
kapcsolatban föld iránti igényeiket érvényesíteni el ne
mulasszák, amiben az egyházi főhatóság támogatása alkal
milag szintén igénybe vehető. Csanádalberti tanitóválasztása örvendetes tudomásul vétetik, Nagybánhegyes taní
tóinak vitás ügyét az egyházmegyei elnökség alapos és
pártatlan vizsgálatára bízza a közgyűlés, hogy a nyáron
megtartandó rendes közgyűlésnek e tárgyban is módjában
legyen dönteni.
B. K.

Az albertl-i egyh áz — amint jeleztük — renováltatta templomát, amelyet K ru tsc h n itt A n ta l fóesperes adott
át ismét rendeltetésének. Az ünnepségen megjelentek az
albertiirsai daloskör Szvák János vezetésével és Törteli
Lajos, Magócs Károly, akik az oltár előtti funkciót végez
ték. A szószéki beszédet a fóesperes tartotta, melynek
keretében megköszönte az egyházhivek azon áldozatkész
ségét, hogy Isten dicsőségére szolgáló templomukat nem
hagyták a vészek viharának áldozatául, hanem — nem
csak filléreikkel, de erejükön felül megterhelve önmagukat,
újból rendbehozták úgy belülről, mint kívülről. templo
mukat, annak tornyát és óráját is. A beszéd után a
helybeli lelkész, Zólyomi Pál végezte az oltári szol
gálatot. Az istentisztelet után díszközgyűlés volt, melyen
a lelkész megköszönte a főesperes és a vendéglelkészek
megjelenését és méltatta és részletezte a templomrenoválás
ügyét. A főesperes a közgyűlés keretében ismét megkö
szönte a hivek áldozatkészségét, mire egyik egyháztag
szólásra emelkedve azt a kijelentést tette, hogy áldozatkészségüknek eddig kevés, de ezután annál több jelét
fogják adni és hittestvérei nevében ígéretet tett, hogy
ezután minden évben egy épületit az egyháznak rendbehozzdk majd. Nagyon örvendetes jelenség egy ilyen fel
szólalás egyházunk életében, mert annak bizonysága a
kerettel együtt, hogy az evangélium lelke él és hat. Kíván
juk, hogy ezt a lelket életbentarlani és fejleszteni minél
könnyebb legyen a semmi fáradságtól vissza nem riadó
alberti-i lelkészkollegánknak, Zólyomi Pálnak és lelkes
presbitériumának.
A nem espátrói ág. hitv. ev. gyülekezet uj harangját,
Káldy József iharosberényi, Horváth Lajos gyékényesi és
Kiss József surdi lelkészek közreműködése mellett, 1923.
junius 3 án Mesterházy Sándor főesperes avatta fel. Avató
beszédét Ezsaiás 66. 5 —6. alapján tartotta. Istentisztelet
végén a gyülekezet orgonasipjaira, a soproni evangélikus
teológiára és az evang. sajtóra offertórium rendeztetvén,
begyült 3090 K. Ebből 400 K-át az „Evangélikusok Lapja“-ra
ajánlottak fel. Elismerés a gyülekezetnek és köszönet.
E ljeg y zés. N agy Lajos szentantalfai evang. lelkész
leányát, Laurát, eljegyezte Müller Béla O. K. H. ellenőr,
tart. hadnagy. Szívből gratulálunk!
A gyónl evang. egyház lélekemelő egyetértéssel
mondotta ki az Evang. Szövetség megalakítását, melynek

munkáját a felfrissült ifjúsági egylet azzal a határozattal
indította meg, hogy még a nyári nehéz munkaidőben is
készséggel állanak az egyletet és szövetséget vezető lelkész
rendelkezésére, hogy a szokásos vasárnap délutáni tanul
ságos és szórakoztató előadások el ne maradjanak. A lel
kész mellett Sziráki György újonnan választott ll-od fel
ügyelő tölti be az alelnöki tisztet. Krón Ferenc lelkész úgy
a híveket, mint az ifjúságot a további egyházépitö munkára
hívta fel, amire mindannyian lelkesen tettek fogadalmat.
A k eszőhld egk uti evang. gyülekezet méltó ünnep
ség keretében f. hó 27-én leplezte le a háborúban elesett
34 hősi halottjtának két díszes márványemléktábláját. Meg
ható jelenség volt a dalárda chorálja Weil László vezetése
mellett a templomtéren, az emléktábla előtt. Perl János
lelkész a szivek mélyéig szántó vallásos és hazafias érzésű
beszédet mondott. Az egyházi dalárda kezdeményezésére
az emléktábla költségeit önkéntes adományok utján fedezte
a gyülekezet.
K edves m eglepetés-ben részesítették a monori fiók
egyház hívei Kuthy Dezső egyetemes misszionáriust, aki
rendszeresen ellátja lelki szükségleteiket. Pünkösd ünnepén
egy Luther-kabátot adtak át neki. Emeli az ajándék értékét
az, hogy a mozgalom a szegény hivek tkörébö! indult ki.
Gsető Jánosné és Dr Lehotzky Antal egyházfelügyelö mond
tak üdvözlő beszédet
A dom ányok a Luther-Otthonra. Miskolci Takarékpénztár 1000 K Alsónánai egyház 1000 K. Podhradszky
Mancika 1000 K. A szives adakozókon nyugodjék Isten
gazdag áldása.
Sülé J ózsef. Jól jegyezzük meg ezt a nevet, amely
nek viselője nemes szivében hordozza atyáink áldozatos
egyházszeretetét, aki ebben az anyagias korban is jobban
szereti a telkénél az Isten házát Kalaposmester, nyugal
mazott csendőr, a gyulai misszió buzgó gondnoka. A város
legszebb helyén, közvetlenül a háza mellett levő telkét
templomtelek gyanánt a most szervezkedő gyulai gyüleke
zetnek ajándékozta. Nagy tisztesség érte ezért. A békés
csabai püspöklátogatás alkalmából Dr Raffay Sándor meleg
hangon köszönte meg neki áldozatkészségét, mellyel az
első feltételt adta meg ahhoz, hogy Gyulán evang. templom
épülhessen.
Évzáró ünnepély. A Szuchovszky Gyula vezetése
alatt álló Ifjúsági Thurzó György Egyesület f. hó 12-én a
Technológia épületében zárta le az 1922—23. isk. évet.
Bibliamagyarázatot Dr Knefíel József ügyvéd, ünnepi be
szédet Dr Szuchovszky Lajos lelkész tartott. Megható volt
Babik Szilveszternek,a végzett technológusok nevében Isten
szem eiről, egyházhűségrol tett tanúbizonysága. Az emlé
kezetes ünnepély Szuchovszky Gyula imádságával fejező
dött be.
A „Lutherénia Gyerm ekkar“ 1923. évi május hó
26-, 27- és 28-án megtartott hangversenyein a gyermekkar
„Hangszer'-alapjához hozzájárultak : Győri Lóránt 3000,
Lukács Ferencné 2300, ifj Kellner Ernő 2000, Lángvári
uci 1500, Fekete Ferencné, Lorsch Lajos 1200—1200,
)r Raffay Sándor, Fuszek István, özv. Nádas Gergelyné,
Verner Gáspár, Pesti Hirlap, Bartos Irén, Szabó Imre,
Beczkói Biró László, Szőke Jenő, Dr Mayer Károly, Dr
Gally K., Dr Hegedűs Istvánná, Dr Németh Ödönné, Vitéz
Raics Károly, Kersztensz N., Irgang-család 1000—1000,
Lehoczky Szabina, Benkó Vilmosné, Schmidt Károly,
Böhm Jolán 800 800, Brocskó Imrike 700, Krizsán
Keresztélyné, Laczkovics Elemérné, Fleissekker K., Becker
Ottó, Friedrich Péterné, Pieler Rezső 600 - 600, Nuofer
Rezső, Váradi I., Csengödy Etel, Vagner Frigyes, Valkó
Kató, Friedrich Jakab, Krónci Margit, Varga Ilona, Thomka
Ilona, Zeitler Manci, Mátyási Gusztávné, Kovács Ferencné,
Tila Károly, özv. Vince Gyuláné, Szlovák László, Szegedy
Vilma, Dr Konkoly Elemér, Fischer Vilma, Szabadi Giza,
Tolnai Ida, Kéméndi Ernő 500—500, Bönis Margit, Fleisakker Annuska, Simor Vilmos, Jeszenszky Jolán, Győry
Margit, Kocsis Erzsi, Bellmann Elza, Naszádi Erzsi, Má
tyási Gusztávné, Simon Alfréd, Thurszky Elek, Radnay
Endre 450—450, Koburs Irén, Molnár Imre, Posmer Vali,
Martinoc Józsefné, Kulcsár Stefi, Fábry Imre, Fischer
Jánosné 400—400, Dombi Miklós, Redöcs József, Fáhn N.,
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N. N , Hőre Irénke, Szántó Lajosné, Toperczer Kornélia,
Petri Frida, Kostyál Manci, Komjáti Lajos, Tolnay J.,
Janecz nővérek, Heine N., Holfort N., Pfiladelfiné, Tersanszkyné, Hankis János, Kalmár Mariska, Laner Klára,
Csatay Ilonka 300—300, Petrák János 250, Lang Imréné,
Rockned Béla, Kovács Ferenc, Ludvig György, Hudák
Györgyné, Haltért Miksa, Borsos Sándorné, Kertész Lajosné,
Handl Ferenc, Juhász Erzsiké, Kobelrausz Margit, Dakay
József, Dér F., Guzsiák Henrikné, Torda Etel, Hinkelmann
Erzsi, Hoppe Ferenc és Erzsi, Kengyel Vilma, Balázs
Zsuzsanna, Kovács Nándorné, Sindler Alajosné, Kovács
Imre, Ditler Irén, Gruskovnyák István, Jureczky Paula,
Csengődy E., Kalmár Mariska, Matykó Erzsi, Fischer Vilma,
Pálmai Lenke 200 —200 K. Azonkívül kisebb és nagyobb
összegeket szedve, névtelenül is végösszegben az adományok
összege: 140,640 korona, mely kegyes adományokért ezúton
is hálás köszönetét mond a
Gyermek Lutheránia.
A p e s ti V e re s P á ln é e v a n g . le á n y n e v e lő 
i n t é z e t b e az 1923/24. évre a jelentkezések már
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ELSŐ KERESZTÉNY
BIZTOSÍTÓ INTÉZET R.-T.
amely kizárólag keresztény és nemzeti alapítás, el
fogad olcsó d íjtételek k el és kedvező feltételekkel

T ű z b i z t o s í t á s o k a t , J ég b izto sítá so k a t,
B e t ö r é s e s - lo p á s b iz to s ítá s o k a t.
É le t - é s n é p b i z t o s i t á s o k a t .
Más társaságnál érvényben levő
teljes felelősség mellett vesz át.

biztosításokat

Igazgatóság:

B u d a p esté n , IV., Fővám -tér 2, fé le m e le t.
=
S
=

Főkirendeltségi székhelyek: BUDAPEST, GYŐR, DEBRECEN.
Kirendeltségek: Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár, Szeged,
Esztergom, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Eger, Cegléd és
Kecskemét.
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megkezdődtek.
1. A t o v á b b k é p z ő az I. évfolyamába a IV.
polgári (középisk.) osztályt végzettek vehetők fel, a
II. évfolyamba, a továbbképző I. osztályát vég
zetteken kívül, a gimn. V. osztályát, a III. évfolyamba
a továbbképző II. osztályát végzettek, s akik VI. gimn.
vagy ennek megfelelő tanulmányt folytattak s álta
lános műveltséget, modern nyelveket, továbbá prak
tikus ügyességeket óhajtanak elsajátítani.
Tandíj: protestánsok részére l 1/* q> k a to 
likusoknak 2Va q, izraelitáknak 5 q búza árának
megfelelő összeg, mely 2 hónaponként előre fize
tendő; a behatáskor 5000 K előleg adandó, mely
kilépéskor vissza nem téríttetik.
2. Az i n t e r n á t u s b á n a havi tartásdij 1 q
búzának megfelelő összeg, azonkívül természetben
60 kg. fehér liszt, 12 kg. zsír, 5 kg. cukor, 2 kg.
szappan; zongorahasználati és orvosi dij évi
1000—1000 K. A mosás dija utólag állapittatik
meg. A beiratkozáskor 5000 K előleg fizetendő.
Prospektust készséggel küld, részletes fel
világosítással szívesen szolgál az igazgatóság.
A z a s z ó d i e v . leánynevelő intézetben (pol
gári leányisk., mely háztartási és gazdasági tan
folyammal van egybekötve) az 1923/24. tanévre a
felvételre jelentkezés már megkezdődött. Az igaz
gatóság felhívja az ev. szülőket, hogy felvételre
való igényüket mielőbb jelentsék be, nehogy későn
jövő evangélikus növendékek helyszűke miatt ki
maradjanak. Mindennemű felvilágosítással szolgál
az intézet igazgatója.
E v a n g é l i k u s f r a n c i a - n é m e t n e v e l ő n ő , ki
tűnő bizonyitványokkal, özvegy, kinek egy 4 éves
kis fiacskája van, nyári hónapokra egy vidéki
ev. családhoz ajánlkozik a legszerényebb fizetési
feltételek mellett. Varrási és háztartási dolgokhoz
is ért. Szives ajánlatokat az evang. lelkészi hiva
talba kér: Budapest, L, Verbőczy-utca 28.
K é t s z o b á s l a k á s , k o n y h á v a l , kamrával,
pincével és kuttal 2 millióért eladó. Cim: Chugyik
P á l aszódi lelkész.

Kiadásért felelő s: PAP FERENC.
Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V. kér., Csáky-utca 10. szám. — 58490.

IX. évfolyam

B u d a p e st, 1923. n o v e m b e r 4,

SZERKESZTŐSÉG:

Alapitetta: Dr. RAFFAY SÁNDOR

Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.

Szerkesztésért felelői:

Dr. CSENGÖDY LAJOS

Megjelenik

minden vasárnap.

K ia d j a : A LUTHER-6ZÖVETSÉG.

27. sz ám

Előfizetési á r negyedévre 3 0 0 0 K
Egyes szám ára 3 0 0 korona.
H irdetési á r a k m e g e g y e z é s szerint.
P o s ta ta k a ré k c h e q u e -s z á m : 1290.
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K risztu s vagy a p á p a ?
Lezajlottak a reformációi emlékünnepek
országszerte. Az Idő nagy rohanásában megállottunk a nagy idők nagy hőseinek em lékénél.
Csak a templom ajtójára szögezte ki Luther
Márton dr. a 95 tételt. S az ütések dobbanására
mégsem a templom, az egész világ adott vissz
hangot. A rajongó, halálba menni kész lelkesedés
visszhangját egyrészt. A halált, gályarabságot,
vértanuságot hideg számítással kezében tartó
visszhangot (másrészt,
Melyik volt az erősebb?
Még ma sem dőlt el végleg.
Bár :• döntés megtörtént. S ez elvit .»i.-.i u
lam S ennek eredménye néni más, mint az. hogy
az emberiség nagy része kinőtt Rónia szellemi
Öleléséből.
S hiába tárja áldásra emelt karjait felénk,
hiába csábit az ..egyedül üdvözitós“ széles ország
i j á r a . Mi tudjuk, sokan járnak azon. Könnvil
is, kényelm es is az az ut. Csak járjanak rajta
azok. akik a lélek legfőbb javainak kérdését rá
merik bízni egy emlier-pápának a kezére. Mi nem
merhetjük megtenni ezt'. Annál kevésbbé, mert
mi is emberek vagyunk. És éppen ezért jól tud
juk. mire képes egy ember.
S éppen ezért maradunk a keskeny utón. Ha
még oly meredek, még oly nehéz is az.
De előttünk Krisztus járt rajta. S a nyomdo
kain elszórt evangéliumi virágok illata szá
munkra az örökkévalóság lehellete.
S ez nekünk elég. Akkor is, ha körülöttünk
^ közöttünk milliók még mindig tömjénfüstöt
szívnak is magukba.
Annál is inkább, mert ma már szintén mil
liók során janink ezen a nehéz, lábainkat sokszor
megvérző keskeny utón is, amely ugyan a refor
máció ellenségei szerint a pokolba, de az evangé
liumi Krisztus szerint az Istenhez vezet kö
zelebb.

V itustánc
eg y b e s z é d körül
Az egyeteme« közgyűlésen a földbirtok igénylése
tárgyalásánál hirtelen-váratlan felpattant a helyéről
Prónav György báró tényleges egyházmegyei felügyelő
és államtitkár s egy olyan kijelentést tett, mely általános
megütközést keltett. Azt mondta, hogy a földigénylés
erkölcstelen s igv az egyházhoz nem méltó, mert a tulaj
don szentségét támadja meg.
Hogy a nemes báró a földbirtokra vonatkozólag
ogvéuileg sajátos és az általánostól eltérő nézetet vall
és ezt nyíltan, férfiasán kijelenti, ebben nincsen semmi
megütközni való. Ezt mi megszoktuk, meg is kívánjuk,
azért vagyaink evangélikusok. A megütközést az keltette,
hogy ezt a kemény ítéletet, jóformán erkölcsi megbélyeg
zést magában foglaló kijelentést egyházfelügyelő és
államtitkár tette. Az egvházfelo^yukwir IMrvsmiu tiuini«
kell. hogy egynázunk loIdigénWse törvényeken alapul
és a szükség kényszere alatt áll. Az államtitkárnak pedig
nem szabad és nem illik a saját kormánya által hozott,
tehát az ő közreműködésével is létesült törvényeket
nyilvánosan erkölcsteleneknek minősíteni. Mert ha egy
törvényen nyugvó igény hangoztatása erkölcstelen,
akkor elsősorban magának a törvénynek kell erkölcs
telennek lennie.
Prónav György kijelentéseit átvette, megismételte
és kiélezte nagybátyja, Prónav Dezső luiró. tiszteletbeli
örökös egyetemes felügyelő, akit alig egy órával előbb
a legnagyohb lelkesedéssel és múltját méltán megillető
tisztelettel ünnepelt az egyetemes közgyűlés. Miért ron
totta le e bensőséges ünnepeltetés kedves hangulatát a
nemes báró, ezt csak ő tudná megmondani. Mi csak
kínos érzésekkel gondolhatunk vissza erre a lehangoló
jelenetre. De éppen ezek az érzések dobják bele a lel
kűnkbe azt a kérdést: mi indíthatta a két Prónavt e nem
*árt fellépésre?
Valóságos vitustánc kerekedett a két heszéd körül.
Az llj Nemzedék «'s a Nemzeti Újság mágnás és papi
gárdája valóságos ujjongással üdvözölte a kijelentéseket
és azok hőseit. A többieket pedig a destrukció vádjával
hélyegezto meg. A holt kézi birtokok tulajdonosainak,
egoisztikus hangja ez s nem a magyar emberé, nem is a
keresztyéné. A magyar ember igv beszélt volna: íme
minden zilllik körülöttünk. A világháború mindent meg
emészt. Előbb nz életeket pusztította, most már az élet
lehetőségeit sorvasztja. A destrukciót az egyházak tud
ták csak fékezni és meggátolni. Ezeket tehát meg kell
erősíteni, de mindenáron. Mert ha még egyszer ránk
zúdul a destrukció vihara, véglegesen elsöpör mindent,
egyházat, hazát, erkölcsöt, tulajdont. A nemzetnek ön
maga iránt tartozó kötelessége tehát arról gondoskodni,
hogy itt többé szegény, nélkülöző, híveit építeni nem
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képes, hanem örökké csak terhekkel zaklató történelmi
keresztyén egyház ne legyen.
A keresztyén ember pedig igy beszélt volna: Ha
már a magaméból nem bírok vagy nem akarok adni
egyházamnak, legalább odatörekszem, hogy a máséból
adjak. És mert most ez az adás megtörténhetik anélkül,
hogy akár az államot, akár egyeseket terhelnénk vele,
nosza, minden erőmmel segitem egyházam anyagi bol
dogulását. Mert a váltságföldekböl az állam a maga
megterheltetése nélkül juttathat most földet a szűköl
ködő egyházaknak, és mert érthetetlenül félszeg az a
beállítás, hogy a váltságföldekböl való igényléssel, az
egyház a tulajdon szentségét sérti meg. Ide nem kell
más, csak egy kis logika.
De hát a vitustánc folyik tovább. A Szózat és
A Nép kitessékeli az államtitkárt a tisztségéből, mert
hogy nem maradhat a kormány tagja, aki annak törvé
nyeit erkölcsteleneknek nyilvánítja. A felügyelői tisztsé
geket betöltő vezéremberekröl pedig azt gondolja az
egyházi közvélemény: kár, hogy két olyan kiváló vezér
ember, mint a Prónayak, akiknek neve történelem volt
és történelem maradhatna, nem tudják az egyház érde
keit, követelményeit és jogos igényeit egyedül csak az
egyház nézőpontjából szemlélni és megérteni.
Miért is nem tud az ember egészen evangélikus lenni?

Elemér a kővetkező evangélikus hangú véleményt volt
szives rendelkezésünkre bocsátani:
„A közjogi vonatkozású tételes magyar törvények
és törvényerejű jogszabályok értelmében a magyar ki
rály a róm.-katholikus egyház legfőbb kegyura. Ezen
legfőbb kegyúri jog Magyarországon kétféle nézőpont
ból nyert fontos tartalmat: magyar egyházjogi és magyar
közjogi vonatkozásban. A kir. kegyúri jog egyházjogi
szempontból a főpapi székek betöltését, magyar köz
jogi vonatkozásban pedig az ezen főpapi méltósággal
együttjáró javadalmaknak adományozását jelenti.
Az 1920:1. t.-c. bevezető részének 2-ik bekezdésé
ben azonban „a nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselet# megállapítja,
hogy a királyi hatalom gyakorlása 1918. évi povember
hó 13. napján megszűnt.“ Kérdés tehát, hogy az időköz
ben megüresedett kalocsai érseki szék a királyi hatalom
szünetelésének ideje alatt betölthető-e és miképen?
Az 1446: XVI. t.-c. szerint a királyi kegyúri jog
ugyan a kormányzót is megilleti — az előbb hivatkozott
1920. I. t.-c. 13. §-ának utolsóelőtti bekezdés értelmében
azonban ezen törvény alapján megválasztott kormányzó
a főkegyúri jogot nem gyakorolhatja.
A kérdés elbírálásánál tehát a kegyúri jog tartalmá
ból kell kiindulni; itt mindjárt megállapíthatjuk, hogy a
D. T. K.
főpapi székek betöltésére vonatkozó magyar királyi
•••••••MM**MM«*«(**«**M*l»******MMt*MM«*MM» kegyúri jogkörnek a legfontosabbika a főpapi javadal
adományozása. Tehát azon vitában, hogy betölt
A kath. papok közlönyében mak
hető-e a kalocsai érseki szék, — a kérdésnek magyar
a földbirtokreformmal kapcsolatban a következő ér közjogi vonatkozása az irányadó.
Figyelemmel most már azon közjogi alapelvre, hogy
dekes dolgokról ir gróf Eszterházy Miklós: „.. .szar
badjon tisztelettel megjegyezni, hogy a katholikus a király összes jogait, — tehát az egyházi javadalmak
nagybirtokosság földekkel dotálta volt az általa ala- adományozását is alkotmányos utón tartozik gyakorolni,
pilíUU) picuitm.uveu, ieniJáomvK«tt VUii uimuUau }JI o ezért a magyar országgyűlés gyakorta befolyt a kegyúri
testáns nagybirtokosság is. Én e soraimban csupán jog gyakorlásába és ezen javadalmak adományozásának
módját ismételten tételes törvényekben szabályozta.
csak a katholikusokat ért sérelem ellen tiltakozom (1458:VII.,
1495:XXXI., 1498:XVI., 1723:LV., 1514:LXV.
és védem katholikus álláspontunkat és bizonyára stb. Lásd Surányi János, közjog.)
hozzám nem tartozik más vallásuaknak tanácsokat
Figyelemmel továbbá azon alkotmányjogi elvre is,
osztogatni. De felvetem a kérdést: ha valóban nyo hogy Magyarországon minden hatalom, — tehát a főpapi
morognak a református és evangélikus egyházak, javak adományozásának jogát is a nemzet ruházta át a
miért nem követi a keresztyén nagybirtokosság és királyra (Hármaskönyv I. rész 3-ik cim); tehát a királyi
hatalom szünetelése idején ezen javadalmak fölött is ki
főnemcsség a katholikus főnemesek példáját?“
Igen érdekes kérdés. Lehetne rajta gondolkodni zárólag a nemzet jogosult rendelkezni.
Ha tehát a nemzetgyűlés a megüresedett főpapi ja
is, meg imi is róla. ..
vadalmak adományozása tekintetében szuverén joggal
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
intézkedhet: akkor jogosan rendelheti el a megüresedett
főpapi széknek betöltését is.
Értsük meg egymást!
Ezen Okfejtésből önként adódik most már, hogy a
A kálvinisták országos tanácskozásával kap
csolatban a kath. „Egyházi Lapok“ ilyen hangon Írnak:
„A prepotenciájuk, amellyel sok dolgunkba beleszól
nak, már valóban tűrhetetlen! Azt képzelik, hogy
igazuk van tényleg a császári vallásgyalázó legények term észetes keserüviz hatása f e l ü l m ú l h a t a t l a n .
nek, hogy „Magyarországon most protestáns világ van!?“
Azt képzelik, hogy beültetvén hitsorsosaikat a legmaga
sabbtól kezdve a legfényesebb polcokra és a többibe is
REVERENDA és CIMÁDA KÉSZÍTŐK
csak olyat engedvén, aki „felekezetileg nem elfogult“,
ők diktálhatnak és határolhatnak még abban is, hogy
IV.. Muzeum-körut 21. II. udvar, II. era. és Magyar-u. 28. II. 5.
ki legyen katholikus püspök? Hát már tényleg ők tár
gyalnak az állam nevében? — Mi katholikusok nem tö
Lutherköpeny, baretta Ferenc József- és zakó
rődünk vele, hogy az ő protestáns föprédikátorukat koc
kával sorsolják-e ki, de viszont elvárjuk, hogy a mi
öltönyök, felöltők, télikabátok a legjobban az
egyházunk ügyeibe semminemű kálvinista gyülekezet
bele ne beszéljen!“
Ezzel az épületes hangú tiltakozással kapcsolatban
ruházati üzletében
kérdést intéztünk dr. Konkoly Elemér, az Orsz. Lutherfezövetség ügyészéhez, hogy a kalocsai érsekség betöl
B udapest, IV., Veres Pálné-u. 18.
tésének jogi viszonya miben is áll hát? S dr. Konkoly
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kalocsai érseki szék betöltése és az ezzel járó egyházi
jadalmak adományozására a királyi hatalom szünetelésének tartania alatt a nemzetgyűlés jogosult., — ami a
Hármaskönyv I. Tészének II. cikke értelmében természe
tesen nem érinti a római pápa megerősítési jogát.“
Ha pedig ez a helyzet, úgy igazán kár oly hec.ckápláni tonushau intézni el a más vallásu magyarok
állásfoglalását. Annál is inkább, mert sok helyen, pl. a
fővárosban, a másvallásu polgárok fővárosi adózásuk
révén a kath. egyház feletti kegyuraságnak is részesei,
de meg azért is, mert... mert bennünket magyarokat
hiába választ el Róma, mi azért mégis testvérek va
gyunk! Akiknek közös célja nemcsak a veszekedés, ha
nem valami más is e csonka hazában...

KÜLFÖLD
A lipcsei misszió igazgatását dr. C. Ihmels vette át,
aki ez alkalomból üdvözlő irattal kereste fel a misszió
barátait. Egyben igen komoly vonásokkal tárja fel a
misszió helyzetét, amelyet a pénz elértéktelenedése miatt
természetbeli adományokkal kér támogatuL — Jelzi,
hogy ez esetben kilátás van arra,* hogy nov. 1-én meg
kezdheti a misszionárius szeminárium a munkáját.
Németország. Fentartással fogadjuk a hirt, hogy
Állítólag a német kormány megtiltotta volna Német
ország területén a reformáció megünneplését Aniily
megdöbbentő ez a rendelkezés, épp oly elszomorító,
bogy ennek a gondolata egyáltalán fehnerülhebett
Franciaország. Seigneur Emil josnesi lelkész Írja a
reformátusoknak: „A mulatozás a velejáró betegsépr-llltol, •

»•

» •—

gvonimádas. az önzés mindenféle formája, a földre
néző materializmus: ime ezek okai az elnéptelenedés
nek . . . XV. Lajos a mantesi edictum visszavonásá
val megölte a lelkiismeret szabadságát . . . A katholikus egyháznak — fájdalom — türelmetlensége,
babonái, merevsége jobban elfordította a népet a
vallásos dolgoktól, mint évszázadok üldözése . . .“
Romániában. Az ev. egyházi szervezkedés ügyo még
mindig nem jutott előre. Mig a többi egyházak már
megoldották ezt a problémát, az evangélikusok a
szükséges egyetértés hiánya miatt még mindig a kez
detén állanak. Az esperesek és a régi lelkészek havi
200 lei, a kczdőlelkészek — az uj alkotmány szerint
— 400 lei havi államsegélyt kapnak.

Hol vagyunk m l . . .?
A zsidó nagy ünnepeken három nap alatt egy mil
liárd koronát ajánlottak fel a zsidó hitközség céljaira.
Az adventisták egy este 70 millió koronát adtak össze,
köztük egy gyáros egymaga húsz milliót. A kath. mene
kült zárdák számára kastélyokat vásárolnak, stb. stb.
Volt idő, amikor ilyesmire nem mások tanították az
evagélikusokat! — Hanem a lelkűk! — Hol van az ma?
P r o te s tá n s
Á r v a h á z i N a p tá r 1 9 2 4 .

é v r e

tnér mtmgjmlmnt.
S z e rk e sz te tte : L Á M PK B T H G É Z A iró.
K ia d ta Horny énmzky Viktor. B u d ap e st. Arm 4000 K.
K ap h ató : Kókml L Jóm könyvárusnál, Budmpmmt, IV.,
____
Kmmormmyor Héroly-utcm 3.
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A Deák-téri Luther-Szövetség reformációi
emlékünnepélye
A reformációi emlékünnepélyek sorozatában
messze kiemelkedik az az impozáns keretok között
lefolyt ünnepély, melyet, okt. 31-én, este (» órakor a
Deák-téri templomban a Deák-téri Luther Szövítstg
rendezett.
Az ünnepély nagy méreteihez hozzájárult még
az a szokatlanul nagyszámú hallgatóság is, mely az
egész templomot csaknem zsúfolásig megtöltötte.
Hat óra után nehány perccel Zalánfy Aladár
tanár, főorgonista orgonaszólója nyitotta meg az
ünnepélyt Utána a „Lutheránia Yegyeskar*' gyer
mekkara adu elő ,.Erős vár a mi IstenUnk“-et Mendöl Ernő karnagy vezetése mellett Majd újból Za
lánfy A. organajátéka következett, mely után a dr.
Kovám Sándor, a soproni egyetem tanára, lépett a
szószékre, s hatalmas, erős lendületű beszédben szó
lót/ a reformáció jelentőségéről.
A mélyf hatást keltő beszéd útin felcsendültek
Kirchner XXIII. zsoltárának gyönyörű melódiái. Az
ev. egyházénekkara a „Lutheránia Vegyeskar“ Mendöl Ernő karnagy lelkes és fáradhatatlan vezetése
mellett hetek óta készült erre a fellépésére, melyet
ezúttal is siker koronázott. A karnak zeneakadémiai
nagy liangversenye után ez volt egyik legtökélete
sebb és legsikerültebb produkciója. Az ünnepély Za
lánfy A. orgonajátékával ért véget.
»•••• •••******•••**•#••••#

Minden reggel isten tiszteletet
Aki szereti az Isten házában való tartózkodást, az
jöjjön ősi oltárunkhoz s mondja el reggeli imáját
lelkészével együtt Reméljük, Isién áldása nem ma
rad el reggeli imaóráinkról sem.

Önmagának
ellensége
ha gabonafélékből készült silány ká
vét vesz E N R I L O helyett, mely
egymagában, tehát minden pótlék
nélkül, Ízletes, tápláló italt ad. Az
E N R I L O teljesen pótolja a bab
kávét is. Amellett az E N R I L O
táperösebb és kiadósabb, ezért
használatban rendkívül olcsó. Ezen
különlegesség minőségéért készítője a

Franck Henrik fiai
cég világhíre szavatol.
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A Veres Pálné-utcai ev. leánynevelö-iutézet lélek
emelő ünnepéllyel adózott a reformáció emlékének.
Dr. Lersch Ernő tanár ismertette a reformáció jelentő
ségét. Mesterházy Sári és Varjas Erzsi szép szavalata,
Lapunk mai száma a héten előfordult két kath.
Dvortsák Erzsi és Füzesséry Mária ügyes zongorajátéka,
ünnep okozta akadályok miatt csak 4 oldalon jelenik
továbbá Turv Kató, Nyitray M., Dvortsák E. és Gaál M.
meg.
'
V , MLuther-jelenete, végül a dr. Böhm igazgató vezetésével
Egy lelkészözvegy jóakarónk szem élyesen hozta működő énekkar szabatos éneke emelték az est fényét,
vissza a napokban az elküldött két számot azzal, hogy
melynek hallgatósága között ott láttuk: báró Radhiába, bármennyire szeretné is, nincs módjában az elő
vánszky Albert, egyet, felügyelőt, dr. Haberem J. Pál,
fizetést beszolgáltatni. —• Megkértük, ne adja s ne küldje
dr. Schneller István, dr. Szelényi Ödön urakat és má
vissza, mert még mindig bízunk benne, hogy lesznek
sokat.
hittestvéreink közül néhányan, akik mégis csak meg
Adományok lapunk fentartására. Ilyenek is vannak
segítik lapunkat, nemcsak úgy, hogy megélhetünk, de
már, hála hittestvéreink megértő készségének. — Sőt
úgy is, hogy a neki és sok más hozzá hasonló sorsúnak
azt is megmondhatjuk, hogy amennyi lapot el nem foga
is módunkban lesz tovább is küldenünk. — Bár igv
dás miatt visszahozott a posta, ugyanannyi adomány
lenne!
folyt be az elmúlt héten lapunkra. Az egyik szomorít, a
Két milliárdot jelzett sajtóhiba folytán lapunk a másik biztat. Egyházunk érdeke parancsol! — Dr. K. E.
múlt számban 2 millió helyett, mint báró Prónay Dezső
2000 k.,Szabó Imre Budapest 25.000 k., Flegmann Emilné
alapítványát. —- A kellemetlen hiba miatt elnézést kell
Kurittván 2000 k., Szabóky Sámuel munkástestvérünk
kérnünk.
4000 k., Hézer Béla Szeged 17.000 k.. özv. 'Mirth AnPüspöki látogatást tartott a som ogyi egyházakban drásné 1000 k., Mogyoróssy Gyula 2000 k., Sreiner József
Dunántúl lelkes püspöke, Kapi Béla, akit mindenfelé a
4000 k. Az evangélium Ura áldja meg az Evang. Lapja
legnagyobb lelkesedéssel, szeretettel fogadtak s látoga
támogatóit!
tása mindenfelé maradandó és állandó benyomást ha
Egy róm.-kath. ’lelkész 3000 K-t adományozott a
gyott hátra az evangélium népének lelkében.
Luther-Szövetség céljaira. — Áldás reá!
Dr. Raffay Sándor püspök ur, f. hó 4-én, vasárnap
Dr. Merkl K. nemet missiói lelkész nov. 15-én d. u.
este 7 órakor a Deák-téri Luther-Szövetség ifj. szakosz 6 órakor a Deák-téri templomban előadást fog tartani
tályának a Deák-téri nagyteremben rendezendő vallásos
a keletázsiai protestáns missió mai helyzetéről.
estélyén Luther ifjúságáról fog előadást tartani.
Harangavatás Nádasdon. Az avató ünnepély alkal
Reformáció és templomszentelési emlékünnep Foton.
mából
messze vidékről jöttek össze az evangélikusok
Szép, bensőséges ünnepet ült a kis fóti gyülekezet okt.
Nádasdon: örülni az örülökkel. Az ünnepi istentiszteletet
28-án, mikor is a délelőtti istentisztelet keretében a reí.
egv közének vezette be. Geyer Zoltán segédlelkész m eg
emlékét ünnepelte. Szeberényi Zoltán, az egyház fiatal
ható imája után az avatási szertartást Zongor Béla a
lelkésze beszéde után az egvház újonnan választott.
kx^i ívvitp c 5
-eütrsen szoio esperese vé
gezte. Avató beszédét a harang felirata (Ezsaiás I. 2 )
esküt. Majd Úrvacsorát osztott, melynél az alig 700 lel
.,Halljátok jneg egek és vedd füleidbe föld, mert az Ur
ket számláló gyülekezet 120 tagja járult az Ur asztalá
szól“ alapján tartotta. Az ünnepi beszédet Bachát István
hoz.
• A délutáni istentisztelet keretében a templom
az őrimagyarósdi gyülekezet kiváló lelkipásztora tar
50 éves fennállását ünnepelték a fóti hívek. A nap je
totta, kínéi csak az ő szerénysége és alázatossága na
lentőséget méltató szónoklat után a lelkész felolvasta
gyobb szónoki képességénél. Az ünnepélyes áhitat eme
a fóti egyház általa megirt történetét, melyben részle
léséhez nagyban hozzájárult A nádasdi leánygyülekezet
tesen beszámolt a "kis egyház százados küzdelmeiről,
hitéleti gazdagságáról s reményteljes jövőjéről. Az ün ifjúsági egyesületének vegyeskara egy kiválóan előadott
énekkel: „Te benned bíztunk eleitől fogva“, amely ének
nepély emlékére a hívek 5—25.000 koronás adományok
precíz előadása a nádasdiák derék tanítójának, Mester
kal járultak hozzá az egyház harang-alapjához.
A diákebédakciót ezidén is szeretné megindítani a házy I. lelkesedését dicséri. — Avatás után közgyűlést
tartottak és ott az adakozók adományát jegyzőkönyvi
Luther-Szövetség, ha vannak m ég Budapesten *evang.
leg megörökitették. Az egész ünnepség a szabad ég alatt
családok, amelyek hetenkint legalább eg y ebédet vagy
felállított oltár előtt és szószéken folyt le.
vacsorát tudnának felajánlani egy-egv főiskolai hallgató
számára. Szeretnénk remélni, hogy a jótékonyságnak
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
ezt a más vallásuaknál oly fényesen bevált és szívesen
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest, VI.,
gyakorolt formáját az evangélikusok is felkarolják és
Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.
segítenek diákjaiknak nehéz helyzetét ily formában is
megkönnyíteni. Felajánlások a'D eák-téri Luther-Szövet
ség irodájába IV., Deák-tér 4 11. alá küldendők.
A pécsi egyetem megnyitó ünnepélyén okt. 14-én
egyházunk képviseletében megjelent Kapi Béla püspök
is, aki emelkedett hangú üdvözlőbeszédet is tartott.
Szarvason okt. 31-én ünnepélyes reformációi isten
tisztelet volt az ó-templomban, amelyben szép számú kö
zönség hallgatta meg dr. Csengődy Lajos reformációi
beszédét. Az ébredő gyülekezet szép evangéliumi lelkek
egész gáidáját állíthatja már sorompóba, hogy Istenországinak ügyét minél nagyobb diadalra juttassa. A
és egryéb
Szrenka. J. János és hozzá hasonlók áldozatkészsége, a
k é z im u n k á t, v á sz o n n e m tit, régiséget, szőnyeget, b ro k á to t, ''v e 
-ünji név érek, Placskó nővérek, az igazi papnék lelkes
g e t, p o h a ra t, p o re e llá n t és b ú to ro k a t. F e a e n c x l J o l á n ,
Budapest, IV., Muzeum-kHeut 21. T elefo n : József 95-67
munkája nagy elhivatást körvonalaz a lelkészi kai- elé.
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Alapított!: D r. RAFFAY S Á N D O R
S zerk esztésért felelés:
Dr. C S E N Q Ő D Y L A JO S

K ia d ja :

A fakultás képe

A LUTHER-SZÖVET8ÉQ.

E lőfizetési á r negyedévre 3 0 0 0 K
Egyes szém Ars 3 0 0 korona.

H irdetési Arak m e g e g y e z é s szerint.
P o sta ta k a ré k c h s q u e - s z á m : 1200.

A szőlővessző két forrásból m enti élete erőit:
az anyuföldböl és az égi n a p su g á rig . Szakítsd
Sopron, 1923. nov. 11. az evangélikus
ki a földből vagy zárd el a napsugártól: caenevész
fakulták megnyitásának Ünnepén elmondotta:
term éketlenség és lassú elhalás a sorsa. Minden
Dr. Raffay Sándor püspök.
egyes ifjú lelkében, aki magát az evangélium
Ünneplő Gyülekezet, Testvéreim az Urban!
szolgálatára szánta, az ég és a föld erői ömlőnek
Valami tisztán nem is elem ezhető érzés tölti
együvé. Hozzá van kötve Krisztushoz, kinek
most el a lelkem et, midőn az Erzsébet tudományevangélium át van hivatva és kötelezve hirdetni,
egyetem evangélikus theologiai fakultásának ün
képviselni, lelkeket hóditó erővé tenni. De hozzá
nepi megnyitásán e szent hajlékban megszólalok.
van kötve a földhöz is, melyen él és a föld népé
Magam sem tudom, mi ebben az érzésben az ural
hez, a nemzethez, m elynek körében szent hivatá
kodó: az öröm-e, hogy egyházunk régi vágya
sát betölti. Az evang. lelkész Isten dicsőségére ós
végre teljesült, vagy az elégületlensóg, hogy nem
az
eml>erek javára csak akkor töltheti be hivatá
úgy történt minden, amint elgondoltuk, vagy az
sát, ha az evangélium hitével jó evangélikusokat,
aggodalom, hogy' jól és jókor zártuk-e le a múltat
s ma valóban a vágyott jobb jövendő kapunyitá nemzeti érzésével jiedig hűséges hazafiakat nevel.
A lelkész"* vezéfsvgre hivatott. Jaj unnak az _egy - ^
sánál áll tmk-e?
**
V *'
'
háznak, melynek lelkipásztorai nem p Krisztus-*
Őszintén megvallom, nem inerem elemezni
érzéseimet. Ez az ünnepi óra talán nem is alkal han gyökereznek, de jaj annak a nemzetnek is,
mas, nem is való erre az elemzésre. Isten templo m elynek vezéreit nem a hazaszeretet szent tüze
hevíti. S nálunk négy század óta az egyház és a
mában csak egy érzésnek szakul elömleni p hivő
haza szeretete egyetlen ép lélekben sem került
ember lelkén: a föltétien bizodalomnak. mely
ellentétbe. Nem is kerülhet soha, mert az evangé
térdre készt és beleégeti a hánykódó lélekbe p
biztatást: „Ne félj, csak higyj!“
lium Ura arra kötelez, hogy „adjátok meg a
És én elcsittitom a lelkem sokféle mozduló
császárnak ami a császáré és az istennek ami az
kérdését, mi a jövendők fordulóján benne felbu
Intené“.
zog és áloralátás puha párnájára simitgatom le.
Professzorok, kedves vincellérek, lelkem a
A fakultás ünnepi indulásának e szent órájában
jövendőkbe lát s olyan jól esik .elnéznem, milyen
úgy érzem magam, mintha a nagy' magyar Alföld
hűséggel vigyáztok az Ur szőlőjére, hogyr a reátok
szélesen kiterített vásznán Délibáb csodás játékát
bízott jfjuság az állami egyetem keretén belül is
szemlélném Amint hangtalanul beszél nekem
legyen és maradjon mindenkor erős a Krisztus
soha nem hallott tündérmeséket .és telkemre vetiti
evangéliumában, ingathatatlan az evangélikus
a soha nem látottak tarka képeit. Álmot lát a lel egydiáz sze rőt etében és gazdag ,a hazaszeretet gyü 
kem a theologiai fakultásról. Engedjétek meg,
mölcseiben!
hogy álmom elbeszéljem s a theologiai fakultás
2.
E nemes munkátok és yigyázástok értékes
nak ebben az álomban megjelent kópét nektek
és biztos gyepű védelm e alatt folyik. Mert a ti
megrajzoljam.
fakultástok is, mint a bibliai gazda szölökertje,
Nem is én rajzolom azt meg, hanem az élet
gyepűvel van bekerítve. Nehogy idegen láb megMestere, az Ur Jézus Krisztus, aki nekünk e mai
szent alkalomra azokat a szent igéket üzeni, ame tapodja, nehogy idegen kéz meglopkodja. E fa
kultás körül azonban éli kettős gyepüt látok.
lyeket megírva találunk Máté ev. 21, 33-ban a
Egyik az egyetem , másik az evangéliumi egyház
következőképen: „Volt egy gazda, aki szőlőt plán
százados autonómiája.
tált és azt gyepűvel körülvette, sajtót ásott le
Ez a fakultás nemcsak az evangéliumi örök
benno és tornyot épített és kiadta azt munkások
igazságok megszentelt műhelye, hanem p tudomá
nak és elutazott.“
nyos igazságoknak is hivatott munkamezeje.
1.
Nekem úgy tetszik, Testvéreim az Urban,
Ez a fakultás az egyház és az egyetem éle
hogy ez a ma ünnepélyesen m egnyíló theologiai
fakultás szőlőplántálás, melyből gazdag szüretet
tének lüktető középpontjától távol, egyedül, m a
várunk.
gára hogy ottan végzi építő munkáját. Annál erő-r
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sebben kell állania, annál öntudatosabb életet kell
élnie, annál buzgóbbnak kell lennie az egyház és
a tudomány szolgálatában.
’}') Ez a fakultás vezéreket nevel nemcsak az
evangélium egyházának, hanem a magyar társa
dalomnak Is. Kettős erkölcsi célt szolgál, kettős
erkölcsi munkát végez, kettős védelem illeti hát
meg. E kettős védelem oltalma alatt azonban
autonóm egyéniségeket kell nevelnie. Métt csak
autonóm egyéniségek lehetnek a társadalom
méltó vezérei. Egyéniségek nélkül nincs igazi
élet, nincsen alkotás. Az egyházakat egyéniségek
teremtik meg, a tudományt egyéniségek téritik a
fejlődés útjára, ,a nemzeteket egyéniségek tartják
meg és irányítják a boldogulás utjain. Egyénisé
gek nélkül sem tudomány, sem egyház, 30111 nem
zet meg nem élhet. Mint ahogyan & szőlőben is
az egyes vesszők hozzák meg az jzes gyümöl
csöket.
Professzorok, kedves vincellérek, látom,
amint az evangélium és a tudomány érdekében a
kettős autonómia védelme alatt tisztogatjátok a
rátok bízott szőlőskert vesszőit, porhanyitgatjátok a földjét, takargatjátok a lelkeket ártó fagy
ellen, idegen lélek betegségek csiráit hordozó sze
lei ellen és verejtékezve fáradoztok, hogy minden
egyes szőlővessző bőven teremje az egyház épü
lését, a tudomány fejlődését és a haza dicső
ségét!
3.
E nemes munkátok végzésére sajtó is
rendelkezéstekre. Sajtó, melynek segítségével a
reátok bízott telkekből az örök értékeket élet
italává üríthetitek.
Isten az emberi lelket nem bocsátotta el üre
sen a földi vándorlás rögös útjaira. Teremteni
képes tehetségek, alkotni vágyó akarások, győ
zedelmes képességek, céltüző vágyak, ösztönös
hajlandóságok és érvényesülést kereső elgondolá
sok egész tábora rajzik az emberi lélek titokza
tos mélységeiben. Bölcs vezetés mindezt áldássá
tömöritheti. megtévelyités mindezt viharzó átokká
romlasztja. A Krisztus evangéliuma itt az egyet
len eszköz, mely minden lelket áldássá idomít.
Krisztus evangéliuma meg is termi, napvilágra is
hozza az ifjúság lelkének belső kincseit. Krisztus
. evangéliuma .szenteli az egyházat Isten szőlőjévé,
Krisztus evangéliuma avatja a theológiát Isten
lelkiének hajlékává. Krisztus evangéliuma nélkül
is hasznos tagjává nőhet az ifjú az emberiségnek,
de Isten igazainak apostolává nem lehet soha.
Krisztus evangéliuma nélkül is lehet egy egyház
hatalmas, népes, erős, tetszetős, de Krisztus lelké
nek hordozójává nem válhatik soha. Krisztus
evangéliuma nélkül is lehet egy tudományos in
tézet értékes, de Krisztus igazainak apostolokat
nem nevelhet soha. Krisztus evangéliuma az a
sajtó, melyet a gondos gazda beleás a szőlőjébe,
hogy megkaphassa vele és rajta keresztül az Istent
kereső, Istent szerető és Istent szolgálni kívánó
lelkek izes, jó borát, mint a földi és az .örök élet
boldogító italát.
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Professzorok, kedves vincellérek, ne legysn
tinéktek itt, az egyetemi fakultáson más célotok,
mint egyház, haza, társadalom, kultúra, ember
boldogsága és Isten dicsősége érdekében kiszedni
az emberi lelkek legjavát. És ne legyen más törekvéstek, minthogy a Krisztus evangéliuma örök
igazságokban gazdag, örök boldogságot teremtő
szellemével megtermékenyítitek, közjóra napvi
lágra is hozzátok a reátok bízott ifjúság lelkének
belső értékeit, megszentelt gyümölcsét!
4.
E nemes munkatérből látom magasra ki
emelkedni ps messzire világítani a tornyot, mely
szenvedések és örömök, megszégyenittetések és
dicsőségek, ’ megaláztatások és felmagasztalta,tá
sok, csalódások és sikerek, megrontások és talpraállások, könnybullatások és megelégittetések,
meglátogatások és irgalmazások köveiből van fel
építve. Látom rajta diszül a hithíiség áldozatait,
az egyházszeretet bizonyságtételeit, nemes céltüzések tiszta szándékait, tiszta szándékok szép
eredményeit. Ez a torony az evangéliumi kultúra
és a magyar hazaszeretet lángolásából lei-kezeit
történelmi -emléke á múltnak. E toronynak figyelő
helyéről megláthatjátok a múlt bizonyságtételeit,
felismerhetitek a jelen veszedelmeit, megtudhatjá
tok ß. jövendők követelményeit. Ismét észrevehetitek és megítélhetitek a tulajdon-munkátok fo
gyatkozásait is. Innét nyeritek a fényt és a vilá
gosságot szent hivatástok összes útjaira. Ez a ho
állrony egyúttal messze hirdeti is, hogy alatta .élet
van, körötte munka főijük.
Kedves Professzorok, e torony felé néz mos
tantól fogva minden lélek a magyarhoni evang.
egyetemes egyházban. Innét várja a jeladást, in
nét a világosságot, innét az éltető hitet, innét az
evangélium isteni szent lelkét. És én látom e tor
nyot, mely fényt szór az élet tengerén . vergődőkre s amint felkelő nap pirosló ragyogásával
hinti szét mostantól fogva a Krisztus evangéliu
mának és az építő hazaszeretetnek fényes suga
rait!
/
Látomásom véget ért. A délibáb a valóság
szellőjének egyetlen libbenésére eltűnt. Oh de
boldogtalan is volna az én lelkem, ha álmom csak
puszta álom maradna s nem szűrődnék munkás
lelkek fáradozása nyomán áldott valósággá!
Ámde íme itt látom a fakultást a maga ko
moly valóságában. Itt áll az Ur szent hajlékában
a vincellérek kisded csapata, az alkotó és építő
munka készségével szivében. Itt áll az uj ültetésü
szőlőskert, az evangélium hirdetésének $zent szol
gálatára készülő ifjak tábora.
Jézus példázata ime a vadósulás ösvényére
tért. A gazda vincellérekre bizta szőlőjét s maga
tovább megy hivatása megszentelt utjain. Vincel
lérek, az a gazda legszentebb kincseit, a jövendő
öröme élő reményeit bízta reátok. Isten és embe
rek előtt felelősek vagytok munkátokért. Gondol
jatok a nagy számadásra. Fel a munkára bátran,
erős lélekkel, komoly akarattal, hogy nagy legyen
majd a termést vevő szüret öröme. Ámen.
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Hit é s tu d á s
Kcktori megnyitó a soproni ág. ev. hittudouiáiryi kart felavató egyetemi közgyűlésen 1923.
november 11-én Sopronban.
Milyen Tisztelt Egyetemi Közgyűlés!
ünnepi alkalom hozott össze bennünket ma a
nemes evitas fidelissima falai között. A Pozsonyból
száműzött a most Pécsett müködö m. kir. Erzsébet
tudományegyetem Tanácsa örömmel jött ide, hogy
keblére ölelje legifjabb leányát: az ágostai hitval
lású evangélikus hittudományi kart. A tudománynak
és a hitnek ez a szövetsége a köznapi eseménynél
sokkal nagyobb jelentőségű kell, hogy legyen, mert
benne az a mély értelmű meggyőződés rejlik, hogy
e két fáklyának együtt és cgye’tértőleg. egymás fé
nyét emelve kell világítania a szellem birodalmában.
Ma már mindig jobban és jobban ráeszmél az
európai emberiség, hogy az a világ, mely tisztán és
kizárólag a tudásra hallgatott és elnémította a lélek
titkos és reménykedő sejtelmeit, borzalmas katasz
trófát, egész kultúránk pusztulásának vészót idézte
fejünk fölé. A tudás egymaga rossz vezetőnek bizo
nyult, mert kiölte az ember szivéből a szeretrtot és
nem látott & messze végtelenbe. így jutottunk el a
szörnyű szakadék szélére. . . A megrémült emberi
ség szabadító után nyújtja ki kezét, s hit nélkül ez*,
nem találhatja meg. Az ész döbbenetének idején mind
hangosabban szólal meg lelkünk mélyén a szív szava
s ma a hit és a tudás nem lehetnek többé egymásnak
ellenségei. Az igazság fölfedezéséhez, melynek ku
tatása az egyetem feladata, mind a kettőre szüksé
günk van, s ezt ismerjük el akkor, ha az egyeteme
ken újra theológiai fakultásokat szervezünk.
Aki a maga tudása határait észre tudja venni,
azt a tudós gőg sohasem ejtheti hatalmába, hanem
alázatos lélekkel tárja ki szivét oly tételek számán
is, amik az ő tudása körét meghaladják. Azokon az
igazságokon túl, amit az egyes ember értelme köz
vetlenül megismerhet, még számtalan igazság van
De megvan a lehetősége annak is, hogy rrri ezeket a
messzi igazságokat is megláthassuk: fölfedezik má
sok és ők közük velünk. Befogadjuk s magunkévá
tesszük ezeket, etjiisszttk a mások tekintélye, szava
hihetősége alapján. line m. t. Egyetemi Közgyűlés,
a bit már a tudományos élet legkezdetJegesebb for
májába is ily méhen helenyullk. Tudásunk világát a
bit Oke^nosza folyj a körül, amelyről azok hoznak
hirt nekünk, akik ott jártak, afcik rajta hajóztak.
Ily hírhozó volt számunkra a Jézus Krisztus is.
aki az Istennek magasságot* dolgait közölte velünk,
hogy legyen a mi életünk az ő szándékai szerint
való. Van-e nagyobb tekintély, mint ő, akinél cso
dálatosabb és fenségesebb Lélek még nem öltött ha
landó tesstet? Hihetünk e jobban másnak, mint
ő neki? Amiről ő szól, az messze tulszárnvalja a ter
mészet határait. Az ő általa közölt örömhírt, ama ter
mészetfeletti világról immár kétezer év óta fejteget
jük. is ki merné magáról azt állítani, hogy annak ér
telmét maga egészében megragadta és valósággá is
tette a saját életében?!
Pedig, mint minden tudás. .a jézusi tanítás is
arra való. hogy eleven életté váljék. Teremtő tudásra
s teremtő hitre van szükségünk, ha életünket a norhól fH akarjuk emelni. Az alkotó, formáló emberi
léleknek célokhoz kell igazodnia. Ezek pedig a megfnrmul,ázott igazságok és hittételek, amelyeket a vi
lágról a tudomány. Isten felséges dolgairól pedig az
élő hi íré támaszkodó thfológi» hivatott az ember elé
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tárni. Fichte mondotta: Die Forme/ ist die grösste
ivottat für den Menschen. A formula a legnagyobb
jótétemény az ember számára. Ilyen formulák a
dogmák is, a tudományos tételek is. Nélkülözhetet
lenek az ember számára, inert bennük mintegy tü
körben önmagára ismer a hit, illetve az emberi ész.
Nélkülük szótfolyóvá válnék az élet, inert nem volna
szilárd célja az akaratnak és kegyes szándék ma
radna a tett.
Mivel minden formula egy élő, azaz fejlődő va
lóság kifejezése, természetes, hogy ha küzd a maga
létéért, ha sokszor Türelmetlen a más formulával
szemben. Volt idő, mikor egy vélemény óhajtott! a
világ ura lenni. Ámde az újkori világ kezdeteit nem
ok nélkül szoktuk a renaissance napjaitól, a művészi
érzék ébredésétől számítani. A modem szellem
Örömmel szemléli a sokaságot, mert tudja, hogy nem
a pusztába kiáltó magányos szózat, hanem a soka-ágban rejlő egység, a harmónia a szép és igaz. Nem
akarjuk többé uniformizálni a világot, hanem gyö
nyörködünk annak változatos szépségében, amely
ben minden részében az egy isteni világterv megva
lósulását szemléljük. Ezért individuaJistA az uj kor.
* ezért engedi meg a jézusi örömhírnek is az egyéni
értelmezését. Türelmesek vagyunk, mert az a meg
győződés éltet bennünket, hogy minden keresztény
vallás annak az egy Megváltónak az igéit akarja
minél teljesebben megérteni. S oly gazdag ez a krisz
tusi evangélium, hogy emberi értelem annak mélysé
geit soha ki nem merítheti.
üdvözítőnk maga mondotta, hogy az A Atyjá
nak házában sok hajlékok vágynak. Aki az egyik
ben födelet talált a mag:» zaklatott leik** számára,
meri-e mondani nyugtalanság nélkül, hogy a másik
hajlék lakója nincs az Urnák házában? Mindegyik
keresztény vallás cgy-egy próbálkozás arra, hogy az
•'•letet a Jézus tanítás:« szerint éljük végig. Egy-egy
hatalmas erőfeszítés, bog)' az ember megragadja és
megtartsa e világban a krisztusi elvek értékét. Erről
mondja a hivő lélek: „Megragadlak bitnél és nem
bocsátlak el“.
Az uj-kor kezdetén mondott» egy istenittas
firne, Böhme Jakab, a csizmadia — ki h misztikus
filozófusok egyik legkiválóhbja volt: „Tekintsék az
erdők madarait, mindegyikük a maga módján dicséri
Istent, az össze- hangokban éa az összes módozatok
ban.
Vájjon azt látjuk-e. hügv Istent séYti ez a különféleség és hogy elhallgattatja az elütő hangokat?
A lét valamennyi formája kedves a végtelen lény
előtt**.
Bár lenne kedves előtt«* az 0 igéjének az a ma
gyarázata is, amely ezen a most felavatandó egye
temi fakultáson folyik!
Ezzel az óhajtással nyitom meg a mai Egyetemi
Közgyűlést.
Dr. Nagy József.
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A ref. egyház üdvözlete
az evang. fakultásnak
Elmondotta: Dr. Kováts J. István.
A budapesti ref. theológiai akadémia nevé
ben meleg szeretettel üdvözlöm a testvér theoló
giai fakultást megszületésének eme történeti fon
tosságú óráiban. Imádkozó lélekkel és testvéri
szívvel azt kívánjuk, hogy legyen ez az uj fakul
tás a csodálatosan munkálkodó isteni kegyelem
műhelye, ahol a professzorok, mint Isten munka
társai, olyan lelkipásztorokat nevelnek, akik Pál
apostollal együtt lelki életük damaszkuszi utján
mindannyian találkoznak Jézus Krisztussal. Ne
veljenek olyan pásztorokat, akik a nagy egyházi
atyával, Augustinnssal együtt a bűn szédítő mély
ségei fölött meglátják az isteni kegyelem égbe
nyúló magaslatait is. Neveljenek olyan pásztoro
kat, akik az első nagy reformátorral, Assisi Fe
renccel együtt a világi gazdagság1 múlandó kin
csei helyett a lelki élet örökkétartó kincseit is
merik el egyedüli értékek gyanánt. Neveljenek
olyan pásztorokat, akik a megismert igazság mel
lett dacosan s az egész világgal is szembe szállva
megállanak, miként Luther a wormsi birodalmi
gyűlés előtt. Neveljenek1olyan pásztorokat, akik
a mi nagy Kálvin Jánosunkkal együtt hegyen épí
tett várost varázsolnak bűnökbe merült gyülekezetűk bői, bárhová állítsa is őket az Isten ke
gyelme. Neveljenek olyan pásztorokat, akik
Zwinglivel együtt meghalni is készek a megismert
világosságért és a megtalált igazságért. A bus
magyar éjszakában neveljenek olyan pásztorokat,
akik Jeremiásként sírva borulnak a magyar ro
mokra, de Ezsaiással együtt a romok fölött is lát
ják egv szebb hajnal hasadását és hirdetik az
Urnák kedves esztendejét s Ezékielként látják az
elszórt csontok csodálatos megelevenedését. Álljon
ez a fakultás időtlen-időkig s hirdesse ennek a
maga dicsőségét kereső s éppen ezért bukásrólbukásra zuhanó világnak, hogy egyedül Istené a
dicsőség: Soli Deo Gloria!

1928

A somogyi ev. lelkészegylet
rendes őszi gyűlését Iharosberényben 1923. nov.
6-án tartotta, mely napon a tanitóegylet is gyülé-

sezett. A majdnem teljes számban megjelent lel
készek és tanítók féltiz órakor együtt járultak az
Úrvacsorához, melyet Takáts Béla kaposvári lel
kész szolgáltatott ki. Ezután a lelkészek és taní
tók együttesen az iskolába vonultak, hol meghalgatták Miszel Ferenc gyékényesi tanító gyakor
lati előadását, tanítását. Innen a lelkészek átvo
nultak a lelkészlakba és megtartották tartalmas
gyűlésüket. Mesterházy Sándor esperes, egyleti
elnök megnyitó beszédében megemlékezett a nagy
évforduló alkalmából a reformáció nagy jelentő
ségéről, megemlékezett Kuzmics István volt
surdi-nemespátrói bibliaforditó evangélikus lel
kész (ki 1723-ban született) születésének , 200-ik
évfordulójakor Kuzmicsnak értékes és áldásos
lelkipásztori működéséről és megemléezett Gusz
táv Adolf svéd királynak a lützeni csatatéren
1632 nov. 6-án történt hősi haláláról, m indegyik
eseményből hathatós buzdítást merítvén.
Munkát Káldy József iharosberényi lelkész
olvasott az egyház védelméről. Időszerű dolgoza
tát figyelemmel hallgatták az egylet tagjai és az
élénk eszmecserére szolgáltatott alkalmat. Ha va
lamikor, most kell Sión őreinek vigyázniok, mert
a napok gonoszok. Igazaink tudatában védeni és
építeni is akarjuk egyházunkat és erős meggyő
ződéssel valljuk, hogy rajta a pokolnak kapui
diadalt nem arathatnák.
Eziránybani tárgyról folytatólagosan a ta:
vaszi gyűlésre munkát fog hozni Horváth Olivér
nagykanizsai lelkész; Balogh István porrogszentkirályi lelkész pedig egy prédikációját fogja fel
olvasni, bemutatni.
Folyó ügyek létárgyalása után a gyűlés az
esperes imájával véget ért.
• •• •• • »•••••••••••

Válasz körkérdésünkre

A miskolczi (eperjesi)
ev. jogakadémia városi segélye

A theol. fakultás ifjúságának figyelmébe!
Az én lelkészem imponáló megjelenésű, kül
seje elárulja méltóságát. Beszéde szabatos, fe
gyelmezett. Feleségem iránti előzékenysége le
kötelező. Gyermekeimmel oly szeretettel foglal
kozik, hogy hálával telik meg elfogult apai szi
vem. Szónoklatainak alapgondolata gondosan
megválasztott, gondolatmenete mélyen szántott,
képei élénk színekben ott vibrálnak a derűs nap
ban a szemeim előtt. Nyilvános szereplése szim
patikus, bátor, hajthatatlan, mérsékletes és bölcs,
nincs benne már semmi a fiatalos mohóságból, de
hallatlan energia.
Ezek után kedves Szerkesztő ur engedje
meg, hogy felteszem mégegyszer magamnak a
körkérdést egy névelővel megtoldva: Mit várok
az én lelkészemtől? Felelet:, semmit, nagyon meg
vagyok vele elégedve!
'
Ev.

Zelenka Lajos tiszai ev. egyházkerületi felügyelő
és Geduly Henrik püspök november hó 5-én Miskol
con a jogakadémia tanári karának és Lichtenstein
László ny. főispán és hegyaljai egyházmegyei fel
ügyelő és dr. Vietorisz István egyházkerületi ügyész
bevonásával értekezletet tartottak, amelyen megálla
pították azokat az alapelveket, amelyek figyelembe
vételével az egyházkerületi elnökség mint fenntartó
hatóság hajlandó Miskolcz thjf. városával három
jogakadémiai tanszék fenntartására vonatkozó köte
lezettségének elvállalása ellenében szerződést kötni.
Hodobay Sándor dr. Miskolcz thjf. város polgármes
tere a legnagyobb megértéssel fogadta Geduly Hen
rik püspök által be osztatott szerződési tervezetet,
úgy hogy a szerződés megkötése, mihelyt a belügy
miniszter jóváhagyja a városnak a jogakadémia se
gélyezésére vonatkozó határozatát, már nagyobb
akadályokba nem fog ütközni.
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zönség helyfoglalása után az egyetem i fonnák
szoros betartása m ellett bevonult, az egyetem i ta
nács, élén a rektor. Az első pont a theológusok
— Kiküldött tudósítónktól. —
karéneke, a nemzeti Hiszekegy szabatos előadása
Egyházi »'•Űriünknek és tahin túlzás nélkül
vom, mely után dr. Nagy József rektor olvasta
mondhatjuk, történelmünknek fontos napja, zaj
fel lapunkban egész terjedelmében megjelenő
lott le múlt vasárnap Sopronban. Az ünnep je
• mognyitó beszédét. Ezután Stránor Vilmos, a hitlentőségét egyházunk elismerte azzal is, hogy
tudományi kar dékánja röviden ismertette a fa
vezérembereink jelentékeny nagy számmal jelen 
kultás keletkezésének történetét. Ezt követte dr.
tek meg. Báró Kadvánszkv Albert egyetem es fel
Tqth Lajosnak, m int a miniszter képviselőjének
ügyelő vezetésével Gedulv Henrik, Kapi Béla és
avató beszéde, amelyhez csalt lakozott vitéz Simon
dr. Raffny Sándor püspökök, Zolenka Lajos és
Elemér főispánnak dr. Vass József népjóléti, volt
Mesterházy Ernő kerületi felügyelők ,báró Ka as
kultuszminiszter megbizásálxM tartott üdvözlő be
Albert, a Luther-Szö vétség elnöke, Nádossy
széde. Dr. Pröhle Károly prodékán szigorú tudo
Imre országos főkapitány, Kruttsehnitt Antal k e
mányos jellegű előadást tartott a, theológiának a
rületi gyám intézeti elnök és Kuthy Dezső eg y e 
tudományhoz és az egyházhoz való viszonyáról.
temes egyházi előad»). Szűcs Gábor kelenföldi lel
Az egyetem et éw a theol. fakultást a m egjelent
kész, azonkívül a dunántúli egyházkerület részé
hatóságok rövid, m eleg üdvözlől)eszédekikcl kö
ről Zongor Béla. Scholtz Ödön, Vargha Gyula e s 
szöntötték: báró Kadvánszkv All>ert egyet, fel
peresek. Czipott Géza. a Harangszó szerkesztője.
ügyelő az ev&ng. egyetem es egyház, Geduly Hen
Ostffv Lajos. Radó Lajos, a dunántui iegvházkerik püspök az egyházkerületek, dr. Csikesz Sán
rület részéről Wenk Károly mosoni esper«*s véd
dor a ref. egvot. konvent, Bilkey Papp István
ték részt. A politikai hatóságokat vitéz Simon
a dunajnelléki ref. egyházkerület, dr. MágócsyElemér főispán, dr .Turner Mihály polgármester,
Dietz Sándor a Magyar Tudományos Akadémia,
Gévay-W olf Lajos alispán, W rechowsky kúriai
dr,
Lencz Géza a debreceni egyet, egyetem és ref.
bíró. törvényszéki efnök képviselték. Az Erzsé
theol.
fakultás, dr. Ereky István a szegedi eg y e
beti-tudományegyetem részéről jelen volt az
tem,
dr.
K ovács J. István a budapesti ref. theol.
egész tanács, nevezetesen: dr. Nagy József rek
akadémia,
Tóth Lajos a dunántúli ref. egyháztor, dr. Kézsmárky István a jogi kar. dr. W eszely
kerület
és
a pápai kollégium, dr. Joó Gyula a
Ödön a bölcsészeti kar. dr. Pékár Mihály az or
kecskem
éti
ref. jogakadómia, Mihalovics Géza az
vosi kar dékánja, dr. Kérészy Zoltán prorektor,
erdészeti ős bányászati főiskola. Turner Mihály
tov'ábbá dr. Ángyán János orvoskari, dr. Falu
Sopron város közönsége, Pándy Kálmán a sop
helyi Ferenc és dr. FaJesik Dezső jogkari. dr.
róni
ref. hívek és dr. Zergényi Jenő a soproni
Thieneimann Frigyes lx'ácsépzetkari tanárok. Mi
felső
egyházm egye és a soproni gyülekezet, Hol
vel gTÓf K'lebelsberg Kunó kultuszminiszter hiva
lós János a soproni Lyceum nevében. A rector
talosan akadályozva volt a m egjelenésben, he
lx reksztö szavai után az egész közönség a ma
lyette dr. Tóth Lajos államtitkár jelent meg dr.
gyar himnuszt éneklte el.
Gulyás Pál min. titkár és Kapp Péter Géza mű
Délután 5 órakor a Theol. Otthon javára a
szaki főtanácsos kíséretében. Jelen volt továbbá
templomban
magas színvonalú egyházi hangverSoltész Elemér tábori püspök és Taubinger Ru
suny
volt.
amelyen
Sopron városának és a sopdolf esperes, dr. Schneller István, dr. Pröhle
rold gyülekezetnek rendkivüli zenei kultúrájáról
Vilmos.
telt bizonyságot. E hangverseny külön cikket ér
A fölvavató ünnep a soproni nagytem plom  demelne, mert méltatása e rövid tudósítás kere
ban ünnepi istentisztelettel kezdődött. A tem  té le n el sem fér. Az ünnepi előadást Kapi Béla
plomba előbb az egyházi és állami m éltóságok
püspök tartotta.
képviselői, majd kis szünet múlva az egyetem és
Délben Sopron szabadkirályi város ebédet,
a főiskolák képviselői vonultak be. A Jövel Szent
esh* pedig a dunántúli egyházkerület vacsorát
lélek eléneklése után az oltári szolgálatot Kapi
adott, utóbbin a lelkes soproni hölgyek szolgál
Méla kerületi püspök végezte, az ünnepi egyházi
tak fel s mindkettőn számos pohárköszöntő hang
beszédet pedig dr. Raffay Sándor püspök tar zót, jel.
totta, akinek oroszlánrésze volt a fakultás megMegemlítjük, hogy az egyetem et és a fakul
teremtésébeín. A beszédet olvasóink egész terje tás az evangéliumi, a heidelbergi és a königsdelmében olvasni fogják s igy annak ism erteté beigi egyetem ek, a miskolci jogakadémia, a pan
nonhalmi főapátság főiskolája, valamint több in
sét mellőzzük, m eglővén győződve, hogy olvasva
is termékenyítő hatást gyakorolnak. A záró ol téz it és közéletünk több előkelősége üdvözölte
Írásiján. Elmaradt a budapesti Pázmány Péter
tári szolgálatot és áldásosztást Geduly Henrik
tudományegyetem, valamint a pozsonyi és eper
püspök végezte.
jesi theol. akadémiák képviselete.
Az istentisztelet után a Kaszinó szép nagy
Adja Isten, hogy a felavatott theol. fakultás
termében gyülekezett a közönség. Az ünnep az
gazdagon beváltsa azokat a reményeket, ame
egyetemi közgyűlés keretében zajlott le. A k ö lyeket egyházunk munkabírásához fűz.
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EGYHÁZI ÉLET.
Egymásután hozza vissza a posta az el nem fogadott
számokat lapunk példányaiból. Nem tudjuk, mi az oka.
A lap felfogása, nívója, szelleme a meg nem felelő-e, vagy
talán az ára drága? Legalább megírnák az okot, akik
olvasf.tlan és felbontatlan visszaküldik! Igaz, nem írják
meg azt sem, miért, de a támogató megértést mégis min
dennél szebben bizonyítják azok a pénzküldemények,
amelyekkel olvasóink támogatják a lapot. Legutóbb a
következő adományokról számolhatunk be: Gőcze Gyula
500 K, Karbiner Péter 2000 K, özv. Karsay Imréné 2000
K, Farkas Győző 4000 K, G. Johnson 4000 K, Roháty
Mihály 7000 K, Almássv Dezső 1000 K, dr. Pollner Aladár
2000 Kj Zimmermann Rózsika 2000 K, Darók Róza 2000
K, Pataky Antal 2000 K, R. K. 10.000 K, özv. Späth
Gyuláin; 3000 K, Fidy György 3000 K, Artner Oszkár
10.000 K, Recht Albert 4Ó00 K. — Adja Isten, hogy la
punkat oly szellemben vezessük, hogy támogatóink ne
bánják meg adakozásukat.
50.000 koronát adományozott a kecskeméti

egyház lapunk fentartására. A nemeslelkü példát
többi egyházainknak megszivlelésre ajánlva,
mondunk hálás köszönetét a váratlan formában
megnyilatkozó támogatásért!
Lelkészválasztásunk. A pesti evang. magyar egyház
jelölő közgyűlése a megüresedett lelkészi állásra dr.
Csengődi/ Lajost', Kemény Lajost, Szabó Gábort és dr.
Szuchovszky Lajost jelölte. A választó közgyűlés no
vember 25*-én, vasárnap délben 12 órakor kezdődik a
Deák-téri iskolák épületében. A nő választók meghatal
mazásaikat 22-én déli 12 óráig adhatják be az egyházi
elnökségnél.
Minden nap istentisztelet a Deák-téri templomban d.
e. fél 9—9-ig. Reggeli imánkra, hallgat az Isten!
Milyennek szeretném látni lapunkat? Erről szeret
le k tudni t. olvasóink véleményét. S aki ad valamit
arra, hogy jó lapunk legyen, ne sajnálja egy levelező
lapon elküldeni véleményét. A legjobbakat közölni
is fogjuk.
Lelkész meghívás. Tótkomlós egyházban Hrd-

licska Lajos hűtlen eltávozása folytán megürese
dett az egyik lelkészi állás. Okt. 28-án, Kovács
Andor esperes elnöklete alatt közgyűlés volt Tót
komlóson a lelkészi állás betöltése tárgyában. A
közgyűlés egyhangúlag a pályázat mellőzésével
Jeszenszky János, tótkomlósi adminisztrátort
hívta meg.
(f) Nagy Ferenc nagygeresdi lelkész okt. 25-én tra
gikus körülmények közt elhunyt. Fiatal, még sok szép re
ményre jogosító életének földi maradványait 28-án he
lyezték sin nyugvóhelyére. Áldás emlékére.
Az orosházi ev. gyülekezet okt. 28-án, vasárnap adó
zott kegveletes ünnepséggel a reformáció emlékénél. A
délelőtti istentiszteleten Kálmán Rezső lelkész méltatta
a nagy nap jelentőségét, az oltári szolgálatot Chugyik
Pál aszódi lelkész végezte. Az istentisztelet végeztével
Úrvacsora osztás volt. — Délután 5 órakor a templom
ban az evang. Leányegylet rendezett a reformáció emlé
kére vallásos ünnepélyt. A gyülekezet elénekelte: „Erős
vár a mi Istenünk" két versét, mely után Kovács Andor
esperes mondott buzgó imádságot. Chugyik Pál. aszódi
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lelkész, lelket gyönyörködtetően énekelte el a 25. zsol
tárt harmonium kísérettel, majd dr. Deák János egyetemi
tanár lépett az emelvényre, aki általános figyelem közt
tartotta meg értékes előadását. Meggyőző erővel vá
zolta beszédében, hogy mit nyújt az evangélium egy
háza híveinek ismeretben, érzelemben és akaratban s
viszont mivel tartoznak a hívek egyházuknak az isme
ret, érzelem és akarat mezején. A beszéd után az egy
házi vegyeskar énekelt, majd Szalai Ica leányegyesületi
tag szavalta el teljes átérzéssel Porkoláb Gyula:
„Luther“ cimü költeményét. Chugyik Pál most a 23. zsol
tárt énekelte el igazi átérzéssel és tökéletes előadással.
Kümmerte Ottmár segédlelkész Sántha Károly: „Luther
Wormsban“ c. költeményét szavalta el nagy hatással.
Kálmán Rezső imádsága után a Hymnusz eléneklésével
véget ért az ünnepély. — A reformáció jubileum alapra
32.000 kor. gyűlt egybe. — Október 31-én d. e. 9 órakor
az ifjuság részére volt ünnepélyes istentiszteletet, me
lyen a szentbeszédet Horémusz Pál lelkész tartotta, Az
ünnepélyen közreműködött az állami polgári iskola evan.
énekkara, melyet Gönös József polg. isk. tanár tanított
be ás vezetett.
Jézus élete vetített képekben és kisérő szöveggel
Dr. Csengődi/ L. összeállításában készen áll a Deák-téri
Luther Szövetség tulajdonában. Vidéki evangélikus test
véreink kikölcsönözhetik vallásos estélyek céljaira s
evégböl a Szövetség szívesen áll mindenkinek a rendel
kezésére.
•
A gyékényesi ev. gyülekezetben Kapi Béla dunán
túli püspök, október 28-án oltárszentelést és hősi enflékoszlopavatást végzett, meg canonica vizitációt tartott.
Már 27-én d. u. érkezett a gyékén5'esi állomásra, hol a
vármegye képviseletében Haán Lajos csurgói főszolgabíró, az egyházmegye nevében Mesterházy Sándor espe
res és dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelők fo
gadták. A falu végén felállított diadalkapunál Szabó
Lajos községi jegyző, a papiak előttinél Horváth Lajos
lelkész a falu. illetve egyház népének élén üdvözölték.
Másnap a zsúfolásig megtelt templomban az avató jfüspök
ékesszólásával magával ragadta az ünneplő hívek sere
gét és mindenki az ünneplés mély hatásával távozott az
Urházából. A canonica visitació a gyékényesi buzgó gyü
lekezet szép képét tárta fel a kerület főpásztora előtt.
Másnap, október 29-én korán reggel az egyházláto
gató püspök kíséretével Szepetnekre utazott. Itt is a köz
ség végén a jegyző, a lelkészlak előtt pedig Seregély
István lelkész fogadták őt valóban meghatóan. Az is
kola meglátogatása után a templomban a szivek mélyéig
ható beszéddel lelkesítette a híveket egyházszeretetre,
valláserkölcsös buzgóságra és délután 3 órakor vissza
utazott székhelyére: Szombathelyre.
Az erzsébetíalvai ev. egyház „Adventi Esték“ cim
alatt december 2—9—16—23. vasárnap este 4 órai kez
dettel műsoros vallásos estélyeket tart. Az estélyek mű
sorában előadás, felolvasás, karének, zene, szavalat, ének
éspár beszéd van. Belépődíj nincs.
Templom és harangavatás. November 4-én avatta
fel Takács E. esperes a nagvalósonyi gyülekezet Ízlése
sen megújított templomát és harangját a helybeli és tá
volról összesereglett hívek ezreinek jelenlétében, hitépitő
beszéd kíséretében. Úgy a templom megújításának, mint
a harang beszerzésének költségeiből erejükhöz mérten
kész örömmel vették ki a maguk részét a szegények úgy.
mint a gazdagok. Sőt az Amerikában élő alósonyiak is
hazaküldtek hithü honfi szivük szeretetét abban a 120
dollárban, amelynek idegen betűi közt mintha csak ezt
is olvashattuk volna: nem feledkeztünk el! Takács E.
esperes felavató beszéde után a harangok a világháború

7

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

. Hányau sírtak! A halottakat
ipárok, avagy az «‘löket!? llojfy
: hirdessék a nagyalósoifyi ha,
aÖn üs korán: a magyar foltá-'
ituuiMiuz hí ev. mumzfíuSiiíron át vezet a logegyonosebb
ut! Ennek ébresztését szolgálta a templomban Motis K.
helyi, a templom előtti téren gyülekezett sokaságnak pe
dig' Kakas J. dobronyi lelkész által tartott istentisztelet,
amelynek végeztével distgyülés volt a templomban. Az
adományozók neveinek felolvasása és Bareza Dezső fel
ügyelő hálás megemlékezése volt a gyűlés tárgya. Ke
gyelete» szavakkal áldozott a gyülekezet három évvel
ezelőtt elhunyt lelk«*sze: Kiss L. emlékének, aki 50 évnél
tovább vigasztalt, biztatott és dorgált, de haragosa nem
volt senki. Igazán őrülhetett a hűséges pásztor jelenlevő
hitvese, amikor ajTÓI győződhetett meg: van még Mismerés, élnek a halottak is s köztük az ö pihen«"» életpárja
haló porában is örizöje a nyájnak.
Hogy van még ev. túlbuzgóság, arról beszél Rojki
István nagyalósonyi kisgazda ritka jaddája is: 25.000 ko
ronát a«lott át a templomelőtti téren Isten igéjét hirdető
dobronyi lelkésznek ezzel a kijelentéssel: „Igen szeretem
az Isten ig«*jét s azt beszédével tisztelendő ur még job
ban megszerettette; áldja meg érte a jó Isten!** A .dob
ronyi lelkész meg elküldte a 25.000 koronát a soproni
teol. fakultás dékánjának, hogy adassek az a bibliában
legjártasabb teol. hallgatónak.
Csak azt kívánhatjuk a nagyalósonyi gyülekezet ne
mes emberekből álló híveinek: hitükben, szivükben fs
maradjanak továbbra is oly nemesen érzők, mint amilye
neknek őket az elhunyt lelkészükre emlékező Harcsa D.
és a bibliaszeiető jó Kojky István cselekedete, sokaknak
okulására, követendő például elénk állította.
Lufher-napt&r a Deák-téri magyar egyházfinál (IV..
Deák-tér 4 I.) is bármikor vásárolható. Ara dec. 10-ig
4000 K.
Családi estély. A Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség a keresztyén diákok imanapjával kapcso
latban f. hó 25-én. vasárnap d. u. 6 órakor a Kef. Tiicológia dísztermében, Rádav-u. 28. ez. a. családi estélyt
rendez. Az estélyen előadást tart dr. Ravasz I-ászló ref.
püspök, bibliát magyaráz Muraközy Gyula kecskeméti
ref. lelkész. Lesz ezenkívül zene és énekszám. Részletes
Programm délelőtt a templomok kijáratánál kapható.
Adományok a Protestáns Országos Árvaház javára:
Teke László jegyző, volt növendék 100.000. Wittinger
Istvánné 10.0C0 koronát. Forster .lenőné 5 kg. zsírt, lludapeetvidéki Kőszénbánya rt. 30 q szenet. Salgótarjáni
Kőszénbánya rt. 50 q szenet. Kollerich Pál és Fkai 100.000
korona számlaenge«lménvt. Luther-Ottlion 5 láda gyer
mekűt ztet. 3.5 kg. huskivonatot.
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Mindenütt kapható!

1GRKNOTNER J. VII., Nefelejts-utca 10,1.11.
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IA z s in a t fig y elm éb e
Többi kér. vall&sfelekeod-ciiikhez ős pláne a
zsidósághoz való viszonyunkban nagy ttrfar van 1
a mi elnevezésünk körül, fa g y u n k mi „ágostaiak“, ,.ágostai evangélikusok“, „ágostai hitvallásiak" és több efólék. Gyakran még mi magunk
is azt írjuk, hogy ,,ág. e v /V 1Annál ritkábban ne
veznek bennünket „evangeUkusokiüüv*. L’M ig ez
volna az igazi nevünk és címünk és legkevésbé
az, ami ellen maga Luther ‘ .is tiltakozott, hogy
„lutheránusok“ volnánk. E kérdésben is lásson
tisztiin a zsinat, a mi egyházunk a mindenki, ak i
nek velünk dolga van. A ..kathobkueok“ és a ...re
formátusok** mellett m i „ e v a n g é lik u s o k “ ra (jy u n k és azok is akarunk lenni most és minden
koron. Hagyjuk el tehát 1 ivatalos elnevezésüftkbep, bár az is jelzi e y y e le iu e s k e r e s z ty é n je lie -.
y / k k e t , a zavar elki rt’jese végett az „iig. hitv.“
elnevezést. Ez nera ven le semmit luitározolt
evangéliumi kér. jelegün k ből. Kerüljük a zavart
és a I» »nr.nlyt és kövessük az evangélium v ilá g )»sig .it még elnevezésünkben is. Ügy legyen! S z.

Helyesen válaszol
a takarékos és okos háziaszszony, ha más kávépótlék véte
liére akarják rábeszélni:
„Ne fáradjon ! . . . Én kávémat
mindig csak a kávédarálóval el
látott

„Valódi Franck“-kai
főzöm. Csak azt adja nekem!44

Espereségi segédlelkészt keresek.
Lakás, filtés és teljes ellátás. Egyebekre nézve
kölcsönös m egegyezés. Állás azonnal elfoglalható.
Soltvadkert ( l ’estiu.; Kuntrr.se/initt föespcn's.

k fo r j
I MŰFOG I

Specialitások: foghuzAn. logtftniés, fogtiSztitás. Lnjuink olva
sóinak °/d «ngrduuWiy.
Intézet nyitva : 9 őrétől 7-iß. vnhér- í* ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n tis t

FENYVESI MENYHÉRT
IX.,

Iládny-u. 5.
Calvln-tér.

Az orosházai ev. egyház állami díjazásban részesülő
lelkészi képesítéssel rcndolkoző

hitoktatót keres.
Sürgős jelentkezést kér Kovács András igazgató, lelkész.
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Felhívás

az evangélikus egyetemi és főiskolai
hallgatókhoz!
Négy ióv nehéz küzdelme után a fejlődés és
haladás feltételeinek birtokában Hozzátok fordid
az Egyetemi Luther-Szöveftség, kik még nein
vagytok a megszervezett evangélikus ifjúság so
raiban. Egyházunk, hazánk és miagunk iránti kö
telességek által diktált s a jövő ifjúság érdeké
ben idejében felismert teendők kicövekelték az
irányt, melyen haladni kell; négyéves munkánk
s az eredmények vagy sikertelenségek módoza
taiból szült tapasztalatainkból megalkottuk a ke
leteket, amelyekben lelkes munkával a legna
gyobb eredményeket lehet elérni, — de szüksé
günk van minden evangélikus egyetemi hallga
tóra, hogy eélt érjünk.
Ma annyifelé veszik igénybe a társadalmi
szervezetek az ifjak energiáját, hogy sokan ezért
maradnak távol! De jöjjetek el egyszer és látni
fogtok! Meglátjátok, hogy a mi munkánk a Ti
munkátok s a mi céljaink — a Tiétek. Érezni
fogjátok, hogy fiatalságunk és (magyarságunk,
megtépettségünk és megalázottságunk mellett itt
más is van, ami százszorta bajtársabbakká, testvérebbekké kovácsol: a hitünk tradíciói s apáink
vallása. Érezni fogjátok, hogy itt a helyünk — s
az Élet Ura ezt a helyet jelölte ki munkátok
szántóföldjének, vagy harcok idején őrhelyül!
Tovább kell vinni a munkát! Azok, kiknek
akarásából, energiájából és tetteiből idáig bol
dogult a Szövetség, lassanként el kell, hogy
hagyják helyüket. Tirátok vár a folytatás, tite
ket vár a munka. Jöjjetek — s álljatok be a
sorba! Szeretettel vár
az E gyetem i Luther-Szövetség.
(V III ., Üllői-ut 24. I.
Tagfelvétel naponta 2—3-ig.)
Diákebédakciónk
levelezőlapjai
most
kerültek
postára. Aki nem kapna megkeresést, de hajlandó a
J ö v ő n e k ilyen áldozatot hozni, az közölje készségét a
Luther Szövetség IV., Deák-tér 4. II. titkárságánál.
„Igric“-estély. Szuchovszky Gyula vallástanár nívós
műsorral f. hó 2 1 -én, szerdán d. u. % 5 órai kezdettel
V ili.. Alföldi-u. 13 alatt igric-estélyt rendez.
Nov. hó 18-án, vasárnap lesz a Keresztyén Diákok
Világszövetségének imanapja.» Ezen a napon az egész
világon mindenütt, ahol keresztyén egyházak és keresz
tyén emberek vannak, felszáll Istenhez az imádság, hogy
minden nemzet diáksága között munkálkodjék az ő Szent

Leikével. Imádkozzunk azértzációja által szaporodjék azon tanult, tudományokkal
foglalkozó és a nemzetek életében vezető szerepet betöltő
embereknek a száma, akik Isten országáért vállalják
magukra azt a szent megbízatást, hogy azon a helyen,
ahová őket Isten élethivatásuk által állította, Jézus
Krisztus buzgó követői és bizonyságtevői legyenek. Ennek múlhatatlan szükségességét talán sohasem láttuk
olyan világosan, mint ma, amikor a bűneinek következ
ményében vergődő emberi élet közvetlen szemtanúi
vagyunk.
A Luther-Otthon ifjúsága nov. 11-én tartotta refor
mációi emlékünnepét, amelyen az Erős várunk eléneklése után N agy Endre bölcsészhallgató tartott emlék
beszédet, amelyre következő számunkban visszatérünk
majd. Händl Adagió-ját adta elő hegedűn Humár Béla,
harmóniumon kisérte Ziermann Sándor. Végül a Himnusz
fejezte be az ünnepet.
Egyetemi Luther-Szövetség. November havi választ
mányi gyűlés e hó 19-én, hétfőn délután 6 órakor lesz
megtartva a szövetség helyiségében. — Segélykér vnyeket a Deák-téri Luther-Szövetség ebédakciójára, havi
segélyekre és tankönyvsegélyekre hivatalos űrlapon
naponta 2— 3-ig lehet beadni. — November 9-én m eg
alakult a Szövetség senior csoportja. Seniortagok felvé
tele naponta 2—3 között. — November 25-én, vasár
nap délután 5 órakor tagjai részére teaestélyt rendez a
Szövetség nöcsoportja a Szövetség Ullői-uti helyisé
gében.
Sopronban, az evangélikus teológiai fakultás ünne
pélyes. megnyitásán az Egyetem i Luther-Szövetséget s a
Magyar Protestáns D iákszövetséget Plenczner Sándor és
Ruzicska Andor képviselték.
A Kispesti ev. konfirmált leánykor okt. 31-én d. u.
Kispesten jól sikerült reformációi emlékünnepélyt rende
zett. A megnyitó beszédet Kozma Feerencz, a kör lelkes
vezetője mondotta, m ely után ének-, prózai- és szavalat
számok kövekeztek. A leánykor tagjai közül különösen
Beöthy Sárika, Kinczky Etelka, Kozma Ilonka, Vargha
Ida, Otfrnár Zsuzsika, Wald Ilonka, Bédy Margit tűntek
ki, s tettek bizonyságot készültségükről. Közreműködtek
még özv. Bédy Sándorné é 3 Maár L.-né is. Az ünnepély
közénekkel fejeződött be.
Hamvas József iró a Deák-téri Luther-Szövetség ifjú
ságának f. ho 18-án tartandó irodalmi estélyén előadást
tart.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest, VI.,
Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.

A kiadásért feleló's: Dr. Csengődy Lajos.
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gyerm eknevelés, a beteg gyerm ekek gyám olitása
és annyi ezernyi más: a végtelen egoizmusnak
Bizonyára legtöbben szánalmas gunym osolynyíltan hada* üzenő emberbaráti intézm ény mindh a l haladnak el e*cuu m e lle tt A kör négyszöge
mind az álhuni élet bevehetetlen várát alapozó és
sítéséről, a viz és ttlz egyesítéséről csak együgyű
építő szeretet egy-egy páncéltornya.
ember beszél ma már. Haszon, nyereség, milliárd,
A kereskedelmi szerződések pedig — jól tu 
gyönyör kell ma! Minden áron!
dom, hiszen a köztük vívott 20 éves csatáimban
És mégis azt mondom: a világ gazdasági éle
tanultam meg, mint kell hazám és nemzetem jo
tét egyetlenegy, mibe sem kerülő gyógyszer or gát, javát, jövőjét szeretnem s érette harcolnom!
vosolhatja meg ma is. Kipróbált. Igaz. őszinte.
- - a legszólóbb bizonyítékai annak, hogy idegen
Ezerszer félrerugott. És a keservek vértengero
nemzetnek mind meg kell hajolnia a Szeretet el
után mégis újra elővett. Nem elővett! Kínok, n y o 
mulhntlan törvénye előtt.
mor, erkölcsi lealjasodás. az állat, színvonalé ni
A kereskedelmi szerződés két, egymásra ide
való sülyedés után véres verejtékkel kiásott régi
gén nemzet, kölcsönös gazdasági érdekeinek meg
gyógyszer ez.
értése, m éltánylása, m egbecsülése, tisztelő elis
A patriarchalizmu*. A megértés. A m é ltá n y -'
merése.
lás. A szeretet.
Talaja az a készség, mely „nem cselekszik
„Nem cselekszik éktelenül, nem keresi csak
éktelenül“. Ezt nemzetközi szokások ereje tiltja.
az ö maga hasznát, nem gerjed hamar haragra,
Vámháborura vezethet. Első és föfeltétele, hogy
nem gondol gon oszt.“ „A Szeretet a mi felidxirú
..nem keresi csak az ő hasznát“, llv lwilfelfogás
tunkat nem illeti gonosszal: annakokáért a tör
esetén az egym ást éltető javak kicserélése lehe
vénynek betöltése a Szeretet.“
tetlen volna.
Pál. a nagy Apostol, ki ezeket az örökérvé
Es Lme! ma mégis ezt a kort érjük s ma és
nyü márványba vésett törvényeket m etszette, m i
ameddig
ez az elvetemült felfogás lesz az ural
dőn a korabeli világ két legnagyobb városának
kodó:
békés
megélhetést könnyebben biztosító vilakóihoz, a rómabeliekhez és a korúit husbeliekhez
1
ágviszonyok
nem is lesznek elképzelhetők. ' A
intézte leveleit: kétségtelenül nvilt szemmel né
boldogság pedig, igv. örökre eltemet kőzett. A
zett szét kora rettenetes bűnein és tisztán látta
földi világ nem falakkal körülzárt parcellák el
az akkori fertőbe, tehát végzetes bajba jutott s
zárkózó
sokasága. Ezzé csak a gyűlölet folytán
látszólag mégis mindennel gőgösen dacoló római
támadt
elzárkózás
tette. A földi világ o zthatlan
és görög-római földi istenek uralmának korai
kerekség. A jéghegy hideg, könyörtelen fehérsége
végét.
G yöngyöt hiába olvasztott fel Imrban az a k  és a gránátalma aranvpiros gyönyörűsége még
nem is olvan régen bölcs megállapodások cseré
kori örült oligarcha: Seneca, a magát legjámbojenek eszköze és jutalma volt. Ma jéghideg
rabbnak mutató uzsorás-pedagógus hiába rabolta
tömbje lett az elme bölcsességének a s z í v szere
össze kincseit; millió és m illió vagyon, ember,
tet ének kimúlása. És fájó eredménye: a föld ke
jellem, anyag hiába vált a megsemmisülés ködrekségének boldogtalansága. E gyes búzatermelő
foszlányává: jövő évszázadok tengernyi szenve
államokban
búzával tüzelnek, a magyar Kánaán
dése és nagy, tisztajellemü tudósok gyakorlatból
b ó l pedig lO(M)Ot) korona a buza^
levont tapasztalata mind-mind egy igaz törvényt
Megszűnt a csere lehetősége, a forgalom
alkotott a közgazdaságtan sarktételéül.
szabadsága. S aki szenvedett börtönbüntetést,
Az Önzés és az önzetlenség ősi harcában
mint én is, az tudja, hogy nincs az életnek semmi,
csakis a józan és a tisztességes egoizmus képes a
semmi más szenvedése, csupán egy! A szabadság
nemzetek, a társadalom és az egyén boldogitnelvesztése.
sára.
A termelő, a fogyasztó és a hitelszövetkeze
Ezt nyomták el az úgynevezett hatalmasok,
tek élete, a szegényügy felkarolása, a kórházak,
a nagyhatalmak, rövidlátó, szívtelen, szeretet
az elm egyógyintézetek létesítése, a fürdők, a
nélküli oktalansággal, ök politikának és béke
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szerződésnek nevezik. Eredménye, részben, már
világszerte mutatkozik. S ha ez az irány pár
évig még állandósul: nem szürke tudósok és elmélkedők. hanem máris a gyakorlati élet ezernyi
fényei kiáltják felénk, mit jelent a Pál apostol
törvényének silány, buta, ördögi tagadása: „nem
gerjed hamar haragra, — nem gondol gonoszt!“
Magyar Lelkészi Kar!
A diplomácia csúfot vallott: a világ' boldog
ságának többet ártott, mint a háború. A bá
bomban vitéz küzdők nemes viadalára borított,
szem fedőt a könyörületes Isten mindent tudó
karja. A békében ártatlanul éhezők kiaszott tes
tét löki tömegsírba az emberi hitványság lelket
len balkeze. Pillantsunk a Német,birodalomba:
Heteken át csak száraz, margarines kenyeret és
burgonyahéjat esznek ezrek és ezrék!
Ti már a világháború végével elsők gya
nánt megnyitottátok Magyarország számára a
megmenekülés kis kapuit. A Ti munkásságtokat
az idők végéig áldani fogják nemzetek millióinak
apái, anyái, gyermekei, hogy a Ti magyar lelhe
tek önzetlen szeretetének kristálytisztasága lökte
1c a mélységbe a féktelen gyűlölet és önzés szik
latömbjét világszerte. A Ti erős. nemes munká
tok görgette azt le, Ti kapáltátok fel gorge teges
helyének talaját és a Ti verejtéketek öntözte,
hogy megáztatott, porhanyitotf talajból legalább
a gyermekek jobb sorsának picinyke virágja
szárba szökken bet e 11.
Mikor a törvénykönyvvel, a gazdasági ügy
vitellel, a mérlegekkel kezükben politikus, diplo
mata, köztársasági elnök, mid-mind csak a gyű
lölet. fekete lobogója alatt, harcol s egytől-egyig
a boldogság temetőjének árkát ássa: álljatok út
jukba a Ti fegyvertelen kezetekkel!
De a ti felfegyverzett telketek hatalmas sza
vával legbensőbb, elfogulatlan közvetítéssel súg
játok, ha van még lelkűk, a lelkűkbe:
„Magatokért bosszút ne álljatok! Hanem ad
jatok helyt az Isten bosszuállásának: mert meg
vagyon Írva:- Enyém a bosszuállás! Én megfizetek. — ezt mondja az Ur!“
Győri/ Loránd.
R iR iiE a ia iH iiiiiiiiiiia rin iim m iB

A feltámadás felé
1. Lelkünk védelme.
Ugyan ki vagy mi fenyegeti lelkedet, hogy a
védelemre szorul? Ezt a szót „bűn“ az ember fia
nem szereti hallani. Nem pedig azért, mert az oly
általános, nem szabatos kifejezés, hogy nem tudja
mit értsen alatta. Bármit tesz és bárhogyan teszi
is azt, mindenik alkalommal azt hiszi, hogy öntu
datlanul is vétkezett, mert azt másképpen, job
ban is tehette volna. Úgy képzelem, hogy a bűn
nek általánosságban hangoztatásával önbizal
munkat renditjük meg. Ez pedig aligha lehet
célja annak, aki a tökéletesedést szolgálja. Ki
kell tehát emelni a bűn értelmét és jelentőségét
minden egyes esetben és külön rámutatni annak
lelket romboló hatására. Ily módon hozzáférhe
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tőbb lesz a megértéshez is ez a nagy gyűjtő fo
galom és nem koptatjuk el, nem tesszük közöm
bössé annak értelmét. Attól pedig óvakodjunk,
hogy egy fogalmat lejárassunk, még ha ez a bűn
fogalma is volna. Sőt ez annál veszedelmesebb,
mert az többnyire annál álnokabb módon keríti
hatalmába a lelket. Mikor azt hisszük, hogy nincs
bennünk, akkor rombol legpusztitóbban. Mit kell
hát temiem, hogy lelkem tisztaságát megóvjam?
Azt hiszem, hogy e téren is több eredményt
fogunk tevőleges eljárásunkkal elérni, mintha
mindig csak szenvedőlegesen védekezünk a bűn
hatalmával, a mi rossz hajlamainkkal szemben.
Mit értek én tevőleges eljárás alatt? önbizolmam
megerősítését. Hogyan? Ha a bennem munkál
kodó magas képességeket és hajlandóságokat
fejlesztem ki abból a célból, hogy a rosszat ül
előzzem, annak a hatalmát rajtam megtörjem, föl
veszem tehát a harcot a rosszal. Semmi körülmé
nyek között nem engedem berniem felülkere
kedni. Támadással védekezem ellene. Már csirá
jában elfojtom lelkemben annak érvényesülni
akarását. Ha mindig csak tiszta védelemre szo
rítkoznám, ez haladás szempontjából semmit sem
jelentene. Semleges eredmény volna, mely moz
dulatlansággal jár. Ez pedig nem lehet a célunk,
kik haladni akarunk a tökéletesedés utján.
Azért hát mindenekelőtt lelkünket kell ön
tudatra ébresztenünk. Komoly magá ba szállás ut
ján elfogulatlanul kell hajlamainkat és képessé
geinket mérlegelnünk. Ha a rosszat támadni, elfojiatni akarom, tudnom kell. hogy milyen - és
mennyi jó van bennem, hogy azokat észszerűen
alkalmazzam az örök küzdelemben.
Telkem védelmét, vagyis' annak tisztaságát
ekképp szolgálom, óvom tehát legjobban.
Vitéz Raics Károly tábornok.

A hit prófétáját
Papp-Váry Elememét eltemettük november
18-án. Akinek a lelkén először legszebb formá
ban villant át a magyar hit, már csöndesen álmodik,
ahová utoljára elkísérte nemzete és egyháza hálás
kegyelete. Impozáns temetésén megjelentek közéle
tünk kiválóságai, s tizennégy lelké-sz élén föpásztorunk, dr. Raffay Sándor püspök, aki az alábbi me
rész koncepciójú, nagy hatású beszédet mondotta
búcsúzóul, amelynek alapgondolatát az összes
gyászszónokok is átvették.
..Mikor most e koporsó felett megállók, úgy tet
szik nekem, mintha nem is búcsúzni, hanem lelkierőket gyűjteni sereglettünk volna együvé. Mert is
teni igazság hirdetőjének, isteni üzenet szószólójá
nak a koporsója ez.
Mindnyájan isteni örök igazságok hirdetésére,
szentséges "isteni üzenetek terjesztésére vagyunk e
világra kiküldve, csakhogy nagyon kevesen töltik
be ezt a felséges hivatást. Akik azonban betöltik,
azoknak a hirdetett igazság, a képviselt eszme, az
elvégzett hivatás ragyogó glóriát fon a homlokára.
Egy ilyen glóriás asszony testvérünk vetette
pihenő ágyát az előttünk fekvő koporsóba. De nem
tér vele együtt ő maga is az elmúlás ölébe. Mig élt,
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nak sírjáról az enyészet lepecsételt köve soha el nem
a hitnek prófétája volt, holtában a hite teezi örökmozdul. És megzörgette a magyar s z ív félelmektől
életűvé. Mig köztünk járt, a hit fáklyáját hordozta,
bezárt ajtaját és belckiáltotta a Megváltó igéit: „A
most, hogy elpihen, sírjához zarándokol majd egy
te hited megtart tégedet!“ És a jövendőket kivivő
nemzet, hogy emlékénél gyújtogassa hite szövétIliinek prófétája lett. És meg akarta értetni minden
nekét.
.
A hit a legszentebb égi adomány, mely nem egyes magyar lélekkel, hogy az Istenben való hit a
tisztitó erkölcsnek, a hazában való hit a jövendőket
csak az egyes embernek, hanem a népeknek a lelké
ben is élő és éltető reménységek forrásait fakasztja. akaró hazaszeretetnek, az igazságban való hit a
munkásnak kitartásnak, a feltámadásban való bit a
A hit legfenségesebb igazság, melyből akarások és
céltüiések sarjadnak. A hit az örökkévalóság szü esüggedést nem ismerő reménykedésnek az útjára
téríti ezt a nemzetet. Ez pedig együtt maga az élet,
lője, melyből vágyott jövendők születnek.
Az élet Ura, a világ Megváltója, a hitet tette az ,a biztos jövendő!
Az erős, a bizó, az éltető és fenntartó bitnek egy
élet tengelyévé, a céltüzések irányítójává, minden
haj és akadály győző fegyverévé, ö kiáltotta bele a apostola neműit el most közöttünk. De jaj nekünk,
ha hite is elnémul vele. Emlékével együtt tartsuk
veszendő világba a szent Ígéretet: „Aki hisz, annak
örök élete van!“ ö irta bele a esüggedésre hajló em meg a hitét is. Nemcsak a megárvult kedves családi
beri lélekbe a szent vigasztalódást: „A te hited meg körben, hanem szükhatáru szegény hazánkban is,
melynek ma az ő hitére oly nagy szüksége van. Ha
tart téged!“ ö olvasztotta a félénk szivekbe a szent
lottunk az életet adó hitnek volt a prófétája. E szent
kötelezést: „Ne félj, csak higyj!“
Az Isten emberei, a Krisztus apostolai, az Ur hivatás emelte őt a nemzet nagyjai közé. A nagy
nák szolgái, a népnek prófétái, az igazság .szerel magyar éjszakában az ő leikéből ömlött szét ránk a
Irgelső fényes napsugár. Világító fény, biztató és
mesei és vértanúi mind a hitet, a hizodalmat prédikálták. Mert a hit az élet, a hit az erő, a hit az Is bátorító sugár a bánat éjjelében: a hitnek sugara!
S bár most elölünk o fénynek emléke, mint az
tennek felénk nyújtott megsegitö. karja. A hit emeli
fel a föld emberét az ég Istenéhez anélkül, hogy a alkonyat pírja, mint az északi fény, világosságot
szór a magyar nép próbáé utaira s megmutatja p
földtől elszakítaná. Csak könnyebbé és tisztábbá,
vágyott szebb jövendő szent igéretföhlét.
csak öntudatosabbá és bátrabbá teszi vándorlását a
Nem búcsúzni, nem sirni jöttem hát én ehhez a
föld rögein.
,
, . *
koporsóhoz, liánéin hálát adni a népek Istenének,
Unnék a íucgilicsőült asszony testvérünknek
hogy a bizó bitnek prófétát támasztott közöttünk, és
azt a felséges hivatást szánta a népek Istene, bog)
jöttem, hogy eltanuljam és tovább kiáltsam a hit
keményen meglátogatott, szenvedéseinek és ineggyaláztatásának keresztje alatt roskadozó nemzeté prófétájának ezt az üzenetét:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában.
nek a hitét felébressze. Mert megérezte, hogy amely
Hiszek egy isteni ürtik igazságban,
nép elvesztette hitét az Istenben, az magárahagyotHiszek Magyarország feltámadásában,
tan pusztul el az élet sivatagán. Látta, bog)- amely
Ámen.
nemzet nem hisz önmagában, annak lehetett múltja,
de jövendője már nines. Felismerte, hogy amely kor
Nein mulaszt hatjuk el megemlíteni, hogy a ma
nem hisz többé az Isten igazságának örök diadalá
gyar Hiszekegynek mind a szerzője, Papp-Váry Hle
ban, az hiábavalóságok hajszolásában emésztődik
mérni1, mind megzenésítő je Szabados Héfa zeneakad.
fel. Tudta, hogy aki nem hisz a feltámadásban, antanár evangélikus.

BÁNAT ÉS REMÉNY
Földjét a földműves, ha megmunkálta,
Búzát vetett belé s leboronálta.
Gondját azután a jó Istenre hagyja,
Az esőt és napfényt őtőle kapja.
A szivem fölszántó bánat ekéje,
Reménymagot vetek tehát beléje:
Aztán minden gondot Istenre hagyok,
Ha úgy akarja, örömöt aratok.
Földulta földed háború ekéje,
Hazám! reménymagot vessél beléje:
Bízzál az Istenben és ne csüggedjél el,
Meglásd, aratsz te még édes örömmel.
Szigethy Lajos.

M. M. 1674-1684.
Irta: Porkoláb István.
Évekkel ezelőtt egy díszes, vaskos könyv akadt
a kezembe. Pacer Donát tudós bencés-tanár a Dömölki apátság történetét irta meg benne. És pedig
történeiróhoz s bencéshez méltó történeti hűséggel,
elfogulatlansággal.
Sok minden megragadott ebben az értékes

könyvben, de kiváltkép ez a kis fejezet kapott meg:
után kezdődik Kemenesalján az ellenre
formáció, ami különösen a papok, tanítók üldözésé
l>on, templomok, Iskolák elvételében nyilvánult.
Élénk példa erre Magyary Mihály kissomlói (Vasnt.)
prédikátor esete, akit Kozáry István nemes tíz esz
tendeig rejtegetett szőlőhegyi pincéjében“.
Ennyit olvastam a történelemben. — Szerettem
volna azonban többet is tudni: - Hogyan, miképp?
Keresgéltem elsárgult, papirosok, ráncos perga
menek között; érdeklődtem, tudakozódtam '— hasz
talan. Két és fél száz viharos esztendő elpusztított
minden emléket. Azt hittem. És nem kutattam to
vább.
Hanem e g y sz e r !...
Évekkel ezelőtt történt ez is.
Volt nekem egv szép, hűséges vadászkutyám.
És puskám is volt. Szerettem vadászni. Ez Magyarországon igazi nemes szórakozás volt. Csóka ma gyarországon üzlet. Éhez meg nem mindenki ért. Jó
magam legkevésbé. Tehát eladtam a puskámat, Auf
recht és Goldschmiedtéknek. — Nemsokára rá a
kutyám is itt hagyott, örökre kiköltözködött az öreg
vadkörtefa tövébe. (Azt hiszem, nem kívánkozik
vissza a sok kuvasz közé, melyekkel a mai vada
szok nagy zöme a demarkáeión túlra riasztgatja a
számozott .számú vadakat.)
De akkor még megvolt a puskám, a kutyám. És
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Az erő

Széljegyzetek

Soha ilyen kitűnő protestáns ifjúsági havi
lapunk nem volt, mint Az Erő, melyet tavaly óta
Karácsonyi Sándor szerkeszt. Annak az uj diáktípusnak kitermelésén fáradozik, amely munkatöbb
létével fogja visszaszerezni az országot és evangé
liumitatta, Krisztus sugallta mentalitásával tartja
majd a most elvesztett örökséget .
Az egyébként jól szerkesztett katholikus
Zászlónktól főleg abban különbözik, hogy emelni
akarja ölvasógárdájának látókörét, Ízlését, kibőví
teni irodami ismereteit, irányítani, tanácsaival támo*
gatni tanulmányait, mig a Zászlónk gyakran igen
leplezetlenül keresi a népszerűséget s nevelési szem
pontból csekély értékű.
Különösen érdekes' és értékes Az Erő „Uj Rákosi
Országgyűlés ‘ című rovata, amelynek hasábjain az
olvasótábor fontos diákproblémákat szokott megtár
gyalni. A tavalyi kérdés volt: „Érdemes |e tanulni?1’,
az ideinek címe: „Tánc, dohány, alkohol“. A hozzá
szólások örvendetes képet mutatnak a diákság ko
molyabb elemeinek állásfoglalásáról.
A lap kiadója az Ev. Kér. Diákszövetség, Buda
pest, Hársfa-utca 59/b. Előfizetési dija az első fél
évre 2500 korona.
Joggal elvárhatjuk az evangélikus szülőktől,
hogy diákfiaikat és diáklányaikat nem fosztják meg
eme szellemi és erkölcsi kincstől.
Schulek Tibor.

Irta: Gaál József.
Az iparostanoncok vallásoktatása.
A kér. kurzus vívmányaként lehet megemlíteni
az uj kultuszminiszteri rendeletet, mely a vallás ok
tatást kötelezővé teszi és megtartását is a többi tan
tárgyak közé helyezi el, szemben a korábbi rendelet
tel, mely csak megengedte, de kötelezővé nem tette
és pedig csak vasárnapra és nem a rendes hétköznapi
munkaidőben. Iparos és kereskedőtanoncokról van
szó. Az egyháznak mennyire fontos érdekéről van
itt szó — olyan becsületes iparosokat és kereskedő
ket nevelni, kik nem ismerik majd a hamis mértéket,
a silány portékát és a csalárd bukást, hanem a kér.
erkölcsöt és becsületet — kötelezővé kellenne azon
ban még tenni úgy a fiú, mint leánytaaioncokra
nézve az istentiszteletre való járást. Nagy kár, hogy
tapügyi bizottságaink az ügy fontosságára való te
leintettel nem állapítottak meg még most sem egy
séges tantervét.
*
' '
• “•
Ki fizeti a gazdasági cseléd után az iskolaadót?
A major, a puszták és tanyák cselédségének
gyermekeiről van szó. Ezek után az iskolai adót min
dig az illetékes uraság kell, hogy fizesse, tekintet
nélkül az ő felekezeti hovatartozandóságára. Ez nem
patronusi, kegyuri-féle dolog, hanem kötelesség, mert
az uraságnak vagy külön uradalmi iskolát kell fel
állítania, vagy pedig fizeti cselédeinek gyermekei
után kivetett iskolai adót az iskolafenntartó hatóság
nak. Mégis néhol megtagadják az adót! Behajtható^?
Tessék tisztázni a kérdést!?
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A Protestáns Országos Árvaház igazgatója,

Brocsko Lajos kir. tanácsos jövő év tavaszán
tölti be igazgatói működésének 50-ik, évét, mely
alkalomal az intézet volt növendékei őt ünne
pelni kívánják. E célból fölkéretnek az intézet
volt növendékei, bogy címüket és volt társaik
általuk ismert címét Papp Géza, VII., Erzsébetkörut 1. szám cimen közöljék.
egyszer is vadásztam. Igazabban nem is vadásztam,
inkább csak andalogtam. Mint őszi időben azok, akik
nek emlékei vannak. Az ősz arany pora szitálta a
ve.rőfényben úszó tájra. Révedezve néztem. Olyan
volt a táj, mintha kalotaszegi szép asszonyok hímez
ték volna színesre.
Margaréta csillagozta, százszorszép pöttyözte
réten mentem föl a kissomlói hegynek, a borgátai ha
tárban. I egy verem leeresztett kakasokkal pihent vál
lamon. Mellettem keskeny csalamádé zöldes-barnáit,
benne „keresett“ a kutyám. Majd erősen „huzni“
kezdett. Halkan, vigyázva lépkedett; nekinyult kar
csú teste idegesen meg-megreszketett. S fejét felém
fordította, figyelmeztetve: — Itt lesz ám valami!
Kézbefogtam fegyveremet. Követtem a kutyát
be a hegybe. Itt már elmaradt a csalamádé, kiveszett
szőlő helyén gazos bozót burjánzott. Ebben „húzott“
tovább a vizslám. Egy pinceomladéknál hirtelen meg
állt. — No, mi lesz? — Egy róka lyuk. Tehát semmi.
A koma megugrott.
Körülnéztem. Beomlott pince kövei meredeztek
reám. Kidőlt bedőlt falak, össze-vissza hányt fedél
iák. Itt-ott egy csomó zsupp, amit meghagyott a
szél. A falromokon szuette vastag tölgyfa-gerenda
feküdt keresztben. Hajdan a mestergerenda. Elég
épen megmaradt, szinte megkövesedett. Egy tekintet
reá s látszott, hogy jó pár száz éves. Üléssel kinált
—- rátelepedtem. A tarisznyából előkerült a pogácsa
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Kántorok iskolája.
Az Ev. Lapjá-ban az egyház elnöksége felhívta
híveinket a korálok helyes éneklésére. Bizony na
gyon jó lesz megszívlelni ezt, gyülekezeteinknek. A
— falatoztam. Közben tekintetem végigsiklott a ge
rendán s elmosódott évszámokon akadt meg. Bön
gésztem. És csakhamar tisztán állt előttem a gondo
latban hiányjellel összekapcsolt nyolc idomtalan
számjegy: „1674—1684(‘. Közte apró lyukacskák: a
szu odúja.
Megismételtem a számokat magamban: — Hi
szen ezek a magyar protestantizmus leggyászosabb
évtizedét jelzik! — S önkénytelenül merült fel a
kérdés: — Ki és miért véshette ide?
Figyelmesen nézegettem tovább a gerendát. El
hajtottam a reája boruló bokrokat, letéptem az
iszalagot. És arasznyira a számoktól, két iromba
betű vált teljesen láthatóvá: M. M.
Hirtelen megvillant valami az emlékezetemben:
Pacher Donát könyve! Magvary Mihály kissomlói
prédikátor és Kozáry István nemes esete. — Hátha
ez az a pince?!
Ahogy tekintgettem, tűnődtem, a hegypásztor
köszöntött reám. Öreg, jó-izü magyar, amilyenekkel
már csak a hegyekben lehet találkozni. Repült feléje
a szó:
.' ,
;; .,,
— De jókor jön! Kié ez a pince?
Kissé eltűnődve felelt:
— Bizony nem is tudom, most kié. De azt hallot
tam, hogy régebben a Kozáryaké volt. Csakhogy azok
kivesztek.
,. a _

1923

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

gyökeres munkát azonban mégis iskoláinkban kell
elvégezni. Merem állítani, hogy az éneklés a vallástanitás krémje, nemcsak. az elemi, de a középek* Iákban is. A leányiskolákban pedig különös súllyal
esik latba. A lutheránus éneklő nép. Minden gyüleke
zetben kötelezővé kellene tenni a karének megszer
vezését. Érdeke« egyébként, hogy (\sernoch herceg
prímás elnök lésével kát. zene szakemberek érteke?,
letet tartottak, hogy a kath. egyházi zenét úgy fejlő
désnek indítsák. A német klősterneuburgi mintára
kántoriskolát fognak felállítani — államköltségen,
— mely főiskolai jelleggel a pesti Zeneművészeti
Főiskola kiegészítő része lenne. Mily áldás fakadna
abból, ha mi is belevonhatnánk tehetsége« kánto
rainkat egy ilyen munkába!
■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Román rabságból
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le nem szállítottak a nagyváradi csereállomásra. In
nen nov. 17-én reggel cserével hazajöttünk.
Bizony — mi tagadás benne — a hosezu fogság,
annak teméntelen szenvedése kissé megviselt. De
csak a testemet! A lelkem épen került ki a szenve
dések kohójából. Ia*lki életem szempontjából csak
hála telt szívvel borulok le a szeretet Istene előtt,
hogy engem is elvezetett az én lelkem íletcheinanéjába s erőt adott nekem, hogy' zúgolódás nélkül ürít
sem ki a keserű poharat Igazat adok Wilde Oszkár
nak, aki azt mondta, hogy az a bürtönszenvedós,
amit egy magasztos ideál keresése idéz elő — csak
szárnyakat ad a lélek fejlődéséhez. Én a börtönben
ismertem meg igazán az Istent — a Szeretet örök Is
tenét! fitt tanultam meg hinni benne, — rendületle
nül, lelkent egész rajongásával és szeretet évsei. 8 ez
már magába véve is oly nagy kárjtóilás, amely kell,
hogy hálás érzésekkel töltse el lelkemet az Isten
iránt.

szabadult ki Irányi Kami/ szatmámémeti-i lelkész a
magyar-román
fogolycsere első
kiczeréltjeként.
Magáról a szenvedésekről — amelyeket egy Is
Ttja Budapestre hozta, ahol vallástanári állást nyei
tent
káromló
s minden emberi érzésből kivetkőzött
s ezzel kapcsQlathan kérdést intéztünk szomorú sor
nép zuditotr reám — most még nem nyilatkozom,
sának részleteire vonatkozólag s a kiszabadult lel
'lost pihenni vágyom családom körében, kiktől há
kész a következőket mondotta:
rom «>ztendeig voltam elszakítva. Majd ha kipihen1921
február 12-én
letartóztatott »a szat
mári csendőrség. Február 28-án lek isértek 12 tájiam íem magam, meg fogom ismertetni kálváriánkat nem
esik magyar honfitársainkkal, hanem a trianoni
mal a kolozsvári VI. Iiadtc»t bíróságához, amely
rongy ácsmestereivel is, hogy teljes meztelenségében
1921 okt. 7-én irredentizmus, kémkedés és összeeskü
Ismerjék meg dédelgetett kedvencüket.
vés vádja alatt 5 évi kényszermunkára Ítélt. A felső
katonai bíróság 1921 december 7-én megsemmisítette
ítéletét, s uj tárgyalásra* 1921. dec. 29-én Bukarestbe
majd ,lilaváj*a vittek. Uj tárgyalásunk a li-ik had
test bírósága előtt folyt le, amely 1922 márc. 16-án
újra 5 évi kényszermunkára Ítélt. Újra felebbeztünk,
felebbezésünket azonban Pella szenátor és egyik baj
társunk ügyvédje tanácsára visszavontuk, négyze
anélkül, hogy jó kávéjáról
tünk Jilaván 9 méterre a föld alatt tarthatatlan lévén
lemondjon ? Ezt eléri, ha az
1922 julius 15-én éhségsztrájkba kezdtünk, amelyet
Enrilo-t használja. Az Enrilo
11 napig álltunk. 1922. julius 31-én levittek Vacareeegymagában, jól felforralva,
tibe, ahol egész 1923. szept, 3-áig voltunk, amig csak

Hkar Ön
takarékoskodni

Tehát nem csalt a sejtésem: ez az a pince!
— Kár értük, — mondottam, — hogy kihaltak.
Nekem mégis az a fontos, hogy az övékó volt. A
Kozáryaké! Semmi kétség, Ma gyár y Mihály Jussomtól
prédikátor ebben a pincében rejtőzött egykor.
Mutattam a gerendát:
— Nézze, itt vannak neve kezdőbetűi. S az év
számok. Ki más, mint a bujdasó prédikátor véste
oda?! A rabsága emlékéül. . .
Az öreg nézte. Aztán homlokára bökött.
— Most már rémlik előttem . . . Gyermekkorom
ban beszéltek ám erről az öregek. Az apám i s . . .
— Rémlik, rém lik... — mondogatta. — *Kz az
a p in c e ... A Kozáry p in c e ... Az utolsó Kozáry
nem is régen halt m eg ...
Megsimogattam a kutyámat:
— Te vezettél ide, ö r e g ...
Azután levettem a kalapomat. Mngyary Mihály
emléke előtt vettem le, aki tiz évig rettegett és evett
penészes kenyeret ebben a sötét, nyirkos odúban. És
Kozáry* István neraeä emléke előtt'vettem le, aki tiz
évig rejtegette és táplálta egyháza lelkipásztorát. —
Miért? — Mert szerette az egyházát, a vallását.
Tiz érig!
Vájjon megtudná-e tenni ezt a Ma fia?
Istenem, milyen nagyok, erősek voltak a régi
magyarok, a régi protestánsok és milyen törpék,
gyengék a mostaniak!

minden pótléknélkülhelyeftesili a ma oly költséges
babkévét. Ízben legjobban
megközelíti a babkávéi és
amelletlzamatosabb. szebb
színű és összeállításánál
fogva nagyon tápláló, mert
az összes lápanyagokat
tartalmazza. Nagyon kiadós
és ezért a fogyasztásban
rendkívül olcsó, Enrilo a
legfinomabb babkávé-pótlék is. Egy kísérlet meg
fogja önt győzni. Ezen kü
lönlegesség kixáló minő
ségéért annak egyedüli
gyártói: Franck Henrik Fiai
szavatolnak.
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Pest és Buda
egyesítésének 50 éves fordulóját ünnepelték az elmúlt
héten. A főváros összes templomaiban istentisztelet volt
s mi evangélikusok is megemlékeztünk a vasárnapi
istentiszteleten erről az örvendetes eseményről.
Jellemzőnek találtuk azonban, hogy a hivatalos
-istnetisztelet a belvárosi kath. plébánia-templomban
folyt le.
Még jellemzőbbnek azt, hogy azon minden különö
sebb kifogás nélkül megjelentek az összes protestáns,
evangélikus fővárosi tisztviselők is. Mert nem tartották
bűnnek azt, hogy más vallásunk templomába elmenjenek.
És felfogásunk szerint igazuk volt.
D e ...
Nem várhatnék el fordítva is ugyanezt. Hogy ne
hirdessék kath. szószékről bűnnek azt, ha valaki protes
táns istentiszteleten részt vesz?
Amint mi tudunk másokról beszólni és gondolkozni,
ugyanazon joggal elvárhatjuk, hogy fordítva is ugyan
úgy legyen!

Misszió
Kina. Kínában az evangélium a diadalok
korát éli. 1814. julius 16-án keresztelte meg az
első protestáns misszionárius, az angol Morrison
ívébert az első kínait. De akkoriban még halálos
ítélet fenyegette azt a kínait, aki keresztyénné mert
lenni. Ez a keresztelés is csak titokban történhe
tett meg. Kina ellenkezése még sokáig tartott.
Csak a 60-as évek közepe táján nyitotta meg
egyes kikötővárosait az idegenek s ezek soraiban
az evangélium követei előtt. S akkor is, amikor
már az egész mennyei birodalom nyitva állott az
evangélium előtt s a kínai protestáns misszió nagy
szervezője, a csodálatos hitü Hudson Taylor a
misszió állomásoknak az egész óriási birodalmat
befogó hálózatát teremtette meg, a keresztyénséggel szemben való bizalmatlanság mégis fogva tar
totta a lelkeket. Ez a bizalmatlanság mint iszonyú
gyűlölet robbant ki 1900-ban a boxerlázadás ide
jén, 136 protestáns misszionárius és misszionárius
feleség adta ekkor oda életét a Krisztusért. Velük
együtt 48 misszionárius gyermek szenvedett vér
tanú halált. A keresztyénségiikért ugyanekkor le
mészárolt kínaiak számát legalább 20.000-re be
csülik. De a vértanú vérrel megtermékenyített
talajon eljött az örömteli aratás ideje is. Amikor
a háború kitörése előtt Mott János a protestáns
misszió „vezérkari főnöke“ bejárta Kínát, a kinai
nemzet szine-virága hatalmas,’ tízezrekre rugó tö
megekben tódult igehirdetésének hallgatására*
Mindezt most azért említjük meg, mert csodála
tos híreket olvasunk a kinai hadsereg generalisszirnuszáról, Peng tábornokról és evangéliumi mun
kásságáról. 20 évvel ezelőtt még megátalkodott
pogány volt. 1912-ben tért meg. S amióta térdet
hajtott a töviskoronázott Király előtt, azóta pá
lyája egyre merészebb Íveléssel tör a magasba.
Egymásután reá bízatott két olyan nagy tarto
mánynak, mint Senszi és Honan kormányzása.
Most pedig az ő kezében van a legnagyobb hata
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lom a mennyei birodalom seregében. Arról is be
szélnek, hogy a legközelebbi alkalommal ő kerül
a kinai köztársaság elnöki székébe. S ez a nagy
ember áldás nemzetére, mert szive a Krisztusé és
Isten országát nagy buzgósággal terjeszti had
seregében. Ez a hadsereg erkölcsi tekintetben
valóságos minta-hadsereg. Tilos itt a részegeske
dés, káromkodás, ópium szívás. Ez az erős fegye
lem keresztülvihető, mert a tisztikarnak és a le
génységnek túlnyomó része már keresztyén. S
egyre hatalmasabb rendek dőlnek Isten aratóinak
kaszái alá. 1921. májusában pl. egy vasárnap a
Feng hadseregének 960 tisztje részesülhetett a
keresztség szentségében. S a lelkeknek a Krisz
tushoz való fordulása egyre nagyobb arányokat
ölt. Ennek az esztendőnek elején olyan dicső nap
virradt a hadsereg Peking melleti táborára, ami
kor egyszerre 4100 katona lehetett a keresztség
által Krisztus vitézévé. Micsoda áldás az, ha egy
nemzetnek olyan fiai vannak, akik nem szégyen
ük, sőt terjesztik a Krisztus evangéliumát. Te,
kedves olvasónk, a magad helyén megteszed-e
azt, amit a te Urad t ő l e d vár. Szereted-e, val
lástételeddel dicsőited-e a te Megváltódat?
V

H
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Utóhang
Részletes tudósítások érkeztek a Kecskeméten leg
utóbb megtartott katholikus nagygyűlésről. A jórészt
protestáns Kecskemét méltóan fogadta katholikus test
véreit és nekünk is jól esik megállapítanunk azt, hogy
ott, ahol a katholikusok vallási életük mélyítésén dol
goznak, méltán számíthatnak a mi támogatásunkra és
a mi vendégszeretetünkre is.
Nem is itten van a feltűnő. Hanem a feltűnő a do
logban az, hogy a protestáns Kecskemét kevéssel előbb
a Magyar Protestáns Diákszövetség vezetőségét főiskolai
egyesülete utján felkérte, hogy az országos diákgyülést
Kecskeméten tartsa meg. A Szövetség e gyűlésre meg
hívta angol, francia és német nyomtatványaival a leg
főbb európai állam egyetemét a vendégszerető Kecske
mét fajai közé.
A propagandára és rendezésre is nagy összeget köl
tött és a dolog vége csúf kudarc lett. A vendéglátó város
ifjúsága ugyanis tudatta a Központtal, nem hetekkel
előbb, hanem 24 órával az összesereglett vendégek leutazása előtt, hogy Kecskeméten nem ér rá senki a gyűlés
támogatására és ha a vezetőség mégis le akarna jönni,
nem fog helyiséget találni.
(
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Saxlehner H u nyad i
term észetes

János

keserüviz hatása f e l f t l m n l l i a t a t l a n .
Spezialltások : foghúzás, logtöm és, fo g tisz titá s. L a p u n k o lv a 
só in ak °'o e n gedm ény.
Intézet nyitva : 6 ó rá tó l 7-ig, v a 
sár- és ü n n e p n a p 9 ó rá tó l 12-ig
D e n t is t

FENYVESI MENYHÉRT
I X .,

R á d a y -u .
Calvln-tér.
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hívek, férfiak nők, számszorint 125-en, szeretetlakomára.
megismerkedvén egymással, serkentvén egymást testvéri
szeretetro, összetartásra és egvházépitő munkásságra.
A régóta vajúdó pilisi ielkészválasztás aktái lezá
rultak immár az egyetemes törvényszék Ítélete alapján.
Reméljük, hogy a sok visszavonást felkavart ügy' hul
lámai végre elcsöndesednek és Honéczy Pál íolkész
in«gtalálja a módját annak, hogy a gyülekezetek életét
ismét a rendes mederbe terelje.

40 éves lelkész! jubileumát ünnepük nov. 25-én a
makóiak, lelkipásztoruknak, Draskóczy Edének, aki
meat tölti be lclkipásztorkodás.ának 40-ik évét. Az ün
nepem részt fog venni ilr. Raffay Sándor püspök is, aki
ezen a napon egyúttal kanonika vizitáeiót i» tart
Válasz körkérdésünkre. Az „Evangélikusok
Makon.
Igtpja“ utolsó számában megjelent körkórdóen)
A pesti magyar egyház lelkész« áütsztása ma, 25-én
a következőt szeretném válaszolni: Hála a jó I«
12 órakor kezdődik és tart este 6 óráig. Holnap 26 án,
tennok, boldog vagyok, hogy azt irhatoiu, hogy
d. o. 8-<ól d. u. 4 ig a l>eAk-téri iskolák nagytermében.
én az én lelkipásztoromtól nem vádiatok semmi
Jelöltek dr. Csengődy Laj«»s. Kemény Lijos, dr. Szuolyat, amit már eddig is bőségesen ineg ne kap
chovsxky Lajos, Szabó Gábor.
A fővárosi vallástanárok ügyét végre bosszú kísér
tani volna. Mindenben hűséges tanácsadóm, min
letezések után elfogadtató módon hajlandó rendezni a
den vallási kérdésnek nagvtudásu, lelkes meg
főváros tanácsa hitoktatási segély formájában. Igaz,
győződésű magyarázója, minden bajomban, a g 
hogy — a kath. érdekek kedvéért, de mégis köszönettel
godalmamban vigasztalóm, M>git. hogy el ne me
kell adóznunk ezért a megoldásért is, mert egy neh*z
rüljek a hétköznap munkájában, «le hogy* fölfelé
gond eloszlatását segíti eiö.
•törekedve,
a lelkiekkel foglalkozva, mindig uj
Békésg ynla vármegyei székhely, történelmi neveze
erőt és kedvet kapjak kötelességeim teljesítésé
tességű váro-s két róm.-kath. éa két román parochiával.
l»ez. Igen tisztelt Szerkesztőség! Ezt felelhetem
A ref. testveregyház 7000 lelket számlál, a baptis'a
'.rytilekc7et is erősen szervezett. M«*st alakult meg az
kérdésükre, boldogan teszem ezt a bizonyságtételt
evang. egyház, melynek első missziói lelkésze Kemény
arról, aki a legnagyobb önmegtagnriással mun
Gábor f. bó l én lett beiktatva. — hr. Szel»crényi Lajos
kálja igy' minden egyes hive lelki életét. A mai
arad-békési fóeeptres vczeP'-Mt alatt megjelent Kutby
postával küldök a mi kedves lapunknak 10.00O
ÍH-zső érvét. ügyvivő. \ idovszky Kálmán békéscsabai
koronát. Kiváló tisztelettel Bárdos Lajosuk.
vailáAanár, ki 10 éven át pastorizálta a feánvegjházat.
Felügyelő-« ila szlis. Az orosházi ev. egyházközség
Korosv csabai felügyelő. Kell fóginin. igazgató, Krutdr.
Hikádi
Antal lemondásával nrngüresedett felügyelői
schnitt főesperes, az ifjú lelkeez édesapja, és a békés
állápra egyhangúlag Csizmadia Alidra« nemzetgyűlési
csabai nóegylet küldöttsége, kik a pályaudvaron történ»
szívélyes üdvözlés után Tangyei Endre főszolgabíró há képviselőt választotta meg.
A Magyar Keresztyének Naptára :u 1921. évre már
zánál találtak testvéri ellátást. — A gyülekezet éveken
át a város egyik iökolatermébcn tartotta havonként egy szeptember elején int^gjoh ut a szokott változatos tarta
lommal. Történelmi, külmissziói « a mai «‘hűből való
szer istentiszteletét. A baptista gyülekezetnek van a
elbeszélések, |>olitikni. «‘gészségügyi s gazdasági tudni
városi építkezésnek megfelelő két imaháza. A kiseblret,
valók, költemények, építő és evangélizáló cikkek váltják
200 ülőhellyel, szószék és hannóniummaj felszerelve
rendelkezésünkre bocsátották, megengedvén egy oltár egymást benne. A szöveg közt szép és érdekes kép«»k
találhatók az egyházi és egyesületi életre vonatkozólag,
nak a megépítését, feszület, oltárkép, gyértyatartókkal
továbbá vallásos vonatkozású karríkaturák. A csinos
stb. történt felszerelését is. A beiktatási és oltáravatási
fedéllel ellátott naptár minden más protestáns naptárnál
ünnepélyen pedig elöljárósága által képviseltette magát.
olcsóbb, alapára csak 1-30 K, vagyis mostani ára
Hendelkezésünkre bocsátotta imaházát e szavakkal:
2340 K. Megrendelhető a lbűhánia-könyvkereskedésljen.
..Az Ur Jézus Krisztusnak ős az ő evangéliumának haj
Budapest, VIIL, tíynlai Pál-utca 9.
lékot kívánunk adni.“ A ref. egyház küldöttsége a lelkész
Ár ahaujszántói gyülckekezot szépen sikerült vall«
és főgondnok vezetése mellett jelent meg. a legőszinmos estét rendezett november 18-án. Az estélyen Varga
tébb szeretetről és a legmesszihb menő támogatásról
László helyi lelkész imádságában kérto áldását össze
biztosítván az evang. testvéregyházat. Bőt mi több,
egy református cgyháztag egymaga 120.000 koronát
jövetelökre. Kitvetkező szám Czékus Jolán szavalata
volt, ki Kecskeniéthy: Jairus leánya c. költeményét
adott át a lelkészi fizetés emelésére. — Az oltáravató
a<lta elő. Az estély fénypontja Paulik János nyiregyéa beiktató beszédet Kuthy Dezső tartotta Lukács IX.
házi lelkész, a Mel«? elnökének előadása volt, ki az állami
51—57 alapján. Ez a fáradságot nem ismerő, a leány
elemi iskolába járó ev. növendékek ..Dicsérd én lelkem
gyülekezeteket és szórványokat sorra felkereső, missioa dicsőség örök királyát“ c. éltekének elhangzása után
náiius főmester, hatalmasan felépített, a hit meggyőző
lép az oltár elé és ntográzó vonásokkal mutat reá a
erején előadott beszédével hatott a lelkek mélyére. Az
..Szebb magyar jövő útjaira“, melyeket a szilárd kér. hit.
ifjú lelkész Róma X. 11—12 alapján tartott szívből
/ eredő és sziveket érintő, könnyeket fakasztó beköszön egymás megbecsülése és szorgalmas munka által vél
megtalálhatónak. Kovács Giziké és Liszkay Böske, «'niatője után dr. Steberényi főespercs megáldotta a híveket.
mint Gócsnton Mihály és Weis/. József énekélték el
Az offertorium eredméuyo 125.000 korona. Oltárteritö,
„Mester a bősz vihar dühöng“ c. éneket. Ezután egy
biblia, .szentedények, oltárkép, feszület, gyertyatartók
nagyon kedves szánt következett, Itat elemista gyermek
stb. egyesek ajándékai. A templom és papiak telkét a
lép az oltár elé, hogy előadja Sántha Károly életképét
gondnok adományozta. Stéber Mihály presbyter egyelőre
a „Hungáriát“ és pétiig Hungáriát Maczkó Erzsébet, Jó
szabad lakást bocsát a lelkész rendelkezésére. Az isten
teszteletet követő közgyűlésen megválasztatott az egy barátot Pcllik Éva, Ellenséget Kiss Mariska, Tudományt
ház és nőegvlct tisztikara. Tiszteletbeli felügyelő lett
Zsiska Jncika, Evangéliumot Plaohy Margitka és Vak
Ladies László, felügyelő dr. Vángyéi Endre főszolga hitet Csernay Erzsébet személyesítették meg. Ismét, a
bíró. — Délben első alkalommal gyülekeztek egybe a
helyi lelkész imádkozott és a Himnusszal ért végett s
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gyönyörű ünnepély. Utána offertorium volt, mely 80.100
a kéz. Minden igazi keresztyénnek ezeket busásan kell
koronát eredményezett, amely összeget a toronyépitéei
kamatoztatnia Isten országa számára. N agy
Janka,
akcióhoz csatoltak. — Az egyház vezetősége úgy tervezi,
Csepregi Zsuzsika és Szabó Duci ügyes, átérzett és
hogy az ilyen előadásokat 2— 3 havonkint meg fogja
nagy hatással előadott szavalatai tették kedvessé a dél
ismételni; Isten gazdag áldása kísérje az egyház ebbeli
utánt. — Itt említjük meg, hogy a Leányegylet tagjai
törekvését.
szorgalmasan kötnek és horgolnak a szegény gyermekek
250.000 koronát adományozott az Ecclesia R. P. az részére m eleg ruhákat, melyekhez az anyagot az ev. N ő
egyetem es lelkész-nyugdijintézet számára annak az elis
egylet szerezte be. A két egyesület dec. 9-én karácsonyi
merésnek a kifejezésére, amellyel tartozik az cvang. eg y 
vásárt rendez. Ugyancsak az Ev. L eányegylet tagjai
házaknak, hogy a R. P. harangakcióját oly szép megér
árusítják nagy buzgalommal Szalay Jolánka alelnökiül
téssel felkarolta. Szebb célt a támogatásra nem találha vezetésével az Evangélikusok Lapját.
tott volna az Ecclesia igazgatósága. Köszönet érte
Az evangélikus Dobó Katica leánycserkész-csapat
nyomorgó nyugdíjasaink nevében.
nov. 18-án jól sikerült ünnepélyt rendezett a Deák-téri
Hősi emléktábla-leleplezés. A sárvári kicsiny cvang.
díszteremben. — Elvi szempontból még foglalkozni fo
egyházközségben az evang. leányegylet m integy 800.000
gunk a loánycserkészet problémájával.
korona költséggel a világháború 28 hősi halottjának
Rövid pár sor az egész és mégis sok minden
emlékére a templom falába m űvészi márványemlék
van az alábbiakban, amit a békéscsabai ev.
táblát állíttatott, amelyet f. hó 18-án hatóságok, hivata
Leányegylet küldött hozzánk: Október 31-iki re
lok és testületek jelenlétében esperesi megbízásból
formáció-ünnepélyünk jövedelméből mai napon
Varga József sárvári lelkész avatott fel. Megjelent az
feladtunk postautalványon 50.000 K-t s kérjük,
ünnepélyen Vitéz Artner Kálmán tábornok, szombathelyi
hogy ezen összeget, mint adományt az Evangékörletparancsnok is.
Vecsésen f, hó 18-án kedves, meghitt vallásos dél * likusok Lapja céljaira felhasználni szíveskedje
utánt élveztek a hívek. A szép műsorból kiemeljük
nek. — Köszönet a ránkgondolásért. Bár volná
Grescho Ilonka bájos szavalatát, Horváth Sándor: Oh
nak igy sokan! Álékor egyházunk közhelyzete
mint szeretlek c. költeményének mélyen átérzett tolmá
más képet mutatna!
csolását. Léderer Károly ur finom technikával klasszikus
Állásközvetitési állandó rovatot nyitunk .Szövetsé
hegedű számokat adott elő.
Sallay Ilonka gyönyörű
günk és egyházunk tagjai számára. Akinek bármilyen
szopránja két jól m egválasztott hozsánna-énekben ra
betöltésre t^aló állásra vagy arra képesítése van, tájékoz
gadta magával a lelkeket. Igen kedves volt Götz Giziké
iassa lapunkat, hogy az evangélikusok egym ással való
irredenta szavalata is. Gaudi László vallástanár .,A
együttm unkálkodását ezúttal is megkönnyebbitsük. —
könyvről“, Pap Ferenc vallástanár pedig „A biblia első
Személyes jelentkezéseket a „Holmi vásár“ (IV., D eák
lapja“ címmel tartott a hallgatóság figyelmét lekötő, ta
tér 4 I.) is elfogad.
nulságos előadást.
Minden szerdán d. u. 6 órakor a fasori gimnázium
Munkatársaink sorába szives készséggel belépett termében a fasori Lutlier-Szövetség tart előadást. Porkoláb István jeles tollú írónk is. Szives szeretettel üd
Raizpályázat. A Deák-téri ifj. egyesületek vezető
sége pályázatot hirdet eg y később megindítandó ev. ifj.
vözöljük és közös eszményünk: egy jó lap megvalósításá
lap címlapjához szolgáló, s az „ifjuság“-ot jelképező
hoz egy lépéssel közelebb érezzük magunkat.
rajzra. Határidő: 1923 december 31. A három legjobbat
Három kultur-estélyt rendez a Deák-téri Luthermegjutalmazzuk.
Szövetség ifj, szakosztálya és pedig: nov. 4-én, vasár
Lapreklainációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
nap este pont 7 órakor: vallásos estély, nov. 11-én este:
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest, VI..
tudományos estély és 18-án este: irodalmi estély. —
Belépődíj nincs!
Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.
Kötelessége minden evang. ifjúnak és leánynak
A kiadásért felelős: Dr. Csengődy Lajos.
részt venni az ev. ifjúsági életben. A serdülő ifjúság
köre: a Konfirmáltak E gyesülete, az érett ifjúságé: a
Deák-téri I.uther-Szövetség ifj. szakosztálya. Evang.
ifjak és leányok álljatok mellénk és segítsétek m egvaló
sítani az ev. egységet!
Az emlékező kegyelet zászlóját nekünk is meg kell
hajtanmik az augusztusban elhunyt gróf Hoensbroech
Pál emléke előtt. Aki a németországi nagy kultúrharc
legnehezebb napjaiban lépett ki a jezsuita-rendből és
számos iratával támogatta a protestantizmus ügyét.
N ői szabó. A n g o l és fran c ia m u n k á t legelőnyösebben készít.
Nagyszénáson is megalakult a Lutlier-Szövetség, és
a lelkes alapítók reményt nyújtanak arra, bogy szén
munkát fognak -végezni.
Vallásos délután. Az orosházi ev. Leányegylet
nov. 18-án, vasárnap délután rendezte első felolvasó
A hegyaljai ev. egyházm egye elnöksége pályá
zatot hirdet a lemondás álta 1 m egüresedett arnóti
délutánját. Az egyházi tanácstermet zsúfolásig m egtöl
(Borsód-m.) magyal* nyelvű kongruás, lelkészi állásra,
tötte a közönség. Domaniczky Irén elnöknő m egnyitó
am elynek javadalmához az egyháztól évi 677 kor. és
beszédében a inai üzér és sivár lelkű világban a lélek
29V2 kataszhold föld tartozik; kellően felszerelt pályá
művelésére hívta fel a figyelmet s ilyen akar lenni a
zatok f. ó. deczember hó 5.-ig az esperes! hivatalhoz
Leányegylet kéthetenként rendezendő vallásos délután
D iósgyőr Borsód vm. küldendők.
jai. Kovács Andor esperes olvasott fel „Tőke és kamat1*
Lichtenstein László, egyházm. felügyelő.
címen. Felolvasásában élénk színekkel ecsetelte, hogy az
Arnót, 1923. nov. 18.
Nemes Károly, főesperes.
embernek Istentől nyert nagy tőkéje: az idő, az ész és

sósborszesz
Mindenütt kapható!

GRANDINER J. VII., Nefelejts-utca 10,1.11.

Pályázati hirdetmény

Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymező-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).
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Advent

A fe ltá m a d á s fe lé

A mindig megújuló és mindig feltámadó re
ménység ünnepsorozata ismét leköszön tött.
A szent vágyódás. várakozás, egy igazibb
világ elérkezésének a vin is» hullámzik ma a keresztyénség millióinak a lelkén.
Minél gonoszabb, minél elvetemültebb ez a
világ, — annál erősebb a remény: nem lesz ez
mindig igv!
De ma még igy van!
Teli az élet a legdisszonánsabb hangokkal.
Mentői mélyebben hallgat az Igazság, annál han
gosabb, annál kurjongatóbb a szava a Hazugság
nak! — Minél lágvabban dalol szent égi danákat
a Szeretet, annál őrültebben ordit, hörög a Ovülölet. S minél áhitatosabb a Jóság. annál erőtejjesebbben és vadabban dobja le álareáját is a Oo
noszság!
Mi keresni valója van annak a szent Kisded
gyermeknek, az adventi királynak, mi keresni
valója van idelent nálunk?
Hisz, aki elhiszi, hogv ö az Isten testetöltdtt
Jósága, 8 aki odaborul lélekl»en az ő bethlehemi
jászola elé. azon átgázol az élet! Elhajtják nyáját,
elragadozzák, zsákmányul eitik javait, ha az élet
liarcában egyszer-egyszer ellágyul! S aztán. Ka
anyagi javaitól megfo«ztottan magára maradt:
még az adventi király álomképe is elfoszlik sze
mei előtt. . .
Mit keres ma az adventi király közöttünk?
Semmit!
Es mindenkit! Nemcsak azokat- akik már
henne vannak a köröttünk lágyan hullámzó Szeretet-tengerben. Hanem azokat is. akik kikergetni
szeretnók ö t világunkból.
Mindenkit keres advent ígérete. Az Isten vi
lágát nvitja meg előttünk. Egv magasabb életsikban való mozgás lehetőségét nyitja meg előttünk,
amelvl>en elsimulnak a sárban való életnek diszszonáns hangjai. Elosöndesodnek az emberlélek
kel egvüttjáró hazugság, gyűlölet, gonoszság vad
hörgései. Ezeknek nincs szaluik odaát! Ahová
mindnyájan hivatalosak vagyunk!
Az ádventi harangszó ismét beleesemíül az
élet vásári zajába. S
fi
Akinek van fült? a A
hallgasson, figyel
jen fel reá!
i * s . J/*

Az öntudatra ébredés mindég a képtelen
ségig túlhajtott tespedö lelki állapotnak termé
szetes és életrevaló következése. Ilyenkor tekint
jük át mulasztásaink sorozatát és szinte szégyen
kezve iparkodunk azokat jóvátenni. Erélyes elha
tározásaink egymást követik, jól megy minden,
mihelyt azonlwin a szót tettnek kell felváltani,
megtorpanunk, önmagunkkal újból alkuba bo
csátkozunk és azután ismét elalszunk. így van ez
ma is a keresztyén önvédelemnek idején. Abban
a keserves tudatban, hogy fogyatkozása inkát
ós gyarlóságainkat nem szívesen valljuk be még
önmagunknak sem, fáj a komoly megábaszállás
sál járó önelemzés. l*edig ezt a számvetést el kell
végeznünk, ha alkotni akarunk. Mimiéi tárgyilagosalib ez, annál szilárdabb lesz a reá építendő
alkotás alapja. Hát mit akarok én arra alapítói?
Egy életet annak minden szépségével, tanulságai
val, tévedéseivel és csalódásaival. Az önmegisme
rés szilárd alapja nélkül azonban olyan a mi éle
tünk, mint az imbolygó lidérczfény, mely nőm me
legít, nemi világit, mert hiányzik belőle a keresz
tyén öntudat életet adó, reményt fakasztó sugara
és ennek minden alkotó eleme. Kietlen, kísérteties
fény, mely félrevezet, tántorít- rémit és soha meg
nem nyugtat. Mit jelenthet hát ma az a fogalom:
keresztyén öntudat? Talán különböző időben
mást. jelent az? Nem, de mai jelentősége jelleg
zetesebb, fontosabb. Miért? Mert ennek ma nem
csak feltámadásunk eszközének kell lenni, hanem
éles fegyverének is a sok támadással szemben.
A keresztyén öntudatnak két jellegzetes al
kötőeleme van. u. m. a becsületesség és a megbo
csátó szeretet. Fegyvernek nehéz a kettőt elkép
zelni akkor, ha azokat értelem nélkül, közömbö
sen kezeljük.
De mi tulajdonképpen az a becsületesség?
Az erkölcsi világrend alania, melyből minden
igazság kisarjadzik. Uj élet kutforrása, mely a
krisztusi evangélium erejénél fogva csak a jót es
az igazat keresi és cselekszi. A becsületesség min
den tettünket formáló és szabályozó olyan erő.
mely az emberi energiákat céltudatosan az egye
temesség javára használja ki és értékesíti. Ezt
ma, az egyéni önzés és anyagiasság idején külö
nösen jegyezzük meg. Ez az erő ma érvényesülé-
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seért szinte sziszifuszi munkát végez. Az emberi
lélek összes ható erőinek eredője — m indig á lta 
lánosságban szólva — m essze eltér a k eresztjén
öntudat eme jellem ző sajátosságától. Ennek pedig
az a következése, hogy a g yű lö let, súrlódás és
egyenetlen ség za va ro s szö v e d é k é tő l á tita to tt k ö z
életünkben csak nehéz kü zd elm ek árán tu d m eg
áldani a tiszta evangélium alapjára h elyezk edő
keresztyén becsület. P edig addig, vnig i tt ennek a
becsületnek az ő t m egillető te k in té ly t nem b izto 
sítju k, m íg az m in d en k ivel és m indenei szem ben
érvén yre nem ju t, m ig az minden munkánkban
vezérlő csillagunk nem lesz: nem zeti újjáépítő
munkánk legfeljebb csak a m eglevő, de nem a k í
ván atos ütem ben fog haladni. És ha én mindezt
éppen ma, a keresztyén irányzat jegyében (?)
működő nemzeti újjáépítés idején tartom szüksé
gesnek leszegezni, evvel csak arra az óriási, nem
zeti és önzetlen munkára akartam rámutatni,
m ely elsősorban reánk evangéliusokra vár. A
velőkig ható b ecsületesség valam elyes von atko
zásban álló szem pontjának a fejtegetése nem sza
bad, bog}'- a lelkész szent beszédjéből hiányozzék.
A keresztyén öntudat m ásik alkotó eleme a
m egbocsátó szeretet. M eggyőződésem szerint bár
milyen kérdést az ideális alap szem elöl té v e szté se
nélkül olyképpen kell kezelnünk, hogy lén y eg é
nek érvényesülését elősegítsük. Ebben a törekvé
sünkben tehát a célhoz vezető eszközöket kell
mindenkor helyesen m egválasztani tudnunk. Ez
pedig csak akkor és ugv történhetik meg. ha ezt
a kérdést egyén en kén t, a bosszú, a m egtorlás
szándéka nélkül kezeljük. E vvel az eljárásunkkal
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pedig annak az elérése legyen a kifejezett célunk,
hogy a rossz ne ism étlődhessen. Tartsuk mindig
szem előtt azt az igaz m ondást, hogy igyekezzünk
m indent előbb m egérteni, hogy m egbocsáthassunk.
Ha azonban oly esettel állanánk szemben, m elyet
m egérteni nem tudunk, azt is a m egértő szeretet
jegyében intézzük el azonban olykópp, hogy a
szeretet gyen geségn ek soha fel ne tűnjék. A szere
tetnek gyengeségként! felfogása m agát a szeretetet hozza fonák helyzetbe. Mi m ég koránt sem
állunk a tökéletesedés azon a fokán, hogy a szere
tetnek eszm ényi értelemben v ett alkalm azását k i
vétel nélkül gyakoroljuk. Csak a fokozatos tö re k 
v é st lássuk ebben az irányban, — akkor már e le 
get tettünk ennek a kötelességünknek. Mi többet
nem tehetünk. Majd csak akkor, Tia „eljön a Te
országod.“
A becsü letességet és a sze re te te t talán egv
m ég magasabb eszm énynek, az igazságnak a szol
gálatába kell áliltanunk. Isten országa ezen a
földön csak ennek a három erőnek közrem űködé
sével épülhet fel. Mindnyájunk kötelessége ebben
a munkában tehetségünkhöz mérten résztvenni.
Feltám adásunkat tehát csak akikor szolgálhatjuk
igazán és eredm ényesen, ha abban a világn ézeti
harcban, m ely m ost v ív ja döntő tusáját v ilá g 
szerte, nem csak virul, de Szentlélekkel m egkeresz
telt keresztyének nek bizonyulunk, va g y is ha a
tiszta Evangélium i alapról m agunkat semmi földi
jó kedvéért lesodortatni nem engedjük.
B üszke k e resztyén ön tu datu n k k ö telez erre!
Erőt, a győ zelem k ivívá sá h o z csa k ez adhat!
V ité z R aics K á ro ly tábornok.

B IZ A L O M .

Őszvégi levél

. (GEIßEL.)

Kicsi Lány!
Őszvégi hangon szólok Hozzád, ahogy most az
erdő busong. Tudod, Édeske: a Kiserdő . . .
Kérdezed: — Miért ilyen a hangom? —• Istenem!
Az emberek hangja is csak olyan, mint az évszak.
Tavasszal meleg, nyáron forró, ősszel halk. Olykor
könnyes, mint a megtaposott avar. És télen? —
Majd fogod hallani, Kicsim . . .
Azután, lásd, sajnálom is az őszt hervatag ró
zsáival, enyhe sugáraranyával s a sok-sok mesével
együtt, amit. egymásnak mondottunk. Az őszt,
amely után a tél következik. A Télé . . . Amikor
megáll a nagy természet kezemunkája . . .
Elment az ősz. Elment a nyár után. (Majd én
is elmegyek utánad.) Lehullott a fákról az utolsó le
vél. Lásd, kis Lányom, az öreg diófán nincsen már
egy sem, mind alatta a földön, hatalmas rétegben.
Ellepte a kis padot is.
Emlékszel? A kis pad! . . . Nyár volt . . . Fö
löttünk örvösgalambok súgtak-bugtak . . . És búg
tál Te is . . . Én is . . . Azután messze mentél . . .
És elmentek a galambok is . . . De ők párban köl
töztek el s nem fáj egyiknek, hogy hideg szellő fosztorgatia a fészküket . . .
Naponként kimegyek a kis pádhoz. Ez*a sétám:
odáig és vissza. Tizszer-tizenötször. tudom is én,

Mondd meg iiekem kedves madár*.
Szárnyadnak röpte merre száll ?
Mit kérdezed ?
Szivem vezet,
Ez a jó útra rátalál.
Kedves madár, azt kérdeném,
Mivel kecsegtet a remény ?
Szelid határt
És illatárt
Es vij tavaszt remélek én.
Sohase láttad édened,
És mégis oly erős hited ?
Szód, szód után
•Játék csupán,
Felelni nem tudok neked.
Követve hite csillagát,
Röpült a nagy víztükrön át:
Szelíd határt,
És illat árt
És uj tavaszt ott megtalált.
Fordította SZIGETHYLAJOS.
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A felekezeti kántor
iam tOK lizetesúgye
Érdekes vobm kimutatni, hogy Mária Terézia
előtt, hány kisebb-nagyobb falunak volt tanítója,
kantora es kántortamtoja. — De ha a királyné jónak
latta elrendelni, hogy minden faluban népiskola le
gyen, akkor sok ieuetett azok száma, ahol tanító
egyaltalaban nem volt.
Volt azonban erős lűtü, élő keresztyén és k e
reszténység, voltak lelkes egyházközségek s ezek te
kintélyes részé valószínűleg akkor is rendelkezett
kantorral, mikor tanítójuk még nem volt. Ezen kán
torok a gyülekezet tehetségéhez mért fizetést is él
veztek s ez volt az eredeti úszta kántori fizetés. E
kántorokból lettek idővel tanítók s igy kántorok és
tanítók, röviden: kantortanitok. A nzetést is való
színűleg megtoldottak s lévén a javadalom nak egy
a forrása: az egyházközség *kasszája, nem is különí
tettek el kanton és tanítói javadalomra, hanem fizet
ték kántortanitói, tanítói v. kantori fizetés címén.
Mikor azonban már nemcsak az egyházak, ha
nem az állam is kezdett törődni a népoktatás szent
ügy évei, s szükségessé válu a tanítói javadalmak
egységesítése, a nyugdíjügy valamiképem rendezése,
m egjelent a vkm. urnák 18U3. évi junius 30-áu ki
adott 2U.751. sz. rendelete, melynek alapjáii minden
állomásról s annak javadalmáról felvétetett ama javadalnü jegyzőkönyv, mely azóta állandó hitelességű
közokmánnyá vált. E javadalmi jegyzőkönyvekben
a tételek tanítói, kántori és szétválaszthat.^lan k;uitortanitói cím alatt vétettek fel.
Ha ezen jegyzőkönyveket vizsgáljuk, azt tapasz
tal juk, hogy a tételek a felvevő bizottságok szerint
kinőni ele módon biraltattak el. Ha, a bizottság a tahányszor végigmérem az udvart, a kertet- A kis pad
nál meg-megailok. Emlékezem. Azután be az író
asztal mellé. A munkához. Ez a szórakozásom: a
munka. «*- Idővel rájön az ember: tulajdonképpen
nincs más dolga, minthogy dolgozzék. A munka: a
legfőbb földi jók közül való. Az álom után követke
zik. Rajtad kívül nem is kérek mást a jó Istentől,
csakhogy aludni tudjak és dolgozni. Akkor majd
süthetsz jó puha kenyeret, kicsi Lányom . . .
Újabban nagyon sokat dolgozom. (Tudod:
kiért?) Talán ez az oka, hogy estére kelve, szokat
lanul kifáradok. Szemem előtt összefutnak a betűk
8 kezem meg-megreszket. Ilyenkor jól esne pihe
nésül falatnyi szórakozás, csakhogy itt nincs semmi,
senki. — Borzasztók ezek a vidéki kis városok!
Csurom lelkisivárság. Mintha a falu és a nagy város
minden szemetjét ezekbe söpörné be a szél — olyan
bennük az élet. Élvezhetetlen. Különösen az esték
csúnya-feketék. Már előre félek tőlük s mikor lidércszemével benéz az ablakomon — megborzongok.
Édesanyám tegnap észrevette.
— Fázol? — kérdezte.
És befütött. Az idén először. Észre sem vettem,
— dolgoztam, hogy ne lássam az Estét — csak arra
bttem figyelme-, duruzsol a kályha. Vigan pattogott
a száraz fahasáb, szinte muzsikált. A rácson át ki
nézett a parázsszemü tűz. Hivott. Langyos-meleg,
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ni tónak jóindulatú támogatója volt, akkor a számot
tevő tételek „tanítói ja v a d a lo m b a kerasztedtettek.
Lóvén pedig a „tanítói javadalom“ a tanitó-nyugdijba számitó alapigénye, nagyon természetes, azon
volt minden tanító, hogy minél több tétel minél ma
gasabb piaci egységárban vétessék jegyzőkönyvbe.
Olyau lényeges kérdés volt ez, hogy valamelyik ál
lásra pályázók első érdeklődése az volt: mekkora a
nyugdíjba számítható „tanítói javadalom“? Lsmerek
olyan tanítót, ki az egyforma javadalom dacára el
cserélte helyét csak azért, mert uj állomásán 305 ko
ronával nagyobb volt) a nyugdíjigénye.
Egyházi hatóságiunk jóakaró elnézését, mellyel
a „kántori“ javadalomnak „tanítóira“ való átkeresz
telésé* meg nem gátolta távolról sem nehézményezaük.
Hanem végtelenül fáj és jogosan elkeserít az,
bog}’ az állam az ö kébkulaesosságával ezen helyzetet
.kihasználja s az egyházakat a káirtortanitókkai
együtt megkárosítja. Mert az, amit az állam a fele
kezeti tanítóság lizetésrendezésenél most. végez, az
páratlan a maga nemében, mert igazságtalanul sújt
nemcsak bennünket kántortanitókat, lianem a fentartó egyházközségeket is. Keresztül gázol autonó
mián, javadalmi j*gyzökönyveken, hiványokon s
nem törődik a nyomában fakadt anyagi és erkölcsi
kárral; a födolog, hogy látszólag megtakarítson né
hány milliót ezeknek a bőrén.
Illő tisztelettel kénljük az egyházközségek ér
dekében:
l^uo jure — diktálja az állam az egyházközség
keserves adófilléreit más célra, mint amire azt auto
nóm jogánál fogva szánta?
t^uo jure — számítja az állam a kantornak biz
tosított javadalmat tanítói fizetésnek, mikor az egy
házközségek autonóm joguknál fogva azért adnak
mesélő hangulat ömlött el a szobán. Gyerekes öröm
fogott el:
— Ni-ni, ég a kályha!
Édesanyám örült az örömömnek s együtt leül
tünk a kályha mellé. Néztük a tüzet. Különös, sem
mit sem látni benne t's mégis annyi mindent! Látni
mindazokat, akikkel valaha együtt ültünk a kályha
mellett. — Lásd, Kicsim, eljött hozzám ö is; 0 —
a halott. De ne hidd ám, hogy kisértön, lelketháboritón; ó nem, szelíden jött, ajkán azzal az igéző mo
sollyal, amelyre azt mondták a hódolói: -— Olyan,
mint áz áldás! — Ugytetazett, nézett ream szelí
den, gyógyítón. Arca halovány volt, éjszemei tűz
ben égtek. Vakitó-fekete hajában mintha egy szál
margaréta csillagozott volna. Ez volt a virágja. Ki
vette a hajából és nyújtotta felém: — Nesze, Szi
vem! — Mint életében. Nyúltam a virágért . . . és
édesanyám megszólalt mellettem:
— Mire gondoltál?
Zavarta n rábámultam:
Miért kérdezi, édesanyám?
— Mert — mondotta — »Íven hnldotraa még
nem is láttalak mosolyogni.
Igaz: ritkán mosolygom.
Néztük tovább a tüzet.
Meghűltem kicsit, pici Lányom. De ne ijedj
meg. csak nagyon kicsit. Torkomba csapott a köd.
Inkább a légcsőm, mint a tüdőm. Holnap már
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kántori fizetést, hogy akár önálló kántoruk is
legyen?
Quo jure vet az állam a tanítói fizetések revideálásánál az egyházakra uj, elviselhetetlen valori
zált terheket, mikor azok több 100% iskolai adót
fizetnek, mialatt más községek, hol állami iskolák
vannak, potom 5% iskolai adón felül semmit sem
fizetnek?
A felekezetek tartják aránytalan és közvetlen
adózással a saját, közvetett adózással pedig az állam
iskoláit is!
A kántortanitók fizetési ügyén illetőleg pedig
őszintén kijelenthetem a következőket:
Egy fillérrel sem akarunk előnyben lenni a ve
lünk egyenlő szolgálati idővel rendelkező kartársak
nál — mint tanítók! De joggal kívánhatjuk, hogy
— miután különleges, kántori szolgálatot teljesí
tünk — külön kántori javadalmat is élvezzünk. Sőt
tovább megyek — bár közvetlenül nem vagyok ér
dekelve, de igazságérzetlem diktálja, — hogy az a
tanító, aki lelkészi szolgálatokat is teljesít, azért
még külön honoráriumot kapjon. Ha az a levita
kántortanitó jó arra, hogy pap, kántor és tanítója
az eklézsiának, akkor az állam ne sajnálja tőle a
többszörös javadalmat sem!
Meg vagyok róla győződve, hogy egyházi fő
hatóságaink az elmondottak igazságát teljesen át
érzik, a kántiortanitók sérelmeit nem azok magán
ügyének, hanem az egyház legsajátosabb belügyének tekintik, mert nem lehet közönyös, hogy egy
esetleges változás esetén mennyit tud megmenteni
az egyház az önálló kántorságra. Tudom azt is, hogy
illetékes helyen már többször kilincseztek püspö
keink ez ügyben. De az igazság és méltányosság
diadalába vetett erős hitem csak azt mondja, ha az
összes felekezeti hatóságok vállvetett munkával dön
getik a minisztériumok befagyott ajtóit, azok végre
mégis felengednek. Mi is állandóan ott leszünk!

November 29-én Budapesten ezen ügyekben or
szágos gyűlést tartünk s hiszem, nem eredménytele
nül. Óhajainkat a kővetkezőkben vélem összefoglalni:
1. A kántori javadalom választassák el a tanítói
javadalomtól s a tanítói az állam által egészititessék
ki a törvényes összegre.
2. Az egyházközségekre elviselhetetlen uj hoz
zájárulások mellőztessenek, amit pedig eddig is fizet
tek, ne a tanítónak közvetlenül fizessék, hanem az
állampénztárba.
Grieszhaber Endre Henrik
ev. kántortanitó.

semmi bajom. —Ahogy együtt ültünk itt a kályha
mellett, köhintettem. Édesanyám kiment. Nem tud
tam miért. Azután nemsokára bejött — egy csésze
teával. Ezért ment ki a drága, jó asszony. Elém
tette, tudod, arra a kis fajánsz asztalkára.
Kavargattam a teát. A régi, apróvirágos herendi
csésze halk-finoman csilingelt; belőle lenge pára
göndörödött fölfelé s összekeveredett cigarettám
füstjével. Belebámultam. S ime, a teagőzből, ciga
rettafüstből előlépett egy sötét árny: Ö — az élő
halott. — Vele ültem egyszer igy együtt, hideg téli
estén, duruzsoló kályha mellett, teát kavargatva.
Kicsi eper száját összecsucsoritotta, füstkarikákat
lehelgetett a dritte sortéból . . .
Ez a kép elevenült elém. Mint valóságban. Érez
tem dús aranyhaja szédítő illatát. Láttam hókeble
zihálását. Hallottam kacaját, amelyre azt mondták
hódolói:
Olyan, mint az átok! — Mondom, ismét
hallottam ezt a minden szentet kignnyaló, minden
férfit megbolonditó kacajt, amely akkor régen fel
forralta a vérem. De most undor, düh, gyűlölet fo
gott el. És félrelöktem a teáskanalat.
No ne haragudj, — mondotta édesanyám —
hiszen jót akarok! Meghűltél, idd meg ezt a teát.
Megcsókoltam édesanyám kezét.
ments, dehogy haragszom!

— Hát miért néztél mégis olyan vadul? Uyen
tekintetet nem is láttam arcodon.
Pedig sokszor komor a tekintetem.
Nem feleltem. Szürcsölgettem a teát. S ahogy
tekintetem szétkalandozott a szobámon, Te moso
lyogtál reám: édes kicsi Lányom! A Te képed. Alóla
a Te ajándékod: az ágyam fölött függő biblia-kép.
És rajta megszólalt az írás: „Az Istennek békessége
megőrzi a sziveiteket és gondolataitokat a Jézus
Krisztusban (Fii. 4:7.) . . .
Szivem megenyhült, lelkem megnyugodott. Érez
tem: velem vagy. Velem a lelked.
A Rém eltűnt. Valahol messze tovább kacagott.
Édesanyám megsimogatta arcomat:
—- Ugy-e, jót tett a tea?! Most egész más a te
kinteted. Szelíd, megnyugodott. Mint mikor a „kicsi
lány“ itt volt . . .
— Igen — szóltam — Ő reá gondoltam.

MÚLÓ JÁ TÉK .
(THOMAS MOORE.)
M úló játék, a z é le t ü n k
C s a ló d á s o k s o r á n .
N e v e th e tü n k , k ö n n y e z h e tü n k ,
C sa l a n a p , c s a l b o r ú s e g ü n k ,
A m e n n y Ig a z c s u p á n .

*

H ír n é v s z á r n y á n c s a lá r d a f é n y ,
H a ld o k ló e s f s u g á r ;
S z e r e lm i v á g y , s z é p s é g , r e m é n y ,
M úló v ir á g , sír o k k ö v é n . .
A m e n n y örök csu p án .
*

H a jó n k a v a d t e n g e r felett
V ih a r r a l k ü z d v e jár:
S e é s z , s e v íllá m k é p z e lé t
B iz to s r é v p a r t r a n e m v e z e t ,
A m e n n y n y u g o d t csu p án .
SZIGETHY LAJOS.

Néztük tovább a tüzet.
Nem láttam benne senkit.
Csak Téged.
Este van.. Aludjál, kicsi Lányom. Istenünk virrasszon feletted! Álmodjál szépeket! Én is.

IMS
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Canonica visitatio
Makón.
Az Alföld egyik Mámban leggyengébb, de lélek
ben erős egyházközségében tartott püspöki látoga
tást dr. Raffay Sándor, a bánya kerület fáratlhatatlan püspöke. Látogatásával kapcsolatban iktatta be
a esanád-csongrádi egyházm egye felügyelői tisztébe
dr. Purgly LmU főispánt, és ünnepeke meg a makói
egyházközség és társadalom Draskóezy Kde lelkész
negyvenéves lelkészi jubileumát.
November 23-án este érkezett dr. Raffay Sándor
püspök kíséretével: dr. Rásó Lajos kér. főjegyzővel,
Bezegh Sámuel püspöki titkárral és Kuthy Dezső
e g y e t misszionáriussal Makóra, miután Szegeden az
ottani egyház küldöttség!» fogadta és annak több
tagja kíséretéhez csatlakozott. Az állomáson dr. Nikolszky, Makó városának közszeretetben álló pol
gármestere, aki evang. hittestvérünk, köszöntötte a
főpá&ztort, aki oltartózkodásónak ideje alatt dr.
Purgly Emil főispán vendégbarátságát élvezte.
November 24-én délelőtt 9 órakor vette kezdetét
az egyházm egyei közgyűlés a szép templomban
Brózik Károly lelkész imájával. Az egyházm egyei
felügyelőt Sagu4y János esperes iktatta be hivata
lába. Az uj egyházm egyei felügyelő székfoglalója
mély 'Itatást gyakorolt az összes jelenlévőkre s azt
a m eggyőződést keltette bennünk, hogy az egyház
megye nagyon jól választott, dr. Purgly Emilben
értékes munkást nyert közegyháznak, akivel ott.
ahol az egyházért tenni kell, m indig találkozni fo
gunk. Nagyszabású székfoglalójából közöljük az
alábbi részleteket:
Méltóságos Püspök Ur!
Eddigi életemben mást nem tettem, mint igye
keztem magamat, saját énemet a vallásosság szem
és soha el nem múló erejének átadni s ezzel evungélumi egyházamat becsület*« törekvéssel és szán
dékkal szolgálni. S ime most, midőn az egyházmegye közönsége és az «igyházinegye fennliatósága
alá tartozó intézmények érdememet messze túlha
ladó bizalommal tisztelték meg, azon kötelezettséget
rótták reám, hogy mindazon érzéseket, melyeket
eddig szivemben és lelkemben tápláltam, cselekede
tekre átváltoztatva, igyekezzem egyházmegyém bol
dogulását és fel virágozás át előmozdítani.
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Ha egyházmegyénk geográfiái határvonalát néz
zük, elszomorodott szivvel kell tapasztalnunk, hogy
szerencsétlen országunk megcsonkítása ezt sem
hagyta érintetlenül, elszakítván velük együtt élni
akaró, velünk az evangéliumbajt együtt erősödni
kívánó hazánk, nemzetünk, fajunk és vallásunkért
együtt küzdeni akaró testvéreinket; s mégis Lstenbe
vetett erős hittel, nemcsak reméljük, de bízvást tud
juk is, hogy amit a Mindenható egynek teremtett,
azt a történelem egy Lapjának változása nem lesz
képes megsemmisíteni k az összetartozás nagy átfogó
ereje kiirthatatbui reményünket mielőbb teljesedésbe
fogja vinni.
Ha

egyházm egyénk

tö r té n e lm i

la p já t

nézem ,

megakad szemein tiszteletreméltó nagy elődeimnek
névsorán s nekem a gyarló utódnak nem marad más
hátra, mint azt a szándékot követni, hogy az ő cél
tudatos munkásságuknak eredményét tűzzem ki
iránynak, egyrészt a velem szemben támasztott esz
mei követelmények teljesítésénél, másrészt a földi
élethez szükséges reális eszközök gyarapítását igye
kezzem tőlem telhetőleg előmozdítani. S erre kétsze
resen szükség van a mai destruktiv haza- és vallásellenes irányzatok felé hajló időkben, bog)- egyrész
ről megmentsük hazánkat s vele együtt egyházunkat
is a végpnsztulásiól, másrészről, hogy módot nyújt
sunk ahoz, hogy egyházunk a legeLső sorban Adhas
son annál a nagy épitő munkánál, mely, hála Isten
nek, már megkezdődött, de melynek nagyobbik, ta
bui nehezebbik fele még előttünk áll s melynek megvi vasához csakis a lelkek, és a szivek tisztasága és
önzetlensége adhatja meg a győzelemhez szükséges
erőt.
Ezen febi dal oknál egyházmegyénk nemcsak s
nem főképpen számbeli súlyánál, de elsősorban er
kölcsi és kulturális erejénél fogva kell, hogy nagy
tényezőként szerepeljen s Ígérem, hogy ezen mun
káinál soha sem fogom a magam személyét előtérben
tenni igyekezni, hanem egyházunk igazi érdekeit
fogom mindig szemem előtt tartani és képviselni. De
hogy ez igy lehessen, szükség van népünk vallásos
és erkölcsös nevelésére, hogy ezáltal visszaadhassuk
polgártársaink lelkiüdvösségétL Ezen munkánál a
legnagyobb, de egyúttal a legszebb és legnemesebb
hivatás azokra az egyénekre hárul, kik olyanok a
társadalomban, mint a családiéin az anya s kiket
mi lelki pásztoroknak, tanítóknak, együttesen nép-

Mindazoknak,
akik orvosi rendelésre kávét nem isznak és akik kávét jelenlegi
m agas ára m iatt vásárolni nem akarnak vagy nem tudnak, helyes
k ivezető utat, illetv e tökéletes pótlószert találnak, ha a régóta be
v ált F ran ck -féle K n r lio - t használják, m ely m inden egyéb pót
lék hozzáadása nélkül a babkávé izét legjobban közelíti meg.
kellően erős, valam int összetétele m iatt nagyon tápláló, kiadóssága
jiedíg az állandó fogyasztásra rendkívül olcsóvá teszi.

E n r ilo .
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nevelőknek szoktunk nevezni. Ezeknek .a hivatásuk,
hogy példájuk és tanításaik által felvilágosítsák a
népet, miszerint nagy tévedés azt hinni, hogy a va
gyon és a gondnélküliség adja meg az élet gyönyö
rűségét s nekik kell visszavezetni az embert az
üdvözítő tanitásaihoz ,s az Isten igéjével felvilágo
si tani, miszerint vagyon és az élet élvezetei még
sohasem elégítettek ki senkit sem, hogy a jól elvég
zett munka a legnagyobb élvezet, hogy a gond nem
terhe, hanem fűszere az életinek, a gyermekek Isten
ajándékai, ,s hegy azok az áldozatok, melyeket a
haza, az egyház, a társadalom, a család, a barátság
tőle kívánnak, adják még a szívnek és léleknek a
gyönyörűséget s hogy ezen erények összgyakorlása
építi fel az emberi lélek templomában azt a kincstá
rat, melyet semmi vagyonnal megszerezni nem lehet,
de amely az embernek nyugalmat biztosit és amely
megerősíti és friss erővel látja el az életben meg
újuló küzdelmeknél.
Ezen igazságoknak a népnek való megmagyará
zása s a tévelygőknek erre való kioktatása a nép
nevelőknek kötelessége; annak a népnek kell ezt
megmagyarázni, melynek lelkében él az egy igaz
Isten utáni vágyakozás, mely éhezik a kovász nél
küli kenyerek után, mely szomjuhozza az élet vizét,
melyből ha egyszer iszik, többé meg nem szomjuhozik, s mely keresve keresi a vezért, aki kivizeti őt a
sivár pusztaságból.
E nép óhajtja, hogy ő az egy igaz Isten fia le
hessen, s hogy az atyai parancsokat és rendelkezes eke ti teljesítve, távoltarthasson magától mindent,
mi meglazítani igyekeznék azt a családi viszonyt,
mely Isten és ember között kell, hogy fennálljon.
Ezen eszméknek, gondolatoknak, cselekvések
nek felébresztése s ezek keresztülvitelének előmoz
dítása elsősorban azoknak a kötelessége, kiket a
gondviselés vezető helyre állított. Magam részéről
nekem is beosületes szándékom ezirányban tőlem
telhető munkát kifejteni.
S ha ezen feladatok teljesítésénél gyenge és
fogyatékos erőim kétségbeejtenének, úgy nem kell
mást tennem, mint az Önök megtisztelő bizalmára
visszagondolnom, másrészről azon nagy férfiúnak,
kinek főpásztori fönhatósága alá a Csanád-Csongrád
egyházmegye is szerencsés tartozni, bölcs és világra
szóló irányítását követnem s akkor Istenben vetett
hittel bízvást remélhetem a nehézségek leküzdését.“
Az egyházias. lelkűiét, amely ilyen szavakat
adott az uj egyházvezér ajkára, cselekvésre is kész
tette őt. A csanád-csongrádi egyházmegye szórványhiveinek gondozására egy millió koronás miszsziói alapot létesített. Megmutatta ezzel, hogy fel
ismerte, mi ma az egyház legfontosabb teendője,
amelyet ha elmulaszt, elveszett.
Az egyházmegyei felügyelőt dr. Raffay püspök
is üdvözölte. Beszéde ott kellene, hogy függjön min
den egyházi tisztséget viselő világi férfin dolgozószobájában teljes szövegében. Kolosse 3, 23—24.
alapján azt fejtegette, hogy az egész élet szolgálat.
Csak az a baj, hogy a legtöbb ember nem vet szá
mot azzal: kinek, hogyan és miért szolgál. A legna
gyobb tisztesség, hogy az evang. egyház a világiak
nak olyan munkateret ád, amelyen ugyanazt a szol
gálatot végezhetik, mint a lelkész.
A lelkész szolgálatát klasszikusan rajzolta meg
dr. Raffay püspök annak az ünneplésnek kapcsán,
amelyben Draskóczy Ede lelkésznek volt része az
egyházmegyei közgyűlés keretében 40 éves lelkészi
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jubileuma alkalmából.- A János 1, 41— 43/a-ban fog
lalt kedves evangéliumi történet alapján arról szó
lott, hogy az evang, lelkésznek kettős hivatása: hir
detni, hogy mi megtaláltuk a Krisztust és elvezetni
mindenkit a Krisztushoz. Milyen szép hivatást tölt
be, aki 40 esztendőn át végezheti ezt a munkát.
Amikor a jubiláló lelkészt ünnepeljük — az Istent
ünnepeljük, ki ilyen hivatást ád az embereknek.
A tisztelgések a vármegyeházán történtek. A
püspök 17 küldöttséget fogadott. A tisztelgések
során, valamint a közgyűlés alatt és a banketten is
jóleső érzéssel állapíthattuk meg, hogy Makón teljes
a harmónia a különböző egyházak lelkészei között.
A canonica visitatio 25-én ment végbe. Az ün
nepi istentiszteleten a püspök által kijelölt textus
alapján a helyi lelkész tartott tartalmas prédikációt.
Majd dr. Raffay püspök lépett az oltár elé és mon
dott hatalmas beszédet, amelynek alapigéit Sámson
és Delilának a Bírák könyve XVI. részében foglalt
történetéből vette. Azt kérdi ott Delila Sámsontól:
„Mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd?“
És Sámson elárulja neki, hogy a hajában, mert nem
érte olló a fejét, nazár-fogalmat tett, elkötelezte ma
gát az Ur szolgálatára, s e szolgálat külső jeléül
megnövesztette a, haját. Delila, amint megtudja
Sámson erejének a tiitkát, levágja haját, mire annak
ereje eltávozik, olyanná lesz, mint a többi ember s
megkötözik, csúffá teszik. „Mondd meg nékem, mi
ben van a te nagy erőd?“ Ez Magyarország és a
makói egyház életének a főkérdése. Ezer esztendőn
át állott fenn ez az ország a népek viharában. Miben
volt a z . ő nagy ereje, mely fennmaradását biztosí
totta? Abban, hogy megtartotta a tradíciókat. Mikor
azonban a világ lelkének elárulta ereje titkát, szakí
tott a régi hűséggel, összeomlott, olyan lett, mint a
többi nép, elpusztult, semmivé lett, mert a világ lel
kének adta át magát. — Ugyanígy kérdezhetjük a
kis makói egyházat is: „Miben van a te nagy erőd?"
Nem csak fenn tudott maradni, de még templomot
is tudott emelni Isten dicsőségére. Abban volt ereje,
hogy megtartotta ősei hitét és buzgóságos egyházszeretetét, s addig nem is lesz pusztulása, mig ez a lélek
él benne. Ha azonban a modern szellem, hitetlenség
és erkölcstelenség fészkelődnék be abba, elpusz
tulna. Azért jött, hogy a makói egyház hitét erősítseAz istentiszteletet a canonica visitacionális köz
gyűlés követte. A főpásztor lelke gazdagságából sok
bölcs intelemmel, jó tanáccsal látta el az egyházat
és híveit. Közölte egyben, hogy a belügyminiszter
nél lépéseket tesz a Makón tartani szokott vasárnapi
hetipiac betiltása érdekében.
A püspököt és kíséretét az egyházmegye és
helyi egyházj valamint a vármegye és város vezető
ségét a canonica visitatio után dr. Purgly Emil
főispán és bájos neje látták otthonukban vendégül.
A főpásztor 26-án reggel távozott a városból és
tért vissza Budapestre, de ottmaradt az áldás, mi
munkája nyomán fakadtl Áldja is meg az Ur a fő
pásztor munkáját a makói egyház és társadalom
életében gazdag gyümölccsel!
K. D.

I

K Ö SZTPÉN ZT

j legelőnyösebb kihelyezésre elfogad és tőzsdei megbízásokat pontosan
eszközöl a
Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára Rt. I
Budapest. VII. kér., Rákóci-ut 76. sz. S ürgönyeim : Cobdenbank, I
Budapest — Telefon: József 60—40, József 135—32._______I

I »23

e v a n g é l ik u s o k

Gyón! Géza emlékezete
Pécs, nov. 19. Jfeghatóan kedves gondolat volt
az Evang. Társaságtól, hogy iirrmár a nemzeti Géniu
szok közé felragyogott fiatalon s tragikus körülmé
nyek. között elhalt Gyóni Géza emlékének áldozott
egy meleg, tartalmas délutáni ünnepet. Magyar köl
tőkor, hogy nálunk az iró csak úgy kerülhet Pantheuinokba, ha már szive vérét adta népéért. De
Gyónit még igy sem vették észre s ideje, hogy a magyar fásu lw ig felérezzen az ö szive vérével átitatott
költészetére, am elyet Réthy László, a vendégszónok
mutatott be és fejtegetett a hatalmas közönség előtt,
mely a Pannonia na gy term ét teljesen megtöltötte.
Végig vonult a véres vonalú tragikus élet az ifjúkor
küzdenie, a háború. Przemvsl ostrom«, a fogság
gyötrelmein, a homály mely lelkét testvére e lv e sz té l)
megszállotta s a vég. a gyötrelmes halál, mely nem
zetét egyik legnagyobb ékességétől fosztotta meg.
len d ü letes mély érzéssel s nagy esztétikai tu d á ssa l
fejtegette a szónok Gyóni költészetének mélységeit.
Hogyun keletkeztek a versek. Erzsiké könyve.
Az élet szeretője, Szomorít nem m el. Élet és halál.
Levelek a Kálváriáról s végül Rnl*ág cimfl kötet.
Különösen értékes volt az a m egállapítása, hogy
Gyóni a Petőfi testvériéibe, sorsuk, éltük, haláluk és
költészetük a magyar faj nagyszerű inkarnációja.
Gyónit a nyugatról hömpölygő irány s a koziuopolítizinus cs^k a felületét érintette, de szive s költészeté
nek telje magyar virágzás volt, s mindaz amit da
lolt a magyar sors, magyar rabság feljajdulása volt.
— Szem léletessé tette ezt a magus nívójú, lel
kes előadást Len key Nándor h u vakíts- Ki előadás
közben Gyóni két megrázó alkotását: a Gorkij ön
kéntest s Csak egy éjszakára cimü költeményét adtri
elő nem«** pátiiosszal és kifogástalan felfogásban.
Utána Knappig Tibor, Szél Andor és Vámos Rudolf
adtak elő egy Beethoven triót, nagy zenei k ész E g ü k 
ről tevén tanúságot. A Polgári Daloskör nyitotta
meg és zárta be a jól sikerült művészi délutánt. Alig
van dalegylet, melynek tagjait oly szeretett«! látnánk
a pódiumon, mint ezt s a hatás m élységét az a szűnni
nem akaró taps jelezte most is, mely ezt a nagy
szerűen összetam ilt kiválóan vezetett s ragyogó
hanganyaggal ékeskedő dalos egyesületet minden
hol kísérni szokta.
Eate a fényesen sikerült kulturestélv alkalmából
a Pannonia-szálló nagytermében a város hazafias kö
zönsége igen kedves összejövetelt tartott
( C .)

EGYHÁZI ÉLET.
Akik nem hagynak magunkra, azok közül néhányan
ismét elkühlötték adományaikat lapunk fentartáaám.
íg y dr. Tepliczky Aladár 10.000, dr. Kulcsár B. 8000,
Achim Lászlóné 3000, Szolár Juliska 2000, Cseprcgi
Olga 2000, Szántó Margitka 5000, Luthár Adám
Pticona 20 dinár, Magócs Károly 4000, Münz Jenő
7000, Beliczay Mária 7000, Zeehmetster Jeuőné 7000,
Kirling Ferenc né 7000, Benkő Géza 10.000, dr. Kubassy Béla 2000. Benek Elekné 2000, báró Kaas
Rózs;i 2000, Aleővcr Andor 2000. Hochschdd Stefiké
3000, Nagy Valéria 10.000, özv. Dávid Béláné 10.000,
Ev. tak. hiv. Ujcsamálos 2000. Popovics István 2000,
Ev. Egyház Kiskőrös 7000, Szilárd Sándor 7000 K.
A p esti e sp e r e ssé * nov. 29-én iktatta hivatalába
H r o s c k k o G. Adolf főesperest és T o l n a i / Kornél ny.
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máv. elnököt. A szép ünnepről lapunk legközelebbi
számában számolunk be.
,,

L elkészválasztás a pesti evang. m agyar egyházban.

L hó La. és 20. napjain játszódott le a Kaczián János
»-spores-lelkész halálával megüresedett egyik pesti
bvlkészi állás betöltésére .elrendelt szavazó*. Négy je
lölt között folyt a küzdelem, mely nem volt méltó
a pályázok személyéhez s minden igazi evangélikus
ban fájdalmas érzéseket kelthetett. Dr. C s e n g ő d i / I*jos püspöki másodlelkészt. K e m é n y I^ajos és dr. S z u c h o v s z k y I-tjos vallástanárokat
S z a b ó Gábor tá
bori lelkészt jelölte a közgyűlés. A választáson —
melyet a dr. Havasé Rezső, U ovsiky Jáno« é> Tol
it* y Kornél vezetése alatt álló bizottság vezetett —
a rendkívül nagynak látszó érdeklődés s felkorbá
csolt, szenvedélyek ellenére csupán 1257 szavazásra
jogosult egyháztag szavazott (tehát a jogosultak alig
egyhannada). E sajnálatos körülmény, melv a nem
törődömségnek szomorú példáját nyújtja, idézte elő.
hogy a megóvásra kerülhető szavazatok beszámításá
val Kemény Lajos Ö02, dr. Csengődy I^ajos 470, dr.
Szuchovszky Lajos 132, Szabó Gábor 8 szavazatot
kapott. Ennek következtében abszolút többség non
lévén. Kemény—Osengődy pótvála>ztn.s következett
\olna be. Ekkor aznnb.iii a további huzavonának és
az ellenségekrdések szitásának véget vetett dr. Csen
gődj liftjos: a pótválasztás elől visszalépett. Indoka
a fasori hívek bizalmatlansága, főleg azonban az egy
ház nyugalmának helyreállítása. volt. aminek egyéni
ambícióját, a pót választó.- sikerét feláldozta. Ez a
tett jóleső érzést keltett, aim-lv tettben is m egnyilvá
nult. Egv eg>háztagunk, H e c h t Mikló- 1 m'llió ko
ronát ailott át dr. Gsengődv kezébe szabad rendelke
zésre egyházi célokra. K c iiiS n i/ 1-iiost igy az egyik
pesti lelkészi állásni megválasztották. Adja a Min
denható, hogy működése a belé helyezett biz:»Imát
igazolta s hogy sok sikert érjen el nj állásában evan
gélikus egyházunk javára.
Dr. B. D .
Lapreklamációk. pénzküldem ények * egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosae rt.. Budapest. I L.
rod m an lczk v u. 49. uz. alá küldendők.
A kiadásért felelős: Dr. C seneődy La|os.
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Egy árvaházi leány története
Alig élt és máris élettörténete van, alig élt és máris
élettapasztalatai vannak Olgának, a tízéves árvaleány
nak. A sorsnak kemény csapásai rásütötték bélyegüket
a gyermek lelki és kedély-világára, különösen amikor
magára hagyják, el-elmereng, minden külső ok nélkül
össze-összerezzen, gondolatokba merttlten szemeit a
messze távolba mereszti, mintha keresne valakit és végül
köny lopódzik a szemébe. Ez a kis vízcsepp sokat
mondó. Hallgassuk meg-, mit mond. Az én kis gazdám
Odesszában látta először a napvilágot, egy a tengerpart
ján épült, reggeltől estig a fényes napsugaraktól beara
nyozott villában, ahol szeretet, béke, boldogság, meg
értés, megelégedés és jólét honolt. És ennek a földi pa
radicsomnak egy csapásra véget vetett az emberi go
noszság1. Atyjának az ellenség szemében nagy bűne volt,
szerette hazáját, ellenforradalmár volt, emiatt lakolnia
kellett. A bolsevisták másfél napig bombázták Odesszát,
t.üzesőt hullattak reá, a gyilkos golyók szerteszét röp
ködtek, ölve, pusztitva, az utcákon tömegekben hever
tek a halottak és sebesültek. A kis Olga mindezt végig
élte, másfél napig szemét be nem hunyta. A város pa
rancsnoka, ki jó ismerőse volt atyjának, tanácsolta
neki, hogy meneküljön, mert kegyelemre nem számíthat.
Nem tette, tetőtől-talpig férfiú volt, ki a végsőig küzd az
igazságért, de feleségét felszólította a menekülésre, vil
lájuk előtt horgonyozván a hajó a menekülők részére.
..A hü feleség nem hagyja el férjét, megosztja vele sor
sát a veszedelem idején is, követi őt a halálba is.“ Ez
volt a magyar születésű asszony határozott felelete. És
nem tágított, ott maradt. A bolsevisták elfoglalták a vá
rost, vad csordaként berontottak oda pusztitva, ölve,
rombolva, nem kiméivé asszonyt, gyermeket, sem cse
csemőt. Behatoltak Olgáék házába is. az atyát, mint
egyik főbűn őst, kiragadták szerettei ölelő karjai közül,
kihurcolták az utcára és ott Olga füle hallatára agyon
lőtték. Az én kis gazdáin, végezte mondókáját a köny,
árva lett. Árva! Rettenetes szó. Ami fájó keservet ismer
az emberi kebel, azt mind ez a rövid szócska foglalja
magában.
A bolsevisták villájukat konftskálták. a város ha
lárán fekvő földjeiket elrabolták, a hü feleség két kis
gyermekével földönfutóvá lett. Menekülniök kellett, no
hogy őket is megöljék. Fővárosunkban kerestek menedé
ket, ahol a nyomor társult hozzájuk. Akinek az Ég alatt
már senkije nincsen, ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten.
Ugv van, a jó Isten, ki gondoskodik nemcsak az égi
madarakról, hanem a szegény árvákról is az ő szent lei
kétől megihletett emberbarátok utján. Ki ne ismerné
ilyenekül dr. Raffay Sándort. Raffay Sándornét. Kovácsy Sándornét, dr. Nádosv Imrét, Mehnert Ernőt,
Mehnert Emőnét, Petri Pálnét, Padlóv* kapitányt, túl
az Óceánon lakó dr. Soboslay Gyula hazánkfiát, ki igaz
magyar szivének sugallnát követve, benső szeretettel és
bámulatra méltó áldozatkészséggel gondoskodik a ma
gyar protestáns árvák "ól és az arra szoruló középosz
tályai családokról? Az árvák jól ismerik azokat, akik
őket szeretik, nem szóval, hanem cselkedettel. És árvák
nem felejtenek, hálásan megőrzik jótevőik emlékét. A
kis Olgáról is gondoskodtak a jó emberek, eljuttatták
Hollandiába, ahol egy derék, de anyagilag szűkén élő
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szabómester vette pártfogásába. A szabómesterrel szem
ben lakott egy orvoscsalád, amely nagyon megszerette
Olgát; biztatta, hogy hagyja ott a szegény szabót és tér
jen hozzája, mennyivel jobb, kényelmesebb sorsa lesz
nála, amikor elhagyja majd Hollandiát, ellátja gazdagon
ruhaneművel, pénzzel. És Olga — szinte hihetetlenül
hangzik — nem hajlott a saját érdekét oly kecsegtetően
szolgáló ajánlatra, hanem hü maradt a szabóhoz, mert az
szerette őt, jótevője volt, hálás szive nem akarata őt
megbántani. Olga Hollandiából nagyon szerényen öl
tözve, ajándékok nélkül tért vissza, mig társai görayedeztek a csomagok súlya latt, de azért tettét nem bánta
meg. Visszatérte után jótevői a Protestáns Országos Árvaházban helyezték el, hol boldog otthonra talált, mert ne
mesen érző szivének virágos kertjét ott szeretettel öntözgetik és megerősítik abban a boldogító hitében, hogy
kedves atyuskáját a meny országban viszontlátja. Való
ban, ennek a kis leánynak a lelke mennyivel maga
sabbra tud emelkedni, mint azoké a nagy bölcseké, kik
ezt a drága kincset, a hitet, mely tűrni és remélni meg
tanít, elrabolni akarják az emberiségtől.
Referens.

A csabai lányok neve lassanként fogalommá növi
ki m agát belmisszdói m unkánk terén. Ha az evang.
hitbuzgóságnak, egyházszeretetnek példáit akam ók
bem utatni nőifjuságunk előtt, Csabára kellene ve
zetnünk, hogy ott gyűljön lángra a csabai lányok
példáján. Feledhetetlen kedves látvány m arad mind
azok számára, kik tanúi lehettek, az a kedves je le 
net, am int a csabai lányok, az ősz utolsó virágait
bokrétába kötve, kora yasárnapreggóli órán o tt áll
tak hosszú sorban a ' csabai állomáson, hogy Gyu
lára utazzanak, a gyulai egyház lelkészbeiktató, ol
táravató ünnepén egviitt örülni az örülő hittestvé
rekkel. Az őszi reggel hidege piros csókot nyom ott
az arcukra. Vagy az öröm rózsái voltak azok? És
hogy tele lett az oltár, még a zsámolya is, csabai
őszirózsákkal! — Kü'lön-külön m indeniknek a nevét
is ide szeretnők iktatni, m ert megérdemelnék, hogy
ism ertté váljék a nevük az egész nagy m agyar lutherániában. Az övéké is, meg a csabai asszonyoké is,
akik nem m aradnak el semmiben a csabai jányok
mögött, sőt előljárnak nekik jó példával, Gyulára is
velük tarto ttak . De csak itt-ott egy-egv név csendül
meg a fülükben: D. Széberénvi Zsigmondnénak, Kocziszky Mátyásnénak. K uthy Böskének, Zamescsik J u 
cinak, Brózik Böskének a neve. Csak az arcokra em
lékezünk, a kedves, mosolygós, lutheránus női ar
cokra, amelyeknek még a sírása is mosollyal párosul.
Minden arcra: a ió Vidovszkv néni mosolygós arcára
ér a kedves Mari néniére (akit igazán nem a kora,
hanem a közszeretet megbecsülése neveztetett el „né
ni “-nek) csakúgy, mint a többiek éré, akiknek nevét*
— sajnos — nem tudjuk idejegyezni. — Messze el
kalandoztunk. A reformációi em lékünnepükről ak ar
tunk csak írni. amelynek a program ja itt fekszik
előttünk. Most már nem is részletezünk. Csak azt
sajnáljuk, hogy nem vehettünk részt ra jt4. De tud
juk, ez is uey sikerült, mint a többi. Mert minden
ben csak kedveset, szénét, értékeset tudnak produ
kálni — a csabai lányok._________________________
^^ítaíános Nyomda, Könyv- éa^apkiadé^rtT ^udapest^ VI., Nagymező-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).
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igen. nem sóvároghatnak másra, mint hogy min
den szépségüket, illatukat prédául dobják.
Boldogok, akik éhezik és szomjuhoz*
Nem tudom, mi hajtja a természet titokzatos
zák az igazságot, mert ök megelégit- erőit. Csak azt látom, hogy mind kifejti rejlő ké
tetnek. Máté 5, 6.
pességeit.
Csak az ember tud vagy egészen céltalan,
A történelem ;u emberiség életrajza, Ebből
ismerjük meg, hogy az emberiség élete ugyan vagy öncélú maradni, l ’edig egy igazságra kellene
azon törvények szerint, folyik, mint az egyes em törekedem©: életében átélni a Krisztust. Hogy
beré. Az emberiségnek is vannak fájdalmai és megismerje mindenki az élet egyetlen értékes tör
örömei, niegszégyenlilései és diadalai, tévedései és vényét: Isten képét hordozni, Isten munkáját vé
gezni, Isten akaratát teljesíteni.
sikerei, vágyakozásai és csalódásai.
Csak az erre sóvárgó lélek érzi a kielégítő 
Jézus jeruzsálemi bevonulása világtörténelmi
esemény. Kép, melyben nem egy kor múló jelen i d gyönyörét.
Mi telve vagyunk panasszal és elégületlensége, hanem az emberiség életének egy nagy
igazsága, mozgató törvénye tükröződik elénk. En séggel. Próféták jönnek, próféták mennek, de
ezt a törvényt figyelem az ádventi jelenségekben. megelégittetést nem hoznak. Mert egyedül csak
És látom, hogy az ádvent a lelki sóvárgás örök Krisztusban a megelégittetés.
Ősztönszerü megmozdulása volt e kornak a
szent ünnepe. A sóvárgás pedig az élet egyik
keresztyén irányzat megragadása. De mert csak
alaptörvénye.
Mikor a mag láthatatlan életösztöne áttöri a jelszavakkal dolgoztunk lélek nélkül, mert nem
föld rögeit, az élni vágyás sóvárgása kész ti moz igazságot hordoztunk a cselekedet linkben, hanem
dulásra. Mikor a föld méhébe láncolt vizek buzogó csak tetszetős beszédeket az ajkainkon, ezért «
forrása lazulni érzi magán a takaró rétegek pán csalódás, ezért a fojtva tartó elégületleneég.
Ma van igazán ádventi hangulatban az embe
célját, ösztönös erővel bugyog felfelé. Az emberi
élet egész folyamán át a megmaradás, az érvé riség. Feltekint a magaslatokra, hátha onnét tá
nyesülés, a belső és külső meggazdagodás sóvár mad a vezérlő lélek. Alámered a mélységekbe,
gásának belső tőrvénye kényszeríti az embert al hátha onnét bukkan fel egy uj Messiás. Visszanéz
a múltakba, hátha azok dicsősége elevenedik meg.
kotó munkára.
Az első ádventben is ez a lelki sóvárgás haj Klöreszcgeződik a homályos jövendőbe, hátha an
totta Jézushoz nemcsak a tanítványokat, hanem nak titokzatos kapuján át közeledik a kielégíta sokaságot is. És ez a sóvárgás nemcsak a múlté. tetés.
A hivő pedig a Krisztuson függeszti szemeit,
Az ádvent őrök. Csak az a kérdés, mit szomjuho
aki szól: „Jertek, kövessetek engemet!**, mert „Én
zunk!
Az élet komédiásai és pillangói csak örömö vagyok az ut, az igazság és az élet!“
Nem dogmák, nem szokások, nem itélgetéket, mámort, hangulatokat szomjuhoznak. 8 mit
sek,
hanem igazhitüség igényei szerzik meg a ki
érnek *1 vele?
elégít
tét est., hanem a Krisztusnak a lelke, mely
Az élet ábrándozó) csak a jelszavak hangoz
tatásáig és a keretek megváltoztatásának törekvé bizonyságtevő cselekedetekben diadalmaskodik.
Oh az ádventi igazság. Ez az emberiség életé
séig bírnak eljutni. S egyszerre beleütődnek a ki
nek
törvénye. Azért csak azok elégittetnek meg-,
ábrándulás és a csalódás sziklafalába.
akik
ezt az igazságot éhezik és szó mj uhózzák.
Az élet ravaszai és önzői embertársaik bána
V történelem a népek életrajza. Vájjon mit
tára és a maguk sikerére szomjuhoznak s alig ka
fog feljegyezni rólunk? Szégyenünk lesz. ha azt
punk mást, mint önvádat és megitéltetést.
A keresztyén ember ádventje az igazság szom- jegyzi fel:*..Volt egy nép. melyet bűnei miatt megjuhozása. Az igazság pedig Istennek akarata. Jé vesszőzött, az élet s próbál tatása komoly idején is
zus Krisztus az a Krisztusnak lelke. Az a lélek, csak a léháskodó kedvteléseket és az önző ha
szonlesést szomjuhozta..“ Dicsőségünk lesz. ki ezt
melyben isten gondolata él és lesz életté.
Nem tudom, gondolkodnak-e a virágok? Ha íegyzi fel: ..Volt egy nép. mely sokat tévedett.
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sokszor csalódott, de mikor ráborult a m egpróbál
tatások keserve, Krisztushoz tért és az ő igazsá
gát igyekezett betölteni!
Nem szabad felejtenünk, hogy ma világn éze
tek harca folyik bennük és körülöttünk. A fizikai
világháború sok gyászt bon tott ránk, de a v ilá g 
nézetek harca végzetesebb. A m aterializm us és az
idealizmus vív ja m a bennünk döntő csatáját. Sze
retném, ha egyetlen evangélikus lélek sem veszne
el ebben a harcban: A m egállás törvénye pedig
szomjuhozni a K risztus igazságát! Dr. Raffay Sándor

A feltámadás felé
2. A népművelés.
A trianoni u. n. békeszerződésnek életünkre
törő, fojtogató erejét oly téren k ell ellen sú lyoz
nunk, melyen akaratunknak teljhatalm ú urai v a 
gyunk. Jiz pedig a mi lelkünk világa. E téren keli
erőinket gyűjtenünk és fejlesztenünk azzal a
számbeli túlerővel szem ben, m ely felett ellensé
geink rendelkeznek. Arra kell törekednünk, hogy
ez a m inőségileg jobb a m ennyiséggel szemben
mindég fölényben legyen. Már m ost hangsúlyo
zom azonban, hogy m inőségileg jobb alatt nem az
ismeretek nagyobb gazdaságát értem, hanem jel
lemünk szilárdságát, m egbízhatóságát, m indenekfelett azonban becsületességét, erkölcseink tiszta
ságát, szigoruságát és rem énységét.
Sajnos, de való, hogy népünk m űvelésével a
mai napig behatóan nem törődtek. A nép, számba
alig jöhető falusi iskolájának ú g y ah ogy elvégzése
után magára hagyatva fejlődött. Az csupán arra
szorítkozott, hogy k ét keze m unkájával m inden
napi kenyerét m egkeresse. M üveltségbeli elsőbbrendüsége őt szolgaságra kárhoztatta. Azt go n 
dolta, hogy isteni végzés szerint ez az ő sorsa.
Aztán jött a n agy háború, m elyben a v eszély de
mokratizáló hatása öntudatra ébresztette. Pedig
nincs annál borzasztóbb, mikor a szü k ség a népet
oly állapotban ébreszti öntudatra, m elyben mü
veltségbeli hiányainál csak Ítélőképessége fogya
tékosabb. Nem nehéz elképzelni, — ha a közelm últ
tapasztalásai alapján nem tudnák, — hogy a lel
k et romboló bujtogatásnak mi a v égső eredmé
nye?! . . . Tehát vétkeztünk a m últban, bünhőddünk. de nem tanulunk a jelenben. ím e öt eszten
deje már, hogy a n agy m egpróbáltatás mérlegén
„könnyűeknek találtattunk“ és én csak azt kérem
számon, hogy ezen idő alatt a népm űvelés terén
mit csináltunk? Mivel mi a lig tettünk többet a
semminél, következésképen annál behatóbban dol
goznak a szocialisták. Mi sem term észetesebb te
hát, hogy a. nép azokat követi, akik „ ja v u k a t“
akarva, velük foglalkoznak. Mi pedig a tan á csk o
zásnál tovább ne mjutunk. Szakasztott az a helyzet. mint mikor a színházban fél órán keresztül azt
éneklik, hogy a grófné a vízbe fűlt, m entsük meg
őt, miközben senki sem mozdul. Eképp soha sem
fogjuk elérni célunkat, a .„m inőségileg jobb“-at.
E gv okkal több, hogy egyházi téren kell fokozott
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tevék en ységet kifejteniük az arra hivatottaknak.
Elvégre, ha népünket legalább az istentiszteletek
alatt hazafias szellem ben befolyásuoljuk belé a kö
telességtudása és tekintélytiszteleten felépülő gon
doskodást neveljük, továbbá ba előtte a m eg g yő 
ződésen alapuló fegyelem szü k ségességét hangsú
lyo zn i ilyen k o r m eg nem szűnünk legalább ez az
eljárás egyeseket m égis csak m eggondolásra fiog
bim i. Nem szabad e téren látszólag m ég oly jelen
téktelen alkalm at .sem kihasználatlanul hagynunk,
Ha tehát m ást nem tehetünk, lealább gondolko
dásra, jobb belátásra késztessük ifjúságunkat fövő
n agy fela d a ta it illetőleg.
Csak a szerencse csillagunkba, ne bízzunk.
Ellenkezőleg. Önerőnkbe v etett tántorithatatlan
bizodalmimk csillaga vezessen kitűzött nagy cé
lunk, a történeti M agyarország elérése felé!
km.,mem-d é
R,

Csengey Gusztáv hat évtizedes írói jubileuma
F olyó hó 25-én a m iskolci Joghallgatók T es
tületé rendezésében Miskolc város társadalm a
nagy lelkesedéssel ünneplte ineg C sengey Gusz
táv hat évtizedes irói m unkásságát. Előző nap a
joghallgatók lam pionos felvonulás keretében sze
renáddal üdvözölték az ősz poétát és tudtul ad
ták neki. hogy T estületük tiszteleti tagjává vá
lasztotta.
A szerenád után — m elynél a m enekültek
zenekara m űködött közre — a „B allag már a vén
diák“ éneklésével vonultak el. Vasárnap d élelőtt
a zsúfolásig m egtöltött szinházban folyt le az ün
neplés. Radda Gyula testületi elnök m egnyitó és
meleg’ üdvözlő szavai után Bruckner Győző dr.
dékán az akadém ia. Bank Sándor a L évay József
kulturegyesület, Balázs Ferenc postaigazgató a
m enekültek, D uszik Lajos lelkész v o lt tanítvá
nyai nevében üdvözölte a jubiláló költőt, aki
egyén iségét visszatükröztető versben válaszolt. A
Petőfi Társaság és az aszódi ev. Petőfi főgim ná
zium levélben, Zelenka Lajos egyházkerületi fel
ügyelő, G eduly Henrik püspök és m ás elők elő
ségek táviratilag küldték üdvözletüket.
Az üdvözlések után műsoros m atiné volt,
m elynek során Czövek K ároly joghallgató saját
alkalm i versét, szavalta el. A továbbiakban Csengeyn ek Várjon Géza jogszigorlótól m egzenésített
dalait adta elő Várjon Géza és A rany János ope
raénekes. Az ünnepelt Első ibolya és F ogoly len 
g y el című költem ényeit K oppányi Magda urleány
és K oppány Dénes joghallgató ad ták elő. S zívós
Béla joghallgató C sengey G usztávról tartott
kerek felolvasás keretében irodalom történeti be
szám olót. A műsort a Filharm óniai Társaság zeneszámai n yito ttá k m eg és zárták be. Az ünneplés
során nem egyszer a. könnyekig m eghatódva ün
nepelte a közönség a múlt század hatvanas évei
nek egyik legünnepeltebb költőjét, egyházunk és
evangélikus vallásos költészetünk egyik legm un
kásabb képviselőjét.
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E V A N G É L IK U SO K

EGYHÁZI ÉLET.
Lelkésziktutáü Óidon. Az ózdi ág. hitv. ev. egyház
dec. hó 2-án hármas ünnepet ült; m isszióegyháxból
au yaegyházzá alakult, volt lelk észétől búcsút
vett
s
csaknem egyhangúlag m egválasztott uj lelkészét T uróczy
Zoltánt, Lopunk m unkatársát, lelkészt hivatalába b eik 
tatta. A z ünnepséget több szem pontból m ondhatjuk k i
m agaslónak étt m egkapónak. Az ifjú lelk ész m eg v á la sz
tá sa révén a lelk észválasztó gyü lek ezet
nem csak az
újonnan alakult anyaegyház első lelkészének szép teh et
sége, de e választás révén T uróczy Pál t. b. fóesperes
e lő tt is m eghajtotta az elism erés pálm áját, am ennyiben
az apa helyére annak fiát vála szto tta lelk észévé. T h u róeiy
P ál Ozdon s vidékén 21 é v v e l ezelőtt szervezte s a hívek
lángoló egvh ázszeretetétől h evítve, a Himamurány—
Salgótarjáni Vasmű Kt. állal erőteljesen tám ogatva, le
bet mondani, m intagyülekezetté alak ította az ózdi e g y 
házat. Érthető, hogy az újonnan v álasztott lelkész fén yes
szónoki s egyéb lelkipásztori k ép ességei m eüett a g y ü le 
kezet e szem pontot sem hagyta Ügyeimen kívül, ezzel is
óhajtván a nyugalom ba vouuló lelkipásztor iránt érzett
hálás szeretetének kifejezést aduk Az Uunepség lényét
em elte, hogy az egyetem es ev. egyh áz k ép \ iseletében dr.
S zélén yi Aladár egyetemes fő jegyző is m egjelent az
egyh ázm egye elnöksége: N em es K ároly
fóesperes és
honirogdi L ichtenstein László udvari tanácsos egyh áz
m egyei felügyelőn kívül. A várm egye, járás, k özség,
m áafelekezetü lelkészeken, kü ldöttségeken kivid a lelkész
nem e g y barátja is jelen volt az evan g. lelkészi kar s o 
rából. Megható volt az am ó ti g y ü lek ezet kiküldötteinek
m egjelenése. Ezen egyház adta ú gy a nyugalom ba v o 
nuló, mint az újonnan választott lelkészt az ózdi eg y h á z 
nak. mint „unoka-egyház“-nak. Az ózdi egyh áz u gyan i’*
egyk or a karai egyháznak volt fi bája, a karai egyház
viszont valam ikor az am óti artikuláris eg y h á z le á n y e g y 
háza volt. Ú gy az arnóti, mint a sajókazai egyh áz az
újonnan anyásitott gyülekezetn ek á ld á sk iv in a ta it to l
m ácsolta. Az ifjú lelkész beköszönése és fogadtatá-a oly
b en sőséges volt, h ogy ahhoz az egyh áz, a társadalom és
a haza a legszebb rem ényeket fűzheti.
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K eck János Paksról 100.U00 koronát küldütt lapunk
nak minden m egjegyzés nélkül. Amikor ezúton is köszö
netét mondunk ezért a ma m ég páratlan adom ányért,
egyb en azt kérjük nem eslelkü adom ányozóinktól, hogy
lapunk szellem i részét is kisérje figyelem m el és észrevé
vetoleit, tanácsait is Nzivesen vesszük, amik áldozatos
leikéiről fakadnak az evangélium ü gyén ek szolgálatára.
Az erzsébetfalvai ev . egyh áz f. é. decem ber hó i á n
tartotta első ádventi estjét, m elynek műsorában báró
Podm aniczkv Pál ev. lelk ész tartott előadást. A müsor!*an zene, szavalat, karének, párbeszéd, női duett-ének
szerepelt. Irásm agyarázatot Falv&y Jenő ev. leLkész tar
tott, — D ecem ber O-én tartandó estén dr. CsengŐdy La
jos, bpesti ev . lelkész tart előadást, m ely hazafias est
inüsorábau trió, fértiszólóének, szavalat szerepel. A két
est délután 4 órakor kezdődik a Kálmán-u. iskola nagy
termében. — December 16-án tartandó kulturestén dr.
Szlávik Mátyás ny. theol. akad. tanár tart előadást. Az
est műsorában duó. karének, szavalat, párlreszéd szere
pel. Az e sté ly v ég eztév el az E vangélikus L eánykör k a
rácsonyi vásárt rendez, m elynek b evétele a 23-iki .».Sze
g én y gyerm ekek karácHonvesty-n“ lesz k iosztva. Ezen
est a polg. leányiskola tornaterm ében lesz d. ti. 1 orakor
m egtartva. — December 23-ikán a „S zegén y gyerm ekek
k arácson yestjén “ gyerm ekelöadás keretében karácsonyfa
alatt lesznek k iosztva a karácsonyi ajándékok, délután 4
órakor. Belépti dij nincs. Mindenkit szeretettel várunk.
A dom ányok lapunkra. B ékése-abai LutheT-szövetség
20.000, H ollós Ida 7000. özv. Borbély I-ajosné 2000. Sze
nes Jolán 9000. O elschlaeger Márton 2000, özv. Kertész
l^ijosné 2000. U Viszer Samu 4000. T ak ács Miklós 4000,
Gömbös Márton 1000, E telváry A lajosné 3000, K ovács
István 7000, Sichert Mihályné 10.000. Kalmár Mihályné
4000 koronát. Áldja m eg a jó Isten az adakozó szeretetet.
A korcsm ák vasárnap délelőtt zárva tartandók!
Örömmel közöljük, hogy a korm ány rendeletét adott ki,
m elyben elrendeli az 1000 lakoson aluli helységekre v o 
n atkozólag a korcsm áknak ünnepnap és vasárnap dél
előttönként való zárvatartásat. Ez is valami minálunk.
d e mi többet várunk s nagyon ürülnénk, ha ezt mielőbb
k övetn e e g y másik rendelet, m ely szombat d. n. 4 órától
hétfő reggel 8 óráig zárva tartatná az összes korcsm á
kat s mulató helyeket. Akkor szó lehetne aztán a vasár
nap m egszenteléséről, de addig nem!

Elavult és téves
a z a n é z e t, h o g y jó k é v é t c s a k b a b k á v é b ó l k észíth etü n k . Sőt
e lle n k e z ő le g : e g y jó k á v é p ó tlé k a b a b k á v é erejét, izét é s
sz ín é t c s a k fo k o z z a , ta rta lm a sa b b á é s tá p lá ló b b á teszi. Ezért
v e s z ik h o z z á é r tő k é v tiz e d e k óta c s a k F r a n c k H e n r i k
F i a i b e v á lt, k á v é d a r á l ó v é d j e g y ű gyártm ányait
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A magyaróvári evangélikus egyházközség 192o. évi
november hó 25. napján, az egyházi év utolsó vasár
napján halottai emlékének templomi ünnepélyt szen
telt, amelynek műsora a következő volt: 1. „Múló e
világ . . Gyermekkar. Franken dór fér Róbert veze
tésével. 2. Schubert F.: „A halál és a leány“ Vonós
négyes. Előadták: Paulusz Béla, dr. Neustätter Vik-tor, Ritter Gyula és Scholtz János. 3.„ A vendég“.
Költemény. Irta: Hamvas József. Szavalta: Nagy
Imre gázd. akad. hallgató. 4. Tosti: „Vorrei morire“
(Todessehen). Énekelte: dr. Száhlender Ferencné
úrnő. Orgonán kisérte Amminger Károly. 5. „A halál
és az álom“ cimen ünnepi beszédet mondott Szüos
Sándor evang. lelkész. 6. Bach S. „Air“ cselló-szóló.
Játszotta: Scholtiz János gazd. akad. hallgató. Orgo
nán kisérte: Amminger Károly. 7. Révffy Géza:
„Gyászdal“. Énekelte a gazdasági akadémia protes
táns ifjúsági énekkara Sipos Gábor vezetésével.
8. Grieg E. „Aase halála“ (Peer Gynt sutié II.).
Előadta a m. kir. gazd. akad. ifjúsági zenekara Vladár Endre akad. tianár vezetésével. Az ünnepély
nem mindennapi alapgondolatát mélyen átérző sze
replők mlndenike gyönyörű sikert aratott. Anyagilag
-negyedmillió koronát eredményezett a templomvilá
gi tás számára. A lelkes gyülekezet szép felbuzdulását
és széf* eredményeit örömmel látjuk és csak azt
kívánjuk: igy tovább!
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest. VI.,
Podmaniezky-u. 49. sz. alá. küldendők.

IFJÚSÁGI ÉLET.
Az élet

HIQNQsóstíorszesz
U 3 f l 1 fi H

Mindenütt kapható !

A Magyar Köztisztviselők és Állami
Alkalmazottak Takarékpénztára Rt.
Budapest, VII. Rákéoi-ut 76.

Legjobb összeköttetések a megszállt területen.

O EFO BI
■ M Ü F O fl

SpezialHások: foghúzás, logtömés, fogtisztitás. L apunk olva
sóinak O/o engedm ény,
intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
Dentist

FENYVESI MENYHÉRT
R á d a y -u .

5.

Calvln-tér.

GRANDTNER J. VII., Nefelejts-utca 10, 1. II.
szabó. Angol és francia m u n k át legelőnyösebben készít.

VESZEK
ésesTéb IIA laÚ DI

HAVASI
C5I PKÉT,

^ f f UD^ i ^ á t ’*v4saon,í?fn ü t’ régiséget, szőnyeget, brokátot, üvo
,í2 rce2iá n t és bátorokat. Fereiicz/ J o lá n ,
B uaapom t,
M u xou m -kS au t
Telefon: József 95-61

IV-,

küzdelem , mondja Madách. Igen, folytonos, sza
kadatlan munka, szüntelen harc, lázas előretörtetés — a célért.
Ez az élet ma is.
S az az ifjúság, am ely a múltban, az ábrán
dok, a színes álm ok világát élte, ismeri-e már ezt
az életet? Tudja-e, hogy az élet nagy iskolája
m it követel m a az életbe k ilépő ifjúságtól s m eg
tudja-e érteni, át tudja-e érezni jövendő élethi
vatását?
Ha vem tu dja, meg kell tudnia!
Munkát követel az élet! Erős, kitartó és ke
m ény m unkát. Erre a. n agy munkára a mai ifjú 
ságnak m inden erejével föl kell készülnie, mert
csak ig y szerezhet erőt az élet nagy harcaihoz,
mert csak ig y veheti fel a küzdelm et az élet ezer
csapásával és m egpróbáltatásával szemben.
A kérdés, hogyan készü ljön fel?
K em én y, törh etetlen akarattal!
A célos jellem , m eg nem alkuvó akaraterő,
tiszta szív , nyílt, őszinte lélek azok a fegyverek,
m elyekkel felvértezve, m inden ifjú bátran m eg
állhatja helyét az életben. De ezeket a fegyvere
ket minden ifjúnak m agának kell m egszereznie:
Nehéz munka lesz, de fel kell készülni m inden ere
jével. S ha egyszer m egszerezte ezeket a feg y v e
reket, jöhet akkor vihar, jöhet akkor vész, öszszeszoritott fogakkal és öklökkel, mint a szikla,
kem ényen fogja megállni helyét az élet ktizdőporondján.
L. L.

Telefon: József 60-40, József 135-32

tijonnan létesített I NGATLANFORGALMI FŐOSZTÁLYA
a legelönyötebb fel tél elek m ellett ház és birtok eladását v állalja
■
- .7 - r - z t t - r r - és vételét közvetíti.
■. .■ =
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1923

21.

A magyar evangéliumi kér. Diákszövetségben dr.
Csengődy L. A vallás alkonya címmel tartott októ
berben előadást a szépszámú főiskolai hallgató
ságnak.
A Bethlen Katalin-Kör hétfői bibliaóráit megkezdte.
Az első bibliaóra vezetésére dr. Csengődy Lajost
kérte fel.
Az Evang. Leányegylet minden hétfőn d. u. fél 6
órakor tartja összejövetelét a Deák-tér 4. sz. alatti püs
pöki titkári helyiségben. Minden mélyebb gondolkodású
leányt szeretettel várnak.
Karácsonyi megajándékozásra várnak a Leányegylet
vasárnapi iskolás növendékei. Közülök a legtöbbhöz
csak a vasárnapi iskolán keresztül köszönt be a kis
Jézuska. De lesz-e valami, amit hoz nekik? Erre a kér
désre közönségünk adja meg a- választ. Lesznek-e a
pesti evangélikusok közt olyanok, akik akár pénzbeli
adománnyal, akár ruha, cipőfélóvel, vagy játékszerrel
hajlandók önfeláldozó evang. leányaink karácsonyi megajándélcozási akcióját támogatni? Adományokat a lelkészi hivatal is készséggel elfogad és továbbit.

saxiehner Hunyadi

János

^___A_kiadásért^felelCs: Dr, Csengődy Lajos.
természetes keserűviz hatása f e l n i m ü l h a t a t l a n .
Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymező-u. 8. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).

d ap est,r‘‘1923. d ecem b er 16.

IX. évfolyam.
___

‘

33. szám
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AlljItiTt» : Dr. IIAFFAY S ANDOR

SZERK ESZTÖSÉQ i

Budapest,
Megjelenik

IV.,

Deák-tór

4.

sc.

minden vasárnap.

S i a r k a i i U i á t falattal

Ilá W ie fée l á r w sg y ad éara SOOO K
l« T M u é n á ra SOO lia ra a a .

Dr. CSCNOODY LAJOS
Kiadja : A LUTH ER -8ZŐ V ET8ÉQ .

HWdatéal árak m a g a g y a z á s i n « k á
Poatatakarák chaqua-szám : I2SO.

A vérm ezőn
Magyarország kormányzójának nevenapján
nagy katonai parádé volt a Vérmezőn. Nem ez
volt az első, mióta megcsonkított országunkban a
rend és a rendezkodés megkezdődött, de mégis
első abban a formában, amelyben lefolyt. Mióta a
bolsevisták szomorú emlékezetű uralma a katholikus egyházzal is megismertette a nagy és általá
nos bibliai igazságot, hogy ,,minden dicsőség
olyan, mint a mező virága, azóta az elbizakodót
is szerénységre, a gögösködőt is alázkodásra
késztette a magáleszállás. Es a gazdag, fényes,
hatalmas, egyeduralomhoz szokott pápás egyház
szépen megárult egy gyékényen a szegény, egy
szerű, gyenge és a tútorkodásban Hamupipőke
szerepére kárhoztatott evangéliumi egyházakkal.
Akárki mit beszél, szép is volt az, mikor a
Krisztus egyházának különböző módon szertartáskodó papjai egymás mellett és egymás után di
csérték az Urat.s a másként hivök előtt elöhir
detöi voltak a Megváltó ama mondásának: „Arról
ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha egymást szeretitek!“ Ugyan mit is gondolhat
nak ma azok a másként hivök, mikor látják,
hogy' a Krisztus egyházának papjai nemhogy sze
retnék, de még csak nem is szenvedhetik és tűr
hetik el egymást!
Mert az idei Miklós napon az történt, hogy a
vérmezői katonai parádé alkalmából a protestáns
tábori püspöknek nem engedték meg az istentisz
telet megtartását. Hiába vitatta ebbeli jogait és
kötelességeit. Zadravecz erősebb és hatalmasabb
volt: eretnekkel ő nem fungálhat ugyanazon a
magyar földön, ugyanazon magyar ég alatt,
ugyanazon Isten imádásában, ugyanazon Meg
váltó szolgálatában!
És nd higyje senki, hogy- ez a középkorban
történt. Nem. Ez az Urnák 1923-ik esztendejében,
a müveit 20. században, a kulturfölényével anynyit dicsekvő Magyarországon történt. . Történt
l>edig a „keresztény nemzeti irányzat“ hires kor
szakában, az ország fővárosában, mikor protes
táns ember áll a kormány élén. Akkor történt,
mikor a darabokra tépett magyar föld minden
egyes, becsületes és az ősök hamvaival megszen
telt porszeme azt sóhajtja a lélekben minoriták
felé: „Tartsatok össze, ne torzsalkodjatok, ne

bántsátok egymást, ti szerencsétlen megvetettjei
és letiprottjai ennek a világnak, mert élethalál
harcot viv most ez a nemzet! Gonosz ellensége az
a tulajdon népének, aki most ellentéteket élesít,
visszavonást szit egy' pusztulásra Ítélt ország fiai
ban. Térjen eszére ma minden magyar, akinek aj
kán nem hazugság és kenyérkereset a hazaszere
tet. Vessetek ki minden oltárt, melyen nem a
megértésnek és a testvéri szeretetnek szent lángja
lobog, mert minden más tűz csak a jobb jöven
dölje átvezető hidat égeti fel ez emésztő szakadé
kok felett vándorló nép előtt. S ne legyen igaza
és hitele egyetlen nyelvnek sem, mely nem a bizodalmas összesiinulás igéit hirdeti!“
így sóhajt a magyar anyaföld minden egyes
parányi porszeme.
S nincs hatalom, aki meghallaná. Nincsen
vezér, aki megszívlelné. Nine* vigyázó, aki e só
hajtásnak érvényt szerezne!
De hát miért nem szabad Magyarországon
a protestánsnak a maga módja szerint imádni Is
tenét? Vagy csak a katonának nem szabad, kivéve
ha „kedvezőtlen az idő“, mert akkor elmehet a
Bazilikán kívül ,,a Deák-téri és a Kálvin téri tem
plomba“ is! Mert igy állt a meghívón.
Országos törvény mondja, hogy senki más
vallás szertartásaiban való részvételre nem kény
szeríthető. Bedig a miséhez a protestáns katoná
kat is kivezényelték. Vagy talán csak katholikus
katonák voltak a Vérmezőn? Ha igen, akkor
nincs ellene^ szavunk, hogy’ a protestáns istentisz
teletet eltiltották. De ha nem, kérdezzük: ki itt a
törvények őre és végrehajtója? Hol a vallásügyi
minisztérium, mely- a vallások jogainak kötelezett
védelmezője? Vagy hivatalosan akarják megindí
tani és vezetni a rettegett kultúrharcot?
Szomorú kérdések ezek. Advent idején még
szomorúbbak, mint bármikor máskor. Mert ádventben a Krisztus szelíd, szerető lelkének kel
lene átvonulnia a világon. Hogy mikor a nagy
természetben nyugszik és pihen és uj életre ké
szül minden szépség: akkor édesítse meg az em
ber amúgy- is sok szomorúsággal bélelt földi éle
tét a legnagyobb szépség; a krisztusi jóság és sze
lídség meleg érzése. És o helyett elrongyolt Ma.
gyarországon, csak türelmetlenséget, szeretetlenséget és felekezeti torzsalkodást találunk.
Evangélikus testvérek, vigyázzatok: rnahol-
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nap még talán majd a templomainkban sem sza
bad imádkoznunk. Mert volt már olyan idő is. És
attól fogva volt gyászos és szomorú Magyaror
szág sorsa. Azt hittük, nem kell többé ilyen idők
től félnünk.
De hátha mégis!
D. T. K.

Újabb v eszed elem

1928

egyházra önkényesen rárótt nagy anyagi terhek
kiszabásával a közel jövőben még több iskolánkat
el fogja törölni. Most, úgy látszik, középiskoláin
kat vette célba. Ez jó lehet gazdasági politiká
nak, de mindenesetre rossz kulturális politikának.
S még csak nem is igen lehet ezen felzudulni,
mert formailag a kormánynak van igaza. Csak az
a kérdés, igazat ád-e neki a jövendő is?

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■mm

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium,
melynek szelleme Haller István minisztersége óta
Nem arról a gondról kivánok szólni, amelj
teljesen megváltozott és klerikálissá lett, újabban
főgimnáziumainkat támadja meg egy életbevágó egyéni életerőnket őrli meg, hanem arról a súlyosról,
intézkedés bejelentésével. Hivatkozással a lét amely a kultuszkomiány jóvoltából szakadt a nya
számcsökkentésre vonatkozó törvényre és hivat kunkba a sérelmes intézkedései folytán páratlanul
álló 1922. évi 122.000. VIII. d. számú rendeletben.
kozással az államsegélyek nagyságára, kim utatást Post festa lévén, nem érdemes recrimináció tárgyává
kér a tanároknak órabeosztásáról, egyházi vagy tenni azt az intézkedést, hogy alig néhány nap alatt
más forrásból élvezett mindennemű javadalmáról. kellett egy egész halom kimutatást elkészíteni, iratot
Mert ezek alapján kivánja megállapítani, hogy előteremteni és a községi elöljárósághoz beszolgál
van-e szükség annyi tanárra és iskolára és meg tatni, hogy iskoláink, illetve tanítóink államsegélye
adja-e továbbra is az eddigi államsegélyt, vagy minden további nélkül egyszerűen el ne vesszen. Nem
kívánom azt sem taglalni, mely faktorok és mily ala
nem?
Kétségtelen, hogy az államnak joga van a possággal bírálták el az egyes iskolafentartók va
állapotát és szolgáltató képességét és tettek
mi iskoláink felett is a felügyeletet gyakorolni, gyoni
ennek alapján javaslatot az iskolák államsegélyének
de az is kétségtelen, hogy nincs joga az autonom megszüntetése iránt. Éppen csak miegemlitem azt a
egyházak belső ügyeibe avatkozni. Joga van minden eddigi törvényt negligáló és az évtizedes gya
megszabni, hogy mekkora államsegélyt ád, de korlatot megcsufoló furcsaságot, hogy iskolafentartó
nincs joga megparancsolni, hogy az egyház mit gyülekezeteink a közigazgatási bizottság javaslata
adjon fizetésül. Hz az egyház autonom joga. Vagy elleni észrevételeiket s esetleges bizonyítékaikat nem
kap rá tanárt, vagy nem, de az állam nem szab a szokott utón, egyházi felsőbbségeik utján, hanem
közvetlenül nyújthatták csak be a miniszterhez. En
hatja meg, hogy az egyház mit köteles adni.
nél az abususnál csak az az anomália nagyobb, hogy
Hogy ma az állam aránytalanul sokat ád a a tanítói javadalmak értékelésébe és ennek alapján
tanároknak az tény. De tény az is, hogy ő maga az államisegély leszállításába, sőt teljes megszünteté
emelte az állami tanárok fizetését mind maga sébe az egyházi főhatóságnak a rendelet sem előzetes,
sabbra, az is tény, hogy a saját kezelésében lévő sem utólagos beleszólást nem biztosit. Azt is' éppen
gazdasági forrásoknál ő maga is növelni kényte csak érinteni kívánom, hogy az államsegély megvo
len a drágaságot és ezzel a megélhetés nehézsé nása esetén az illető iskolát vagy tanítói állást az is
geit. Ennek a helyzetnek a terhét az állam nincs kolafentartó csak a miniszter hozzájárulásával szün
jogositva most egyszerre az iskolafenntartókra tetheti meg, mintha bizony valamely iskola fentartása
törvényes kötelesség és nem szabad jog volna vala
háritani. Mert egy ilyesféle nagy teher elhordozá- kire nézve és a legtöbb államsegélyes tanítói állás
sára előbb be kell valahogyan rendezkedni az szervezésébe gyülekezeteink nem azzal a határozott
egyháznak. Ez pedig a nehézkes közgyűléseken feltétellel és előzetes miniszteri írott biztosítékkal
határozó autonom egyházaknál nem olyan egy mentek volna bele, hogy csak ennyivel vagy annyi
szerű dolog, hogy 14 nap alatt már döntésre ér val kötelesek a mindenkori tanítói fizetéshez hozzá
járulni, a többit pedig az állam vállalja.
lelődjék az ügy.
És amidőn most a hírhedt 122.000. VIII. d. számú
Persze, mint mindenben, úgy ebben a kérdés
ben is tisztára a katholikus egyház, mint iskola- rendelet végrehajtása kapcsán a kultuszkormány
fenntartó helyzetéből indul ki a minisztérium. egymásután vonja meg éppen legszegényebb, mert
voltuknál fogva leggyengébb gyülekeze
Azok intézeteinek legnagyobb része leplezetten diaspora
teink iskoláitól az államsegélyt, akkor nemcsak a lé
állami. Ha nem az is, jól meg vannak anyagilag tükben megtámadott missziói egyházközségeknek,
fundálva. Ott tehát könnyű az ilyesféle veszedel hanem az anyagi eszközökben szegény közegyházunkmekkel a biztos diadal érzésével szembenézni. A nak is súlyos gondot okoz.
mi helyzetünk azonban más. A mi iskoláinkat, ke
De súlyos gondot okoz a rendeletnek végrehaj
vés anyagi alátámasztástól eltekintve, a tandijak tása azoknak a gyülekezeteiknek is, amelyekben az
ból és az egyházhivek adójából tartjuk fenn. A államsegélyt meghagyta ugyan, de a tanítói fizetések
minisztériumnak igen jól kell tudnia, hogy 30—40 helyi járulékokból biztosítandó részét a kétoldalú
milliós teher hirtelen áthárítása, a protestáns kö szerződés jellegével biró hiványokban szereplő fix
zépiskolák létét teszi kérdésessé. Vagy talán az összegekkel szemben a mindenkori kezdő illetmények
bizonyos százalékában ugyan, de azért állandóan vál
is volna a cél?!
tozó összegben állapította meg és pedig egyoldalúan
Népiskoláink egy részét az állam bezáratta, és diktátorikktsan, miután jogorvoslatra még könnyen
tanítóink államsegélyének megvonásával és az beigazolható igazságtalanság esetén sem nyújt módot

S úlyos gond -

1993

e v a n g é l ik u s o k

* rendelet. Ha már nem volt a rendelet M en tő jén e k
semmi érzéke az egyházak autonómiája iránt, semmi
tisztelete az iskolafentartók szerzett jogai előtt, leg
alább lehetett volna annyi belátása, hogy adm inisz
tratív utón sehbel-loblwd és épp ezért előreláthatóan
és nyilvánvalóan a kellő alaposság nélkül végrehaj
tandó rendelet té v e d é s e k é i is járhat, sérelm eket is
okozhat Ha ez a belátása meg lett volna, úgy a netán
téves és sérelmes miniszteri véghatározattaf szemben
biztosította volna a közigazgatási bíróság előtti pa
nasztétel jogát. Amidőn azonban az iskolafenUrtókat
ettől elütötte, ellentétbe helyezkedett a joggyakorlat
tal, mely az adminisztráció netán sérelmes elintézé
sével szemben menedéket biztosit a jurisdictióhoz és
következetlen lett önmagához, mivel a jogorvoslat
lehetőségét csak a közigazgatási bizottsági határoza
toknál biztosította, de a miniszteri döntéseknél már
nem. Pedig nemcsak az állam segély teljes megvoná
sának javaslatában érhette a gyülekezeteket sérelem,
hanem érhette, amint érte is őkét sokfelé annak a szá
zalékszámának megái la látásában is. mellyel a minden
kori tanítói kezdő illetményekhez járulni kötelesek.
És éppen ezzel a kötelezettségmegállapitásKal zú
dítja úgy a gyülekezetekre, mint azok vezetőire a
tenger gondot, támaszt úgy a közegyházban, mint
magukban az érdekelt tanítókban súlyos aggodalmat.
A vagy nem támad-e snlyos aggodalom az e g y 
házi vezérek lelkében annak láttára, hogy éppen a
miniszter, a jogrend hivatott őre ejt sérelmet a hivár
nyok sérthetetlenségének elvén és rendíti meg e g y 
oldalú intézke< lésé vei azt a szilárd sziklát, amelyet
a mai materialisztilrus korban szűkkeblűén önző né
pünk minden lelkész- és tanitóváltozásná! hiványesonkitási kísérleteivel oly hevesen és szenvedélyesen
ostromol? Bizonyosra vehetjük, hogv miniszteri tény
kedéssel fogják sok helvütt híveink hiványrsonkitási
kísérleteiket alátámasztani és a vezetők „non possu
mus" érvelését cáfolni. De sulvos aggodalmakat kelt
a rendelet magukban az érdekelt tanítókban is, mivel
akárhány helyen nem fognak a maga idején fizeté
süknek a fentartóság részéről kiszolgáltatandó részé
hez jutni különösen m ost a hatálvhalépés idejének
elején és o t t ahol a hivány változbatat’anságára,
szerződé«jellegér* hivatkozva, obstrukeióval felelnek
a miniszteri rendeletre. Azután közismert dolog az is,
hogy a gvfllekezetek legtöbbjének pénztára az évnek
egv tekintélyes részében üres szokott lenni, m**r pe
dig a tanítók sem nélkülözhetik havi járulékaiknak
a mai nehéz időkben nagvon is számbamenö részét.
És itt zudul a súlyos gond úgy a gyülekezetek, mint
azok vezetőinek nyakába, még ha az aránvlag ked
vezőbb helyzetben levő falusi termelő egyházközsé
geket tekintitík is. Ma már ezeknek tulnvomó nagy
többségre is sok milliós költségvetéssel dolgozik ét» a
horribilis személvi járandóságon felül 10— 20 ezer
százalékkal terheli meg t«giait. ázatni adóiuk után
é* igy is csak énn a legszükségesebbekre j u t Az épü
letek vedlenek-romlanak. mivel nagvobb javításokra
mindjárt milliók kellenek. Most előáll a kultuszmi
niszter és az eddigi 100—600 korona helvett 20—80
százalékban állapit ja meg a helvi hozzá {árulásokat
azon tanítói kezdő illetményekhez, am elyeket ismét,
ő maga 1023 november— 1924 ianuár hónapjaim havi
100.000 koronában, 1024 február—október hónapjaira
havi 200.000 koronában flxiroz. Honnét vegye, telem tse elő az igy támadt szükségletet akár a kis,
akár a nagvobb 3—S tanító« gyülekezet? Kivetni
könuvfl, de be is szedni nehéz dolog lesz, mert. falusi
gyülekezeteinkben is a nagy többség már alig, a
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törpebirtokosok és vagyontalanok már egyáltalában
nem bírják, a terhet. Ma, amikor a szegénynek alig
van meg a betevő falatja, és a még tehetősebbje is
a mezőgazdasági termények és iparcikkük árdiszparitása folytán alig tud ruházkodni, nem szabad é*
nem is lehet csodálkozni azon, hogy ha híveink kel
letlenül viselik a megszokott régi ‘egyházi terheket
és újabbat egyáltalában nem akarnak vállalni, legkcévsbé akkor, ha nemcsak felülről, hanem k í v ü l r ő l
is diktálják reájuk egyrészt olymódon, mely épp
autonóm egyházunk által beléjük nevelt jogérzékük
kel homlokegyenest ellenkezik, az érinthetetleneknek
tartott hiványok egyoldalú megváltoztatása alapján.
Mert jól jegyezzük meg, híveink a vonatkozó minisz
teri intézkedés ellen nemcsak azért remonstrálnak,
mivel uj megterheltetésükkel jár, hanem és főképp
azért, mivel autonómikus érzésükben sérti őket. A
„nem adózunk" emberek váratlan segitőcsapatot
nyertek oly helyről, honnét legkevésbé remélték: az
egyháziasahh érzésű hívek táborából és éppen emiatt
támaszt a szóbanforgó rendelet nehézséget és okoz
nekünk, lelkészeknek is súlyos gondot- Mert hogy
olyanok, kiknek mindig sok volt az egyházi adó. i n 
k á b b v is s z a fe jle s z te n i, a v a g y fe la d n i k é s z e k a z is k o 
l á t , m i n t a z u j t e r h e t v á ll a ln i , azt könnyen meg lehet

érteni, de hogy az egyházias érzésükről ismert hig
gadtabb elemeknek is ugyanez a felfogásuk, az meg
lephet és gondolkodóba ejthet, mert oly érveléssel
tudják magatartásukat indokolni, mely előtt meg kell
hajolnia mindenkinek, aki egyházát velük együtt sze
reti, annak jövendő sorsát szivén viseli. Attól tarta
nak ugyanis, hogy az egyházi terheknek állandó nö
vekedése az eszközökben nem válogatós és a háttér
ben leselkedő s z e k t á k m a lm á r a h a j t j a a v i z e t . Hivopató csAbszavukra hallgatva, a teherviseléstől meg
szabadulni kivánók ki fognak lépni s bomlásnak in
dul a gyü lek ezet Már most egyházi szempontból
mégis eíőbbrevaló a gyü lek ezet mint az iskola és ha
az anyagi eszközök elégtelensége miatt választani
kell a gyülekezet és az iskola megtartása k ö zö tt ha
bozás nélkül a gyülekezetét kell előnyben részesíteni,
m e r t a k á r h á n y v ir u ló e g y h á z k ö z s é g ü n k v a n is k o la
n é lk ü l. d e v ir u ló is k o lá ja
b o m ló
egyházközségnek
n e m l e h e t , fis éppen ez a megdönthetetlen igazság

okozza azt a súlyos gondot, amely a kultuszkormány
jóvoltából szakadt reánk.
W agner Adóm
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A legfontosabb kérdés
Tagadhatatlan, hogy sok fontos és igen sürgőskérdés vár megoldásra. Egyházunk elé mered ma a
bitélet, az adminisztráció, a társadalmi problémák
ezernyi szövevénye, sötétebbnél sötétebb kérdése.
Egyiknek a fontosságát sem vonom kétségbe. Viszont
azonban nyilvánvaló az is, hogy a hívek közösségé
ből előálló egyháznak legelsősorban éppen hívekről
kell gondoskodnia . . . Hogy legyenek, akik az egy
házi közösséget alkotják. A legfontosabb kérdés te
hát nyilván mégis csak az, hogy lesznek-e hívek,
akiknek a számára egyházunk a maga örökértékü
kincseit átmentse ebből a bűnnel s szenvedéssel meg
terhelt korból egy jobb korba?
Minden kérdések között a legsürgetőbb kiáltással
szól hozzánk az ifjúság, a gyermek dolga!
A probléma már nem uj, ismerős. Az egész vilá
gon előtérben áll. Mind több és több figyelmet for
dítanak reá külföldön is, itthon is. Előtérbe nyomu
lása természetes következménye korunk különféle
betegségeinek, elsősorban a családi élet hosszú évti
zedek során mind akuttabbá váló sorvadásának.
A gazdasági, szociális átalakulás nem utolsó sor
ban a családot kezdte ki, a destrukció s a világháború
pedig a keresztyén családi életet alapjaiban rendi
tette meg. A gyermek, aki félévszázaddal ezelőtt a
családban még meleg fészket, oltalmat, hitet talált,
hovatovább hülni érzi maga körül a családi oltár tü
zének melegét. Ma pedig ott tartunk már, hogy a
család a gyermek számára jóformán alig jelent va
lamit s vagy kikerül az utcára, vagy azoknak a kü
lönbözöl intézményeknek az oltalma alá menekül,
amelyek a családi légkör helyettesítésére, pótlására
vállalkoznak.
Éhez a katasztrofális veszélyhez járult másütí
is, nálunk is az iskolák szellemének kisebb-nagyobb
mértékben való elkeresztyéntelenedése s ezzel kar
öltve a vallásoktatás ügyének leszorulása. Az ered
mény pedig előttünk áll: a mai vallástalan, egyháziatlan, szomorú nemzedék. Hogyne, hiszen az evan
géliumi vallásosságnak két alappillérje, a család és
iskola alatt lazult meg a föld!
Ezeknek a tátongó szakadékoknak az áthidalá
sát tűzték célul maguk elé azok az ifjúsági mozgal
mak, intézmények, amelyek ma már nemes buzgólkodással, hatalmas igyekezettel, figyelemre s megbe
csülésre méltó sikerekkel munkálkodnak az ifjúsági
élet különböző terein. De mindamellett, hogy a m o
dem ifjúsági mozgalmakat a vallásos nevelés előbb
emlitett két tényezőjének sorvadása hozta létre, na
gyon helytelen és téves felfogás lenne azt gondolni,
a család és iskola e téren való közreműködése
most már nem is szükséges. Ellenkezőleg, nyilván
való az, hogy mig az ifjúsági intézményeknek meg
van a maguk sajátos, kiegészítő szerepe, addig a
vallásos nevelés gerincét mégis a család és az iskola
kell. hogy képezze. A családi életnek a vallásos' ér
zületre, egyháziasságra való befogását ugyanis a vi
lágon semmi sem pótolhatja. Akármilyen csekély le
gyen a családi élet vallásos benyomása, mégis felette
éltékes, mert annak a gyökere plántdódott legmé
lyebbre az ember szivébe. Azt a csodálatos melegsé
get, amelyet egyesegyedtil a keresztyén családi élet
tud megteremteni, a vallásos nevelés sem nem nél
külözheti, sem másünnen, mint a családtól, nem vár
hatja. Hasonlóképpen áll a dolog az iskolai vallásoktatással is. Igaz, hogy ennek hiánya látszólag
könnyebben pótolható. Ez azonban ,igen csalóka lát
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szat Mert eltekintve attól, hogy az iskolán keresztül
az egyház könnyebben hozzáfér a gyermekekhez, fel
becsülhetetlenül fontos annak az adott lehetőségnek
a kihasználása, hogy a gyermek összes tanulmányai
összefoglalást, betetőzést nyerjenek a vallásos érzü
let és ismeretek megfelelő vonatkoztatásával. Már
pedig a vallásos nevelésnek ez egyik legfenségesebb
feladata.
Amikor tehát a gyermekek megmentéséről, az .
ifjúság vallásos neveléséről beszélünk, tulajdonkép
pen a család és az iskolai vallásoktatás ügye van
szőnyegen.
Ezer egyéb okon kivül az ifjúság ügyének felka
rolása elsősorban követeli a családi szellem minél na
gyobb mértékben való megerősítését. A családi élet
nek vissza kell adni azt a régi hatóerőt, amellyel
egykor a nevelés elsőrangú tényezője volt. Persze
igen komoly az az ellenvetés, hogy a mai életberendezés mellett ez lehetetlen. Azonban mindinkább nyil
vánvaló lesz, hogy a mi mostani életberendezésünk,
amely a családi élettel együtt sok mindent megölt,
előbb-utóbb mindenféle életet lehetetlenné fog tenni.
Ha a világ sorján fordítani akarunk, úgyis szembe
kell fordulnunk azzal a szellemmel, amely az embeíeket minden belső élettől megfosztja s külső életre
kényszeríti. A folyton forrasztó, centrifugális élet
berendezésről át kell egyszer térni a gyarapító centripetális életberendezésre. Ez utóbbi pedig vissza
követeli a bensőséges, építő — a gyermek leikébe
hitet csepegtető — családi életet. Magától értetődik,
hogy ennek a célnak az elérését egyedül a cuzopastorális, az erőteljes lelkigondozás szolgálja.
Iskolai vallásoktatásunknak szintén oda kell tö
rekednie, hogy bensőséges érzelmeket keltsen, lélekre
hasson. Hogy pedig ezt a célt elérje, nagyon nagy
szükség van a vallásoktatás gyökerei, céltudatos, már
sokszor, sokak által sürgetett reformjára, illetőleg a
fennálló helyes elvek és jó szabályok érvényesíté
sére. Legyen a vallástan az iskolának legkomolyab
ban vett, legszigorúbban kezelt, de amellett legtöbb
derűt és boldogságot árasztó tantárgya. Eleget kell
tennie annak a megállapításnak, amit ezekre a so
kaság Jézus tanításáról mondott: Ugv tanítja őket,
mint akinek hatalma van . . .
Az ifjúság dolga a legfontosabb kérdés, mert lé
nyegében a lét vagy nemlét kérdése.
Priszkup Feretic.
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Csengey-ünnepély Miskolcon
Impozáns, bensöségében mélyen megragadó ün
nepély keretében ünnepelte meg november 25-én az
Eperjesről Miskolcra menekült jogakadémia ifjúsága
Miskolc város közönségével együtt ősz költő-tanárá
nak, Csengey Gusztávnak 60 éves irói jubileumát. Az
ünnepély a miskolci nemzeti színházban folyt le, me
lyet megelőző este az ifjúság lampiónos menettel tisz
telgett az ősz költőnek menekülttelepi lakásán, hol a
menekültek zenekara játszott az ünnepies alkalom
mal. Másnap a zsúfolásig telt színházban folyt le az
impozáns ünnepély, mely méltó volt Csengeyhez és
a városhoz egyaránt. Az ünnepélyt Rodda Gyula jo
gászelnök nyitotta meg, lelkes szilvákkal üdvözölve
az ősz költőt. Majd dr. Bruckner Győző jogakadémiai
dékán intézett Csengey Gusztávhoz az ev. jogakadé
mia és a tiszai ev. egyházkerület nevében üdvözlő
beszédet. Bank Sándor felsőkeresk. isk. tanár a mis-
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kolci Lévay József-Kör nevében üdvözölte a jubi
lánst, Balázs Ferenc’ postaignzgató pedig: a menekült
tisztviselők nevében köszöntötte az ősz költőt, ki
Eperjesről elmenekülve, két évi hányattatás után
talált ismét uj otthont közöttünk Holickai menekülttelepünkön. Végül Duszik Ia jo s miskolci cv. lelkész
üdvözölte a volt tanítványok képviseletében a meg
hatott k ö ltő t Az egész ünnepélvnek feledhetetlen
szép jelenete v o lt mikor az üdvözlő beszéd után,
melyben Csengeyt mint az örök eszmék lantosát ün
nepelte, tanítványai bálájának kifejezésére az ősz
költő kezét megcsókolta.
Majd az ünnepély műsora következett. Czövt'k
Károly joghallgató lendületes prológgal ünnepelte a
jubilánst. Ezt követte a Miskolci Filharmóniái Tár
saság művészi zeneszáina. Majd a Cscngev költésre
tének megörökítése legszebb müveivel emolték az ün
nepély fén yét Koppányi Magda a költő Első iboíyj
cimü költőmén vét szavalta el mély átérzéssel. Várjon
Géza iogszigorló Csengeynek három dalát énekelte
el saját megzenésítésében. Majd Szívós Béla ioghallgató tartott felolvasást Csengev költészetéről, mig
Arany József énekművész ismét Csengey-dalókat
adott elő nney sikerrel. N agy hatást ért el Csengey
örökszép költen'énvének. a Fogoly lengvelnek elsz.v
valáaa, m elvet Koppányi Dénes ioghallgató adott elő.
A műsor utolsó száma a Filharmóniai Társaság
nagysikerű darabja vo’t. Megható jelenet volt-a z*neszám után, mikor a kis1 Markovin* Évi a gvermckok nevében köszöntötte az ősz költőt. Zugó éljen
és viharos tank köszöntötte ism ételten a. könnvekig
meghatott költőt, a közönség között is sokaknak
könny csillogott a szemében.
A jubiláló költőt az ország számos helyéről is
sokan üdvözölték
Dr. Raffav. Kapy. Oedulv
nüsnökök. dr. Zelenka I^ajos egyházker. felügvelő. a
Petőfi- és Kisfalodv-társaságok stb. és az Erxsébet• gyetem theológiai kara a felvidék U rológusaival
együtt. táviratban, feiezték ki jókivánataikat.
Üdvözölte a magvarhoni ev. egvh*z hálás fohá
sza és- kisérie élte hátralevő napjain Isten áldása a
nagy eszmék hivatott lantosát, az egyház és haza
fiainak í z e t l e n professzorát.

Mit várok én lelkészemtől ?
Szomorúság töltötte el szivemet, olvasva az
.«Evangélikusok Lapja“ november 18-iH száma „Egvházi élet“ rovatának legelső szakaszát.
Mennyi vád, mennvi őszinte sóvárgás szól e né
hány sorból az evangélikus hi vek felé. Szinte meg
jelenik lelki szemeim előtt a jelenet, amint az Ur
Jézus sir Jeruzsálem felett és azt mondia: „Jeruzsá
lem. Jeruzsálem; Ki megölöd a prófétákat és meg
kövezed azokat, akik Tehozzád küldettek; hányszor
akartam egyhegvüjteni a Te fiaidat, mikénpen a
tyuk ogvbegvüjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem
akartad.“
Hány kedves keresztyén lap indult igy útnak,
mily részvétlenül kell küzdenie az ellene áramló közönvösséggel! Mennyi erőfesz it és be. milv nagy áldo
zatba kerül egv-egv ily kis lapnak fentartilsa.
Hidegen, részvétlenül küldetnek vissza a Lappél
dányok minden megokolás nélkül!
Midőn először megpillanfbttam az „Evangéliku
sok Laniá“-t. szinte örömujjongással fogadtam. Tar
talma izig-vérig evangélikus. Tehát egy kimondottan
evangélikus lap bontott szárnyat, mely nevénél fogva
U kell. hogy a mienk legyen.
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Ennek a lapnak van célja, • programmja, szer
kesztői érezték, hogy* szükség van reá, hogy’ tespedésükből felrázza az evangélikusokat.
Érezze minden evangélikus cgybáztag végTe,
hogy neki is- van köze egyházához, érezzék, hogy élő
kövei egyházuknak, nekik j s bele* kell illeszkedniük
az egyház folyton növekvő és építő munkájába.
Miért e nagy részvétlenség minden vallásos lap
pal szemben? .
„No csüggedj el, kicsiny sereg“ — mondja az
Ur. ne csüggedjen ej a lap szerkesztősége, Isten szén».
Igéiké munkálkodni fog a szivekben, mert amit ö
elkezd, azt el is végezi, ha Istenbe vetett hit által
születik meg bármilyen ügv. imádkozó lélekkel v á r 
h a t u n k a megáldott gyümölcsre is.
Adjon az Ur sok munkást, evangélium által át
hatott és átitatott komoly keresztvén vezetőket t%
lapnak. Legven minden e lapba iró lélek hü sáfárja
az Urnák, ki a neki adott talentumokat nem ássa el,
hanem gyümölcsözteti; akinek adatott — ad ion.
i.vuitson a n n y it amennyit kapott s ha adott, kap
ú ja t hiszen az édesvizü forrás ki nem apad: „s olya
nokká lesznek, mint a víz mellé ültetett fa. melv a
folvó felé boceátia gvftlrereit és nem fél, ha hőség
l övetkezik és a levele zöld marad; és a száraz esz
tendőben nem retteg, wmti a gyümöleaözéstől meg nem
szűnik.“ — S e T . 1 7 . 8 . vers.
Kérem sz Egek Urát. vezesse diadalra e lap ki
tűzött eéliát s minden olvasója e lapnak tartsa szent
kötelességének, hogy ne elégedlek meg azzal, hogv
ő olvassa csupán, legven ez minden igaz. hü evnng*'
likusnak kedves olvssnivalóia. térié vsze és ismer
tesse meg a-lapot minden evangélikus felebarátjával.
Szükség van r á hogy’ evangélikus családainkba be
költözzék a régi hitlmzgóság. e lan is legyen ebben
a munkában egvik szent eszköz., s hiszem, hogy’ Isten
kogvelmévol be fog költözni a szivekbe a vágv
l ihliaolvasás után is. Luther nem azért emelte ki a
bibliát a penészen elfelodettségbŐl. hogy négyszáz év
múlva uira odakerüljön! Luther nem sajátmagának
hozta elő a sötétségből, hogy’ csakis ő tekintsen bele
:i7 evangélium szent világosságába. Luther nekünk
U szánta! Nem elég, ha csupán beleszülettünk .az
evangélikus vallásba, a hit él — tehát nekünk növe
kednünk is kell a hitben.
Sok áldást kér az „Evangélikusok L apjáéra, *
mi szeretett «Vies Atyánktól, buzgó olvasóira egy
aránt
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GRANOTNER J. VII., Nefelejts-Utca 10, 1. II.
Jífli aeabó. Angol ée francia m unkát Ugelflnvóeebben kicsit.
Spexlalltáaok: foghúzás, iogtómée, fogtiastitás. Lapank olva
sóinak •# engedmény.
Intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- áe Ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n tist
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■agyar Köztisztviselők áa Állami Alkalmazottak Takarékpénztáré Rt.
Budapest. VII. kar., Rákóci-at 70.ee. 8Urgónycim: Cobdenbank,
Budapest - Telefon: Jóeaef 60-40, Jósáéi 185-02.
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„Ág. Hitv. Ev. Országos
Tanító-Egyesület“
Hazánk ev. tanítósága már a múlt század végén,
a Millenium idején megalakította a Magyar Ág.
Hitv. Ev. Tanítók Országos Egyesületét. Szétszórt
sága, hézagos szervezete miatt azonban nem sok ered
ményt tudott elérni. Az ev. tanítóság egyházkerüle
tenként, sőt még egy házmegyénként sem volt meg
szervezve. Egyik-másik esperességi tanítói egyesü
let nagyon szépen működött, viszont voltak és —
fájdalom — ma is vannak esperességek, hol még ina
sincs ev. tanítói közélet.
Sass István, Alexy Lajos és még néhány buzgó
tanitóapostol ügyszeretete megtört az ev. tanítóság
laza és hézagos szervezetén.
Minden társadalmi alakulat virágzása a tagok
érdeklődésétől függ. A vezér is elveszíti a győzelembe
vetett hitét, ha azt látja, hogy katonái nem teljesitik
parancsait, elhagyják helyeiket s mit tehetne mást,
mint vagy átadja helyét olyannak, kiben él a hit,
kiben a csalódás nem lohasztotta le még az erős aka
ratot, vagy pedig uj alakulatot létesít.
Midőn a vezetők rábírták az ev. tanítóságot arra,
hogy csatlakozzék a tanárok egyesületéhez, akkor
őket is az a hit vezette, hogy ezen uj alakulatban a
tanári kar által nyert szellemi és erkölcsi tökével
gyarapodva, felrázzák á hazai ev. tanítóságot a letar
gikus álomból s nagyobb eredményt tudnak elérni.
Tizenkét évi tapasztalat után újból csalódtak. El kell
ismerni, hogy a tanítóság a tanári kar részéről min
denkor teljes megértést és előzékenységet talált s
hogy nem rajuk múlott az, hogy kevés volt az ered
mény. Sass István, Alexy Lajos, Szűz Lajos, Perényi
Rezső s több buzgó tanitótestvér mindent elkövetett
a szakosztály keretében az ev. tanítói öntudat és ügybuzgóság felkeltése érdekében, azonban a letargia itt
is tovább tartott. Közben a vezérek és az idősebb,
az ev. tanítói közszellemben megöregedett tanitótestvérek félreálltak, mig az 1922. évi szakosztályi gyű
lésen már csak heten jelentek meg. Azonban ez a hét
is elegendő volt ahoz, hogy belássák az állapot tarthatatlanságát. Ezen az értekezleten alakult ki az a
vélemény, hogy a sorvadás halált jelent s hogy vagy
fel kell oszlatni a szakosztályt, vagy a tanítóság ki
lép a tanárok egyesületéből s megalakítja az orszá
gos' egyesületet. Ezen nézet azért is indokolt volt,
mert az 1922. évi közeyülésen oly mozgalom indult
meg a tanárság kebelében, hogy felveszik a ref. ta
nársággal való egyesülés fonalát.
Ilv előzmények után a maervarországi ev. taní
tóság képviseletében megjelent 50 tanító a .f. évi jú
lius hó 4-én Budapesten a Tanítók Házában tartott
értekezleten s kimondta a szakosztály feloszlását s
megalakította az „Ág. Hitv. Ev. Országos Tanító
Egyesületet.“
A gyűlési tagok lelkesedése s az emelkedett han
gulat bizonyítja azt, hogy igenis van ev. tanítói ön
tudat, van egyetemes ev. tanítói közszellem, mely
munkára kész.
A gyűlés lefolyása a következő volt:
Perényi Rezső aszódi ig. tanító a jánlatára az ér
tekezlet Alexy Lajos nyug. ig. tanítót választja meg
korelnöknek, ki felkéri az értekezlet céljának ismer
tetésére Krug Lajos ig. tanítót, a dunántúli ág. hitv.
«“v. egyházkerület tanítóegyesületének elnökét. Krug
Iajos vázolja az egyetemes ev. tanítói közszellem
fontosságát, rámutat arra, hogy az együvétartozáa
gondolatát át kell vinni minden magyar ev. tanítóra.

1923

Fölemlíti, hogy a tanítói szakosztály színtelen, a
többi szakosztály mellett hamupipőként meghúzódó
jelentéktelen szakosztállyá vált, senkinek sem kellett,
senkinek sem imponált és hasznavehetetlen csökevénnyé lett s hogy ennek felismerése idézte elő a kö
zömbösséget, a teljes részvétleneéget és ezzel kapcso
latban a munkaképtelenséget is. Indítványára az ér
tekezlet kimondja, hogy megalakítja az Ág. Hitv. Ev.
Országos Tanító Egyesületet 3 megválasztja a tiszti
kart. Elnök Krug Lajos, alelnökök: Uhrin Károly és
Perényi Rezső, pénztáros: Kiszel János, jegyző;
Reichel Lajos lett. Választmányi tagok lettek: Alexy
Lajos, Dankó Soma, Brosz János, Sas Ferenc, Lehotzky Igor, Povázsai László, Czirbusz Endre, Stoll
Ernő, Kubacska István, Povázsai Gábor, Szüsz Lajos
Ó3 minden esperességi tanítóegyesület 20 tagig l,
100 tagig 2, ezen felül 3 tagot küld a választmányba.
Elhatározta a közgyűlés, hogy megszervezi egy
házmegyénként és egyházkerületenként a tanitói
egyesületeket, alapszabályokul az országos egyesület
számára á dunántúli tanitói egyesület alapszabályait
fogadja el irányadóul s megbízza az elnökséget, hogy
azt átdolgozza, alkalmazza s a jóváhagyás iránt in
tézkedjék.
A Magyar Ref. Tanítók Országos Egyesülete ne
vében Dobó Sándor elnök üdvözli a közgyűlést és
a tisztikart s felajánlja az egyesület hivatalos lapjául
a Tanítók Lapját.
Perényi Rezső alelnök utal arra, hogy megfelelő
tanügyi sajtó nélkül a mai nap sem hozza meg a tel
jes egyesülést s hogy aki sem gyűlésekre nem jár,
sem tanügyi lapot nem olvas, az nem lehet a mai
történelmi idők tanítója. Indítványozza, hogy a köz
gyűlés áz egyesület hivatalos lapjául a Tanítók Lap
ját fogadja el. A közgyűlés megértéssel, me1eg sze
retettel csatlakozik az indítványhoz s a lap előfizeté
sére felhívja a hazai ev. tanítóságot.
A közgyűlés véerül elhatározza, hogy az ev. ta
nítók összes sérelmeit emlékirat alakjában valamenynyi ev. püspökhöz eljuttatja s felkéri a püspöki kart,
hogy a sérelmek orvoslása érdekében a vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszternél együttesen lépé
seket tegyenek.

Reichel Lajos.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
Finn egyházi nagygyűlés. A finn evang. testvérek
4. egyházi nagygyűlésüket 1924. évi jan. 7—10. napjain
tartják meg Tammerforsban. Meghívták arra a magyar
evang. egyházat is és útiköltség kiutalásával igyekez
tek lehetővé tenni, hogy egyházunk képviselete anyagiabban való szegénységünk ellenére is megjelenhessék
azon. Gummerus borgói püspök a hivatalos meghívás
hoz külön levelet mellékelt, amelyben azt írja, hogy Dr.
Raffay Sándor püspököt szeretnék ott látni és hallani.
Ezek szerint Dr. Raffay püspök vesz részt a gyűlésen
báró Podmaniczky Pál lelkész kíséretében. Isten áldása
legyen a finn és magyar evang. testvérek e2 első talál
kozásán!

Saxlehner Hunyadi
természetes keseruvtz hatása

János
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A pesti evang. magyar egyház Veres Pálné líceuma
dec. 15 és 16-án d. u. 6 órakor estét, rendezett, melyen
elénekelték a növendékek Poldini: „Vadrózsa“ c. meseoperáját s Vályi-Nagy Géza: „Angyali vigasz“ c. haza
fias-vallásos jelenetét mutatják be.
A bányai ág. h. ev. egyházkerület aszódi leánynevelő-intézete 1923. december 5-én este Yt6 órakor az in
tézet dísztermében zeneszertára javára előadást tartott
a következő műsorral: 1. A két bábu históriája. — A
nyitányt zongorán előadták: Hilkene Kamilla és Faze
kas Erzsébet. 2. Cherubini: Der Wassertraeger. Zongo
rán négy kézre előadták: Kesselbauer Mária és Klein
Margit. 3. Páros jelenet. Irta Benedek Elek. Előadták:
Wágner Viki és Kasztner Klára. 4. Chopin: Mazurka.
Beethoven: Eccosaise. Zongorán előadta: Baumgarten Lili
inüvésznövendék. 5. Gazdasági iskola. Vígjáték. Az elő
adás ^anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt kitünően
sikerült.
Debrecenben a Luther Szövetség ádventben két
vallásos estélyt rendezett. Dec. 2-án Kálmán Rezső
orosházi lelkész „Munka és hit ‘ címen tartott mélyenjáró, a hallgatóságot lebilincselő előadást. Dec. 16-án dr.
Bruckner Győző miskolci ev. jog. ak. dékán „A Mikulás
kultusz eredete és jelentősége“ címen fog értekezni.
Dec. 5-én megindult a husvétig hetenként tartani szokott
biliai óra, az elsőn Farkas Győző lelkész „A biblia szo
ciális gondolatai“ címen tartott bevezető előadást. A
megkonfirmált ifjúság egyesülete megalakult és műkö
dését megkezdette. A L. Sz. egyetemi szakosztályának
előkészítése folyamatban.
A keszthelyi m. kir. gazd. protestáns hallgatóinak
„Bethlen Gábor Kör“-e f. hó 11-én szépen sikerült ünne
pélyt rendezett a reformáció emlékezetére. A „Jövel
szentlélek Ur Isten“ eléneklése és Reichert Gyula helybeni ev. lelkész buzgó fohásza után Kesztyűs Lajos
gazd. akad. tanár, a Kör védnöke hatalmas megnyitójá
ban a reformáció valódi értelmére, létjogosultságára és
a három helvét (református) német, (evangélikus) és
anglikán irányra mutatott rá és végül a két front; egy
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felől. a klerikalizmus, másfelől a hitetlenség elleni véde
kezést fejtette ki; buzdítván a nagyszámú közönséget a
református ősök nyomán való haladásra, a reformáció
dicsőségesebb jövőjéért és Krisztus országának eljövete
léért. — Sebők Gy. I. é. h. nagyhatás mellet^ szavalta
Szalay K „Legyen világosság“ c. költeményét. —■ Ferenczy B. III.* é. h. tartalmas emlékbeszédében a refor
máció okairól és hazánkban teljesített nemzeti hivatásá
ról és teendőiről emlékezett meg. — Lád L. II. é. h.
Varga J. „A wittenbergi rózsák“ c. költeményét érzés
sel adta elő. — Héjjas S. III. é. h., a Kör elnöke, lelkes
záróbeszédében tett fogadást, hogy a Kör vallásos mun
káit, a lehető legintenzivebbé teszi. Az ünnepély Kádár
Lajos nagykanizsai ref. lelkész imájával és a Himnusz
eléneklésével ért véget.
A békéscsabai Luther Szövetség f. hó 3-án fényesen
sikerült vallásos délutánt tartott az evang. főgimnázium
tornatermében, amelyet zsúfolásig megtöltött a hívek
serege. Az ifjú evang. vegyeskar Gazso Pál vallástanár
vezetésével gyönyörű énekeket adott elő. Megkapó volt
Terényi Béla ev. s. lelkész szavalata. Nagyon kedvesen
énekelt Botyánszky Jánosné, úgyszintén óriási sikei
koronázta Bayer Flóra és Bayer Irén tanítónők együttes
énekét. A böjti délután fénypontja dr. Deák János egye
temi tanár hatalmas előadása volt, aki meggyőző erővel
hirdette, hogy az uj magyar jövendő egyetlen szilárd
alapja csak a Krisztus lehet. Úgy előadása, mint az
aznap délelőtt mondott templomi beszéde mély nyomokat
hagyott a lelkekben. A mind elevenebben élő csabai
Luther Szövetség legközelebbi vallásos délutánja f. hó
9-én lesz.
Híveink köréből. Arany menyegzőjét tartotta nov.
30-án id. Fehér Imre a csorvási egyház gondnoka és neje
Elek Julianna. Az öreg párt 6 gyermeke, 22 unokája és
1 dédunokája s számos rokon kisérte nászmenetben &
templomba hálaadásra az 50 esztendőn át rajtuk sok
szor s bőségesen megnyilvánult isteni kegyelemért. Ez
alkalomból alapítványt tettek az egyháznál.
A Protestáns Országos Árvaegylet boldogult Kovácsy Sándor volt nagyérdemű elnökének emlékezetére
december 18-án gyászünnepet ül, melyen az ünnepi be
szédet Győry Loránd volt miniszter mondja.

i

ENRILO babkávéval
keverve, alig különbözik a tiszta babkávétól. Ez a
keverék az „ E N R IL O “ által erősébb és tartalma
sabb zamatot és több tápértékét kap. Az »»EN RILO “
használata a kavéfogyasztást olcsóbbá és takaréko
sabbá teszi. Az Enrilo egyedüli gyártói, FR A N C K .
H E N R I K F I A I cég, kezeskedik kitűnő minőségéért.
E N R IL O .
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Élethivatás
A legtöbb ifjú azt hiszi, bogy ha az életpá
lyáján szükséges technikai v a g y tudom ányos is
m ereteket m egszerezte, ezzel már eleget is tett az
élethivatásra való előkészülés követelm ényeinek.
Csak kevesen vannak, ak ik m eg tudják ér
teni azt, hogy az élethivatásra való előkészülés
nem csupán a szaktudás m egszerzésében, hanem
a jellem nek tudatos kiképzésében és fejlesztésé
ben rejlik. Mélyebb siker kivívásában a jellem 
erőnek sokkal nagyobb szerep jut, m int a tudás
nak, v a g y a képességeknek.
H ogyan készüljünk tehát az életre?
Becsületes, önzetlen, n y ilt lélek k el, erős tör
hetetlen akarattal, jellem ünk n evelésével és erő
sítésével.
Az ifjúnak tehát az önnevelést kell elsősor
ban szem előtt tartania. Észbe k ell ven n ie azon
jellem fejlesztő alkalm akat és erkölcsi előnyöket,
m elyeket minden életpálya nyújt.
De tudja-e az ifjú jellem ét nevelni akkor, ha
nincsenek határozott életcéljai? Nem. Az élethi
vatás első, legfontosabb feltétele tehát az életcél
kitűzése.
S ezen a ponton van a mai ifjúságunk a le g 
nehezebb helyzetben. K örülötte az élet áradata
tombol, s az életbe kilépő ifjút a bűn ezer ,és ezer
csábitó hangjával hívja, a m aga csodás szivár
ványszínű világába. És ekkor m utatja m eg az
ifjú, m ennyire ura m agának és m ennyire tud ellentállni a lelkében feltörő vá g y a k és a külső be
hatások tám adásainak.
És hány ifjúnak sikerül tisztának m aradnia
ebben a harcban?
De akinek sikerül, az ne álljon m eg eg y pil
lanatra sem, hanem nézzen szem be kem ényen az
élettel. Nézzen szembe az élet ezer küzdelm ével,
erősítse m eg akaratát, szilárdítsa m eg jellem ét és
azután előre a kijelölt utón.
Előre!
Küzdeni, dolgozni, alkotni, terem teni. Min
dig szebbet, m indig nagyobbat, m indig tök élete
sebbet.
Küzdeni Krisztus ügyéért, küzdeni a m agyar
hazáért, küzdeni á m agyar kultúráért!
Ez legyen minden m agyar ifjúnak jövendő
élethivatása.
'
Lorsch Lajos.
Evangélikus ifjúság! Az érett evangélikus ifjak és
leáhyok köre:
Deák-téri Luther Szöv. ifjúsági szak
osztálya. Iratkozzatok be és segítsétek megvalósítani az
evang. egységet! Beiratkozni lehet naponta d. u. 5—7-ig
a Szövetség helyiségében (IV., Deák-tér 4. II. em.)
Lorsch ifj. szakoszt. elnöknél.
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Az Evangélikus Keresztyén Diákszövetség negyven
éves fennállásával kapcsolatosan az ifjúsági mozgalmak
két érdemes harcosának, Szilassy Aladár közig, bírósági
tanácselnöknek .és Szabó Aladár dr. ref. lelkésznek is
40 éves jubileumát ülte e hó 8—9-én. Az ünneplés szép
és bensőséges volt, méltó a munkához, amit végeztek,
de méltó a munkásokhoz is, akik végezték. A GMCA
világszövetségének központi titkára, Fries^ Károly is meg
jelent Géniből és részt vett az ünneplésekben. Bizonyo
san csak az ő kedvéért, a látszat okából hívták meg és
szerepeltették Raffay Sándor dr. evang. püspököt is, aki
az ünnepelt derék és tiszteletreméltó férfiak ünneplésé
ből természetesen ki is vette a maga részét. Ez azonban
nem menti a Diákszöyetség vezetőségét, hogy ezt az ál
talános kér. szervezetet nálunk teljesen és kizárólag
kálvinistává teszi. Amint örömmel értesülünk, a buthe*
Szövetség elhatározta, hogy külön alakítja meg a
GMCA evangélikus osztályát s ezt Fries főtitkárnak tu
domásul is adta, aki az alakulás felett örömét fejezte ki.
A konfirmáltak egyesülete f. hó 9-én vasárnap d. u.
rendes összejövetelt tartott, melyen a szokásos bevezető
ének és ima után Hudák Malvin, Hurnyák Lajos és Szalay J. szavaltak, Radatics J. Rákosinak egy humoreszk
jét adta elő, Steiner L. felolvasott, végül Br. Podmaniczky Pál elnök bibliamagyarázata után énekkel és
imával az összejövetel befejeződött,
A Deák-téri Luther Szövetség ifj. szakosztálya f.
hó 30-án vasárnap este 7 órakor a deák-téri díszterem
ben vallásos estélyt rendez, melyen az alkalmi beszédet
Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár mondja. Belépődíj
nincs.
Tea-délután. A konfirmandus ifjúság í. hó 26-án d.
u. 5 órakor műsoros, karácsonyi tea-délutánt rendez a
nagyteremben.
Minden szerdán d. u. Yifb- %8-ig tartja énekpróbáit
az ifjúsági énekkar'.
A Deák-téri Luther Szövetség ifj. szakosztálya m.hó
4-^n, vasárnap este, a deák-téri nagyteremben jól sike
rült vallásos estélyt rendezett. A műsort a „Lutheránia“
gyermekkórusa nyitotta meg az „Erős várunku-kal,
majd Gratz Vilmos harmónium-játéka következett. Az
estély kiemelkedő pontja dr. Raffay Sándor püspök elő
adása volt. Utána Dákay Kató énekelt és Steiner Lajos
szavalt. A gyermekkar egy zsoltárt adott elő, amely
után Rammacher Lujzi rövid és hatásos szavalata és a
gyermekkar Himnusz-a fejezték be az estélyt. A gyer
mekkart Mendől Ernő karnagy lelkes erővel vezette. A
nagytermet csaknem zsúfolásig megtöltő szép közönség
a>z ünnepélv végeztével 40.000 koronát adott össze az
ifjúsági alapra.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a
lapra vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Buda
pest, VL, Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.
A kiadásért felelős: Dr. Csengődy Lajos.

Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VI,, NagymezŐ-u.' S. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).
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Alapította: Dr. RAFFAY SÁNDOR
Szerkesztőiért felelő* :

Or. CSENGÖDY LAJOS
K i a d j a : A LUTHER-SZÖVÉTSÉG.

K r isz tu s-v á r á s
Irta: Kaas Rózsa bárónő.
..Nicht mit zu hassen — mit/.uli. tn n Ián icJi «la**
(Antijtonc <.
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A gondolatok a történelein mérföldkövei. A gon
dolatok a hadak útja ideiont, a földön, mint ahogyan
a mennyboltozaton a tojni, millió nagyságok és parányok útja. Sötétségen keresztül ók a világi tó erők,
nekünk eligazodást nyújtó útmutatók.
A történelemben a gondolatok korszakokat al
kotnak. Vagy egyes nagy egyének nagy akarása,
vagy az egy és ugyanazon időben több bolyon meg
jelenő rokon gondolatnak egyesült kialakulása által.
Ha végigtekintünk a világ történetén a teremtés
óta, legelőször is azzal a két meghatározással találko
zunk: Krisztus előtt — és
KriszMis után. Minden
napi szóvá vált fogalmak, és nekem mégis elemi erő
vel megragadja a lelkemet ez a gyönyörűen mélysé
ges meghatározás. Úgy tetszik nekem, hogy e b b e ,\
négy szóba hídé van zárva létünknek, a múltnak és
a jövőnek minden titokszerüaége, bizonytalansága,
vágya teljesülése, eligazodásra való törekvése.
Krisztus előtt . . . És úgy tetszik nekem, hogy
látni kezdek! Látom az évezredek hatalmas népgörgetegeit; — az ó-világ, az Atlantis ar.ny országait;
a történelem kimagasló periódusait: a káprázatos varázsddőket. Látom a népek nagy felvonulását, törek
véseit, küzdelmét, kulturális próbálkozásait, a nagy
ság felé. Felkutatom az emlékek közt az egyiptomi
sírhelyeket; az asnyr művészet szárnyas oroszlánjait,
melyek a szentélyek kapuit őrizték; a görögök hideg
szépség-kultuszát: az indusok »kőben csipkézett Kailasíi templomának a romjait; a kínai ős-kultusz ször
nyetegeit; a pekingi sárga város pagodáit; Japán hi
hetetlen magasságú és méretű istenségeit. És hallom
miud erre a tudomány egyszerű meghatározását,
mindarról, ami volt: paganizmus. Pedig ők voltak va
lóban a Krisztus előtt járók. Az „Idol“ az „Eidolon“jaikhan ők kerestek először képet, a ,.láthntó“-ban,
a láthatatlannak, ki előtt mi is lehontlunk lélekben
és igazságban. Valóban, ök Krisztus előtt járóik, mint
phantómok. Nekik a nap nem elöl világított, de a
hátuk megett. Ezért léptek csak mindig, mindig a
maguk előrevetett árnyékába. Kegyetlen időkön, ke
gyetlenséggel törve keresztül, haladtak mindig előre,
Krisztus — a hajnal felé, talán a miénknél még na
gyobb sóvárgással, mert a sötétségük még nagyobb
volt. Áldoztak az .Idol“-nak, az alvilág gonosz szel
lemének, a Parnassus dicsőségének, a mindent meg
emésztő Moloehnak, a hindu az önmagába betekintő
Buddhának, az ős-magyarság a Sámánjainak, a bi
zonytalanság szellemének. Oda «zrnteltek kincset,
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«letet — életet adván az élet megnyeréséért — könyfVrteleuül, szeretet nélkül.
Mégis úgy tetszik, hogy voltak csodálatosan iga/,
megsejtéseik. Látom magam előtt az egyiptomi papvlus művészi képrajzát, melyen ott trónol Osiris, a túl
világ istene. Felvonulnak előtte az elköltözött lelkek.
És mit tesz ö? A sziveket mérlegre teszi. Merre bil
im a serpenyő? Így tesz igazságot! Nem a mi crédónknak. a lelkiismeret tanának megérzéssé ez. A sö
tétség tejutja
a hajnal felé.
Krisztus születése a világnak eg)- megrendülése.
A két legellentétesebb gondolat találkozik egymással
a belvedere'i Apolló — a Krisztunsu], — a Parnassus ember-istene — Názáretii Isten-emberével.
Azóta Krisztus után járunk! Úgy .érezzük, hogy
C) eljövetelével minket megváltott a sötétség uralma
alól. De kérdem, vájjon igazán ö utána járunk-e.'
Krisztus követésének szelleme és kötelezése a lel
kűnkben megszületett-e? Pedig ez a mai meggyötört
ü.egredük, kulturális sarkaiból kilendült világ
hogy sóhajt utána.“ A jobb jövendő óhajával várja
annak a karácsonynak éljövetelét, lively iuefenn is
mét kihirdesse számunkra a békességet.
A várás, bizonytalanság, aggódás, töprengés!
„Felicitas“ magában mindig csak végcél, ezért idolenn tökéletesen boldogok sohasem lehetünk. A teijesbülés odaát van
a felhők illegett. Az élet a tö
rekvés és törődés útja
oda felé; — ebben fáradunk!
Ma is várjuk a Krisztust, a sötétség jászolába I cdig (') soha többé nem jön el a világra gyermeknek,
jóllehet az éjjel ránk borult. A kis Jézus ma is mene
kül, mint egykoron az üldözői elöl Egyiptomba, me
nekül azok elöl, kik az ártatlanok vérét ontják és az
igazak élete ellen törnek. Azonban ti előttetek m e
gyén, — ti előttetek, kik öt keresitek. A csillag az
útmutató, hogy megtaláljátok. Akik nyomát veszítet
ték, hiába keresik tulajdon .-zi veikben, ott sem talál
ják,
eltévelyedtek a tagadásban. Pedig mindnyá
jan megpecsételted Unk az ö vére által, az életre, mert
..a lélek a vérben van“. Mindent tőle vettünk és nye
reségünkben öt akarjuk elfelejteni? Azt mondjátok-e,
hogy az Ur, a Mester elaludt mi közöttünk, a háborgó
tenger közepén? Talán nem nézi ezeket a rémsége
ket!? De mi tudjuk és valljuk, hogy „nem halt meg,
csak aluszik!“ Igenis, és eljövend. nem ahogyan ti
várjátok, a mi poros és posvánvos utninkon — hanem
a lélek igazságában. Úgy jön el a világra, ahogyan
a;: apostolok várták. Nem úgy, bog)’ megtapasztaljuk.
h:.nem az ,*ev:ingolion“-ban, az „öröm-hir“-hen, mely
t*em lesz többé a „könyvek-könyve“, melyben „az
Isten Igéje kisebb és nagyobb, mint a Szentirás“, —
hanem várhatjuk, midőn megremeg a föld alattunk,
mert eljövendő a felhők felett. Először azonban meg
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jelennek a kürtök, a harsonások és az Angyal a vég •hogy régen építettük őket? „Wir kreisen um Gott, urn
zet kürtjével, — hogy előhívjanak mindeneket, élő
den uralten Turm, und wir kreisen Jahrtausendelang."
ket és rég megholtakat, az Élet Királya elé. És ak
(Rainer Maria Rilke.;
kor megitéltetünk az igazságról és a bűnről, — akik
Kezdetben lapos gerendatetőkkel próbáltak „az
önmagunkban meghasonlottunk. Akkor pedig lesz
ismeretlen istennek“ — e földön otthont építeni;
nek, akik az örök halálban maradnak. Lesznek sírok,
majd később boltívekkel, aztán magasbatörő gótikus
melyeknek a trombitaszóra nem lesz megnyilatkozása,
mert az Angyal átrepült az Égen, a Szeretet evangé fflsucsivekkel alkottunk neki csodás lakhelyet, mely
ben feltalálni, felkeresni véltük és reméltük. Az írás
liumának törvénykönyvével kezében.
azt mondja: „ Ti vagytok az Isten temploma, és az
Addig a napig azonban nem láthatjuk Őt szemUr Lelke lakozik ti bennetek“. — Hozzátok be a szent,
től-szembe. De a lelke itt van a karácsonyi szeretet
falak közé a tiszta élet várágfüzéreit, az égő szeretet
jóságában, az igazságnak oly sokszor babértalan küz lángoló gyertyáit, a meglátásnak színes Oltárképét,
delmében, a gonoszság szelleme ellen. Igenis, ott van
az igazságért küzdés keresztfáját, szóval a több élöt
a Krisztus arca láthatatlanul, a meghurcolt Igazság
kincseit. És akkor látom a Krisztus Jézust is előtte
töviskoszorujának harmadnapos győzelmében. — A
tek a templomba bevonulni. Látom a jövő imádságos
Krisztus csak általment a világon, mert megfeszítet otthonát, telve napsugárral, a kereszténység mindent
ték Őt.
győző örömével, a természet Istent dicsérő énekével,
viruló rózsáival!
Várjuk a nagy apostolokat — az uj tizenkettőt,
akik a régiektől az égő fáklyát elkenik és a Szent
A karácsony-estében én a hozzánk lehajló menny
Lélek kettős, hármas tüzes nyelvével beszébiek hoz ei szágot látom! — Krisztus eljövetelét a szivek meg
zánk. — Mert a „via veritas et vita“ — az örök
él intésében, jelenünk megvilágítását, sötét múltúnk
igazság élő vize, a régi és mindig a régi marad, csak
bünbocsánatában keresem! Az Evangélium diadalmas
az energia lankadt el, csupán a mi, magasba felvonó
eljövetelének ígéretét élőknek és halottaknak egy
láncunk nehezedett meg kezeink között és elavult a
aránt, hogy egy is el ne vesszen azok közül, kik a
vödrünk, mellyel meríteni akarunk. Midőn megfris Krisztus után járnak, hiszem!
sülni az örök kútfőhöz járulunk —- az üdítő forrás
Uram Jézus! Jövel mi hozzánk! Visszavárunk!
vizének csak zavaros cseppjeihez juthatunk. Vizét — én visszavárlak!
századok kicsinyességének porrétege belepte, tüle
illlllllllllllllllB IIIIIIIIIIIIIIIII
kedő vitatkozásoknak iszapja megzavarta. A kút pe
remét avatatlan, újból és újból javítani akaró böleselKomoly idők
kt'dők rendszerei omladékos kövekkel körülépitették.
Hogy
komoly
időket élünk, mindenki tudja, ta
Mi nem jutunk el a Krisztushoz. Mi Krisztus után
pasztalja. Nemcsak az egyes ember küzd ma a léttel,
járunk!
hanem az erkölcsi testületek mindegyike is. .Ezek
A mi vallásunk történelem, másoké symbolum,
egy harmadiké dogma talán. Csupán a Krisztus lei közé tartozik k magyar protestantizmus is. Már a
kére nem találok e világon. Úgy vagyunk az Ő Igé múlt számunkban megemlékeztünk a kultuszminisz
ternek egyházunk iskolái ellen intézett végzetes tá
jével, mint a mohamedán a mekkai Kaaba kővel. Mi
madásáról. Most szószerint közöljük azokat a felter
is sóvárogva keressük, — azonban a bucsujárók
jesztéseket, melyeket egyházunk vezetősége a refor
könnyei avagy csókjai megkoptatták, formátlanná
mátus testvérekkel való megállapodás alapján s ve
tették, elemésztették a nagyot ’— a hatalmas meteort.
lük egyező szövegben küldöttségileg adott át a mi
Krisztus híveinek neveztetünk, de Tőle elmarad niszternek.
tunk. És mentői messzebb maradtunk el a Világosság
A felterjesztések szövege a következő:
Fejedelmétől, az árnyéknak sötétje, melyet magunk
Nagyméltóságu Gróf, Miniszter Ur! Az ág. h.
után vetünk és hordozunk, annál nagyobb, hosszabb
és mélyebb lesz. így járnak aztán mögöttünk, a mi evangélikus egyház egyetem a legnagyobb megdöb
benéssel értesült Nagyméltóságodnak az evangélikus
árnyékunk nyomában mások, még nagyobb sötétben
botorkálva. Pedig a Krisztus teste világit! Mint aho egyház mellőzésével közvetlenül az egyes kerületek
püspökeihez intézett f. évi november hó 22-én kelt
gyan egykoron a betlehemi jászolból csodás fény
141.296/1923—V. sz. a. s a középiskolák államsegé
áradt szét, ugv világítja meg ő a mi arcunkat, hozzá
lyének ujabbi rendezésére vonatkozó leiratáról. Jól
mentői inkább közeledünk. Nézzünk fel az égre és
ismerve az állam válságos anyagi helyzetét, távol áll
hiszem, hogy mi is megtaláljuk a betlehemi csillag
tőlünk az a szándék, hogy az állammal szemben, az
világosságba vezető, útmutató kegyelmét. Vannak
még mi közöttünk is, akik Neki a szivük aranyát, a ő teljesítőképességét meghaladó, túlzott követeléseket
lelkűk tömjénjét, és az élet kincses illatozó remény támasszunk, mert a magyar protestáns egyházakat
századok keserű tapasztalatai megtanították szen
ségét, a myrhát, oda tudják vinni.
vedni, nélkülözni és türelemmel várni. A hivatkozott
A mi jelen világunk a félhomályban utat vesz i cndelettel szemben azonban fel kell emelnünk tilta
tett. Pedig a lélek szárnyain emelkedve kulturális
kozó szavunkat, mert annak végrehajtása Ítéletünk
magaslatok megmászására születtünk. E helyütt ko szerint azt eredményezné, hogy Magyarországon a fe
pár sziklatömbök félmagaslatain telepedtünk meg. A lekezetek jelenlegi vagyoni helyzetéből kifolyólag kö
Krisztus varrásnélküli köntösét darabokra tépve,
zépiskolákat csak a róm. kát. egyház tarthatna fenn.
reá a kapzsiság sorsot vet — elfeledve azt, hogy
E reánk nézve válságos helyzetnek csiráit az 1922.
mindnyájunknak egyedüli oltalmunk, sátrunk és me,
évi VI. t.-c. hordja magában, amelyet annak idején
nedékünk csak az ő felettünk kifeszitett palástja
szintén az illetékes egyházi főhatóságok előzetes
lehet.
megkérdezése nélkül meglepetésszerűen alkottak meg
és amely törvény a mindenkori kormánynak olyan
Ne csodálkozzunk, hogy a földre vak sötétség
borult és lábunk alatt a talaj megrendült. — A tem hatalmat biztosított, mely a protestáns közoktatásügyet 400 éves értékeivel együtt a változó kormányplomok kárpitjai megrepedeztek! — Azt mondjátok,
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politika szabad tetszésének szolgáltatta ki. Az egy
házkerületi elnökségek a hivatalos leirat folytán meg
fogják ugyan tenni saját felterjesztéseiket is, ame
lyekből ki fog tűnni az. hogy nincsen olyan evangé
likus középiskola, amely az iskolafenfcartótól megkö
vetelt egyéb kiadások viselésén felül a tanári fizeté
sek részére követelt 50% hozzájárulást biztosítani
képes volna. Mégis a kérdés nagy horderejéro való
tekintettel és felelősségünk tudatában magunk részé
ről is kénytelenek vágjunk rámutatni a hivatkozott
leirat sérelmes következményeire.
Egyházunk össz«*s tényezőinek tradicionális és
az egyház érdekeit mindenkor lelkiismeretesen meg
fontoló álláspontját, valamint híveink érzelmeit is
merve, kizárt dolog középiskoláinknak bármelv külső
tényező részére való átengedése. Minthogy pedig más
részről híveink a mindenkori állami és eddigi egvházi adókon felül egyáltalában nem volnának képesek
még többezerszeres adóterhet hordozni, ennélfogva
a leirat végrehajtása azt eredményezné, hogy több
száz éves dicsőséges múltú középiskoláink működé
sét szüneteltetni kellene, ami egyértelmű azok bezá
rásával, vagyis azzal a sorssal, amely sorsot iskoláink
számára mindenkor csak az elnyomó hatalom szánt.
Reá kell mutatnunk arra, horrv amidőn a háborúelőtti évtizedekben az állam középiskoláinkat állam
segélyben részesítette, ez az általános segély megkö
zelítette az iskolafen tartó összeg költségeinek mint
egy 5 0 # -át. Miután pedig az államsegélyek nem vaJorizálfaltak, az állam a számszerűleg felemelt állam
segélyekkel é> azok pótlékaival som közelíti meg i
békebeli hozzáiándást. Viszont ezzel szemben az iskolafentartó egyházi testületek, amelyeknek pénz és
értékpapír tőkéi valorizáDtlan kamutokat hajtanak.
:• tanán fizetéseken kivll'i összes Iskolafentart''*] ki
adásokat valorizált értékben kénytelenek viselni. A
háboruelőtti kormányok tehát — bár iogosjigénveieknek nem teljes kielégi télével
de mégis méltányol
ták azt a rendkívüli szellemi értékit és azt a nagy
történelmi teljesítményt, amelyet a magyar nemzeti
kultúrában a mi iskoláink ie’entettek ég jelentenek.
Nem gondoliuk. hogy •' tekintetben másképpen gondolkozhassék éppen az a kormány, amel v előtt a for
radalmi korszakok tanulságai kétségtelenül bebizo
nyították a felekezeti oktatásnak a színtelen állami
oktatással szemben való etikai fölényét és keresztyén
megbízhatóságát. Most. amikor a mi szerencsésebb
mm. kát. testvéreink anoálfogva. hogy kedvezőbb
időkben az állam részéről olyan természetű bőséges
envag-i javadalmakat nyertek el. amelyek épp« n álla
guknál fogva képesek arra. bogi- a mindenkor' válto
zásoknak niegfplelo«*n valorizált értékben szolgálják
ez« n intézmények fentertását: mi. evangélikusok is
középiskoláink sorsának hasonló módon való biztosi
fását kellene, hogy igénveliflk. Es ha mi ezt
érde
keink időleges feláldozásával bár és az áTlam nehéz
helyzetét méltányolva
nem tettük, akkor i legke
vesebb, amit joggal elvárhatunk az. lmg\ legalább
eddigi életforrá-ainkat az állam ne zária el.
Mindezek alapján tisztelettel kérjük Nagyméltó
ságodat arra. hogy sérelmezett leiratában foglalt ren
delkezéseit rokon.szideráció tárgyává tenni és a ve
lünk való közvetlen tárgyalások után és alapján azt
megváltoztatni méltóztassék. annyival is inkább, mert
középiskoláinkra vonatkozniag az állam és egvhár.
szerződéses viszonyban vannak s kölcsönös jogaik és
kötelezettségeik kétoldalú, tehát egy oldalú lag meg
nem változtatható egyezményekben vannak intéz«1feink megállapítva akként, hogy ezek az egyezmé-
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nyek az egyetemen egyházak legfelsőbb iskolai ható
ságai által hagyattak jóvá.
Az elemi népiskolák ügyében tett felterjesztés
szövege a következő:
Nagyméltósngu Gróf, Miniszter Ur! Az ág. h.
evangélikus egyház egyetem, valamint az egész ma
gyarországi evangélikus egyház közönsége i* nagy
aggodalommal fogadta Nagyméltóságodnak f. évi ok
tóber hó 25-én ÍHÖ.000/1928. sz. a. k«‘lt rendeletét,
mely az egyház által fentartott elemi iskolák tanítói
nak javadalmát megái lapítja, a tanítói dijlev«*leket
értékeli és enn«*k alapján az egyház hozzájárulását
wsetről-esetre megszabja. Meg vagyunk ugyan t4*ljesen győződve arról, hogy Nagymé 11(óságod «• mid«*letének kiadásával nemcsak a tanítóknak kívánta a
helyzetét tisztázni, javítani és biztosítani, hanem a
tanügynek is szolgálatot kívánt tenni. Ezzel az elismerés re méltó szándékával azonban iskola fen tar tó
egyházainkat bizonyosan akaratlanul, a legkínosabb
lu’lyzetbe hozta és a l«*gtöbb esetben leküzdhet«*tlen
akadályok elé állította. Ha Nagy méltóságod, amint
azt a törvények alapján jogosan igényeljük, ezúttal
is eleve tárgyalásokba bocsátkozott volna autonóm
egyházunk arra hivatott vezetőivel, rendeletének
teánk nézve sérelmes és terhes következményeit bi
zonyosan enyhítettük, sőt el i> kerü'lmttük volna. A
tanítók javadalmának egyoldalii megállapítása azon
ban amellett, hogy tényleg sérelme., és fáié» eljárás,
egyházainkra elviselhetetlen terheket ró. De ha «dviselhetvtlenek nem volnának is, egyházunk sz«*rvr7rténél fogva Na gy mél tó ságod rendelkezésének a
megszabott i«lő keretein belül érvénvt szerezni és
••leget tenni nem v a g v n k képesek. Tisztelettel kér
jük azért, hogy a tanítók javadalmát «V az iskolabuitartó egyházközségek hozzájárulását m«*Lrállap:tó nu 
delet uek végrehajtása során minden egyes esetben
a? arra illetékes egyházliatóságokkai a teendő intéz
kedést előzetesen megbeszélni méltózUss«'k. Egyhá
zunknak ugranás törvényben i' elismert és biztosított
joga. hogy híveit egv«*<lül csak a -ai:»t hatóságai tér
ítélhetik meg anyagi járulékokkal. Másik féltett kin
cse a jogokat kivívó nehéz múltból a hivánvok sérthftétlenségé, mit még mindezidcig egyházi főhatósá
gaink is tartózkodtak hatalmi szóval megmásítani.
Annál veszedelmesebb, ha a niegroásitást nem egyházi
hatóság teszi. Ma a taniitókra m'-zve kedvezően, hol
nap talán kodvezíitlenül. <1«* egyforma vcvszedelmgt
rejt mindkettő magában.
Hasonlóképp tisztelettel kérjük, hogy :< 151.651
1923. sz. rendeletét, mely az érdemes felekezeti taní
tóknak a VTT. fizetési fokozatba leendő beosztását a
kir. tanfelügyelő javaslatára kívánja megtenni, az
illetékes egyházi hatóságokkal leendő megbeszélésig
felfüggeszteni méltóztassék. Egyrészt azért, mert az
cgvház anyagi terhére az egvházon kivül álló ténye
zők kötelezettségeket nem állapíthatnak meg, niásrészt azért, m«*rt nem tartjuk méltányosnak. hogy mig
a főiskolát végzett lelkészt Nagy méltóságod a IX .
mű a X. fizetési osztályba kívánja beosztani. a«l«lig a
lelkész alá rendelt tanító a VII. fizetési fokozatba os:'kassék be.
E felterjesztésekből nyilvánvaló, hogy egy«demes
egyházunk vezetősége megtette a kötelességét.
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Sola fide
Irta: Báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő.
Kavargó, forrongó világ ez, amelybe mi, mai
nemzedék, beleszülettünk. Az idők vajúdása uj idő
ket szül, reméljük, hogy azok több jót tartogatnak
az' embernemzet számára, mint amennyiben nekünk
volt a közelmúltban és' van ma részünk.
Nincs intézmény e földön, amelyet érintetlenül
hagyna az idők háborgásának hullámverése, melyre
átalakító hatással ne lett volna már eddig is, vagy
nem lenne ezután mindenek elmúlásának és mindenek
megújulásának ez az ideje. Változnak az elvek, vál
toznak a céltüzések és a jelszavak, recsegve, ro
pogva törnek szét a régi formák, hogy helyükbe újak
lépjenek.
Az egyházat, mint ebben a változásoknak alá
vetett világban élő isteni intézményit, sem hagyja
az idők változása érintetlenül. Sajnos, voltak korok'
amikor a Krisztus egyháza tanban is alá volt vetve
a különböző koráramiatoknak, emberi tanok mellett
isteniek érvényüket vesztették az egyház tanításá
ban, s a hitbeli kérdésekben való csalhatatlanságot
zsinatok és egyének foglalták le a maguk részére,
sajnos, evangéliumi egyházunkban is vannak a kül
föld több országában, sőt — bár csak elvétve — ná
lunk is, akik az égvén lelkiismereti szabadságának
hazug cégére alatt a maguk áltudomány osság mezébe
öltözött bölcseségét teszik igehirdetésük tárgyává,
mert szerintük az Isten igéjének kell a korokhoz, és
nem azoknak az Isten igéjéhez igazodniok. Mintha
nem íratott volna meg arról, hogy: .,Az ég és a föld
elmúlnak, de az én beszédeim semmiképp el nem
múlnak“. (Máté 24., 35.) Isten igéje örök és válto
zatlan s ahoz, mint az Istenhez magához, nem férhet
sem változás, sem változásnak árnyéka.
Luther nem volt hagyományromboló. Azért bi
zonnyal Luther szive szerinti az az álláspontom is,
hogy a kultuszformák kerek és egyének Ízlése sze
rinti szabados változtatását sem tartom helyénvaló
nak és megengedhetőnek. Csak egy változtatásnak
lehet helye, csak egy újításnak, amely visszatérés
a régihez, azokhoz az atyák hagyományaival meg
szentelt istentiszteleti formákhoz, amelyek nem üres
váz, hanem a bennük foglalt evangéliumi lényég tar
tályai s amelyek a keresztyén ség egyetemével való
lelki összetartozandóság kifejezői.
Azonban az egyház e világban való életének
külső berendezkedése, a polgári, más egyházi közös
séghez való viszonya és belső adminisztrációja az
adott viszonyokhoz mérten, de mindig az egyház
hitelvi álláspontjának szem előtt tartásával koron
kénti változásnak lehet és van is alávetve. Ez a
változtatás sokszor elodázhatatlan szükségesség.
így a mi magyarhoni evangélikus egyházunk
alkotmányának ujjáalkotása sem tűr halasztást.
Ehelyütt nem bocsátkozhatom e kérdés részletes tár
gyalásába. De nem is lehet elvi kijelentések meg
tétele sem a feladatom. A reánk virradt uj egyházi
esztendő, ha Isten is úgy akarja, meghozza a zsina
tot. Lehet, hogy a mai idők, amelyekben nincs még
elég megállápcdottság, nem mindenben alkalmasak
a zsinattartásra. Ámde annak elhalasztása esetleg
aránytalanul nagyobb kárt jelenten.; közegyhá
zunkra,nézve, mert létkérdések egész komlexuma kö
vetel ma sürgős megoldást. Azért az előkészületek
nagyban folynak, a bizottságok már eddig is dicsé
retes- é s eredményes előmunkálatokat végeztek. Am i
a legörvendetesebb, munkájukat a külföldi lutherá
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nus egyházak alkotmányának figyelembevételével
folytatják le s igy olyan tervezetet remélhetünk tő
lük, amely nem más egyház alkotmányának kópiája,
hanem valóban a speciális magyar viszonyokba be
illeszkedő, igazi lutheri szellemű munkálat lesz, amely
a lutheri reformáció elvének: a sola fide-nek, teremt
itt, magyar földön, alkalmatos külső kereteket.
Távol áll tőlem a mondottakkal a legutóbbi zsi
nat tiszteletreméltó és áldásaiban gazdag munkáját
kritika tárgyává tenni. Amit az alkotott, az akkor:
viszonyoknak teljesen megfelelt. S a külföldi evans,
alkotmányokra annyival is kevésbé lehetett tekin
tettel, mivel egyházunk a hazai református testvéregyház kivételével más egyházakkal egyáltalán nem
tartott fenn érintkezést. Ma más a helyzet. Testvéri
összeköttetés létesült köztünk és a más országokban
élő lutheránus nemzeti egyházak között, a kapcsolat
mind szorosabb és szorosabb lesz. Megismertük egész
berendezkedésüket is, amelyet az ő viszonyaik kö
zött a lutheránus szellem századok folyamán kiépí
tett. Csak természetes tehát, hogy ez ismereteinket
egyházunk javára értékesíteni kívánjuk.
A volt zsinat munkája a magyar evangélikus
tiadiciókból sarjadt. Származásomnál és meggyőző
désemnél fogva rendíthetetlen tisztelője és őre va
gyok a múltak hagyományainak. Épp e tradíciók tisz
telete irányozza figyelmemet arra, ami más oerszágokban a lutheri szellem tradíciókkal megszentelt
öröksége, hogy azokkal segítsek — a mi tradícióink
sérelme nélkül — gazdagítani magyar lutherániánkat.
Egyházi alkotmányunkban fájdalommal nélkü
lözzük a hitvallási álláspont kifejezett megállapitását. A múlt zsinat bizonnyal természetesnek vette,
hogy egyházunk, már csak neve alapján is, a Confes'sie Augustana in variata alapján áll. Ez természe
tes is. <£)e ezt a törvényben kifejezetten is meg kell
állapítani. Hitvallás nélkül nincs egyház. És hitval
lás dolgában nincs érvényesülési lehetősége egyéni
különvéleményeknek, aminthogy nincs ds. nem is
lehet szó kompromisszumról sem. A zsinat atyái ezt
bizonnyal tudni és érezni fogják.
De ez még mind nem elég. A lutheri hit nem al
kotmányokat, megfejelő Írott betű, hanem lüktető
élet kell, hogy legyen. A pezsgő, eleven hitélet éle
dése lesz egyházunk igazi megújhodása és egyben
fenmaradásának egyetlen biztositéka.
Azért mindazokhoz, akik szivükön viselik ma
gyarhoni evang. egyházunk sorsát és aggódnak és
imádkoznak annak jövőjéért, igy szól az én kará
csonyi izén etem: .szívleljék meg azt az' igazságot
és vigyék azt tovább, mindenüvé, valahol csak alvó,
közönzös lutheránus lelkek élnek e hazában, hogy:
csak egy utón születhetik újonnan és állhat meg a
jelen kavargó, forró világban az egyház: sola fidel
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A theológiai tudomány
jelen állásában
A theol. tudomány feladata a kereaztyénaég lé
nyegébe való folytonos és fokozatos elmélyedés, —
a keresztyénségnek mint valóságnak és vallási él
ménynek minél teljesebb és rendezettebb felfogása,
megismerése. Erről is elmondhatná Kiteken, hogy
keine fertige Grösse“, hanem egy folytonosan való
suló tudományos és igy vallásos-erkölcsi életfeladat
a keresztyén egyházban és annak történeti vallás
felekezeteiben. E téren a germán szellemé az elsőség,
amelynek ritka karizmatikus képessége van az
evang. élet igazságok mély vallásos megélésére é.s
tiszta, világos, spekulativ megértésére. A többi nép
szellemek: angol, francia vagy holland a német mes
tereknek csak küv»*tői. másolói.
Ha a tudományos theológia eélja a részletkér
désekben is a keresztyén*égnek a maga forrásaiban,
történeti kifejlődésében, rendszeres kialakulásában
és gyakorlati kihatásaiban való felfogása é*s értéke
lése. inig az. főleg protestáns 'alakjában, máig iazoknak a feladatoknak n megoldásán fáradozik,
amelyeket neki az uj szftv. örök isteni alap mellett
a reformáció, az újabb kultúra és a modern haladé»,
korszellem megjelölt.
Es e tekintetben a jelenkori theológia nagy ered
ményekre mutathat. Nem kisebb ember, mint a né
met kath. tadománvosság fejedelme: Döttinger mon
dotta, hogy ma a bibliát ismerjük, azt a protestáns
irásmagyarázatnak köszönhetjük. A két pagy bibliai
kritikai kérdé«: Mé>zcs ű könyvének ifpopts Ssg ehf és
n 4-ik evangélium hitdessécénsk kérdés«* tisztázva
van és általában a bibliai, főleg uj síöv. tudósítások
Hrímnek szerint is a legnagyobb törtémii megbízha
tóságnak, sőt „közvetlen bizonyosságnak“ a jelle
gével bírnak. A Strouxs- és nálunk Siinionidenz-ifé*e
tagadó irányzatnak nincs követője a komolv tudó t*ánvos theológiában. De azért itt is még mindig nyitva
áü előtte a fejlődé»* útja.
A kereeztyénség történetei is úgy az okiratok,
mint a kiváló alkotó személyiségek megismerése te
kintetében ma már tisztán állanak előttünk. Az ir:n*
magyarázatihoz hasonlóan irodalmuk Meander, Baur,
Giesster és Hase óta föl Krílger-ig és //n m é ig csak
nem beláthatatlan. Az egyháztörténeti ismeret mahol
nap csakugyan az általános műveltséghez fog tar

tozni. Nálunk e téren az első kezdeményezés a
Warga Joványi-féle egyháztörténet.
A rendszeres theológiában fel a legújabb időkig
meg van a törekvés a modern eszmevilágba es tudo
mányosságba való elmélyedésre s hogy ma vallásos
tudatunk mélyült és tisztult, :i nagy rendszeres theol.
müveknek: hittannak és erkölcstannak az érdem.*.
Megtanított egyúttal a különböző kor. vallási típu
sok és tudományos irányzatok külön nagy értékei
nek és gazdag talentumainak helyes felfogására és
megbecsülésére az evang. életigazságok sikeres hir
detésében és megvalósításában. Srhleiermachcr óta
.-okát tanultunk és haladtunk föl Tröltsch-ig a rend
szeres theológiában.
A gyakorlati theológia tudományos szempontból
máig is ..a theológiai tudomány koronája". Beign
zolta. hogy a koresziyénség nemcsak hit-, hanem
szeretet közösség. A belmisszió és az evangelizáció
nagy és tág mezeje fel Bődetse htringh-’)g az újabb
keresztyénség és egyházi Irodalmunk egyik legszebb
fejezete. I)«* VhHrxn nevéből tudjuk, hopv a keresztvéncég és annak fheológiája folyton szem előtt
tat tóttá a krisztusi szerété télét nagy feladatait és
problémáit.
Gazdag gyümölcseivel- méltán helvet foglalhat
tehát a protestáns theológia a többi tudományok
i lellett. A római kath. theológia. s&jnos. a XVI.
századbeli protestánsellenes jezsuita irányra tért
vissza s igy tudományos jelentősége kevés. Igazi
corpus mortuum, mely az uiabb kultúrának egyetlen
vonását s>m produkálta. Legújabban is. mondjuk
1b70 *'*s 11107 óta (8vllabus. atikáni zsinat, antimodcinistfa eskü) a merev mozdulatlanság jellemzi éa tl>«*ológin némely szakaiban és ágaiban protestám
fegyverekből él és táplálkozik. De annál mozgéko
nyabb és agresszívebb egyházpolitikai téren, főleg
az állam és az egyház viszonyának kérdésében ná
lunk Magyarországon, t ’j szellemi erők és motívumok
fölvételére é*s kifejtésére a tudományos theológiában
• római katholicizmus képűden. Dogmája megöli a
vallást és a tudományt egyaránt. A nemzeti művelt
ségből is kevés van benne. Fakultásain latinul tan»t: nak.
A protestáns theojógiára, főleg annak irodalmára
csaknem megsemmisitőleg hatott német mestereinknél különösen a világháború. Hiszen IVerni kiváló
„Leben Jezsu“-ja mellett alig jelenhetett meg egy na

Legértékesebbnek
n»é»g mindig a hevált „Frmck" * kávépótlék b izon yu lt...
Utólérhetetlenül nagyon kiadós voltában rejlik igazi
olcsósága.
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gyobb theol. raü a világháború alatt és után. Hát
még a mi keresztyen magyar kultúránk mostani ke
serves gyászunk, írinos magyar jelenünk és aggasztó
jövőnk milyen feladatot ró a mi magyar evang.
theologi ánkra?
Megnyílt a mi állami evang. theol. fakultásunk
Sopronban, amelyre annak utegyengetöit meg sem
hívták. Ott, mint olvastuk, beszéltek és értekeztek
a gnosztikusoktól a skolasztikusokon át föl Lipsiusig közismert és teljesen kimerített hit és tudás
és minden theol. encyklopädiai tan- és kézikönyv
ben olvasható theologia, tudomány és egyház egy
máshoz való viszonyának a kérdéséről. Evang. theol.
fakultásunknak a magyar protestantizmusra és a
magyar tudományosságra vonatkozó jelentőségéről,
céljáról és jövendő feladatairól szerettünk volna va
lamit hallani és olvasni. De' erről most múzsám ne
szóljon! Még találkozunk.
Dr. Szlávik Mátyás.

képesek. A dolgoknak mindig a könnyebb végét fogtuk
meg: a nehezebbjét igyekeztünk elhárítani magunkról,
így hát tudatára sem ébredhettünk képességeinknek, ön
kipróbálásunk hiánya jellemünket határozatlanná tette.
A .,lasset mich in Ruhe, ich lass euch auch in Ruhe“ el
vén egy olyan általános szenvedőleges magatartás alakul
ki, mely éppen csak a legszükségesebbet cselekszi, hogy
a felelősség elől elmenekülhessen. Az ilyen ember a meg
levővel mindig beéri, mert hiányzik belőle a friss kezde
ményező szellem, mely a még jobbat akarja. Innen van
az, hogy igényei immár csak az anyagi javak terén van
nak. A felelősséget gyomrával szemben legkevésbé vál
falja. Azt nem engedi sanyargatni. Mindig Menenius
Agrippa meséjére gondol. Azt jól megjegyezte.
A felelősség ilyen átérzése mellett nem lehet a ro
mokon építeni. Uj életet kell kezdenünk, melyben ön
értékünk tudata és a felelősség szives vállalásának kedve
játsza a főszerepet. E kettő cselekvésre fog majd ösz
tönözni. A nagy cél ismeretes. Ezen belül mindenkinek
saját hivatásán belül uj célokat kell kitűznie és uj feladatokat kell megszabnia. Ez tehát mind önmagával,
•mind az egyetemességgel szemben kötelessége.
Kötelesség és felelősség így lesznek összhangban
A német nemzet megaláztatásának évszázadaiban te
kintetét befelé, az ö lelke felé forditotta. hogy annak egymással. Ez az egészséges viszony pedig megteremti a
mélységéből felszínre hozza és kifejlessze azokat az érté fokozatos fejlődést, a tökéletesedést. Ha megtettük volna
keket. melyek egyedüli vigasza és reménysége voltak és mindnyájan kötelességünket, nem jutottunk volna e ke
amelyekbe az ő végső bizodalmát helyezte. A belső erőt serves sorsra; ha megtesszük kötelességünket Isten, Ha
gyűjtötte, mely fölött egyedül csak ő rendelkezhetett. A zánk és önmagunkkal szemben, bizonyos, hogy feltáma
német nép nagy nevelői (Kant. Fichte, Hegel. Schiller, dunk. Ezért, felelősek vagyunk az utókornak.
V. R.
Goethe, Nagy Frigyes stb.) ennek a belső erőnek, az
erkölcsi és szellemi kincseknek a gyűjtését .mindenkinek;
egyformán kötelességévé tették. Mi sem természetesebb
tehát,, hogy minden erre hivatott tényezője a nemzetnek
csak a kötelesséf/ és a nyomában járó felelősségérzetről
beszélt az egyetemtől le egészen az utolsó .falusi isko
láig. Hogy mivé fejlődött ez a nagyszerű eszme a német
Az istentiszteletek rendje a karácsonyi és újévi ün
szivekben, annak fényes tanúbizonyságát szolgáltatta a nepek alatt: a Deák-téren a magyar egyházban dec.
nagy háboruelőtti Németország az ő hatalmas arányú 23-án d. e. 11 órakor dr. Szuchovszky Lajos. d. u. 6 ó.
szervezettségében, állami rendjében, népének fegyelme Algöver Andor, karácsony I. ünnepén d. e. prédikál és
zettségében. a nagy háború alatt pedig óriási teljesítmé úrvacsorát oszt dr. Raffay Sándor püspök, d. u. 6 ó.
nyeiben.
Gaudi László; II. ünnepen d. e. prédikál és úrvacsorát
A belső erők élet rehivasának leghatásosabb eszköze oszt Kirchknopf Gusztáv, d. u. 6 ó. báró Podmaniczky
tehát a kötelesség önmagam és az egyetemesség iráni. Pál; dec. 30-án d. e. Csengődy Lajos, este Szuchovszky
Amivel önmagámnak tartozom, azzal az összességnek is Gyula; ó-év este 6 ó. dr. Raffay Sándor püspök, 7 ó.
adósa vagyok, mert az összesség is egyedekből áll. Ön dr. Csengődy Lajos; újévkor d-. e. 11 ó. Kirchknopf
magam iránti kötelességeimet a nevelésnek kell felköl- Gusztáv, este Algöver Andor. — A német egyházban:
teni bennem. E téren kell megtalálnom és összeegyeztet 23-án d. e. fél 10 ó. Rroschko G. A., 24-én d. u. 5 ó.
nem azokat a magas szempontokat, melyekhez egész éle ugyanaz, — karácsony I. ünnepén dr. Szlávik Mátyás.
temen át igazodnom kell, hogy egyfelől szervezetein ép II. ünnepen Rroschko G. A. (mindkét napon fél 9 ó. ursége és egészsége, másfelől összes értékes képességeim vacsora-oszíás). 30-án d. e. fél 10 ó. Broschko G. A .
kifejlesztése árán egyéniségem faj.súlya minél nagyobb 31 én fél 5 6. ugyanaz. Újévkor ci. e. 10 ó. Broschko G. A.
A fasori te npiomban: 23 á n d. e. 11 ó. Kemény Lajos
legyen. Mindez pedig semmi egyéb, mint a krisztusi evan
gélium tanitásainak saját lelkemben való úthasomtása. lelkészbeiktatása, d. u. 4 o. prédikál Késmárszky Lajos,
Rendkívül nehéz feladat, mert teljesítése közben a való karácsony I. ünnepén d. e. Kemény Lajos, d. r. Kés
élet ezer nehézségeibe ütközünk, melyek felett úrrá kell márszky Lajos, karú sony II. ünnepén d. e. Késmárszky
lennünk. Hiszen ez éppen az élet harca, Mikor pedig a Lajos, d. u. Kemény Lajos; 3i-én ő ó. Kemény Lajos,
világ egyensúlyát elveszítette, ezek a nehézségek is fo fi ó. Késmárszky L.. újévkor d. e. Kemény Lajos.
Az üllői-úti imaházbao: 23-án d. e. 10 ó. istentisztelet
kozottabb mértékben jelentkeznek, tehát az élet harca is
annál ádázabban dúl. Most ilyen világot élünk. A fo úrvacsora-osztással; d. u. 1 ó. vallásos estély; karácsony
kozott nehézségekkel szemben fokozott kötelességekre, I. ünnepén Algöver Andor, II. ünnepén báró Podmaniczky
ezeknek teljesít hetese végett pedig nagyobb egyéni faj- Pál, 30 án d. e. Szuchovszky Gyula, 31-én d. u. 5 órakor
súlyra van szükség.
Podmaniczky Pál; újévkor Algöver Andor.
Deprekáció és szeretetvendégség. A Szuchovszky
Szinte bizonyossággal állíthatom, hogy az egyéni
tajaulynak legjellemzőbb kifejezője a felelősség készsé Gyula vallástanár vezetése alatt álló iparos ifjúság,
ges vállalása. Ez erőt, önbizalmat jelent. Pedig hányszo
23-án d. e. 10 ó. az üllői-aiti Lmateremben az istentisztelet
fordul az életben elő ennek ellenkezője. Irtózunk a fele keretében úrvacsorához járul és ugyanaz nap d. u. 6 óra
lősségtől mert nem bízunk magunkban, tehát g sikerben kor az Alföldi-utcában 100 terítékes szeretetvendégségsem. Miért kételkedünk? Mert nem tudjuk, mire vagyunk ben 'részesül.
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mai számán — az általános áremelkedés
miatt — az egyes szóm árát kénytelenek voltunk fiOO ko
ronában jelölni meg. Sajnálattal kell jeleznünk, bog>
1924. január 1-töl kezdödleg a negyedévi előfizetési dijat
is kénytelenek leszünk •’>000 koronában állapítani nteg.
Kizunk azonban jóakaróink .Udoatkész támogatásában,
amelv nagyobbmervii áremelést fölöslegessé fog tenni.
Felhívás! E v a n g é lik u s irjuság! Az érett evangélikus
ifjak és leányok köre: a Deák-téri Luther Stöv. ifjúsági
sz ak osztálya. Iratkozzatok be és segítetek megvalósí
tani az evang. egységet! Heiratkozni lehet naponta d. u.
5—7-ig a Szövetség helyiségében (IV., Deák-tér 4. II.
«m.) Lorsch ifj. szakoszt. elnöknél.
Minden szerdán d. u. S 6 -!* 8 -ig tartja énekpróbáit
az ifjúsági énekkar.
Vecsésen f. hó 23-án karácsonyfaünnepélyt tart a
helybeli Ev. Söegylet. A szegény gyermekek több jósá
gos angyala között meg kell említenünk püspöknél!*
Öméltóságát, aki az amerikai szeretetadományból küldött
a vecsési gyermekek számúra ruhácskákat, a karácsony
fa alá. — Karánesony második ünnepen, mint hírlik,
szép műsor keretjében Hamvas József, a kiváló iró-tanar
fog felolvasással közreműködni a nagy érdeklődéssel
várt vallásos délutánon.
Kegyeletes érzés bizonysága az a félmillió korona,
melyet Jm e**iky János újonnan megválasztott tót
komlós! e v a n g . lellcész küldött püspökéhez azzal a ké
réssel, hogy azt karácsonyi ajándékul legjobb belátása
szerint papözvgyek és árvák közt ossza szét. Más lel
kész, sőt mi* egyháztag is gondolhatna a gondokkal
küzdő hívekre olyankor, ha az Isten kedvező kegyeim*
jobb helyzetbe se g íti. Várjuk a szép példa folytatását,
az áldozatért pedig elismerésünket nyilvánítjuk.
Meghívó. A Magyar Protestáns Nők Országos
Szövetsége 1923 december 28-án, pénteken félöt óra
kor tartja évi rendes közgyűlését a ref. theologia dísz
termében (IX., Ráday-utca 28. II.).
Képleleplezés. A Protestáns Országos ArvaházhaJi
kegyeletes ünnepség keretéljen leplezték le bolti. Kovács y
Sándor a Protestáns Orsz. Árvaegylet 30 éven át. érde
mekben gazdag volt elnökének arcképét, amelynek mű
vészi sikere dicséri mesterét: Benkö Zoltánné kováé*y
Bertát. Az ünnepség az árvák énekkarával kezdődött
Mendől fcmő karnagy kitűnő vezetékével, amire Nádossy
Imre dr. országos főkapitány, az egyesület ezidei elnöke
üdvözölte a nagy számban megjelent előkelő közön
séget. Az üdvözlést követte Ovöry Loránd volt minisz
ter szivet-leleket megragadó, gondolatokban gazdag,
remek emlékbeszéde, amelynek a végén lehullott a lepel
az arcképről és ekkor két árvagyermek — egy tiu és
tgv leány — elszavalta Oyöry Lorándnak erre az alka
lomra irt gyönyörű verseit; A gyermekkar Hiszekegy
előadásával fejeződött be a lelket emelő ünnepség.
A Protestáns Orsz. Árvaházban f. hó 24-én, délután
I órakor tartják meg a karácsonyfa-ünnepet, amelyre
•‘/.utón hívja meg az emberbarátokat a választmány.
Kézimunka délutánok. Az ifj. szakosztály kézi
munka délutánjait karácsony után is folytatni fogja é*
p* dig minden szombat d. u. 6—9-ig.
Lapunk

Szomorú eset. A veszprémi evang. lelkész eddig
"gy mint a többi egyház lelkésze, bejárt a veszprémi
ügyészségi fogházba a letartóztatottak lelkigondosásara. Ezért, az igazságügyrniniszten tárca terhére, ese
tenként 100 (száz) koronát utalt ki az ügyészség. Most
egy emeletes — lehetetlenség történt: A létszámcsök
kentésről szóló törvénycikkre hivatkozva, az igazság-
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ügymiimzter megszüntette a „tiszteletdíjas megbízatást.
Ezen intézkedés ellen a leik. st a püspöki hivatal utján
egy beadványt intézett a" igaz-ágügyminiszterbez,
melyben hivatkozott arra, hogy tőle a megbízatást a mi
niszter nem vonhatja meg, mert nem ö volt a megbízó,
hanem az egyház; ha-lelkésztől mégis meg lehetne vonni
az ilyen megbízatást, akkor is c*ak úgy, ha rajta kívül
másik ev. lelkész is volna. Másik ev. lelkész pedig nincs,
s a/, ev. egyház nevében tiltakozni kell nz ellen, hogy ev.
rabok más vállású lelkész gondozása alá kényszerűié*
senek. A megbízatás megvonása megsértése az 1648.
XX-nak is, mert ha más vallásu lelkésznek joga van.
akkor az evang. lelkésznek is joga van bejárni a bör
tönbe, ahol a kevés számú ev. rab ép úgy szükségét
érezheti a *uját lelkészével való érintkezésnek, mint a
i-agyobb vzámu, más vallásu rabok. Az ember az ilyen
dolgokat el sem hinné, ha valaki mesének mondaná el:
Az ösagárdi, valamivel több mint 500 lelket szám
láló kis gyülekezet 8 millió korona költséggel renováltorta templomát. A kivül-eblül megújított templomot a
az uj oltárképet nov. 16-án avulta fel a duuániuneni
püspök meg luxusából Belica András nógrádi alesperen.
Mélyenjáró, biblikus-lutheiániu szellemű beszéde a hí
vekre maradandó hatást gyakorolt. Kívüle még Sztik
Gusztáv íelsőpetényi lelkész prédikált tótul Meskó Ki
roly gnlgaguiai lelkész pedig magyarul. Az oltári szol
galatot lloreezky .Sándor helyi lelkész vegezte. Az is
teutisztelei után díszközgyűlés volt, melyen dr. Szabó
Lajos, a bpesti egyház presbitere, a penci leányegyház
felügyelője, az ősagárdi hívek áldozatkészségének hatása
alatt 50.000 k-i adományozott u templomra. A renoválás
költsége nagyrészt kivetés utján folyt be, de önkéntes
adakozások is tanúskodunk arróL hogy van még luthe
ránus egyházszeretet. A lelkész vezetése alatt álló fo
gyasztási szövetkezet 750 ezer K-t, Csizmar János kis
gazda 100 ezer K-t, Horeczky Aladár lelkész 100 ezer
K-t, Nagy István ref. lelkész és neje Uaál Hedvig 25
ezer k-t adományoztak. Azonfelül többen adtak 1Ö~
20—30 ezer K-t. A templomot belül Fratinkevich István
iparművész festette az Ecclesia rt, vállalatában, az ol
tárképet pedig \ edrödy festőművész Lisha „Jézus az
Olajfák hegyen** képe után. A művészi, a legkényesebb
igényeket i* kielégítő munka a jelenlevőket kellemesen
lepte meg.
Minden pénteken d. u. fi órakor vallásos estélyt ren
dez a Deák-téri Luther-Szöveteég az iskolák nagy
termében. Belépődíj nincs.
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IFJÚSÁGI ÉLET
Karácsony
Az adventi Krisztusvárás néma hallgatag csend
jébe belecsendül az angyali ének glóriájának fensé
ges hangja . . . Eddig hideg volt, megdermedt min
den . . . Megfagytak a (szivek, a kárhozat hideg
szele libbentette meg a bűn gyászfátyolát . . . Éj
volt, az emberiség a vétek sötét fertőjébe m erült. .
A reménynek végső sugára csillant meg a vak éji
sötétben . . . a Megváltó eljövetelébe nvaló hit . . .
S im! . . . a szellem testet ölt, az Isten emberré
lesz! . . . Leszáll közénk mennyei trónusának fé
nyességéből . . . közénk, a por fiaihoz! . . . A sze
letet melegével megolvasztja a szív jegét . . . Az
éj sötétjét eloszlatja, Napkeleten hajnalpir dereng.,
feltűnt végre az epedve, várva-várt hajnalcsillag és
vezet . . . vezet Betlehembe . . . Tehozzád,. Jézu
som! . . . a napkeleti bölcsekkel . . . Engedd meg,
hogy velük együtt én is lábaid elé rakjam ajándékai
mat . . . szivem tisztaságát és a szent szereitetet . . .
Ratatics Sándor.
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Éietirányitás
Hogyan irányítsuk életünket?
Tűzzük ki célunkat, aztán ös^zpontosítsuk min
den' erőnket egy szebb, egy tökéletesebb, egy tisz
tább élet felépítésének munkájához.
Meg kell ragadnunk a gyeplőt! Nekünk kell az
életet irányítani, nem- pedig az életnek bennünket.
A mindennapi élet egyformasága és kicsinysé
gei valósággal aláássák tiszta gondolkodásunkat. A
szegénység, a betegség, a következetlenség, vagy a
szerencsétlenségek benső életünket megzavarják. El
vesztjük lelkünk éberségét és a magasabb dolgok
iránti érdeklődésünket.
Csak nagy és nemes célok és ideálok elérése
utáni harcban és küzdelemben edződik meg az aka
rat és szilárdul meg a jellem.
Legyen erős akaratunk, akkor mienk az élet!
Le kell győznünk elsősorban a bensőnkben fel
törő vágyakat, keményen szembe kell nézni a külső
behatásokkal, mert aki ellentállás nélkül adja át ma
gát az életnek, azt az élet borzaszté>an meghurcolja,
összefügg ezzel az is, hogy az ember önállóságát és
benső lelki szabadságát biztosítsa az élet ezer meg
próbáltatásával szemben. Mert aki ezt nem teszi, az
saját vesztét segíti elő.
Lelkűnkben erős elhatározással és kemény aka
rattal kell végigküzdeni az életet!
Fölemelt fejjel nézzünk bele a jövőbe. Nézzünk
szembe minden harccal, minden megpróbáltatással.
Küzdjünk, dolgozzunk és menjünk előre, mindig
csak előre
a kitűzött cél felé!
Lorsch Lajos.

tőle várt. Ebben az évben segélyasztályunk újra felve
tette ezt az eszmét, >s újból kérelemmel fordult az evagelikus egyházközségekhez. Alig mentek ki a kérő levelek,
máris megjött az első válasz, a győri evang. egyháztól.
A letheránus megértés diktálta azokat a sorokat, melye
ket, kommentár .nélkül alábbiakban közlünk: .„Tisztelet
tel értesítem a tek. titkár urat, hogy gyülekezetünkhöz
intézett kérvényükre tegnap befizettem a postatakarék
pénztári 50351. számú számlájukra 303.500 koronát,
melyből 50.000 korona gyülekezeti pénztárunk adománya,
253.500 korona a közgyűlésen jelen volt hívek adakozása.
Fakadjon belőle annyi áldás, mint amilyen jó szívvel *
gyülekezet adja. — Egyúttal kérem a tek. titkár urat,
szíveskedjék nekem még egy befizetési csekklapot kül
deni, hogy a még ezután befolyó adományokat is beküldliessem. Mert remélem, hogy még ha nem is csurran,
csöppen azoktól, akik a gyűlésen nem voltak jelen, de
azért utóbb (Szívesen hozzájárulnak ahhoz valamivel.
Hitrokoni szives üdvözlettel Isó Vilmos ev. lelkész, egy
házelnök. Győrött 1923 dec. 12.“ — Úgy tudom, a győri
egyházunk nem a legnagyobb s nem a leggazdagabb,
méltán várhatjuk tehát, s hisszük is, hogy a győriek
nemes példájára meghozza minden egyházközség a maga
áldozatát a magyar Luthe ránia jövőjéért. — Plenczner
Sándor, szövetségi elnök.
Teadélutánt tartott az Egyetemi Luther-Szö vétség
f. hó 9-én, ahol rögtönzött műsorral is hozzájárultak av.
este kedélyességéhez; Polszter Gyula irredenta verseket
-zavalt, Dittler Hildegard énekszámaiért kapott sok el
ismerő tapsot.
Vallásos estély. Az Ifjúsági Thurzó György Egye
sület 23-án d. u. %4 órai kezdettel VIH., Üllői-ut 24. sz.
alatti materemben szép müsoru vallásos estélyt tart.
melyből különösen is kiemeljük dr. Deák János egyet,
tanár előadását és az iparos ifjak öttagú citera-karát.
Zászlóbontás címmel Szuchovszky Gyula tart értekezést.
Kézimunka délutánok. Az ifj. szakosztály kézi
munka délutánjait karácsony után is folytatja és
pedig minden szombat d. u. 5—9-ig.
A Deák-téri Luther Szövetség

itj. szakosztálya

f.

hó 29-én este 7 órakor rendes öisszejövetelt tart.
Tea-délután. A Deák-téri konfirmandus ifjúság f.
hó 26-án délután 5 órakor műsoros karácsonyi teadélutánt rendez a Deák-téri díszteremben. Lesz ka
rácsonyfa, tombola, társasjáték stb. Részvételi dij
személyenként 500 korona. Minden konfirmandus ott
legyen!
Vallásos estély. A Deák-téri Luther Szöv. itj. szak
osztálya f. hó 30-án vasárnap este 7 órakor a Deáktéri díszteremben vallásos estélyt rendez. Az alkalmi
beszédet dr. Kovács Sándor egyetemi tanár mondja.
A műsort szavalat, zene- és énekszámok fogják ki
egészíteni. Belépődíj nincs.
A kiadásért felelősi Dr. Csengödy Lajos

Az Egyetemi Luther Szövetség 1922.

őszén kére
lemmel fordult Csonkamagyarország nagyobb egyházközségeihez anyagi támogatás végett: de az első próbál
kozás nem járt azzal az eredménnyel, amit a Szövetség
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Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a
lapra vonatkozó észrevételek Rudolf Masse rt. Buda
pest, VI., Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.

Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymező-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél!.
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Uj esztendőbe
lendül á t az Idő koreke. de a régi bajokkal, régi
szenvedésekkel, régi hibáinkkal. Hiába változ
tatjuk meg az esztendő számát, hiába ápolgatjuk,
dédelgetjük magunkban az uj esztendővel meg
újuló édes, szép reménységeket: az ember nem
változik meg. Marad, ami volt — az ember.
De mégsem egészen marad úgy, amint volt.
A hajszálak fehérebbek lesznek, az are
barázdáltabb, a szemsugár megtörtebb lesz az
idők rohanásában. A test életének megfáradása
elmaradhatatlan az idők változásai közepette.
Talán a lélek sorsa is ez. Hisz napról-napra lát
juk, hogy meg-megroppan a lélek ereje is, és el
fogyatkozik ebből a világból sok érték, amit
csak a lélekből bányászhatunk ki.
A test sorsát meg nem változtathatjuk.
De a lélek útját meg kell változtatni.
Ez felette áll az Időnek. Nem függ annak
változásaitól. Egészen más a lényege, mint amit
az Idő befolyásolhat. S ezt nem szabad felednünk
egy pillanatra sem. S különösen azóta nem szabad
feledni, amióta ennek a világnak ErangS/hnna
van!
A lélek élete egészen más. mint a nagy ter
mészet. a nagy- világ, az universum élete. Függet
len az Időnek minden hatásától, vasfogától. Egé
szen más szférába tartozik, mint minden, ami
anyag.
Ezért ápolgassuk az idők fordulásai közepct.t
is a szent tüzet. A Lélek, a Szellem oltárán. Es
elsősorban azok, akik az Evangélium oltárát
szokták a hivő szivek koszorújával körülvenni.
Amikor oly súlyos viszonyok közt van ha
zánk. A ránehezedő terhek, kereszt hordozása
alatt, amikor majdnem elsülyed hajónk az idők
tengerén. Amikor oly nehéz sorsban tengődik
egyházunk. A közöny, a nemtörődömség vasha
talmainak nyomásai alatt szorongva is hirdessük:

E lőfizetési ár n egy ed év re 3 0 0 0 K
E gyes szám ára 5 0 0 korona.

H ird e té s i A rak

m egegyezés

szerint.

P o s ta ta k a r é k c h e q u e - s z á m : I290.

„Eg és föld elmúlnak, de az En beszédeim
soha el nem múlhatnak.4*
Ezért áldunk Téged, Megváltónk úgy az ó-év
estéjén, mint az Uj esztendő első reggelén.

Iskoláink létkérdése
A kultuszminiszter ismételten olyan rendele
teket bocsátott ki és olyan intézkedéseket tesz,
melyek iskoláink létét kockáztatják. Ez év ta v a 
szán máról-holnapra, anélkül, hogy' arról az is
kolafenntartó egyházi tényezőkkel csak egyetlen
szót is váltott volna, a protestáns jogabadémiák
államsegélyét szüntette meg. Ezzel elvágta azok
létének egyik ütőerét. Hogy erre jogi formák sze
rint meg volt az illetékessége, azt mi nem vitat
juk, de viszont azt meg a miuisiiérium nőm v itat
hatja el, hogy egyoldalú intézkedése méltányta
lan és a kultúra érdekeit tekintve, helytelen volt.
Ha ez ellen az állam anyagi túlterheltségét hoz
zák fel érvül, megint csak igaza van formailag,
de viszont az is tény, hogy a takarékosságot a
kultúra helyett másutt is lehetne gyakorolni. Mi
úgy érezzük, hogy az államsegély megvonása
voltakép a protestáns iskolák ellen irányult. Ha
ezzel szemben azt hozzák fel, hogy a megvonás a
kaith. jogakadémiákra is vonatkozott, erre azt fe
leljük, hogy a katb. vagy önökből államsegély
nélkül is lehet iskolákat fenntartani, de a protes
tánsok szegények. A szegénységünk- révén akar
tollát a felekezeti egyoldalúság bennünk kárt
tenni.
Múlt számunkban megismertettük azt a két
legujább iskolai rendeletet, melynek éle megint
csak a protestáns iskolák ellen szegeződik. Mert
úgy a népiskolákra, mint a középiskolákra vo
natkozó legújabb intézkedések nem a dús anyagi
javakkal ellátott katholikus iskolákra veszedel
mesek, hanem a hívek áldozataiból tengődő pro
testáns iskolákra. Ha ugyanis a minisztérium ál
tal megállapított* és még ezután megállapítandó
fizetésiket a felekezeti iskolák tanítóinak és taná
rainak meg kell adnunk, akkor csak két ut áll
előttünk. Vagy megtartani iskoláinkat s megadni
mindent, amit diktálni fognak és akkor az egyház
tönkremegy; vagy bezárni, illetőleg méltányosabb
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idők bekövetkeztéig szüneteltetni az iskolákat,
de akkor a protestáns iskolai nevelés szűnik meg. *
Mindkét eredmény történelmi vád a mai m agyar
kultúrpolitika ellen.
Elismerés illeti egyházunk vezetőit, hogy a
protestáns iskolák ellen irányult tervszerű tám a
dást kivédeni siettek. Ezzel azonban m ég nincs az
ügy befejezve. Majd jön válaszul valam i langyos
magyarázat, a politika azonban marad a régi.
Nem tudjuk, mit szándékoznak e politika ellen
maguk az érdekelt iskolafenntartók cselekedni,
de kívánatos volna, ha ú gy a mi egyházunkban,
mint a reformátusoknál is kissé elevenebb volna
a felzúdulás.
V agy talán izzik a hamu alatt, a tűz?

D. T. K.

Zsinat előtt
Kölcsönkérem ezt a címet az Evangélikusok
kapja f. évi november 11-iki (28.) számának vezetőcikkétől, hogy azt az eszme társulást és gondolat
rokonságot, amely annak a közremunkálkodásra buz
dító felhívásnak visszhangja gyanánt az evangélikus
sajtó nyilvánosságának szánt szerény mondanivaló
mat kiváltotta belőlem, megnyilatkozásának külső
alakjában is kifejezzem.
Nincs több jogcímem a zsinat előkészítő mun
kálataihoz való hozzászólásra, mint evangélikus vol
tom s ebből fakadó az a természetes kötelességem,

Legyen,meg az akaratod!
Vétkezném, ha átkozódnám,
Ha szitokra nyilana szám,
Sorsüldözött, hogy mért vagyok?
Sőt megnyugszik benne lelkem . ..
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.
Az Ur keze sújt és emel,
Akkor is áld, hogyha lever;
Ha szenvedett már ennyi jobb.
Mért kímélne éjjen engem?
Legyen meg az akaratod,
Úgy-a földön, mint a mennyben.
Hisz vigasztal az a tudat,
Mit az Írás lapja mutat:
Ide lenn az szenvedni fog,
Kit kegyébe az Ur vészén . . .
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.
Ompoly.

Énekeink magyarsága
Énekeink jelentékeny része a XVIII. század
kezdetétől fogva idegenné vált; részint franciák
(Sz. Molnár Albert zsoltárai), részint ném etek (az
evang. egyház énekeskönyveiben). Ezenkívül
vannak m ég csekély számmal egyetem es jelentő
ségű keresztyén énekek, am elyek jórésze is azon-
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hogy egyetemes egyházunk alapos tatarozásra szo
ruló épületének, alKOtmányának, javító munkálatai
ban építőmestereinknek egy-egy tégladarab kezükre
adásával segítségükre legyek, várni akartam tehát
felszólalásommal addig, amíg az erre hivatottabbak
és avatottabbak, szóval maguk az építőmesterek,
megszólalnak, megalkotják a munkatervet s kijelö
lik a munkahelyet, mert hiszen azokkal a szűk ke
retekbe szorított tapasztalatokkal, amelyeket, mint
egyik egyházközségünk ügyészének, mindössze há
rom év alatt összegyüjtenem sikerült, szerénytelen
ség nélkül nem előzhettem meg a törvényhozó tes
tület előkészítő bizottságának irányadó, tervalkotó
munkáját.
A november 11-én elhangzott felhívás óta azon
ban, amely szerint: „ezeken a hasábokon kell kiforratni minden eszmét“, amelynek megvalósítását a
zsinattól várjuk, immár hat hét telt el anélkül, hogy
a zsinatra váró feladatokról, megvalósítandó refor
mokról konkrét javaslat vagy csak megvitatandó
eszme alakjában is szó esett volna e lapok hasábjain.
— arra gondoltam tehát, hogy a téglahordással már
most sem végzek teljesen felesleges munkát, mert
hiszen, bármilyen legyen is majd az épületjavitáw
terve, téglára mindenesetre szükség lesz. Hogy az
után jók lesznek-e ezek a téglák, megmondják az
építőmesterek, de ha nem is akadna köztük felhasz
nálni való, akkor sem veszett éppen kárba ez az előlesietésem, mert a választék megnövelésével mégis
csak elősegítem annyira-amennyire az alaposabb
összehasonlitást s a legmegfelelőbb anyag kiválasz
tását.
ban ném et kerülővel, átdolgozással jutottak hoz
zánk. Am int kultúránk a szom szédság révén jó
idéig teljesen német hatás alá került, ig y járt
énekeskönyvünk, sőt igy járt prédikáció irodal
munk is, holott minden nemzet m egkívánhatja,
hogy az Isten igéje a faji géniuszának m egfelelő
nyelven szóljon leikéhez.
A XVI. században rendkívül gazdag v olt a
magyar protestantizm us énektermő ereje. Refor
m átoraink mind énekköltők s jobbára dallam szer
zők is voltak s énekeik az akkor virágzó virág
énekek hatása alatt m agyar jellem üek voltak.
Ezekből azonban szinte csak hirmondó szállt a
mi korunkra. Nemzeti és egyházi jövőnk iránt
való kötelességünk, hogy ez eltűnt énekeinket
visszahívjuk az életbe, végezzék tovább áldott
munkájukat híveink lelkében. A Luther-Társaság
főtitkárának indítására a budai ev. szövetség v e 
gyeskara (vezetői Reif Pál, Bucz Béla, Irsa Béla)
már két nagysikerű bemutató hangversenyt ren 
dezett a várbeli templomban e régi énekekből s
az egész közönség kifáraszthatatlan figyelem m el
és áhítattal hallgatta a gyönyörű régi énekeket,
a m agyarázó előadást s merült el a letűnt régi
gazdagok lelki világába, hangulatába. Ez esték
alkalm ával m egszületett a gondolat, hogy e szép
régi, elfeledett énekek legyenek közkinccsé és
adassanak sajtó alá. A hangversenytadó v eg y es
kar szép összeggel m egkezdte az adakozást a
nem zeti prot. chorálkönyv kiadásának céljára. A
Luther-Társaság főtitkára készségesen magára
vállalta a sajtó alá rendezést, a mozgalom irányi-
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Azt az a g g o d a lm a m a t p e d ig , hogy egyetem es
a lk o tm á n y o s életét úgyszólván
csak
egyetlenegy k ö zsé g ü n k
életmódjának
közvetlen
szemléletéből ism ervén, megfigyeléseim és tapaszta
lataim szűk látókörével nem ismerhettem fel az egye
temes alkotmány és egyházi é|et hibáit és bajáit, —
a természettudósoknak azzal a megál’niptásával csittitottam el, hocy egy pohárra való tengervízben
l»enne van az egész tenger minden alkotó elemével.
Azt hiszem. Jiogy a ser**im bevezető mondatában
idézett cikket az evangélikus közvélemény immár
kiforrott m eggyőződése megnyilatkozásának tekint
hetem, amikor arról van szó, hogy egyházunk alkot
mánya alapos javításra szorul, :• zsinatra tehát el
odázhatatlan szükség van. Az a megállapítás pedig,
hogy ezt az alkotmányreformot, egyházunk évszázad
dós jogainak fertartását é* meiróvását illetően. csak
konzervatív szellemben lehet és kell végrehajtani,
egyenesen vitán felül áll.
Alkotmányunk a in e lv é t , .*»7 1R91— 1893. évi I.
zsinati törvénv 2 . S-ában meg:» 11*»pitéit s az á’lambatalomn'al szebben fennálló önkormányzati jotrunkat tehát n reform nem érintheti, viszont azonban
o rv vélem, ho'ry az ar ot,ru’nvr'v*tó munkának
ér»r>pn egyházunk ö n k o r m á n t i jo<r^»»ok belső s^aWlvozás*» terén, nevezeteden az. eevbázi testületek
ről? és hatósáruknak egymáshoz. való v’M.onv^h n.
kell az első lén é;t meetennie. Hóm' egészen vH’*ro
sa n felezzem |r| n*"m»n'». én e heb’ött az önkormánvz-fi ie«r forróinknak kétféle érteimét tartom szem
előtt Tárabb értelemben a maerv^aromz^ei epvotemcs
egyházunk alkotmányának keretén belül saját egvegyházunk

tását s a tavass7.°l a P e^k -téri tem n irn b a n foeronk a p.acrv. m in teex IfiO darabra temed fi rrvüjtem énvből emu szén koszorút bem utatni
b»s*sz"k. bo*r\* ez az. e ste is ni 1»"-mozdít in az. érdeklfidfik áld o 7 '»tké«7.sé"ét Párm ennvi terhe van a
nrifi'rv'ír állan'»nnk. bi» on vára a m inisztérium sem
7^rl'/>7iV ridegen i>| jlv rnfl t ámnm»t á s * * s e ehorájjrufiitemépv n em so k á r1 i"azán közkjnese le« /
ngv nem zeti. mint e ^ h á z i kultúránknak.
P .opok k ö v e tk e z m é n y e az.oi»bn n a z . h o ,rv i s 
te n tis z te le tü n k b e n is pu*»r k e ll « v é k P r c z tP tn iln k e
ré<rí é n e k e k e t . a m e lv e k köz.ül é r té k r e a le g tö b b
ff»l«lm” lia a k é s fib b m e ,rh o n o s o d o tt id e g e n d a l l a 
mok ió ré s z é t. V a n n a k e g y e te m * '* é n e k k in e s e k ,
a m e ly e k e s e t l e n n e m z e t
é n e k e s k ö n v v é b ö l son»
h iá n y o z h a tn a k . 8fit m in d e n n e m z e ti é ” e k o s k fin v v n e k v a n n a k n lv re m e k e i, a m e lv e k
m in d e n m á s
nem zeti pe-yház é n e k e s k ”« n w é n e k d ís z é r e é s en z d a rro d ^ s á ró v á ln á n a k M in d eze k m e lle tt a z o n b a n
m e g ő riz h e ti a z é n e k e s k r .n v v a z e ,rv b ‘’zi szili é*
jellem m ellett n e m z e ti k a r a k t e r é t is. M a ol',r k o rs r e ir b a n é lü n k , m e lv s o k b a n h a s o n la to s a XVT—
XVTI. s z á ja d h o z le n ró lá lb a n e m z e t s z e n v e d é s é t
n é z ,Te. T o ló n n em alnntalan»»! h is s z ü k , h o ^ y a z
én ek k öltés terén n i te r m é k e n y a é " in d u l m eg s .a
rnostanj nem es törek v ésű , d e m é 'ris in k á b b csak
szü k séget nőt ló é n e k e s k ő n w e k után m e g főm1szü 
letni a várva-várt i»>u7.i é n e k e s k ö n y v is. m ely te 
remtő eszünknek hü tükre s a z e v a n g é liu m n a k :i

szivek

m élyébe nem csupán u te g v e n g e tő je .

de

r é v p a r t r a j u t t a t ó j a is lesz.
Dr. K ovács Sándor.
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házi te e tü le te in k , sz e r v e in k ö n k o r m á n y z a ti
jo g á t
e g y m á sh o z s az e g y e te m e s e g y h á z h o z
v a ló v is z o 
nyukban.
T á g a b b értelem b en v ett ö n k o r m á n y z a ti jo g u n k 
nak az a m eg h a tá r o z á sa , a m e ly e t a lk o tm á n y u n k 2.
§-a e g y k ö z jo g i a la p tö r v é n y h a b ir o z o tt.-á g á v a l és k i
m erítő je lle m z é sé v e l n y ila tk o z ta t ki. te lje se n k ie lé 
g ítő , an n á l több iw a la p o s ja v ítá s r a szo ru ló h iá n y ,
fo g y a t é k o s s á g van a z o n b a n a mi b e lső ö n k o rm n á v zat jo g tm k in té z m é n y e ib e n .
E n cn k a c ik k n e k a k e r etéb en , a m e ly c sa k b e v e 
z e tő je , k ísé r le te z ő m eg in d ító ja a k a r len n i a zsin a te lő k é s z ítő m u n k á la to k n a k a n y a g o t
n y ú jtó
e sz m e 
c se r é n e k . nem te r je sz k e d h e te in ki te r m é sz e te se n az
e g é sz a lk o tm á n y r e fo r m o t fe lö le lő ir á n y e lv e k r e , m ég
k e v é sb é tá r g y a lh a to m e g y k o n k rét ja v a s la t r é sz le 
te s s é g é v e l a z o k a t a k é r d é se d e t a m e ly e k n e k m e g o l
d á sá t a k ö zel jö v ő b e n ö ss z e ü lő z sin a t fe la d a tk ö réb e
ta rto zó n a k v é le m , ezért i-eak váz.latszerüen m u tatok
n i n éh á n y refo rm k érd ésre.
A z ö n k o rm á n y za ti j o g f l l n jtá g á n ek tartom a l
k o tm á n y u n k n a k azt a r e d e lk c z é sé t, a m e lv az eg y h á z
te r h e it v is e lő m in d en n a g y k o r ú v a g y ö n á lló férfi e g y 
h á z i é n a k k í'z g v ü lé si ta g sá g a révén k ö z v e tle n közic m ü k ö d é si jn r o t b iz to sit az e g y h á z k ö z s é g m inden
fig v é n e k in té z é sé b e n . E lte k in tv e a ttó l, hogy’ az ö n 
k o rm á n y za ti jo g g y a k o r lá s é n a k ez az. a la k ja a tá r
sa d a lo m sz e r v e z e té n e k fe ilő d é stö -té n e té b e n a k ezd ő
lé p c s ő fo k o t s e b k én t a k é p v is e le t e lv é n e k m eg h o n o 
so d á sa és k ife ile s z té s e óta s a zza l szeb b e ’» a z e lm a 
r a d o ttsá g o t je le n ti, t»'l70ttna k s e lv e t ő id é n e k ta r
tom az ö n k o r m á n y z a ti jo r m ’k ezt a kit e m é sz té sé t
fő k é n t azért, m ert ez a io g g v n k o r lá s. k ü lö n ö se n a
tö m errin d n h to k fe b d é z é s é m a lk a lm a s n é n c s g v ü le k ezetek l»en g y a k r a n a jo g g a l v a ló v issz a é lé s r e v e z e t.
A ml k e v é s s é fe g y e lm e z e tt nm do'k-od^íüt n ép ü n k
á ltá lé b a n nem áll m ’*g az. e r k ö lc s i b d lő d é sn e k azon
r. fo k á n . ho«^v a k ö z ü g v e k in téz é sé b e n »'aló r é sz v é te li
jo g á t együtt*»! köt»*1e ssé g n e k is te k in tse . — k ö to les-égn«»k. a m ely ^ m a0"1 e r k ö lc si i r t a i m é v a l és e r e 
ié v e l alá tud in reni’elp i a m a gán érd ek ö n z é ssé fa 
jid é s z o lg á la tá t a k öz*ón ak . A mi k ö z g y ű lé s sé tö m ö 
rü lő p é p e s g y ü le k e z e te in k b e n m eg v a n a h a la n d ó s á g
arra, h e g v a k ö z g y ű lé s t a szo ro sa n v e tt e g y h á z i cé
lok 87ol«rál«t*n t e l. csetleír azok e llo o é r e . a mn guk
é r d e k sz ö v e tsé g é n e k te M n l-é k s m e g n y issá k fü le ik e t
az e g v h á z k ö z sé " s l á g e r e ié r e tá m a sz k o d ó d em a g ó 
g iá n a k . amely' n lk a lo im d tá n irren te tsz e tő s érv»*t nv*rith et — a töry'énv s z a v a !naV félrem siry a rá zá sa révén — a lk o tm á n y u n k 11 R-ának abból e k :ielen téséb ő l, h o g v : ..az e v . e g y h á z b a n m inden h a ta ’om az
f g v h á 7.k ö z sé g b ő l e r» d u. A s z á r a k r a m e v ő k ö z a y ü té s i ta n o k m in á e a a ik e k ü lö n -k ü lö n e h a to lo m o s z 
t a t l a n b i r t o k o s á n a k s z ^ r r t i manót t e k i n t e n i , a fel*'I fififió o ó r ze t a z n v b n p m ,;r je lp n * ó k tp f n n e z r e d r é s z e k r e

szakad

u a u a n e ze k k ö z ö tt a s z á z a k k ö z ö tt.

N em térh et°k ki e zú tta l en n ek
■» k é rd ésn ek
pgy’éh. pom k e v é sb é h d en tö s v o n a tk o z á s a in íte'*hnikai a k a d á ly o k , n e h é z k e ss é g stb.), taJ'»n le sz m ég a l 
kalm ain erre. csa k le sz ö g e z e m azt a v é ’eménverrm t,
h o g v sz ü k s é g e sn e k
tartom
a lk o tm á n y u n k 48. §-a
fa k u lta tiv r e n d e lk e z é se h<*lyeU
a k é p v is e lő te s tü le t
a l k o t á s á t á l t a l á b a n k ö t e l e z ő s z i á m i i m i e m e l n i a zza l az
e lv i k ije le n té s se l, h o g y az e g y h á z k ö z sé g a m a g a önk o rm á n y za ti jo g á t ké*pvis(*, ö te stü b ‘te u tjá n g y a k o 
rolja. S z ü k sé g e s az e g y h á z i fe g y e 1mi jo g é*s feg y e lm i
jf.g k ö r újabb sz a b á ly o z á sa és k iter»esztéso, k im é l\ité s e is. A fe g y e lm i jo g k ite r ie s z té s e szoros ö ss z e fü g 
g ésb en van a lk o tm á n y u n k a la p e lv é v e l, az. eg y h á z
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tagjainak az önkormányzati jogban való részesedé
sével s lényegét abban látom, hogy nemcsak az egy
házi tisztviselő követhet el egyházi vétséget (relativ
vétség), hanem az egyháznak minden tagja már eb
beli minőségénél fogva az egyházzal szemben fenn
álló általános erkölcsi és anyagi kötelezettségeinek
megsértése révén (abszolút egyházi vétség). A lkot
mányunk 36. §-a megemlékezik ugyan az egyházköz
ség tagjainak egyházuk iránt tartozó kötelezettségei
ről, de csak szelíd kívánság formájában és minden
szankció nélkül. Nem gondolok itt a kath. egyház
jogból ismert kiközösítésre, hanem az állam büntető
hatalm ának az állampolgári politikai jogok felfüg
gesztésében megnyilatkozó megtorló eszközét vélem
megfelelő analógiával alkalm azandónak. Alapos fel
frissítésre szorul egyházi törvénykezésünk is, még
pedig mind az egyházi vétségek, mind az egyházi
közigazgatás terén felmerülő ügyek tekintetében.
Az alaki (eljárási) jog terén kész m intánk és forrá
sunk van e reformhoz a világi biróságok bűnvádi
és polgári perrendtartásában, amelyeknek rendszerét
és elvi alapját egyházi törvénykezésünk is bizvást
elfogadhatja, hiszen az egvházi igazságszolgáltatás
nak is ugyanazt a célt kell szolgálnia. — jó, gyors
és olcsó legyen.
Az egyházi törvényszékek m egalakításánál, az
eldöntésre kerülő ügyek jogi vonatkozásainak túl
súlyánál fogva, töt'b helyet, nagyobb teret- kell bizto
sítani a gyakorlati jogászok közreműködésének, sőt
a tárgyalásvezetés jogkörét — ha csak maga a bí
róság világi elnöke nem jogász — egyenesen a bí
rósági jogi képzettségű tagiának tartanám fenn.
Mindezek a kérdések csi'k példaképpen k iraga
dott reformötletek, rendszeres s alkotm ányunk min
den intézményét és rendelkezését felölelő zsinatelőkészitő munkáról csak szakszerű m unkafelosztással
lehet szó, ahol azután a részletkérdések konkrét ja
vaslat alakiában való kidolgozása kapcsán a kime
ri tő indokolásra is ki lehet és ki kell terjeszkedni.
Végezetül még csak egyet, de talán a legfonto
sabbat:
Az a lelkes hangú cikk, am ely engem a zsinatelökészitő m unkálatokhoz való* hozzászólásra kész
tetett, többek közt kifeiezést ad annak a kívánságá
nak is, hogy: .,m agyarabbá kell tenni az egész szer
vezetet“. A legőszintébb, a legmelegebb eervüttérzéssel társulok ehez a kívánsághoz s m egvalósitását
abban szeretném s szeretné velem együtt bizonyára
hiitestvéreim túlnyomó többségre is látni, ha m egújí
tott, m egjavított alkotm ányunkat nemcsak erről az
oerszágról, hazánkról, hanem szelleméről nevezhetnők el megkülönböztető jelző gyanánt. Ne legyen a
mi egyházi alkotm ányunk csak „m agyarhoni“ , ha
nem egyenesen magyar!

Dr. Tepliczky Aladár.

legelőnyösebb kihelyezésre elfogad és tőzsdei
eszközöl u

megbízásokat pontosan

Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára R t

Budapest. VII. kér., Rákóei-ut 76. sz. Sürgönyeim: Cobdenbank.
Budapest —Telefon: József 60—40, József 135—32.
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Ö nnevelés
A Deák-téri Luther Szövetség- e hó 21-én
öfÖméltósága Hohenlohe Egon herceg és a „Luthe rám a“ vegyeskarának közreműködésével a Deák
téri díszteremben advent estet rendezett, mely
nívós és tanulságos befejezése volt az adventi
előadások sorozatának. Már maga az előadó neve
is garancia erre. Hohenlohe herceg az az ember,
aki a maga kedvteléséből, nem pedig a kenyér
kényszerűségéből foglalkozik századunk neveze
tesebb problémáival. Ezek közül a legfontosabbat,
a legégetőbben szükségeset, a legnehezebbet ol
dotta meg.
Az önnevelésről beszélt. Előadását három
részre osztotta: 1. Az önnevelés a testnek és lé
leknek harmóniában tartása; 2. mindenki olyan,
amilyennek született; 3. az önnevelés mestere
maga az Ur Jézus Krisztus.
I.
Az önnevelés a testnek és a léleknek har
móniában tartása, örömmel látja a magyar sport
nak nagy fejlődését az utolsó húsz esztendőben,
de hol volna a magyar ifjúság, ha annak az idő
nek, amelyet futball, marathoni futás stb. címén
eltölt, csak egy huszadrészét fordítaná is lelke
vizsgálására, épülésére! Mi életünket az Istentől
kaptuk és azzal neki vagyunk adósok. A mi vét
künk. ha adományával rosszul sáfárkodunk.
Mindenki olyan, amilyennek születik, vagy
ami ugyanaz, hogy az önnevelés ott kezdődik,
amikor az ember születik. Abban a kis emberpa
lántában már meg van minden jó és rossz tulaj
donság. Senki nem is sejti, csak amikor testet ölt,
megnyilvánul, csodálkozik.
A nevelőnek igen nagy, de egyben igen fele
lősségteljes szerepe van. És hányán, de hányán
töltik be eme felelősségteljes hivatást lélek nélkül,
‘csupán kötelességből. Pedig a fejlődő léleknek
minden utat meg kell adni arra, hoay egyénisége
zavartalanul kifejlődhessék. De mielőtt ezt megtehetnők, meg kell látnunk, hogy minden ember
külön egyéniség, külön probléma, hogy fejlődő
lelket sablon szerint nevelni nem lehet.
Hogy a növendék tisztelje a szülőt, a nevelőt,
megszokott és természetes. Az azonban kissé ide
genül hangzik, hogy a nevelő tisztelje a növendé
ket, — tisztelje benne az egyéniséget. Pedig ez
szükséges. Szükséges azért, hogy lássa az a gye
rek, hogy a szülője, a nevelője komolyan veszi.
Hibázik a nevelés abban is, hogy a növendék
cselekedeteiben mindig a negatívumot keresi. De
ez már régi, ősidők óta fennálló jelenség. Maga a
tízparancsolat is nagyobb részben tilalmat tar
talmaz.
Az orvostudomány óriásit haladt a korszakot
alkotó steril gyógykezelés feltalálása óta. Hány.
de hány emberi életet mentettek meg az orvosok
e találmány következtében. Ugyanez az eset a
nevelésében is. Tiszta kézzel, tiszta lélekkel kell
hozzányúlni a növendékhez, ha azt akarjuk, hogy
egyéniségének himporát megtartsa.
És ebben nem siikséges az, hogy a nevelő
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tökéletes lepjen. Hiszen a sebész is lehet beteg*
ember, mégis meggyógyítja betegét, mert a steril
kezeléssel kizárta a fertőzés lehetőségét. A neve
lésben is a steril kezelés a fontos.
A befejezésben Krisztust állította elénk, mint
az önnevelés mesterét. Ha Krisztusnak egy szava
sem maradt volna ránk,-csupán csak élete törté
nete, akkor is eleget tudnánk. Mert Krisztus éppen
az életével, cselekedetével fejtette meg azt a
problémát, amit mi keresünk. Ha az önmagunk
nevelését össze tudjuk egyeztetni a Krisztussal,
célunkat elértük, mert csak a Krisztuson keresztül
jutunk el az örökkévalósághoz.
Hohenlohe herceg mélyen járó filozófiai fej
tegetései után, amelyet csodálatos művészettel
öntött egyszerű formába, Raffay Sándor püspök
zárta be az adventi esték sorozatát. Ebből az elő
adásból — úgymond — két dolgot tanulhatunk
meg, t. i. hogy az önmagunk nevelése előfeltétele
a mások helyes nevelésének, továbbá, hogy no
várjuk azt. hogy a Krisztus jöjjön hozzánk, ha
nem keressük fel mi magunk tiszta életünkkel,
imádságos lelkűnkkel.
Nagy János Napoleon.

A ,,Luther-Társaság44 ünnepe
December 16-án, advent 8-ik vasárnapján tar
totta a Luther-Társaság, evangélikus egyházunk
irodalmi társasága, istentisztelettel kapcsolatos
ünnepélyét a kelenföldi lelkészi körben. Ez alka
lomra az I., Horthy Miklós-ut 27. sz. a. községi
elemi iskolában megjelentek báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő, Kapi Béla püspök, a
Luther-Társaság elnök*1, akiket Schulek János
II. felügyelő, Janisch Gyula, a budafoki fiók egy ház felügyelője és Kakssányi Istvánné, a Kelen
földi Evangélikus Noegyesület elnöke üdvözöltek.
Az ünnepély, amelyen dr. Raffay Sándor püspök
is megjelent, a kelenföldi templomtalan gyüleke
zet istentiszteleti helyén, a tornateremben folyt
le. A megelőző istentiszteleten Hamvas József ta
nár prédikációjában a keresztyénség jelentőségé
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ről szólva, niegragadóan szép adventi beszédében
azt fejtegette, hogy nem keresztyén uralomra, ha
nem keresztyén emberekre volna szükségünk.
A Luther-Társaság ünnepét közvetlen az
istentisztelet végeztével báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő megnyitója vezette be. Tisz
ta, szép, világos gondolatokban mesteri kézzel
íajzolta meg rövid néhány szóban a Luther-Tár
saság feladatát, amelynek hangja a mái irodalmi
irányok hangos lármája közb*-n gyakran elvész.
Az ünnepség középpontja Kapi Béla püspök
l>eszéde volt. A hallgatóságot, mely feszült figye
lemmel hallgatta, adventtól karácsonyig vezette
költői, mély gondolatokban gazdag beszédében.
Annak, aki a karácsonyhoz el akar jutni, az ..ad
venti szobán" kell keresztülmennie — mondotta
egy régi élménye alapján. Hangulatokban és gon
dolatokban rendkívül gazdag* beszédét a negye
dik napkeleti bölcsről mondott allegóriájával fe
jezte be.
Az ünnepély műsorán a budai Evangélikus
Szövetség énekkara Irsa Béla karnagy vezetésé
vel régi egyházi énekeket énekelt. Bihari Ákos, a
Nemzeti Színház tagja óriási hatással kuruckorbeli énekeket adott elő. Mikus-Csák István.
Fransten Leó és dr. Schilling Aladár hegedücselló-zongora hármasa gyönyörködtette a közön
séget.
a
A Luther-Társaság ünuepere régebben várt
már a kelenföldi lelkészi kör közönsége. Most,
hogy advent harmadik vasárnapján ez megtör
tént, nagy hálával és szeretettel gondol vissza
azokra, akik nem nézték a gyülekezet kezdetleges
viszonyait, ham m «‘ljöttek s nagy ünneppé tették
számára ezt az egyszerű vasárnapot. Napokon ke
resztül lelkes elragadtatással beszéltek róla s
hogy a hatás maradandó, azt bizonyítja az is.
hogy ez alkalommal több mint negyvenen léptek
be a Luther-Társaság tagjai közé. offertoriumban
pedig 144.160 koronát adtak össze a társaság
céljaira.

A m ai n e h é z id ő k b en
a háziasszonyok még a kávéfogyaszlásnál is takarékoskodni
kénytelenek. Ajánlja ezért vevőinek a Franck-féle „ENRIL0‘‘-t.
melynek használata úgy a babkávét, mint egyéb kávépótlékot
teljesen fölöslegessé teszi ; mert a babkávéhoz hasonlóan
erős zamatu és tápláló. Kiadós voltánál fogva az állandó
használatban rendkívül olcsó.
EK KI 1 .0 .
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EGYHÁZI ÉLET.
A lap felelős szerkesztője — szabadságáról
térve — ismét átvette a lap szerkesztését.

vissza

A budapesti egyházmegye uj elnökségének beiktatása.

A budapesti ev. egyházmegye f. évi nov. 29-én rend-kívüli
közgyűlést tartott, mely alkalommal az újonnan megvá
lasztott elnökséget: Tolnai Kornél egyházmegyei fel
ügyelőt és 'Broschko Gusztáv Adolf -esperest hivatalukba
beiktatták. Miután a megválasztottak letették a hivatalos
esküt és székfoglaló beszédeiket elmondották, Heim J á 
nos felügyelő és Sommer Gyula h.-esperes a’z egyház
megye, báró Radvánszkv Albert egyetemes felügyelő, az
egyetemes egyház, dr. Raffay Sándor püspök a bányakerület, Mohr Henrik lelkész a lelkészi kar, dr. Rásó La
jos titkár a Luther-Szövetség és Mikolik Kálmán igaz
gató a tantestület nevében üdvözölte az uj elnökséget.

Lélekemelő ünnepéllyel ik ta ttá k be a p esti
ev. m agyar e g y h á z uj le lk é sz é t, K em én y L ajost,
a fasori tem plom ban. A g y ö n y ö r ű tem plom te lje 
sen m eg telt a h ivek so k a sá g á v a l, az e g y h á z e lő 
k e lő sé g e iv e l és a k ü ld ö ttsé g e k k e l. A ‘b eik ta tó is 
ten tisztelet m ély en m egh ató je le n e t v o lt, m ikor
a b eik tatan d ó lelk ész az oltár elé állt, h o g y ősz
éd esa tyján ak , K em én y L ajos o sg y á n i lelk észn ek
k ezéb ől v e g y e az Ur v a cso rá já t. Á fasori e v . sz ö 
v e ts é g én ek k arán ak chorálja u tán B rosch k o G. A.
főesperes b eik ta tta az uj le lk é sz t, sziv ére k ö tv e
lelk észn ek és h iv ek n ek eg y m á s szeretetét és tám o 
g a tá sá t. M eginditó im ád sága u tá n az ev . gim n á
zium ifjú sági dal- és z e n e e g y e sü le te e g y férfikarral
e g y ü tt előad ta B elta F . L. le lk é sz ik ta tó ca n ta t óját.
m ely et M orascher H u gó e g y h á z i k a rn a g y v e z e te tt.
A z uj lelk ész szép b eszéd e és a g y ü le 
k ezet m egáld ása után a k ö z ö n s é g m ely n ek sorai
ban o tt lá tta k báró R a d v á n sz k y A lbert e g y e te m es
fe lü g y e lő t, dr. Z sigm on d y J en ő k erü leti fe lü g y e lő t
és T o ln a y K o m é i esp eressé? ! fe lü g y e lő t, a ?im názium ifjú sága és a c se r k é sz e g y le t zászlói a la tt á t
v o n u lt a gim názium d íszterm ébe, hol az uj le lk é sz t
először dr. R affa y Sándor p üspök a b án yak erü let
n evében, R a v a sz Árpád püspök a reform átus e g y 
ház n evéb en , M ihalovics Z sism on d plébános a k e 
resztyén női tábor n evéb en , F o lk u sh á zv L ajos p ol
gárm ester a főváros, Józan M iklós esp eres az uni
tárius eg y h á z és dr. H a lá szy L ászló fe lü g y e lő a
pesti m agyar eg y h á z és e g y ház tan ács n ev éb en üd 
v ö zö lte. A zu tán a m eth od ista és b ap tista e g y h á 
zak, a VII. kér. elö ljá ró sá g , a p esti ev. esp eressé? ,
a ném et e g y h á z ü d v ö zlete k ö v e tk e z e tt. A z O rszá
g-ős E v. L uther S z ö v e tsé g n ev éb en báró K aas A l
bert. az A n g y a lfö ld i S z ö v e tsé g n evéb en dr. H e g e 
dűs István , a F asori S z ö v e tsé g n evéb en B ú za J á 
nos, az ev. isk olák ifjú sá g a és tanári te stü le té i n e
vében dr. H ittricli Ödön, a v a llá sta n á ri te stü le t n e 
vében Gandi L ászló, a v o lt ta n ítv á n y o k n ev éb en
L enkei Ján os és Z eitler J ó zsef to lm á cso ltá k a jók iv á n atok at.
A z em lék ezetes napot k özeb éd és es-te szép
sikerű k arácson yfa-ü n n ep ély fejezte be.
Lelkészbeiktatás Pilisen. Lélekemelő keretek között

iktatta be Honéczy Pál volt pusztaföldvári lelkészt Blat-
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niczky Pál pestmegyei ales peres pilisi lelkészi állásába
december 9-én. Honéczy a beiktatást megelőző napon,
8-án vonult be Pilisre családjával együtt. A vasútállo
máson a községi elöljáróság fogadta. Rövid templomi ima
után az uj lelkész megáldotta híveit. A beiktatás 9-eu
délelőtt 10 órakor kezdődött. Blatniczky esperes a beik
tatást Magócs Károly és Zólyomi Pál albertii és irsai
lelkészek közreműködésével végezte. Honéczy a Krisztus
lényének, mint az ő lelkészi eszményképének, gyönyörű
megrajzolásával foglalta el kathedráját. A templomot
zsúfolásig megtöltő híveket mélyen meghatotta a bekö
szöntő beszéd. A beiktatás után presbiteriál is gyűlés,
majd a lelkészlakon fogadtatás volt. mely alkalommal az
uj lelkész az egyházmegye nevében Blatniczky Pál espe
res, a pilisi egyház nevében Lehótzky Antal dr. fel
ügyelő. továbbá a reform., róm.-kath. és izr. egyházak
lelkészei, a helybeli tantestület, a különféle egyesületek,
végül a pusztaföldvári egyház és a békési es peres ség
nevében Russ Zoltán, a békési egyházmegye főjegyzője
üdvözölték. A beiktatást közebéd fejezte be, amelyen
számos felköszöntő hangzott el. Az ünnepségen részt
vett a járási főszolgabíró s a környék íeiekszi kara,
valamint a pusztaföldvári egyház küldöttsége, és Kuthy
Dezső egyet, előadó is.
A Protestáns Bál 1924. január 26-án lesz a Vigadó
ban. A rendQzőbizottság. melynek élén gróf Teleki Gyula
elnök és pá.kei Vida Gyula dr. ügyvezető elnök állanak,
az előkészületeket teljes erővel megkezdette. Az idei
Pi otestán Bál igen fényesnek és impozánsnak Ígérkezik.
Meghívók korlátolt .számmal a szövetségi tagok részére
a Luther-Szövetségben (IV.. Deák-tér 4. II. em.) d. u.
5—7-ig jegyeztethetők elő.
A Kiskőrösi Evang. Nőegylet f. évi dec, 16-án, ad
vent III. vasárnapján d. u. 3 órakor, magasztosan szép
vallásos délutánt rendezett a templomban. A várakozás
sal t°li szivek közéjeké után. melyet Mendelényi Ede
igazgató-tanító vezetett, Fúria Zoltán lépett az Ur oltára
elé és buzgó imában emelte fel a lelkeket az Istenhez.
Utána Matthaeídesz Sárika .Jma“ című szavalat követke
zett. melv után az ev. iskola V.. VI. leánvosztálvának
gyermekkara megható szépséggel énekelte el az „Oh di
csőség“ kezdetű szép éneket. Mendelényi János vezetésé
vel. Az ünnepség fénypontja dr. Darányi Mihály lelkész
adventi elmélkedése volt. A hiténitő ünnepélyt 7áboji
Klárika „Advent“ című szavalata. Furia Zoltán imádsága
és a gyermekkar éneke zárta be.
A szarvasi ev. egyházközség az árvaházban levő
árvák karácsonyi megajándékozására két szeretetvendég'séget rendezett, amelyek közül az elsőn báró Podmaniezkv Pál, a másikon Turóczy Zoltán ózdi lelkész hir
dették az igét. A két szere tét vendégség 800.000 koronát
hozott az árváknak. Ugyané célra a hivek körében gyűj
tést is indított fi karácsonyi vásárt is rendezett az árva
ház lelke. Partos Pál szarvasi lelkész, amelyek együtt
hat millió korona eredményt értek el. Isten bő kegyelme
legyen az árvaházon s azokon, akik a szegény árvákkal
is meg akarták éreztetni a karácsonyi szeretet örömét.
A szarvasi ev. szövetség az Advent alkalmából előadás
sorozatot rendezett, amelyen dec. 6-án Ezsaiás próféciá
jának messiási vonatkozásairól báró Podmaniczky Pál
beszélt, dec. 13>án pedig Mai akiás próféciájának messiást
vonatkozásairól Turóczy Zoltán.
Tordason megható karácsonyest hangulatában ol
vadt össze a lelkipásztor és hivei seregének lelke a tem
plomban felállított díszes karán csonyfa fénysugárzásá
ban. A (hajdani egyházteremtö prédikátorok tordasi utóda,
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Podhradszky János és ritka lelkületű nője buzdítására
példás buzgósággal adakoztak a ionlasi hívek a kará
csonyfa céljaira é9 gyermekeik ünnepélyes megajándéko
zására. Az igen kedves, gyermekkori énekükkel megmegszakitott keráosoaiyosti megható beszéd mintegy
estvéli áklozat vitte a törekiéi adakozók jótékonyságát az
Isten elé. A tordasi lelkes leányok, kiknek sorúban ott
munkálkodik Podhradszky Icuka is. a nagy tiszteletű aszszony vezetésével karácsony másnapján délután osztot
ták ki a saját kezeikkel elkészített karácsonyi örömöket,
süteményeket, stb. a gyermekeknek, akiket dr. Csengödy
lelkész emlékeztetett a karácsonyi bálára.«
Adományok a Protestáns Orsz. Atvaház javára. A
Budapesti Ág. hitv. Ev. Főgimnázium Dal- és Zeneegyesütete a Protestáns Orsz. Árvaház javára rendezett hang
verseny tiszta jövedelmét 1,080.000, A Főv. Színházban
rendezett jótékonycélu színházi előadás jövedelméből
1.000.000. Dr. Grcgersen Endre norvég főkonzul 1 millió,
özv. Miklós Ödönné 1U0.0U0, A Takarék pénztárak és
Pánkok Egyesülete 2 millió, Dr. Soboslay Gyula SanFrancisco) 10U0 dollárt, Prot. Nők Orsz. Szövetsége Jó
zsefvárosi fiókja 100.UO0. Kuuth Károly és neje 100.000,
Zsigmondy Dezsöné Jánnay lléla emlékére 50.000, Dr.
Hanunersl>erg Miklós dr. Wagner Géza emlékére lUU.tHK).
Svéd segítő akció 50 pár harisnyát. Forster Jenöné 15
kg. lisztet, 5 kg. kockacukrot, 1 tábla hurgpnyacukrot.
I kg. szaloncukrot, '15 kg. darát, l ő kg. mákot, KI- »
Dudapesti Gőzmalom rt. 425 kg. lisztet.
Adományunk lapunkra. Kliment Z. Judit 10.000. özv.
Gyulay Manóné 0000, Sturm Károly 10.000, Kcrécz Fe
renc 10.000, Békéscsabai ev. egyház 50.000. Réthy Vil
mos 2000. Jugovics Lajos 2000. Molnár Henrik 2000, Sop
roni theol. fakultás hallgatói 52.450. Dákai Kató 2000.
Stark Ferencné 11.000, Király Gizella 2000, özv. Kliement Andrásné 20UO, Jóba István 10.000, Vine« József
1000 koronát. Folytatjuk.
A fasori evang. lőgimn. Dal- és Zeneegyesülete szé
pen siperült hangversenyt rendezett 22-én. Ennek mű
sorából kiemelendő az ifj. Kaszás Gyula vezette vegyeskar, a Hoff testvérek zongoratriója, a Deutsch Antal ifj.
elnök vezetése alatt játszó vonós zenekar ügyes játéka,
de főleg a férfikar és zenekar által előadott Palla:
Cantat< melyet (Jppcl Imre tanárelnök tanított be. ki
nek érdeme az egész est szép nívója. Ezt a számot
hallotta különben a közönség a lelkószbeiktatás alkalmi
vjü Morasoher Hugó vezetésével. Bár az est egy millió
és 100.000 koronát jövedelmezett a protestáns árvaház
javára s 60 csomag ruhát is gyűjtöttek a kis árvák ré
szére, mégsem hallgathatjuk el azt, liogy a közönség
nem elég nagy számban áldozott e nemes célnak jelen
létével és adományával.
Tea-délután. A Konfirmandusok Egyesülete f. hó
26-án d. u. jól sikerült tea-délutánt rendezett a Deák-téri
nagyteremben. A tea-délután énekkel és imával kezdő
dött. Majd Egey Ilonka ég Kóuyi Jolánka zongorajátéka
és Ratatics yándor szavalatai szórakoztatták az egybegyült nagyszámú ifjúságot. Az est báró Podmaniezky Pál
elnök bibliamngyarázatával, végül énekkel és imával fe
jeződött be.
A szegedi evangélikus egyetemi ifjúság nagy lelke
sedéssel. hittel, az evangélikus ogysóg, öntudat megte
remtésébe vetett feltétlen bizodaiommal eltelve, naprólnapra szorosabban kapcsolódik egybe, forr össze szerctetben. megértésben az „Egyetemi Lutbor-Hzövetscg“ ke
belében. Kezdi megérteni a szükség intő szavát, mely
v&serős prot?star.tieiru#t követel, olyat, mely nem omlik
széjjel az ellenség bombáitól, de felemelt fővel állja a
tüzet! A szegedi „Egyetemi Luther Szövetség“ véglegesen
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megfogant a déli vég magyar talaján, s — bár még
gyenge, de lelkes — munkájával támogatni -akarja az
..Evangélikus“ ügyet. Folyó évi működése mezején határo
zott c dókat követ. Minden második héten műsoros öszszejövetelt rendez kis helyiségében tagjai számára s
nagyobbszabásu ünnepélyeket tervez az evangélikus nagj k özö n ig előtt. Befelé azon munkálkodik, hogy tagjai
ban vallásos érzelmet, tiszta erkölcsi nézést, hazaszeretetet, buszke evangélikus öntudatot ápoljon, kifelé ercsimenyeket felmutató működést akar.

Leún.vegyleti lapárusok. Nagy örömmel olvas
suk, hogy az orosházai leány egy le ti tagok nagy
buzgalommal árusítják az Evangélikusok Lapját.
Gondolom, istentisztelet « lőtt és után az Isten há
zába betóduló orosháziaknak. Ezért a szolgálatuk
ért őket az öntudatos evangélikus nők mintaké
peiül állítom oda. A békéscsabai leányegylet pedig
30.000 K-t küldött a lapnak. Tisztelni való eré
nyek. Csakhogy vannak ám még ev. leányegyletek másutt is! Lapjaink ügyét az evangélikus nők
szivére tesszük le és ha az ö>i ev. édesanyák szel;,
leméből egy tizedrész öröklődött is át leányainkra,
a kulturfölényért folytatott élet-halál harcban egy
házunk nem fog az utlosó helyre kerülni,
G. J.
lfjusági munka. A kiskőrösi ev. ifjúsági egyesü
letien ■•» még ö n elején megk ‘zdett munka szép ered»
mennyel folyik Furia Zoltán elnök és Mciidelénvi Jáno-igazgató vezetésével. Van az egyesületnek énekkara,
műkedvelő gárdája is. Elénk tevékenységet f-jtonek ki
a tanítótestület mellett: Kiss János Tgyes. pénztárunk.
Molnár G ;za jegyző és Csányi Janóé könyvtárnok.
Az Evang. Nöegylet műkedvelője Kiskörösön. Az
Ev. N'őecvlet f. évi nov. 17- *11 fényes erkölcsi its anyagi
sikerrel adta elő. Csitt* Károly: A bíró leánya e. 3 felv.
népszínművét. A szereplők közül különösen Lankó Iluaka.
Torna Mancika. Kiss János, Csányi János és Molnár
Géza emelendők ki. A bevétel t/'O.OOO korona volt, melyet
a kiadások levonásával a szegénysorsu iskolás gyerme
kek karácsonyi felruházására fordítottunk.
Az őszvégi le\ él c. múlt szániunkiuin közölt tárcánk
mellől téved- sböl elmaradt Porkoláb István, a tárca író
jának neve.
Lapreklamációk, pénzküldomények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest. VI.,
Poduianiczky-u. 49. sz. alá küldendők.
A kiadásért telelő»: Dr. CSENGODY LAJOS.
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Mitől függ a magyar jövő?
A nemzet jövő ereje és reménysége ifjúságá
ban rejlik. Ennek megújhodására mindent, min
dent elkövetünk, hogy megtépett szegény hazán
kat mihamarább talpraállitsuk. Megszokott, talán
el is csépelt szólam ez, de az uj magyar világ
megteremtésében döntő tényező, mert a megujhodott ifjusággal lesz a még ma romlott, gyenge tár
sadalom erős, jellemekben gazdag, hazáját, egy
házát áldozatosan szerető és tiszta erkölcsű.
E cél elérésében magasztos hivatást töltenek
be ifjúsági egyesületeink, melyek e maradék ma
gyar földön több és több nemes hajtással gazdagodnakj/mert drága áron rájöttek arra, hogy egy
ország legdrágább kincse az ifjúság, melyet iranyitani, iormalni, nevelni kell, ha élni akarunk.
Be «kell vallanunk, hogy anyagi, szellemi és
erkölcsi nyomorúságunknak legfőbb okozója,
hogy csak itt-ott működtek ifjúsági egyesületek
s az iskolából kikerült itjuság m agára volt hagyva
s csak kevesen érezték azt a nagy felelősséget,
mellyel az ifjúság iránt tartozunk. Nem éreztük,
hogy a társadalmi közösségben egy testet alko
tunk s a nemzet egy szervezet, melynek minden
részébe-testébe bele kell kapcsolódni. Felelősek
vagyunk egymásért, felelősek hazánkért, evangé
likus egyhazunkért is.
Akik ezeréves magyar hazánk szent eszméi
nek és evangélikus anyaszentegyházunk 400 éves
tradícióinak szolgálatába egy egész életre szegőd
tek el, érezzétek a nagy felelősséget, mellyel a
magyar jövendőnek tartoztok!
Ereznünk kell, hogy a magyar nemzet leg
erősebb bástyáját mi építjük s ezért ha munkánk
súlyos teherrel nehezedik is reánk, ha a feltornyo
sult akadályok ezrei is állanak utunkba, e^unást
hitünkkel erősitve, álljunk az ifjúság zászlaja alá,
annál keresztyénébb lesz ez az ország, annál ha
marább teljesedik be célunk: Istennel, a Hazáért,
Nagymagy arországért!
Gondosan elkészített és érdeklődést keltő
előadásokkal ujitsuk fel a feledésbe ment ismere
teket, melyek oly hamar leperegnek az ifjúság lei
kéről s vallásos és hazafias szavalatok előadásá
u l mélyítsük az ifjúság evangéliumi és nemzeti
öntudatát, melyek megerősítésére, fokozására áll
janak mindenütt a megszervezett énekkarok,
hogy érezze is az ifjúság, hogy nem az emberé,
hanem az Istené. Eleven hitéletet vigyünk be ifjú
sági egyesületi munkánkba s értessük meg, hogy
nem szabad lemondani arról, ami Isten előtt ked\es. Az igy nevelt ifjúságnak azután lesznek
fenséges eszméi, magasztos vágyai és lesznek ha
talmas törekvései is.
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Komoly, határozott, példás élet kell e nagy
munkához, melyet csak az önmegtagadás, a való
ságokra épített hit és a valóságokra épített élet
eredményezhet. Ha ezen hármas nyelven beszé
lünk az ifjúsággal, úgy bizonyos, hogy kezünkben
tartjuk a magyar jövő sorsának kerekét.
Mendelényi János.

Vallásos estély. A Deák-téri Luther-Szövet.ség ifjú
sági szakosztálya f. hó 30-án, vasárnap este 7 órakor a
Deák-téri iskolák dísztermében vallásos estélyt rendez.
Közreműködnek: dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, ki
az alkalmi előadást fogja tartani, továbbá Moór Zoltán
és Rataties Sándor szavalnak. Gratz Vilmos és Hegedűs
testvérek harmonium, illetve hegedű-zongora számot fog
nak előadni. Az estély végeztével gyűjtés lesz az ifjúsági
alapra. Belépődíj nincs!
A gyóni evang. ifjúság Gyóni Géza emlékének szen
telte Krón Ferenc lelkész vezetése mellett első műsoros
estélyét. Az énekkar ..Bus magyarok imádkoznak“ irre
denta dallal nyitotta meg az estélyt. Gyóni Géza versei
ből szavaltak Havasi Mariska, Drexler Teruska, Sziróki
Katalin, Beczespergel Katus, az érzéssel előadott költe
mények mélységes hatást keltettek. Dr. Szolár Ferenc ev.
főgimn. tanár Gyóni verseiből mutatta ki nagy haza
szeretetét 'és szülői szeretetét. Majd dr. Balogh István
fővárosi tanár, ki Gyóni Gézával együtt volt fogságban
..Gyóni bitéről“ tartott megrendítő eseményeket tárgyalva
Gyóni fogoly életéből értékes, megható
előadást.
Pa néz afar Ilus, Kovács Jolán, Kovács Etus. Fabók Ka
rolni. Drexler Terus mint a mese, a dal, a tudomány,
művészet és munka tündérei buzdították Havasi Maxis
és Balázs Katus-sal a tanuló leányokat a Nagymagyarország földrajzának tanulására. Az előadás szépsége, az elő
adók ügyessége könnyeket csalt ki a nagyszámú hall
gatóság szeméből. Gyóni Géza olajfestményét Fakók
Katalin főszerepében az ifjúság és irredenta élőkép ke
retében megkoszorúzta, az élőkép bemutatása alatt Króu
Bandika szavalta el Gyóni: „Egy arcképre“ ciniü versét
nagy hatással. A gyóni ifjúság ezen első bemutatkozása
agy erkölcsi, mint anyagi sikerben gazdag volt.
A pesti Veres Pálné leánynevelőintézeí ifjúsága dr.
Böhm Dezső igazgató vezetésével nagysikerű estéket
rendezett f. hó 15. és 16-án. A termet zsúfolásig meg
töltő közönség soraiban megjelent báró Radvánszky
Albert, dr. Haberem I. Pál, dr. Schneller István, dr.
Walther Béla, Balázs Árpád daliköltő, dr. Raffay Sándorné és Szontágh Tamásné, K. Virágh Andorné. Az
előadott Vadrózsa c. 2 képes operában Parall Irma és
Szabó Piroska tűntek ki s feltűnt újra a tömör énekkar
jele-s működése; az „Angyali vigasz“ hazafias karácsonyi
jelenet is mély benyomást gyakorolt. Az erkölcsi siker
hez anyagi is járult, amennyiben egy millió korona, jutott
felszerelési célokra.
Kézimunka délutánok. Az ifj. szakosztály kézi
munka délutánjait karácsony után is folytatni fogja és
pedig minden szombat d. u. 5—9-ig.
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