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E téren az utolsó húsz esztendő alatt szia te
szédületes gyorsasággal siklottunk a lejtőn lefelé.
Mintha szégyeltük volna nemzeti és faji mivol
tunkat. Olyan világpolgárias befolyás vett erőt
rajtunk, mely főként az idegen csodálatában
éreztette a hatását. Pedig a csodálattal mindég
képességeink hiányát tárjuk fel. Vájjon ez a
magú akta rtása tiszteletet gerjesztett e irántunk
az idegenben? Tiszteletet kevésbbé, de lesajHá
lást bizonyosan, mely azonban nemzeti és faji
öntudatunkat emelni semmikép|)en sem volt al
kalmas. Az azonban, hogy mit tettünk és mit nem
tettünk e téren, immár a multié. Bennünket az,
hogy nemzeti és faji öntudatunk kiméi yitése terén
mit kell a jövőben cselekednünk. * jobban érde
kel. Változtassuk meg tehát ülésünket az étet
szekerén, azaz ne háttal üljünk a menet irány*ban. hanem úgy, hogy előre lássunk. Es akkor
aranyos létükkel az ég peremére Írva látjuk ezt
a két szó: kötelesség és munka.
Ugyan milyen szerepet tölt be oe a két foga
lom nemzeti és faji öntudatunk emelésében? Ez a
kettő együtt jár. Egyik a másikból folyik és mind
a kettővel tartozunk azoknak. A kötelességről
külön fejezetben irtani, itt csak a nemzeti
és faji öntudattal fennálló vonatkozásban akarok
részére néhány szót szentelni. Mindaz, amivel ön
magámnak tartozom, egyszersmind nemzetem és
fajom ininti kötelességem is. Az én tiszta alapo
kon nyugvó boldogságom fényét személyemnél
tovább löveti. Amig az a hozzám tartozókat betölti, derűt áraszt azokra is, akik szeretnek és
tisztelnek engem. Valamiféle ösztönző, olyan ha
tása van .-uinak. mely másokban is hasonló törek
véseket vált ki. így kapcsolja ez a kötelesség az
egyeseket egymáshoz, eképp éleszti azokban
egyiivétartrtzás érzését, ily módon ad helyet az
egyesek lelkében a közösség gondola tájiak, vezet
el tehát bennünket a nemzet és a faj éleiének kö
zös. szilárd fejlődési alapjára. Amint látjuk tellát,
ez az ut nagyfokú önzetlenséggel és elfogulatlan
sággal van kikövezve. Vájjon nem ezek a magas
{fények a csirái nemzeti és faji öntudatunknak?!
Mert hiszen az öntudat semmi egyéb, mint az
egyesek és az egész értékének nagyság mérője,

Előfizetési ár negyedévre 6 0 0 0 K
Egyes szám ára 5 0 0 korona.

Hirdetési árak m e g e g y e z é s szerint.
Postatakarék c h e q u e - s z á m : I290.

ezt pedig önzetlenséggel és elfgulatlansággal kell
kezelni, hogy az igazságot szolgáljuk vele.
A kötelességből folyik a munka. Ez uj köte
lességeket szül. Egymást kiegészítő és egymás
tól elválaszthatatlan fogalmak. A legtöbb ember
nem tudja, hogy- mit és hogyan dolgozzék. Sokan
kizáróan hiiatalbeti kötelességeik elvégzésével
mentesíteni próbálják magukat minden egyéb
munkától. Az embereknek ez a része, — ha köte
lességét lelkiismeretesen teljesiti. — kétségtele
nül sokat munkálkodik. Még talán többet is, mint
amennyi szervezetünk épségben tartása szempont
jából kívánatos. Munkaerejük ilyen uzsoraszerü
kihasználása azonhan a közjót semmiképpen sem
lendíti elő. A munkának ilyen rendszertelen el
osztása vagy a szervezet rosszaságában, vagy az
egyéni kényelem szolgálásában leli magyarázatát.
Azokra, akik feltétlen kötelességeiket éppen csak
hogy elvégzik, vagy főként,.azokra, akik még azt
sem végzik el. sok szót nem kívánok vesztegetni.
Pedig társadalmunk nagyobb része ezekből áll. —
Itt még csak arra kívánok rámutatni, hogy a
tulajdonké*ppeni hasznot hajtó munka ott kezdő
dik, midőn képességeimnek hi tartásom betöltésé
hez nem okvetlenül szükséges részét a köz szol
gálatába állítom. az egyetemesség jaiára szen
telem. Abban tehát másokat is részeltetek, hogy
annak hasznát olyanok is élvezzék, kik bár ke
vésbé tehetségesek, de akiknek a nemzeti közös
felelősség és összetartás szempontjából számí
tásba kell esniük.
Képességfeleslegünknek ilyen mé>don nem
zeti munkára való felváltása bizonyos megnyug
tató é*rzéssel jár. Nemcsak azt tölti el ez az ér
zés, aki munka feleslegét leadja, hanem azt is, aki
azt a maga hasznára fordítja. E ponton találkozik
ismét az erős a gyengével. A kettő telj esi tménye
kiegyenlítődik. Egyik szeretettel büszke lesz
azért, hogy adott, a másik hálával eltelve az erős
iránt, hogy kapott.
Vájjon a nemzeti közösségnek evvel a köl
csönös érzésével nem a nemzeti öntudatot ápol
juk, fejlesztjtlk-e? Vájjon nem leszünk-e jogosaai
büszkék faji miroltunkra is, mely a saját húsából
és véréből valéit .-i kölcsönös szeretet és b ecsű ié«
révén még nagyobb teljesítményre sarkalja, hogy
azt az idegen előtt is tiszteltté tegye?
Minél nagyobb nemzeti és faji öntudatunk,
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nem zetünk és faju n k s z e r e te ti is annál jobban
m egerősöd ik bennünk, id egen im ád atu n k p ed ig
e v v e l k ap csolatb an leh a n y a tlik .
Az i'lven nem zeti ,és faji ö n tu d a t ősein k p é l
dáján feleszm élve és o k u lv a o ly a n akarást terem t
és n ev el a nem zetben, m e ly elle n á llh a ta tla n e rő v el
sodorja azt m egbünhödött b o ld o g sá g a , a feltá m a 
dás felé.
Az ilyen nem zet nem a szeren csecsilla g á b a n
bízik, hanem feltám ad ási erejét önm agában keresi
és ta lálja is m eg! Vitéz Raics Károly tábornok.

Szegények vagyunk?
F ájdalm as, a g g o d a lm a s és nem ritk án csü gg e te g h an gu lat u ralk od ik n ap jain k b an a p ro tes
táns egy h á zn a k m ajd m inden é le tn y ila tk o z a ta fe 
lett. Az ezer sebből v érző hazában szen v ed az ő
h ű séges gyerm ek e, a p ro testá n s eg y h á z is, m e ly 
nek sorsa század ok m egp rób áltatásai k ö zö tt sz o 
rosan összeforrott a m agyar h aza s n em zet so rsá 
val. É leterőin k retten etesen m eg fo g y a tk o z ta k és
g y e n g e sé g ü n k e t az e g y ik old alról a k ie lé g íth e te t
len hatalom - és u ralom vágy, a m ásik old alról
p edig a fék telen k ed és, m e ly h a d a t izen t m in d en
égi s földi hatalom n ak és tö rv én y n ek , m ohó
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Búrmily súlyos is az élet.
Szivünkben uj remény éled.
S erről le sohase mondunk.
Sőt arra lészen főgondunk.
Minél messzebbre terjedjen
S szent hazánk is felébredjen
A neki szánt tetszhalálból
S a lelki, testi rabságból,
Melyet kapott az ántánttól!
. . . Karácsony, újév ünnepe
Legyeit uj élet kezdete,
S ettől fogva pár év múlva.
Szent színe elé borulva:
Adunk hálát Istenünknek,
Bogy szabaddá tett bennünket
Szabaddá hős nemzetünket
Legyőzve bősz elleninket
Dicső vezéreink által
(Kísérve őket imánkkal!)
'Érző önzetlen szivükkel
Krisztusi szeretet ükkel;
Szabaddá Magyarországot
S vele együtt a világot!!
Mód Lenárd.

\ kajári prédikátor
Irta: Porkoláb István
Több mint egy évtizede rozsdásodott már a závár Zrínyi Miklós Csáktornyái sírboltjának ajtaján,
a Frangepánok kriptáján
rég megfordították a
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v á g g y a l ig y e k sz ik sa já t ön ző céljaira k izsá k m á 
n yoln i.
B árm ely téren, bármi m ódon ak arunk e t á 
m ad ások ellen sík ra szá lln i, k o ru n k leg n a g y o b b
bűne: a b á lv á n y im á d á s ellen fe g y v e r t em eln i, a
p u sztu lá s rom jain az ú jra ép ítést m eg k ezd en i, m in 
d ig és m indenütt, m in t e g y át tö rh etetlen szikla
b á sty a m ered elén k ann ak e m v e sz tő tu d a ta , hogy

szegények vagyunk.
H anem e szen v ed ések á lta l le sú jto tt és a g g o 
d a lm a k sú ly a a la tt ‘e lc sig á z o tt állap otu n k b an nem
lesz fe le sle g e s k er e sz ty é n i m agunkba szá llá ssa l
m eg v izsg á ln i a z t a k érd ést, v á jjo n k orunk óriási
té v e ly g é s e sorvasztó' já rv á n y k én t nem ragad ta-e
m eg a m i le lk ü n k e t is an n yira, h o g y az a n y a g ia k 
nak a k e llő n é l n a g y o b b fo n to ssá g o t tulajdonítva.
megfeledkezünk azokról a kincseinkről, m ely ek et
sem m i földi h atalom sem rabolhat el tölünk, m ig
a zo k a t m i m agu n k ö n k én y t el n em v e tjü k . Igaz,
h o g y a pénz n ervu s rerum gerendarum ; hiszen
azért im ád k ozu n k nap on ta a m in d en n ap i k e n y ér
ért, m iv el e n élk ü l a lé le k szerv én ek , a te stn e k l é 1
te lé t fen n tartan i leh etetlen . V isz o n t v a n n a k a z o n 
ban a lé le k n e k v á g y a i, m e lv e k e t ..egész v ilá g m in
d en g a z d a g sá g a “ nem elég íth et ki. v a n n a k m u n k a 
terei, ahol öt semmi földi hatalom nem helyetbüszke, oroszlános címert; a vértanuk vérét beitta a
föld, sírjukat benőtte a f t i . . . nem zavarta senki a
szomorú m agyar ég alatt borongó c se n d e t. . .
A pozsonyi vértörvényszék fakasztotta sebek
égtek, fájtak . . . gályarabok éneke, rablánc csör
gése reszkettette meg az em b erszívek et. . . ki tö
rődött ezzel? . . .
4
Thököly diadalai messze voltak még . . .
Magyarországon I. Lipót uralkodott . . . Kab,
Hocher, Lobkovitz kormányoztak . . . Ezerhatszázhetvenhetet Írtak. A töm löcök m egteltek magyarok
kal, az erdők bujdosókkal . . .
A sokorói hegyek ölén, erdők közé bujt kicsi
falu nyögte az önkény jármát: Ka jár. Lakói majd
nem mind evangélikusok és a szentmártoni apát ur
jobbágyai voltak. Prédikátoruk Szentmiklóssy János
volt, akiről a következőket jegyezte föl a krónikáiról
„1674-ben Pozsonyba citáltatott a vértörvény
szék elé, hol akkor nagy vizsgálat tartatott és az
egész Magva ronszágból az összes luteránus és kál
vinista prédikátorok és mesterek sok nemesekkel
egytttt citáltattak. A prédikátorok és a mesterek
mind. a nemesek pedig némelyek árestáltattak. A
prédikátorok többnyire gályára vitettek, köztük
Szentm iklóssy is, hol sok esztendőkig, kenyéren és
vizen sanyarg-attattak és ostorokkal verettettek,
mint a marhák. És sokan a sanyarú sávot» megunván,
kitértenek a vallásukból és ig y testeknek könnyebb
séget nvertenek, hanem Szentm iklóssy ál’andó volt
és csodálatosan kiszabadulván a rabságból, ismét
vissza jött Kajáira lakni és hirdette az Isten ig é j é t .
Hirdette . . . még pedig hatalmas', dörgő szóval,
rendületlen hittel, fiatalos hévvel. Mert fiatalember
volt m ég Szentm iklóssy és erős, mint a sudárbaszökött jegenyenyár. Csak ig y bírhatta ki a gályarab
ság embertelen szenvedéseit. Sokan nem bírták ki;
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tesitheti. £s ezek az utak, ahol haladásunkat sem
a szegénység, sem egyéb földi hatalom meg nem
akadályozhatja, nyitva vannak előttünk; vannak
a munkásságnak terei, amelyeken mi vagyunk az
erősebbek, ahol 'sem az uralomra vágyók, sem a
zabolátlanság sötét lovagjai nem versenyezhetnek
velünk. Hiszen Krisztus urunkat és az apostolo
kat is nem aranynak vagy drágaköveknek hal
maza ruházta fel világhódító erővel, hanem azok
a lélekboldogitó igazságok, melyeket nemcsak
szájjal hirdettek, hanem egyszersmind saját éle
tük példájával az emberek testi szemei elé alLitottak. Minthogy pedig a mi önérzetünk abban a tu
datban gyökerezik, miszerint Krisztus urunk
evangéliumát a mi oltárainknál hirdetik legtisz
tábban, legigazabban; annálfogva nekünk legfőbb
kötelességünk, élethivatásunk a krisztusi eszmék
nek és igazságoknak nemcsak prédikálása, tor
jesztése, hanem a köz- és magánéletünkben, in
tézményeinkben félreérthetetlen megvalósítása.
Ettől a munkásságtól 9emmi földi hatalom, még
a szegénység sem tilthat el berniünket.
Ls valljuk meg ösziutén, önámitás nélkül,
hogy ezen a téren sokkal kevesebbet tettünk, mint
amennyit hivatásunk szerint teunünk kellett
volna. Hálás szívvel olvastam Szerednyei észre
sokan kidőltek m ellőle . . . A tengerek tudnák m eg
m ondani: hányán . . .
A hivei szerették. P ed ig az ostor neiu vágott
oly élesen, m int az ö szava a bűnös leikébe, de ha
vigasztalni kellett, — am ire pedig. Istenem ! m ilyen
nagy szü k ség vo lt ezekben a nehéz időkben, — a k 
kor ú gy sim ogatott, en yh ített a szava, a*.ár a hárfa
zengése. Minden id ejét a híveinek szen telte s azok
most, hogy évek múltán újra visszatért közéjük, n y o 
m orúságuk m elleit is boldogok voltak. Mert csak
azok tudják, mi az a n yitott tem plom , akik láttak
bezárva és be akartak m enni az ajtóján, ám de nem
tudtak. Csak azok tudják, m ilyen az Igétől hangos
tem plom , akik hiába várták, hogy m egszólaljon a
pap a szószéken . . . K önnyű elm enni eg y n yitott
tem plom ajtó m ellett, b bzen ineg vau a lehetősége,
hogy bármikor bem ehetünk, óh, d e m ilyen nehéz el
menni eg y olyan tem plom ajtó m ellett, am elyre az
ellen ség tett nagy, felnyithatatlan lakatot! . . . A
kajáinak m indezt jól tudták. Most újra n yitva vo lt
a tem plom uk, újra gazdája volt mellett»* a papiaknak.
Mehettek oda tanácsért, vigaszért, örömmel, panaszszal, enyhülés nélkül nem tértek vissza. A pap a hí
veinek, a hívek viszont a papjuknak viselték gondját.
M agányos ember létére j ó l is esett Szentuiiklóssynak a gondoskodás.
A tanulás, a h á n y t-w te tt élet mellett, nem ért
rá féfczk**t verni, mire m eg elk észü lt a fészek, gályára
hurcolták. S azóta annyi volt a ten n ivaló itt a parochián . . .
Most is legénye« vacsorát fogyásztgatott: ropo
gósra sült fehér cipó, méz, tej volt előtte a lenab
rosszal leteritett kem ény tölgyfaasztalon . Az álm os
téli eete eső nőjében .•< b ecsületes m unkát végző em 
berek nyugalm ával, jóízűen evett, m ig nem eg y k í
nos rángatás torzította el derült arcát: a gályak ötél,
az evezőlapát, a rablánc fakasztotta sebek nyilaltak
bele fájdalm asan a karjába, derekába, lábába . . .
És nem Ízlett tovább g falat — húzta az ágy. Fe-
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vételeit, iskoláink szolleméröl o lap 20. számában.
„Iskoláinkban úgy a nevelés, mint a tanitás
munkájában — írja a cikkíró — mindenkor pro
testáns egyházunk szellemében kell eljámiok, lel
kületűkben, munkájukban protestánsoknak kell
lenniük.“ Szükséges volna tehát az iskolavizsgá
lóknak kötelességévé tenni, hogy kiterjesszék fi
gyelmüket az iskola szellemi életére. Jelentéseik
ben megfeleljenek arra is, hogy a gyermekek
magaviselet« egymás iránt és tanítójuk iránt,
azok hitbuzgósagiu kötelességtudása, fegyelme
zettsége mennyiben felel meg az evangéliumi keresztyénség követelményeinek Mert a hitoktatás
nak és az iskolai nevelésnek testvéri egyetértés
ben kell fejleszteni a gyermek testét és lelkét
azokban az iskolákban is, ahol a kertészkedés c
két liga nem egy kézben van. Továbbá tanáraink
és a felügyeleti hatóságok Lankadatlan szigorú
i g ) ^ őrködjenek középiskoláink és nevezetesen
ÜKHilógiaj fakultásunk szellemére, hogy ifjúsá
gunk körében el ne barapódzhaasanak leLekvaditó
s társadalom bon tó eszmék vagy olyan idegen szo
kások, amelyek sem a kereszténység szellemével,
9em a nemzeti érzülettel, sem a reverenda tiszta
ságával és méltóságával nem egyeztethetők össze.
Aztán gondot, lelkiismeretes gondot kell forküdni készült. De a házőrző komondor azt tanácsolta:
N e még! Ilyen kem ényre fa g y o tt téli időben bem e
részkednek a toportyánok a hazak közelébe: hátha
attól riadt olyan ijeu t hangúvá a kutya. A botjáért
nyúlt, eg y m eztelen sou ifag) ökörért és indult kifelé,
n eh ogy kárt tegyen a tenevad. Marokra lógta a
fütyköst, egyet suhintott vele: az a toportyán se k í
vánkozik több et a falu felé, a m elyik et ezzel m e g ü t. .
A gád orajtót erősen rázták. A tisztelete* le te tő 1
a botot, a farkas nem rázza az ajtót, már pedig a
pap emberre nem em el kezet. Azután nem kérdezte:
ki az, mit akar? — hiszen a papiakban Istené a
szállás. — hanem szó nélkül ajtót n yitott.
A sötétből beszólt valaki:
Az Lsten szo lg á já t keresem .
Én v a g y o k . Lépjen beljebb!
A lacsony, vállas fiatal férfi lép ett be. R ongyos
torzonborz külseje nem gerjesztett bizalm at, a tisz
telete« m égis szív esen biztatta:
— M enjünk a m elegre.
És csak ott bent, m ik o r,m á r leültette a jö v e
v én y t a pirosszem ü kandalló m ellé, a farkasbőrös
korevetre, kérdezte meg:
— Mi járatban van, felebarátom ?
A k érdezett mellére horgasztotta a fejét:
— Erdőssy Mihály zem plénm egyei nem es voltam
egyk or, otthontalan bujdosó v a g y o k ma . . .
Ha nem sz ó l többet, a pap akkor is tud már min
dent, hiszen egym áshoz olyan hasonlatosak és min
dennaposak voltak ezek a tragédiák; de a bujdosó
ttizbegyűlt szem ekkel, keserűn* v á lt arccal folytatta.
— Szép, fehértornáoos kúriánk állt a szolid fo
lyású, szőke Bodrog m ellett . . . N ém et zsoldosok
kivertek belőle bennünket . . .
Azóta bujdosunk egyre, m indig messzebb . . .
Most a Bakony ad m enhelyet. Velem van éd es
apám is, de mát nem sok áig . . .
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d itan i h ívein k é s k iv á ltk é p e n e g y h á zi tisz tv ise 
lő in k m agán életére. Ez n em csak h a tó sá g a in k 
nak, hanem a p rotestán s egyh áz m inden e g y e s
ta g ján ak m u laszth atatlan k ö te le ssé g e . B e k ell bizonyi.tam m k urbi e t orbi, h o g y a p rotestán s h it
életn ek elm arad h atatlan gy ü m ö lcsei: a sziv n em esség, jellem szilárd ság, h ű ség, k ö te le ssé g tu d á s
és a családi é le t szep lő tlen tisz ta sá g a dús fe jlő 
d éssel b old ogítja a* mi n ép ü n k et. Be k e ll b izo n y í
tanunk nem szóval, de tettel, p éld aszerű egyh á zi
életü n k k el, h o g y n álu n k a sza b a d sá g és a fe g y e 
lem testvéri egyetértésb en tartják fenn a rendet.
É s ha az a tu d a t h ev iti k eb lü n k et, h o g y a
lé le k m u n k ásságán ak ezek en a terein a k e r e sz 
ty én i k ö te le ssé g e k n e k lelk iism e r e te sen m e g fe le l
tünk, en n ek a tu d atn ak v e lő k ig h ató su gárzása,
ú g y elem észti a c sü g g e te g sé g e t, m in t a ta v a sz i
napsugár a té l d erm esztő fa g y á t. És ha nép ü n k
csa lh atatlan u l érzi, h ogy a m i oltá ra in k n á l életv iz forrása buzog; ha ta p a szta lja , hogy* a m i sz ó 
szék ein k ről a té v e ly g é st elo szth a tó v ilá g o s s á g az
elfárad tak lelk ére erőt ontó n ap su gár, a szen v e
d ések sebére g y ó g y ító balz sam e sep p ék áradnak
b ő séggel; ha érzi n ép ü n k , h o g y a p ro testá n s hit
élet k ertjében béke, öröm , szeretet, b o ld o g sá g v i 
rágai dúsan ten y észn ek : b izo n y o sa k leh etü n k abA falutól egy órányira, az erdő sűrűjében, hóból
vert kunyhóban haldoklik . . .
Az utolsó kívánsága: szeretne az úrvacsorájá
val élni . . .
A tiszteletes készségesen lépett a faliszekrónyhez és magához vette a k e g y sz e r e k e t:
— Mehetünk!
Megindultak szótalan. Miről is beszéltek volna?
Hiszen néha oly szegény a nyelv! . . .
A faluvégen járt ut iramodott a hegynek fölfelé,
a pap arra akart menni.
— Ne arra, tiszteletes uram! A győri vár német
zosldosai megneszelhettek valamit, az imént is arra
portyáztak . . .
Balra a töretlen hóban csak pár lábnyom sejt
tette a gyalogösvényt, arra tartottak.
Mintegy jó óráig tartó, fárasztó gyaloglás után
értek föl a hegygerincre. Itt önkénytelen álltak meg:
ziháló mellük parancsolt p ihenést/
Kifújták magukat, azután kém lelődve tekintet
tek körül. Lent, a völgy mélyén tüzfény lobbant fel.
Erdősy arra mutatott botjával:
— Ott vannak . . .
Lassan, óvatosan a fák gallyaiba kapaszkodva
megindultak a meredek hegyoldalon.
Egy szakadékhoz érve. a bujdosó éles füttyen
tése hangzott s reá válaszképp újabb füttyszó: sza
bad volt az ut. Pár lépésre előttük, a szakadék al
ján különös épület, egy nagy, fehér piramis állt: a
hóból hantolt hajlók. A rőzsével eltorlaszolt nyílásá
nál marcona tekintetű- férfiak szítottak tüzet. Lehet
tek vagy negyvenen. Jobb napokat látott ruhadara
bokból, nyers állatbőrökből durván a testükre szijjazott öltözetük az első tekintetre mutatta az otthon
talan bujdosókat, akikre nem fehérít vászonnem üt
barnapiros, kláris^gyöngyös feleség és nem sing-szám
mérik számukra a debreceni vásáron a sim ulékony
P°sztót.
(Folyt, köv.)
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ban, h o g y m e g n y íln a k ak k or a jó ték o n y sá g n a k ,
k ö za d a k o zá sn a k g a zd a g forrásai s m inden p ro tes
tá n s h iv ő büszke ö n tu d a tta l, sziv b éli öröm m el,
h á la telt k eb ellel v a llh a tja önm aga a v ilá g előtt:
„G azd agok v a g y u n k !“

Sass János.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Iskoláink ügyében
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnkhöz a kö
vetkező leirat érkezett; amelynek a nyilvánossággal való
közlését fontosnak tartjuk.
A nmgyar kir. vallás és közoktatásügyi ministerium.
156.739/1923. szám.

K. ü. o.
Szerencsém van Méltóságodnak a hitfelekezeti közép
iskolák államsegélyének újabb rendezése tárgyában az
egyházi főhatóságokhoz intézett leiratom másolatát meg
küldeni.
Ezzel kapcsolatosan tisztelettel megjegyzem, hogy
csakis az államkincstár nehéz pénzügyi helyzete kény
szerít arra, hogy a nem állami középiskolai tanszeniólyzet illetményei kiegészítésének felülvizsgálatánál a helyi
hozzájárulást és a rendelkezésre álló helyi anyagi forrá
sokat az eddiginél nagyobb mérvben igyekeztem igénybe
venni. Fent idézett leiratom azonban egyelőre csakis a
tárgyalások megkezdését kívánta célozni és ezért kértem
be a szükséges adatokat.
A leiratnak azon része, amely kilátásba helyezi, hogy
a jövőben az iskola fenntartóra a tanároknak fizetendő
helyi javadalom legkisebb összegeképen a JX. fizetési osz
tály 3 fokozatának 50%-a fog- hárittatni, osak tájékozta
tóul kivánt szolgálni arra nézve, hogy milyen eredménye
ket óhajtanék elérni. Ez azonban nem végleges megálla
pítás, hanem ezzel csak azt óhajtottam kifejezésre jut
tatni, hogy a nehéz pénzügyi helyzetre való tekintette]
lehetőség esetén milyen hozzájárulást tartanék kívána
tosnak.
Amidőn ismétlem, hogy ez nem végleges követel
mény, egyúttal hangsúlyozom azt is, hogy a kitűzött cél
elérésére irányuló . eljárásomban, a tárgyalásoknál a fele
kezeti oktatás fontosságának é-s fenntartása szükségesség
nek figyelembevételén kivül mindenkor különös gond fog
fordittatni az iskolafenntartó teherviselő képességére,
valamint az illető iskola kulturális fontosságára is.
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil
vánítását.
Budapest, 1923. évi december 20.
Gróf Klebelsberg Kunó 8. k.

Újévi üdvözlés
A L uther S z ö v e tsé g

egy

k ü ld ö ttsé g e

báró

Kaas Albert eln ö k v e z e té sé v e l ú jév n a p já n fe lk e 
reste dr. Raffay Sándor p ü sp ö k ö t, és az uj e s z 
ten d ő a lk alm áb ól ü d v ö zö lte. Báró K a a s A lb ert
rám u tatott arra, h o g y a p ü sp ök ur ó -év e sti be
széd e v a ló sá g o s v é sz k iá ltá s v o lt, a m e ly tettre h í
v o tt, s a L uther S z ö v e tsé g m eg is érti s bízik
benne, h o g y nem is lesz sen k i, a k i ak a d á ly o zn a
erő k ifejtéseit. Dr. R a ffa y . p ü sp ö k v álaszáb an
m eg k ö szö n te a szeren csek iv á n a to k a t és e g y l e l 
k es b eszéd b en v á la sz o lt. N a g y o n sö tét színekben
látja — ú gym on d — a jö v ő t. Ha fel nem ébre-
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diink és munkához nem látunk — igen súlyos
időknek nézünk ^léje. Az egyházi hivatalos funk
cionáriusok közszelleméből az önként vállait fe
gyelem hiánya súlyos helyzeteket teremt, amiket
orvosolni csak a Luther Szövetség képes. — Majd
a külföldi kapcsolatok fontosságáról beszélt és
rámutatott arra, hogy a „lutheránus világpolitika“
eddig ismeretien szó volt, de lassan azon kell dol
gozni, hogy’ ez ne csak meglegyen, de tényező is
lehessen! A megjelentek lelkes éljenzéssel fogad
ták a püspök újévi szavait.

Széljegyzetek
Irta: Gaál József.
Csak „evangélikus“. Amennyire visszaemlékszem, idönkint fel-felvetödött a kérdés, hogy hi
vatalos elnevezésünkből hagyassék el az ,,ág.
hitv.“ és legyünk csak evangélikus egyház. El
tekintve attól, hogy’ a hosszú elnevezést: ág. h.
ev. kér.; már iskolásgyermekeink sem tanulják
szabatosan és emellett ott van a prot. jelző hasz
nálata is, sőt a lutheránus is; igy azután a sok kö
zül mindenki azt a nevet választja, :uni neki tet
szik, vagy éppen jól esik. így azután hogyan le
gyünk egységesek; mikor még az elnevezésünk
é n sincs egyöntetűség. A reformátusok törölték
az „evangélikus“ jelzőt; pedig százados jelzőjük
volt. £n hajlandó vagyok egyházunkban az u. n.
lutránusos, lágymelegséget ide az elnevezés bi
zonytalan variációira visszavezetni. Gerinces, ön
tudatos nemzedéket csak úgy nevelhetünk, ha
egyetlenegy név: az „evangélikus“ név alá sora
koztatjuk egyházunknak minden fiái, amelyen
kivül nincs más névre alku, nincs válogatás. És
ha tőlem függne, én megtiltanám, hogy’ e nevet
bárki megröviditse; tessék kiírni minden egyes
t*ctűjét: evangélikus; mert e névnek minden be
tűje drága nekem, e név hallatára melegebben
dobog a szivem s úgy hiszem, igy van minden
egyházát szerető testvérem. Ezt a kérdést azért
én is zsinatunk asztalára teszem le.
•

A plébános. A „Magyar Kultúrádban (1921*
szept. szám 519. o.) ez áll: „A plébános olyan,
mint egy vezérkari főnök, aki csak kigondol, fe
lülvizsgál. helybenhagy' és telefonon osztja ki uta
sításait. Ö a lélek, de ezer kar. láb, ajk és s z í v dol
gozik körülötte.“ Bár kát. iró atyánkfia ellenünk
való célzatból tüzeli igy kollégáit, mi szeretjük
ellenségeinkét ísTiudobott harci kopjaikat az evan
gélium áttörhetlen sisakjával fogjuk fel és minde
nek felett, ahol csak lehet, tanulunk is tőlük. Te
tszem fel, ha fenti sorokat*bármelyik evangélikus
Ipap olvassa, hát lehetetlen, hog> ö is ne ocsúdjék
fel álmából s talán akad közöttünk is, aki ugyan
csak hozzálát a sokoldalú szervezéshez és egy
egész kis apostoli gárdát gyűjt maga köré, akik
kel elszánt dacossággal megvalósítani igyekszik
az evangélikus célokat.
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Kirchknopf Gusztáv
kolozsvári magyar evaug. lelkészt kiutasítot
tak. Az Evangélikus Néplap terjedelmes brosú
rában számol be arról a hajszáról, amit a szász
konzisztórium indított Kirchknopf ellen és az esz
közökben olyan brutalitást árult el, amely a val
lásszabadság és humanitás elvének a szégyenletes
megcsúfolása.
A hajsza eredménye az lett, — s pontosan ez
csak most jutott nyilvánosságra, — hogy a ko
lozsvári magyar evangélikus lelkészét nemcsak
állásától fosztották meg, hanem a városi tanács,
mint foglaLkozásnélküii egyént a- csavargó tör
vény alapján az országból kiutasította.
A városi közigazgatási bizottság * amelyen
Utalea polgármester is jelen volt, Kirchknopfot
román állampolgárnak jelentette ki, sőt inég az
ötezer leies állampolgársági illeték alól is, mint
köztisztviselőt felmentetté. A határozat, azután
belekerült a városi adminisztrációk (jzsuugeljébe,
ahol csodálatos módon mindaddig a jelentéktelen
akták közölt hányódott, amíg december 18-án
Kirchknopf Gusztáv az ország határát átlépte. A
kényszerű határátlépés után azonban a városi ta
nács az állam polgárig elnyeréséről szóló végzést
azonnal kibocsátotta és — ami addig nem igen
történt meg — egy hét leforgása alatt már ki is
kézbesítették a végzést, ugyan nem Kirchknopf
Gusztávnak, hanem a lutheránus egyháznak.
A botrány leleplezése után a román Lapok i>
foglalkoztak ezzel az üggyel és a néppárt lapjai
ebből az alkalomból is éles támadást intéztek a
kormány ellen. Goga Oktávián lapja többek közt
a következőket Írja:
— Bratianu miniszterelnök figyelmébe-ajánl
juk a közigazgatásnak azt a legújabb csodaboga
rat, amely a jogtalanul ha Iái rai télinek a kegyel
met ötven nap alatt nem kézbesíti ki és ezzel nem
csak a lutheránus magyarságnak, hanem az or
szág egész magyarságának egyik köz becs ülésnek
örvendő vezető alakját üldözték ki törvénytele
nül és jogtalanul.
I>r. Kirchknopf jelenleg Budapesten a pesti
magyar egyháztól nyert meghívást s a Deák-téri
lelkészi körben működik. Isten áldása kisérje
köztünk munkálkodását.

Gyámintézeteinkhez!
Kérelem. Amennyiben az egyhiízkerületi ill. egyház
megyei gyámintézeti elnökök nem Intézkedtek máskép,
szeretettel kérem a helyi így ámintézeti elnököket, hogy a
német ínség enyhítésére összegyűjtött összegeket — idó
és költségkímélés céljából — egyenesen a magyarhoni
c. e. e. gyámintézet központi pénztárába, Bond! Henrik
pénztáros ur elmére fBprst r \\, Deák-tér
elküldeni szí
veskedjenek. Az elszámolást persze az egyhm. gyámintézeti elnököknek kell beküldeni, kik azt továbbítják az
egyházkorüteti ill. egyet, gyámintézeti elnökhöz. Sopron.
1921 Jan. 1. Ziermann Lajos, egyet, gyámint. e. elnök.

/
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Atudomány csarnokából
A tiszai evang. egyházkerület miskolci (eperjesi) jogakadémiájának 1922123. tanévi Almanach-ja. Pécs (Du
nántuli Könyvkiadó és Nyomda R.-T.) 1923. 133 lap. A
csehszlovák árulás folytán Jánoska püspök és bűnös tár
sai által 1920-ban a liptószentmiklósi u. n. keleti evang'.
egyházke-rületi közgyűlésen megszüntetett, és volt jeles
dékánja dr. Mikiér K. által nagy erkölcsi bátorsággal
.Miskolcra áthelyezett nagymultu és hirü eperjesi jog
akadémiának immár ez a 2-ik, súlyos tartalmú és értékű
Almanachja, amelyet méltó utóda dr. Bruckner Győző
szerkesztett. Az 1. tanulmány épen Bruckner tollából Ma
darász Viktor képiró művészetét ismerteti igen nagy
hozzáértéssel ..történelmi megvilágításban“. A Madarász
park Iglón máig is őrzi az ő áldott emlékét. A 2-ik ta
nulmányban Hacker Ervin, az amerikai és az európai
büntető jogtudomány mérlegét és a magyarországi bolsevizmus és annak büntetőjogi tanulságait ismerteti nagy
szakavatottsággal. Schneller. Károly, a nagy pedagógus
jeles fia Petzenhofer hirhedt könyvére való folytonos
utalással a születési arány és vallásfelekezet viszonyát
ismerteti, visszautasítván azt az állítást, hogy „az egyke
kálvinista betegség“. Sztehló István római jogi kérdést
miskolci (eperjesi) jogakadémia válságos napjait ismerS/.erzöuk e téren igen nagy jártasságot mutat. Végül
ugyancsak Bruckner dékán a tiszai ev. egyházkerület
mik ölei (eperjesit jogakadémia válságos napjait ismer
teti. Csakis Miskolc városának és evang. egyházának hat
hatós támogatásával lehetett .a kultuszkormány támadá
sával szemben e derék akadémiánkat, amelynek az A1-.
manach becsületére válik, megmenteni. A karnak Mis
kolcon, az akadémia uj székhelyén kifejtett Írod. műkö
dése díszes bizonyítéka az ő szakavatottságának. Hu
tükörképe az az ő tudományos szakképzettségének. Saj
nálattal nélkülöztük úgy ebben, mint- az előző Almanach
ban az eperjesi jogakadémia 33 éven át volt filoz. pro
fesszorának dr. Szlávik M. tollából egy-egy bölcseleti ta
nulmányát. A tartalmas füzet különben Geduly H. püs
pöknek, mint „a jogakadémia lelkes és tevékeny pártfogó
jának“ van ajánlva. Vivant sequentes!
Felvidéki.
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tan m agyar irodalmában. Egyet nem értek vele a
,,félaka.rat“ elméletében, és a.bbgji, hogy „a testtel
együtt a lélek is a szülőktől származik át.“ Ily fel
fogás mellett hogyan m agyarázzuk Jézus és a nagy
»szellemi géniuszok lelki életét? Beeses adalékot
n y ú jto tt e müvével is Szelényi szegényes m agyar
evang. irodalmunkhoz. És ez az ism ert tudós tanár
és iró, kinek egyik karizm atikus tehetsége a ke
re s z ty é n ig és a modern eszmevilág összeegyezte
tése,
érthetetlen
módon
mégis
kim aradt
a theol. fakultás tanárai közül. Valóban dificile est
satyram non scribere! Ez a mellőzés is evang. egy
házunk egyik beteges jelensége. J
Gömöri.
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EGYHÁZI ÉLET.
Evang. kormányfőtanácsós. A kormányző
ur
Őfőméltósága Visnya Ernő, a tolna-vas-somogyi egyház
megye pénzügyi bizottságának elnökét, a Pécsi Takarékpénztár vezérigazgatóját,' ev. presbitert, kormányfötanacsossá nevezte ki. A .kitüntetés egyházunk igen érdeme'*
és áldozatkész tagját érte, szívből üdvözöljük.

Lelkészi iktatás. Amint már lapunk előző számában
jeleztük, a 12.000 lelket számláló tekintélyes tótkomlós:
gyülekezet egyhangú lelkeisedéssel Jeszenszky János
szarvasi tanitónőképezdei vallás tanárt, tótkomlósa adrai
nisztiátort hívta meg lelkészéül. Beiktatása advent első
vasárnapján, december 2-án ment végbe a gyülekezet sze
rété tőnek megható kifejezése melleit. A beiktatást, ame
lyen résztvettek a megválasztott lelkész szülei es sogora
Kirchner Rezső püspöki titkár is, a gyengéikéül, esperes
helyett a békési egyházmegye neszt»'*, neves történé
szünk Gajdács Pál tótkomlós! lelkész — a KisfaiudyTársaság tagja — végezte, aki úgyis nrnt az esperes he
lyi Itt se és mint a megválasztottnak tiszttársa megható
szép beszédet intézett az uj lelkészhez. A beiktatás után
az uj lelkész tartotta meg beköszjut'r beszédet Malas- II.
*
7 alapján, amelyben az igazi lelkipásztor hivatását fej
Szelényi Ödön: A lélek élete. A kísérleti és metafizi tegette megkapó módon. Részünkről Isten áldását kíván
juk úgy a megválasztottra, mint a tótkomlósi gyüleke
kai lélekkutatás 1 képmelláklettel. B udapest (Kul zetre, amely ez egyhangú választással példát adott a lel
túra) 1923. 126 lap. Ára kötve 3 békebeli korona.
készi állások helyes betöltési módjára. Hisszük és remél
A szélesebb tudományos körökben is közism ert szor jük, hogy a megválasztott lelkész-testvérünk meg fog fe
galmas szerző neveléstanát gyors egym ásutánban
lelni mindazon kivánalmaknak, amelyeket tőle hazánk és
méltó társa: Lélektana követte. Az i. v. újabb kül evang. egyházunk méltán elvárhat tekintélyes állásával
földi és m agyar irodalom ra való folytonos utalással •
kapcsolatosan.
tömör formában, de azért világos, tiszta, szinte át
Karácsonyi örömhír Amerikából. Knubel J. H., az
látszó előadásban ismerteti tudós szerzőnk a lélek
ébredését, a lélekismeret forrásait, a látható és lát amerikai egyesült evang. egyház elnöke Raffay püspök
hatatlan v ilág o t az érzés, akarás és gondolkodás te höz, személyiségét és áldásos működését rendkívül rokon
szenvesen megítélő levelet irt az ünnepeikre. Ebben örö
hetségét, a lélek egyéni és társadalm i jelenségeit, a
mét és reménységét fejezi ki afölött, hogy az eisenachi
lélek betegségeit és annak mélységeit, hogy aztán
evang. világszövetség óta a hith. egyház egysége és
a záró fejezetben a végső lélektani kérdéseket
egyetemessége emelkedőben van, ami már az ágostai hit
állapítsa meg. E kérdések sorába tartozik a lélek
lényege, ahol találóan mondja, hogy W undt kísér vallás egyetemes jellegéből is önként folyik s amit az
eisenachi világszövetségen is behatóan tárgyaltak, —letei dacára a, lélektan még máig is csak tapoga1000 dollárt küld a létesítendő theol. szemináriumra s to
tódzó tudomány, mely a lélekvilág fátyolát teljesen
föllebbenteni soha sem fogja. Annyi bizonyos, és ez vábbi gyűjtéseket is igér, és e.gy Amerikában tanuló
theológusnak teljes ellátást biztosit, sőt. még az útiköltség
szerző fejtegetéseiből is kitűnik, hogy a lélektan
előteremtésére is vállalkozik. Valóban örvendetes dolog,
az újabb évtizedekben nagyot haladott. A szép és
hogy csonka hazánk és evang. egyházunk érdekeit oly
tartalm as kötetet méltán disziti W u n d t Vilmos
(1832— 1920) volt lipcsei tanár képe, mint ak i meg eredményesen szolgáló külföldi összeköttetéseink annyira
erősödnek, és Raffay püspöknek mostani finnországi utk
alapítója a kísérleti lélektannak. Szinte hézagot
pótol K om is nagy müve mellett is szerző müve, ki jától is sok szellemi és anyagi támogatást várunk és re
mélünk. Quod facial Deus!
köztünk »gyedül áll a maga szakmájában, a lélek

.
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Karácsonyfa ünnepély. A pécsi ev. Diakonia egylet,
mint minden évben, az idén is rendezett, az epyJiúz gyér
mekeinek karácsonyfa-ünnepélyt, A templomban nagy
díszes karácsonyfát állított, amely alatt lefolyt ünnepély
után a 140 gyermek a polgári fiúiskola nagytermét*vonult, ahol terített asztalok mellett meleg kávéval, ka
láccsal vondégeKettek meg. Minden gyermek képeslapok
ból összeállitott kosárkát kapott tele süteménnyel, cukor
kával. dióval. 20 gyermek uj cipőt. 10 leányka uj ruhát
kapott, sok szegény közt kiosztottak lisztet, burgonyát,
babot és 440.000 korona készpénzt. — A karácsonyi gyűj
tés a termeszetbeni adományokon felül 1,769-" 10 korona.
A Deák téri lelkész! hivatal utján a következő cé
lokra folytak be az elmúlt év során önkéntee adományok:
Szegényeknek 309.155.40. Szakid rendelkezésre :idd.205.70,
özvegyek, árvák részére 81.062.—,
Gyermekkorra
100.000.—,
Luthe rániára
100.000. .
Szeret etházra
191.150.—, Egyházfenntartásra 226.200. . Iskolai célokra
11.000.r
Cserkészeinknek 623.000.--, Bibliára, énekes
könyvre 130.000.—, Fasori orgonára 10.000.—, Fasori ha
rangokra 100.000.—, Egyházi tisztviselők tireléiére
461.720.—, Tabithára 92.100.—, Leányotthonra 1750.—.
Protestáns árvcházra 187.000.—, Főiskolai hallgatóknak
K3.200.—. Evangélikusok Lapjára 33.000.—, Köz jótékony
ságra 215.000.—, Kaczián János síremlékére 5000.—, Ke
lenföldi templomra 5000. Angyalföldi templomra
5000.—. Luther szoborra 2400.-^-, Luther »Tvaházri
345.000. —, Lather Társa.«ágra 92.000.—. Főgimn. tápintézetre 500.000.—. Költségekre 500.000.—, Karácsonyi
kiosztásra 684.000.—, Egyetemes gyámintézetre 50.000. —,
Nemet testvéreinknek 50.000.—. összesen 5,403.963.10.
Az óévi gyűjtésen befolyt 843.206.—•, ezzel együtt
tij247.i69.10 K. Áldja meg az Isten az önkéntes adakozó
kát. minden áldásával!
Az árvák karácsonyfa-ünnepe. A Protestáns Orszá
gos Arvaházban dec. 24-én tartották meg a karácsonyfa^
ünnepet, mely alkalommal bőségesen megajándékozta az
intézet 100 növendékét a nem« * emberszeretethól fakadó
áldozatkészség. Az ünnepi bízódét Raffav Sándor dr.
ev. püspök mondotta, amelyben megkapóan ecsetelte a
szeret<*t hatalmát. Az árvák énekkarát Mendöl Ernő kar
nagy kitűnő vezetésévé elragadtatással hallgatta a megjelent előkelő közönség.

A soproni gyülekezet népesedési mozgalma 1923-ban.
Született 250 gyermek (124 flu. 128 leány!: konfirmálkodott 247 gyermek (132 fiú, 115 leány); házasságra lépett
87 pár. 52 tiszta. 85 vegyes, utóbbiak közül egyházunk
javára reverzálist adott 22 pár. Meghalt 211 ejrvháztas
(103 férfi. 108 nő!. Úrvacsorához járult 1678 lélek (937
férfi. 741 nő!. Egyházunkból kitért 3 tag, egyházunkba
áttért 7 tag.
Adakozás a soproni gyülekezetben 192W>an. A
diakonissza állomás javára adakoztak egyese-k 474.833
koronát, az árvaház javára 1,550.305 koronát, a testvéregvlet javára 101856 K-t, az olvasó- és ifjúsági egylet
javára 192.000 K-t. a nőügyiét javára 995.450 K-t. egyébb
jótékony célra 359.260 K-t és egy 2226 négyszögöl szán
tót. nőmet ínségeik segélyezésére, dacára annak, hogy'
egy helyi lap ugyanezen célra leginkább híveink körében
közel 5 000.000 K-t gyűjtött. 2.395.530 K-t (ez a gyűjtés
még nincs befejezve!, azonkívül több gyülekezeti tag. va
lamint Ágfalva. Balf. Hurka és Mezőberény egy hA/.közsé
gek terményekkel látták el a diakonissza-állomást é*
árvaházat. A nőegylet karácsonykor 34 szegény iskolai
gyermeket ellátott cipővel, 32 inggel. 27 ruhával, 100-at
irkával s ugyanannyit édességekkel. 40 szegény családot
liszttel, cukorral, rizszsel örvendeztetett meg.

Ezüstlakodalom. Dec. 16-án ünnepelték dr. Lehotzky
Antal, kir. közjegyző, az egyetem«?* egyház tb. világi fő
jegyzője. a monori és pilisi egyházközségek felügyelője
ée nej«’ szül. BeniezJcy Ilona, házasságuk huszonötóves
évfordulóját. A jubiláló pár és az ünnep örömére M«
norra sietett előkelő rokonság r»'-«z4vett az ietentisztehten. amely után az egész gyülekezet te Monor kAz*«g
kiküldötteinek jelenlétében Kuthy I>ez*ő lelkész áldotta
meg őket. M«’*ltó ez ünnepélyről lapunkban is inegemle- ‘
keznünk nen>csak azért, mert a példád evangéliumi há
zalóiét jubileuma, do főkép azért, mert a jubiláló háza
sok egyháziad hitbuzgalmukkal világító példát adnak
mindazoknak, akik életűknek tanúi. Szép elismerése volt
f< ténynek az a meleghangú üdvözlői«vél, amelyet báró
Kadvánszky Allsvt egyeteme* felügyelő az ünnepelt pár
hoz intézett. l>r. Lehoczky Antal nem az a ..közgyűlési“
lutheránus, akinek valóságom típusa fejlődött ki nálunk,
hanem inegtedteeüléee annak az igyetem^s papság elve
alapján álló lutheránus hívőnek, akinél a közgyűlési te
v é k e n y ig csak folyománya annak az evangéliumi hit
életnek, amely templomban és templomon kívül is —
istentisztelet. Es hitvese hűséges segítőtársa ebben is.
Isten áldása nyugodjék a jubiláló páron é$ engedje bolílogan m«*gimiök az aranymenvégzőt.
A német Ínségesek segélyezésére a balti egyiiázköz414.200 K-t, a lébén yi egyházközség 365.800 K-1s a
magyarbólyi egyházközség 1,000.000 K-t gyűjtött, l ’iliai
Márton Mezőberény 5000 K-t küldött ugyanezen célra.
Mint értesülünk, egyházunknak főleg lelkész és j
tanár tagjai körében ^helyben é* a vidéken) erős morga .
lom indult uv-g abban az irányban, hogy a soproni teol. •
fakultáson üresen álló vallástörténeti tanszék Ugye revízió
alá vétessék és dr. Szelényi Ödönnel bctölte«s*»k. F. céJhól egy számos aláírással ellátott beadvány fog báró
Hadi'dn&zky egyet, felügyelő urnák átadatni. Hasonló
lépest tett a Buda [»esten működő szepesi egyesületek
evangélikusai nevében dr. Haberent l. Pál udv. tanácsos.
Adományok lapunkra: Dr. Zsigmondy Jenő 25.000,
dr. Jobbágyi Kálmán 100.000, özv. S. F.-né 50.000, Flfgedüs Testvérek 25.000. dr. Tlwbusz Béla :10.000, Lu*koviczky Emil 25.000, Szilágyi Mihály 2000. dr. Lehoczky
Antal 80.000 korona. — Köszönet az Evangélium szent
nev««ben. akinek szent országát segítik az adományok is.
A szónál ékesebben beszél a tett A IVotestáns Orsz.
Arvaházban hold. Kovácsv Sándor emlékezetére rende
zett gyász Unnép alkalmával két árvagyennek hatásosan
szavalta el Győrv Lorándnak gyönyörűen megirt alkalmi
verseit. Az ünnepség végeztével a két derék növendéket
dúsan megjutalmazták, Núdoey Imre dr. országos főkapi
tány, egyesületi elnök egyenként 50.000 és Győrv Loránd
5—5000 koronával.
A békéscsabai Luther Szövetség vallásos estélyt
rendezett az ev. főgimnázium tornatermében, amely ez
úttal is zsúfolásig megtelt. Az Erzsebet helyi Ualárda
pompás éneke vezette be a műsort, majd Kiss Kálmán
ev. vallástanár szavalta el hatásosan Lampérth: Jézus c.
költeményét; dr. Dzurik József né hatalmas, .gyönyörűét-,
előadott régi magyar énekével mély hatást gyakorolt a
közönségre.
Zeman n
Zoltán
katonadelkész
tartal
mas, gondolatokban és nyelvi szépségekben gazdag elő
adást tartott a protestáns női eszményről. Huszár Etelka
művészi zongorajátéka után az Evangélikus Vegyeskar
gyönyörködtette még az összeisereglett hívek tömegét. A
vallásos délután alkalmával több mint kétszázezer korona
gyűlt össze szegény gyermekek felruházására.
Vallásos est Miskolcon. A miskolci egyház két jó
tékony' intézete: a leány- és nőegylet eredményes műkő-
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dést fejt ki a hitélet fejlesztése -és a szegényügy terén,
két vallásos estét is'rendezett. Mindkettőt >sz*ép siker ko
ronázta. A vallásos este középpontja Gedulv Henrik püs
pök előadása volt svédországi tapasztalatairól. Az elő
kelő, díszes közönség mély megrendüléssel hallgatta az
illusztris előadó szavait, melyekkel párhuzamba állította
az evangélikus Svédország és a .Jtegnum Marianum“ mo
rális' viszonyait. Sóhaj szállt a lelkikből: mi volna, ha
égy tiszta evangélikus Magyarország élne itt Europa szi
vében! A hatalmas. feledhetetlen előadást lelkes 'tapssá:
köszönte meg- a hallgatóság. Duszik Lajos írás-magyará
zattal, Balogh Luca, Recht József, Haydn István zenetrió
val, Tury Erzsébet bájos szavalatával járult hozzá az est
sikeréhez. A két est közel két milliót jövedelmezett a sze
gén y gyerraekek karácsonyfára.
A Protestáns Orsz. Árvaházban f. hó 18-án kegyeletes ünnepség keretében leplezték le Kováosy Sándor a
Protestáns Orsz. Árvaegylet 30 éven át volt nagyérdemű
elnökének arcképét, mely dicséri mestersét: Benkő Zoltánné Kovácsé Bertát. Az ünnepség az árvaház gyermek
karának gyászdalával kezdődött Mendöl Ernő karnagy
kitűnő vezetésével, aztán Nádosy Imre dr. országos fő
kapitány, az egyesület mostani elnöke üdvözölte a nagy
számban megjelent előkelő közönséget. Utána Gvöry Loránd mondta el szivet-leLket megragadó, remek emlék
beszédét, amellyel biztosította az ünnepség erkölcsi sike
rét. Az arckép leleplezése után két árvagyermek elsza
valta Gvöry Loránd erre az alkalomra irt hangulatos ver
seit. A Hiszekegy előadásával a gyermekkar fejezte be
a ' szép ünnepségnek műsorát. A nap emlékére özv. Kováesy Sándorné gazdagon megvendégelte az árvákat,
azonkívül Nádosy Imre dr, 100.000 és Győry Loráno
10.000 koronával jutalmazta meg a két szavaiét, egy fiút
és egy leányt.
Jótékony karácsonyi vásár. Az orosházai evang.
Nő- és Leányegylet dec. 9-én rendezte nagy érdeklődés
mellett szokásos karácsonyi vásárját. A nőegyletaiek
buzgó asszonyai már a vásár előtt hetekkel járták sorra
a jószivü embereket, hogy a vásárra szánt adományaikat
össxegyüjtsék. A leányok nagy szorgalommal varrták a
kis-gyermekruhákat, öltöztették a babákat s készítették
a kitömött állatokat. Minden volt a vásáron s évröl-évnnagyobb érdeklődéssel várják és fogadják. A jobbmódu
emberek ezen a vásáron szerzik be a karácsonyi ajándé
kokat, mig a szegények itt fél áron vásárolhatják a lisz
tet, kenyeret, főzeléket, zöldséget, ruhát stb. A vásár
anyagiakban -is szép eredményt mutatott fel, meid több
mint 6 milliót juttatott a szegény gyermekek felruházá
sára. Az Isten gazdag áldása nyugodjék a nemes munkán,
melyet evang. asszonyaink é<s leányaink végeztek.
Szegény gyermekek felruházása. Az orosházai evang-.
Nő- és Leányegylet az idén is több mint száz gyermeket
látott el cipővel, ruhával, ajándékkal. Dec, 15-én délután
2 órakor gyülekeztek össze a felruházandó gyermekek
az orosnázai Polgári Olvasókör nagytermében karácsony
fa-ünnepélyre. A terem közepén hatalmas karácsonyfa
állott, gyönyörűen feldíszítve, lobogó gyertyákkal. A
gyermekek karácsonyi éneke után Kovács Andor espe
res megható beszédet intézett a gyermeksereghez, figyel
meztetve őket a hálára és szeretetne, mert ezt az aján
dékot, ezt az örömet is a Krisztus szerzetté nekik. Azután
minden gyermek megkapta ruháját és cipőjét -s a jólelkü
asszonyok sei vess égéből egv-egy csomagot, melyben süte
mény, alma. dió, cukor stb. volt. Hála az Istennek, hogy
megszerezte ezt a gyönyörű ünnepet, mert boldog volt,
aki kapott, de az is, aki adhatott.
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Az Országos Stefánia Szövetség anyák és csecse
mőik védelmére ezúton hozza az ‘érdeklődők szives tudo
mására, hogy a ,.Magyar Anyák Naptára“ az 1924. évre
az anyag- és nyomdaárak rohamos emelkedése miatt nem
adhatja ki. Kéri azonban az érdeklődés további szives
fenntartását, mert a Szövetség minden erejéből t-örek
szik, hogy az 1925. évre a naptár megjelenhessen.
Dr. Raffay Sándor püspök a finn evang. testvérek
meghívására jan. 2-án Finnországba utazott, ahol a leg
felső egyházi fórum ülésén vesz részt és előreláthatólag
január végén érkezik haza.
Az örök város. A tavasszal vagy ezer magyar katholikus zarándokol el Rómába a pápa színe elé. A kirándu
lás élvezetén és tanulmányain ki-sül a kát, öntudat fel
ébresztése a cél. Rendezi az Orsz. kath. szövetség. Ne
künk is van Orsz. Luther Szövetségünk. Menu jure emelné
az evangélikus öntudatot, ha ennek vezetésével a ma
gyar evangélikusok — nem ezrei — csak mondjuk —
százai az ország minden részéből, megnézhetnék Luther
működési helyét: Wittenberget; vagy a protestáns em
lékekkel megrakott történelmi múltú helyeket, akár ide
haza is. Mily nagyszerű alkotásoknak lehetnének ily
evangélikus tanulmányi kirándulások forrásaivá. Mennyi
összetartás, mennyi inspiráció, mennyi gondolat, meny
nyi megoldás származnék ebből. Nem hivatalos önkéntes
jelentkezés lenne s talán mindez öt vagy tiz évben is
métlődnék; mindig megfelelő programmal összekötve . . .
A lelkészpótlás Jugoszláviában. Arra a kérdésünkre,
miért nem engedi be a kormány a magyarországi főisko
lában végzett lelkészeket, a kormány kitérő választ ad,
de hajlandó — ha az egyház ezirányban megkeresi a kor
mányt — odahatni, hogy a Beográdi egyetemmel kap
csolatban (?!) protestáns theológiai fakultás, vagy eset
leg szeminárium (?!) állíttassák fel.
A miniszter több lelkész sürgetésére megígérte,
hogy a hitoktást ismét a középiskolák összes osztályaira
kötelezővé fogja tétetni.
Segédlelkész keresünk. Javadalom: ezidőszerint havi
165.000 korona és államsegély, továbbá Lakás, fűtés, vilá
gítás és ellátás, esetleg utóbbinak pénzbeli megváltása.
Pályázatok az ózdi ev. lelkészi hivatalhoz Ózd (Brsodmegye) január 20-áig adhatók be. Az ózdi ev. egyházközség elnöksége.

Lapreklamációk, pénzktildemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest, VL,
Podmaniezky-u. 49. sz. alá küldendők.
A kiadásért felelős: Dr. CSENGÖDY LAJOS.
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Rövid kérdése a haza és egyház népéhez.
ünnepnapjaink elmúlása után gondolkozzunk
azok jelentőségéről s intézzünk kérdést önmagunk
hoz, hazánk és egyházunk népéhez: levonta-e, le
vonja-e mindig és mindenben a karácsony fönséges
tanításában rejlő tanulságokat?
Az isteni mindenhatóság örökkévaló hatalmának
legcsodálatosabb bizonysága az, hogy a Jézus testetö ltésévcl a szellem legnagyobb gazdagsága szü letett
e világra. Még ki sem gyulladt bölcsője felett az esti
csillagok fénye s máris ott hallatszott körülte a leg
szebb bölcsödül: „D icsőség a magasban Istennek, a
földön béke, emberek közt jóakarat!" Az emberi kepzelut mértékeit meghaladó világ jelen tősig magasz
tos méltatása ez. á valóbaa, :uiu magasztosát, nagy
szerűt, lélekboldogitót és üdvözítőt hitben és erkölcsi
felfogásban, tudásban és énben az emberiség legna
gyobbjai valaha sejtettek, megálmodtak, elképzeltek,
vágyva-vágytak, — de még csak szóba foglalni se
voltak képesek: az az tí tudat világaiban, az ö tanítá
sában, az ö evangéliumában mind mint megkapóan
tiszta, átlátszó, megragadó, egyszerű és mégis meg
dönthetetlen igazság-sorozat nyer érvényt. Élete az
isteni és eml*eri egységének realizálódott eszménye,
költészete. É rettü n k való szerelm e tengerek m elysé
génél mélyebb, csillagok magasságánál magasabb,
maga a végtelen isteni szeretet boldog teljessége.
S zenvedése és halála az emberinek isteni erőben és
tisztaságban való revelációja: fönség tw szeuUég, t a 
nítás és vigasztalás együtt, — valóság és üdv for
rása a bűnös emberiségnek. F eltám adása, m ennybe
menetele, az Atya jobbján való dicsőséges k irá ly 
sága a legboldogitóbb élmény, am elyet a hivő lélek
nek az ő váltságmüvében gyökerező üdvbizonyossági
tudata tartalmaz. Ég és fö ld , m úlandóság £s ö rö k k é 
valóság, élet és halál, ü d v és kárhozat problém ái
nyernek benne oly megoldást, hogy rajta kívül min
den erre irányuló kisérlet csak gyenge erőfeszítésszámba megy. Isteni mértékű nagyságának legmegkapóbb bizonyság:!, hogy az emberiség legnagyobb
jainak. a vallásalapitóknak és korszakalkotó saellem-

Előfizetési ár negyedévre 5000 K
Egyes szám ára 500 korona.

Hirdetési árak m e g e g y e z é s szerint.
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vezérokek értékmérésében önkéntelenül, ösztönszerüleg az ö isteni tökéletességében keresMlk az összehasonlitábi alapot és mintát, ö az egyedül tökéletes,
minden más csak viszonylagos érték.
Emberek és társadalmak, államok és történelmi
korsz:tkok belső erkölcsi értékén ek s ezen az alapon
hatalmi szilárdságuk, belső és külső erejük megíté
lésének is egyt'düli m értéke a Krisztussal való telitottrég, az Általa való áthatoltság mérve. Boldogok,
akik ö benne élnek. Erősek ét% hatalmasak, ée ere
jükben és hatalmukban folyton izmosodók, akik őt
követik.

#

Es most jöjjön arövid kéTdée: Árva liazám, evan
gélikus egyházam népe, reáeazmélsz-e végre arm,
hogy Krisztussal állasz vagy esel? . . .
■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Mi és a külföld protestántizmusa
A Budapesti Hírlapban egy közlemény jelent meg a
Nemzetközi .lóbarátság Szövetségről, amely téves megvi
lágításban közölte annak munkáját. — Brot. Egyházaink
elnöksége azonnal reflektál* a támadásra és az alábbi le
velet küldte el a hzerke»itöa»gnek:
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Becses lapja f. évi január 6-iki számiban „Egyházi
antant“ ebnen egy értékes cikk jelent meg, amelyben
azonban olyan ténybeli tévedések vannak, amelyek a1kalmattak arra, hogy a magyar protestáns egyházak ma
gatartását a be nem avatottak előtt ferde világításba he
lyezzék.
Éppen azért tisztelettel kérjük ezeknek a téves tény
megállapításoknak helyesbítését az alábbiak szerint:
I.
Az igen tisztelt cikkíró urnák első tévedése az,
midőn azt állítja, hogy a „Nemzetközi Jóbarátság Egy
házi Világszövetsége“ (The World .-1111400« For l’remeting International Friedenehip Through The Churches)
az lírJO. évi st. beatenbergú kongreeszutnrn ée azon cél
zattal alakult volna meg, hogy ..a párisi békék védel
mére“ az egyházakat i« munkára sorakoztassa.
Ezzel szemben a tény az, hogy e szövetség első ta
i ácsának megalakulása 1007. évi május 6-án Londonban
az Exeter Hallban angolszász, francia és német képvise
lők részvételével történt. Ez első tanács mind szélesebb
körben fejtett ki munkásságot, aminek eredményeképpen
1911. évi augusztus 2-ára Konst-anzába újabb konferencia
hivatott össze, amelyre a nem róm.-katli. egyházaknak
153 delegátusa jelentette be részvételét.
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Dacára a háború időközben történt kitörésének a ta
nácskozásokat megtartották és oly értelmű határozatot
hoztak, amely szerint „ . •. az emberek közötti barátság
és megértés munkálása a legigazibb 'keresztyéni cél lévén,
ennélfogva legelsősorban az egyháznak feladata minden
államban befolyásolni a népeket, parlamenteket és kor
mányokat oly irányban, hogy a nemzetek között való jó
viszonyt és barátságot ápolva, előbbre vigyék az emberi
séget a békés civilizáció utján. Minthogy pedig minden
keresztyén egyháznak egyaránt érdeke a béke fenntar
tása és a világ összes népei között való jóbarátság ápo
lása, ennélfogva kivánatoa, hogy a közös cél érdekében
együttesen járjanak el. Éppen ezért oly célból, hogy f a
különböző egyházak részére lehetővé tétessék az egy
mással való érintkezés, szükséges először az, hogy min
den országban — akár felekezetinként, akár felekezetközi jelleggel nemzeti osztályok alakuljanak, amelyek
nek hivatása legyen az egyes egyházakat megnyerni e
mozgalom részére és egyesíteni őket a közös cél érdeké
ben; továbbá szükséges másodszor az, hogy egy központi
bizottság és iroda állittassék fel, mely a különböző osz
tályok között való érintkezést megkönnyítse és a nem
zetközi, egyházi mozgalmat minden vonalon irányítsa: A
megalakított központi bizottságban angolok, amerikaiak,
franciák, németek, belgák és svájciak vettek részt.
Mintegy a konstanzi konferencia folytatásaképen
1914 augusztus 14-ére Liégebe volt kitűzve egy második
konferencia, amelyen protestánsok és róm.-kaith. világi
elemek együttesen tárgyaltak volna a közös cél miként
leendő megvalósításáról.
íme a szövetség megalakulásának és célkitűzésének
hiteles története.
n . Az említett érdekes cikk második nagy tévedése
az, amidőn olyan politikai hatalmi célok szolgálatát am
putálja az egyházak világszövetségének, „mely azt a for-

S ir a K árpát
Sír a Kárpát minden fája,
Nyugtát Erdély nem találja,
A Balaton háborog;
Duna, Tisza könytül árad;
Alföld füve mind kiszárad,
Isten, sújt az ostorod!
Honfi, ki élsz-halsz hazádért,
Amit Isten karja rád mért,
Hittel tűrd balsorsodat!
Az ellenség lesben állva,^
Vár a „nagyszerű halálra“,
Készíti koporsódat.
Nem koporsónk, bölcsőnk készül
Boldog újjászületéstűi,
Minket sír el nem takar.
Birkádj hajnal, harang csendülj,
Buzgó hálaima zendülj:
El örökké a magyar!
SÁNTIiA KAROLY
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dulatot igyekszik elhalasztani, amelyre már mintha de
rengene és amely az orvosszereket csak igazi helyükön,
a párisi békékkel megbontott erkölcsi és jogi világrend
helyreállításában fogja keresni.“
Ennek épp az ellenkezője a tény, mert az egyházak
eme világszövetsége mindenkor erőteljesen bírálta a
párisi békéknek mindazon rendelkezéseit, amelyek az er
kölcsi világrendet s ezzel az egyházak konszolidált hely
zetét is lelforgatták, munkájukat megnehezítették és a
nemzetek között való békés egyetértést és barátságot
veszélyeztették.
És ba valakinek, úgy különösen nekünk, magyarok
nak, hálával kell elismerni e szövetségnek azt a 'tényke
dését, amellyel mint legelső kelt a magyar protestáns
egyházak védelmére.
Történt ez az 1919. évi szeptember 30—oki. 4-áki
Hága-vasenaari kongresszuson, amidőn a jelenvolt két
magyaT református és egy lutheránus egyházi kiküldött
jelentéseit meghallgatva, egyhangúlag hozott határozattal
kérte a Népszövetséget arra, hogy .. tekintettel azokra
a nagy veszélyekre, amelyek a nagy történelmi múlttal bíró
és sokat szenvedett magyar protestáns egyházakra nézve
Magyarország politikai feldarabolása jelentene, intézke
dések tétessenek atrra, hogy bárminő politikai rendezés
esetén is az egyházak a magyarországi központi szerve
zettől való elszakadásra ne kényszerittessenek, mert hi
szen egyházi autonómiájuk és központi egyházi intézjnényeik oly rendkívüli értékeket képviselnek, amelyeknek
akár megbontása, akár gyöngitése, egész Keleteurépa
egyházi és vallási viszonyaira nézve súlyos csapást je
lentenének.
Ugyancsak elhatározta a szövetség azt, hogy minden
egyházi szervezetnek felhívja a figyelmét a magyar pro
testáns egyházak súlyos és veszélyeztetett helyzetére és

A kajári prédikátor
Irta: Porkoláb István
Szentm iklóssy közeledtére felneszeitek, mint
az elvadult kóborkutya, am ely az idegen érkezése
kor azt szim atolja: jó ember-e, v a g y rossz az illető
s e szerint m egnyalja-e a kezét, va g y belemarjon a
lábába. A jó embert az éles bujdosószemek elárulták
a kurta zeke alól kilátszó papi talár, m elynek lát
tára némán süvegelték meg az Isten szolgáját és nyi
tottak neki tisztelettel utat.
A pap és kísérője beléptek a kunyhóba. A k ö
zépen bogrács alatt parázs szunyókált, derengő v i
lága vetett homályos fényt a párától és füsttől ne
héz levegőjű tanyára.
A belépők zajára a tűz mellett, avarból vetett
ágyán csapzott őszhaju, halálos verejtéket izzadó
öreg ember em elkedett nagy kínnal fel könyökére:
a haldokló bujdosó, nemes Erdősy Mihály.
— E ljött a tiszteletes? — hörögte elhalón.
Felelet helyett hozzálépett a pap:
— Itt vagyok, testvérem az Urban. H ogyne jöt
tem volna el?! K ötelességem . De szívesen is jöttem
el, mert bujdosó szenvedő testvérhez, elűzött ma
gyarhoz hívtak . . . Hoztam a vallás vigaszát, lel
kem veletek érző m elegségét . . .
A haldokló nemes törtfényü szem eivel hálásan
nézte a pap átszellem ült arcát és görcsösen ragadta
m eg a kezét:
— Élek az Ú rvacsorájával ■— rebegte alig hall
hatóan.
A pap kiszolgáltatta. És a haldokló, mintha csak
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minden módon támogatja x vallásszabadság és lelkiisme
reti szabodsójukban veszélyeztetett kisebbségeket.

Végül x határozat utolsó pontjában felkérte a nép
eit! vétségét arra is, hogy tegyenek sü rgőin lépéeeket a
vallási kisebbségekhez tartozó lelkészek és hozzátarto
zóik védelmére ég tegyék, lehetővé e kisebbségeknek a
külföldi testvérekkel, egyházakkal és egyesekkel való
állandó érintkezést.
Az említett kongresszus végeztével e határozatot a
szövetség olelnöke személyesen vitte Párásba és juttatta
el illetékes kezekbe.
Az előadott tények világosan bizonyítják azt, hogy
a szövetség mindenkor kifejezetten egyházi célokat szol
gák és hogy minden tőle telhetőt megtett azok érdekében. (Lásd ..Handbook of The Alliance 192r.“)
Ait hisszük, bogv ezek után minden elfogulatlant!»
gondolkodó előtt csak bölcs és hazafias dolognak fog tet
szeni az az eljárás, amellyel a magyar protestánsok mint
legelsők siettek fölkeresni a külföldi tstvéregy házak at és
testvéreket és állandó, nagy súlyú összeköttetést tudtak
teremteni oly időben, amikor még egyáltalában semmi
ntáe tényezőnek sem sikerült nemzetközi plattformon a
mi ügyünk iránt rokonszenves állásfoglalást kieszközölni.
Végül még csak egyetlen rövid észrevételt az igen
t. cikkíró urnák cikke befejező részére, amelynek egyik
mondata igen alkalmas arra, bogy a magyar protestan
tizmus munkájának nemzeti szempontból való értékét
ferde megvilágításba helyezze. Az a tény. ho© amint a
t. cikkíró ur mondja, ..Róma fenséges méltóságának tu
datában“ nem vesz részt a világszövetség munkájában
és egyáltalában semmiféle olyan ujabh egvházi nemzet
közi mozgalomban, amely az egyházak unióját célozta. -ami elvégre is nem minősíthető efemer próbálkozásnak —
tisztán a róm. bath, egyház azon tradicionális és igen tiszerre várt volna, hátrnhanyatlott a fekhelyén, egyet
“óhajtott és a lelke megtért oda. ahol nincsen honta
lan bujdosó, nincsen szenvedés, de van örök otthon,
örök nyugalom . . .
A pan meghatottan nézte a halott szenvtelenre
simult nereampn-rre^t. Azután mélv. lélekből feltörő
hangon elkezdett imádkozni. Az utolsó szavakat vele
dörögték a bujdosók is.
« . . . Adjon neked, megfáradt testvérünk, a
nagy Úristen örök nyugodalmat és ennek a szeren
csétlen magyar hazának »óbb napokat! Amen.“
Es a vad, marcona férfiak bosszút tükröző sze
méből, nagy. nehéz könnvcsepoek hulldogáltik alá,
mint ott künn a szélkavarta télhava, mely elfedi a
bujdosók láhnvomát. hogy ne lássa se n k te ée a buj
dosó sirhantját, hogy ne fájjon semmise . . .
Hajnalodott. mikor a pap kijutott az erdőből.
Gondolatokba m élyedre haladt hazafelé, volt min
eltűnődnie. . .
Közel a faluhoz, a Horog dűlőnél, német zsol
dosok állták útját:
— Honnét papoeska?
A durva szavakra felriadt tisztelendő hidegen
mérte végig a sátánfiakat és méltóságteljesen
felelte:
— A kötelesség ú tjáról. . . Az egyik vértől,
szesztől legrészegebb martMóc a kardiához karott:
— H azudsz! A bujdosó ebekkel cimboráskodtál!
A legördögibb külsejű, akinek a fogait kockán
összeveszett társai ólomkupákkal verték ki, hogy ne
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teletreméltó elvi álláspontjának logikus következménye,
amelyet a t. cikkíró ur i» bizonyára igen jól ismer.
Budapest, 1924. januáT 10.
báró Radvánszky Albert sk.
gróf Dt-genfeld József »k.
a magyarhoni ág. h. ev. egyház
a rnagy. ref.. egyház
egyeteme* felügyelője.
egyeteme* konveutjénck
világi elnöke.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A protestáns lelkészek
illetményeit is fölemeli az állam
E gyik napilap nyom án
A múlt pénteki minisztertanács a nem katolikus
lelkészekre vonatkozókig nagyfontosságu és igen Ör
vendetes határozatot hozott. A lelkészek anyagi v i
szonyai a korona Tohamos esése következtében a
muh év őszétől kezdve igen súlyosakká váltak, mert
az állam a rendes lelkészek illetm ényeit csa1- körül
belül havi 150 koronára tudta kiegészíteni. Hogy ez
az összeg a mai viszonvok között mennyire elégtelen
volt. ezt maguk- a vezető katolikus egvházi tényezők
is belátták. Ahol a panoknak nem volt cKiládjuk, az
anyagi nehézségek mindenesetre kisebbek voltak.
Ennek d a cá n intézkedés történt, hogy a vallásalap
fölös jövedelméből a városi katolikus lelkéczeV illet
ményeit évi 60 métermázsa búzára, a falusi lelkészek
illetm ényeit pétiig évi 40 métermázsa búzára egé
szítsék ki.
Ezen a minisztertanácson gróf Klebelsherc Kunó
vallás- és közoktatásügyi miniszter hozzájárulásával,
aki ez ügy Iránt mindig a legnagvohh megértést és
ióakar-tot mutatta. Petri P<1 álUm+lt^ár javaslatára
kimondották, hogy a katolikus lelkészek analógiá
b a n phasson, nem szólt semmit, hanem közvetlen
közelből rásütötte muskétáját a védtelen papra . . .
Es a kajári prédikátor. Szentmiklósy János, egy
jajszó. egv sóhaj nélkül bukott a hnvas anvaföldre,
amely mohón itta föl niros, fon ó. magyar v é r é t ...
A marék nvi golyóbissal töltött muskéta jól
talált; Szentmiklósy nem érezte már a rugósokat,
amiket hegyébe kapott még az eg v ;k zsoldostól
azért, mert prédikátor v o lt a másiktól, mivel ma
gyar volt, a harmadiktól és a többiektől pedig ki
tudja miért kapta . . .
Nem érzett ő már semmit. A rccal az égnek for
dulva, szehiden m osolygott mintha azt akarta volna
mondani: ..Hiszen nem tudják, hogy mit eselekesznek . .
Most pedig a XX. század krónikása ismét átadja
a tollat a XVII. század krónikásának, aki a követ
kezőképpen fejezi be a fentebb is- említett feljegy
zéseit:
.
,.
„Szentmiklóssv. azután, hogy visszatért a gályarabságból, kajári prédikátor volt mindaddig, mig^az
istentelen rác a kajári Horogban le nem vágta.“
Tehát amit elmondtam nem mese, hanem tör
tén et
Nincs is rajta semmi csodálkozni való, mert
hiszen akkor Habeburgi Lipót, e néven első, int
Magyarország trónján, akinek az uralkodása alatt a
tömíőcök megteltek magyarokkal, az erdők bujdo
sókkal, a temetők halottakkal. . .
(Vége.)
.
............. ..

/
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jára, de állami forrásokból —. addig is, mig a kérdés
törvényhozási utón rendezhető lesz, -— a protestáns1
városi lelkészek és teológiai tanárok illetm ényeit is
évi 60 métermázsa búzára, a falusi lelkészek járan
dóságait pedig szintén évi 40 métermázsa búzára egé
szítik ki. A vallásalapból nemrégiben a katolikus lel
készek a reverenda beszerzésére segélyt kaptak.
Most ennek megfelelően a teljes egyenlőség biztosí
tására azok a protestáns lelkészek, akik az államtól
úgynevezett rendkívüli segélyt kapnak, szintén ré
szesülnek egyszersmindenkorra szóló úgynevezett
palást-segélyben, am elynek összesen fejenként körül
belül 250 ezer koronát tesz ki. E zzel az intézkedéssel
a kormány dokumentálni akarta, hogy m'lyen nagy
súlyt helyez a nem katolikus lelkészi kar jogos ig é
nyeinek kielégítésére és igazán nagyjelentőségű,
hogyr a mai igen súlyos pénzügyi helyzet m ellett a
kormány ez intézkedésével körülbelül évi három mil
liárd kiadástöbblet viselésére határozta el magát.

A budapesti ref.
theologia konferenciája
Ref. testvéreink sűrűn tartanak konferenciákat.
A tavalyi budapestit, am elyről külön cikkben is
megemlékeztünk, gyorsan k övette a debreceni és a
pataki. Utóbbi, amire nagy szükség is van, aféle theológiai póttanfolyam is volt.
A mostani konferencia is, am elyet a ref. theolo
gia Ráday-ntcai dísztermében tartottak, méltó , társa
volt a tavalyinak. A vidékről vagy 60 lelkész jelent
meg s a pápai, pataki és debreceni főiskola is m éltó
képpen volt képviselve. M élységes problémákat fej
tegettek, aktuális kérdéseket tárgyaltak kom oly hoz
záértéssel. A konferenciákat áhítattal kezdték és v é 
gezték. Többek között Soltész E., Lukácsy J., Uray
S., Ravasz L., Victor J.
mások.
A m indvégig magas színvonalú előadásokból
dogmatikai tárgyút tartott Sebestyén a ref. theológia
m élységeiről és Csekey Krisztus királyságáról, ak
tuálisat Szabó Aladár és a pápai Vas 'Vince kissé
pesszim ista Ízzel, de rendkívül vonzó és tanulságos
előadásban az evangélium sorsáról M agyarországon
és a ref. egyház reformálásának szükségességéről,
sőt idesorozom a pataki Marton I. és B. Pap J. jeles
iskolapolitikai előadását is, végül polém ikusát tar-»
tott a kath. nagygyűlés oktalan támadására és a Ma
gyar Kultúra és Bangha—Tom csányi páterek vak
merő magyar történethamisitásaira * való utalással
Ravasz püspök, Hamar J. és K ovács J. theol. tanár
.,Vádak a magyar kálvinizm us ellen“ cimmel. Ter
mészetes, hogy a „kálvinizm us“ alatt itt is és amihez
még leghivebb és legkövetkezetesebb volt Hamar J:
protestantizmus értendő. E három előadás fény
pontja volt az egész konferencia gazdag tárgysoro
zatának. Ravasz theológiai és vallási, Hamar törté
nelmi és politikai, Kováts J. szem élyes és logikai ol
dalukról ismertették a hazai pápás alaptalan váda
kat és vakmerő támadásokat. Inkább Hase, mint
Tseheekert Polémiájának szellemében szinte m űvé
szi volt Ravasz, történetileg leghivebb Hamar és leg 
markánsabb Kováts J. polémikus előadása. Ki kel
lene őket nyomatni és protestáns köznségiink között
terjeszteni. Az érvek súlya és a m eggyőződés ereje
szinte elbűvölte a nagvszámu hallom lóságot Különö
sen tanulságos és m eggyőző volt Ravasz L. hozzá
szólása a fekete és vörös boisevizmu sszerves kap
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csolatáról. A fáradhatatlan theol. igazgató: K ováts
J. az állam segély és egyházpolitika válságáról is tar
tott nagyon mélyen járó és viszonyainkat alaposan
ismerő előadást Szabó J. és Varga S. előadása is
nagyon aktuális v o lt
A vidéki lelkészek legtöbbje Hamar J. körülte
kintő gondoskodásából és Biberauer figyelméből a
theol. internátusbán és a Bethesdában kapott ked
vezm ényes áron szállást és ellá tá st
A februárt konferenciáról szóló ismertetésünk
figyelm eztetését az áhitatnak a Miatyánkkal való
végzése dolgában Lukácsy J. dunavecsei lelkész ba
rátunk ás irótársunk követte. Az evangéliumi keresztyénségnek a kálvinizm us javára való kisajátí
tása azonba, bár mérsékeltebb alakban, a mostani
konferencián is napirenden volt. Nem jól van ez igy.
Igenis lutheranizálódjunk és kálvionizálódjunk, de
mindenek fölött krisztianizálód }unk. Erre van szüksé
günk megnyom orított csonka hazánkban.
De e magas színvonalú ref. konferencia alkalm á
ból hozzánk, magyar evangélikusokhoz is volna egy
szavam. Februári ism ertetésem et lapunk has4biáin
azzal a kérdéssel zártam le, hát mi, evangélikusok
mikor és hol tartunk ilyen konferenciát? Erre a fele
let csak az lehet, hogy van most már theol. fakul
tásunk és tudós tanári karunk Sopronban. Lássuk
hát mielőbb, hogy mit tud és mit akar? Sapienti sat!

Dr. Szlávik Mátyás.

Nagylelkű amerikai
karácsonyi adomány
Az am erik ai lu th . n em zeti zsin a t a n á lu n k is
jó té k o n y sá g á r ó l ism ert dr. Mooshead k ö zb en já rá 
sára szo ro n g a to tt n ém et e v a n g . h its orsósain k at
k észp én zb en 100 ezer d ollár és 4 0 ezer d o llá r ér-*
tékii

élelm iszer-ad om án yb an

ad o m á n y
nyeknek

n a g y o b b á ra
és

ré sz e síte tte ,

b elm isszió

e g y e sü le te k n e k ,

de

m ely

in tézm é
részben

e g y etem ek n ek és m eg szo ru lt c sa lá d o k n a k is ju 
to tt. Ez összeg ek b ő l és a d o m á n y o k b ó l 10 n ag y o b b
n ém et városb an in g y e n é tk e z é se k e t is .-szervez
tek. A z a d o m á n y o k v á m m en tesen a ham burgi k i
k ö tő u tján ju to tta k ren d e lte té si h elyü k re. A m i
dőn ez a d o m á n y o k ró l,

m in t ev a n g .

e g y h á zu n k

szeretetm ü v érő l m eg h a tó h á lá s érzü lettel
m eg 
em lék ezü n k , e g y ú tta l k ijelen tjü k , h o g y . N ém et
o rszá g m ai h ih etetlen n y o m o rá t az eg ész m ü v eit
k er e sz ty é n em b eriség szég y en én ek m in ő sítjü k . D e
„D er a lte g erech te G ott le b t noch'!“ — m ondjuk
mi is V ilm os császárral. A fran cia ő rjö n g ést is
u tó i éri az iste n b ü n tető ig a z sá g o ssá g á n a k sú jtó
hatalm a, m e ly nem en g ed i m eg m a g á t csu foltatn i.
Nietsche „»Szőke b e stiá ja “ a franciában • éled t föl
újra.
-S z.

Saxlehner H unyadi
természetes keserüvíz hatáfa

JállOS

felfilm nlhatatlan.
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Luther gyűrűje
Házassági gyűrűjéről van szó, amelynek erede
tijét a wittenbergi Luther-muzeumban őrzik. Hitve
sétől, Bora Katalintól kapta. Az iparművészeinek
valóságos remeke. A kcresztrefeezitett Krisztust áb
rázolja az összes kínzó eszközökkel. És azt jelenti,
hogy: amint Krisztus szerette az egyházat, életét ad
ván érte. úgy szeressék a házasfelek ig egymást, akár
életüket is áldozatul adva egymásért. Milyen szép
Jenre, ha minden lutheránus házaspár ezt a szép je
lentésű luthergyürüt hordaná a karikagyűrű helyett,
vagy mellett. Sőt ott szeretnénk látni minden evan
gélikus ember ujján. Értesülésünk szerint a LutherSzövetség forgalomba hozná, ha lenne rá 500—1000
Jelentkező. Darabja ezüstből rca 20.000 koronába ke
rülne. Akad-e ennyi előfizető? Ha különösen le'n y egyleteink kezükbe veszik a dolgot, feltétlenül akad.
Vajha lenne ez a gyűrű olyan külső jelvénv, am ely
ről a lutheránusok egymásra ismernek. Kuthv Dezső
lelkész, a Luther Szövetség igazgatója ^Budapest.
V m ., CTlöi-ut 2 D sf7\*p*en várja a Szövetség nevé
ben a jelentkezéseket.
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Hóhulláskor. . .
Piros álom, fehér álom —
Ragyogó a leányálom
fehér akác viruláskor.
Piros álom, fehér álom —
Mért halovány minden álom
félidőben, hóhulláskor? . . .

*

Régi álom fakó álom —
Mért színes az elmúlt álom
őszfiit hajjal, téli tájon
bóhulláskor?. . .

PORKOLÁB ISTVÁN
f WMiMet •••••• sa iM M U f HMif ♦••• §••••• #•#•••

K lopstock em lékezete
1924-ben lesz 200 éve. hogy Klopstock született, ülő,
hogy megemlékezzünk TÓla lapunkban is. Több széo ének
vámtorolt át k öltem én veiből a mi énekeeköny vünkbe (uj
dunántúli 63. M. 584). Igazi jelc-nt/leége azonban nem
ezekben keresendő, hanem a Mcsaííí» cimü nagy' keresz
tyén époszában, amely a protestantizmus költői erejének
egyik élő bizonysága Milton Elveszett paradicsoma mel
lett. Az ebő tiz éneket I—'X. Tftrkányi Béb. egri kanonok
s Ismert műfordító lefordította, de második részével, mely
a feltámadást tárgyalja, adós maradt ő ie, a magyar iro
dalom is. — nagy veszteségünkre. A Messiás első részét
a bzent-lstván Társulat adta ki, vájjon nem voln.ve szép,
ha egy uj telje« fordítással a Luther-Társaság ajándé
kozná meg a maeyar közönséget? Csakhogy ehhez nagy
oérrz és hivatott fordító kellene, aki nem csupán nyelvész,
hanem igazi költő, rokonlélek, aki be tud hatolni a mü
szépségt-ioe és mélységeibe. Klopstoek — a claasicismUB
virágkorában élve. a classicus hexameterben irta müvét;
e íré, lékben irta Goethe a Herrmann und Porothoát. A
mi komok már nem kedvez e versformának, bár nyel
vünk ff »öttébb alkalmas reá. mint Vörösmarty példája
htrrmyttja. Hoksay példát, adott az Iliászban a pompás,
kifejező magyar alexandrinusra. — Az igazi műfordító
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megtalálja azt a formát, mely á költői mii tartalmának
lcgjobhan niogfelel, E pár sorról tel akartuk hívni a
figyelmet e fordulóra éw a Meesiásfu. ' — • Úgy halljuk,
Ligeti Ede eajókazai lelkész foglalkozik a Messiás fordí
tásával' Vajha sikerülno a nagy eszmék méltó tolmá
csolása !
•
-i ,
/>e-
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Sürgős felhívás!
A budapesti tudományegyetem a gaz(Lu>ági vi
szonyok kényszerítő határa alatt január hó 7-én köz
zétett határozatával a félévi boiratási- és tandíjai
72.000 koronáról 210.000 koronára emelte fel. Ez a
rendelkezés olyan meglepetésszerűen érte a nagy
részben am ugyis nyomorgó diákságot, hogy sokan
az előtt a helyzet előtt állanak, hogy a U-ik f^övro
nem tudnak beiratkozni. Az Egyetemi Luther Szövet
ségnek is legalább 40 olyan tagja van. aki a tandíjink 140.000 korona különbözőiét előteremteni nem
tudja. Tanácsért és segítségért a Iaither Szövetség
hez fordultak. Mi pedig fordulunk minden evangé
likus testvérünkhöz. Segítsenek sürgősen összeadni
azt a körfllbelül 6 millió koronát, amivel megmentbe
tünk mintegy 40 lutheránus diákot attól, hogy el
veszítse a IÍ-ik félévét. Adjon mindenki annyit,
amennyit tud, de küldje adományát sürgősen alul
írott szövetségi elnök cimére (VL, Dalszinház-utca
8. II.). Bármily összegű adományt elfogadunk. Az
adományokat lapunkban nyugtázni fogjuk * előre
hálásan köszönjük minden testvérünknek a segitő
készségét.
*2
báró Kcuis Albert,
az Országos Lather Szövetség elnöke.

EGYHÁZI ÉLET.
Hírszolgálat. Lapunk élénk ebbé és változn
fosaid iá tétele céljából szerkesztőségünk újból is
fölkéri egyházközségeink lelkészeit. felügyelőit
é^ tanítóit, hogy egyházközségeik fontosabb és
közérdekűid) esem éli veiről bennünket koronként
harsak rö\ id levelezőn is értesíteni szívesek le
gyenek. A cseh, oláh és szerb határvonalak köze
lében lakó barátainkat különösebben is felkérjük,
arra, hogy teljes titoktartás biztosítása mellett a
megszállott vidékekről is bennünket megbízható
hírekről értesíteni szívesek legyenek. Sérelmeikéi
is szívesen közöljük és azok orvoslása dolgában
is, amennyire lehetséges eljárunk.. Szivleljék meg
a mi kérő szózatunkat. Egyházunk és lapunk ér
deke Ls kívánja.
Felügyelő Iktatás. A kecskeméti ev. egyházközség
újév napján iktatta hivatalába egyhangú lelkesedéssel
megválasztott uj felügyelőjét, Rosenanrr Lajost a DunaTisoaközi Szövetkezeti Áruforgalmi Rt. vezérigazgatóját.
Rosenauer régi harcosa cv. egyházunknak. A beszterce
bányai egyháznak és iskoláknak, köztük az 1536 óta
fennálló neves főgimnáziumnak volt hosszú időn át fel
ügyelője. Makor a csehek Besztercebányát megszállták
heves küzdelmet vívott a gimnáziumért, mely küzdelmei
miatt sok üldöztetést kellett elszenvednie; a csehek inter
nálták őt. mig végül is menekülni volt kénytelen. Beszterotdíányai virágzó Ipari vállalatát hirtotou el kolleU
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adnia; vagyonának roncsaival Kecskemétre menekült,
ahol hamarosan megválasztották a Duna-Tiszaközi Szö
vetkezeti Áruforgalmi Rt. vezérigazgatójává, amely az
ő szakértő vezafcése alatt ma az ország egyik legvirág
zóbb keresztyén szövetkezete. Hittestvérei is csakhamar
felismerték benne a kiváló vezéregyéniséget s az egyház
érdemes felügyelőjének, Koritsánszky János gazdasági
főtanácsosnak halála után, egyhangú bizalmukkal őt ül
tették a felügyelői székbe. Beiktatása az egvházhivek és
a város közönségének nagy érdeklődése mellett újévkor
ment végbe, mikor az uj felügyelő „áthatva azon tu
dattól, hogy összeomlott hazánkat csak kiváló jellemű,
nagy műveltségű, fáradhatlan szorgalmú férfiak önfelál
dozó munkája állíthatja helyre“ „Rosenauer Lajos és
neje Schmidt Mária iskolaalapit ványa“ címen egy mill ki
koronás alapítványt létesített, amelynek kamatai a kecs
keméti ev. egyház tagjai sorába tartozó szülők kiváló
tehetségű, szorgalmas, jó erkölcsű és feltétlenül meghíz
ható hazafias éTzésü fiának nevelési költségeire fordítan
dók. Amikor erről a nagylelkű alapítványról hirt adunk,
kívánjuk, hogy Isten áldása legyen a frigyen, amelyet a
kecskeméti lélekszámra nézve kicsiny, de hitbuzgóságban egy egyházszeretetben erős egyházközség és uj fel
ügyelője egymással megkötöttek.

A Harangszó ev . néplapban P ork oláb Istv á n
m unkatársunk to llá b ó l k ö zö ln i k e z d e tt „Á lló to 
ronyóra“ cim ü n a g y h a tá sú elb eszélés sajtó a la tt
van s rövid esen k ö n y v a la k b a n lesz k ap h ató.
Kövesi Béla csákvári evang. lelkész 61 éves korá
ban Csákvár on elhunyt. Kis gyülekezetét 31 éven át hű
séges odaadással és szelíd lélekkel gondozta. Temetése
mély részvét mellett, dec. 31-én volt. Koporsójánál Ba
logh István evang. és Varga Sándor ref. esperesek fungáltak. Nyugodjék békében!

Haláleset. A m últ hó 14-én h u n yt el C setn eken, G öm örm egyében BaHholomaeidesz L ászló
v o lt g-ömöri a.l esp eres é lete 75. és bu zgó p ap i m ű
k ö d ésén ek 56-ik évében. R ég i p ap i csa lá d m éltó
sarja, k i m indenkor, m ég a cseh rab lás é s c se h 
szlo v á k árulás nehéz n ap jaib an is hazája, és az
ev a n g . eg y h á z a hü fiának és buzgó ta g já n a k b i 
zo n y u lt.
Á ld ás em lék ezetére! N a g y k ite r je d é sii
család g y á szo lja .
Az arnóti gyülekezet dec. 30-án megtartott lelkész
választó közgyűlésén Serényi Sándor ózdi segédleíkészt
választotta meg’ lelkészévé. Áldás .működésére.
Házasság. A kondorosi evang. egyházi ig. tanítónak
Czirbusz Endrének leányát Vilmát eljegyezte Fenyves
Dezső kondorosi községi tanító. Az egybekelés január hó
folyamán fog megtörténni.

Az Evangélikus Leányegylet d ecem ber 23.
este 7 órakor ta rto tta k a rá cso n y i ü n n ep élly el
e g y b ek ö tö tt .szeretetven d égségét. A b ib lia m a g y a 
rázatot br. P od m an iczk v P ál le lk é sz ta rto tta . A z
ö sszejö v etel v ég én g y ű jté s in d u lt m eg e g y n ém etországi. nyom orban sín y lő d ő le á n y e g y le t részére,
m ely n ek k érő le v e le B rosch k ó G u sztáv lelk é sz ur
utján ju to tt hozzánk, a b e g y ü lt ö ssz e g e l is m ent
m ár ren d eltetési h elyére. Az eg y e sü le tü n k v e z e 
tő sé g e , kér m inden e v a n g é lik u s le á n y t, k eressen
ö ssz e k ö tte té st az eg y e sü le tü n k k e l. M inden h éten
h étfőn V26-tól k e z d v e a D eák -téri p ü sp ök i h iv a 
talban v a n n a k ö sszejö v etelein k . V j7— %8 b ib lia 
óra le á n y o k szám ára. S z e r e te tv e n d ég ség e t is tar
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tu n k kb. k é t h a v o n k én t, m e ly k ü lö n ö sen arra
szo lg á l, h o g y k özeleb ről m egism erk ed jü n k e g y 
m á ssa l. E zek re az ö ssz e jö v e te lek re is szeretettel
h iv u n k m eg m inden érd előd ő e v a n g é lik u s leá n y testv érü n k et.

A kecskeméti ev. egyház ügybuzgó kántor hitokta
tója, Szarka Jenő, az egyház híveiből ev. énekkart alakí
tott, amely karácsony két ünnepén és újév napján szép
énekével nagyban hozzájárult az ünnepi áhitat emelésé
hez. Ugyancsak ő elemi iskolás növendékeivel vasárnapi
iskolát létesített és karácsony első ünnepén délután kis
tanítványaival megható karácsonyi ünnepélyt rendezett.
A gyermekek szép éneke, ügyes szavalatai és vezetőjük
lelkes ünnepi beszéde mélyen meghatotta és igazi kará
csonyi örömérzéssel töltötte el a szép számban összegyűlt
hívek lelkét.

Karácsonyi ünnepélyek. A v e c s é s i m isszió
eg y h á z d ec. 23-án szépen sik erü lt k a rá cso n y fa ü n n e p é ly t ren d ezett, a m ely en dr. R a ffa y S á n 
dornál p ü sp ö k n é Ö m éltósága és a h e ly b e li urhölg y e k bők ezű a d o m á n y a ib ó l több sz e g é n y g y e r 
m ek részesü lt érték es m eg lep etések b en .
K ará
c so n y m á so d ik ü n n ep én d é le lő tt m é ly n y o m o k a t
h a g y ó iste n tisz te le t k eretéb en K u th v D ezső e g y e 
tem es m isszió i le lk é sz a v a tta fel az e g y h á z uj
k e g y sz e r e it. A fe la v a to tt u rv a cso ra i ed én y ek b ő l a
h ív ő k sereg e n yom b an ú rv a cso rá t is v e tte k . D . u.
szép en sik erü lt v a llá so s ü n n ep ély en P ap F eren c
le lk é sz ta r to tt a k a r á c so n y i h a n g u la th o z m éltó
fe lo lv a sá st, én ek szá m o k k a l szerep eltek T etz Ján o sn é és H arm ath F eren cn é (d u ett), S a lla y Ilon k a
tszó ló ), K arl M eyer A b en d d äm m eru n g!á t és H ä n 
d e l L a rg ó -já t h eg ed ű n
elő a d tá k : R auschbjirg
Sándor, E rm esz F eren c, R ód er Im re és Strobl
G yörgy: sz a v a la to k k a l szerep eltek :
H o rv a y Gi
zik é. G rescho Ilo n k a és G ötz G iziké.
Statisztika. A kondorosi ev. egyházban a múlt év
folyamán volt 257 keresztelés, melyből szarvasi 66 Halva
született 6 gyermek. Törvtelen: 6. Iker: 1 pár. Elhalt 125
egyén és pedig 60 fi-, 65 nőnemű. A halál elválasztott
31 házaspárt. Elhalt 7 özvegy férfi. 11 özv. nő, 9 ifjú.
8 hajadon. Iskolás növ. 3. Szerencsétlen halál 6 esetben.
Házasságot kötött 52 pár, melyből tisztán kondorosi 10
pár és tisztán ev. 36 pár. 4 pedig vegyes. Konfirmált
gyermek volt 157. Ebből szarvasi 34. Ur asztalához járult
1146 személy. Betegnek 12-nek lett kiszolgáltatva az Úr
vacsora. Hozzánk tért 4. tőlünk 2 személy. Iskolás ev.
növendékek száma 730. Az gyház léikszáma 5165.
A kecskeméti protestáns egyesület m. évi december
hó 16-án. a mindkét felekezetű protestáns szegények felsegélyezésére, karácsonyi vásárt rendezett, amelynek fé
nyes eredménye a legvérmesebb várakozást is messze
fölülmúlta. A vásár brutto jövedelme 12 és fél millió ko
rona volt, melvből a költségek levonása után 11 millió
600 ezer korona maradt segélyezésre. Ebből a vásárt ren
dező lelkes protestáns asszonykör egyházi és kulturális
célok előmozdítására 6 és fél milliót fordított, 5 millió
koronát pedig a szegények között oszt ki pénzsegély,
ruházat és tüzelőanyag alakjában. Mint az együttérző
testvéri szeretett megható példáját emeljük ki, hogy a
legnagyobbrészt református asszonyokból álló protestáns
asszonykör az evang. szegények segélyezésére, a lélekszám szerinti arányt messze meghaladólag, fél millió
koronát utalt át a2 ev. egyház elnökségének kezeihez.
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Belmissziói ünnepélyek és vallásos
összejövetelek Tolnában
A tol na-bárány a somogyi ev. lelkész és belmissziói
egyesület legutóbbi gyüléeén elhatározta bogy immár
régi tervét megvalósítandó, az adventi napokban evangéliz&ló munkáját mt^kezdi ée a hitélet ébresztése és
fenntartása, a szektamozgahnak megtörése végett, az
ogyes gyülekezetekben belmissziói ünnepélyeket s ^ I á sós összejöveteleket rendez.
A belmissziói egyesület elnöke Baldauf Gusztáv
pécsi lelkész. Vértesi Zoltán magyarbólyi és Sporas Elek
száimdi lellu sz egyesületi tagokkal együtt e hó 6 — 10 lg
megláthatta a gyönki, sárszsntmiklósi, dunaf öld vári és
paksi ev. gyülekezeteket.
Az ünnepély a helyi lelkész $ tanítók áltol jó előre
el volt készítve. A bivek a az elöljáróik — akárcsak a
misszionáriusokat — mindenütt nagy örömmel 9 bitro
koni szeretettel fogadták. — A templomok zsúfolásig
megteltek hívekkel; képviseltettek magukat a hivatalok
is (pl. Oyönkön), sót más vallásnak is szép számban
voltak képviselve. — Az ünnepély után bibliát .s vallásos
iratokat is adtak el 9 osztottak k i
R észlete pTogramm a következő volt:
I. (« r ö n k
Község Lakóinak száma 3077, erek közül 1500 ev.
lélek. Dec. ö án este 6 —>»8 -ig. Hallgatódig kb. 3000 lélek.
1. Közének. 2. Imádkozott és Máté 2 1 , 5; Péld. 2ti. 20
alapján irásmagy-arázatot tartott Spar as Elek. Jézusról,
az alázatosan jövő adventi királyról szólt, ki sziveket
keres s kinek szivemkbe befogadásától függ üdvünk éle
tünk. 2. Mühl. Lonci Várady ..Keresem az istent“ c. köl
teményét szavalta el. 3. Nőthing Géza tanító saját szerzeményü orgonajátékot adott elő. 4. Holdonf Gusztáv
németül éa magyarul szabad előadást tartott. Az eiseraclii világkonferencia ismertetéséből indult ki, vázolva a
világ 90 millió lutheránusai képviseletében összegyűltek.
testvéri szövetségének nagy jek>ntÖ9»*g»*t. Tolnác-solta az
egyházmegye lelkéwz és beírni*szió egyesületének üdvöz
letét. melynek éppen az a célja, hogy több lelkész bevo
násával és segítségével az egyes gyülekezetekben bibliamagyarázattal, énekkel, szavalattal felolvasással egybe
kötött belmissziói összejöveteleket tart, hogy ezáltal az
cv. vallásos öntudatot, egységet ápolja és nevelje. Találó
bosonl átok ban festette a lutheranizinus éu katholicizinaB
egymáshoz való viszonyát. A felekezetek közt a testvéri
viszony ápolását magyar nemzeti szempontból is fontos
nak tartja. Mindegyik keresztény felekezetitek elég mun
kája akad a saját kertjében; de ha mégis átlépnék éld
sövényünket, meghátrálni nem fogunk, hanem felvesszük
a harcot. Óva intette a híveket a faluzó, futkározó atya
fiakról, a hamis prófétáktól, különböző szektáktól, melyen
mint kúszó és élősködő folyondárok bekúsznak a köz
ségek kertjeibe 9 megbontják a liarmoniát a gyülekeze.
tekben és családokban .LégyUn — úgymond — öntudatos
evangélikusok, ápoljuk a családi tradíciókat s alázatos
lélekkel bűnbánó szívvel ragadjuk meg Isten kegyelmét,
mely megjelent az Ur Jézus Krisztusban.
A figyelmet mindvégig lekötő előadás a hallgatóságra
láthatólag mély benyomást tett.
5. Ezután a gyönki ev. dalárda Hori'ay Árpád tanitó
vezetésével „Mennyben lakó én Intenem“ kezdetű dalt
énekelte, majd Antal József Osengeytől az ,Jill veszett
frigyláda“ c. vemet adta elő.
6. Végül orgonajáték után Vértesi Zoltán lelkész,
mrután előzőleg az előadandó versek alapjául szolgál©
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Dániel V. részét ée Máté FI. Ifi bibliai helyet ismertette,
— Heine ,ßelsaser “ s magyarul Arany „Ráchel Siralma“
c. költeményét szavalta el. Mühl Sándor helyi lelkész
buzgó imával s az „Erőé vár“ éneklésével fejeződött be
.íz «sti ünnepély'. Ez ünnepélyen Schöll főes peras Mecbwarth kormány főtanácson, egyházm. felügyelő, Dörmer
varsádi lelkész is megjelent.

II. f ii r i z e n t n i lk l á a
Dec. 7. d. u. 4— S6-ig. Község lakói száma 2972, ev.
lélekazám .'KM. A behnisaziói ünnepélyen megjelent hall
gatóság kb. 350.
1. Kőiének Dt. é. 114. sz. 2. Lma s Lrásmagyurázat
Sporas lelkész. 3. „Cseng az ének“ ev. daLárda szép
éneke K rkhknopf László tanitó vezetésével. 4. Szabad
előadást tartott Haldauf, szavalt Vértesi, végül 5. a daLirda .Malid imánkat“ ehmeklése és orgonajáték után
Haniffel Sándor helyi lelkész záróinvájával ért véget a
mindvégig megható sz«*p ünnepély.
I I I . DnnAfflldvAr
I>ee. g-án d. u. 6— S8-ig. Község Lakói 11.000; evang.
léleJtszám 200. — Hallgatóság kb. 3fi0. 1. Közének 115. ez.
2 .Baldauf. Sparas, Vértesi szereplése mint előbb. Ezen
kívül nagy hatást tett. 3. Gyaraky Mihály hajóállomásfőnök két szép szólóéneke, melye! harinoniumon Syiry
András ref tanitó kísért ügyesen. 1. Záróknál mondott
Adorján Ferenc helyi lelkész.

IV. P a k s
Dec. 9-éu vasárnap d. e. istentisztelet, d. u. 3— S5-ig
vallásos összejöttél. — Község Lakóinak száma 11.800,
ezek közül evangélikus 1000. Hallgatóság d. e. kb. 1200.
d. u. 1500. Délelőtt prédikált Vértesi Zoltán. Filip 4. 4—5
szentige alapján feh-pitett bcwzédéljen azt mondotta: hogy
örvendetes üzenettel jöttem: ,„4z l ’r közel vagyon!” is
egy komoly kérdéssel: Ti' milyen messze vagy az í rtől.'
Iá-lutan 1. Közének után Spórás Elek Egy. 64, 1 »«.
clapján tartott lelkész beszédet mondván: N*- legyünk
az Úrnak baini-., hanem igaz prófétái, akik szebb jövőt
csak agy ca akkor jósolhatunk, ha belelátunk saját- .szi
vünk gyarlóságába s vétkeinké; elismerve, s népünket
A bűn bánatra intve, leknádkozzuk szivünkbe a Messiást
EzsajáseCil szólván: „Oh vajha megszakasztanád az ege
ket és beszállnát'. 2. Az ev. dalárda a Kinkel György kántortandó vezetésevei „Térj magadhoz drága Sioivt“ éne
kelte. 3. Mary Ilona szavalta el .ü ld venti esték“ c. költe
ményét. 4. fíaldauf Ahalánoa tetszést aratott szabad
előadási cs egy -z*>p orgonaszóié után Vértesi szavalt.
Majd Hjrváth Sándor ny. föesperes. — Isten áldását
kérve mindazokra, akik áldozatok n<-ro kímélve, a belmisaziói tlnnepvly elők<^szikiében ns megtartásában köz
reműködtek, — buzgó iuvát mondott. A dalárda Hymnus:
cnekJóíH-vel fejeződött be a felejthetetlen belmissziói ün
nepély.
Lapreklamációk, pénzküldoiuények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Moeee rt. Budapest, VI.,
Eodmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.
A k lad á* én í t i t l ü s : Dr. C9ENOODY LAJOS.
SpeztalKások: íoflhníA », ogtftm ö i, fO £ti«ztitá*. L a p u n k oivaftóiuak ®'o M ipK tm Sny.
Intéiet nyitva : 9 ó rá tó l 7- ir , vá
rói-- én ü n n e p n a p 9 órAtól 12-ú;

D e n t is t

FENYVESIMENYHÉRT
IX «, R A d ay-u . 5 .
CalyiB-tár.
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IFJÚSÁGI ÉLET
Néhány szó a leánycserkészetröl
Mikor az összeo m lá st k ö v e tő h atalm as n em 
zeti éln iak arás azt az in té z m é n y t k er e ste , am ely
legalk alm asab b eszk öz az uj, különb n em zed ék
m egterem tésére, a c se rk észetet ta lálta erre le g 
m egfelelőbbnek.
•
P atóp álos
m agyar
álla p o ta in k h o z
m érve
aránylag' g y o rsa n fe l is k a r o lta a közüudat a m oz
g a lm a t és h ajlan d ó benne a m a g y a r jö v en d ő b iz
tató le té te m én y esé t lá tn i. (H o g y k ö zb en fa jsu ly a
k issé m egrom lott, az ily en ,,fe lk a r o lá sn a k “ term é
szetes k ö v etk ezm én y e.)
— Ä cserk észet azon b an c sa k fiukkal fo g 
la lk o zott, de k é z e n fek v ő v o lt, h o g y a leányok
nak, a leen d ő csa lá d a n y á k n a k n e v e lé s é t le g 
alább is ép o ly fo n to s k im é ly iteni. É s ek k o r az
id eá lis /fw -tipust kidom borítani k iv á n ó c s e r k é sz e 
te t á tírtá k a le á n y o k szám ára.
F in k , fel a fejjel, a harsona zeng.
Á llju n k csatasorb a vid ám an
k ezd etű cserk észin d u ló b ó l le tt
„Leányok fel a f e j j e l . . .
A fiú so k o ld a lú sá g á t célzó cserk ész-p rób ák a t
(első seg ély t, m orsét, tá jé k o z ó d á st a szabadban,
tábori m u n k ák at stb.) szin te p on tról-p on tra á tv e t
ték. Ä ren d g y a k o rla to k sem m arad tak e l, ső t a
sátorban v a ló táborozás, am i a fiu k n ál a le g k e d 
vesebb é s legfon tosab b n e v e lé si eszk öz, a le á 
n y o k n ál is d iv a tb a jö tt.
A k in ek sz iv é n fe k sz ik a m a g y a r jö v ő s a k i
tisztába, v a n a m a g y a r n őre v á ró , mindent jobbá
form áló, fela d a to k k a l,
az c sa k
a g g o d a lo m m a l
nézhető e jó t akaró, d e v e sz e d e lm e s té v ú to n bo
torkáló k ísérletezést.
S zü k ség van uj m agyar leá n y típ u sra , de ezt
ne form álják a fiuk kép ére. E lé g baj, h o g y a le á 
n y o k m a o ly fiúsak, ne n e v e ljü k hát tu d a to sa n is
am azonokat!
N ő iesség , ön feláld ozó, K risztusi-ittas c sa lá d 
a n y á n a k k észü lő c é ltu d a to ssá g h iá n y zik belőlü k
leginkább. E zt n y ú jtsa hát a le á n y o k m ozgalm a,
de ne szalutálásra term ett n agy kalap ot, execirozást, egyen ru h át m eg sátorban ta-nyázást.
— P ed ig a le á n y c se r k é sz e t m a a fővárosb an
és v id ék en e g y a rá n t ezen a csap áson h alad , és
úgy tudjuk, hogy n éh á n y e v a n g éliu m i m u n k ásn ő
m inden ig y e k e z e te sem tu d ta ed d ig a fejlő d ést
h ely es irán yb a tereln i.
V ig y á zza n a k h á t a szü lők és a fiucserkészet.
jó hírét, m indig c sa k sz em ély es m eg ta p a szta lá s
után v ig y é k á t az u n. leá n y cserk észetre!
S zü k ség van érték es le á n y típ u st k iterm elő
leánym ozgalom ra., a m ely
diakonissa leikületet

A/aünos Nyomda, Könyv-

é s m a g y a r nagyasszonyokat tű z k i id eá ljá n a k , de
ne le g y e n an n ak a v é g c é lo n , az em berebb em be
ren k ív ü l semmi k ö zö sség e a fiu cserk észettel.
*Külsőségekben n e h a szn á ljá k a cserk ész e l
n ev ezést; sem m ik ép en s e h ordják a fiuk e g y e n 
ruháját (d e m in e k is n e k ik eg y en ru h a ? ); stiliz á l
já k m á sk ép en a lilio m o s je lv é n y t. Belsőleg p ed ig
v e sse n e k e l m in d en fiúsat, fejle ssz é k m agukban
a p o zitív n ő ie ssé g e t és k észü ljen ek e g y e tle n n a g y
életh iv a tá su k ra .
C sa lá d a n y a nem leh et m inden leá n y b ó l, de
az Ur J ézu s diak on iájáb an e g y a r á n t d o lg o zo a tnak.
Schulek Tibor.

*

A leány-o&erkészet vajúdó problémáját végeles meg
oldáshoz (segíteni szeretnénk ezen a helyen is. Hozzászó
lásokat szívesen közlünk. Szerk.

A pesti (Deák-téri) Luther Szövetség P. L. Sz. cser
készcsapata múlt hó 22-én tartotta első karácsonyestjét.
Sikeréhez járult több, mint 400.000 K-nak — a dec. 16-iki
ünnepély jövedelmének ruházati cikkekben, részint: jó
könyvekben való szétajándékozóea. aszerint ahol hogy
kellett. Az év utolsó napján a csapat tagjai az Ur asz
talához járultak d. e. Istentisztelet keretében az alka
lomból, hogy •immár egy teljes esztendeje hívta őket
egybe Fővezérük az ö munkája folytatására.

Az Evangélikus Leányegylet d ec. 23-án, d.
u. k a r á c so n y i ü n n e p é ly t rendezett, a D eák -téri és
ü llő i-u ti v a sá rn a p i isk o lá b a járó g y erm ek ek ré
szére. A z ü n n ep ély en k ö z é n e k és ima. u tá n a g y e r 
m e k e k a szép en fe ld ísz íte tt k a r á c so n y fa a la tt e l
m o n d tá k a jö v e n d ö lé se k r e é s J ézu s szü letésére
v o n a tk o z ó bib liai v e r se k e t. U tána K e le c sé n y i G á
bork a és H einz M anci k a rá cso n y i v e r se k e t sz a 
v a lta k . M ojisicsovich N a tá lia b ib liam agyarázatot
ta rto tt, C sen g ő d y E telk a e g y
szép k a r á c s o n y
m e sé t o lv a so tt fel a g y e r m e k e k n a g y g y ö n y ö rü g ére. Léngváiry J u c i im á ja u tá n a k e d v e s ünne
p é ly t b efejeztü k . A z ü n n e p é ly v é g é n k ép et, éd e s
sé g e t, já té k o t s sa jn o s n a g y o n k icsi m e n n y isé g 
ben k ö tö tt sa p k á t, sá lt, k e z ty ü t o szto ttu n k sz é t a
g y erm ek ek k ö z ö tt. Öröm m el ü d v ö zö ltü k k ö rü n k 
ben a k e v é s szám m al m eg jelen t/ szü lő k et, sa jn á 
la tta l ta p a szta ltu k m o st is, ú g y m in t elő ző a lk a 
lom m al m ár sok szor, h o g y á lta lá b a n n a g y o n ke
v é s é r d e k lő d é st ta n ú síta n a k a v a sá rn a p i isk olai
m u n k a irán t. K érjük, h o g y a jö v ő b en , ha erre
ism ét a lk a lo m n y ílik , jö jjen ek el, v e g y e n e k részt
g y erm ek eik n ek öröm ében. Ez u tó n m on d u n k k ö 
sz ö n e té t m in d azok n ak , a k ik se g íte n e k bennünket
a n y a g i tá m o g a tá su k k a l, h o g y ezt a k e d v e s ü n n e
p é ly t m eg ta rth a ssu k .
K ö szö n jü k az a d o m á n y o 
k a t, Isten á ld á sá t k érv e őreájuk.

Lapkiadó rt. Budapest, VT.,- Nagymcző-u. 3. (Föl. igazgató: Dr. Merényi Kernéi),

X. évío’vam.
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K ia d ja : A LUTH ER-SZO VÉTSÉG .

Egyházalkotmányunk reformja
Az összehívandó zsinat előkészítő munkait nem
ismeri a közvélemény, melyet épen megnyilatkozásra
hívott fel e lap egy korábbi cikke. Az mindenesetre
helyeselhető, hogy az egyházi közvélemény figye
lembevételével óhajtják. egy hátunk törvényeit meg
alkotni. Így bizonyára szorosabb lesz a kapcsolat az
egyháztagok és a i alkotmány között, ami a jelenben
csak úgy nagy általánosságban van meg. eltekintve
kiváló egyházjogászainktól.
Az Kétségtelen és évek óta hangoztatott dolog,
hogy egyházalKOtmányunk reformálasának az ideje
elérkezett. Az alapelv, mely szerint „minden hatalom
az egyházközségből ered“, (11. (j.) maradjon meg ez
után k», de épen ezért nagy gondot kell toruitaui
arra, bogy az egyházközség a „szentek közössege“
legyen.
A régi, illetőleg a jelenben érvényes alkotmány
nak van erre nézve egy-net igen fomos inter ne»je se,
amely vagy egyáltalán nem, vagy nem inegielelóen
hajtatott végre, ilyen a 30. §., mely határozottam
előírja, hogy „a lelkipasztorkodás kellő módón gyakoroinatása végett ötezer leikenKént, leikészi körönbe
osztatnak be“ a tízezer léleknél nagyobb egyházköz
ségek. Nyugodtan kérdezhetjük, hol történt meg e 2
az előrelátó, bölcs rendelkezést Nagy gyülekezeteket
központilag lehet kormányozni, de kelló módon lelki
pásztori gondozásban részesíteni nem lehet. E bölcs
és evangéliumi intézkedés végre nem hajtásának szo
morú mulasztása bűn volt, m elyet követett és kövei
a büntetés. Nézzük meg azokat az egykor virágzó
nagy gyülekezeteket, ahol ezt a szüksegszerü felosz
tást nem vitték keresztül, milyen lesújtó képet mu
tatnak. Egyháziatlanság, reverzális veszteségek, ezer
féle szektáskodás itt terjed, és gyöngíti az egykor
domináló evangélikus többséget hanyatló kisebb
séggé. Neveket azért nem említek, mert csupán elvi
szempontból tárgyalom a kérdést s a személyeskedés
leghalványabb gyanúját is kerülni óhajtom. Arról se
akarok beszélni, hogy ilyen helyeken a törvény hiva
tott őrei az egyházközség vezetői. Azt azonban le
szögezhetem, hogy különböző egyéni érdekek, —
m intáz időleges nagyobb teherviselő vállalásától való
vonakodás, helyenként esetleg némi jövedelemkisobbedés — ütközött össze az egyház életbevágó
érdekével, melynek eredménye, hogy elöbb-utóbb
mindkét fél vesztes lesz, de legfőképen r.z egyház.
Meg kell reformálni az egyházközségi tagságot
is. Kevés ehhez a 13. §. és a 35. §. meghatározása.
Előbbi azt mondja, hogy az „egyház kormányzatába
minden önálló egyháztagnak joga van befolyni“,
„minden önálló egyháztagnak kötelessége az egyház
terheit aránylagosan viselni“. Ennek a túlságosan
általános, nagyon gyenge meghatározásnak méltó
folytatása, amit a 35. §. mond. mely szerint az „egy
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házközségi tagok részt veh etn ek az isteni tisztelet
ben, élhetnek az egyházi kegyelem eszközeiéit*, vá
laszthatón tisztségekre stb. C sodálkozhátunk^ogyan
lehetett ennyire lazán felállítani* az egyháztagság
kritériumait. Lathatjuk, hogy csak egyetlen köteles
sége van: hozzájárulni az egyházi teriieknez, de már
ií-tentiszteletre járni, szentségekkel élni, példás, ke
resztyéni módon járni, egyhazához való hüBégbeu
maradni, s e hifeégnek minden következményét is vi
selni, már nem kifejezett kötelessége.
Természetes, hogy vannak közönyös, megrögzött
templomkerülö tagjaink, akik a keresztyéni életben V
se tündökölnek, de azért vezetői tisztségekre is váliszthatók, családjukban eltűrik az egyház iránt való
hűtlenséget, nincsen szavuk, amikor evangélikus egy
házukat. vagy a protestantizmus ügyét támadás
vág)' veszteség éri, képesek házassági tanúként szere*
pelni ott, ahol egyházuk kárára kötnek reverzálist
stb. stb. Szomorú, hogy ilyenek is vannak nagyobbrészükbeu hithü *s buzgó presbitereink, egyházi v e 
zetőink között, akiknek mindannyiuknak örállás a
hivatásuk.
Itt nyomul előtérbe az egyházi fegyelem kérdése.
Szigorúan körül kell határolni az eg\haztag>ág fo
galmát. Az egyház olyan magas szinvon ilon álló er
kölcsi testület, mely föltételeket állíthat az elé, aki
hozzá akar tartozni. Minél en.elkedi ttebb a szellem,
mely ezt a közösséget áthatja, minél magasabb kí
vánságokkal lép fel, annál értékesebb lesz a tagsága.
Ne féljünk értvényesiteni az egyénekkel szemben
azokat a magas erkölcsi tanításokat, amelyek evan
gélikus egyházunk alapelveiből, vagyis az evangé
liumból, indulnak ki. A valóságban úgy fast a dolog,
hogy mi ál ta hin ose ágban igen szigorúnak, de az
egyénekkel szemben túlságosan elnézők vagyunk.
Ami presbiteri alapon nyugvó alkotmányunk lehetővé
teszi, hogyr az egyháztagok bizonyos egészséges ki
választód ásón menjenek keresztül. Állítsunk fel szi
gorú szempontokat a presbiterekkel, az egyházi ve
zetőkkel szemben. Ne rang, ne hivatali fokozat le
gyen az, amit elsősorban nézünk a választásoknál,
hanem az alkotmányban is lefektetett elvi föltételek,
főképen a hithüség és komoly k ereszty én ig .
őrködjünk éberen afölött, hogy' egyházi életünk
nitvallásszerüen fejlődjék. Aki figyeli a*jelen vallási
viszonyainak alakulását, könnyen megállapíthatja,
hogyr konfcsszionálie, hitvallásszerü. Az egyháziasság
ébredezöben, kifejlődőben. Örömmel kell ezt lát
nunk, mert egészséges fejlődés. Kinövései lehetnek,
de azokat megfelelően lehet tompítani. Különben is
nálunk evangélikusoknál, ahol a Krisztus evangéliu
mából kell fejlődnie az egyházias életnek, nem fenye
get a türelmetlenség veszedelme. A mi vallásunkban
van annyi pozitív érték, hogy kicsinyes féltékeny
kedésből nem kell a türelmetlenség mesterségesen
köszörült fegyvereihez nyúlnunk. Mi tudjuk a ma-
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gunk értékeit a mások becsmérlése nélkül is ragyog
tatok Az pedig nem türelmetlenség, ha öntudatosan
védelmezzük, sőt érvényesítjük, ami a mienk, s amit
mi föltétlenül a legjobbnak tartunk.
A hitvallásszeriiség megőrzésére és ápolására
van a jelen alkotmányunkban is két igen fontos, tar
talmilag egyező intézkedés, — a 87. §., valamint a
114. §. b) és c) pontja — mely úgy az egyházmegyei,
mint a kerületi közgyűlésnek kötelességévé teszi,
hogy őrködjék „az evang. tan tisztasága felett“,
hogy az a templomokban és iskolákban az egyház
hitelvei szerint hirdettessék és gondoskodnia kell
mindkettőnek a valláserkölcsi élet ápolásáról és a
netalán mutatkozó visszaélések megszüntetéséről.
Szándékosan nem részletezem állítás ómat, de
azt nyíltan kimondom, hogy itt nagy mulasztásaink
vannak. Mintha feledésbe ment volna e két nagyon
fontos rendelkezés. Az uj egyházalkotmányban na
gyon szembetűnő helyre kell ezt tenni, alaposan
körülhatárolni s e tekintetben a felügyelet gyakorlá
sát szigorú felelősséggel egybekapcsolni.
összegezve az elmondottakat, három fundamen
tális dolgot várok az uj egyházalkotmánytól: sugá
rozzák minden egyes pontjából az evangélium, hitvallás, fegyelem. Ha ezeken alapulva kifejlődik az
egészséges gyülekezeti élet, akkor kevésbé lényeges,
hogy a felépítmény zsinat — közgyűlés — presbiteriális vagy konzisztoriális elvnek megfelelő lesz-e.
Minden hatalom forrása a gyülekezet, erre kell
néznünk, amikor egyházalkotmányunk reformjáról
tárgyalunk. Olyan reform kell, amely elősegíti a fe
gyelmezett egyháztagokból álló, hitvallásszern —
evangéliumi gyülekezeti élet kifejlődését.
Maresek János.
lelkész.

Édes Anyánk!
A Petőfi-Társaságnál pályanyertes költemény,
az „őszi virágok“ ciklusából.
Irta:

SÁNTHA KAROLY.

Az anyai hűség — mélyebb a tengernél,
Anyai szeretet — magasabb a mennynél,
Mind a szerencsében, mind a fájdalomban:
Hogy dicsőítselek tégedet dalomban?
Hogyha angyaloknak nyelvén szólanék is,
Dalom, téged zengve, gyönge volna mégis,
Ha ecsetem volna a ragyogó villám,
Akkor is csak halvány árnyékodat Írnám.
Ha veszélyben forgott a mi bimbó-éltünk,
Óvó szeretettel ki remegett értünk?
S hogyha mosolygó fény szállott az egünkre,
Kinek örömkönnye hullott a fejünkre?

A k e r e sz ty é n sé g ellen 
sé g e i
Ősi ellensége mind. e mai napig- különböző
régebbi, közép- és ujabhkori formákben és válto
zatokban a zsidóság és a pogányság. E tekintet
ben nincs különbség egy szocialista istentagadó,
Vázisonyi és egy kaítános galiciáner között, Máig
is a keresztyénség, a sajtóban épugy, mint az
irodalomban, „a zsidónak botrány“, a pogánynak
pedig „bolondság“. A „Gartenlaube“ és a „Pester
Lloyd“ keresztyénségének méltó társa a „Pesti
Hirlap“ és az ..Újság“ honi zsidósága és mammon
judaizmusa.
A keresztyénséget, mint élet és világ-felfogást
ért újabb és legújabb tám adásokat és vádakat is
merteti Foerstei■ E. frankfurti lelkész és egyetemi
tanár „Die christl. Religion im Urteil ihrer Geg
ner(i 'Tubingen (Mohr) 1918, 272 i. c. müvében,
mely forrásszerüen tagadó, de egyúttal eredmé
nyes pozitív oldaukról is m éltatja a keresztyén
ség ellen intézett birálati mozgalmakat. A mii
egyik kiválóan jeles és tartalm as kötete a
Weinzel jénai tanár által szerkesztett korszerű és
aktuális „Lebensfragen“ c. vállalatnak. A müvet
az ismert nevű szerző „hálás’ tanitványi hűséggel1'
a német protestáns theol. irodalom ékességének:
Harnack berlini egyház- és dogma történetírónak
ajánlja.
A középkori támadások és a■•.reformációt, vá
doló ellenséges mozgalmak rövid bevezető ismerMint Kornélia, ránk büszkén ki tekintett,
A gyermekszobában gyöngynek vallva minket?
Kinek szivét járja tőrként érted bánat?
A vészbe, halálba ki rohan utánad?
Hogyha napod hunytán, mind a világ elhagy,
Kinek a szerelme elfogyhatatlan nagy?
Hogyha pirosságtól ég lelked és orcád,
Ki áld még akkor is, ki kegyelmes hozzád?
Óh anyai hűség — mélyebb
Anyai szeretet — magasabb
Ég reánk szakadhat, a föld
Édes anyánk, ott is velünk

a tengernél,
a mennynél:
eltemethet,
hű szerelmed?

Kikre még anyai kitárt karok várnak,
Csókoljatok kezet az édes anyának;
S kik sírba tevétek, áldva sirassátok,
Mert még a sírban is áld édes anyátok!

Ki kulcsolta össze imára kezünket?
És ki irányozta az égre szemünket?
Ki ápolt szivünknek kertjében, óh drága,
Boldogító vallás, te égnek virága?

A nap é s a hold

Nemes önérzettel keblére ölelve,
Ki tanitott a szép, édes honi nyelvre?
Ősök nagy leikénél ki gyujtá meg benned
A Vesztatüz lángját, a szent honszerelmet?

Szépség leánya, őrizkedj az irigységtől. Az
irigység dobta le az angyalokat az égből; az ho
raályositotta el az éj kedves alakját, a szép
holdat.

(Zsidó mese.)
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tettese után behatóan méltatja az egyes fejezetek
ben Stransz „Leben Iesu“-jájiak és Feuerbach
„Wesen das Christentums“ c. müvének, majd
Schopenhauer és Hartmann pesszimizmusának,
Marx és társai u. n. történelmi materializmusának,
a szociáldemokráciának és végül Ibsen és
Nietsche individualizmusának irodalmi és köz
életi támadásait, amelyeket enyhébb alakban, tu
dományosabb értelemben és a keresztvénség
iránti nagyobb jóakarattal újabban A'orális, de
Lagarde, Troeltzsrh és a vallástörténeti iskola.
Éneken és a nagyhírű kath. Förster Fr. V. is ismé
teltek. E durvább és szelidebb támadások mind
egyikének van valami igaz és megszívlelendő
gondolateleme, ami igazolja Éneken „Lebensan
schauungen grosser Denker“ c. kiváló müvének
azt az állítását, amely szerint „Das Christentum
ist keine fertige G r ö s s e nem kész és befejezett
valami, hanem úgy elméleti tudományos, mint
gyakorlati oldaláról „egy folyton valósuló valló
s rs -e r k ö lc site h á t szellemi „életfeladat“.
Szerzőnk összefoglaló „zárószava“ szerint ♦*
bírálatok, vádak és támadások — hála istennek
— nem döntötték meg a kere*ztyénség élet- és vi
lágfelfogását. sőt beigazolták annak egyedül üd
vözítő isteni ereiét és hatalmát. Hisz* még a nagy
gondolkodó, költő és művész Nietsche is bár ta
gadó irányban szellemi tartalma legjavát Jézu'
evangéliumának köszöni és Ibsen-ék is a keresztyénségből éltek és táplálkoztak. S bár a keresztvénségnek. főleg erkölcstanának tragikuma az.
hogy olyan világban kefl megvalósítani örök is
teni életigazságait, amely homlokegyenest ellen
Az örökkévaló tanácsából hangzott fel a te
remtő szó: „Legyen két világitó test az ég bol
tozatán. mint a földnek királyai, a futó időnek
mérői.“
ö szólott és lett. Feljött a nap, az első vilá
gitó test. Mint a vőlegény kilép reggel az ő kam
rácskájából. mint a hős örül az ő diadalmas ut
jának. ugv álott ő itt, felöltözve az Isten fényes
ségébe. Fejét minden lehető színek koszorúja
övezte: a föld tapsolt örömében: neki illatoztak a
növénvek. szépítették magokat a virágok.
Irigykedve állott a másik világítótest, hogy azt
a dicső napot nem tudta felülmúlni fényében.
„Mire való két fejedelem egy trónon?“ — mon
dotta zúgolódva. „Miért, kel! nekem másodiknak
lennem és nem elsőnek?“
Es, az ő belső felháborodása által elűzve,
egyszerre eltűnt az ő szép világossága. Messze
tőle folyt el a légbe és átváltozott a osRagok sokasságává.
Es mint a halott állt ott a hold, megszégye
nítve az összes égiek előtt és sirt: „Könyörülj, lé
nyeknek Atyja, könyörülj!“
És az Isten angyala állott az elhomályosult
hold előtt, mondotta neki a szent határozat sza
vait: „Te szerencsétlen, azért, mert irigyelted a
nap fényét, a jövőben csak az ő fényétől fogsz
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kezik az isten országa jézusi következményeivel
és feladataival, mégis tanulnunk kell ellensé
geinktől is, és. mint a munkáskérdésben, meg kell
valósítanunk azok jogosult kívánalmait és köve
telményeit a tudományos felfogás és a valódi élet
szempontjából egyaránt. Mint az u. n. eretneksé
gek. úgy a régi és modern zsidó és pogány tárna
dások is egy-egy kérdő pontot jelentenek a tör
téneti és a hivatalos egyházi keresztyén »égen. A
keresztvénség örök isteni életideáljainak és a
való élet történetileg kifejlett szükségességeinek,
a menynek és a földnek, az aszkezisnek és a vi
Iágszeretetnek, s a tudománynak és a vallásnak
békés evangéliumi összeegyeztetésére van ma és
mindenkoron szükségünk.
lm ez a tanulsága Foerster jeles müvének.
Szinte sajnálom azokat a lelkésztestvéreimet.
pláne tudós tehológusokat. akik anyagi okokból
vagy hiányos nyelvtudásuk miatt, ilyen tudomá
nyos müvek élvezésére nem képesek. Hát még
hogyan olvashatnák Hase, Kurtz, Müller, Möller.
Krüger és Heussi egyház — Harnack, Loofs és
Seeberg dogmatörténeti, vagy Achelis, Krmiss.
Niebergall és Schian gyakorlati theológiai tanés kézikönyveit, vagy más rendszeres és írásma
gyarázati theológiai klasszikusok müveit?! Bizo
nvára anyagi viszonyaink elégtelensége és a való
élet nehézségei miatt nem válogathatjuk meg job
ban tudós teológusainkat. Ez életbevágó kérdés
e n a katholicizmu-dől többet tanulhatnánk!
Dr. Szldvik Mátyás.
ragyogni és amikor ott az a föld eledbe lép, ak
kor félig, vagy egészen homályosan fogsz itt állni
mint most.“
„Mindazáltal. eltévelyedésnek gyermeke, ne
'irj! Az a könyörületes megbocsátotta a te vét
kodét és jóra fordította azt. Menj. mondotta, be
szélj a bűnbánóhoz vigasztalóim: ő is az ö fényé
ben legyen király. Az ő bünbánatának könnyei
balzsammá lesznek, amely minden szomjuhozót
fel fog üdíteni, amely mindazt, ami a nap sugarai
alatt ólaiéit, uj erőre fogja kelteni.“
Vigasztalódva fordult meg1 a hold, és ime itt
elöntötte őt az a fény, amelyben még most is ra
gyog: megkezdte az ő csendes pályáját, amely
ben még most is jár, az éj királya, a csillagok ve
zére. Siratva vétkét, együtt, érezve minden könynvet, keresi azt, akit felüdithetne. keresi azt. akit
niegri gasz tálhat na.
Szépség leánya, őrizkedj az irigységtől. Az
irigység dobta le az angyalokat az égből; az homályositotta el az éj kedves alakját, szép holdat.
Az evangélikus sajtó támogatására egyházunk
vezetősége mindent megtesz.
És egyházunk közönsége . . . ?
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A miskolci ev. jogakadémia
uj dékánjának székfoglalója
Mäkler Károly clr. jogakadém iai dékán, aki 20 évig
állt a főiskola élén s ki annak fejlesztése s a nehéz
időkben megmentése körül igen nagy' érdemeket
szerzett, nyugalomba vonult. Milder helyét az egy
házkerületi elnökség a tanári kar egyhangú jelölése
alapján dr. Bruckner Győző egyetemi m agántanár
ral töltötte be. Az újonnan kinevezett dékán novem
ber hó 10-én ta rto tta dékáni székfoglalóját, amely
ben feladatául tűzte ki m agának az eperjesi ősi tra 
díciók ápolását és erős, hazafias és öntudatos ev.
szellemű dékáni m űködést helyezett kilátásba. Jövő
program m jának egyik sarkpontja, hogy mélyíteni
és erősíteni ak arja a kapcsolatot a tiszai ev. egyházkerülettel s általában az egész egyetemes ev. egy
házzal. Meg kell győzni minden kétkedőt arról, hogy
milyen erkölcsi tőkét jelent az egyházra nézve a fő
iskola, hiszen azzal, hogy ev. egyház jogi kiképzést
nyújt világiaknak, fontos tényezővé lehet egy olyan
egyház jövője alakulásában, mely autonóm iájánál
fogva a világi elemnek oly nagy' szerepet ad beléletében.
Az akadémia legyen a tudom ányosság igazi ott
hona, a kor színvonalán álló kutatások, kom oly tö
rekvések, alkotó elm élyedések bölcsője. Sőt a közel
jövőben fontos feladatokra látja a dékáif hivatva
az akadémia tanári karát. Zsinattartás a közel
jövőben szükségessé vált; egyházunk alkotm ánya
sürgős átalakításra szorul s az egyházi törvények
megalkotásánál, m ódosításánál nem nélkülözhető
egyetlen ev. jogakadém iánk jog- és államtud. tanári
karának közreműködése, hogy egyházunk minél tö 
kéletesebb e jog szempontból kifogástalan szerve
zetet kapjon.

Az ősi pártfogói intézménynél a dékán tántorithatatlanul ragaszkodik az integritás gondolatához.
Miskolc thjf. város a nagylelkű
anyagi
tá 
mogatás fejében nem szerezhet patronátusi jogokat.
Ez az egész patronátusi intézmény gyökeres felfor
gatására vezetne és egyházjogi lehetetlenség. A
pártfogósági intézmény teljesen belső ügye (conven
tus intimus) az egyháznak, amibe idegen testület
képviselői nem avatkozhatnak.
Még Miskolc ev. egyházközsége sem veheti á t a
VI. sz. kir. város ev. egyházközségeinek pártfogói
jogait, mée: abban az esetben sem, ha a jogakadém ia
pgy tanszékének javadalm azását m agára vállalná.
Ez esetben a tanszék p^tronusává lehetne s épugy,
mint a város annak betöltésénél befolyást nyerhet,
de az ősi pártfogók jogutódaival szemben nem kö
vethet el jogfosztást énen egy j ó d főiskola azzal,
hogy a patronátusi jogokat m ásokra kiterjessze, ami
egyházi alkotm ányunk egész, szellemével összefér
hetetlen.
Az igazi főiskolai élet kifejlesztésére törekszik
a dékán. A jogászífjuság legyen az Miskolcon, ami
Eperjesen volt: a társas élet kovácsa, felkaroló ja
minden szép gondolatnak. Az uj dékán jelszava lesz:
minden az ifjúságért! Az ifjúsági egvesületek és jó
léti intézmények felkoralását és erősödését biztosí
tani óhajtja. A szemináriumi életbe élénkséget fog
behozni, sőt kész módozatot keresni arra. hogy ön
álló becsű, értékes szemináriumi értekezések nyom
tatásban is? napvilágot lássanak s az akadém iának
becsületére váljanak.
K othurnusokra tanári k ar és ifjúság között nin
csen szükség. Az ifjúság legyen kötelességtudó és
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az előadások rendszeres és szorgalmas látogatását
esetleg szigorú rendszabályok alkalm azásával meg
követeli a dékán. Felekezetieskedésnek nincs helye
a tudom ány csarnokában s az ifjúság ne politizálás
sal, hanem nemzeti szellemű m unkával szolgálja a
hazát. A nemzeti és ev. keresztyén gondolat érvénye
sülni fog mind a tanári kar, mind az ifjúság minden
ténykedésében.

Derűs öregkorom »
K icsiny lak álmodik
Bársony hegyoldalon,
R epkény kapaszkodik
Elomló vén falon.
Szalmástetőn mereng
Az esti napsugár,
A füst kéken dereng,
Ragyogva égre száll.
Lehajlik a faág
Arany gyüm ölcs alatt.
Mosolyg ezer virág,
Szállong a méhehad.
Elcsalta már a Dél,
Nincs itt dalosmadár,
De kistücsök zenél,
Nem néma a határ.
Amint én ezt Írom,
Vászonra, ha v e te d . .
Derűs öreg kcrt'om
K épét szemlélheted.
Halványuló égen,
Felhőcskét hajt a szél,
A völgyi réteken,
Közelget a nagy éj.
Irta: SZIGETHY LAJOS.

Mit várok én lelkészemtől ?
1. Legyen határozott tehetség és szakember, aki
előtt tisztelettel emeljen kalapot mindenki. A theologiai tudományokban legyen specialista, akinek" ol
vasottsága, széles látóköre becsületére váljék önma
gának és egyházunknak.
2. Legyen jellem, akinek egyéniségéhez semmi
inkorrektsége nem fér. Nagyon kényes a fekete re
verenda, meglátszanék azon minden kis folt. A lel
kész élete legyen elsősorban a beszédes evangélium
a nép előtt. Amelyik lelkész jellem hibákban szenved,
annak kár a szószékre mennie, m ert szavai nem ta 
lálnak hitelre. A nép ilyenkor maga mondja: először
tartsa meg a pap maga. am it prédikál, azután papol
jon nekünk.
3. Legyen hazafi, de ne pártpolitikus. Hirdesse
a hazaszeretet, Nagy-M agyarország feltámadását, de
párt-, vagy kortesbeszédet sohase mondjon; neki
nem szabad elfogultnak lennie egy társadalm i ősz-
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tállyal szem ben sem, mert hívei és hallgatói közt min
den társadalm i réteg k ép viselve van. N eki az evan
gélium tükrében kell bírálnia a v ilá g politikai e se
m ényeit, éppen ezért felül kell álln ia a pártokon.
4. L egyen igazi lelkipásztor, aki ism eri az ö
nyáját, aki rendszeres látogatások at végez, aki az
ö zvegyek n ek , árváknak, b etegeknek. lclki-te>ti sze
gényeknek vigasztaló tám ogató atyja, — akinek a
legkisebb d olog sem kerüli e figyelm ét az ö g yü le
kezetében. aki együ tt örül. együ tt sir. aki e g g y é forr
híveivel, aki a szekták s egyéb juhoknak ruhájába
öltözött farkasoktól az evangélium tiszta s erőteljes
hirdetése m ellett, a saját evangélium áthatotta sze
m élyével is m egvédelm ezi a reá bízott nyáját.
5. L egyen alázatos im ádkozó keresztyén. Arcá
ról az evangélium szelíd sége rn gvog'on elő, aki
nem kötekedő, nem kapzsi, aki a k özösü lések en nem
basáekodik, hanem minden szavát a jézusi egyszerű 
ség. h atározottság és1 igazság jellem ei, aki nem ön
m agát. hanem a köz ü g y ét helvezi előtérbe.
6 . L egyen szervező tehetség, aki m egszervezi a
nő-, ifjúsági egvletet, Luther-Szö véts éget. aki minden
tó v év el előfizettet egvházi lapra, nvnden hivével
szereztet bibliát, imák ön v vet, Lmher-kén* t stb.
N eki egész kis gárda m unkatársat kell maga köré
g yü iten i. kiknek segítségével e v a n g e liz á lji gyü lek e
zetét.
7. Legyen öntudatos evan géliku s. B eszédeivel,
életével az evan géliku s ö n tw P to t kell k F ejleszten ie,
egyházához hü tagok at nevelni, kik nem hajolnak
arra, amerre a szél fuj. akik kört nem lesz .Tudás.
Ezeket várom én 'lelk észem től.

S zilvá g yi fí. J.

A kelenföldiek küldött
sége a fővárosnál
A kelenföldi hívek előtt örökre feledhetetlen
marad az 1923-ik év december 16-a. amikor a
Luther-Táreasági-ünnepen Kapi Béla és dr. Raffay Sándor püspökön kivül báró Radvánszkv Al
bert eg>retemes felügyelő is megjelent. Senki vi
lágosabban és közérthetőbb módon nem körvo
nalazta még a Luther-Táraaság feladatát, mint ott
az egyetemes felügyelő ur, akinek szavai szerint
a lutheri igehirdetés munkáját, amit az arra el
hivatottak az élőszó erejével végeznek, az irotl
szó és a sajtó utján végzi a társaság. Az egész
ünnepély nyilvánvalóan bizonyította, hogy az el
vetett mag a kelenföldi gyülekezetben jó talajra
hull. Lelkes uj gyülekezet ez, a fejlődés és a fel
virágzás minden feltételével, de sem temploma,
sem paplakja, sem semmiféle épülete, egy talpalat
nyi biztos helye nincsen. A nyáj régóta vágya
kozik már biztos hajlék után s a nehéz esztendők
ben is milliókat gyűjtött össze a templomépités
céljára. Az ünnepély után Bátori Károly a Templomépitő Egyesület igazgatója az egyetemes fel
ügyelő ur előtt hangot adott, a hívek keserűsé
gének. Elmondotta, hogy a készség is. az erő is
megvan a kelenföldiekben arra, hogy a templo
mukat megépítsék, de több mint egy évtizede
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hasztalan kopogtatnak a telek ügyében, a fővá
ros vezetőségénél. Csak Ígéreteket s örökös biz
tatást kapnak évröl-évre. Az egyetemes felügyelő
urat mélyen meghatotta a gyülekezet vágyódása
s ott mindjárt kijelentette, hogy hajlandó a fővá
rosnál közbenjárni s oda, ha kell. maga vezet ke
lenföldi küldöttséget. Örömmel látták a kelenföl
diek már akkor, hogy egyházunk legfőbb méltó
ságának viselője előtt nincsen kicsiny, sem nagy,
hogy előtte csak az evangélikus egyház és az
evangélikus hívek java lebeg, bárhol vannak is.
Egy hónappal később, január 16-án megjelent a
küldöttség a székesfőváros vezetőinél. Ott voltak
az egyetemes felügyelő ur vezetése alatt. Pap
Elek a budai egyházközség felügyelője, a Ma
gyar Jegyintézet kormányzója. Schulek János II.
felügyelő, Szüts Gábor lelkész, Hermann Miksa
nemzetgyűlési képviselő, a Templomépitő Egye
süléi elnöke. Sándy Gyula műegyetemi dékán, az
egyházközség gondnoka, Bátori Károly, Bakonyi
Károly borbély. Izsó Dániel p. segéd ellenőr, Jak(íl»ei Gyula. ny. stat. főtanácsos. Rakssányi Zol
tán ny. gyógyszerész, Rock Béla gépészmérnök,
dr. Szteliló Aladár ügyvéd, Tirts Rezső ny. közalapitw. cnlőtanácsos, dr. Uhlmann Lajos ügyész.
Wildliofer Ferenc péksegéd. dr. Zelenka Frigyes
kir. tanfelügyelő. Dr. Sijmez Jenő polgármester
és dr. Folkusházy Lajos h. polgármester fogadták
a küldöttséget. Az egyetemes felügyelő ur nemes
tapintattal, de igazi evangéliumi önérzettel szó
laltatta meg a kelenföldiek álláspontját. Vállal
kozott a küldöttség vezetésére, — úgymond —
inár csak azért is. mert látja, hogy a kelenföldi
templomépités ügye »nemcsak kelenföldi, hanem
<gyetomes egyházi jelentőségű feladat. A kelen
földiek számára ebben a kérdésben ütött a tizen
kettedik óra s hiszi, hogy ezt megérti, meghallj;!
a székesfőváros vezetősége is. Mert ugyanez a
megértés vezethette a székesfőváros közönségét
afckor. amikor felépítette a Kelenföldön a ró®,
katholikusok számára az uj templomot és a pap
lakot és bizonyára hazafias és magas erkölcsi
szempontok vezették akkor is. amidőn legújab
ban a római katholikus küldöttségnek, hét tem
plom- és plébánia telket igéit. Úgy a polgármes
ter, mint a h. polgármester a legszívesebb szavak •
ban biztosították az egvet. felügyelő urat, a kül
döttséget arról, hogy a kelenföldiek jogos és mél
tanyós kérését a legrövidebb időn belül igyekez
nek elintézni. A küldöttség tagjai azzal a fel
emelő érzéssel távoztak a városházáról, hogy
most az egyszer nem hiába jártak ottan, hogy
egyházunk élén olyan férfiú áll, akiben a nagy
elődök minden erénye és minden vezető energiája
testeit öltött újra.
A küldöttség tagjainak őszinte fájdalmára,
dr. Kaffav Sándor püspök nem lehetett ott ez al
kalommal, amikor a kelenföldi templomtelek sorsa
eldőlt, s amikor a szebb jövő reménye csillant fel
előttünk. A püspök ur ugyanis egyházunk képvi
seletében jelenleg Finnországban jár.
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A jótékonyságban
leleményes svájciak

a n n a k k ieg észítő je, a fo g la lk o z ta tó m ű h ely is l é 
tesü lh essen és m inél több sz e g é n y m a g y a r g y e r 
m ek is élv ezh esse az a k ció á ld á sa it.

Ha. m ajd valam ik or a m agyar nem zet tö rté
n etén ek ma íródó fe jezeteit a történ etíró papírra
v eti, azon n ép ek sorában, a m ely ek részv éttel k a 
rolták fel a m agyarság ü g y é t, a h ollan d nép n é v 
v el e g y ü tt a sv á jcia k k é lesz a le g e lső . A zok,
ak ik n ek
h ozzátartozói
fo gságb an
sín y lő d te k
és a fo g ly o k m aguk is h á lá s em lék ezetb en őrzik a
sv á jci v ö rö sk eresztn ek » érdekükben te tt n a g y
szo lg á la ta it. S h án y m a g y a r g y erm ek őrzi le lk é 
ben, m int leg k ed v eseb b em lék et, S v á jc k é p é t s
arra a m eleg szeretet re v a ló h ű ség es em lék ezést,
a m ely az a lp esi országkan a n n a k m ele g sz ív ű la 
k ói sziv éb ő l félé áradt.
A szam aritán u si szeretetm u n k áb an g y a k o r 
lo tt és le lem én y es sv á jcia k n a k m ost újabb ö tlete
tám adt, h o g y m ik ép en seg íth etn én ek az Ín séges
m a g y a r k ö zép o sztá ly o n és a sz e g é n y m agya r
gyerm ek ek en . E n n ek k er e sz tü lv ite le céljáb ól jö tt
B udapestre a m a g y a r g y e r m e k e k é v e k ó ta jó l is 
m ert, k e d v e s barátnője, S ch och W iesm an n Lujza
a sszo n y , e g y e lő k e lő sv á jci u rh ölgy. aki lelk e
v o lt az u g y a n ily e n irán yú m unkának Zürichben,
a m ely ott tá v o llé te id ejére szü n etel.
Zürichben hosszabb id ő óta á llt fenn az ú g y 
n evezett: se g é ly a k c ió ín sé g e s bel- és k ü lföld ön
élő sv ájci g y erm ek ek részéről, a m ely a M agyarországon élő, sv á jc i g y e r m e k e k e t v e tte k ü lö n ö 
sen m eleg pártfogásb a. A n y a g i eszk ö zeit ú g y te 
rem tette elő . h o g y eg y sz e r r e töb b ek en se g íte tt.
N yom orékok, sü k etek , v a k o k — o tth on iak ipari
term ékeiből, m ű v észek m ű tárgyaib ól, a középo sz tá ly h ö lg y e in e k háziipari m u n k áib ól vásárt
ta rto tt fenn. E zzel ela d á si le h e tő sé g e t te rem tett a
felso rolt p roduktum ok szám ára és s e g íte tt v e le az
illető k ö n , ak ik v isz o n t az e la d á si ár e g y b izon yo s
szá za lék á t az a k ció ren d elk ezésére b o csá to ttá k .
E bből és az a d o m á n y k én t b efo ly ó szö v et-, v á 
szon- stb. m arad ék ok b ól .ö n k én tes és fizetett m u n 
k a erő k et fo g la lk o zta tó m ű h elyéb en
g y erm ek m liá k a t k é sz íte te tt az a k ció . íg y e g y r é sz t h iv a tá so s
szak m u n k ások at fo g la lk o z ta to tt, k en y érk eresetet
b izto sítv a szám ukra, m ásrészt m ód ot n y ú jto tt
o ly a n o k n a k , a k ik id őt, m u n k aerőt ak artak
á l
dozni a n yom or e n y h ítésére, h o g y ezt m eg teh es
sék. A z ig y e lő á llíto tt gyerm ek ru h ák at aztán
széto szto tta az arra rászoru lt g y erm ek ek k ö zö tt.

A z a k c ió g ró f A p p o n y i A lb ertn é, g ró f Z ichy
R ezső n é, Dr. R a ffa y S á n d o m é, dr. R a v a sz L ász
Ióné és a b u d ap esti sv á jci fő k o n zu l n eje, K ienast
F eren cn é, v é d n ö k sé g e a la tt v é g z i n em es m u nká
ját. A m ajd k io sztá sra k erü lő g y erm ek ru h á k a t az
ily e n m unkában m ár b ev á lt e g y e sü le te k n e k b o 
csá tja ren d elk ezésre.
K. D.

H o g y a szeretetm u n k án ak e z t a n álu n k ism e
rétién, d e m in d en esetre ig e n áld ásos m ód ját v e 
lünk m egism ertesse és n álu n k is m egh on osítsa ,
azért jö tt B u d ap estre a n em esi elkü sv á jci ur
h ö lg y . Az ev a n g élik u s e g y etem es e g y h á z az e g y 
előre három hónapra te r v e z ett v á sá r célja ira szí
v esen b o csá to tt ren d elk ezésre h e ly isé g e t V III. Üllői-u t 24. ala tti házában, ahol S ch oeh n é egész n a 
pon á t -m egtalálható.
K íván atos len n e, h ogy m in él többen k e r e s
nék fel áruikkal, a d o m á n y a ik k a l és m in t v e v ő k
is. hogy a m ár m egin d u lt v ásár k ap csán , m int

Tisztuljunk meg!
Közéletünk és Írásunk
egészen elpápistásodofct
és elzsidósodott. Beszélünk és Írunk pap-, templom-,
harang- és orgona-,,szentelés“-|-ől, avatás, „szerzett
érdem ekről“, hűséges szolgálatok és „&ors“-ról, gond
viselés helyett. Újabban különösen a mi kálvinistáink
süTün „szentelnek“. Aztán pedig „uralkodásról“, „vezérkedósről“, lelkipásztori gondoskodás és önfelál
dozó szeretet helyett.. A győri énekes könyv is csak
úgy hemzseg a „sors“ kifejezésétől. A pápás ünnepek
mind állam iak is egyszersmind. A korm ánynak, főleg
a kultuszinak minden rendeletéi és intézkedései pedig
csakugyan a pápás egyházra vannak „szabva“, úgy
hogy minden állami intézet vagy intézkedés a klerikálizmus melegágya. Legalább hát mi m agyar pro
testánsok ne klerikalizáljunk, hanem nyelvben, be
szédben, írásban és cselekedeteinkben krisztianizáljunk. Ma az egyoldalú felekezetieskedés réme kisért
az evangéliumi keresztyénség rovására, és az önző
mammon szolgálatában a zsidóságnak hódolunk. Már
pedig két urnák szolgálni nem lehet. Á mammon j é 
zus szerint is az istenországának, m int a hit és a
szeretet közösségének legerősebb riválisa. Azért hát
tisztuljunk meg folytonosan és fokozatosan, egyéni
és társas vonatkozásainkban, s ami a fő: krisztianizálódjunk és ne felekezetie&kediünk. Esrv evang. ke
resztyén M agvarország — mondja találóan Duszik
Lajos — itt Európa szivében, a népek mérkőzésének
e véres arénáiában, az egész világTa áldás voln^. s
fénye, dicsősége úgy ragyogna, hogy a köröttünk
ólálkodó (rabló) külturátlan népek szeme elkáprázua.
ha reánk tekintenének, ü g y legyen!
Sz. M.

MMMMMM•••«•• ••*«••••*••• •••<>•••* MMM••••••
Orosz index. A z orosz b o lse v ista korm ány
elren d elte, h o g y a n é p k ö n y v tá r a k „a forradalom
és m ü v é sz e te lle n e s ir o d a lo m b tó l m egtisztittassa-^
nak. A k ise le jte z e n d ő k ö n y v e k m egsem m isite& sen ek v a g y csa k tud. akad. célok ra sz o lg á ló k ö n y v 
tárakban o ssz e g y iijte sse n e k , a n é p k ö n y tárakból
azonban e ltá v o lita n d ó k .
E zek sorába
tartozik
Platón, Kant, Kitsche, a Korán, a Talmud, és a
4 evangilium. E rre ta lá ló a n m o n d ja a n ém et Vor
w ä r t s ..Boldog* M etternich! e z e k k e l az orosz in 
té z k ed ések k el szem ben a T e irodalm i ren d eleteid
a szab ad szellem n ek s a k u ltu rá lis fe lv ilá g o so 
d á sn a k v a ló sá g o s m in ta k ép ei.“ Mint o lvassu k .
M oszkvában e g y k ü lö n a th eista színház is á ll az
eg y h á z és a v a llá s ellen i p rop agan d a szo lg á la tá 
ban. H á t ez m ár v a ló sá g o s őrjön gés, — m oral insa n y tiü H o v á fog v ezetn i ez a m o d em lucziferi
szellem !?
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EGYHÁZI ÉLET.
Milyennek szeretném ütni lapunkat? Hútor, öntuda
tos, gerinces, harcos orgánumnak. Fel kell tárni egyhá
zunk ktilsö és belső bajait. „Kritika nélkül egy lap alig
ér valamit a nullánál. Kritikát kell gyakorolnunk
önmagunkkal, az állammal, a többi felekezetekkel szem
ben. A harc a lapnak legyen eleme. Harcolni kell az
evangélikus ideálért: az evangélium megvalósulásáért.
Az ilyen szellemben dolgozó vérbeli evangélikus irók.v
össze kell gyűjteni s őket megszólaltatni. A missziói ro
vatot állandóan fenn kell tartani. Történészeinkkel
hosszabb lélekzetíi tanulmányokat. íratni. Folytatásos
tárcákat közölni. Sokszor akarom még olvasni, Keme
nesalján, ennek a kis lutheránus országnak a szülöttjét:
Porkoláb Istvánt, aki csodálatos összekovácsolódása a
magyar öserönek és protestáns szellemnek. £n obbe a
képkeretbe sűrítettem össze lapunkra vonatkozó kíván
ságomat.
Gaál József.
Theológiai fakultásunk életéből. A m. kir. Erzsébet
tudományegyetemen az 1923—2-1. tanév II. telére szól*
rendes beiratkozások január 31-ig tartanak. E határidőn
túl február 10-ig a kari dékánok, február KMöl 18-ig
pedig az egyetem rektora engedélyez kellően indokolt
kérelemre utólagos beiratkozást. Az evang. hittudoméuvi karon január 21—26-ig lesznek a beiratkozások.
A beiratkozások alkalmával fizetendő dijak és ille
tékek a kővetkezők: Tandij 180.000 K, H vagyontalan
köztisztviselők gyermekei a félévi tandíjnak ’í-ét, 43.000
koronát tartoznak fizetni. Iktatási dij 10.000 K. könyv
tári dij 3000 K, az egyesületi illeték 3000 K, az adminis
trativ nyomtatványok dija 12000 K és a rendelkezési
alap dija 2000 K. Ezen dijak befizetése alól felmentés
nek helye nincs.
Tandijmentességi kérvények január 18-ig nyujtan
dók be a karok dékáni hivatalába. Akik még nem vol
tak hallgatói az egyetemnek, január 15-ig, az evang.
hittudományi karon pedig január 20-ig folyamodhatnak
felvételükért.
A kelenföldi templomalapra az 1924-ik évben
évben adatkoztak: Kesseril Jolánka 100.000.
Pfaff Ottó 50.000, Pellegrini Albemé 50.000.
Barkó István és neje 25.000, Strohmayer Rezsöné
25.000, Thierring Gyula és neje 20.000. Wagner
Oltó és neje 20.000, Csányi Károlyné 10.000.
Dráskázy Lajosné 10.000, Hajts Matild 10.000.
ifj. Kallivoda Ferenczné 10.000. Milde Józsefné
10.000, Pakányi Ferenc 10.000. Pusztai József
10.000 K. Ulmer Ilona 10.000. Bachó Vincénó
5000 , Hagyó Károlyné 5000, dr. Fleinlein Istvánná
5000, Bakssányi Zoltán és nejt* 5000, fizv. Hedry
Bertalanná 4000,
Farkas
Istvánná
300Ó.
Schwendtner Mihályné 3000, Szabó Aladár 3000,
Tóth Károlyné 2000, Gaál Zsuzsanna 1000, Melekus Zsuzsanna 10 cseh koronát és Hellerung Gá
bor 600 K-t.
A Bethlen Szövetség január 9-én tartotta véglege*
megalakulása előtti utolsó vacsoráját az országház ét
termében. Meghatóan jóleső volt látni a 22 éves múlttal
bíró Bethlen Gábor kör ö9zbehorult hajú legrégibb tag
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jóinak találkozását a kör volt hajdani és jelen tagjai
nak a koszorújával, akik közül többen vidékről is fel
jöttek erre a találkozóra. A lelkes protestáns gárda
nagy örömmel hallgatta meg Barla Szabó József nem

zetgyűlési képviselő, a szervező bizottság elnöke beszü^
mólóját az előkészitési munkálatokról, amelynek orosz
lánrúszét dr. Bánóczy Béla, vállalta magára. Majd c
vezérek közül dr. .Miklós Elemér, Szabó József nemzet,
gyűlési képviselő és többen, majd dr. Veress Jenő theol.
akad. tanár. dr. Csengődj* i.ajos és mások foglalták sza
vakba azokat a törekvéseket és eszméket, amelyeket a
Bethlen Szövetség zászlója fog megtestesíteni. A protes
táns intelligencia teljes tömörülését célzó Bethlen Sző
vetségTo ezúton is f»*lhivjuk evang. egyházunk vezető
köreinek figyelmét.
Debrecenben 24 árva részesült évi 3—3 mázsa búza
segélyben, azonkívül fedezve lesznek az iskoláztatása«!
járó kiadásaik. Dec. 23-án templomi karáesonvfa-ünne
pély volt, mely alkalomból az összes 140 gyermek vals
melye* kis ajándékban részesült. A cipő-, ruha kiosztá*.
valamint a többi szegények megajándékozása külön, nem
a nyilvánosság előtt ment végbe. Erre a célra készpénz
ben befolyt 980.750 K a természetbeni adományok mi
nimális értéke 700.000 K. A német testvérek támogat*
sára befolyt 150.000 korona.
Protestáns bál. Hétfőn Laitották a Gellert szállóban
a protestánsbáli háziasszonyok tiszteletére rendezeti
..Ismerkedési teát*, amely igen fényesen sikerült. A ren
dezőség a legszebb reményekkel eltelve tekint a f. hó
20-án a Vigadóban megtartandó „Protestáns liálra .
nmeljrre már étidig is igen sokan bejelentették megjel*
uésüket a protestáns társadalom előkelőségei közül. A
tendezöség.

A Deák-téri konfirmáltak egyesülete jan. 13-án tar
totta első összejövetelét, amelyen szép számmal jött
össze az evang. ifjúság. Steiner Lajos felolvasott, Kóny'.
Jolánka szavalt, Vojtka Xénia zongorázott, majd dr.
Csengődj- L. irásmagyarázata után ének és I^engvárj
Jucika imája fejezte be az összejövetelt. A betegsége
miatt lemondott Gombos Lajos titkár helyére Steine'Lajost választottuk meg egj*esületi titkárnak, akinek
ügyszeretetéről és képességeitől sokat várhatunk.
Az Evang. Luther Szövetség Cegléden dec. 16-án
vallásos délutánt rendezett a fütött templomban.
Dr. Oppel Jenő fögimn. tanár, prosbitvr mondott
nagyhatású beszédet a Pénz és a protestantizmus
elmen. — Iluszonharmadikán karácsonyfaünnepélyt
rendezett. A Nöegylet buzgó tagjai mintegy másfél
millió koronát és azonfelül természetbeni adományo
kat gyűjtöttek össze a gyermekek megajándékozására. Az összes gyermekek valláskülönbség nélkül
részesültek az ajándékban, sőt az evangélikus kato
nák és csendőrök is. Az ünnepi beszédet Aloxy Lajö^
tn.-felügyelö mondotta. Mindkét ünnepen a helyi
lelkész imádkozott, az egyházi dalárda szép éneke
ket adott elő Mayer József karnagy vezetésével s
közben tanulók szavaltak. A Szövetség a téli hóna
pokban nehány vallásos estélyt rendez, amelyen Zó
lyomi Pál albirtii, Magócs Károly irsai lelkészek.
Gombos Ernő földbirtokos stb. fognak előadásokat
tartani.
Akinek teljesedett a kívánsága. A nagy lutheránuBékósesabáról származott Szolnokra egyik idős test-
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vérnőnk s már évtizedek óta várta, mindig várta,
hogy néki ev. lelkész szolgáltana ki az Ur szent va
csoráját. Egy rideg téli reggel valóban is megjelent;
a lakásában az ev. lelkész, m agával hozva az Ur szent
vacsorájához szükséges kegyszereket. Az őrömnek
és boldogságnak kitejezhetetlen vonásai vibráltak a
jó ev. testvérnő arculatán. H álatelt szivvel m ondott
köszönetét a jó Istennek, hogy sikerült a belső vágy,
hogy részesülhetett késő vendégében ev. szertartás
szerint az úrvacsorájában.
Cegléden. Az egyház, amelynek lélekszámúi a vá
rosban nem több 900-nál, mintegy 10 millió költség
gel kijav íttatta a templom tornya hőperem ét és azo
kat horganylemezzel vonatta be. Ugyancsak tetemes
összeget költött a többi egyházi épületek tataro zá
sára és jó k arbantartására is. A nagy kiadáshoz a
híveknek nem kellett semmivel sem járulniok a ki\á n t összeget az egyház vezetőségének előzetes, elő
relátó és okszerű gazdálkodásra és takarékossága
terem tette elő. Az egyháztanács, illetve a közgyűlés
egyhangúlag valorizálta az egyházi tisztviselők készpénzfizetését. Amikor a lelkész 800 K -ját 20, a taní
tók 666 K -ját 10—10 mm. rozsra értékelte át. Törteli
Lajos lelkész nem reflektált a 20 mázsa gabonára,
csupán 10-re tarto tta fenn jogigényét, de kijelen
tette, hogy azt sem veszi fel, hanem annaík minden
kori értékéből évenkint alapítványt tesz az egyház
nál evangélikus célokra, igy a tőkét az egyháznak
soha sem kell kifizetnie, csupán a kam atokat. Az
egyháztanács hálás köszönettel vette lelkészének
nem mindennapi önzetlen jótékonykodását.
Rákoskeresztúron Gróf Vigyázó Ferenc édesanyja
gróf Vigyázó Sándorné sz. báró Podm aniczky Zsu
zsanna emlékére 230.000 K-t ad o tt a szegények tám o
gatására, am it 22-én fog az egyház ünnepélyesen ki
osztani. — A nemeslelkü adomány önmagában hord ja
jutalm át és azokban a hálakönyekben, amik a megsegittettek szemében csillog.
Adakozás a német hittestvérek segélyezésére. A
sajókazai evang. egyház gyűjtést eszközölt saját köré
ben, mely gyűjtés érdemes egyházíelügyelője, báró Radvánszky Kálmán 100.000 koronás adományával kerek
egy negyedmillió koronát eredményezett. Tekintve, hogy
u hívek zöme törpebirtokos és bányamunkás, az ered
mény igen tekintélyesnek mondható. A gyűjtött összeg
egy harmadával a, lichtenstein-allnbergi gyülekezet segé
lyezésére siettek, egy harmadával az-ulmi Gusztáv Adolf
nőegyesülettel óhajtották hálájukat némi kép leróni,
amennyiben nevezett nőegyesület 1861-ben a sajöfcazai
egyháznak urvacsorai edényeket adományozott, egy har
madrészét pedig a hallei Francke-féle árvaháznak ju t
tatta. Isten áldása legyen az adományokon és az adako
zókon! Hasonló gyűjtések tegyenek bizonyságot afelől,
hogy a magyar nehéz helyzetében sem felejti el azt, ha
vele jót tettek.
Adományok a Protestáns Orsz. Árvaházra. Báró
Radvánszky Albert 50.000, Kozma Ferenc kormánylőtanáesos a „F u tu ra“ nevében 50.000. A budapesti
ág. hitv. ev. főgimnázium ifjúsága Oppel Imre tan ár
buzgó felhívására ruhanem űt és 37.000 koronát.
Boczkói Biró László dr. 20.000 koronát tagdíjul az
1924. évre és 10.000 koronát egy beteg leány részére.
Beczkói Biró H enrik,*a Ferenc <József-rend tisztje
20.000 koronát tagdíjul az 1924. évre. Jak ab Gizella
kubai lakos, volt növendék gyűjtése 960.000, Zsig
mondy Dezső 50.000, Benkó \ iktor lelkész, volt
növendék 49.500, Király Tibor dr. ügyvéd, volt nö
vendék 100.000 koronát.

A protestáns társadalom Cegléden az egyik helyi
iapot átvette és kifejezetten protestáns hetilappá ala
kította át. A főszerkesztői tisztségre Törteli Lajost
ev. lelkészt kérték fel, aki azt készséggel el is vállalta.
Szobor-leleplezés. A Bpesti Iparosképző Protestáns
Egylet alapítójának Láng Mihály D eákvári ev. espe
res-lelkésznek a szobrát f. hó 30-án leplezik le az Egy
let nagytermében.
Szeretetvendégség. Az Ifjúsági Thurzó György
Egyesület decemberi szeretetvendégsége Lavotha
Jánosné úrnő pompásan feldíszített karácsonyfája
alatt folyt le, mintegy 210 résztvevővel. Dr. Deák J á 
nos egyetemi tanár imádságával kezdődött és a vál
tozatos gazdag műsor sok gyönyörűséget szerzett az
ott m egjelenteknek.
A „Lutheránia“ gyermek-énekkar csalogánya. Egy
buzgó egyháztagunk, aki a gyerm ekénekkar előadá
sait élvezettel hallgatta mindannyiszor, kedves meg
lepetésben részesítette Barna Irént, árvaházunk nö
vendékét, mint az énekkar tagját. Levélben küldött
neki, a levélíró szerint: az énekkar csalogányának egy
Krisztus-fejjel ellátott ezüstmüvü amulettet elisme
rése jeléül és buzdításul. A tanítvány dicséri a mes
tert,: Mendől Ernő énektanárt.
Iskolából — korcsma! Hihetetlenül hangzik, pedig
úgy van. Egy községnek korcsmáját megvette egy gyári
vállalat o munkáslakásokká alakíttatta át. A falu felfolyamodással élt ez ellen, de hiába a korcsma hajlék
nélkül maradt. Erre a bölcs kupaktanács arra a gondo
latra jött. hogy az iskolát lehetne a korcsma céljaira le
foglalni, mert a gyermekek könnyen eljárhatnának a
szomszéd község iskolájába is! Ehhez a hírhez annak
beküldője csak ennyit fűzött: felháborodunk azon, hogy
a megszállott területeken iskolákat zárnak be a „hódí
tók“, de azon nem ütközünk meg, hogy egy község elöl
járósága ilyen gondolatra jön. És sajnos — nem egyszer
tapasztaltuk, hogy elsőbb a korcsma, mint az iskola s
igy nem lehetetlen, hogy jelen esetben is az iskola huzzn
a rövidebbet. Mikor lesz ez máskép?. . . Mikor csuknak
be minden korcsmát, hogy iskola legyen minden község
ben!? (A Józanságból.)
Kulturmisszió. Pilisi Márton Mezőberénybő! a po
gány misszióra 11 ezer koronát adományozott. Ilyen ado
mánynak önmagában megvan a maga értéke és jutalma.
Felhívás! Evangélikus ifjúság! Az érett evangélikus
ifjak -és leányok köre: a Deák-téri Luther Szöv. ifjúsági
szakosztálya. Iratkozzatok be és segítsétek megvalósí
tani emelkedett céljait,
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest, VI.,
Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.
A kiadásért felelős: Dr. CSENGŐDY LAJOS.
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Szerkesztésért felelős :

Dr. CSENGŐDY LAJOS
Kiadja : A LUTHER-SZÖ VÉTSÉG.

Jogunk az élethez.
„Senkinek, gonoszért gonoszai
ne fizessetek“. Róni. 12. r. 17. v.

„Mindem hatásnak megfelelő ellenhatás felel
meg'* — mondja a természettudomány egyik
alapvető törvénye. De nemcsak a természet, a
szellem világában is érvényesül c tétel.
Egész társadalmi életünk, a jog, az erkölcs,
erre a bázisra épül. S nem ok nélkül. Hiszen, ha
— hogy többet ne mondjunk — ezt a szót, hogy:
..büntetés** kikapcsoljuk az emberiség mai életéből, oly pillért vészit el, amelynek .hiánya,esetén
hanyat-homlok omlanék össze világunk. És mégi
Ebben az ilyen világban is meg lehet és meg
kell tanulnunk a J e lk i élet “ legfőbb törvényét:
..senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek.““
Az állati visszamarás jellegét magánviselő
emberi cselekvésnek nincs helye a „Lélek orszá
gában“. Ebben az érvényesülés útját nem a viszszavágások, a bosszuállások szúró bogáncstövisei,
lianem a megboc síi tások, megértések, bár s o k 
szor fájdalomtalajból nőtt fehér liliomai övezik.
Ezek illata, ezek tudata, oly sok mindent feled
tet, oly sok mindent eltakar, mögöttünk, alattunk
hagyni késztet, miközben mi emelkedünk fölfelé,
mindig fölfelé a lelki fejlődés keskeny, meredek
utjain az Istenhez közelebb.
Amennyiben ez nemcsak gondolat, nemcsak
ábránd, nemcsak imperativum, hanem realizál
ható, megvalósítható potencilitá.s, lehetőség, —
annyiban van létjogosultsága az evangéliumnak.
És ezzel együtt a tiszta evangéliumi egyházá
nak is.
Ha fel tud egyházunk mutatni olyan kin
cseket, amelyeket ennek az ilyen tiszta lelki élet
nek a köréből bányászott ki, s ha ezekkel ugy
tudja az egyes emberek, a társadalmak, a nem
zetek életét gazdagítani, amint senki és semmi
más, úgy van létjogosultsága.
S ha nem tudja . .. ?
Erre most ne válaszoljunk.
A világ, az emberiség, vágyakozik e szellemi
kincsek után! Ezerszer jaj nekünk, ha világukba
még az evangélium egyházán keresztül sem egye
nest és zökkenő nélkül vezet az ut!
Pedig e zökkenőkről is. de 9okat lehetne
imi!

Előfizetési ár negyedévre 5000 K
Egyes szám ára 500 korona.

Hirdetési árak m e g e g y e z é s szerint.
P ostatakarék c h e q u e - s z á m : 1290.

Evang. egyházunk
szellemi mérlege
Luthardt lapja, a közismert „Alig. Evang.
Luth. K.-Ztg. jelen évi első 2 számában közzé
tett „Vorwort“ (Elősló) c. vezércikkében egy
részt a háború okozta iszonyú ny’omoruságára,
másrészt egyházunk egyetemességét kifejező
eiseuaehi világkonventre való folytonos utalással
e mérleget a következőkben állapítja meg:
1. Híveinknek az Isten után újabban folyton
növekedő vágya, mely bár kisebb körökben, ha
tározottan vallásos ébredésre és talán erkölcsi
megtisztulásra is mutat.
2. örvendetes haladás észlelhető a kijelentés
hitiéinek tudományos theo légiójában, mely az
evangéliumot a tudományos kritikával is egyvdüi
üdvözítő isteni erőnk és hatalommal igazolja,
3. Mai fiatal theol. világunk, mint Krisztus
élő bizonyságtevöje, uj papi nemzedéket igér,
mely* munkás evang. életet akar és közöl az egy
házban.
4. Mai kér. ifjúságunk benső személyes von
zódással elsajátított életideálját csak a Krisztus
ban látja.
5. örvendetes jele jelenkori evang. egyhá
zunknak az újból fölébredt kér. felebaráti szeretet
érzelme és cselekvősége is. A milliókra és bil
liókra rugó amerikai, holland és északi adomá
nyok a szerencsétlen németek és oroszok javára
abban a mai istentelen és erkölcsileg romlott v i
lágban is „Krisztus és a kereszténység örök dicsekedése“ ,ós legújabb egyháztörténetünk egyik
legszebb lapja. Evang. egyházunk, mely közel
állóit ahoz, hogy egyházközönséges emberi vallá
sos társulat szinterére süly'ed jen, ma ismét isteni,
megmentő, megváltó és üdvözítő hivatásának ma
gaslatára, s igy’ az első tanítványok és első ke
resztyének munkásságának közelébe jutott. Ha
valamikor Hase, a nagyr egy’háztörténetiró azt
irta, hogy „a keresztyen ség története annak leg
fényesebb apológiája“, úgy ez a megállapítás
minden kisebb vagy nagyobb kilengéseink dacára
napjaink evang. egyházi keresztvénségére is vo
natkozik.
,
Az eisenachi világkon vent megmutatta, hogy
egyházunk máig is az egész világot átölelő isteni
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világfelfogása, krisztusi tana és hitvallása, gaz
dag egyházi énekgyüj töm énye, m élységes és
klasszikus kátéja, és páratlan ima-irodalma és
élete a kérésztyénség igen nagy részének közös
.javát képezi.
Döllingerrel, a nagy német kath. egyhá-ztör
ténetíróval valljuk, hogy Isten országa terjesztése
müvében minden kér. vallásfelekezetnek van
valami különös gond visel és szerű elh ivatottsága
és hivatása az em beriség életében. Az egyiknek
alkotó keze, a m ásiknak gyors lába, a harm adik
nak éber szeme van. Ha nem tévedünk, evang.
egyházunknak az éber ebei- szem k egy elemad o
niánya jutott isteni osztályrészül, m ely, m int an
nak története, főleg az újabb és legújabb német
prot. tehológiában is igazolja, a hamis tanok fe l
ismerésében s a tiszta evangélium i tan m egőrzé
sében végzi hivatásos m isszióját, m ig az amerikai
üdvintézm ény, am elynek tiszta evangélium i élet- és
lütheránusság az áldozatos krisztusi szentm üvek
ben és a politikai izü kálvinizm us a társas k ö
zösségi élet evangólizálásúban végez istennek
tetsző és embernek szolgáló áldásos m unkát. E z
zel az evangélium i m unkával előkészítik m ind
annyian „az urnák ú tját“ és hirdetik Kálvinnal
az istennek szuverénitását a földön.
Azért azonban jellegzetes sajátosságunk to
vábbra is az alázatosságban legyen , am elynél
fogva mi evangélikusok, bár Luthert, tiszta k e
resztyén jellem nek tartjuk, nem hirdetjük, mintha
mi volnánk „a világon a legfölségesebb, a le g 
tisztább és a legdiadalm asabb keresztyén vallásforma“. m int ref. testvéreink önmagukról a ka-
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Látom a homály mint növekszik,
s a cél messze!. . . elvesz Parnassiis ormán;
mindhiába lázongnék, tiltakoznám,
pedig tán álmom sem volt eddig.
Ennél szebb sohse volt!
Elérhetni mi sem riasztott,
fantomokkal hogy viaskodtam érte!
szivemnek is hullt itt-ott dacos vére,
és arcomra vont furcsa maszkot
a halott fényű hold . . .
Most fáradtan — felén az útnak —
(jaj mert erőm a ködgomolyba veszve; —
köd, mindenütt. . . s sikos szírt meredi kje!)
engedd, hogy pléd leboruljak:
véged ért a futam . ..
Fclleget jár, tüzes szekéren,
ki fölemel s majd befed biztos kézzel
a valóság durván hő köpenyével;
Hogy értem egyszer visszatérjen, —
d engedd meg Uram!
S. Pohánka Margit.
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tholicizmushoz hasonlóan szüntelen
állítják.
Krisztus keresztjét is hordozzák a kér. vallásfele
kezetek a földön.
Dr. Szlávik Mátyás.

Milyen férfi eszményképe legyen
ma a magyar fiatalságnak?
készlet nagymegyeri vitéz Raics Károly tábornoknak
a M. E. F. 0. Sz. gyűlésén tartott előadásából.
A bennünket, közvetlenül övező ellenségeink félté
kenysége, irigysége és főként bosszúvágya a nagy hábo
rúban oly hősiesen küzdött, de — sajnos — öngyilkossá
volt magyar nemzetet még a porig is megalázta. Ellen
ségeinknek teljes ,megsemmisítésünkre irányuló akarata
abban nyilvánul, hogy kiölni igyekszik a magyar nem
zetbol minden olyan magas erkölcsi értéket, mely az ő
nemzeti létét ezer esztendőn keresztül biztosította,. A ma
gyar nemzet ilyen körülmények között élete jogaién
harcol, melyet tőle senki ezen a világon meg nem tagad
hat. Olyan őnfentartási és nemzeti küzdelmet viv tehát,
amilyent még soha sem vívott annak előtte. Anyagiak
hijján ezt a harcot olyan területen akarja megvívni, me
lyen teljhatalmú ura akaratának: ez pedig az ő lelkének
a világa. Belátja azt, hogy feltámadásának útja csak a
lelkén vezet keresztül. Ezt a ielket. akarja tehát erőssé,
ellentallóvá tenni a közelmúlt, azon szomorú tapasztalása
és tanulsága alapján, hogy miként egy- hadsereget előbb
lélekben kell legyőzni, hogy megsemmisíthessük, azonkóppen egy nemzetnek is először a lelkét kell megvon
tani, ha azt tönkretenni akarjuk. Ha pedig ez igy van.
akikor viszont az is igaz, hogy egy nemzetet előbb lélek
ben kell megerősítenünk, ha azt akarjuk, hogy feltá
madjon.
Én pedig most Magyarországon a török hódoltság

Nagyok voltunk
Részlet dr. Havas Rezső ..Fényben“ c. trilógiájából.
Nagy Lajos 1358. febr. 18-án vonult be Zárába,
ahol Velencével békét kötött, amely Velence nagy meg
aláztatásával járt. Hogy Velence mily eszközökkel pró
bálta ezt elkerülni, arra vonatkozik az alábbi részlet.
Angela a velencei követ nővére. Csákfi Nagy Lajos telj
hatalmú megbízottja.
Angela: De te Anjou Lajos megbízottja
vagy és most bátyámmal, m int a velencei köz
társaság1 kiküldöttével m egkötöd a m inket m eg
alázó és szörnyűséges békét.
Csákfi: Ú gy van, de . . .
Angéla: Fáj. kim ondhatatlanul fáj, a k a
dályozd meg.
Csákfi: Mondd, hogy merjem ki kanállal a
a tengert, hogy Dalm ácia legnagyobb hegycsú
csát körmömmel vájjam szét és öröm est m eg te
szem, de amit most kérsz, az őrület.
Angela: H allgass ide. Dalmáciát elveszitek
tőlünk. H ogy kérheted akkor, hogy én mint h it
vesed m enjek Magyarországba, mikor V elencé
ben keserűség tölti el a lelkeket és az ősrégi Forlani-család átkozni fogja bátyám at?
Csákfi: Még m indig nem értelek. Mit kívánsz
tőlem?
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időszakára gondolok, melynek vezéralakja a szigetvári
hős ma is eszményképül választott dédunokája, Zrínyi
Miklós gróf, a költő és hadvezér volt. ö az ő fő müvé
ben, az Obsidio Szigetiaua“ (Sziget veszedelme)-ben
először hangsúlyozta, hogy a bünbcesctt és bilnhödő nem

zetet csak a saját erényei válthatják meg az örök
láltól.

ha

Zrínyi volt az. aki nemzetét a tcepedtaégböl fölráz
ván, benne a török uralomtól való megszaliadulás gon
dolatát állandóan ébrentartotta. Ezen eszméje fent emlí
tett munkájában gyönyörüeu kifejezésre jut, midőn a
magyar erkölcsi erejének. összetartásának felgerjesztését,
az ország felmentését, a török liatalmúnak a megtörését
ttizi ki céljául, ősét annak példája gyanánt tünteti fel,
hogy a rendkívüli erkölcsi erő, melyet az Isten segít,
aránylag csekély anyagi erőt is milyen hatalommá étnél
hét. Bár ő az ország területét fegyverrel akarta vissza
szerezni, de csak akkoT, ha a nemzetet erre a feladatra
•éőbb erkölcsileg alkalmassá teszi.
Zrínyi mélyen a jövőbe látó, biztos tudáson és ma
gas erkölcsi képességeken alapuló tiszta ítélettel biró
férfiú volt, ki jogosan bízott önmagában és a végre
hajtáshoz elengedhetetlen erős akarat és erély felett in
rendelkezett. A haza minden hü fiának öt férfi esz
ményképe gyanánt kell választania.
Néki azonban nem adatott meg az. l»og> uenrzeíét
önerejéből felszabadítsa a török iga alól.
Az a másik eszménykép, akit a magyar ifjúságnak
követnie kell, már más világban ól. AUaméletünket a
19. század elején az elaggás és az enyészet fenyeget'.
Az állami reformok végrehajtása a rendi kiváltságok
ban nagy nehézségekre talál, egyedül az irí »dalom az.
mely az emberiség haladásából meriti erejét és jogait.
Ilyen reformküzdelmek között lép fel Széchenyi István
gróf, aki a külföldön szerzett tapasztalásait nemzete ja

Angela: Ha szeretsz, ha akarod, hogy tiéd le
gyek. ha akarod, hogy boldogok legyünk, bird
rá Lajos királyt, hogy mondjon le Dalmáciáról.
Ha Velencét elszakítják Dalmáciától, akkor szét
ütitek a szivemet és a mi frigyünket is. Aztán
úgysem tarthatja meg. Amint visszatér Magyarországba, Velence ürügyet talál, hogy megtörje
a békét, itt terem hatalmas hajórajával és vissza
foglalja a dalmát szigeteket.
Csákfi: Dalmácia ősi jogon a magyaroké.
Kálmán királytól Anjou Lajosig az volt és m a
gyar lesz most is. Reszkessen Velence, lm ellens7yegül a király akaratának. Lajos tizenhét orszá
got tart féken eszével és kardjával és Velence
Nápoly sorsára jut, ha vele ellenkezni mei^
Angela: Álmodó!
Csákfi: Hát álmodó vagyok. A magyar most
álmodó. A világuralom álmát álmodja és az be is
teljesül. Három tenger mossa országunk partját
és a hulló csillagok mind magyar tengerbe hulla
nak. Miért ne álmodhatnánk mi is és miért ne
vágyakozhatnánk a fénybe és a magasságba? A
magyar ütőerek nem úgy lüktetnek, mint a töb
biek és a magyar vér nem olyan piros, mint a
többi? Lengyelország, Vörös Russzia, Moldva.
Szerb. Horvátország, Dalmácia büszkén vallja
urának a magyar királyt. Anjou Lajost s fehér
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vára értékesíteni igyekezvén, a nemzeti felemelkedésnek
három feltételét szabta meg. Ezek pedig:
a) a komoly magábaBZáUás.
b) a hiúságokról lemondás és
c) a kemény napi munka.
Magyar ifjusaág! Ti vagytok elsősorban hivatva
arra, hogy a kemény napi munka értelmét és értékét a
köztudatba belevive, annak becsületet, tiszteletet és teköt
télyt szerezzetek.
Az csak ily módon válhatik Széchenyi szerint a
nemzeti felemelkedés kétségen kívül
leglényegsebb
feltételévé.
Miként látjuk, tehát Széchenyi is az erkölcsi erők
hatalma« gözekéjóvel akarja előbb a „magyar parlagot“
felszánfcuű. mielőtt abban a magyar jövő számára vetni
szeretne. Neki is. miként Zrínyinek, elsősorban a nem
zet erkölcsi nevelése a főcélja, egyedül ezt tekintvén
biztos alapnak további szándékai megvalósítására. Na
gyon valószínű, hogy Széchenyi a XIX. század elején
dúló német szabadságharcok erkölcsi hatása alatt áll.
Ezek a harcok pedig Kant erkölcsi elveinek az ifjú
ság n ev ek -e terén vak) értékesítése révén, főként pe
dig a bccsflletérzés kifejlesztése árán, továbbá a nemzeti
és faji öntudat mélyítésével a győzni akarás, az idegen
járom alól való megszabadulás gondolatának eszközei
voltak. Szinte lehetetlennek tartom, hogy azok a rend
kívüli ese ények. melyek végeredményben Napoleon
bukását okozták, gondolkodóba ne ejtették volna Szé
chenyit és azok tanulságait a mi viszonyainkra alkal
mazva. értékesíteni ne törekedett volna.
Ék én most. jelenlegi helyzetünkben különösen a

becsület érzés kifejlesztésének rendkívüli szükségessé
gérc és óriási horderrjérc akarok rámutatni. Mert igen tisztek hallgat óság — higyjék meg nekem, hogy
nálunk uóndaddig. mig a becsületnek, a komoly, meg
bizható munkának a becstelenséggel, vagy a felületes

liliomot mindenütt ismerik, a havas lengyel fen
síkságon épp úgy, mint a Vezuv lankáin, hol a
sziklás talajon tüzes nektár terem. A Keleti ten
gertől a Fekete tengerig terjed a magyar biroda
lom és nincs hatalom, amely Lajos adriai terveit
meghiúsítsa!
Angela: És a szerelmed? (Hozzásimul.) A
t< szerelmed sem? ....
Csákfi (Visszatán törődik): Az én szerelmem
tiszta és becsületes.
Angela: Tőled függ, hogy most minden v a
lóra váljék. Királyodnak egy ékkő Dalmácia, hul
la jtsd az ölemlre. akkor l>oldog leszek.
Csákfi (Izgatottan felugrik és le-föl jár a
teremben): No tégy őrültté, ne követelj őrültsé
geket, Angela! Nem csalhatom meg királyomat.
Nézd. mily forró a homlokom, ne vonj kinpadra.
Angela (Csákfihoz lép és hozzásimul): Pedig
én szeretlek, forrón szeretlek. Csákfi!
Csákfi (Megöleli):Adj hát. adj egy mentő
gondolatot.
Angela (Karjából kibontakozik): Mentő
gondolatot? . . . Megvan!
Csákfi: Mondd!
Angela: Velence gazdag, nagyon gazdag, a
dogepalotában a termek szinültig arannyal van-
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léha munkával szemben mindenütt érvényt nem szerez
nek; mig azok nem diadalmaskodnak utóbbiak potemkinszerü értéke felett; mig azok az őket megillető erkölcsi
magaslaton mindenki részéről tiszteletet nem váltanak
ki; mig a becstelenség és a léha munka jobb megélhetést
biztosit a becsület és a komoly hazafias munkával
szemben; amig a keresztyén irányzatnak a Krisztusi
evangélium szerinti becsületes kiépítésén és annak min
den hivatásba erővel teljes bevitelén mindenki munkál
kodni meg nem szűnik, amíg tehát a ke re szty é n erkölcsi
elvek m inden egyéb világnézettel szem ben a m aguk
teljességében nem érvényesü ln ek: nemzeti feltámadásról

komolyan beszélni sem lehet. A minden tekintet és kiméletnélküli tisztitó munkát Önöknek kell majd az
életben, megközelíthetnem jellemük bev miete? példájával
megkezdeniük.
Ismét csak Széchenyit idézem, aki azt mondja, ,.a
keresztyén vallásit nemzetek és népek során kívül e
világon sehol sincs igazi civilizáció és sehol nem létezik
általános előmeneteli vágy és polgári erényekre alapí
tott tiszta haladási szellem.“
Igen t.iszídt hallgatóság! M? kivételes viszonyok
között élünk; ez pedig azt jelenti, hogy minden intéz
ményünk működését és életképességét azon alapon
vizsgáljuk •'!. hogy a történeti Magyarország visszaállí
tását céljához t-s tehetségéhez képest miképpen szol
gáljad Mert ha nem, vagy nem kellő fokban (szolgálja,
akkor nemzeti szempontból életképtelen. — „A haza min
denek előtt“ elvén engednünk kell tehát — legalább
ideiglenesen — azon fölfogásunkból, melyet a szokásos
viszonyok kőzett helyesnek fogadtunk el. Az ilyen fel
fogás a nagy hálcru és az azt követő forradalmak meg
rendítő tanulságai alapján már nem állja meg helyét.
Mlniaka,fásunk ma más szabályokat kíván, melyek eddig
teljesen elhanyagolt, egészség szempontjából ki nem
használt területre, a testnevelésre irányítják a figyel
n e k inegTtikva és a k ö z tá rsa sá g kész a ra n n y a l
m eg v ásáro ln i a
békét. H a d ik á rp ó tlá su l o ly
pénzösszeget fizet L a jo sn a k , m ellyel eg'ész sere
g e k e t ta r th a t fenn. Menj a k irá ly elé, v e d d ő t rá,
hogy fogadja, el ezt a v á lts á g d íja t. L ajo s rosk adó szek erek en viszi m a jd m a g á v a l V elence
a r a n y á t . . . (Csákfi v á llá ra dől). T e p ed ig m a g a d 
d al viszed A ngélát.
C s á k fi:
É s én itt hagymám b ecsületem et.
Nem, nem az a r a n y a k é rt k ell n e k ü n k D alm ácia,
hanem a te n g e ré rt. Tele ra k h a tn á to k a dogep a lo tá t k in csek k el, m ind fe la já n lh a tn á to k k ir á 
lyom nak, a k k o r sem a d n á o d a D alm áciát. H a
ilyen ta n á c s o t a d n é k neki. m egérdem élném ,
hogy k eré k b e töressen.
A n g e la : H á t legyen, v álassz köztem és k irá 
lyod közt!
C s á k fi: Nem úgy. k ö zied és becsületem k ö 

zött.
A n g é la : Mi k ell n ek ed , a szerelem v a g y am it
úgy m ondasz, a b ecsü leted ?
C s á k fi: A becsületem . M agyar v ag y o k . In 
kább m eghalok, m intsem h ogy g y a lá z a tb a n éljek.
(In d u lato sa n ). A k íg y ó , m ielő tt m e g fo jtja az em 
bert, előbb k ö rü lc sa v a ro d ik ra jta . Te is ú g y b á n 
tá l velem , A ngela, in k áb b lem o n d o k ró lad örökre!
Iste n veid!

met, hacsak öngyilkosok nem akarunk újból lenni.
Ezen alapon tehát egy egészséges, a szervezettség és az
összetartás jegyében megszületendő hatalmas közszel
lemnek keli ezt a nemzetet áthatnia, mely a haza vissza
szerzésének nagy gondolatába minden egyéb célt és
felfogást belekapcsol vagy átalakít.
Bocsásson meg a tisztelt hallgatóság, hogy én ere
deti tárgyamtól egy kissé eltértem. Szándékosan tettem,
hogy a testnevelés nemzetnevelő és fenntartó munkáját
az erkölcsi képességek kiművelésével hozzam kapcso
latba, amelyre két kiválasztott férfi-eszményképem:
Zrínyi és Széchenyi oly óriási súlyt helyeztek s amelyek
ma is oly felette időszerűek.
Látjuk, hogy ez a két kor, melyben Zrínyi és Szé
chenyi éltek, a te sp ed t lelkiállapot terén hasonlítottak
egymáshoz. Mindkettő fölrázni igyekszik nemzetét az
erkölcsi erők kifejlesztése révén, melyet mind a kettő
döntő jelentőségűnek tart a nemzet jövőjére nézve. Amíg
azonban Zrínyi az ország (területét feg yverrel és önerő
ből akarja visszahódítani és ezen célból előbb a nem
zet jellemét igyekszik átvevelni tehát kettős győzelemre
törekszik, előbb önmagunkon, azután az ellenségen, ad
dig Széchenyi, minden egyéb ellenség hijján azt akarja,
hogy a nemzet nyelvének, kultúrájának, tehát nemzeti
életének kifejlesztésével mindenek előtt önmaga felett
győzedelmeskedjék. — Egyik sem érte el az óhajtott
sikert, mi csak annak a bizonysága, hogy eg y nem
zetet öntudatra ébeszteni csendes energiával munkált
tcti'tós és k ö v e tk e ze te s előkészület nélkül milyen rendkí
vüli nehéz feladat.
A mi korunk mind a két kor rettentő hátrányait
egyesit! anélkül azonban, hogy erkölcsi és szellemi vezető
gigászokra tekinthetnénk. Zrínyi és Széchenyi szellemi
és erkölcsi örökére kell visszanyúlnunk, hogy a vak
sötétségben tájékozódhassunk. Ez az örökség pedig ben
nünket elsősorban az erkölcsi és szellemi kincsek gyűj
tésére utaljon. Kétségtelen, bogy az emberiség Ignagyobh
tanítómesterei mindenkor a szükség, a példa és a szere
te t voltak és maradtak. Nagy szükségben vagyunk, ez
tagadhatatlan. Jó példát megközelíthetetlen jellemetek,
eleven észjárástok, erős testetek, Isten és a Haza iránti
alázatos szivetekkel adjatok. Egymást pedig sze resséte k’.
Ha pedig majd ,.mindnyájunknak el kell mennünk“,
akkor azt mondom nektek, amit Nietzsche Zaratusztrája
az ő harcosainak:
A ti ellenségteket keressétek, a ti hadatokat viseljé
tek és a ti eszményetekért! És ha eszmétek elbukik, becsületességtek még ezen is üljön diadalt!
Nem békére serkentelek, hanem győzelemre. Munká
tok legyen harc, békétek legyen győzelem! Csak úgy ül
hettek csöndben és békességben, ha ijjatok és nyilatok
van: különben fecsegtek és nyelvet mértek.
$ ó én véreim: legyetek kemények!

Saxtehner Hunyadi
te r m é sz e te s

k eserü viz
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f e I ti 1m M1h a t a 11a D.
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A pápa é s az atiglikánusok.
Az anglikánuaok, akiknek egyházszervezete tudvale
vőleg pápás hierarchiai, tanrendszerük pedig kálvinista,
irár a múlt század közepe óta, főleg Neumann éti Matning
áttérése után kacérkodtak a pápás római egyházzal.
Újabban is a Canterbury^ érsek tudtával és beleegyezé
sével Halifax, a magas püspöki egyház egyik főombeie
közeledést keresett Mercier-réX, a világháborúból is ismert
belga bíboros érsekkel. A szentszék engedélyével 1920
óta három értekezleten is tárgyaltak az anghkánusok a
katholikuBokkal. A cauterbury-i érsek a minap egy ny»K
levélben feltárta a közeledési törekvéseik hiáhaval óságát.
Nevezetesen a mechelni konferencia ugyan némi fényt
íleritett egyes ellentétes dolgokra, sőt azok kiegyenlíté
sén is fáradozott, egészben véve azonban a tervezett unió
sikerre nem vezetett. A papa ugy anis állítólagos isteni
jogán s mint az egyetemes keresztyénség csalhatatlan
központi orgánuma kijelentette, hogy „csakis a szuverén
pápaeag isteni tekintélyéivé« való tiszta é* világos csat
lakozás alapján lehet szó a keresztyén egvházfclekezetek
egyesítéséről.“ Hát azt a merev és rideg elutasítást az
angHkánusok előre láthatták volna. Valóban meg is érde
melték. Hisz Rómában a pápaság csalhatatlan tantekin
télye a bálvány és csak azután következik a Krisztus és
az ő evangéliuma.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Az erdélyi felekezeti
iskolák sérelme.
% s z á s z I s k o l á k n a k j o s w k v a n m a g á n v iz s c á k a t ta rta n i.
Az Ellenzék c. kolozsvári lapból
A legutóbbi bttkaresti tárgyalásokon a magyar agy
ba £.tk egyik kívánsága az volt, hogy a miniszter vonja
vissza azt a rendeletet, mely szerint a magyar felekezeti
iskolák nem vehetnek fel magántanulókat. Erre nézve
a miniszter január 4-én kelt 755. sz. rendeletében ezt fe
leli: ..Tudatjuk, hogy az állam érvényes bizonyítványokra
vonatkozó szabályzat értelmében magánvizsgálatok csak
állami iskolákban tarthatók és állami bizottságok előtt.
A 100.090. sz. rendelet tehát fentartatvk.“ Mikor e ren
deletet először ismertettük, megjegyeztük, hogy’ a sza
bályzat nyilvánvalóan régi. amikor a román államban
csak az állami iskoláknak volt nyilvánossági joguk, tehát
a szabályzatot u változott viszonyoknak megfelelően kell
módosítani.
Mikor ezt irtuk, már megjelent a Kirchliche Blatter
január 8-ik! ?zárnának ..Hivatalos részé“-ben (8. lap.) .az
Orsz. ág. ev. egyház konzisztóriumának következő (0095.
sz. a. dec. 27-Lki kelettel) rendelkezése:
Rendelet
a gimnáziumok, kereskedelmi és polgári iskolák igazga
tóságaihoz a magánvizsgálatokra vonatkozólag. — Mivel
jan. 25. és febr. 5. közt a magánvizsgálatok első részét
le kell folytatni, az Orsz. Konzisztórium n kerületi fő
igazgatóságoknak jelenteni fogja a vizsgálatok kezdetét
arra az esetre, ha — mint az elmúlt év végén történt —
kormányképviselőket akarnak kiküldeni.
1. A vizsgálatok január 28-án (hétfőn) reggel 8 óra
kor kendődnek, amit az 1923. évi 1344. sz. rendelet 24.
pontja értelmében (Kirch. Bl. 160. lap) az érdekelt ta
nulóknak 10 nappal előbb tudomására kell hozni.
2. A vizsgálóbizottságot az illető oeztályok szakta
nárai alkotják. Ha ezek között olyan volna, aki magán
tanulót készített elő, az igazgató január 11-ig tegyen je
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lentést az Orsz. Konzisztóriumnak s tegyen javaslatot
a kjküldendö helyettesre nézve.
A többi pontok a jegyzőkönyv vezetéséről és nyom
tatványokról intézkednek. Aláírva: dr. Ft. Teutsch
püspök és Max Tschurl ügyvivő.
.Semmi okunk feltenni, hogy ezt a rendeletet a .szász
konzisztórium a minisztérium megfelelő előzetes engedé
lye nélkül adta volna ki. Megállapítjuk tehát, hogy „az
álkiméxvényes bizonyítványokra vonatkozó szabályzat“
intézkedései meglehetősen önkényesen alkalmaztatnak.
Magántanulót csak a magyar felekezeti Iskolák nem ve
hetnek fel. De van tovább is. A január 4-én kelt 739. sz.
min. rendelet értelmében a nyilvánossági joggal bíró ma
gyar felekezeti iskolákban az alszol váló és érettségi
vizsgálatoknál (más vizsga tudvalévőén nincs!) a bizott
ságnak csak azok az osztálytanáTok a tagjai, akik a ma
gyarul előadott tárgyakat tanitják, mig a románul elő
adandó tárgyakból állami ifik. tanárok vizsgáztatnak. A
szász iskolákban azonban minden tárgyból magánvizsgán
ifi az illető szaktanárok kérdeznek .
Isten látja a lelkünket, mi nem 6zá**z test véreink*, őt
irigyeljük a felsorolt jogokat, melyek természetesen ée>
törvényesen megilletik őket. Hanem azt a kormánypoli
tikát nem értjük, amely a XX. században ilyen módsze
rekkel dolgozik. Komolyan hiszi a közoktatásügyi min'wzter ur. hogy ez az a mód, ahogyan az ország kultü
ráját fel lebet virágoitatni?! Mert mi bizonyosra ve.szazük. hogy ez a legszerencsétlenebb kultúrpolitika . . .

Adatok a vallásszabadság leg
újabb történetéhez
Nem a O sonka-M agyarországban érvényben
lev ő vallásszab ad ságh oz
akarunk
hozzászólni,
b á j sok m ondanivalónk volna erről is, hisz amíg
a reánk erőltetett béke értelm ében sok m inden
féle szabadság k ap ott k eretek et a szab ad osságig
való fejlőd ése szám ára, a d d ig p. o. az 1848:XX.
t.-c. még- m indig a jö v ő zenéje.
Mast arról a val 1ásszábadságró 1 szeretnénk
szólan i. m ellyel az eg y ik .,ig a zsá g ért“ küzdött és
a mi területeinkkel m egju talm azott szom széd
...siet“ biztosítani a balkáni kultúra áldásai alá
ju tott faj- és h ittestvérein k et. És pedig annak a
szom szédnak kulturtörekvéseit. vesszü k először
tollh egyre, aki „ elvb ől“ nem hajlandó elism erni
a trianoni békeparancs által eléje szabott „sza 
bad ságok at“. mert. h ogy a békeszerződésnél az 6
szerződő jo g a it m éltóztattak
figyelm en
kívül
hagyni a hatalm asok. Ezen szom szédunkat rövid
nevén is m egjelölhettük v o ln a . De m ert az eg y ik
n ev ét ő nem szereti, a. m ásikért p ed ig mi nem
szeretjük őt, hát körülírtuk. És ha előrevetü n k a
m ondandóinkból an n yit, h ogy ő a vallásszabad
Ságról szóló legújabb tö rvén yét sok állam nak
sok féle törvényéből á llíto tta össze, m indenki
m egtudja, hogy arról a szom szédról van szó, aki
H ollós M átyás kolozsvári szobrára csak azért nem
írta ki a renegát“ jelzőt, m ert az erre vonatkozó
in d ítv á n y t nehány szótöbbséggel lev ette a n ap i
rendről, m egelégedvén azzal, hogy M átyás király
cím eréből a hollót hagyja csak meg!
H át ez a, k u ltu m ép .»Alkotmány törvény ének
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23. § “-ban a z t m o n d ja: „ a különböző k u ltu szo k
közö tti v iszo n y t k ü lö n tö rv é n y fo g ja szabá
lyozni“ . Az állam és a k u ltu sz o k k ö z ö tti v iszo n y 
ról csak a n n y it m ond, b o g y „az u ra lk o d ó v a llá s 
n a k (értsd g*ör. kel.) k ü lö n tö rv é n y e v a n “ és
hogy „a gör. k a th . v a llá s n a k a tö b b iv el szem ben
való k iv á lts á g a it k ü lö n tö rv é n y fo g ja b izto sí
ta n i.“
E zek az id ézett m o n d a to k eléggé se jte tik ,
hogy a k u ltu sz o k k ö z ö tti „v iszo n o sság “ azon
elve, m ely et ..R o m án ia“ a z 1919. dec. 9-iki p á risi
külön szerződésben (a kiseb b ség i-b en ) v á lla lt és
am ely et a „ fő h a ta lm a k “ g a ra n tá lta k , Íro tt m u
laszt m a ra d t. A já n lju k flgvelm ébe m in d en k in ek ,
a k in e k m ó d jáb an v a n a fő h a ta lm a ssá g o k k ö ze
lébe férkőzni, m in t o ly an jó v á té te lt, m ely et a
győzők a le g y ő z ő ite k n e k b iz to s íto tta k „ a b ék e
érdek éb en “ az „u ra lk o d ó e rk ö lc si felfogás és a
jogTond“ a la p já n . E g y e b e t m it is te h e tn é n k ? ! Ám
ez a legkevesebb, am ivel nem h itte s tv é re in k n e k ,
de a n n a k az ig a z sá g n a k ta rto z u n k , m ely elé o d a
te ttü k a feg y v ert és a fö lé a v é rtő l m e g iszo n y ó d o tt
lelkünket'.
Nem sok ez az elvi tilta k o z á s u n k és nem
v á rh a tu n k tő le széd ü letes e re d m é n v e k e t sem ,
ráért a szom széd „ b e lü g y i n e k m in ő siti a k u ltu 
szoknak egvm áshoz v a ló v isz o n y a ren d ezését,
h a a „ k ü lfö ld “ m er sz ó t em elni ezen ren d ezés
ellen és h a a belföld em eli fel s z a v á t ellene, u g v
az a v álasz, hogy az á lla m o t s z u v e ré n itá sá n ál
fogva illeti m eg a iu s refo rm an d i. E z t az iu s-t
kétségbe von ni lá z a d á s a szu v eren itás ellen!
A m ikor m e g k ö tö ttsé g ü n k egvfelől, m ásfelől
n g a ra n tá ló h a ta lm a k ilv k é rd é se k b e n v a ló b á 
m ulato s közönbössége, - tilta k o z á s u n k n a k a jelen
o illan a tb a n k e v é s sú ly t ad is, ne fe le jtsü k el.
hogv am i m ég nin cs, az előbb-utóbb m eg leh et és
m eglesz, h a am i jövő rem én y ség ein k b e az öklötrázó irre d e n tiz m u s ra k ét ázó frázisai h e lv e tt k ö 
v etk ezetesen b ele n e v e ljü k a z t a g o n d o la to t, h o gy
nem a n em zetközi jo g o t ta p o s s á k m eg a tő lü n k
k eletre la k ó „ o rth o d o x o k “ , h an em az ig azság o t
és ezzel d ö n g e tik a p ro te sta n tiz m u sn a k a végb a s tv á íá t is, m ely h a összedől, n y u g a tr a jö tt nem
a b a lk á n i k o rru p ció , hanem az az erk ö lcs, m e ly 
nek sem m i köze sin cs az ev angélium hoz, m e rt az
a m eg izetleniilt só, m elv m éltó a r r a , h o g v m eg
tapossák' az em berek. H á th a az ig v n ev eltek b ő l
k ik erü l az a tén v ző , a k it m egértenek' n v u g ato n
és a k in e k sikerül m a id k e le tre te re im azo k h a tá 
ros figvelm ét. a k ik te s tv é re in k sz á m á ra b iz to sít
já k m ajd a v iszo n o sság elv é n e k h e lv re á llitá sá t
és igy a p ro te sta n tiz m u sn a k a m e g ta r tá s á t! . . .
U g y an ak k o r azo n b an a m ag u n k sz á m á ra is je 
gyezzük fel. — a zsin at e lő tt ez sem lesz felesle
ges — hogy az á lla m o t elvileg k é tsé g te le n ü l m eg
illeti sz u v e ré n itá sá n ál fogva, főleg p o litik ai és
közgazdasági okoknál fogva a tus refo rm an d i és
m egilleti őt en n ek tö rv én y b efo g lálási jo g a is, de
nem ab b an a form ában, am elyben az b eleü tk ö zik
— a keleti szom széd te rü le té n — a vallási kisebb
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ségek au to n ó m iájáb a. A ius reform andi ugyanis
csak 3 értelem ben ism erhető el: 1. m in t am a fel
tételek m eg h a tá ro z ásá n a k joga, m elyek m ellett az
állam v alam ely eg y h ázat a m ag a terü le té n bevesz
v a g y elism er; 2. m in t az u. n. szekularizáció, m e ly 
nél fogva az egyházi ja v a k re n d e lte té sé t v á lto z 
ta th a tja m eg és; 3. m in t az a jog’, m ely az egyházi
ja v a k re n d e lte té sét v á lto z ta th a tja m eg, h a egyv a llá si közösség v a llá st v á lto z ta t és eddigi ja v a it
m e g ta rtv a ezt u j v a llá sn a k kív án alm aih o z k ép est
m áskép haszn álja. N eg y ed ik értelem nincs! (L ásd
K o su tán y : E g y h ázjo g ). A hol m égis v a n , o tt n incs
vallásszab ad ság ! E zen az ala p o n tő lü n k k ele tre
nincs!! H ogy m in ő t biztosítanak:, érdem es lesz
m egism ernünk.
Kg.
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IRODALOM
Fényben . . .

Három magyar-dalmál történeti kép.
Színmű. Irta : Dr. H avas R ezső. A Magyar Adria Egye
sület kiadása. Ára 5000 kor. A Magyar Nemzeti Szövet
ség ajánlása ötlik szembe az első lapokon: „Dr. Havas
Rezső „Fényben“ c. trilógiáját a magyar nemzeti öntu
dat erősítésére és a hazafias szellem ébrentartására kivá
lóan alkalmasnak találta és mint ilyet, a magyar közön
ség figyelmébe a legmelegebben ajánlja.“ És m éltán. . .
Az immár megrfehéredett hajú, de törhetetlen lelkű nagy
tudós, aki annyi 'sikerrel és szép ’ eredménnyel mélyedt
el a geográfia világába és különösen a magyar-dalmát
kapcsolatok kutatásába most egy trilógiával lép a nagyközönség elé, egyrészt hogy a magyar tenger felé való
vágyódást ébrentartani segítsen, másrészt meg, hogy ezt
a nyomorult, szerencsétlen nemzedéket elvezesse abba
a világba, amelyben -nagy volt a magyar.“
Mig eddigi történelmi színmüveink a magyarság szó
rnom korszakaiból merítik tárgyaikat, addig írónk nem
a fájdalom ködeit hasogatja, Iranern fénybe vezet e l .. .
Abba a világba, amelyben a magyar a legnagyobb, a leg
erősebb volt. S ez az idő mindig odavezette a magyaro
kat a tengerhez, az Adriához, a dalmatákhoz.
Ki tudta azt közülünk, hogy századokon át szájrólszájra szállt a dalmaták ajkán egy ima, amelyben a ma
gyar királyt. Könyves Kálmánt s a magyar kormányzót
is belefoglalták a „leigázott“ alattvalók? Hyen és ha
sonló felfedezések erősíthették írónk lelkében a dalmaták
iránti Bzeretetét, akiknek a magyar annyit köszönhet,
gondoljunk csak IV. Bélára vagy Nagy Lajos fénykorára!
Ezekből a szálakból sző dr. Havas Rezső 3 történelmi
képet szomorú sorsú magyar testvérei elé, amelyek mindenikén átsugárzik a fén y. A magyar nagyság szép
glóriája. Nemcsak az eseményeken, amikkel dramatizál,
Iranern a személyeken is. Férfiak és nők mind a tiszta,
nemes lélek hordozói, amiken mindegyiken átcsillan a
fény, mintha éreztetné a mai idők gyermekével: egy
nemzet csak akkor lehet nagy és hatalmas, ha fiai na
gyok.
„Ebben a szerencsétlen és boldogtalan korszakban
indítom útnak ezt a trilógiámat — mondja dr. Havas
Rezső előszavában, aki a pesti egyháznak is fáradhatat
lan lelkű presbitere, — amikor Magyarország véres test
tel hever a porondon, és ősz fejjel, de rendületlen hittel
hirdetem a magyarság fényes múltját <és hiszek a fény
ben, hiszek a magyarság jövendőjében.“ — Ezzel a hit
tel, ami könyve olvasása után önkénytelen ébred az
olvasóban, ajánljuk mi is minden érdeklődő figyelmébe
a rendkívül csinos kiállitásű kötetet.
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EGYHÁZI
ÉLET.
•M ft
Gyalázatunk!
ÍR ltokért.)
Kovács, mond1, mint csinálsz? „Beköt csinálok".
Legyen mit a zsarnok kezedre verjen?
Mért szántsz te gazda? „Hogy földem teremjen“,
Zsarnok aratja le a gabonátok.

#
Vadász, mit vársz? „Szarvasra lesben állok.“
A zsarnok lesben áll, hogy tőrbe ejtsen.
Halász, hová mégy? „Hogy hálóm bevessem."
Majd a zsarnok borít hálót reátok.

*•
Kinek dalolsz anya? „A gyermekemnek.
Megérti, hu fia lesz a hazának.*4
Zsarnok szolgája lesz. előre látom.

•
Költő, mit irsz? „Arcára nemzetemnek
Sütöm tüzes betűkkel a gyalázat
Rut bélyegét! Nyakán miért e járom?
Fordította: Szigethy Lajos.
•

— I ""H
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Elnökségi értekezlet. Az egyetem es cgyház_
a
Korületok elnöksége január 15-én értekezletet tartottak,
amelyen a Finnországban időző dr. Raffav Sándor
püspökön kívül az összes tagok m*^jelentek. Az frtekez•et több aktuális kérdéssel foglalkozott, többek között
megállapodott abban, hogy az evang. sajtó terjesztése
és felsegitóse céljából a husvét utáni második 'vasárnapra
az egész ország területire sajtóvasém apot rendel el.
Első fecske. Evang. theoL fakultásunk k ö réü l
Sopronból az esJő hir megérkezett. Ebből megtudtuk,
hogy mennyi tandíjat „tartoznak fizetni“ annak hallgatói,
a mi ifjaink. Szinte megdöbbentünk a nagy számú ezroseken. Még a tandíj elengedése mellett is, „ami alól felmen
tésnek helye nincs“, egy-egy hallgató o félévre 72 ezer
koronát fizet. Ha egybáztársadaLmi utou nem segítünk
e bajokon, úgy egy városi vagy kisebb javadatanazA.su
pap, tanító, pláne tanárember fia nem léphet a tudomá
nyos theoL pályára. Hát első hírnek — bár nem örven
detes — az is valami. De tudományos és közegyházi
szempontból különösebben is érdekelte volna lapunk és
evang. egyházunk közönségét, hogy a tudós professzor
urak közül az cvbnult félévbon ki mit adott elő ós végzett,
vagy milyen tárgyú szemináriumot tartott, például n
rendszeres theológiából kivel látják el mostanában
be nem töltött filozófiai tanszék tárgyait, hol és hogyan
vannak ellátva a mi ifjaink s milyen köreik vagy egye
sületeik. vannak és mit munkálkodtak azokban? E kér
désekre várunk ós kérünk kielégítő választ és a fakultás
beléletébol gyakrabban is jó híreket..
Dr. Sz.
Nőegyleti hír. A pesti ág. hitv. evang. német egy 
ház nőszővetsége Steinhardt An tain é eln ö k iéiv el ez évi
január hó 8-án tartotta meg rendes évi közgyűlését.
Broechko Gusztáv Adolf espere<s-lelké.sz imája után Steinihardt Antalné elnöknő meleg hangon üdvözölte az egy 
begyűlteket, megköszönve a tagok buzgó munkásságát.
Schacherer Frigyesné titkár felolvasta évi jelentését.
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melyből kitűnt, hogy’ az egyesület a lefolyt évijén két
vallásos ós egy családi estét' rendezett. Schmidt Emmy
pAnztároB előterjesztette a múlt évi zárór>zámadásokat; a
közgyüké, azokat jóváhagyta és a pénztárosnak köszö
netnyilvánítás mellett a felmentvényt megadta. A tiszti
kar és a választmány mandátuma lejárván, a közgyűlés
megejtett« a Uaztujitást. Elnöknft lett Steinhardt * Ad
taíné, alelnökök: Brosohko G. Adolfné és Vetter Jánosné; jegyzőtitkár: Schacherer Prigyesné; pénztáros
Schmidt Emmy; azonkívül 20 választmányi tagot vá
lasztottak. Broscbko G. A. lelkész molegen üdvözölte az
uj tisztikart, de különösen Steinhardt Antalné elnököt,
aki 12 hosszú esztendőn át példás buzgalommal ós hű
séggel vezette az egyesület munkáját

Vallásos élet Kőszegen. E ha tál m enti váro s
ban, K őszegen p ezsgő v a llá so s élet van, m utatják
ezt azok a virágzó intézm ények, am elyek az
evan gélik u s egyházi é le t összetartására és élén k í
tésére h ivatvák . L egélénkebben buzog ez az élet
a n ő eg y let köréljen. K arácsonykor szép ünnepélyt
tartott, am ely alkalom kor db szeg én y gyerm ek
lett m eleg ruhával ellá tv a . Az iskola n agyterm e
egészen m egtelt érdeklődő k özön séggel s a várak ozásteljes gyerm ek sereg szépen feld íszített k a 
rácsonyfában gyön y ö rk ö d h etett. A gyerm ekek
éneke és szavalata, az eln ök n ö és a lelkész beszéde
em elték csak azt a hangulatot, m ely ilyen k or már
am úgy is ott van m inden m elegen érző kebelben.
K arácsony m ásodnapján v a llá so s e sté ly v o lt a
tem plom ban, ö z v . liö llr ie g e l Györgyin: m űvészi
m agánéneke. S tiasztn v G yula heged ű szólója és dr.
T irtsch G eig ely lelkész
felo lvasása Palesztina
hajdani és m ostani lakóiról v o lta k ennek az e st
nek fén yp on tjai. K özének és ima k eresztezte ezt a
szép estét. Az uj év k ezd etév el azonban a nöegylet tev ék en y eln ök n öje, dr. Tirtsch G ergelyné
k ezdem ényezésére m ég ogy igen fontos társadalm i
intézm énnyel akarja a v a llá so s életet, az e v a n g é 
likus összetartást biztositani. T eadélutánokat ren
dez o gy-egy v a sám ap ou az egyhiizi nagyterem l>en, ah ová rang- és osztáJykülönbség nélkül m eg
h ívja a gyülekezet, no tagja it és tea m ellett k ed é
lye« b eszélgetés, ének, zene és előad ások által
szórak oztatja v en d égeit. E zek a d élutánok v a ló sá 
gosan felv illa n y o zó la g hatnak s m áris töm eges
résztvétnek tanú jelei. N agy várak ozással van az
egyház a nem sokára meg-turtandó újabb va llá so s
estéJyre, am elyre K ap! Béla. püspök jön el. hogy
előad ást tartson.
A szász vörös kormány Dr. Böhm e konsistoriumi eln ök öt és dr. Iiimels országos szász püs
pököt k én y szem y u g d ijb a küldte. Ez ellen a szász
szabad állam szabiid evan g. eg yh áza hiába tilta 
kozott, az egyházi férfiak azonban nean en g ed el
m eskedtek. A szász egyház pert in d ított a végzés
ellen. Most hozta m eg a birodami törvén yszék
d ön tését ez ügyben, am ely m indkét k iváló tudós
evan gélik u s vezért v isszah elyezte m éltóságába.
K om oly egyházi körökben m indenfelé — nálunk
is — nagy öröm et k elt a börtönnel is m egfenye
g e te tt k iválóságok n ak a legm agasabb, helyről
jött ezen elégtétel.
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Pestújhely budapesti uj esperes Broschkó G.
Adolf január 20-án meglátogatta a pestújhelyi fiókegyházunkat, ahol Jeszenszky Ignác menekült bánáti főes
peres evangéliumi készséggel már három é v óta gon
dozza az ottani híveket. Pestújhely a legutóbbi időkig
Rákospalotáihoz tartozott, amelyből most kivált -és a bu
dapesti egyházmegyéhez való átcsatolását kérte. A pesti
egyházmegye a múlt évi közgyűlés alkalmával késznek
nyilatkozott az átvételre s ennek az elintézése céljából
jelent meg Broschko G. Adolf főesperes a gyülekezetben.
Az egyház ez alkalommal közgyűlést tartott, amelyen a
hívek nagy számban jelentek meg s amelyen dr. Wester
•Sámuel felügyelő és Raksánvi Sándor, a Luther-Szövetség elnöke és az Ifjúsági Egyesület elnöke, Euch József
üdvözölték a főesprest. Majd a szervezkedés eddigi mui> *
báját ismertette Jeszenszky főesperes és a teendők meg
beszélése után Broschko G. Adolf lelkesítő szavaival ért
véget a közgyűlés.
A Magyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség február
hó 1—4-ig tartja országos téli konferenciáját Budapesten
Vilma ikirálynő-ut 5—7. sz. a. a r e l egyház tanácstermé
ben. Megthivó és programúi a Szövetség központi irodá
jában, VII., Hársfa-utca 59/b alatt kapható. A konferen
ciával kapcsolatban a nagyközönség számára családi es
télyt rendez a Skót Misszió VI., Vörösmanty-u. 51. sz. a.
nagytermében február 2-án, szombaton este félhét órakor. Előadást tart Benkő István rákospalotai ref. lelkész,
ezenkívül lesznek művészi zeneszámok, bibliamagyaráza
tot tart dr. Csengödy Lajos evang. lelkész. Részletes
programúi a templomok kijáratánál kapható.
Szép példa. Ha gazdagjaink 10—20.000 K-ás adomá
nyaikkal gazdagítják közös javainkat, egyházi lapjaink
azonnal és bőségesen nyugtázzák. Hogy mit jelent ma
egy egész sonka, a pestiek különösen is tudják, kik csak
a kirakatokban látják, megdöbbenve olvassák annak
megfizethetetlen árát. Egy szegény borbélysegéd a Szuchovszky Gyula vallástanár vezetése alatt álló Ifjúsági
Thurzó György Egyesület szeretetvendégségére szívesen
vásárolt egy egész sonkát s adta az ifjúság asztalára. 1
Mások pedig, csupa szegény iparos és tisztvielő asszo
nyok a süteményt, felvágottat, vajat, kenyeret, kalácsot,
rumot, citromot meg miegymást. Úgy azonban, hogy 120
fiatalember jóllakottan térhetett nyugalomra a szeretetvendégs'ég után. Ilyenkor látja az ember, hogy nincsen
annyi nyomor, amennyit enyhíteni nem lehetne a szere
tet által. Csak megértő szivek kellenek hozzá.
Hirszolgálat. Lapunknak élénkebbé, változatosabbá
és tartalmasabbá tétele céljából szerkesztőségünk újból
is fölkéri egyházközségeink lelkészeit, felügyelőit és ta
nítóit, nemkülönben közép- és főiskoláink igazgatóit,
hogy egyházközségeik, illetve iskoláik fontosabb és közérdekübb anyagi és szellemi eseményeiről bennünket ko
ronként, hacsak rövid levelezőn is, gyorsan és tárgyilago
san értesíteni szívesek legyenek. A cseh, oláh és szerb
határvonalak közelében lakó jóbarátainkat pedig különö
sebben is felkérjük arra, hogy teljes titoktartás biztosí
tása mellett a megszállott vidékek egyházi és iskolai éle
téről is (és itt főleg Eperjesre, Pozsonyra, Késmárkra,
Kassára, Aradra, Temesvári-a stb. gondolunk) bennünket
hiteles hírekről olykor-olykor értesíteni szívesek legye
nek. Valódi sérelmeiket is szívesen közöljük és azok le
hető orvoslása dolgában, amennyire az csak lehetséges,
az illetékes helyeken eljárunk. Szívleljék meg barátaink
Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest,

a mi kérő szózatunkat. Egyházunk, iskolánk és lapunk
jól felfogott érdeke is a gyors, pontos és megbízható
hírszolgálatot.
Magántanitás. A főváros területén működő jeles
képzettségű állami tanítónő elemi vagy polgári iskolai
tanítókat vizsgákra sikeresen előkészít. Tudakozódni le
het a Deák-téri magyar evang. lelkész! hivatalnál. Esetleg
ellátást is igénybe vesz.
Internationaler Verband zum Schütze des
Protestantizm us a la k u lt, m elynek svéd elnöke és
ném et ig a z g a tó ja v a n és eg y esíti az egész világ1
p ro testan tizm u s, am ely igy egységesen lép fel az
egész v ilág o n m eg in d u lt rek ato lizáció s tö re k v é 
sekkel szem ben.
M inden egyházi egyesülést
tö m ö rít e szervezet, hogy ily en form ában is k ifeje
zést ad jo n a n n a k , h o g y a p ro te sta n tiz m u sb a n —
m in d en d iffe re n e iáló d o ttsá g a ellenére is — v an
m ég h a talm as, a v ilá g so rsá t form álni tu d ó erő.
Az egyetem es egyház felügyelői hivatalában
(B udapest, V III., Ü llői-ut 24.) rég i egyetem es
je g y z ő k ö n y v ek k a p h a tó k 1000 k o ro n a e g y ség ár
ban. In k lu ziv e p o rtó . F e lh ív ju k erre azon e g y 
házközségek figyelm ét, a m ely ek n ek egyetem es
jeg y ző k ö n y v g y ű jtem én y e
n e ta lá n
hiányos.
U g y an o tt k a p h a tó a reform áció 400 éves em lék 
ünnepe a lk alm áb ó l m eg jelen t em lékkönyv 2000
k o ro n áért. A p o rtó ebben az á rb a n is bennfogla lta tik .
E gyetem i hallgatóink tandíjainak fedezésére
B áró K aas A liiért, az Orsz. L u th e r S zövetség el
nö k én ek felh ív ására a k ö v etk ező ad o m án y o k é r
keztek : N évtelen 200.000, d r. H o litsch er P ál
100.000, dr. Szam osi A m o ld 100.000, Ják o b éi
M argit 12,500, Já k o b é i E rzséb et 12,500, Já k o b é i
G yula é s ,n e je 25.000, G ajd ács P á l 100.000 kor.
E g y szegény tisztv iselő 100.000, d r. P o ln er T iv a 
d a r 10.000, M okry Im re 20.000, K a sp e r Istv án
5000, özv. K a sp e r G u sztávné 5000, F a rk a s Győző
10.000, özv. g ró f D egenfeld L ajo sn é 500.000, L el
bach K érésztély 50.000, dr. P a jo r Rezső 70.000
K. A m ilyen jóleső lá tn i, hogy a k iá ltó szó nem
v e sz e tt el a p u sztáb an , o ly a n n y ira fontos, hogy
hangsúlyozzuk, hogy ez m ég m ind nem elég! —
J ö v e n d ő n k rem énysége m egérdem li a tá m o g a tá st,
a n n á l is in k áb b , m ert köztudom ású, hogy soha
nehezebb viszonyok k ö z t a d iá k sá g nem élt, m in t
m an ap ság .
Helyreigazítás. A tótkomlósi lelkésziktatással kap
csolatban ez évi 1. számunkban megjelent cikkben tudó
sítónk téves közlése folytán Gajdács Pál tótkomlósi lel
kész a Kisfaludy-Társaság tagjának volt feltüntetve, ho
lott nem .az s a Társaság csak irodalmi működését koszoTUzta meg dicsérő elismerésével.
Adományok lapunkra. Hlavács Samu 10.000 kor.
Roszner Lajos 10.000 kor., Névtelen 100.000 kor..
Broschko G. Adolf 5000 kor. Köszönet a megértő támo
gatáséit. (Folytatjuk.)
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest, VI.,
Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.
A kiadásért felelős: Dr. CSENGÖDY LAJOS.
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Az élettörvény
„.. .annak okáéért a törvény
betöltése a szeretet.“
A törvén y b etöltésére tö rek ed ett ak k or min
denki, aki az életet kom olyan fogúi fel. E nnek a
m ikén tje fo g la lk o zta tta ő k et és en n ek a m egoldási
form ája elöl nem térh etett ki m aga az apostol
sem.
Ma . . .
Sokkal inkább a törvén y k ijátszása
érdekel m indenkit, m intsem a b etöltése, líen d elkezéseinek a kikerülése, in ten cióján ak elm agyalázáea s hatalm ának, m egsem m isítése
az, arai
az elm ék et foglalkoztatja.
Meg van ez az állam i életben, a polgári életben,
a k ifejezetien „ tö rv én y k ö n y v ek “ légköréiben épf>enugy, mint egyh ázi életü n k b en , sőt a leg m aga
sabb helyen: az erk ölcsi világren d örök tö r v é n y ei
nek é le te körében ís.
N in cs az a bűn, am elyre valam i m en tséget
nem tudnánk ham arosan találn i, n in cs az a fo g y a t
kozás, am it eltak arn i, eltu ssoln i eg y -k e ttő r e nem
lennénk kép esek , ö rö k em beri, — s teg y ü k hozzá
— jó tuljdonság. Ez nem is len n e m ég bajforrás.
A z csak akkor lesz, ha az em berek erre szám íta
nak és ennek tudatában annál szabadabbra en ge
dik a bűn paripáit fék ező erk ölcs és törvényzaboláx.
Ezért sü ly ed
az evan géliu m
egyházának
szellem i n ívója. Sok h elyü tt m ár olyan m ély re,
hogy a b eavatk ozás elm u lasztása v á lik bűnné.
Ezért p osván yosod ik
társadalm i életünk,
am ely az erk ölcstelen ség m érgező b acillu saival
sohsem volt annyira telítv e, m int m ostanában.
P ed ig nem nehéz a törv én y betöltése.
Az arcra is pir, életp ir ül ki, a szív is h e v e 
sebben dobog, a szem sugár is szebben ragyog, a
lélek m aga is kellem esebben érzi m agát, ha az
élettörvén y betöltője, a S zeretet érvén yesü l enm agunk, társadalm unk, egyh ázu n k , állam unk é le 
tében.
Mint a term ékenyítő, áld ás thozó nílusi ára
d ás nem keresi a tőrvén yp aragrafu sok , a jo g 
szabályok , a m egszokott ságok csatorn áit, hanem
m indent ezekből betöltve, sőt m indent felülm úlva
árad szerte az élet ezernyi form áin át s m indent
b etöltve hozzásim ul a V égtelen határához s ú gy
érintkezik a n agy m in d en séget betöltő Szeretettel.
E zt a azeretetet adja-e tovább egyházunk?

E lőfizetési Ar n eg y ed év re 5 0 0 0 K
E gyes szám éra 5 0 0 korona.
Hirdetési árak m e g e g y e z é s szerint.
Postatakarék cheque-szám: I290.

Actio lutherana
E fim a la tt azt étjük, am i nincs, de am inek
kell, m ert van egy a ctio catholica Ls, m ely 
m indig v o lt, de sohasem d o lg o zo tt a n n yi ön tu d at
tal éö annyi eredm énnyel, m int éppen ebben, ami
jelen valóságu n k b an .
Az a c ti° cath olica, az ellenreform ációnak
ezen 19. századbeli fel tám asztása X. l'iu s pápa ér
dem e. aki az 1905-ben k iad ott e g y sé g e s k a tek iz
m usában (Ü l. 129.) ezt inoudja: „A Protestant iz
m us v a g y — am int azt g ő g ö s ala p ító i nevezik
a m eg ja v íto tt vallás: azon eretn ek ség .summája,
m ely már elő tte is m egvolt, után a is m eglesz és
m indig van , hogy m egrontsa a lelk ek et.“ E nnek
kiirtása a k ath oiicizm u s „m o d em 1* f e la d a t a ! ...
A nagy liáboru elő tt a róni. kath. egyh áz az
ir ló-hadjáratot e lé g szelíden vezette. Csak ott
tud0tt nagyobb sik erek et felm utatni, ahol a prot.
testvér a „m egértés és m eg eg y ezés“ e lv é t v a llotta
azon az alapon: „arról ism ernek m eg titek et, ha
eg y m á st szeretitek “ stb.
M iközben az egész v ilá g égett, lán golt, a V a
tikán elk észítette az eg}"ség es római törvén yt, a
C odex iuris ca n ovici-t és élet belép tette akkor,
am ikor a harctéri jelentéseik fo g la ltá k le m indenleié a ü gyeim et (1918 ta vaszán ). 8 ö t v o lta k olyan
protestánsok is, ak ik a békére v a ló átm enet apos
toli hidját k öszön tötték benne.

Lennie,

Ám harci riadó volt! XV. B enedek pápa már
1918. karácsony napján e cod ex alapján „elérke
zettn ek “ látui az időt az a ctio cath olica eg y ség es
m egszervezésére. Mig u tód ja XI. P ins 1922. k a 
rácsonyán m egism étli a „békepápa nagyszerű fe l
szó lítá sá t“ és 1923. m ájus 28-án m eghatározza
ezen ak ció fogalm át és tartalmát.. A pápai konsistorium elő tt u gyan is kifejti a következőket: „a
katholvkussúg igazolja a kath. egyh áz eg y ed ü li
jogosu ltságát a k eresztén y ség terjesztésére. Ö az
abszolút va llá sn a k egyed ü li hirdetője és ő a kér.
erkölcs abszolút norm áinak egyed ü li kifejezője.
Mint ilyen n ek át kell -fognia az eg ész em beri éle
tei: a v a llá st, a tudom ányt, a p olitik át és jogot,
az összes jóléti intézm ényeket, d e a szociális kér
dóst is. Az em beriség egyetem e v á g y ik az egy
akolnak és eg}' pásztornak id eálja után és azt a
vágyat, a kath. k ép viseli és csak ez valósíthatja
m eg. És pedig ú gy. hogy ezentúl m eg fognak j e 
lenni, sűrűbben, m int eddig, a pápai nvilatkoza-
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tok, a püspökök pásztorlevelei, a prédikációk, va és belpolitikájában a „pápai nuncius“-nak döntő
lamint a tudós papok és laikusok előadásai, a szerepe van.
tolvóirátok és újságok. Ezeknek elsősorban köte
Németország lakosságának egy harmada róm.
lességük a protestantizmus tévedéseit igazolni és katholikus és XL Pius (1923. m ájus 23-án) „az
bizonyitani, hogy hite egy bűnös eltévelyedés és Isten dicsőségére és a Szt.-szüz iránti hálával“
erkölcse a pusztulást rejtegeti stb.
megállapítja a következőket: 38,000.000 protes
A pápaság nemcsak beszél, de cselekszik is tánsnak 16,700, míg a 20 millió róm. kath-nak
és pedig elsősorban ott, ahol a protestáns féreg 22.000 papja van. 1919 óta 711 uj zárdát vagy
dolgozik. És ugyancsak nem eredménytelenül.
kolostort alapítottak és 85.000 a rendtagok
Amerikában megszervezte a „Knights of Co- száma. Uj püspökségek alakultak: Szászország
iumbus‘‘-t a „Kolumbuslovagok“ rendjét. 1923- ban és Berlinben. K ét nunciatura létesült. Berlin
ban 75,793 ilyen lovag dolgozott 13 millió dollár ben egy és Münchenben egy. 1919 óta Németor
tól támogatva.
szágnak 4 róm. kath. birodalmi kancellárja volt
Angliában az összlakosság- egy huszada és a minisztereknek több mint a fele rom. kath.
lóm. kath. És ez kicsi rész, mint az actio catholica
Lettország 80 százaléka protestáns és a 20
eleven tagja, keresztül tudta vinni, hogy a legna százaléka róm. kath. kisebbségnek sikerült rá
gyobb világbirodalom császárja, a hagyományok venni a kormányt egy olyan konkordátum megkö
és a protestánsok tiltakozása dacára, a vatikáni tésére, mely a rigai nagy Jakab-templomot átadja
ceremóniák szigora betartása mellett, hódoló láto a ka th olikusoknak.
gatásra sietett a szentszék elé! Köztudomású do
Az „Qsservatore Romano“ szerint az actio
log ma már, hogy azóta mind többet beszélnek az
anglikán egyház és a róm. kúria közt létesítendő catholica az északi államokban aratta legfénye
sebb diadalát, amennyiben itt: „venit, vidit, vicit“
unióról.
Hollandiában a lakosság három ötödé protes (jött, látott és győzött) t. i. a római propagandatáns, két ötödé rom. katholikus és az ország” poli  kongregáció kardinális-prefektusa, aki személye
tikáját a ..katholikus p á rt“ intézi. A miniszterel sen járta végig: Dániát, Izlandot. Norvégiát és
nök, a miniszterek többsége, az alsó és felsőház Svédországot.
elnökei róm. kiatholikusok!
Hogy a mi ezer sebből vérző hazánkban a
Sveic-ban a lakosság' két ötödé pápista, a „regnum mar Lanum“ az actio catholicá-ban az első
többi protestáns és a pápa megelégedéssel állapí helyre törekszik, mondanunk is felesleges! Raffay
to tta meg a múlt évben, hogy e kicsi ország kük dr. nagyérdem ű’és látó püspökünk a Prot. Szemle
w

A P ró n a y -k ő n y v rő l
(Báró Prónay Dezső emlékeiből és válogatott be
szédei.) Dr. Csengődi/ Lajos és Lándori dr. Kéler
Bertalan közreműködésével összegyűjtötte, jegyze
tekkel ellátja és kiadta Lándori dr. Kéler Zo.tán, a
dunáninneni egyházkerület felügyelője. Bpest (Pfeif
fer F.) 1923. 308 lap. Ára 11.000 korona. Kapható a
szerzőnél (Veres Páiné-utca 15. sz.) és a Deák-téri
ovang. magyar lelkészi hivatalban.)
Báró Kemény Zsigmond írásaira emlékeztető s
egyházi, politikai és társadalmi szempontból rend
kívül értékes gondolatokkal, megfigyelésekkel és bí
rálatokkal van itt dolgunk az abszolutizmus, a libe
ralizmus és majd a szerencsétlen világháború és ha
zánkra szomorú következményei idejéből. Előkelő
bel- és külföldi összeköttetés, komoly és alapvető
tanulmányozás és kiváló egyházi és politikai szerep
lés teszi értékessé hazai és egyházi szempontból a
nemes báró följegyzéséit és megállapításait, és há
lára kötelezetten jó munkát végzett Kéler Zoltán
lelkes és áldozatos kerületi felügyelőnk, amidőn
ezeket az emlékeket es válogatott beszédeket nagy
fáradtsággal és költséggel összegyűjtötte és a nagy,
főleg evang. hazafias közönség számára is hozzá
férhetővé tette. Mindketten, a báró és Kéler '„exegit
monumentum“ haza és egyház újabb és legújabb tör
ténetében. (Utóbbi méltán állítja fel „példa gyanánt
báró Prónay Dezső egész életének tisztaságát, jelle
mének szilárdságát, eívhüségét és törhetetlen hazafiságát.“ De jogosan jaj dúl fel abban is, hogy „a
sucerescenciát alig látom . . . “ és ..mi evangelikttsok

iimirwirwiiawBiB— .......... ............... .un

nem értékeljük kellőképen a mi igazi értékeinket“,
azért aztán „evang. nagyjaink sem az irodalomban,
sem a nevelésben nem foglalják el ezt a helyet,
amit méltóképen megérdemelnének“. Gyakrabban
haliám magam is az ő szájából, hogy „nálunk igen
nehéz magyarnak, főleg magyar evangélikusnak
lenni.“ Saját magunkon is tapasztaltuk kiutasittatásunk után a vaggonban és mai száműzetésünk szo
morú napjaiban.
A tartalmas kötetnek első része Prónay „emlé
keit“ saját feljegyzéseiből ismerteti, majd közli a to
vábbi fejezetekben evang. egyházi (esperess., kerü
leti és egyet.), alkalmi és politikai beszédeit. Azok
legtöbbjét, egyetemes gyűlési és késmárki (Thőkölyünnepély) valamint eperjesi (vértanuk emléke) és
Prot. írod. Társ. beszédeit 3 évtizeden át személye
sen hallottuk, és Prónay Dezső élet- és jellemképé
nek a Luthernaptárban való megrajzolásánál már fel
is használtuk. Ifjú korából különösebben is érdekelt
az ő berlini és lipcsei külföldi egyetemi tanulmányo
zása, és Curtius és Roscher tanárokat az 1882—1884.
években még mi magunk is, gaykrabban Thaly Kál
mánnal együtt ülve, hallgattuk. Feltűnő, hogy
Mommsent nem említi. Egyházi beszédein meglátszik,
főleg a Prot. írod. Társaság megalakulása óta, a ki
válóbb prot. irod. termékekkel való foglalkozása és
az azokkal való élő kontaktusa. Magyar prot. egy
háztörténelmi és jogi kérdésekben gyűléseinken és
a zsinaton pláne élő forrásnak és döntő tekintélynek
bizonyult. A főbb szereplő egyházi és politikai szemé
lyekről való olykor tréfás megjegyzései mindenkor
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f. évi első szám ában („E ltolód ások az állam és
egyh áz, v iszo n y á b a n “ c. a la tt) a fenti a d atok at
inegszaporitja azzal a külön ös figyelm et érdem lő
m egjegyzéssel. m ely szerint K árolyi M ihály, a
d icstelen k ö ztá rsa sá g első (bizonyára n tolsó) e l
nöke eg y en g ette a pápai nunciuennk B udapestre
v ezető ú tját. ( lő . oldal.)
Az elsorolt adatok önm agukban eleget l»eszél
nek. Az a ctio ca th olica sik erét b izon yítják é s azt.
hogy a protestantizm us v a g y nem tudta, hogy van.
v a g y nem akarta hinni, h o g y ez veszed elm es is le 
het „a liberalizm us és m aterializm us“ . ..a vörös és
fekete kom m unizm us“ napjaiban.
A c selek v és ideje elérk ezett! A m agyaror
szági Luther S z ö v e tsé g széttép i 'papirosform áit és
m egkezdi az aetio lutherana-t!
És szám it m indenkire, aki ap ologetája
Lu
thernek és vit^z* a K risztusnak!

Krrchhnojtf Gusztáv ár.

Jótékonyság, vagy szeretetmunka?
Dr. Szlávik Mátyás e lap legutóbbi szamában az
evangélium népéhez intézett intelmével: „Tisztuljunk
meg!“ nagyon a lelkemből beszélt. Szeretném meg
toldani a mondókáját. folytatni, almi elhagyta és fel
sorolni mindazokat az evangélium szellemének ellen
mondó kifejezéseket, amelyek a pápizmu- szótárából
átcsúsztak a mi nyelvhasználatunkba és abba anynyira b e fé sz k e lite k , hogy csak úgy hemzseg töltik
még a legilletékesebbeknek beszéde. Írása i*. De letalálók és személyes tapasztalaton alapulók. Naev
édesatyja
mindenkor erkölcsi tekintélyként áll
előtte, és a Prónay-család életét -aentélynek tókinti.
Életét és működését, nagyarány ti egyházi é*. politikai szerepkörét az Iránul Dániel-szelíemü függet
lenségi politika irányítja, méh azonban távol állott a
későbbi sajnálatos kilengésektől. E szempontból ítéli
meg a Tiszák szereplését is.
A kiváló mü teliess^ge szempontiából szívesen
láttuk volna a szövegnek a síirü latinizmusoktól való
megtisztítását.
Emlékeit a nemet báró, igazán nagyúrik és jele
sünk a következő vallomásokba foglalja össze:
..Mozgalmas és válságos időben születtem, m oz
galmas válságok szomorú időszakába esik életemnek
alkonya. Ki tudja, mit hoz a közel jövő? A cselek 
vés ideje számomra lejárt, ki tudia. hogy korunk
mozgalmai és válságai megengedik-e még és megtürik-e még a esendps szemlélődést? Bármiként le
gyen. nem vesztem el reményemet- szegény agvonsuitott, sőt m egszégyenített magyar eemzetóm jövőiében. Az egyes emberre nézve n feltámadás remé
nye a vallásos hit vigasztalása.. Nemzetekre nézve a
feltámadás lehetősége a történelemnek példákkal
igazolható, kétségbe nem vonható tanulsága. Remél
jünk árva nemzetünk erkölcsi megújulásában és
ezzel feltámadásában.“ Ugv legyen!
Hála és elismerés KH pt Zoltán áldozatkészségé
nek. Lelkészeinket, felügyelőinket, tanárainkat és ta
nítóinkat pedig felkérjük a kötet megszerzésére és
szorgalmas olvasására. A mi tanulságunkra szolgál.

Dr. Szlávik Mátyás.

3

kötetlenre vállalkoznám. Se vége, se hossza nem lenne
az Írásnak.
Ehelyütt csak egy kifejezést szeretnék szóvátenni „Jótékonyság“. Ilyet az evangéliumi keresztvénség nem ismer. Nem jótékonykodik, hanem szeretetmunkát végez. Ennek pedig más az indító oka
és más a célja, más a módja és más az áldása, mint
a „jótékonyságé“.
A keresztyén szeretetmunkánuk valóságos isko
lája az a svájci szeretetikció. am ely az egyetemes
egyház VIII., Cllői-ut 24 alatti házában működésének
három havi időtartamára otthont talált. Az iskolát
pedig a tanítói teszi. A szeretetmunka iskolája m es
terének a példája. Jelen esetben Sch.-né asszonyé.
A minap very nyomorgó nő számára szerettem
volna a segítségét igénybevenni. És — a saját kabát
ját és kalapját akarta odaajándékozni, neki úgyis
kettő van s már melegebb lesz az dőtárás, neki ma
gának jó lesz már a könnyebb ia. Nem engedtem.
Csak azon feltétel alatt mutattam be neki a nőt. ha
ezt nem teszi. „Ugv segíts a segítségre szorulón,
hogy önmagán tudjon segíteni.“ Ez Böldehehwingh
atya elve. Emlékeztettem err**. És
az én szegé
ny« m egy órára rá ott berregtóttó a varrógépet
.Sch.-né asszony kis birodalmában. És — délben már
két tányért találtam az asztalán, az egyikből az én
szegényem segített elfogyasztani szűkös ebédjét.
Svaiéi frankon élni és szükö- ebédet enni?! Tgv ma
rad több a szegényeknek!
Ez nem jótékonyság, ez
szeretetmunka!
Előkelő hölgy kopogtat be hozzá. Szó szóba fo
nódik. Megindul * terefere. \ hölgynek van egy fia.
Gazdag ember. Ovára is van. T,ren? Gyára? Sok
pénze? Hát szive van-e? Majd elválik. Van. ha a sze
gény íi—-/nnv fériét oltalm azza üzemében akár van
-zükség újabb munkaerőre, akár nincs. És — más
nap az asszony férje munkába áll a gyárban. — Ez
nem iótékonvság, pr szeretetmunka!
lero n g y o ló d o tt didergő, éhes menekült szétadybflk?) vetődik be. BeesHia
febérkeresrtós pirozászló. Beszél kiki a ‘táját nyelvén, am elvben szüle
tett. Az egvik magyarul, a 'másik németül. Nem értik
meg egymást? A minden nyelveken való beszédet
megértő szeretetnek nem kell tolmács! Seb.-né aszszonv ozsonnakávéiát a szék elv h*ka sz^resö’g^ti.
Felmelegszik tőle á tá z o tt teste. Feln'eie"s^ik szív**
is. mely a lénten-nyomon tanasztólt közönv faervátói már csaknem megdermedt.
Ez nem jótékony
-ág. ez szeretetmunka.
Este jour van egy előkelő háznál. Hangos a jó
kedv. Errv alkalmi« pillanatban svájci'*- kiejtésű
német női hang szólal meg: . Mi itt mulatunk. Ele
gánsan öltözve. Busán terített asztal mellett. Táncos
kedvvel. De van egy szegény szék elv baka. .aki hon
talanul, rongyosan, éhesen csavarog odakiint. Műn
kát nem kan. mert ahol csak munkáért kopogtat,
gyanakvó tekintettel fogad iák és utasítják el. Nine«
gúnyái a. nincs becsületó. Kinek mennyit ér a mai
est, adja oda az én székelyemnek.“ És másnap bol
dogan várja Seh.-né asszony, mikor Win a székelv.
hogy átvegye ;> cinöt. ruhát, meleg téli hobbit, és a
pénzecskét, aminek ö talán még jobban örül. mint
a, székely maga.
Ez nem jótékonyság, ez szeretet
munka.
És beszéljek-* tovább. Nem. Mert nem célom itt
életrajzot Írni.
Csak annyit, aki szamaritánusi szeretótmunkát
akar tanulni és végezni — menjen el a svájci sze-
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retetvá&'árra s vigye el oda a k á r eladó holmiját, akár
adományát, de a szivét mindenesetre, akkor is, ha
nem visz semmit, hanem vásárolni akar ott, hozni
akar onnan, szivet vigyen, amely megőrizze, mi a
különbség a. jótékonykodás és a szeretetm unka kö
zött s az utóbbit ott tanulja el.

A svédek és a katholikus
propaganda
1923. sz ep tem b er 25-én ta r to tta a sv éd le lk é
szek eg y esü lete N o rrk ö p in g b e n a z t a g y ű lést,
m elynek legfontosabb tá r g y a a róm . k a th . p ro p a 
g a n d a m e g a k a d á ly o zá sa v o lt; A lelk észeg y esü let
a k ö v e tk e z ő h a tá ro z a to t hozta:
A k a th öli cizm usnak m ind h ev esebben elő re
törő azon p ro p a g a n d á ja , h o g y n é p ü n k b en oly an
n ézetek et terjesszen , m ely ek ev an g élik u s h itü n k
ellen v a n n a k és n em zeti k u ltú rá n k k a l össze nem
eg y ezteth ető k , a n n a k m e g á lla p itá s á ra k é n y sz e rí
tik a sv éd lelk észek eg y esü letét, hogy:
1. m élységes m eg ü tk ö zéssel u ta s íts á k vissza
azon sv éd lelk észek m a g a ta rtá s á t, a k ik tu d v a
v a g y tu d a tla n u l a z t a lá ts z a to t szo lg álják , m intha
a róm. k a th . p ro p a g a n d á n a k S v éd o rszág b an im 
m áro n ta la ja v o ln a és
2. k ö v etelik , hogy a k ö zp o n ti v á la sz tm á n y
vezessen be h a la d é k ta la n u l o ly an in té z k e d é se k et,
m elyek a róm ai p ro p a g a n d a leszerelésére sü rg ő 
sen alk a lm a so k .“
A k ö zp o n ti v á lsz tm á n y e rre m egszerv ezte a
.,C selek v és-v álasztm án y “^ , m ely n ek k ö te le ssé 
g év é te tte , hogy 1- v ilá g o sítsa fel a n é p e t szóban
és írásb an a k'atholicizm usról és a n n a k tö re k v é 
seiről; 2. k eresse az ö ssz e k ö tte té se k e t, a közös v é 
delem m egbeszélése és k e re sz tü lv ite le érdekében,
az országon k ív ü li ev a n g é lik u so k k a l és; 3. tá m o 
g assa a n y a g i és erkölcsi erővel a veszedelm es h e
lyeken élő te stv é re k e t.
Ne m a ra d ju n k a svéd ek m ö g ö tt! N ek ü n k
több o k u n k v a n a v é d ek ezésre és e n n e k m egszer
vezésére Az országos le lk észeg y esü letn ek becses
ügyeim ébe a já n lju k az észak i te stv é re k p é ld á já t.
Kg.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

A tolnai belmissziói
ünnepélyek utóhangjai
L a p u n k eg y ik legutóbbi szám ában jóleső ér
zéssel o lv a s h a ttá k m indazok, a k ik n e k v a n érzéke
a belm isszió ir á n t és a n n a k eg y h ázm en tő m u n k á 
já t k ellő k ép en tu d já k érték eln i, a rró l a belm issziói
k ő rú tró l, a m e ly e t h áro m buzgó to ln a -b a ra n y ai
lelkész te tt, több eg y h ázk ö zség et e rő sítv é n az
evangélium i h itében. E g y h á z u n k egyetem es fe l
ügyelője, a k in e k tev ék en y ség e nem m erül k i g y ű 
léseken és ü lések en v aló elnökö sk ö d ésb en és azo
kon k ív ü l a k tá k a lá írá sá b a n , hanem a k i e g y h á
zunk ü tő e ré n ta r t j a a k e z é t és éber szem m el fi
gyeli az evangélium i élet m e g n y ilv á n u lá sa it, é r
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tesü lésü n k szerin t az alábbi lev elet in té z te a kis
expedíció elnökéhez, B ald au f G usztáv pécsi le l
készhez:
„N ag y tiszteletű lelkész Ur! E g y h ázu n k jö v ő 
jébe v e te tt bizodalm as h ittel k isérv én figyelem 
m el egyházi életü n k m inden m egm ozdulását,
n ag y öröm m el o lv astam az E v an g élik u so k L a p já 
n a k legutóbbi szám ában arró l a belm issziói k ő r
ú tró l, am ely et N ag y tiszteletíiség ed , m in t az o ttan i
belm issziói eg y esü let elnöke, k é t buzgó lelk ész
tá rsá n a k , S p a r a s E le k és V é r t e s i Z oltán u ra k n a k ,
kíséretéb en te tt. Jó leső érzéssel tö ltö tt el szám 
szerű a d a to k b a n is m eggyőződhetnem a rró l, am i
eg y éb k én t is szilárd m eggyőződésem , hogy az
ily en ap o sto lk o d ás igenis m egfogja h ív ein k leikéi
és az ily en le lk e k e t k eresés nem m a ra d h a t so h a
sem ered m én y és áld ás nélkül. E g y h á z u n k a t
semmi egyéb nem ta r th a tja m eg, mint- csak ez a
belm issziói m u n k a. N em m ulaszth ato m el Nagytisz teletü ség ed n ek és buzgó úti- és m u n k a tá rs a i
n a k őzsinte elism erésem et és egyben h álás köszönetem et n y ilv á n íta n i. A d n á Isten , hogy a m a g 
v e tő k u tjá n elszó rt m ag m egterem né a m ag a g y ü 
m ölcseit a h ív ek lelk iü d v ére és eg y h ázu n k ja v á ra .
Hiitrokoni ü d v ö zlettel: R a d v á n sz k y s. k.. eg y ete
mes felügyelő.“
A leg u tó b b i eln ö k i értek ezleten G eduly H en
rik p ü sp ö k az eln ö k ség ek teljes bizalm áról bizto
sította. egyetem es felü g y elő n k et. Ali pedig az
ev an g élik u s közvélem ény b izalo m n y ilv án itasál
füzzük ezekhez a sorokhoz és egész ed d ig i m u n k á 
jához. A zt hisszük, ez ellen S zlávik b á ty á n k n a k
sem lesz kifo g ása, h a itt a z t a k ifejezést alk a l
m ázzuk, hogy az a férfiú, k it eg y h ázu n k közbizal
m a a m a g y a r ev an g . egyház élére em elt, k iv áló an
„ v e z é rk ed ik “ ez igazi szolgálatban. E g y üttm im k á lk o d ó szolgák, eg y h áziak és v ilá g ia k — u tá n a !

Széljegyzetek
Irta : G a á l J ó z s e f .
H a r c o s k e r e s z t y é n s é g — W olff K á ro ly a p esti
belvárosi p lébános b e ik ta tá s á n tö bbek k ö zt ezt
m o n d ta: „M a a harco s k ereszty én ség id e jé t éljü k
és m eg k e ll feszíteni m inden e rő t és m eg k ell
szervezni a h ív ek et, hogy a k ereszty én világ n ézet
legyen a tá rsa d a lm i és állam i élet a la p ja “. H arcos
k ere sz ty é n sé g kell a h itetlen ség , az e rk ö lcstelen 
ség, a k ö zö n y ellen. H arcos k e re sz ty é n sé g kell
m in d en k ereszty én ellen es tá rsa d a lm i és p o litik ai
m egm ozdulás ellen. Meg kell szervezni a hív ek et:
igen, eg y h ázu n k b an a n ő k e t a nőeg y letb en , a fér
fiak at a L u th e r S zövetségben, az ifjú ság o t a
leány- és leg én y eg y letek b en . A zu tán elsősorban
m eg kell szervezni a h ív e k e t lélekben, hogy m á r
g o n d g o latb an is, irtó z z a n a k m in d en ak ció tó l, mi
az evangélium m al ellenkezik.

*
L e g y e n k ö t e l e z ő a f ö ld i g é n y lé s . A földreform
n ovella 26. szak aszán ál heves v ita fejlő d ö tt k i a
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parlam enti bizottságb an — Ka:us A lbert b. in d ít
ványozta,, hogy a v a g y o n v á ltsá g fö ld ek b ö l ju tta s
sanak a protestáns egyh ázak n ak is. A sz o c iá l
dem okrata párt érthetetlen okokból ellen e foglalt
á llást. Rupert k ép v iselő m eg azt szeretn é, ha a
kath. egyház testvéri szolidaritásból adna a nmga
birtokaiból a szegényebb prot. eg y h ázak n ak . Raffay püspökünk eg y et. gyű lésü n k ön azonban v ilá 
gosiul kifejezte, hogy nekünk nem a kath. e g y 
házzal. hanem az állam m al szem lien van k ö v e te lé 
sünk. R avasz püspök a ref. konventben k ifejtette,
hogy minden g v ü lek ezetre n ézve k ö te le z ő v é k e l
lene tenni a fö ld ig én y lést, h ogy p ed ig m en n yit
azt eg y szakértő bizottságn ak k ellen e m eg á lla p í
tania. ..A ref. egyh ázn ak teljes sú lly a l kell fe l
lépnie a földreform érdekében.“ ,.A reform aka
dályozóit ped ig el k ell tá v o líta n i az útb ól“ —
mondotta R avasz püspök.

v
.4 n é m e t tró n ö rö k ö s. V ilm os császár fia h o l
landiai szám ki vetéséb ől visszatért hazájába. N é
hány nap hi.iián ő é v e t töltött el V ieringen szige
tén távol nejétől és gyerm ek eitő l. Mily éd es öröm
tölthette el. m ikor novem ber közepén a szürke
hajnalban e g y gőzkom pon elin d u lh atott. E gy
tisztje é s e g v szolgája k isérték. A trónörökös a
komp fedélzetén idegesen járt fel s alá s m ohón
cigarettázott és folvton előre figyelt. E gvszer
csak a távolban csikó« fén ysu gár cik ázott v é g ig a
hajnal borongó« perem én. E kkor k issé megörült
és m egn yu god ott. A k ik ötőh öz k irendelt k ét a u tó 
nak v o lt a jeladása a fénysugár. Az elu tazás ti
t°kban történt. V ieriengen szig et polgárm estere
eskü alatt k ö telezte a hajó és az autók v ezető it,
hogy az esetről nem szólnak sen k in ek . Az autók
villám eebesen röpítették a trónörököst. Mikor
Bentheim nél elérték a ném et határt, sebeden k i
ugrott a gépkocsiból s m eghatottan és öröm ittas m igv k iá lto tt fel: ..itthon v a g v o k “. E zután eg y
repülőgép keringett felette, m ely csakham ar e l
szállt v e le S zilézia felé, ottani birtokára. Mikoi*
édesapjának, V ilm os császárnak jelen tették , h ogy
fia szerencsésen átk elt a határon, a császár szem e
felragyogott, nohát ennek igazán örülök —
mondta — m ost az a fontos, h ogy a jó Isten to 
vább is m eg seg ítse. Meg fogja seg íten i, m ondta a
jelentést tev ő . A császár összerán colta hom lokál,
s pillan atig m ereven n ézett m aga elé a azt
mondta: remélem én i s . . .
A franciák már is
rosszul érzik m agukat. Azonban a császár fiát a
ném et nép nem fogja k iszolgáltatn i.
Spezialltiaok:
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IRODALOM
Reménylk Sándor: A m űhelyből. Veránk. Budapest.
Stádium) 1924, 88 lap. Ára nincs megjelölve. A
megszállott Erdély poétája, kinek és kiről ..szól
minden éneke“, bár vérbeli ev^ng. dobsinai szülök
gyermeke. Dédunokája anyai ágon P áck Mihály vér
tanú püspöknek, tehát közeli rokona Páck Albertnek.
a humorista írónak és P. Károly bold. eml. iglói
főgimn. nagyhirü igazgatónak. Egyik nagynénjének
a korán elhunyt történet íróval: M ikulik Józsefiek
mint nagybátyjával való házassága révén dr. S zlá vik
Mátyásául is rokonságba jutott. Költészetéről Pintér
J. írod*»lomtörténetének azt mondja, hogy „figye
lemreméltó költői jeV n sig. ki egyesíti a kuruc köl
tészet méHhu? hangját Tompa és Arany melankóliád
ját. Petőfi zsam okgvülöletét és Gyóni Géza tüze(felvidéki és erdélyi) honszerelmét. Jelen vers füzete
i* a mai (erdélyi'» magyar lelket szólaltatja meg a
mélységes bánat marcangoló keserűség, dacos el
szántság, bizakodó reménység változatos s mégi'
egységes magyar érzésű hangján. A sok százados s
•főleg mai magyar szenvedés az ő bőséges költői for
rása. Uj könyvéről azt mondja, hogy azok ..a költőnek
a művészethez, el-ö sorban saját művészetéhez való
viszonyát jellemzik.“ Jeligéje I. Ján. 8. fejezetének
az a verse, amely szerint ..nagyobb a szépség a m»
szivünknél.“ Maga mondja, hogy ..költészetembe nem
vittem bele más érzést, csupán a z t amelynek volt
Istentől kapott menlevele.“ De egy másik versében
azt is hirdeti, hogy ,.a dalom misszió, s dalolnom
kell. mig szivem megszakad, kötelesség. Te mázsa*
kanti «zó.“ E tekintetben méltó társa Pintér J. é*
Sajó S. „Hazádnak rendületlenül“ c. versgv Hiteménye. Egyes verseit különhöző egyénekhez, férfiakhoz
és nőkhöz intézi. Az egyiket Panasz Lászlóhoz, aki
vel KoIo7svártt benső barátságban élt. Igazán a
gondviselés müve. hogy evang. egyházunk, amely
nek annyi csehszlovák és más koniunkt.nrás rabló
haza áruló ja volt. Gvónival és R^ménvikkel a világ háhorii és a megszállás magyar kö'tószetébe i*
aranybetükkel irta be nevét. Magyar evang egyhá
zunk mnig is erős- hazafias kulturténvező és Petőfi
lángelméié után az maradjon a jövőben is. Van még
hivatásunk, helvünk és rendeltetésűnk e h''zeb»n.
Csak ismerjük fel és dolgozzunk!
Felvidéki.
Protestáns Szemle. XXXÍTI. évf. 1. >z. Bp*-st. (Beth
len-nyomda) 1924. 72 lan. Ara 4000 korona. Régen
vártuk, végre 3 évi szünetelés»* után e napokban
Ravasz L. elnök és Veress' J. titkár szerkesztésében
megjelent kissé vékonv füzetben. Inkább előadások
és beszédek (Vargha Oy.: Prot. irodalom és nemzeti
művelődés. és Ravasz, L.: Madách nesszimizmn«*» eimmel). mintsem tanulmányok (Raffay S.: Eltolódások
az állam és egyház viszonváb'n és Bartók Oy.: Pe
tőfi művészete címén), és inkább könyvismertetések,
<p. o. Nagv J.: A m*i filozófia főbb iránya és Tisza I.
munkái), mint ,.kritikai szemlék“ gyűjteménye. R-iffav tanulmánya fölött jó lesz komolyan gondolkoz
nunk! A cikkek sorában h el vöt fogl'l Nagy J. rek
lóri megnyitója is a soproni „ág. tv .“ (sic!) theol.
fakultásán „hit és tudás“ címén közismert gondola
tokkal. Költeményeket közöl a füzet Varghától. Ritoóktól. Lant pértb tói és Áprilytól. A Beköszöntőben
maga Ravasz L„ mint főszerkesztő a Szemle célját
„a protesztantizmus evongelizálásában“ és „az evans-,
kereszt.yénsóg igazságának a magyar közgondolko-
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zásba és művelődésbe való átvitelében“ látja, tehát
„nem akarja, hogy kálvinizm ust és luttíerizm ust (sic!)
összeöntsön“, mert „élő egység“. Helyes, csakhogy
akkor nem értjük az evangé’iumi keresztyénség legujabbi kisajátítását a ref. konferenciákon! — Irre
denta jellegű Bánffy M. elbeszélése „A két angolról“ .
A társszerkesztőség kjssé egyoldalúan, hiányos tájé
kozódással van összeállítva. H át Maisznyikról és Szelényiről teljesen m egfelejtkeztünk?! A különben szép
és tartalm as füzet a ref. theologian (Ráday-utca 18.)
és a Bethlen-nyomdában (Nap-utca 13. sz.) a jelzett
áron kapható. A Prot, írod. Társ. tagsági d ija fél
évre 20.000 korona s a Szemle előfizetési dija ne
gyedévre 12.000 korona. A legmelegebben ajánljuk.
Gömöri.

'
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borsót, lencsét, mákot, diót), Flóra gyertyagyár
(gyertyákat), Schmidt Viktor és fiai (cukorkákat és
süteményt). Még sokan adtak kisebb ajándékokat.
Vallásos est. A pápai nőgylet jan. 13-án óriási ér
deklődés mellett vallásos estét tartott. A ref. kollé
gium művészi zenekari nyitánya után, Gaál segédlelkész imája, Csenussák Olga kitűnő zongora száma,
majd Mesterházy László lelkész beszéde következett.
Gubicza Erzsiké a Győzelem c. költem ényt szavalta,
Kluge Margit és Irm a pedig Gaál Józsefnek ez alka
lomra. irt: Szeretet c. párbeszédét adták elő átérzés
sel, sok tapsot aratva. A karthágói harangok c. ver
set szavalta el nagy hatással. Záróima, áldás, köz
ének fejezte be a sikerült estét, mely 65.000 K öffertórium ot jövedelmezett.
f
500.000 koronát vett fel ezévi költségvetésébe
■«■■■■«■■■■ISBBHiaCiBaBHSBIiaBfliHBBHHßHR
e g y e te m e s egyházunk az Evangélikusok Lapja támo
gatására és ennek folyósítása ügyében m ár m egtörtént
minden intézkedés. Amikor ezt lapunk nevében is a
legmélyebb hálával köszönjük, tudjuk, hogy egyete
mes egyházunk anyagi erejéhez kénest minden Ehe
Dr. Raffay Sándor püspök és báró Podmániczky Pál tőt megtesz egyházunk sajtója érdekében, de egyben
lelkész finnországi utjukról jan. 27-én megérkeztek. Szá el nem m ulaszthatjuk, hogy ezt a példát közegyhá
mos előadást és felolvasást tartott dr. Raffay Sándor* zunk figyelmébe ne ajánljuk.
A magyar ev. kér. Diákszövetség országos téli kon
Finnország minden részében. Tapasztalatairól, benyomá
ferenciája. A konferencia helye és ideje: A Magyar
sairól és végzett munkájukról egy felolvasássorozatot
fog tartani. F,zzel kapcsolatban fogunk majd ezekről la Evangéliumi Kér. Diákszövetség ez évi téli konfe
renciáját Budapesten tartja a VII.. Vilma királvnfi
punk hasábjain is beszámolni.
út 5—7. sz. a. ref. tanácsterem ben. A konferencia
Lelkészi értekezlet. A bpesti evang. esperesség lelfebruár
2-án reggel 9 órakr kezdődik és február 4-én
készi kara múlt hó 24-én a Deák-téri épület kister
végződik. — Résztvétel. A konferencián részt vehet
mében jól látogatott értekezletet tarto tt, amelyen
minden egyetemi és' főiskolai hallgató, felsőbb osz
Broschkó esperes, m int elnök, szép im ája és fárad
tályú tanitóképezdész és a középiskolák V ili. osztá
ságos, de eredményes m unkásságra serkentő m agvas
lyának növendéke. A konferencián a M. E. K. Dsz.
bibliam agyarázata után K om játhy B. vallástanár ol
m unkája irán t érdeklődőket is szívesen látunk. A kon
vadta fel Falvai J. lelkész alapos tanulm ányát a kör
ferencia rendezési költségei fedezésére minden részt
zetgondnokságról, am elyet ő nagy anyagi, társadalm i
vevő 3000 K részvételi d ijat fizet. — Program m :
és vallásos erkölcsi sikerrel valósított- meg ErzsébetFebruár 2-án 9—1-ig: Megnyitó és Áhítat. „Pogány
talván. Lombos, Majba és Kemény értékes hozzászó
m agyarság“. ..Megoldást ad-e a keresztyénség jelen
lása után a kérdésnek szabályrendeletileg való sza korunk problém áira“, előadások eszmecserével. Délbályozásától elállott, de a cura pastoralis tárgykö
után 4 órától ..Krisztus aktualitása“, előadás meg
rébe való zsinati fölvételét sürgette. Majd dr. V ar
beszéléssel. „Látom ások“ előadás. Este V2 I órakor
sányi M. budai lelkész ism ertette a protestáns valláscsaládi ünnepély a Skót Misszió nagytermében (kü
oktatás fővárosi gondoskodásának kérdését, amely
lön programúi). Február 3-án délután 4 órától „Fe
nél mindenesetre fontos az egyház és a főváros kö
jezetek a belmisszió m unkájából“ előadás. „Remény
zötti jogviszony rendezése. A kérdéshez is többen
ségeink“ előadás. Február 4-V'm dé’előtt 9—1 óráig a
komolyan és nagy hozzáértéssel szólották. Az érte
osonortok vezetőinek és m unkásainak meg,b eszé1ései.
kezlet lefolyása igen komoly és nagyon tanulságos
Délután 4 óráiéi „Krisztus tekintélye“ előadás esz
volt.
mecserével. „A keresztyénség valóságai“ előadás. —
Jelentés az Ev. Szöv. Gyám. Szakoszt. 1923. évi dec.
15., 16. és 17-én rendezett K arácsonyi Vásárról. A Zárógyülés. — Részletes program, mot a helvszinen
ad a vezetőség-. — Ezen gyűlések után a Mekdesz
látogatók száma, kb. 1000 volt. A vásár tiszta jöve
-uníor osztálya is ülésezik.
delme kb. 2,500.000 K. Nagyon sokat fáradozott dr.
A „Konfirmált ifjak egyesületének“ f. hó 20-án tar
Krepuska Gézáné méltósága, aki a buff ete t vezette
kedves lányaival és bőkezű adom ányaival is n agy to tt rendes ütése, m intha a „régi jó idők“-re emlékez
tetett volna bennünket, mintha ennek az egyesület
ban hozzájárult a V ásár jövedelméhez. A buffetben
nek az „aranykora“ — ha már egyáltalán volt ilyen
még fáradoztak: dr. Rásó Lajosné, dr. L ipták Pálné.
— ju to tt volna eszünkbe, elevendett volna meg
Kostenszky Kálmánná, akik szintén sokat ajándékoz
előttünk. Egy ünnepélybe is beillő műsor, meghitt,
tak, úgyszintén Lingel Jánosné. A V ásár sikerén na
baráti hangulat, vidám m egelégedettség jellemezték.
gyon buzgólkodott Lengváry Juciba és az asztalt
vállaló hölgyek mind. Ezenkívül értékes ajándéko
A részletes műsor különben a következő volt: Hudák
kat adtak: K irály Lajosné (20 cserép virágot), Stir Malvin szavalta Gyulai Páltól: Pókainét; Szepesy
ling Fer énen é (100' drb cukrászsütem ényt), a RészErnő szavalta Ábrányi E.: És megszólaltak a hegyvénvserfőző (100 üveg sörtő, a Hangva- rt. (100.000 K
ormok c. hazafias költeményét; m ajd Kónyi Jolán
értékű cukrot, teát, stb.-l), Szandtner Ödönné' és
zongorázott; Ratatics Sándor szavalta Petőfi. Szülő
Stohwasser János sok péksüteményt,, Szigeti Lipót földein c. költeményét: m ajd Hornyák Lajos felolva
több értékes könyvet, özv. Lovag Gntmann Gy.-ná
sott; végül dr. Csengődy Lajos bibliamagyarázata,
(élelmiszert, lisztet), Kökényessv Gyuláné (babot,
majd Lengváry Juci im ádságával az ülés — hivata-
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lot> fele — befejeződött. Ezután titkári előterjeszté
sek, majd társasjátékok következtek. — Az össze
jövetel befejezésekor k ed vet epizódban volt részük
a még ottlevöknek. Egy ejveszett és gazdára nem
találó ceruza — amerikai inódazeru — elárverezése
által ugyanis 42.100 K folyt be az egyesület pénz
tárába. íg y az egyesület bevétele egy közönséges
ülés alkalmával — a mellékes jövedelm eket is hozzá
számítva — mintegy 50.000 K volt. A legutóbbi jan.
27-én tartott ülésünkről különben a következőkben
számolhatunk be: Elsőnek Geska .Margit szavalta
Végváry: Nagy magyar télben piciko tüzek c. haza
fias költeményét: majd Ratatics Sándor Petőfi szava
kít i után Sémán Károly (hegedű) é> Kultsár Jenő
(zongora) aduik elő Raff: Cavatine c. duettjét. Ez
után Steiner Lajos két szép legerdát olvasott fel
Beróti gyűjteményéből: majd Piri Lajos szavalta
János vallástétele c. gyönyörű allegóriáját.
Vojtka Xenia zongora száma, dr. Csendödy Lajos
bibliainagyarázása után az ülés véget ért.
Az aszódi ág. hitv. ev. Petöfi-fögimnázimn ujj; • p
tési alapja gyurapitására 1924. évi február 2-fen este
8 órakor az aszódi ág. hitv. ev. leánynevelöintézet
tornacsarnokában szépsikerü hangversenyt rendez tt.
A hangverseny műsor:’ a következő volt: Eötvös—
Beleznay: Búcsú. Énekelte a főgimnáziumi énekkar;
Farkas Imre: A vén cigány. Melodráma. Zenéjét szer
zetté Farkas Lajos. Szavalta Csővári Endre Vili. o.
t., zongorán játszotta Mess Kató VI. o. t . hegedűn:
Csztöke András V ili. o. t.; Schubert: Képmás, Gior
dano U.: ó drága lény . . . Énekelte Sári lor István
VUL o. t., zongorán kisérte Flamrák Zoltán VI. o. t.;
Makai Emil: A szerenád. Monolog. Előadta Kata ti eh
Erzsébet VI. o. L; Haberehrn-dalokat énekelt Szever
Pálné úrnő zongorán -kísérte Jancsik Mihályné úrnő:
Földes Imre: Matiné után. Elmondta Herczeg István
V ili. o. t.; Mendelssohn: D uett Előadták Reiner
Olga VIII. o. t., Sándor István V ili. o. t., zongorán
kisérte Haonrák Zoltán VI. o. t.; Grieg: A tavaszhoz*.
Hegedűn játszotta dr. Osváth Gedeon, zongorán:
Suha Györgyi VIII. o. t.; Tariczkv: Népdalok. Éne
kelte a főginmáziumi énekkar.
A Kelenföldi Evang. Nőegylet jan. 20-án szeretetvendégwéget rendezett, amelyen Kemény Lajos fasori
lelkész a Tékozló fiúról tartott mélycnjáró előadást.
Az <>t tiszt* jövedelme- 400.0O0 K volt. — A Kelen
földi templomalapra a legutóbbi időben adakoztak:
Pfaff Ottó 50.000 K, özv. Ráth Amoldné 15.000 K,
Rátii Zoltán 10.000 K. Huber József 10.000 K. Mehuí
Friderika 5000 K, Lappert Rezsőné 5000 K, if j. Stark
János 5000 K, Zsakó Gizella 5000 K, özv. László
Lajosné 3000 K.
Március 1-ére 25—35 éves jólelkü, szerény igényű
házvezetőnőt v. házikisasszonyt keresek, aki ön
állóan főz, varráshoz ért s a falusi életet szereti. Jó
házból való árvalány meleg otthonra találhat. CimBlatniezky Pálné, ev. esperes neje, Cinkota. Buda
pest mellett.
Pályázat. A budapsti Deák-téri ovang. testvéregy
házak képviselőtestülete az általa fenntartott elemi
iskolánál egyik — nyugdíjazás folytán megüresedett
— tanítónői állásra pályázatot hirdet. Az állás fizetéskiegéfezitő államsegéllyel van egybekötve, a java
dalmazás tehát egyenlő az állami tanítókéval. Pályá
zati batáridő 1924 miire 2. Az állást azonnal el kell
foglalni. Előnyben részesülnek azok, kik a német
nyelvet szóban és írásban bírják. A pályázók élet
korukat, tanitói képesítésüket, eddigi szolgálatukat.
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családi és egészségi állapotukat, a forradalmak alatt
tanúsított magatartásukat igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényüket a főtiszt, ás méltóságos képvi
selőtestülethez címezve az elemi iskola igazgatósága
(IV. kér. Sütö-u. f.) utján nyújtják be. Budapest,
1921 január 20. dr. Németit Óüön s. k., isk. felügyelő,
Szüsz Lajos s. k., igazgató.
A fasori ev. Luther Szövetség ouzgó munkája szünenélkül folyik. Legutóbbi estélye közel egy millió ko
ronát eredményezett egyházi célokra. Hetenként tar
tott .,szerda estéin** legutóbb dr. Kovács Sándor,
egyet, tanár tartott előállást, január 80-án pedig
Búza János igazgató.
Magántanitás. A fővárosban működő jele« képzett,
ségü állami tanítónő elem i v a g y polgári iskolai fiú
vagy leánytanulókat vizsgákra sikeresen előkészít
Tudakozódni lehet a Deák-téri magyar ovang. lelkészi hivatalnál. Es* tleg ellátást is elfogad. A leg
melegebben ajánljuk a tehetősebb szülőknek szives
figyelmébe.
A Deák-téri polgári leányiskola 580.000 körömit és
10.000.000 markát gyűjtött a német nélkülöző gye
rekek felsogélyezéeéro. A nemes áldozatokra mindig
kész iskola tanári kara é> Lfjusága most sem tagadta
meg magát, amikor a szomorú sorsú neue* testvérek
kérő szava száll mindnyájunk felé.
Hol sikkad el magyarságunk? Erről a nrindeuféló
szempontból egyaránt fontom kérdésről tart igen
érdekesnek ígérkező előadást Karácsonyi Sánuor
fögimn. tanár a bpesti Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letben VIII., Fbg. Sándor-utca 28, I. cm. febr. 3-án.
vasárnap délután pontban 5 órakor. Minden érdek
lődő ifjút, férfiút, különösen az ifjúság nevelésével
foglalkozókat szives szeretettel hiv és vár a vezető
ség. Belépti dij nincs.
Adományok lapunkra. Kasper István Budapest, Ró
zsa-u. 29 oOOO K, Arad \ iktorné sarkadi cukorgyár
.>000 K, Gabnav Pál Budapest, Murányi-utca 17
10.000 K. Egyetemi Luther-Szővetség 20.000 K, N. N.
1000 K. Frank Kis Jenő 1000 K, I. F. 500 K, Bnó
Bátory Emma 1000 K, dr. Faiaky János 5000 K,
Mártu.ska 300 K, Jancsika 200 K, özv. Czupon Sálidom é 1000 K. özv. Faiaky Kámlvné 1000 K, Székelv
Ilona 1000 K, dr. Johhágvi Kálmán 100.000 K, özv.
8. F.-né 50.000 K. báró Prónav Dezső Ácsa 25.000 K,
dr. Tbcbusz Béla 30.000 K, Luhoviczky Emil 25.000
korona, Szilágyi Mihály Kiskőrös 2000 K, dr. Lehotzky Antal Monor 8Ó.000 K, Algőver Andor 2000
korona, Hoehschild Stefiké 3000 K, Nagv Valéria
1000 K, Keck János Paks 100.000 K, özv. Dávid
Bélán«' 10.000 K, Ev. leik. hiv. Csanálos 2000 K, özv.
Hajdú Pálné 900 K, dr. Mágócsy-Ditz Sármor 5750 K,
Popovits István 2000 K. Ev. Egyház Kiskőrös 7000
korona, Szilárd Sándor Budapest 7000 K, Czupra
János Szarvas 40.000 K, Re való Pál Kiskőrös -1000 K,
Horváth Elekné 5000 K egyetemi tandij, dr. Beloptv
toczky György 2000 K. Réthv Vilmos 2000 K, Saskó
Samu 2000 K, dr. Sziváczky János 5000 K. dr. Vaskovszky György 2000 K, Borgulya István 1000 K.
Kiss Mihály 2000 K, dr. Moeskonyi Béla 3000 K.
özv. Holéczv Ousztávné 1000 K. Balázs Já.nns 1000 K,
Miklya Pál' 3000 K, dr. Tóth Pál 1000 K._________

Saxlehner H u n y a d i J á n o s
te rm ész etei keserűviz h a lá la f e l fl I in n 1 !l ft t ft 1 1 ft H.
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IFJÚSÁGI ÉLET
Egységben az erő . . .
. . . S o k an ism erik és h a n g o z ta tjá k e szálúigét, de k evesen, n ag y o n k ev esen v a n n a k — a
v álasz to tta k ! — a k ik e háro m szó fo n to ssá g á t a
m aga teljes, m ély értelm ében á té rz ik .
P edig, ha v a la m ik o r, ú g y m a, s h a v a la k in e k ,
úgy n e k ü n k — m a g y a r p ro te s tá n s ifja k n a k —
m eg kell é rte n ü n k , á t k ell ére.znünk.
Meg k ell é rte n ü n k ez ig ét, m e rt az é le te t je 
lenti s z á m u n k r a . . .
Igen az é le te t, a mi szom orú, n y o m o ru ltan
siv ár d iá k -é le tü n k e t. — Még ta lá n nem k éső:
m ég ta lá n nem le h e te tle n összefognunk, — m a.
De leh et, hogy h o ln ap m á r az lesz; leh et, hogy
holnap m ár késő, m á r le h e te tle n lesz.
>H ozzukí m eg te h á t e z t az á ld o z a to t, hiszen
talá n y a legkisebb és egy-házunkért a legn ag y o bb,
am it h a z á n k é rt, m eg g y ö tö rt, m e g c so n k íto tt sze
g én y o rszág u n k ért, m in d en o ld alró l s z o ro n g a to tt
p ro te stá n s h itü n k é rt, m a g u n k é rt h o zh atu n k .
É rtsü k m eg te h á t az intő szót inig nem késő:
egységben az erő!
E g y e sü ljü n k , ne c sa k k ü lső ség ek b en , h a n g 
zatos eg y esü letek b en , hanem ezek k e re té n belül
lelkiek b en ; hisz ro k o n o k , te stv é re k , b a.jtársak v a 
g y u n k , k ö zö s — m in d n y á ju n k á lta l m eg izlelt —
szom orú s o r s s a l. . . s h a nem é rtjü k m eg id e jé n a
szózatot, m ég e ttő l is m e g fo sz th a tn a k b en n ü n k et.
A . L.

f elhívás! A bpesti ev. leányegylet vezetősége össze
köttetést szerzett a nyomorgó ném et testvérek fel
segélyezésére — egy német ev. leányegylet vezetősé
gével, melytől nyomorgó ev. családok címeit is
kapta. Szeretnénk sokfelé segítséget juttatni, de mi
magunk annyit nem bírunk előteremteni, k érjük
azért — elsősorban a vidéki ev. leányegyesületekot
és mindazokat, akik készek segíteni, hogy adom á
nyaikkal segítsenek nekünk ebben a munkában. A
jó Isten, ki m indnyájunknak édes A tyja, egyiknek
adott, hogy a m ásikat segítse és a jókedvű adakozót
szereti azÜIsten! Egyesületünk a karácsonyi szeretettvendégségen 20.000 K gyűjtött. Broschko nagyt. ur
10.000 K adott e célra. Újabban e célra, adakoztak:
Kispestiek biblia köre 30.800 K, Kozma Ilona 10.000
korona, Sauer Klára 10.000 K, Böhm Jolán 2000 K,
3 ár its Erzsi 2000 K, Mojsisovits N ata 2000 K, F i
scher Jánosné 2000 K. Adom ányokat egyesületünk
titkárnője címére kérünk, ki azt továbbítja és az Ev.
Lapjában nyugtázza. Gim: Lengváry Juczi, Buda
pest. V., Dorottya-ütca 11, II. 9.
A pápai evang. leányegylet január 20-an, d. u. b
órakor a gyülekezeti tanácsterem ben estélyt rende
zett a következő műsorral: 1. Irredenta élőképek
két részben. A lakították: Szuh Ilonka, Kovács Ilonka,
Általános Nyomda, Könyv

Szente Manci, Rödbaum Lenke, Kluge Margit és
Irma, Jam niczky Manci, Nagy Nelly, (iubicza Erzsé
bet, K atonák . . . Diákok . . . Az I. részhez szükséges
szavalatot mondta: Scholcz Frigyes gimn. tanuló.
A II. részhez szólót énekelt zenekUérettel: Ifj. Nánik
Pál. 2. Kinizsi induló. Játszotta: Az Iparos ifjak
zenekara. 3. Prolog: Mondta: K avser Erzsi. 4. Sarga
rózsa, Marika, Most még hideg van. (Balázs Á.)
Énekelte: Fridii Józsa, zongorán kisérte Pálinkás
László. 5. Memento: (Végváry) Szavalta: T atay Etus.
6. Klasszikus dalokat énekelt: H arsányi József, zon
gorán kisérte: dr. Hermann László. 7. A tánc 3 kép
ben. Magánjelenet.) Előadta: Koncz Mária. 8. Sze
renád. Játszotta: Az Iparos ifjak zenekara. — Az
estét óriási érdeklődés előzte meg s 240 ezer koronát
jövedelmezett.
Február 3-án az evangélikus cserkészmunkában fon
tos dátumhoz értünk. Úgy érzem, vasárnap fontos d á

tum a én jelentős fordulópontja lesz az evangélikus
cserkészetnek, remélem, már minden evangéiiaus
testvér át fogja érezni a cserkészmunka jelentőségét
és szükségességét, mikor m egállunk annál a kilo
méterkőnél, melyet most elértünk. Érezzük, hogy aki
eddig is segített, ezentúl még jobban vigyáz ránk
és kérjük is őt, hogy m unkánkat az ő jelenlétével
segítse meg, adjon hozzá k itartást és erőt, hitet és
reményt. Nagyjelentőségű lépés lesz a vasárnap
nem csak az evangélikus cserkészeknek, hanem az
evangélikus hívőknek is, mikor a három b u d ip esti
evangélikus cserkészcsapat, Isten segítségét ké-rve,
közös m unkába kezd. Reméljük, ez a közös munka
is összébb hozza az evangélikus m agyarokat, hisz a
széthúzás m iatt eleget szenvedett m ár szegény csonka
hazánk. Remélem, m indnyájan ott leszünk Pestről
és Budáról, hogy ezzel is dokum entáljuk együtt
érzésünket, közös törekvésünket kedves cserké
szeinkkel. A három budapesti evangélikus cserkészcsapat őrvezetői tanfolyam ot rendez, melynek meg
nyitása február 3-án d.u. 4 órakor lesz a Deák-téri
evangélikus polgári leányiskola dísztermében.
Tea-estély. A Deák-téri Konfirmált Ifjak egyesülete
életében szokásos tea-estélyek újból megkezdődnek.
A
legközelebbi
—
szép
sikert
ígérő
—
tea-estéíy febr. 9-én, szombaton lesz este 7 órai kez
dettel. Részvételi dij személyenként 1000 K. Azon
kívül az urak még 1000 K-t fizetnek ,,cukor-megvál
tás“ címén. A látogatottnak Ígérkező tea-estélyre az
érdeklődök figyelmét ezúton hívja fel a rendezőség.
Szavalóversenyek. A Deák-téri Konfirmált Ifjúság
febr. 3-tól kezdődőleg három egym ásutáni vasár
napon szavalóversenyt rendez, melyre az érdeklődök
figyelmét ezúton is felhívja. A legközelebbi (febr. 3.)
szavalóverseny az u. n. „szabad Végvári verseny“
lesz.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek Rudolf Mosse rt. Budapest, VI..
Podmaniczky-u. 49. sz. alá küldendők.
A kiadásért felelős: Dr. C9ENGÖDY LAJOS.

te Lapkiadó rt. Budapest. VT., Nasymező-u, 3. (F«L igazgató- Dr. Merényi Kornél).

SZERKESZTŐSÉG:
B u d ap est, IV., Deák-tér 4. sz.

Alapította: Or. RAFFAY SÁNDOR
S z e rk esztésért fe le lé s:
D r. C S E N Q Ö D Y L A JO S

Megjelenik

minden vasárnap.

K ia d ja : A L U T H E R -SZ Ö V E fSÉ G .

M aatschappij.
Ez az idegen szó most jubilíllt. Hetvenedik
évéből fordult neki egy uj jövendőnek. Jelenti
pedig azon holland evangélikusok szövetségét,
akik 1858-ban megfogadták, hogy testüket és lel
kűket vetik oda arra az utra, melyen a pápista
akció Hollandia meghódítására indult. Egyl*»n ez
volt a válasz arra a pápai bullára is. mellyel
Szentpéter utóda feldíszítette az ezen ut elejére
állított ünnepi transparenst.
Alig egynéhányan voltak csak azok. okik
1853-ban a ,.Maatschappij“-ban tömörültek. Hi
szen akkoriban ott is elfogta az euióereket a li
berális láz, melynek őrülete hamarosan a haza
árulás vádját sütötte rá arra, aki a haladás sze
kerén megmerte huzni a lassúbb tempót diktáló
evangéliumnak fékét.
Hetven év után, 1923-ban, már ezen a lefé
kezett szekéren ült Hollandia minden józan evan
gélikusa. Sőt! Felkéredzkedtek erre nem hollan
dusok is, sokan azok közül, akik tisztában voltak
azzal, hogy a miként eddig, úgy a világ vérál
dozatát most is a pápaság fogja kihasználni a
maga világuralmi törekvéseinek megizmositásara.
Az ünnepi közgyűlést dr. Wyngaarden nyi
totta meg azzal a megállapítással, hogy a Maat
schappij, miután Hollandiában igazolta létjogát,
hajlandó átadni erejét azoknak, akik Hollandián
kivül is érzik már a római propaganda sikerét és
kezdik belátni, hogy egy uj ellenreformáció indul
e vérében vorgődő világ meghódítására. Felszólí
totta az ezt érző jelenlevő idegeneket, hogy mi
ként gondolják a Maatschappij-nak egy világszervezetté való kiépítését.
így jutott szóhoz dr. Ohlemüller, a németor
szági evangélikus szövetség titkára, aki a Maatschappij-nak egy evangélikus világszövetséggé
való kiépítését javasolta, ezzel elismerve a hol
land szövetség TO éves érdemét, céljainak jogo
sultságát és harcmodorának nagyszerűségét.
A javaslatot elfogadták és annak mikénti
megvalósítását a németekre bízták.
Ezek felhasználva a „német-evangélikus szö
vetség“ által Beyschlag 100-ik születési évfordu
lója emlékére rendezett ünnepét, Belin-Steglitzbc
meghívták a szomszéd országok összes evang.
egyházait. Megjelent Hollandiából Wyngaarden
Svédországból—Sőderblom érsek megbízásává!
— Pfannenetill dr. és Wollmer dr.. Sveic-ből

Előfizetési ár negyedévre 5 0 0 0 K
Egyes szám ára 5 0 0 korona.
H ird etési á ra k m e g e g y e z é s szerin t.
P o s ta ta k a ré k c h e q u e -s z á m : 1290.

Hausi, Csehszlovákia németjeinek megbízásában
dr. Kiegor, Jugoszláviából dr. Hopp, mig Német
ország evangélikusait Ebart és Ohlemüller dokto
rok képviselték.
A megjelentek megállapították, hogy Rómá
nak uj fellépése a protestantizmus védekezését
sürgősen szükségessé teszi és pedig a galatai levél
azon gondolata alapján: egymásnak terhét hor
dozzátok. A világ protestantizmusának egy tábor
ban való tömörítése nélkül az actio catholica si
kerei nem állíthatók meg. Ezért kimondották a
nemzetközi Maatschappij-nak megalakulását, de
elnevezték „a protestáns érdekek nemzetközi vé
delmét célzó szövetségnek.“ Ennek feladata pedig
a következő:
1. Minden rendelkezésére álló eszközzel
igyekszik kifejezni a protestáns öntudatnak inter
dominációs és intemacionális jelentőségét;
2. megvédi a protestantizmust és annak e l
hivatottságát mindenféle támadás ellen, de egy
ben megóvja attól is, hogy lényegéből bármit is
feladjon, különösen ott, ahol a római katholicizmus és annak szervei ezt veszélyeztetik;
3. hajlandó e cél, de különösen az egységes
fellépés érdekében tömöríteni a protestantizmus
minden anyagi, szellemi és erkölcsi erejét.
E hármas feladatnak, progranmiszerü kifej
tését, az erők összegyűjtését, a szükséges adatok
összehordását, a veszedelmes pontok mielőbbi
megerősítését, a legsürgősebb tennivalók megál
lapítását, de különösen a tagok gyűjtését dr.
Ohlemüllerre, a világszövetség főtitkárának agi
litására bízta.
Eddig csatlakozott: Hollandia, Németország,
Sveic, Csehszlovákia neonét evangélikusai, Ausz
tria evangélikus szövetsége, Románia szász evan
gélikusai, Jugoszlávia református és evangélikus
németjei, Olaszországban a' római ev. gyülekezet
németjei. A francia hugenották, az angliai evan
gélikusok kilátásba helyezték csatlakozásukat.
Amerikában most toborozza az „Evangelical He
rald“ a tagokat. A magyarországi evangélikus
egyház is«^pTT!gOlpta a csatlakozás iránti felhí
vást, nyrfvet^ egvé^mes felügyelő ur, — nagyon
helveíAj ^ r a^I>úmór Szövetségnek küldött meg.
A hhiiüHftS '3jj»ylíá&•épj/tsen befelé, ám a Luther
Szövrtajg éédek^zzékfelfelé! A kathoiikus egy
ház p^pn^údájn:',poptika. mely a hivatalos egy
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házon k ív ü l a la k íto tt szerv ezetek k el dolgozik.
K ongregációk, cserkészek, k ülönböző szen tek
egyletei, o ltáreg y letek , legény- és leán y eg y esü le
tek , árv a h á z ak , csecsem ővédelem , cselédelhelyező
intézetek, k ó rh á z a k ezek a szervezetek. T őlü nk
á tv e tt g o n d o lato k . Am i feg y v erein k . A m i k e 
zünkben élü k et v e sz te tté k , m e rt a h iv a ta lo s eg y 
ház ele jte tte — ta lá n szegénységében — a harci
eszközöket. V egye fel a L u th e r S zövetség, e g y 
házunk és elveink, ö n é rz e tü n k és ö n tu d a tu n k
ezen p ro p a g a n d a o sztály a, csin á lv a p o litik á t, n e 
velve e g y h á z a ty á k a t, tá m o g a tv a ta n ító in k a t, t a 
n á ra in k a t, p a p ja in k a t és p ü sp ö k e in k e t az építés
szent m u n k á já b a n . M indenesetre k ez d je m eg a
p ro p a g a n d á já t azzal, hogy a n em zetközi M ant
sch appij-hoz csatlak o zik !
K i r c h k n o p f G u s z t á v d r.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Unió
A keresztyén vallásfelekezetek békés egytittmüködésének a kérdése korunk egyik legégetőbb
jelenben és a jövőben megoldandó kérdése. Foglal
kozott m ár vele a theológus C a lix tu s, a filozófus
L e ib n itz és a theol. tudom ány nagy reform átora
S ch leierm a ch er. Hangsúlyozza az ág. hitvallás VII.
cikkének hires egyházfogalma, sőt M e la n c h th o n első
evangéliumi izü és jellegű egyházjogtanában még a
püspökök és a pápa joghatóságát is hajlandó
volt elismerni, ha megengedik az evangélium hir
detését.
De hát milyen alapon jöjjön létre a kér. vallás
felekezetek békés együttm űködése? Ez term észete
sen egy lelki, szellemi és korántsem erőhatalmi k ér
dés, tehát L u th e r szép szava szerint csak szellemi
eszközökkel nyúlhatunk hozzá.
M acaiday, az angol történetíró mondja, hogy
Róma a legnagyobb és legszilárdabb egyházi rend
szer, amelyet az emberiség vallástörténete ismer.
W ittenbergnek és Genfnek ezzel szemben erős k a
rakterű személyiségei vannak: a német próféta és
a zseniális francia reform átor, aki Luther, mint leg
tisztább vallási reform átor, szabad és gazdag evan
géliumi hitvilágát egy impozáns theológiai rend
szerré, nagy világot hóditó életszabállyá, és klasszi
kus egyházszervezetté alakította át.
R ó m a v a g y W itte n b e r g módszerével próbáljuk-e
a keresztyén vallásfelekezetek békés együttm űködé
sét előkészíteni?
R ó m a módszere intézményes, absorbeáló termé
szetű. Inkább okos, alattom os és kíméletlen, mintsem
nemes, előkelő és evangéliumi jellegű. Merev kizáró
lagosságánál és képzelt egyed ül üdvözítő jellegénél
lógva kizárja a keresztyén közösségből a többi kér.
vallásfelekezetek hagyományos szent tan ait és szo
kásait és háttérbe szorítja a hit és szeretet krisztusi,
pali és lutheri evangéliumát.
R óm a b á lv á n y a , az ő hierarchiai, főleg pápcís e g y 
sé g e ellentétben van az evangéliummal, s igy az egy
háztörténet tanulsága szerint sem vezet békés ke
resztyén egységre.
IV Itten b erg módszere az egységes, közvetlen.
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tehát személyes hitbizonyosságra fekteti a főstüyt,
mely alapon aztán szabad folyást enged a szertartá
sos és szervezeti élet különféle kialakulásának. Ha
Luther a dekretálékat elégeti és a pápai bullát el
veti, úgy azzal jelezni akarja, hogy' a vallásnak v v
lágában a szabadság és szeretet hitéből kell élnünk.
Lelki és szellemi jellegű a vallásos életünk, a sza
badságból törvényt nem alkotunk, m ert a szabadsá
got és szeretetet nélkülöző hit csak látszata a hit
nek.“ „Holt hitnek“ mondaná Jakab apostol. Semmi
féle törvény vagy szervezet nem biztosíthatja a keresztyénség valódi egységét a vallásos emberiségben.
Az egységnek ezt a valódi evangéliumi módsze
rét legjobban S c h le ie rm a c h e r fejtette ki a maga apologetikájában és polem ikájában. Az apologetika
ugyanis keresi a különböző kér. vallásfelekezetek
élő és éltető lelkét, azok sajátos történethittani igaz
ságát abban a meggyőződésben, am it H a se polemikája is hangsúlyoz, hogy „különfélék a lelki adomá
nyok, de egy az Ur és egv szellem“ és hogy semmi
féle egyházi intézet vagy közösség sem fejezi ki a
kér. igazság e g é s z teljességét. Viszont a polemikn
minden egyes és vallásos közösség későbbi toldalé
koktól való m egtisztítására törekszik. íg y p. o.
Luther is megbecsülte és reformatori egyéniségében,
mint P re u s s kim utatta, egyesítette a különböző kö
zépkori kér. vallásos típusokat, mint többi között a
m isztikát, a római keresztyénség egyik legnagyobb
díszét. Mert ahol személyes vallásos bensőséget és
igazi krisztusi hitet- és szeretetet látott, ott az Urban
testvéreire ismert. Ellenben utálta a protestáns farizeizmust és rideg igazhitüséget, és pokolinak tartotta
a római babonát és világi hatalmi politikát.
A kér. vallásfelekezetek mai és jövő békés
együttélésének és együttm űködésének ú tja ma sem
lehet az u n ifo rm itá s,, hanem a z e v a n g é liu m i e g y s é g
a k ü lö n b ö ző sé g b e n . Ez a valódi hitegység, amely az
ág. hitvallás VII. és V ili. cikkének egyházfogabnában is ju t kifejezésre. Ez aztán az ú tja a valódi k e
resztyén élet- és m unkaegység egyengetnének is,
am elyet a német Ih tn e ls és a svéd S o e d e rb lo m is
hangsúlyozott legújabban több előadásában.
Egyengessük hát mi is annak az ú tjá t a krisztusi
hit- és szeretet evangéliumában! Előre!
Dr. S z lá v ik M á tyá s.

■■■■■■■■■■■■«•■■■■■■■■■■■■■■■■■■ana

Elmélkedés a tengeren
(T h o m a s M o o re)
A h o ld m o s o ly g ó f é n y i b e n
N é z d h o g y p ih e g a h a b k e b e l.
M e g c s o b b a n , c s illa n o d a le n ,
A z t á n s u s o g v a e lp ih e n .
í g y e m b e r b ú ja , ö r ö m e
C s a k já ts z ó h a b a te n g e r e n ,
E g y p e r c ig d a g a d k e b e l e
S a z ö r ö k lé t b e n e l p ih e n .
S z i g e t h y L a jo s .
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te osttfyasszonyfai evanq. egyházközség
fegyelmi szabályzata
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hetök olyképpen, hogy a 4. §. b) As c) pontjaira nézve
külön-külön esetenként az egyháztanáes a közgyűlés ne
vében feloldást, illetve engedélyt adhat.

vegyes h á lá so k n a k egyh ázi h ű tlen ség e e se té r e

6. §.

(Az E. A. lt>. §-ában foglalt jog alapján."»

A 4. és ő. §. értőimében a lelkész a büntető rendel
kezések alá esőknek lelkészi szolgálatot, illetve a gyer
mekeknek iskolába való felvételt külön-külön és e-setet.-ként e célra egybehívott egyháztanáesi gyűlés engedélye
alapján nyújthat csupán.
7. §A 4. 9-ban foglalt egybázfegyelmi büntető rendel
kezések érvénye azonnal és automatikusan megszűnik
akkor, ha a házastárak egy vallásunkká lesznek.

1. §•
Egyházközségünk meg van győződve arról, bogy az
az igazi evangélikus vallásos buzgóság, mely az egyház
tagok többségében megnyilvánul, az egyházhoz való hű
ségnek is mindenkor legnagyobb biztositéka, amely erő
sebb az egyházfegyelmcző jognak minden ixó vagy meg
torló intézkedésénél. Mégis sajnoson tapasztalja, hogy a
buzgóságnak gyülekezetünkben nem hiányzó legszebb pél
daadása és jó igyekezete sem képes egyes, magukról
megfeledkezett egybáztagokat visszatartani oly gyenge
lépésektől, amelyek sem az egyháznak, sem az egyéni
jellemnek díszére nincsenek; különösen, hogy nem ké
pes megakadályozni a fel-fdbukkanó reverzálisokat, azt,
hogy egyes egyháztagok vegyesházasságkötés esetén szü
lelendő összes gyermekeiket az emng. anya szentegyház
ból már előre ki ne zárják és el ne adják.
A mi anyaszentegyházunk a Krisztus kegyelmi aján
dekáit, nevezetesen az evangélium vigasztalását, at egy
házi kegyelet külső jeleit és szertartásait senkitől sem
tagadja meg, akiben a keresztyén leikületet. anvaezentegvházunk iránt való jóindulatú hajlandóságot feltéte
lezni tudja, még ha az illetők esetleg nem tartoznak is
külsőleg a mi egyházunkhoz, vagv egyébként gyarló é*
ttlnös egyének. Az azonban nem volna méltó az egyház
hoz, hogy olyan egyháztagokat, akik hűtlenségüknek
nyilvánvaló bizonyítékait adják és bűnös gyengeségük
felett utólagosan sem tanúsítanak megbánást, ar krisztusi
kegyelem ugyanazon ajándékaiban és az egyházi kegy«let és megbecsülés ugyanoly külső jeleiben részesítse,
mint a kgbuzgóbb egyháztagokat, ezért egyhazközségünk a következő egyházfegyelmi szabályokat állapítja
meg:

*

2. $.

Egyházközségünk elvárja minden tagjától, hogy
egyházához való hűségét abban is kifejezésre juttassa,
hogy csakis ev. valW.su egyénnel kössön házasságot.

* §•
Kötelességévé tétetik minden ev. vallásu házasulandónak, hogy a polgári anyakönywezetŐnél kihirdetés
céljából való megjelenése előtt házassági szándékát a
lelkésznél jelentse be. Az igy bejelentett házassági szándók a szószékről meghirdetendő.
9. §.

Jelen szabályzatnak a múlna nézve visMaható ereje
nincs, icsupán a jelen szabályzat érvényre emelkedése
napjától kezdődóleg beálló ilynemű hütlenségi esetekre
vonatkozik.
10. #.
Jelen szabályzat érvényre emelkedése napjára kő
vetkező vasárnapon és azon túl minden évben újév nap
ján a szószékről egész terjedelmeiben felolvasandó és
inegmagvarázandó.
Az oetífyaseaonyfai ev. egyházközség 1923. évi már
cius hó 11-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből.
Ostffyaetconyfa. 1923. március 27.
Mólitórisz s. k.
lelkész.
A Kemenesaljái Ev. Egyházmegye Esperese.
879/1983.
Az oslffyasezonyfai ev. egyházközségnek ezen helyi
fegyelmi szabályzatát az E. A. lü. §-a értelmében a kemenesaljai ev. egyházmegye résziről jóváhagyom.
Vönöck. 1923. junius 25.

3. §.

Varga Gyula s. k.

Amennyiben mégi» valamely ev. egyháztag nem ev.
egyénnel kivárnia házasságra lépni, úgy liaison od.i.
hogy az élettársul választott nem ev. vallásu egyén át
térjen az ev. vallásra. Amennyiben az áttérés nem volna
tehetetigei. úgy u gyermekek részem «<e történjék semmi
féle egyezkedés,

esperes.

4Azon egvházutgok. akik mégVs oly értelmű megálla
podást kötnek, hogy az összes születendő gyermekek a
más v állású jegyes, illetve há/astáxs vallását kövessék,
hűtlenség bűnét követik el s ezért az egyházközség el
lenük az alábbi egybázfegyelmi megtorlást alkalmazza:
ai az illetőnek neve a szószékről meghirdetendő,
b)
eltiltatnak az összes le lk iz i szolgálatok igénybe
vételétől.
c"» ölt Illatnak az Úrvacsorától,
d) eltiltatnak a harangok használatától,
p) gyermekeik az egyház iskolájába fel nem vétetnek.

5. §.
A 4. §-ban kimondott egyházfegyelmi büntető ren
delkezések, amennyiben a büntetés alá eső egyháztag
hűtlen cselekedete feletti őszinte megbánását a lelkész
előtt két tanú jelenlétében kifejezésre juttatja, enyhít

A h o g y a te n g e r
(T hom as M oore
Ahoqy a tenger nap nem járta rejtettében
Ijéthatlan szép virág emeli fel fejét,
fipugy csendes fohász fakad szivem be mélyen
S nem hallva senkitől, száll Istenem, feléd.
Száll Istenem! feléd!
Meleg szívből feléd!
Épugy csendes fohász fakad szivem be mélyen
S nem hallva senkitől, száll Istenem, feléd.
Ahogy a tengeren csillag felé, imádva
A tű a ködben is fordítja a hegyét,
Éjmgy — bolyongva téli köd világba,
Reménykedő szivem remeg csupán feléd.
Isten! remeg feléd!
Hűségesen feléd!
Épugy — bolyongva téli köd világba,
Reménykedő szivem remeg csupán feléd.
Fordította Szigethy Lajos.
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Alkotmánytervezet
V. Á lta lá n o s h a tá r o z a to k
Hitelvl és jogi alap.

1. §. A m agyarországi ágostai hitvallású evangé
likus keresztyén egyházat, vagyis röviden egyszóval:
e v a n g é lik u s egyházat a m agyar szent korona terüle
tén élő evangélikus hivek összessége alkotja. Más
ország területen élő egyházak vagy hivek csatlako
zása kérdésében az egyetemes közgyűlés határoz.
2. §. A m agyarországi evangélikus egyház az
ősök hitéhez hűen az Ur Jézus K risztus evangélium á
nak, mint a keresztyén hit és élet egyetlen k i f o r r á 
sának és zsinórértékének alap ján áll és él, am int az
a teljes Szentirásban foglalt Istenigében, a meg nem
változtatott Ágostai Hitvallásban és a vele meg
egyező egyetemes keresztyén hitvallásokban, vala
mint az evangélikus egyház többi hitvallásos iratai
ban megnyilatkozik.
3. §. A m agyarországi evangélikus egyház orszá
gos törvényekben és békekötésekben, valam int szá
zados gyakorlatban gyökerező önkorm ányzati jogá
nál fogva a vallást és egyházat érdeklő ügyekben
önálló és szabadon intézkedik. Épségben m arad
azonban az államfőnek az ország törvényeiben
megállapított legfőbb felügyeleti joga.
4. Az egyház iskolái, jótékony, közművelődési
és társadalm i intézetei és intézményei, m int önfenn
tartás eszközei az egyház fennhatósága alá tartoz
nak. Az alapítványok, alapítványi intézetek és in
tézmények önálló jogi személyek, m elyeket az a la 
pítványi hatóság képvisel.
Az államhoz és más egyházakhoz való viszonya.

5. §. Az evangélikus egyház m int törvényesen
bevett egyház, az országban létező többi keresztyén
egyházzal szemben az egyenjogúság és viszonosság
alapján áll, az állam nak valláserkölcsi és rendtartó
munkájában nevelés, tanítás, erkölcsi ráhatás és a
hitélet ápolása által segítségére van. Viszont az orsz.
törvényekkel számára bztositott állami, anyagi tá 
mogatást és a ius' advocatiae értelmében megillető
állami jogsegélyt — önkorm ányzati szabadságának
sérelme nélkül •— összes hatóságai és intézményei
részére igénybe veszi.
6. §. Az állami jogsegély bármely fokon álló tör
vényes egyházi hatóság által hozott határozat vagy
ítélet végrehajtása céljából igénybevehető.
7. §. Az állami jogsegély közigazgatási ügyek
ben első fokon az egyházközségi elnökség, illetőleg
egyházmegyei törvényszéki elnökség által az első
fokú közigazgatási szervektől; második fokon az
egyházmegyei elnökség, illetve az egyházkerületi tör
vényszéki elnökség által a köztörvényhatóságok első
tisztviselőjétől kérhető. Az állam és hatóságai a k ért
jogsegélyt meg nem tagadhatják.
Az egyház tagjai.

8. §. Az evangélikus egyház ta g ja minden egyes
evangélikus hivő, aki a m agyar állam kötelékébe ta r
tozik. Tagja is marad mindaddig, mig az egyházból
a törvények által m egállapitott módon ki nem lép.
9. §. Minden egyes egyháztagnak kötelessége,
hogy az egyház jogrendjéhez és hitelveihez alkal
mazkodjék, az egyházat anyagilag és erkölcsileg tá 
mogassa, életmódjával az egyháznak tisztességet sze
rezzen, a ráruházott tisztségeket híven betöltse.
10. §. Minden egyes egyháztagnak jogában áll
az egyház ügyeinek intézésébe a törvényes keretek
közt befolyást gyakorolni, az egyház gondozását és
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szolgálatát igénybe venni, az egyházi testületekhez
és hatóságokhoz kérvénnyel járulni, az egyházi ható
ságoknak jogsértő vagy téves eljárása ellen a fel
sőbb egyházi hatóságnál, vagy az illetékes egyházi
bíróságnál panaszt emelni.
Önkormányzati hatáskör és szervezet.
11. §. Az evangélikus egyházban minden jog
forrása a hivek közakarata, amennyiben az a több
ségi elv alapján ,s a jelen törvényben m egállapitott
módon és keretek között törvényesen nyilatkozik
meg.
12. §. Az evangélikus egyház önkormányzati ha
tásköre a jogalkotásra, a korm ányzásra és közigaz
gatásra valam int a bíráskodásra terjed ki.
13. §. Törvényalkotó jogát az evang. egyház a
törvényesen összehívott zsinaton gyakorolja. A hitvallási alap m egváltoztatására azonban a zsinat s e m '
illetékes.
14. §. Törvénykezési jo g át az egyház saját bíró
ságai utján gyakorolja.
15. §. Az egyház közigazgatását az e törvényben
részletesen m egállapitott jog- és hatáskörrel az egy
házközségi, egyházmegyei, egyházkerületi és egyete
mes egyházi hatóságok és testületek intézik.
16. §. Az evangélikus egyház a közügyek intézé
sében a nem lelkészek közrem űködését ti jelen tö r
vényben m egállapitott módon igénybe veszi és bizto
sítja.
17. §. A közigazgatás szervei, melyek által az
egyház a maga jogait gyakorolja és kötelességeit
teljesíti, a következők:
a j az egyházközségek a lelkészi hivatallal, egy
háztanáccsal és közgyűléssel;
b ) az egyházmegyék az esperesi hivatallal, egy
házmegyei tanáccsal és közgyűléssel;
c ) az egyházkerületek a püspöki hivatallal, egy
házkerületi tanáccsal és közgyűléssel;
d ) az egyetemes' egyház központi hivatala az
egyetemes .tanáccsal és közgyűléssel.
18. §. Az előző szakaszban felsorolt közigazga
tási szervek m indegyike önállóan intézi a hatáskö
rébe tartozó ügyeket, s a jelen törvény a felsőbb
fokú közigazgatási hatóságok sérelme nélkül mind
egyik készíthet külön szabályrendeleteket, de azokat
a felsőbb hatóságoknak jóváhagyása alá bocsátani
tiartozik.
19. §. Mindegyik felsőbb egyházi hatóság köteles
az alsóbb fokú egyházi hatóság jog- és hatáskörének
épségben m aradása felett őrködni.
20. §. A közgyűlések az egyház hívei számára
nyilvánosak és tárgyalásaikról rendes jegyzőkönyv
vezetendő és ezabálvszerücn hitelpsitendök.
21. §. A közgyűlés szabálvszerüen hozott érvé
nyes határozatát csak egy későbbi közgvülés m ásít
hatja vagy szüntetheti meg újabb sziabálvszerü hatá
rozattal. A kánoni látogatáskor hozott és a válasz
tásokra vonatkozó közgyűlési határozatok azonban
közigazgatási utón meg nem változtathatók.
22. §. A közgvülés elnöke köteles a rend fenn
tartásán és azon őrködni, hogy a gyűlés törvényes
hatáskörén túl terieszkedő, vagy a fennálló törvé
nyekkel ellentétes határozatot ne hozzon.
23. §. Ha valamely egyházi közgyűlésen a rend
fenntartása nem biztosítható, vagy attól lehet ta r
tani, hogy a gyűlés hatáskörén túl terjeszkedő, illető
leg törvényellenes határozatot hozhat: az elnök joga
és kötelessége a tárgyalást felfüggeszteni, a nyilvá
nosságot kizárni és zárt gyűlést elrendelni; ha ez sem
vezetne eredményre, a gyűlést berekeszteni és erről
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a legközelebbi felsőbb fokú egyházi hatóságnak je
lentést tenni.
Az egyház tisztviselői.
24. §. A magyarországi evangélikus egyházban
az igehirdetésre, a szentségek kiszolgáltatására és a
hivek gondozására lelkészek alkalmaztatnak.
25. §. Lelkészi állást csak olyan nagykorú ma
gyar állampolgár tölthet be, aki az egyház által meg
határozott módon valam ely hazai, esetleg részben
külföldi főiskolán tudományos kiképeztetést nyer, a
megái lapított vizsgálatokat
szabályszerűen meg
állotta, a lelkészi hivatalra a megszabott eskü letétele
után püspök által felszenteltetett.
20. §. A lelkészi hivatal betöltéséhez szükséges
egy szabályszerűen kiállított meghívólevél és a
püspök elbocsátása.
27. §. A lelkészek kötelességei és jogait, alkal
maztatását és szolgálati viszonyait jelen törvény
szabályozza.
28. §. Az evang. egyház törvényhozásában és
kormányzásának minden fokozatán a lelkészeknek
és a lelkészi hivatást nem gyakorló híveknek egyen
jogú befolyás biztosíttatván, az egyházközségek, az
egyházm egyék, az egyházkerületek és az egyetemes
egyház élére a lelkész, esperes, illetve püspökön kívül
felügyelők választandók.
29. §. Felügyelőkul csak megfelelő iskolai kép
zettséggel biró, müveit, közbccsülésnek örvendő,
feddhetetlen erkölcsű, egy házias és anyagilag füg
getlen nagykorú evangélikus vallásit magyar hon
polgár választható, a szabályrendeletben megszabott
időtartamra.
30. §. A lelkészeknek és a felügyelőknek egy 
máshoz való viszonyát, és az egyház kormányzásá
ban, illetőleg közigazgatásában való részesedését
jelen törvény állapítja meg.
31. §. Az egyházi közigazgatás és kormányzás
ellátására a lelkészek és felügyelők mellé az egyházi
köziguzgatás minden fokozatán tanácsosok választandók. Az egyháztanácsosok csakis kipróbált, értel
mes, rendezett vagyoni viszonyok közt élő. egyhá
zukhoz példásan hü, nagykorú egyháztagok lehetnek.
32. §. Az egyházi közigazgatás ellá tá sá n az
egyházközségekben, egyházmegyékben, egyházkerü
letekben és az egyetem es egyháziján annyi tiszt
viselő alkalmazható, amennyire az egyház érdekében
szükség van.
33. §. A magyarhoni evangélikus egyházban hi
vatalt és tisztséget mindenki csak az egyházhatóság
bizalmából, illetve választása alapján tölthet be.
34. §. Minden egyes egyháza tisztviselő, alkal
mazott, m egbízott vagy kiküldött, akár életfogytig,
akár határidőre választatott, akár lelkészi. akár nem
lelkészi minőflitésü, az egyház által megállapított
eskü letételével magát az egyház törvényeinek és
rendeletéinek megtartására kötelezte s igy egyházi
szolgálatában elkövetett cselekedeteiért és tett ki
jelentéseiért törvényes felelősségre vonható.

Indokolás
a zsinati törvényjavaslat-tervezet általános részéhez
A zsinattartást elrendelő egyetemes közgyűlési
határozat értelmében a zsinati albizottság abban a
nézetben van, hogy a zsinat az egész egyházi alkot-,
mány korszerű reformjára, nem pedig csupán novel
laris törvényhozási műveletre van hivatva. Magának
a zsinati albizottságnak is az a meggyőződés-e,
hojpy erre van szükség több oknál fogva, amelyek

közül jelen indokolásban csak a legfontosabbakra
utal.
Kétségtelen ugyanis, hogy 30 évvel ezelőtt tar
tott zsinatunk az első egyetemes zsinat volt, amely
eredményesen működött, vagyis kir. jóváhagyást is
elnyert törvénykönyvet alkotott. Már ez a körül
mény is sejtetni engedi, hogy töretlen utakon járt
zsinatunk teljesen sikerült müvet nem alkothatott,
amennyiben ugyanis számos nagyjelentőségű s
ennélfogva tö rvénybe tartozó kérdés rendezését szabályrendcleti útra terelte. Másrészt amit megalkotott,
az sem felelt meg teljeaen már akkor sem az egyház
érdekeinek s amellett a szerves egységet nélkülözte.
Ez utóbbinak okn főként abban keresendő, hogy
egyetem es közgyűlésünk hol szükobbre, hol tágabbra
szabta meg a zsinat feladatát. Eredetileg (1886) csak
az egyházkerületek és az egyetem es közgyűlés szer
vezetére és hatáskörére vonatkozó javaslatok kidol
gozására adott megbízást, majd két év múlva a tör
vénykezési rész kodifikálása is programúiba vétetett.
A tanügy és a pénzügy még a királyhoz intézett
zsinattartási kérvényben sem szerepelt, mint zsinati
tárgy. A zsinat megnyitásakor sem tudta még a
közvélemény, hogy mi mindent fog felölelni a zsinat.
Természetes, hogy ennek megfelelően a zsuati elő
munkálatok hiányosak voltak. Csak az első üléseken
dőlt el, hogy mely ügyek szabályozását karolja fel
a zsinat?
Intő példa ez a visszapillantás a zsinati elő
munkálatok anyagának körülhatárolása szempontjá
ból s ez oknál fogva is az albizottság az általános
rész tervezetét teljes kó d ex megalkotásának céljaira
bzövegezte meg.
De a jelen viszonyok is arm intenek, hogy tol
dozós helyett teljes munkát végezzen a zsinat.
Harminc év maga nagy idő! Hát még ha azt is
figyelembe vesszük, hogy milyen 30 év volt ez!
Eltekintve attól a gvors Ütemű kulturális és
gazdasági fejlődéstől, amely az egyház életviszonyait
is átformálta s nem mindenben kívánatos korszel
lemmel telitette, a világháború olyan nemzetközi
helyzetet, területi változásokat és világgazdasági
állapotokat teremtett, amelyek földrengésszerű ha
tással voltak különösen a mi egyházunkra.
Kishitűség nem ejti rabul a zsinati albizottságot,
de úgy van meggyőződve, hogy a mostani közjogi
helyzet változása esetén is a fénntebb érintett egyéb
okoknál fogva — s bármily áldozatok árán is — fel
tétlenül sürgős szükség van egyházi alkotmányunk
nak teljes és szerves revidoálására.
A reform-testvérek 1891. évi zsinatuk óta már
több Ízben f> elvi jelentőségű részletek megbolygatásával revízió alá vették alkotmányukat. Bizonyára
nem ok nélkül r bizonyára ugyanazon okok nagy
része a mi egyházi viszonylatainkban is okozatokat
szült.
Az a felfogás, hogv a közjogi helyzet, változása
esetén tárgytalanná válnék egy most megalkotandó
teljes és szerves alkotmány — még ha megállna is —
nem ellensúlyozza azt a mérhetlcn kárt, amelyet je
lenlegi egyházi alkotmányunk fogyatékossága köz
egyházunknak napról-naprn okoz. Egyébként is n
köziogi helyzet. v á lto zá s a 30 év föl várnán támadt
kulturális és gazdasági átalakuláson alig fog változ
tatni. Már pedig a joimak mindenkor ezeken az
adott életviszonvokon kell felépülnie, ha rendet és
áldást várunk tőle.
Az állam és oervház közötti viszony pedig ezer
éves történeti fejlődés, kapcsolat és hagyományok
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hoz képest ha valahol, úgy M agyarországon továbbra
is az állam és a keresztyén egyházak m egdönthetien
dualizm usát kell, hogy kifejezésre juttassa. Ebből a
szempontból sincs tehát ok arra, hogy a teljes reví
ziót függőben tartsu k s csupán a legégetőbb bérdésekre kiterjeszkedő novelláris zsinatot tartsunk.
Ezek előrebocsátása után az albizottság a zsi
nati törvényjavaslat tervezetének általános részéhez
a következő részletes indokolást fűzi.

Hitelvi és jogi alap.
A tervezet 1—4. §-a az egyház hitelvi és jogi
alapját fejti ki. Erről a régi E. A. 1—3. §-ai szóla
nák, de hiányosan, a mai közjogi helyzetnek, vala
mint a zsinat óta keletkezett szabályrendeleti jognak
s a gyakorlati élet követelm ényeinek nem megfele
lően. Mindezeknél fogva indokoltnak m utatkozik az
uj E. A. 1—4. §-aiban
1. Az egyház jogi fogalm át közjogilag szabato
sabban s a változott viszonyokra való tekintettel
m egállapítani;
2. egyházunknak a közhasználatba m ár különben
is átm ent röviditett m egjelölését törvénybe iktatni;
3. a külföldi evangélikus egyházak alkotm á
nyába m indenütt felvett hitelvi alapokat tüzetesen
felsorolni;
4. az iskolai alapítványok, alapitványi intézetek
és intézmények jogi személyiségét a zsinat után ho
zott alapitványi és iskolai szabályrendeleteknek
megfelelően tö r v é n y b e n is kifejezésre juttatni.

Az államhoz és más egyházakhoz való viszony
A tervezet 5—6. §-ai az államhoz és más egy
házakhoz való viszonyunkat szabályozzák. Az E. A.
a 4—8. §-okban taxatíve sorolta fel azokat az esete
ket, amelykben az állami hatóságok jogsegélye
igénybevehető. A tervezet mellőzi a taxativ felsoro
lást azért, m ert a jövőre nézve elvi általánosságban
m in d e n egyházi határozat és Ítélet foganatosítása,
illetve végrehajtása céljából — szükség esetén —
igényelnünk kell az állami jogsegélyt. Az E. A.
ugyanis a pénzbüntetés és pénzbírság behajtásánál
nem biztosította szám unkra az állami jogsegélyt,
bizonyos aggályoknál fogva. (L. Mikler „Evangélikus
Egyházjog“ 249 lap 1 jegyzet.) Ez az aggály azon
ban időközben úgy látszik eloszlott, m ert a hazai
reform átus egyház legutóbbi zsinata a pénzbüntetés
nek és pénzbírságnak állami jogsegély alkalm azásá
val való behajthatását is kodifikálta, ami a királyi
jóváhagyást is megnyerte. — Nem lenne indokolt
tehát, hogy evangélikus egyházunk kedvezőtlenebb
helyzetben legyen s viszont ilyenform án nincs szük
ség a taxativ felsorolásra. Egyébként a különös ré
szek amúgy is kivétel nélkül utalni fognak az állami
jogsegély eseteire s ez okból sincs szükség az álta
lános részben a kim erítő feltorolásra.
A tervezet, szemben az E. A. 4—8. §-ainak szö
vegezésével fokozottabb jogi szabatosságra törekszik,
így ki kellett fejteni világosan azt, hogy az állam
tól a ius advocatiae értelmében járó k ü lö n le g e s jog
segélyt igényeljük s élvezzük, nem csupán a közön-'
séges állami jogvédelmet, meíy utóbbi m indenki
nek jár.
Ugyancsak világosan kiemelendő a törvényben,
hogy az állam anyagi és jogi segélye autonóm iánkat
nem csorbíthatja. Ez hiáyzott az E . A.-ban s bizony
az állam az anyagi segélynyújtásnál sokszor nem
vette figyelembe önkorm ányzati szabadságunkat, sőt
még esetleges önkorlátozásunk nyilvánithatására sem
iiycrfttttl aTteränraf.

A tervezet — szemben az E. A. szövegével — a
többi „keresztyén egyházakkal való egyenlőségünket
és viszonosságunkat szögezi le. Az E. A. a „keresz
tyén“ m egszorítást mellőzte, a mi akkor indokolt
volt, m ert csak keresztyén bevett egyházak voltak
még. Azóta azonban állam jogunk nem keresztyén
bevett egyházat is ismer, ugyde az 1895 :42. és 43.
törvénycikkek erre nem terjesztik ki egészben az
1848 : 20. és az 1868 : 53. törvénycikkekben csupán
a keresztyén bevett egyházaknak biztosított elő
nyöket.
Az E. A. 8. §-a hiányosan sorolta fel azokat az
egyházi hatóságokat, amelyek a világi hatóságokhoz
jogsegélyért folyam odhatnak. íg y nevezetesen ki
hagyta az egyházi törvényszéki elnökséget, jóllehet
a 440. §-ban felruházta ezt is ezzel a joggal. A te r
vezet 7. §-a pótolja ezt a hiányt.

Az egyház tagjai.
A tervezet 8— 10. §-ai az egyház tagjairól szó
lanák.
Előrebocsátandó, hogy itt, az általános részben,
nem az egyháztagnak egyházközségéhez való viszo
nya s ebből eredő jogai és kötelességei nyernek tör
vényi szabályozást, hanem egyrészt a m agyarországi
evangélikus egyetemes egyházhoz való tartozásának
közjogi kritérium ai, másrészt e viszonynak első sor
ban e th ik a i jelentőségére való tekintettel a jogok és
kötelezettségekre vonatkozólag csupán irányjelzés
céljából történik utalás. Az egyháztag és az egyházközség közötti viszony, az ebből eredő jogok és kö
telességek tüzetes szabályozása a különös résznek
lesz feladata, am int azt az E. A. is tette. Mégis a
fenntebb érintett jogi m eghatározásnak és inkább
ethikai jelentőségű irány jelzéssel helye van már az
általános részben, amint — jóllehet rendszertelen
beillesztéssel — az E. A. 13. és 18. §-a is tette. Ez
úttal azonban a dekadens korszellemre s annak rom-«
bolássira való tekintettel indokoltnak m utatkozik a
hivő és a m agvarországi evangélikus egyetemes egy
ház közötti viszonylatnak ethikai tartalm ára preg
nánsabban reám utatni, hogy azután a különös rész
ben ezen elvi álláspont érvényesíttess ék az egyháztserm k az egyház községéhez való viszonyát a kikénvszeritő jog szempontjából való részletes szabá
lyozásánál.

önkormányzati hatáskör és szervezet.
A tervezet 11—23. §-ai az önkorm ánya ti hatás
kör és szervezet alapelveit fektetik- le.
Kétségtelen, hogy egyházi alkotm ányunk törté
neti fejlődése szem pontjából itt egy gyökeres reform
ról van szó, amennyiben ugyanis az egyháztanács
intézményét a felsőbb fokú közigazg tási fórumok
nál is h a tó sá n i s nem csupán e lő k é s z ítő jelleggel ki\á n ja életbeléptetni.
Ez a kérdés az 1891—93. évi zsinaton is felme
rült, de napirendre tértek felette akkor is valamint
a legutóbbi zsinati előkészítő m u n k á ito k so^án is.
Ma m ár a döntés alig halasztható tovább, énpen
a közegyház, a népegyház jól felfogott érdekében.
Mellette szól a gazdaságossági szempont éppúgy,
mint a fokozott felelősség érdekszem pontja egyaránt.
Egy évenként többszr működő, de kisszámú testület
súlyos' felelősséget vesz le az esperes, püspök, egye
temes felügyelő válloiról; másrészt lehetővé teszi,
hogy a közgyűlések ezentúl csak több évi időközök
ben tartassanak s hatáskörük inkább elvi jelentőségű
ügyekre koncentráltassék.
Npm
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egy kiváló egyházvezór is mondotta. Nincs itt szó
arról, mintha valaki anvaszentegyházunk demokra
tikus, népegyházi jellegét akarná felborítani. Sőt
inkább arról van szó, hogy’ ez a uépegyház, ez a de
mokratikus szervezet életképessé váljék ott és abban,
ami az egész közösséget, az egész démoszt, az egész
egyház népét érinti.
Elvi akadálya egyáltalán nincs annak, hogy az
egyházi közigazgatás magasabb fokozatain a közigiz-.
gatás gyors, alapos és olcsóbb voltára való tekintet
tel az egyházközségi presbitérium mintájára, de ha
tósági jelleggel, egyházmegyei, egyházkerületi, egvházegyetemes tanács szerveztessék. Nem támasztható
aggálv történeti szempontból sem.
Kétségtelen ugyanis, hogy egy történeti alapon
kifejlődött alkotmány, mint amilyen a magyarországi
evangélikus egyház alkotmánya is, nem alapulhat
valamely merev, dogmáikig érinthetetlennek minősít
hető egyetlen elven. Sőt éppen ellenkezőleg, a ko
ronkénti lehetőség és szükségesség szerint olykor
mélyreható változáson megy át. amint azt akár a re
formátus, akár az evangélikus hazai egyházak alkot
mányának története igazolja. Bizonyos, a hitvallás
szelleméből fakadó elvek jelleget adnak ugyan az
egyház alkotmányának, anélkül azonban, hogv min
den egyes intézménv minden részletét ezen elvekhez
kellene szükségképen idomítanunk. Eltekintve attól,
hogv maga Luther Márton az egvháziogra, az egy
házi alkotmányra különös sulvt nem helyezett, köz
tudomású. hogv reformátoraink az evangélikus egy
ház alkotmánvának az egves államokban vnló kiala
kulásánál önként értetődöenk tartották azt. hogv az
alkotmány kiépítése az adott állami és rendi viszo
nyok figyelembevételével, tehát a lehetőség szerint
más és más jelleggel történték.
Ha az evancréliom szelleme által adott korlátról
avagy’ elvről egyáltalán beszélni lehet, uirv az alig
lehet más. mint a maga*írországi evangélikus egy
ház alkotmánvában ma is domináló kénvvieleti elv.
Már nedig ez az elv nem szenved csorbát, ha az
egvhá^községen kívül a magasabb önkormápvzati
tagozatok szervezetében is egvháztanács alakiában
kifejezésre int. Hogv pedig történeti szempontból
sem lenne kifogásolható az. ha a zsinat egyházszer
vezetünket a felvetett eszme értelmében reformálná,
annak illusztrálására utalunk orra. hogv volt idő,
amikor az esperesének kormánvz?>tában ugyancsak
nagv szerepet s előkelő hatáskört töltöttek he az u. n.
„consist ortum o k “. anmnnvihen háziassági és felmen
tési ügyekben is döntés jogával voltak felruházva.
A ,.consistorium“ kifejezés- pedig ne tévézzen
meg senkit s ne tekintessék egyértelműnek — s
ennélfogva népszerűtlennek — a con sis tori ál is egy
házkormányzati rendszerrel, amely ugyanis végered
ményében egy embernek, és pedig esetleg egy más
vallásu államfőnek, kezébe adja az cgyházkormányzati hatalom kezelését. Ilyen reformtól — elvi alapon
is — méltán idegenkedhetnénk. Azonban a mi hazai
evangélikus egyházunk történetében szerepelt „consis
torium“, avagy manapság a magasabb egyházkor
mányzati fokozatokon kontemplált egvháztnnács in
tézménye ezzel merőben ellentétben áll s éppen az
evangélium szellemének megfelelő .,képviseleti elv “
megvalósulásának mondható.
Ma mar az egyházközségi egvháztauács (presbyteriumi) intézménye annyira megszokott, mintha min
dig ott szerepelt volna a magyar evangélikus egy
ház alkotmányos életében. Pedig jól tudjuk, hogy
századokon keresztül nyoma sem volt, annyira, hogy
a 17. sz.-ban akárhány sz. kir. városi egyház
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községben a „városi tanács“ töltötte be a presby
terium mai szerepét. Sőt az is köztudomású, hogy
még az 1891—94. évi zsinatot megelőző időben egy
házi alkotmányunk kötclczőleg elő sem irta a presby
terium alakítását és sok helyen nem is volt. Ma
pedig már kötelezőleg szervezni rendeli az E. A. min
denüti, sőt önálló hatósági jelleggel való felruházása
elől sem zárkózik el.
íme a szükségesség mennyire átalakító befolyást
gyakorolt az idők folyamán egyházi alakotmá
nyunkni!
Meg lehet érteni azt, hogy a lti. és 17. századb&u
az egyházi kormányzatban mindinkább érvényesülni
kívánó gondnok, felügyelő és egyéb világiak fellé
pése a még hierarchikus gondolkozásu papság félté
kenykedését s az egyházkormányzati hatalom kizáró
lagos gyakorlásához való ragaszkodását váltotta ki
s ennélfogva ugv az egyházközségi presbyterium,
valamint a közgyűlés intézményének kialakulását
inegukad.ályozni törekedett. Ez a korszak azonban
régen elmúlt. A 17. század gyászévtizede keserves
tanulság volt, hogy a világi elemnek minél tágabb
tért kell engedni az egyházkormányzatban.
Az egyházmegyei éfl egyházkerületi tanács
pedig kétségkívül újabb tért nyit meg a világi elem
előtt, mert hiszen jelenleg közgyűlésen kívül, szóval,
egy egész egyházi közigazgatási éven át, az esperes
és illetve a püspök — igaz, hogy felelősség és utó
lagos jóváhagyás fenntartásával, — de mégis csak
maguk végzik az egyházmegyei és egyházkerületi
közigazgatás nagy munkáját.
Amíg az egvházniegye és egyházkerületi tanács
intézménye az E. A. 12. $-áhan lefektetett paritás
elvét a háttérbe szorult, világi elem javára juttatja
diadalra; addig az egyeteme* egyháztanács az e<ldig
háttérbe S’zoritott lelkészi elem paritásos érvényesüléséro nyújt módot. Eddig ugyanis az egyeteme*
egyházi korp’ányzatba a lelkészi elem csupán a köz
gyűléskor folyhatott b**, amikor is a hivatalára nézve
legidősebb püspök az egyetemes felügyelővel egvenjogu társelnökként szerepel. Az egyetemes esvháztanácsnak felállítása esetén a lelkésztagok utján közgyűlésen kívül is — fokozott mérvben, az egye
temes egyház kormányzásának úgyszólván meg
annyi mozzanatában érvényre jutna a lelkészi elem
lóvására eddig háttérbe szorult paritás elve.
Az E. A. 21. §-a a tervezetben annyiban módo
sult. amennyiben a kánoni egvházlátogatáskor hozott
határozatokra nézve is kimondatott, hogy azok közigazgatási nton meg nem változtathatók. Indokolja
ezt ezen határozatoknak rendszerint magánjogi vo
natkozású természete.
A tervezet — a múlt zsinathoz képest — nyitva
hagvia .azt a kérdést, hogv az elnökség melyik tagja
vezeti tényleg a közgyűlést. Ez esetleg a különös
részben nyerhet szabályozást és a különböző fokú
testületek közgyűléseire nézve nem szükségképen
egyöntetűen. Az albizottság e helyütt mégis utal
arra, hogy a tárgyalások során komoly érvek hang
zottak el abban az irányban, hogv a lelkész tekinté
lyének — főként falusi egyházközségekben való —
fokozott biztosítása érdekében kívánatosnak mutat
kozik, hogv az egyházközségi tanácsülésben való
tényleges elnöklése törvényileg biztosittassék. Célra
vezetőnek tartaná az albizottság annak kimondását
is, hogy a közgyűléseken az ikerelnökök a tárgy
sorozati pontok természetének megfelelően váltakoz
nának a tárgyalás vezetésében és a határozatok ki
mondásában.
A tervezet 24- 414. §-ai az egyház tisztviselölről
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szól&nak. Érdemleges módosítás e részben az E. A.nyal szemben kettő szerepel.
Az egyik az, hogy a lelkészválasztást ezentúl a
törvény, ne pedig partikuláris egyházkerületi sza
bályrendelet szabályozza. Annak idején kísérlet tör
tént egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet meg
alkotására, ami azonban nem sikerült. Innen van,
hogy ma az egyes kerületek szabályzatai között
jelentős eltérések vannak, ami olykor jogbizonytalaságot, esetleg méltánytalanságot szül. Ettől elte
kintve is a lelkészi állás méltósága azt követeli,
hogy a lelkészválasztás egyetemes érvényű törvény
ben nyerjen szabályozást.
A másik lényeges módosítás az összes egyházi
tisztviselőknek, tehát a presbytereknek is, törvényes
felelősségre von hatás át mondja ki, amit sajnos ta
pasztalatok múlhatatlanul megkövetelnek. A szaba
dosság közszelleme arra int, hogy az egyházfegyelem
hathatósabb eszközei — szükség esetén — alkalma
zást nyerjenek, legalább is az egyházi tisztviselőkkel
szemben. Egyes külföldi egyházi alkotmányok ezt
még a hívekre is kiterjesztik. Anyaszentegyházunk
érdeke ez, nem pedig az evangéliomi szabadsággal
ellentétben álló fölösleges hatalmaskodás. Itt az ideje,
hogy mindenki, aki egyházi tisztséget vállal, azt
annak tudatában tegye, hogy amennyire kitüntetés,
épannyira komoly felelősséggel és példát adó hithüséggel is jár.
A zsinati törvényjavaslat-tervezet általános ré
szének előkészítése végett kiküldött albizottság
megbízásából
Budapest, 1924 január 15.
Dr. Mikiét Károly,
előadó.

KÜLFÖLD.
Az amerikai luth. nemzeti zsinat Németország
égbekiáltó gazdasági nyomorúságára való tekintettel
újabb 400 ezer dollárt gyűjtött a német evang. egy
ház fölsegélyezésére. 1 millió 500 ezer dollárt .terve
zett, de ugylátszik, a sok adakozásban ott is kime
rültek. Pedig a francia hóhér, Nietzsche „Szőke bes
tiája“, kinek hozzá méltó társa Amerikában e
napokban halt el, a németet továbbra is nyomorgatja.
És ezt az őrjöngést továbbra is tétlenül nézi „a mü
veit nyugat“. Szégyen!
Hol marad
Kant
cselekvöségi akaratja? — Rómából harangoznak! Be
harangozzák az 1926-ban tartandó egyetemes zsina
tot, amelyen állítólag a görgkeleti orthodox és az
anglikán egyházzal való egyesítést tárgyalnák, ter
mészetesen a pápakirályság teljes szuverénitásának el
ismerésével. Természetesen a pápa büntelenségének
szentesítésével, mely egyenes folyománya a pápai
csalatkozhatatlanságnak. A háborús zavarok, mint
1870-ben, alkalmasak az ilyen uj tanok becsempé
szésére. A jezsuita sajtó máris hirdeti, hogy Róma
Németország egyetlen jövője. A liberalizmus és a
marxizmus lidércfényéíe csak Róma tündöklő haj
nali csillagja következhetik. — Ihmels szászországi
evang. püspök újból átvette hivatalát. Az újévre egy
pásztorlevélben fordult evang. híveihez, amelyben a
mai német külső és belső szorongattatásra való te
kintettel hangsúlyozza, hogy a német nép jövendő
boldogulása a munkaadók és munkások kezébe van
letéve. Pásztori levelét azzal végzi, hogy Jézus neve
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és az ő evangéliuma legyen a mi hitvallásunk és örök
fogadalmunk. — Már a kalmár angolok és amerikaiak
is ráeszmélnek arra, hogy Németországban, a refor
máció hazájában „theol. professzoraink, püspökeink
és lelkészeink szóról-szóra a pusztulás utján („am
Sterben“) vannak.“ Ha ez igy tovább megy, a német
protestáns tudományos theológia, az egész müveit
protestáns világnak ez a szellemi vezére is elnémul.
De mi lesz akkor velünk?! Egy kiváló angol-amerikai
egyházi férfi dr. Miller máris azt írja, ha még egy'
csöpp hite van az amerikai embernek vagy egy csöpp
evang. vére, úgy azon kell lennünk, hogy elhárítsuk
a lutheránusság legújabb történetének ezt a végze
tes katasztrófáját, mely végveszéllyel fenyegeti az
egész müveit vallásos emberiséget. Igazán most vagy
soha! A mélységes luth. vallásosság és annak vezérkedő tudományos theológiája, mely Schleiermacher
reformtörekvései óta koronája volt az egész tudo
mánynak, nagy válságba jutott. Hát mit szóljunk
mink a mi tudományos theológiánkról és hogy fest
annak a jövője? Gondolkozzanak rajta magyar
evang. viszonyainkra vonatkozólag a mi tudós theol.
professzoraink is az uj evang. fakultáson!
Hollandiában a f. téli félévben római kath. egye
temet nyitottak meg ellensúlyozásául a Kuyper által
1880-ban orthodox kálvinista alapon létesült u. n.
..szabad egyetemnek“. Akkoriban az 5.800.000 Össz
lakosságból valamivel több mint 2 millió volt a hol
land katholikus. Előbbihez hasonlóan utóbbi -is állam
segélyben részesül. Az amsterdami protestáns egye
tem rektora — mint Luthardt lapiában olvassuk —
az uj kath. főiskolát azzal üdvözölte, hogy „igazi
tudományosság csak egységes keresztyén élet- és
világfelfogás alapján lehetséges. Helyes. De ezt na
gyon megszorítja „a középkori hagvományokra (bi
zonyára az angyali Dr.-ra) való visszatérés, amely
nek alapján az uj tantestület nemzetközi jellegű.
Belgák és francáik mellett 6 német tanár is van, —
tehát igazi „Universitas litterarum et nationum“. Jól
haladnak hát a kálvinista Hollandiában a kath. mi
niszterelnök alatt Róma felé. Hiába, minden akció
reakciót szül.Kuyper-féle dortrechti kálvinista orthodoxia egyenes folyománya és eredménye. Mi ezzel
szemben, és erre csonka országunkban is szükség
volna, azt valljuk, hogy nem felekezeti, hanem valódi
evangéliumi keresztyén szellemű tudományosságra és
főleg szociálpolitikára kellene törekednünk államban
és egyházban egvaránt. Ez a krisztusi ut, igazság és
élet! Minden párturalom forradalmi természetű és
szakadásra vezet. Az evangélium a mi igazi funda
mentumunk.
Figyelő.
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Sürgős kérelem!
Az egyetem és főiskolai hallgatók tandijakciója
szép lendülettel megindult. Azonban még mindig
nem legendö a befolyt összeg. A Luther-Szövetség
ezúton ismételten felhívja az ifjúság barátait, hogv
ne hagyják cl a nem ügyet éw adományaikat juttas
sák el báró Kaas A lbert országos elnök címére: V!..
Dalszinház-u. 8.

■■■■■■■■■■■a■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

EGYHÁZI ÉLET.
Fejedelmi alapítvány. Egy északi német gazdag
müncheni kereskedő nemrég fejedelmi alapítványt tett a
kiéli tudományegyetemen, amelynek kamataiból vallásra
és fakultásra való különbség nélkül 200 szegény, de arra
való egyetemi hallgatót teljesen ellát, ruházta! is taníttat.
Még könyvekkel és ruhákkal is ellátja őket. „Ilyen feje
delmi alapítvány egész Európában nem található“
jegyzi meg helyesen a ..Landeskirc-he“ c lap. A világhá
ború é? szomorú következményeinek égbekiáltó nyomorú
ságára való tekintettel, úgy látjuk, a XX. század lesz a
jótékonyság és a szeretetmunkásíság •■zázada. Ez U
Krisztin hit- ős Bzerctct-evangé’iuraának, mint élő kérésztyénségnek hóditó útja a ma agyongyötöri emberiségben.
Jótékonycélu estély. A pesterzséleti e,v. egyház f.
hó 2-án jótékonycélu estélyt rendezett. melyen közel 2000
♦mber zsufoláöig megtöltötte az e célra alkalma« egyetlen
nagy Otthon termét. A teljes anyagi eredmény 14 millió
korona, mely összeg közo!*egitette a ravasszal templomo*
építő egyház régi tervét. Az eartélv anyagi és erkölcsi ki
kére az összes hívek lelkes buzgóságáuak és példás öszszetartásának köszönhető. Falvay Jenő lelkésznek a szép
estély lefolyásához é-i főleg rem én yéh ez pedig melegen
grotuláUink. Csak előre!
Gyászhir. Alulírottak mélységes fájdalomtól meg
rendülve, de Isten atyai akaratában megnyugodva közöl
jük, hogy a legjobb férj. a leggondosabb apa. unoicáit
szerető nagyapa. Fercvczy Antal, béketüréssel hordozott,
súlyos szenvedés után az Ur szent vacsorájával élve.
február G-án. reggel vegei 5 órakor csendesen elhunyt.
Hűlt tetemeit pénteken délután hántoljuk el a Farkas
réti temetőben, az evangélikus vallás szertari/isa sze
rint. Lelkét Isten atyai kezeibe ajánljuk. „Légy hü mind
halálig és neked adom az élet koronáját.“ Jelenések 2. 10.
özv. Ferenczy Antalné, szül. Kozák Paula neje, Dt. Var
sányi Mátyásáé szül. Ferenczy Faula leánya, Dr. Var
F-ányi Mátyás veje. Varsányi Lenke. Varsányi Éviké
unokái. Őszinte és igaz részvétünk a gyászolókkal.
A Kelenföldi Evang. Leánykör február hó 10-én (va
sárnap) d. u. 5 órakor az I.. Horthy Miklós-ut 27. sz. is
kola tornatermében műsoros tea-délutánt rendez. Belépő
díj (5000 K) a pénztárnál fizetendő. Minden jövedelem
a Kelenföldön építendő ev. templom alapját növeli, azért
különadománvokat és felttlfizetéseket hálával fogadunk.
Műsor: 1. Prolog. Elmondja Fernengel Olga. 2. Dtusek:
Gavotte. Hubay: Hejre Kati. Hegedűn olőadja Tóth Mária.
3. Előadást tájt Rzüts Gábor ev. lelkész. 4. Ábrányi—
dr. Horvit: Mi a haza? Melodráma, szavalja Török Julia,
zongorán kíséri Tóth Béla. 5. Magyar dalok. Énekli özv.
dr. Skalnicki Henrikné. 6. Rachmaninoff: Prelude. Aggbázv: Magyar esték. Zongorán előadja Tóth Béla. 7. Ma
gyar szóló. Előadja Komáromv Médi.
Egy este a Protestáns Arvaházban. Vasárnap este
7 óra tájban betértünk a «zegénvhAztéri protestáns árva

9

házba. A folyosón a kicsinyek éppen vacsorázni mennek,
mi pedig betérünk a középiskolásokhoz a társalgóba. A
kissé kopottas berendezésű termet a vidám arcok teszik
kedélyessé. Nemsokára bejön Brocsko igazgató ur, ki
nek mindegyikhez van néhány szava. Most a cserkésze
ket dorgálja, hogy nem akarnak .kabátot venni az ut
cára. mert hát ők cserkészek Ás azok még bélen is ing
ben járnak. Most hirtelen felharsan a folyosón a c»“v.
készinduló, melyet a kis eleraisták harsognak, amint az
igazgató ur mondja, ők is szeretnének cserkészek lenni.
Azután a nagyobi» fiuk elmennek vacsorázni, melyről mi
kor visszatérnek, biz egynéhánynak még lekváros a kép**.
Vacsora után játék következik. Egyik «árokban «akkoznak, de nini, ott csupa cserkészinges van. Hát azok mit
nevetnek oly hangosan? Egy középen, a többiek körü
lötte állnak ős a középső fejét hol az egyik, hol a másik
keféli. Később újra bejön az igazgató ur és Athivja a
fiukat a lányokhoz közös társ aßjátékra. Mikor 9 óra után
kijövünk az árva házból, elgondol kozom, hogy a mi jó
Atyánk mégsem hagyja árván azokat, akik hisznek ü
benne, hanem elhalmozza szeret étével. Ezen az estén
mily egyszerű játékokkal «okkal joblian elmulattak, mint
«ok gazdag gyerek, kinek élnek szülei, de benne a krisz
tusi szeretet nem él. J. E.
Az Egyetemi Luther Szövetség február 2-án szom
baton dílután «z*'p sikerű teadélutánt rendezett helyisé
gében, amelyet az érdeklődő megjelentek. GO egyetem;
hallgató egészen megtöltött. Tartalmas mflsnr közben,
melyből kiemelendő Polsztcr Gyula szavalata és saját
szerzeményű dalainak elénoklósc. a Szövetség zenekará
nak Beethoven- és Mendelssohntól előadott két darabja,
jó étvággyal hagyott el a tea és a vajas zsemle, amivel a
Szövetség megvendégelte tagjait. A zenekar magyar nó•Aivsl és klasszikus számaival beigazolta, hogy telje«
mértékkel tarthat számot az elismerésre: Huszár Béla ze
nt kari vezetőnek «, a többi tagoknak munkája még szép
eredményekre fog vezetni. Szenzációsán érdekesek vol
tak azok a telepatikus és szuggesztiós kísérletek, melye
ket a Szövetség egyik medikus tagja mutatott be a meg
jelenteknek. A Hiszekeggyel megkezdett tea Plenczner R.
elnök záró szavaival ért véget, aki hangsúlyozta az 03»
szetartHa szükségességét s a fiatalságot kérte: lendülettel
folytassák azt a munkát, amit az öregebbek, a most eltá
vozó* megkezdettek. Kívánatos volna ezen baráti össze
jöveteleknek — mint a régmúltban — gyakoribb megren
dezése, ami ssjno«. anyagi nehézségekkel jár a S zövetig

récéről.
Hol sikkad el a magyarságunk? Vasárnap d. u.
5 órakor a budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület Fő
herceg. Sándor-utca 28. sz. alatti helyiségében igen éidekes előadást tartott Karácsony Sándor főgimnáziumi
tanár ur a fenti cim alatt. Az ő könnyen megé.rthető elő
adásával megmagyarázta, hogy hol kell keresnünk a ma
gyár feltámadást, hogy hol é* hogyan veszik cl igen sok
magyar tehetség a magyar kultúra részére (az iskolában
a szeretet hiánya miatt). A tehetségesek helyér« pedig
tehetségtelenek kerülnek. Mennyire káros az ifjúságra a/,
olyan frázis, mint péld.: „Nem éxdemcs tanulni.“ Azután
bemutatja két IV. osztályos gimnázista dolgozatát. Az
egyik a romboló szellem, a másik az építő szellőm jegyé
hen született epy-egy kis 13 éves deák fejében. A téma
ugyan kimerítve nem lett, de az előadást be kellett fe
jezni az idő előrehaladott volta miatt, pedig’ elhallgattuk
volna még sokáig. Befejezésül arra a kérdésre adott vá
laszt, miképpen segíthetnénk a bajokon, ő úgy véli, hogy
az egyedüli gyógyszer a Krisztusban való hit és krisz
tusi szeretet, melynek mindnyájan prófétáivá kellene
lennünk.
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A leánycserkészetről szóló legutóbbi cikkünkre
Diósgyőrből a következő visszhang érkezett: Mélyen tisz
telt Szerkesztő Ur! Szorgalmas olvasója vagyok az Evan
gélikusok Lapjának. A második számban volt egy cikk
a leánycserkészetről, mely elszomorított; minthogy én is
cserkész vagyok, közelről látom, tapasztalom, hogj
mennyire fontos és nélkülözhetetlen nekünk, leányoknak
a leánycserkészet. Cserkészetünk azonban még újkeletű
és nincs teljesen kialakulva. Valószinüleg ez az oka,
hogy sokan ellenszenvvel fogadják, mert nem hatnak a
mélyére. A felületes és közömbös vizsgáló csak a (külsősé
geket látja, ami nem is csoda, hiszen belsőnket nem tár
hatjuk fel mindenki előtt. A leányc3erkészetben legtöb
ben csak a ftucserkészet utánzását látják, csak azt, hogy
kalapot meg liliomot hordunk s nem tetszik, hogy tisz
telgünk, pedig ez egy kicsit határozottabb megjelenést
kölcsönöz s ha csapatgyüléseinken egyenruhában jele
nünk meg, azért tesszük, mert ezzel együvé tartozásun
kat egy célért — igazi magyar nőkké, mint nagyasszo
nyaink voltak — való törekvésünket kívánjuk kifejezni.
A cserkész próbák azért szükségesek, mert ezzel önálló
ságunkat neveljük, sokoldalúságra neveljük; előállhat
olyan eset, amikor senki sem áll rendelkezésünkre, kell,
hogy segíteni tudjunk magunkon. A segélynyújtás pl.
'nem lényegtelen, balesetek mindig történhetnek s ha
nincs meg a, kellő kiképzés, a bizonytalanság érzetében
elvesztenénk a fejünket. Ezért helyes, ha mi, leányok is
tanuljuk és gyakoroljuk az első segélyt. A szükséges ne
velést. a megfelelő kiképzést gyűléseink adják. Az őr&iés csapatgyüléseken nagyobbára elméleti dolgokkal fog
lalkozunk, a jellemneveléssel. A gyűléseken tárgyaljuk
a cserkészpróbák egyes pontjait, a törvényeket; a nem
zeti érzés ápolására — az iskolai előadásokon kivül - magyar irodalommal, földrajzzal, történelemmel foglalko
zunk, tanulmányozzuk nagyasszonyaink életét, kik esz
ményképeink, az ő életükből, tetteikből alakul ki lelkűnk
ben a magyar honleány képe, melynek megvalósítására
törekszünk. Célunk tehát nem az, hogy fiúsak legyünk,
de testben, lélekben jellemes, egészséges magyar leá
nyokká akarunk nevelődni. A fiucserkészcktől átvett dol
gok közül pl. a rendgyakorlatokat nemcsak fegyelmezés
céljából alalmazzuik, hanem mint testfejlesztö tornát,
mely nemcsak fiuknak, de leányoknak is nélkülözhetetlen.
Ezzel még nem leszünk fiúsak, hisz amit átveszünk, azt
leányokra átvivő magyarázzuk és használjuk fel. Amit
a gyűléseken elméletileg megtanulunk, annak a gyakor
latban is hasznát vesszük: a főzés, konyha- és virágkertéezkedés, varrás, könyvkötés, játékkészítés stb. Van
nak külön próbáink, ezekhez szakkiképzés kell, pl. a
gyermekápolás, segélynyújtás, melyek mind a gyakorlati
életre nevelnek; ezenfelül minél több hasznos dolgot
igyekszünk elsajátítani, hogy segíthessünk másoknak, Az
egész iskolai éven át készülünk, tanulunk s igyekszünk
célunk felé. Cserkészéletünk legkedvesebb, legvárvavártabb öröme, önnevelésünk égjük legfontosabb eszköze,
egész ért fáradozásunk, munkánknak mintegy jutalma:
a táborozás. Ott kint a szabad természetben megfeledke
zünk a bajról, búról s mindegyikünk szinte felmagasztalva érzi magát kint, messze a várostól, a jó Isten szép
kék ege alatt. A természetben minden olyan őszinte, azt
csak Atyánk jóságos, áldó keze érintette, ember még
nem kontárkodoít benne. Nappal a verőfényes tájakon,
este meg tábortűznél a csillagos ég alatt érezzük, hogy
a Mester velünk van s örömmel nézi munkánkat, szinte
buzdít, hogy igyekezzünk minél jobbak lenni, int, hogy
ö előttünk jár, csak kövessük. Való az az állítás, hogy
messze az emberlakta területektől, erdők, hegyek között,
AlU’lnos Nyomd», Könyv
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távol a mai társadalom jellemrontó hatásától sokkal
könnyebb az embernek a mindennapiságból felemelkedni;
kint neveljük magunkba a vallásosságot, hazaszeretetet,
elgondolva, hogy a gyönyörű helyeken üdvül, melyeken
járunk, vannak még szebb vidékek is hazánkban, az el
szakított területeken, melyekről azt mondják, hogy nem
a mienk s szeretnék róluk azt hinni, hogy jogos tulajdo
nuk, nem pedig orozva szerzett jószág. Táborozás alatt,
megtanuljuk szeretni egymást s összetartunk, ha másért
nem, mert egymásra vagyunk utalva. Megtanulunk dol
gozni s becsülni a munkát és olyan vidám kedéllyel, me
lyet csak az Istenbe vetett hit, bizodalom a jól végzett
munka adhat, fáradunk, teszünk egymásért mindent. A
tábori élet ezeken felül tapasztalatainkat növeli, önálló
ságunkat fejleszti, nagyon egészséges; tehát egyáltalában
nem látom be, miért ne táborozhatnánk mi, leánycserke
szek is. Nem azért vesszük át a fiuktól a próbákat, tör
vényeket, táborozást, mert fiússá nevel, vagy mert mi is
fiúsak akarunk lenni, hanem ami jó és hasznos, azt sza
bad követni, úgy gondolom. Sokan nem ismerik célunkat,
talán azt hiszik, hogy suffragetteicet nevel a leánycseikészet, pedig csonka hazánk hasznos leányaivá igye-Kezünk lenni, kik becsülettel végzik munkájukat, tudva
azt, hogy az egyes emberek munkájából tevődik össze az
egész nemzet élete s megállnak helyükön, hová az Ur
rendeli őket. Fogadja stb. R aisz Emma.
Genfi diákok érkeznek Budapestre. A Magyar Prot.
Diákszövetség 1922 évi sveici diákcseréje alkalmával 10
magyar prot. egyetemi hallgató volt 6 hétig Genfben. A
viszontcsere husvétkor lesz lebonyolítva^ amikor 10
genfi prot. diák jön 6 hétre vendégként hazánkba. Foga
dásukra Comité de reception-t állít fel a M. P. D. Sz.
Főiskolai hallgatóink tandijainak fedezésére az
alábbi adományokat nyugtatja a Luther-Szövétség s egy
ben ezúton is köszönetét mond ifjúságunk nevében a tá
mogató készségért, amely báv még mindig nem elegendő,
de mégis bizonyítja azt, hogy van még megértés az evan
gélikusok közt egymás segítésére. Becht Albert 250.000,
Erőss János Szerencs 25.000, Vietoris László Diósgyőr
60.000, Zsigmondy Dezső 100.000, Kiskőrösi Evang. Nöegyiet 10.000, Blázy Lajosnó 8000, Koren Pál 2000, Keeselbauer Olga 5000, dr. Ráth Zoltán 10.000, özv. Ráth
Arnoldné 15.000, Marcsek János 20.000, dr. Honetzy Géza
10.000, Kifls Ferenc 15.000, Kecskeméti ev. egyház 100.000,
dr. Sárkány Alfréd 10.000, Korosy Károly 6000, Hankó
Márton 20.000, dr. Szelényi Aladár 75.000, Osztényi Esz
ter 50.000 K.
A Veres Pálné ev. leánynevelőintézet február 16-án
este 6 órakor Kisfaludy Károly müveiből irodalmi estét
rendez. Lirai költemények, balladák, jelenetek színdarab
jaiból s a „Három egyszerre“ c. vígjáték kerül bemuta
tásra, ezenkívül egyes költeményeket énekben is előad
nak a növendékek.
Az ózdi ev. egyházközség, mely sok más szegény
gyülekezettel együtt sokszor érezhette -a németországi
hittestvérek szolidaritását, január 20-án 300.000 koronát
gyűjtött a németországi evangélikusok segélyezésére.
Az Egyetemi Luther Szövetség kiszélesedett s egyre ’
nagyobb terjedelmű munkáját csetkély irodai felszerelésé
vel lebonyolítani nem tudja.. Kéréssel fordul az evang.
hittestv-érekhez, hogy* akinek jutányos áron eladó Íróasz
tala van, jelentse .be lapunk szerkesztőségébe pontos cím
mel e az időpont megjelölésével együtt.
A kiadásért felelős: Dr. CSENGODY LAJOS.

é? lapkiadó rt. Budapest. VT., Nagvmező-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).
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Megjelenik

minden vasárnap.

Mese az aranyalm áról

igazsági fundamentumon nyugvó javát oly sok
szor veszendőbe engedtük menni.
Akár elhiszik nekem az evangélikusok, akár
S ezen a ponton szeretnék valami újat mon
nem, a tények azt mutatják, hogy egyházunk
dani. Elég szoinoni is, hogy újnak mondható, de
jelen állapotában nem életképes. Nem szólva a
meg azért is, mert biztos, hogy kiáltó szó lesz a
reverzális-harcban történő állandó, kívülről jövő
pusztában:
felmorzsolódásról, nem beszélve a szórványok
S e engedjük az alacsonyabbrcndü jó t a mapusztulásáról, az anyagi erők, lelkésztizetée, is- gasabbrendii rovására érvén yesü ln i, legalább az
kolafentartás stb. gyarlóságáról. — egyházunk
egyházban ne!
belső életének jelenlegi szelleme is olyan, amely
Ha már a tiszta igazsági alapon nyugvó igazi
csak máról-holnapra való életlehetőséget biztosít jónak nincs már fejét hová lehajtani sehol széles
hat és annál többet aligha.
c kaJmárvilágon, legaláMj az evang. egyház inEz a belső szellem, egyházunk mai lelke oka
ta k tsá g á t próbáljuk jobban
m egőrizni, mint
ninden erőtlenségünknek, gyarlóságunknak.
ahogy’ az mostanában van.
Más egy házak hatalmi szervezetté nőtték ki
Hogy lehet ma, s ezen a helyen ilyesm itől
beszélni? — kérdezhetik talán sokan azok közül, magáikat, b világszervezetük sejtjei közt sok m in
tkik el is szokták olvasni, amit
b*aáliok tartal den huiUuvpl könnyűszerrel átengednek, mint pl.
a r. katli. egyház s közben maradnak rendületle
maznak. Amikor "k ileleson a oly tekintélye s haalm a nem volt még az evangélikus egyházm ik, nül helyükön, «őt hóditó diadaJutakra indulhat
nint épen manapság. Hisz kiépültek k a p c s o s  nak. Ellenünk is.
aink az egész világgal, fakultásunk most való
Mi hiába próbálkozunk meg ugyanazokkal
sult meg, s az állam részéről is mind nagyobb és
az erőkkel és fegyverekkel küzdeni
ellenük,
lagyobb mértékben válik támogatássá az eg y  akármennyire biztathatjuk, noszogatjuk, bátoritházunk iránti megbecsülés.
gatjulc. lelkesítjük is egym ást. Az ő fegyvereiket
Éppen azért, mert mindez tény, azért kell a mi nem bírjuk el.
elszinnél m élyebbre is pillantanunk.
Szám unkra csak eg y módon lehet sikeres a
Nem átallom kimondani, hogy az egyhazunk
létért való küzdelem . S ez a m ód a viz és olaj vi
elen sikerének m egvalósulásában sokkal inkább
szonya.
\on része a külső körülmények alakulásának,
Akármennyire hullámozzék, háborogjon is a
nint belső súlyúnknak.
vizek tengere, elnyelni csak egy csepp olajat som
Hisz, aki nyitott szemmel figyeli egyházunk
tud abból, ami hullámainak hátán elfogja előle az
»letét, lehetetlen, hogy ne tudja, hogy e báteö éltető napsugárt.
uly mennyire m egfogyatkozott egyrészt egvháHa az evangélium népe a népek tengerében
unk nemzetiségi tagozódottsága révén, amelynek
nem tud ilyen olajjá változni, amely a társadalmi
zömöm utóhangjai még az összeomlás után is szervezetek és alakulások kerekeit jobban tudja
elentkeztek, de másrészt meg azon l>elsö szellem
hajtani, mint a vizek sokasága, a k k o r . . . hiába
tralomrajutása következtében, am ely mindenre minden.
, jótékony feledés, m egbocsátás, eltussoló* fátyDe hogy az evangélium népe ez lehessen,
át terítette, s annak szellőztetésétől riadozik ahhoz m inden módot és eszközt meg kell ragad
iá is.
nia az evangéliumi szellem letétem ényesének, az
Az emberi társadalomban, a politikában, a egyháznak, hogy ezt a m agasabb lélekfajsu lyt,
ha kell, hát újra kitermelje.
uzdasági életben ma a legfőbb é lo te tw é a földi
Ehhez pedig az első lépés a belső m egtisz
ft vált. Az egyes emberek, a társadalmi osztá
sok, nemzetek minden megengedett és meg nem tulás.
Kizárólag — nemcsak büntetőjogilag, nem
ngedett eszközzel ezért a földi jóért küzdenek,
ezek sorába sodródtak az egyházak is. A miénk ^esak konfesszionális szem pontból,. hanem etikai
lag is intakt egyének, kizárólag csak ily’enek v á l
i. Hogy’ egyes exisztenciák Jó-ja érintetlen raalaljanak egyházi hivatalt, tisztséget, vagy Luther
idjon. az ogyház Tnngssnhhrendü Javát, a tiszta
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kabátot magukra! S ha az ember erősebb is lesz
is itt-ott bennük az evangélikusnál — nem: a
christianusnál! — hát ne vegyék igénybe az egy
ház presztízsének rovására az egyház megbocsátó
hatalmát. Az Isten és az emberek ezt úgy is
megadják, ne igényeljék ezt az egyháztól, mint
korporációtól is!
Tudom, hogy ez mese az aranyalmáról.
Pedig nem is az aranyalmáról. Csak az
egészségesről. Amit az a bizonyos jó gyümölcsöt
termő fa hozhat. S amire ennek a rothadó er
kölcsű világnak oly nagy szüksége volna.
Igaz, hogy él a nagy világ enélkül is. S
benne mi is. Itt-ott — hozzá még — elég jól is.
A nagy világ megél.
De hogy a mi egyházunk meddig, ha minden
így marad? Ezt csak az Isten irgalma tudja!
dr. Csengődy Lajos.

több elvi jelentőségű újítást tartalmaz. Anélkül,
hogy ezek kritikájába bocsátkoznánk, a követke
zőkben ismertetjük:
A 13. §. az egyházkormányzás valamennyi
fokán szervezi az egyháztanácsot (presbyterium)
és pedig nem csupán előkészítő, hanem önálló ha
tósági jelleggel. Hatáskörük annyira jelentős,
hogy a számvevőszékek szervezése ily módon
mellőzhetővé vált. Halaszthatatlanul sürgős eset
ben a közgyűlések határskörébe tartozó ügyekben
is határozhatnak, a közgyűlés utólagos jóváha
gyásának fenntartásával. Ugyanilyen esetben az
egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes egy
házi tanács gyűlésen kívül is intézkedhetik, úgy,
hogy az elnökség a javaslatot irásbelileg tudatja a
tagokkal, akik szintén irásbelileg adják le szava
zatukatAz egyház keleti és nyugati egyházkerületre
oszlik.
Van tehát két egyházkerületi püs
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
pök
.s emellett
külön
egy
egyetemes
Szemelvények
püspök. Utóbbi a 181. §. szerint „az első lelki
A slovenskói ág. hitv. ev. egyház alkotmányából. pásztor kötelességeit végzi a többi püspök jogai
nak sérelme nélkül. Jogaihoz és kötelességeihez
A csehszlovák állam törvényeinek és rende tartozik főleg a vallási és az egyházi élet vala
letéinek gyűjteményében 1923- ápr. 9-én jelent mennyi fontosabb kérdésében a püspököket ta 
meg az „iskola és népmüveléstigyi minisztérium“ nácskozásra egybehívni“. Működési körét részle
hirdetménye, amely a szlovenszkói ág. hitv. ev. tesen az egyetemes közgyűlés szabályrendeletileg
egyháznak 1921-ben Trencsén-Tepliczen tartott állapítja meg.
zsinatán hozott alkotmányát közzé teszi.
A 35. §. a gyülekezetben a nőknek a férfiak
Nagyjában a magyarországi ág. hitv. ev. egy kal teljesen egyenlő aktiv választójogot biztosit.
ház alkotmányának rendszerét követi, azonban A felsőbb fórumokon a női egyháztagoknak pasz-

A csonttollú madár
Egy hegyi lakó naplója.
Irta: Porkoláb István.
Elmondom Magának, hogyan éltem.
\

*

Talán tudja, — a csillaglakók sok mindent
tudnak — ötödik esztendeje élek itt, ennek a
nagy kék hegynek kicsi fehér hajlékában. Ha
hazát változtatna s egyszer erre kocsizna el a
hegy alatt tova kanyargó országúton, nappal
látná a füstöt, ami pirostetős hajlékom kéményé
ből az égfelé kunkorodik; esteliden pedig egykor
nekem világitó szép szemeibe tűnne a rubintpontként fénylő mécsvilág, amely ódonbutorzatu szo
bám ablakából biztatóan pillogat az éjszakába.
Ez a fény sok eltévedt utast, fáradt vándort inte
getett már ide, akikkel megosztottam a falatom.
Az ajtón nincsen závár- De akire öt esztendő múl
tán is oly sokat gondolok, az nem jő. Igaz, nem is
jöhet, hiszen a csillagok nagyon messze vannak...
Jól tudom én ezt és lássa, mégis vártam s várni
fogom, amig csak reám nem borítja végtelen fe
kete fátyolét a nagy Este.
Nehéz elhinni, hogy nincs, aki volt, aki min
denünk volt. Ottkünt a fronton sem hittem el,
mikor az a kis szőke kadét szabadságáról visszajövet, szakgatott szavakkal beszélte:

— Szép temetése v o lt. . . Sírját elborította a
sok-sok fehér virág . . .
Fejemben megrendült az agyvelő, szivem ide
gei fájtak. Azután elkezdtem nevetni— Te kadét, ne mesélj bolondot! Nem lehet
az, hogy ő ne legyen.
A fiú, — olyan gyerek volt még! — furcsán
nézett reám; a karom, a homlokom simogatta.
— Beteg, főhadnagy u r .. • Hívom az orvost.
És — nem mentem: — vittek a kórházba.
Hazahoztak a magyar határra egy kis mezővá
rosba. Nagy-nagy kórház volt itt s benne nagyon
különös betegeket gyógyítottak ..
Ebből az időből nincs emlékem; félesztendő
teljesen hiányzik öntudatomból. Valamilyen mély
apatikus álom nehezült lelkemre. De még igy is
sokat szenvedhettem, mert mikor ismét érezni
kezdtem, a szám nagyon fájt, kínjaimban össze*
harapdáltam • ..
Késő őszre járt az idő, ahogy lábadozni kezd
tem s újból járni tanultam. (Istenem, hányszor ta
nul járni az ember egy életen át!) A kórházkert
ben ázottan busongtak a ritkuló lombu fák s a lel
kemben halotti zsoltárok dallama reszketett. A
kertek alatt járt már November, ez a hangulat
fojtogató öreg hóhér, aki kínzó meséket mond az
ébren alvóknak, hogy elrontsa a nappaliakat. Pe
dig* enélkül is rontott napok jártak. Az utcákon
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szív választójoguk nincs. A választójog osak sze
mélyesen és csak egy egyházközségben gyakorol
ható.
A lelkészek, tanítók és kántorok választására
vonatkozólag az egyetemes közgyűlés szabály ren
deletileg intézkedilc. A lelkész mellékfoglalkozást
csak felsőbb jóváhagyással vállalhat. Alapfizetése
4800 cseh korona, amit szükség esetén a kongnia
biztositAz alkotmány anya- és leány egy ház ah to
vábbá szórványt ismer. Fiókegyházközség tehát
nincs.
A zsinat, az isrkolattgv és a háztartás csak
nem teljesen a mi alkotmányunknak megfelelően
nyert szabályozást. A törvénykezési részben már
nevezetes újítást látunk. A 310. §. kifejezetten k i
mondja az egyháztanácsosok büntethetőségét is.
A büntetendő cselekmények: a) kihágások, b) vét
ségek. Az alkotmány A hármastagozatu egyházi
törvényszékeken kivül életbelépteti legalsó fokon
az egyes bírói intézményt, akinek hatáaköro a kihágási ügyekre egészben véve. azonkívül a vétsé
gek nagyobb részének eseteire és részben még a
vagyonjogi vitás kérdések elbírálására is kiterjed.
Az alkotmány utolsó része az egyházközségi
fegyelemről szól. E résznek alapgondolata az ál
talános rész 6. §-ban a következőkben van lefek
tetve: „Hogy a szlovenszkói ág. hitv. ev- egyház
Krisztus Igazi egyházává váljék, tagjaitól igaz
hitet, hü hitvallást és az Ur Jézns Krisztus taní
tása és példája szerint való életet követel. E cél
ból az Ur által neki adott hatalma alapján (János

ev. XX. 23.) egyházi fegyelmet léptet életbe, mely
a hitnek, a tanításnak és az életnek tisztasága
felett őrködni hivatott.44
Az egyházközségi fegyelem a konfirmáció
után kezdődik. A konfirmációra való előkészítés
két évig tart.
A fegyelem sújtja: a tagok hitetlenségét,
igazságtalanságait, az Isten igéjével és az egyház
hitvallásával ellenkező tant, Isten káromlását, az
Isten tiszteletének és szentségének, valamint az
egyházi esküvőknek a megvetését, a rcverzális
adása által elkövetett hűtlenséget, továbbá min
den testi érzékieskedést. melyek Isten parancso
lataival tiltvák (392. §.)
A 393. §• szerint a tettes:
a) vagy csupán önmaga a lelkész által avagy
több egyháztanácsos közreműködésével a lelkész
által megintetik:
b) az egy házköz ségi közgyűlésben nyilváno
san megfeddetik;
c ) az egyháztanács által az egyházi hivata
lokból és tisztségekből kizáratik;
d) a választójogtól megfosztatik.
Az utóbbi két eset, ha oly tagokról van szó,
akik abban az időben tisztséget viselnek, a ren
des egyházi bíróság elé tartozik. Javulás esetón az
sgyháztanáos a választójogot visszaadhatja.
Az átmeneti rendelkezések során kimonda
tott, hogy a szlovenszkói ev. egyház fenntartja
igényeit a volt magyarországi ev. egyház minden
nemű közös vagyonának aránylagos részére, úgy
a volt egyetemes egyháznál, a volt cgyházkerüle-

gvaaus lárma, fegyverpattogás zajloU; a fölbom
lott frontról özönlött vissza a katonaság. Az ápo
lók megszöktek mellőlünk, az orvosok közül is
csak egy-kettő maradt. Az ablakok előtt csukaszürke csoportok ődöngtek s a csöndes kórterembe
behallatszott az ittas orditás:
— Éljen a forradalom!
Az élienriadalom végére Manlicherből tettek
felkiáltójelet s Tázták megviselt sapkájukon a
dáliát és a krízantint, amelyre valaki aszfalton
felnőtt kalóza a tolinak, ráfogta, hogy őszirózsa.
Rég elviritott már ekkor, október végén, az igazi
őszirózsa, amely az első deret sem éli túl; ez tehát
nem lehetett a „forradalom44 virágja, hacsak olyan
formán nem. mint ahogy az egyszeri pesti újság
író pávának nézte a — pulykát.
K«serft érzés fogott el. amint a lábadozó betegek merengő tekintetével belebámultam a zűr

0*t álltam a kórterem ablakában és rázott az
undor.
A folyosóról behallatszott a parancsnok
szava, ahogy az egyik betegnek panaszosan
mondta:
— Itt hagyott az egész személyzet. Monjenek uraim, ki merre tud, mert én nem bírok gon
doskodni róluk. . .
Még ezen a délután elhagytam a kórházat s
szédülten bandukoltam a kis határszéli város ál
lomása felé. Egyedül; kezemben az a régi tiszti
bőrönd. amelyet négy esztendővel azelőtt „véte
leztem föl“, ahogy honvédül mondják. Akkor uj
volt — most elnyűtt, akárcsak jómagam és min
den körülöttem. Hogy mentem el s hogy jövök
visszafele? — Milyenek voltak a városok akkor fi
milyenek most? Bizony ezen sirva lehetett volna
fakadni. De a könnyeim megkövesülíek.
Elgondoltam azt is, hogy hosszú esztendő
vérviharában mennyit vágyódtam haza! S mo9t,
amikor mehettem, feketén meredt elém a kérdés:
— De hova?
A muskátlis kis ablakbaji nem mosolyog már
a La-France-rózsás leányarc . . . Úgy. éreztem, éle
tem fénye kialudt s a fénnjrcl együtt hamuvá lett
a cél . . .

zavarba.
— Ez hát a forradalom!
Mert bizony én szépnek, nagyszerűnek kép
zeltem, amikor diákkoromban a márciusi napok
ról tanultam . . . Talán az szép is volt. De ez ime,
nem egyéb: emberi indulatok csúnya kitörésénélA fölszabadult, megvadult embeT álattá lesz s
forradalom alakjában kiadja magából a felgyü
lemlett szenny és méreg-csapadékot..

Folytatása köveik e»lk.
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töknél, a volt egyházmegyéknél, az összes alapít
ványoknál és alapoknál, intézetekné1 és iskolák
nál meglévő vagyonra, mint pedig bármily egyéb
közös vagyonra.
Mikler.
•••••• ••« •••* ••••••••••••••••«•••••••••••••«•»••••••••

A m in iszter ren d eletéi
Aki e lapok decemberben megjelent számait el
olvasta, méltán eshetett gondolkodóba evangélikus
iskoláink sorsa miatt.
Kétségtelen, hogy megnehezült az idők járása
fölöttünk, ámde a kultuszkormánynak a felekezeti
iskolák segélyezésére vonatkozó rendelkezését még
sem Ítélhetjük úgy meg, mint az evangélikus iskolák
fölött meghúzott lélekharang szavát. Nem tudjuk és
nem merjük feltételezni azt, hogy evangélikus isko
láink munkájának megbénításához a kultuszminiszter
az állam erejét akarná felhasználni.
Az 1923. 141296—V. és 136000—VIII. d. számú
rendeletről van szó. A rendeletek az összes nem ál
lami iskolákra vonatkoznak. Ha tehát lehetnek —
amint vannak is — a rendeleteknek súlyos intézke
dései, azok egyformán érintenek minden felekezetet.
A mi helyzetünk azonban rosszabb annyival, hogy
nekünk több a vagyontalan, diaspora gyülekezetünk,
mint más felekezeteknek.
Emlékezünk arra, hogy Haller István kultuszmi
niszterségével erősbödött az a klerikális szellem,
amely sohasem volt egészen idegen a kultuszminisz
tériumban. Magam is kénytelen vagyok megállapí
tani, hogy a forradalmak után következett legköze
lebbi idők politikai életének nem egv irányitója val
lotta nyiltan, hogy az ellenségeink által megvont ha
táraink közé csak „Mária országa“ fér el. Ezzel ma
gyarázom meg azt, hogy a miniszteri rendeletek k i
adásával foglalkozó cikkek a rendeleteket protestáns
ellenes tendenciájú intézkedéseknek minősitik, ame
lyekkel szemben védekeznünk kell.
Haller István minisztersége óta — hála Isten —
sok minden megváltozott. A kormány nem űzi, sőt
nem is támogatja a klerikálisok politikáját.
A rendeletek kiadására egyfelől a takarékosság,
másfelől a tanárok, tanítók nehéz anyagi helyzetének
felismerése s az azon való segítés sürgőssége kész
tette.
A protestáns akadémiák államsegélyének meg
szüntetése fájhat minden protestánsnak. És fáj is.
De megbir-e és szüksége van-e Csonka-Magyarországnak annyi felső iskolára? Van-e mód és lehetőség
arra, hogy az akadémiák végzett ifjúsága végzettsé
gének megfelelő pályára jusson a trianoni Magyarországon? Nemzetietlen cselekedet-e olyan útra kény
szeríteni az ifjúságot, amelyen a maga boldogulását
megtalálva, nemzetének feltámadását is inkább mun
kálhatja? Helyes-e vesztegetni az~állam szegénységét
(— mert vagyonról ugyancsak nem lehet szó —■)
olyan befektetésre, amelynek improduktivitásáról
előre meg vagyunk győződve? . . .
A középiskolákra és népiskolákra vonatkozó
rendelet kiadása elől — hitünk szerint — maga a
miniszter tért volna ki legszívesebben, ha lehetett
volna.
De a tanítók és tanárok harca a megélhetés ne
hézségeivel immár elviselhetetlen volt. A nélkülözés,
a nyomorkodás már-már az iskola munkáján is meg
látszott. Hát kinek volt ebből haszna? Az állarnnak-e, avagy a fentartó felekezetnek?! Az állami
tanárok és tanítók fizetésrendezése megtörtént. Lehe
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tett-e halogatni a nem államiak illetményeinek ren
dezését?
D. T. K. cikkéből azt olvasom ki, hogy a tanári
és tanítói fizetéseket olyan magasoknak tartja, hogy
ezek megadása tönkreteszi az egyházakat. De hát a
tanár és tanító éhen halhat? Hiszen, ha az egyház
szegény s ha az iskola fentartása indokolt, állam
segélyben részesíti az iskolafentartót, a tanárt, a
tanítót!
Erre eleven példa, hogy a budapesti evangélikus
egyház tanárai és tanítói az államsegélyt megkapták.
Maga az a hivatalos felterjesztés, amelyet egy
házunk intézett a miniszterhez, elismeri, hogy a mi
niszter 'nemcsak a tanügyi személyzet helyzetét kí
vánta tisztázni, javítani és biztosítani, hanem a tan
ügynek is szolgálatot kivánt tenni. De észrevétel tár
gyává teszi, hogy a miniszter nem tárgyalt előre a
kiadandó rendelet felől. Ezt az autonómia sérelmének
minősiti ugv az evangélikus, mint a református egy
ház vezetősége.
Nem lehet feladatom a felterjesztésnek ehhez a
részéhez hozzászólani. De azt nem hagyhatom szó
nélkül, hogy a VII. fizetési osztálynak a tanítók előtt
való megnyitását azért nem fogadja szívesen a felter
jesztés, mert a főiskolát végzett íelkészt mint hitok
tatót a IX. és X. fizetési osztályba sorozza be a mi
niszter.
Ez az észrevétel figyelmen kívül hagyja azt a
körülményt, hogy a hitoktatók egész fiatal korukban
vannak a X. és IX. fizetési osztályban, mig a tanítók
csak hosszú szolgálat után, éltük alkonyán s akkor
is csak bizonyos százalékban jutnak el a VII. fizetési
osztályba,
A miniszter rendeletéi súlyos terheket rónak az
iskolafentartókra. De híveinknek meg kell hozniok
a nagyobb áldozatokat. Az iskola és az egyház fel
adata meggyőzni a népet arról, hogy a kultúráért, az
egyházért többet kell áldoznia ezután, mint eddig.
Csonka-Magyarországon négyszer annvi a felekezeti
iskola, mint az állami. Ezeknek gondját állami ház
tartásunk egészben át nem veheti. Nem mondhat le
a helyi jövedelmekről.
És ha ezekhez ragaszkodik — mert mást nem is
tehet — ne lássuk cselekedetében mindjárt iskoláink
ellen való törekvést.
A kormánynak, az államnak nagyon nehézzé
válnék a helyzete, ha iskola-ügyekben az erőszak, az
elnyomás példáját mutatná a külföldre.
Örökre elvetné a jogot ahhoz, hogy Erdély, a
Felvidék, a Bánát, a Nyugat elszakított magyar test
véreink a visszavágyódástól könnyben úszó szemek
kel keresék itt, amit ott nem találnak meg.
Szüsz Lajos.

SadelnerSXniSlfAdi JátUOS
term észetes keserüviz hatása

f e l n i m Hl h a t a t 1 a B.
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Finn országb an
Lapunk olvasói eddig csak annyit tudnak,
hogy dr. Raffay Sándor püspök és kíséretében e
sorok Írója jan. 2-án útra keltek Finnországba és
jan. 27-én hazaérkeztek. Addig is mig megindul
hat ennek a nagyjelentőségű útnak részletes iro
dalmi földolgozása, adjon legalább egy krónikaszerű beszámoló tájékoztatást a történtekröi- Le
gyen ez mintegy tartalomjegyzéke annak, ami
majd részint e lap hasábjain, részint máshol a kö
zel jövőben meg fog jelenni.
Hogy* dr. Raffay Sándor meglátogassa a finn
evangélikus egyházat, ez a finn Manchester, Tam
pere melegszívű, széles látókörű püspökének, dr.
J&akko Gummerusnak volt a merész eszméje. íme,
ez is egyik gyümölcse azoknak az annyi személyes
áldozatot követelő külföldi kapcsolatnak, amelye
ket dr. Raffay Sándor évek óta s z ív ó s kitartással
ápol. Gummerus püspök tudta, hogy' kit hiv a tél
kellős közepén Finnországba. Tudta, hogy az nem
fog visszariadni a fáradságos attól, amely a hó és
jégtakarta észak felé vezet. A meghívásra a köz
vetlen alkalmat az a nagy egyházi konferencia
adta, amely ez alkalommal Giunmerus székhe
lyén Tamperében gytih össze.
Január 2-án indultunk és utunk célja egy
előre Stettin volt, ahonnan 5-én indult az Oihonna,
egy najád nevét viselő finn hajó Helsinkibe.
Hogy mi vár reánk az utón, azt már sejthettük
akkor, amikor a hajónak órákig kellett küzdenie
a jéggel, mig kijuthatott a tengerre. A leggyötrelmeeebb a tengeri utazás harmadik napja volt.
amikor a finn öbölben vad hóvihar tombolt.
Mindent feledtünk azonban, amikor Isten
kegyelméből partra szállhatunk és Pesonen Má
tyás a helsinkii iskolák felügyelője, a nagytekin
télyű finn pietista mozgalom együk vezére m a
gyarul üdvözölt. Rövid éjszakai pihenő után más
nap Helsinkiből Tamperébe indultunk, ahova fél
napi utazás után értünk elA nagy egyházi konferencia egymaga jó
kora terjedelmű cikket követelhet a maga szá
mára. Most legyen elég annyi, hogy adminisztrativ kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozott. A mi
finn testvéreink — sok komoly dolguk lévén —
ezeket nagyon kurtán intézik el. Itt ezen a kon
ferencián az a nagy' kérdés foglalkoztatta őket,
hogy az evangéliumot mikép lehet a legjobban el
juttatni az egyes emberhez. Az intelligencia, a
munkásság lelki szükségletei épen úgy szóba ke
rültek, mint a szerecsenéi, kínaié és japánéi,
akiknek a finn misszionáriusok Dél-Afrikában,
Kínában és Japánban hirdetik az evangéliumot.
Az egész konferenciára
rányomta
külön
ben bélyegét az a történelmi fontosságú tény,
hogy első ízben volt jelen a magyar tostvémép
egy püspöke. Különösen akkor jutott ez termé
szetesen kifejezésre, amikor az üdvözlés és búcsú
záé szavai hangzottak el. Raffay püspök több íz
ben beszélt és tolmácsa Wainio prépost, volt, aki
magyar írók müveiből már egy egész kis könyv
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tárra valót fordított és — mondhatjuk — tökéle
tesen beszél magyarul. E sorok Írója a konferen
cia végén finn beszédben köszönte meg a szives
meghívást és szeretetteljes fogadtatást
Január 10-én este tovább mentünk még
északabbra. Utazásunk célja Nurmo volt, ahol
Jaskari parasztképviselő házában résztvetttink és
beszéltünk a pieMsták, az „ébresztők“ összejövete
lén s álmélkodva tapasztaltuk meg, hogy' milyen
öskeresztvén erő lobog ebben az egész finn eg y 
házi életet uraló mozgalomban. Másnap, január
J12-én Hmajokiban voltunk, ahol dr. Wirkkunen,
az ottani lelkész, a parlament elnökének voltunk
vendégei és meglátogattuk az ottani népfőiskolát.
Természetesen itten is tartottunk előadásokat- A
18-ára virradó éjszakán viszsatértünk Helsinkibe.
A vasárnapot és hétfőt Helsinkiben töltöttük. A
minden órát kihasználó programmból csak néhány
pontot említhetek. Lélekemelő volt az istentiszte
let a nikolai templomban, a nagy Engol építész
nek ebben a monumentális alkotásában. A sokezer
főnyi gyülekezet méh' áhítattal hallgatta beszé
deinket. A püspök itt is magyarul beszélt és tol
mácsa Schnitt Emil egyet, tanár volt. Hétfőn me
leg szeretettel a köztársasági elnök és felesége fo
gadtak bennünket. Este, a finn egyháztörténeti
társaság ülésén a püspök a magyar reformációról
tartott német nyelven előadást.
18-án este újra vonatra ültünk és 15 órás ut
után Knopióba értünk, ahol a székesegyházban
megint hatalmas gvülekezet hallgatta beszédein
kot. Ezen az utón kisérőnk Tunkelo iskolai taná
csos volt, aki nem tud ugyan magyarul, de aki
lelkes szivének teljes szeretőiével szereti a ma
gyart, Knopióból — még iobban kelet felé — Savonlinnába mentünk. Oolliander püspök székhe
lyére. ahol a gimnázium dísztermében gvült össze
meghallgatásunkra lelkes hallgatóság. Mig a püs
pök ur Savonlinnábqn a finn egyházi közigazga
tásba nyert betekintést, én — egy éjszakát ráál
dozva — Sortava Iáhn rándultam át, a Ladoga-tó
partiára. ahol Anmisnlo prépost hatalmas belmisz
szí ói alkotásait néztem meg. A Viipuriha, a nagy
kikötővárosba vivő vonalon találkoztam újra
püspökünkkel. Viipuri székesegvházában megint
tekintélyes gyülekezethez szólhattunk.
14-én újra Helsinkiben voltunk. Az utolsó na
pokra annyi látogatás, meghivás. annyi intéz
mény megtekintése, amennyi előadás torlódott
össze, hogy szinte lehetetlennek látszott minden
nek elvégezése. Csak a legfontosabb előadásokat
említem meg. Vasárnap a püspök ur a tetlementben a magyar munkásságról, én az ifjúsági egye
sületben a magyar belmissziói mozgalmakról tar
tottam előadást, Nagyfontosságu volt püspökünk
nek az a két előadása, amelyeket 21-én és 22-én
az egyetemen tartott. Az egyik a magyar protes
tantizmusnak a magyar kultúrára tett hatásáról,
a másik az egyház és állam közötti viszonyainak
Magyarországon való újabb módosításairól szólt
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Előkelő közönség volt mindkét Ízben a hallga
tóság.
23-án hajóra szálltunk Reval felé — ez volt
az utolsó hajó, amely nekivágott a befagyott s a
nagy, egyre fokozódó hidegben, egyre jobban be
fagyó tengernek, hogy a szó szoros értelmében,
hetedhét országon, közt, tett- stb. országokon át
vergődve január 27-én hazaérkezzünk.
Kemény munkának a hetei voltak mögöt
tünk. Nemcsak az volt munka, amikor a szószék,
a kathedra nagy alkalmait kellett egyházunk és
nemzetünk javára bölcsen felhasználnunk, hanem
munka, felelősségtelejes munka volt, még a fehér
asztal mellett való társalgás is- Néha a kérdések
egész raja zudult ilyenkor felénk és mert az
őszinte szeretet érdeklődése kérdezősködött kí
váncsian, felelni kellett kimerítően. S nehéz munka
volt az is appercipiálni annak a csodálatos, az
evangélium kultúrája által megnemesitett világ
nak érdekesebbnél érdekesebb benyomásait.
De azt tartjuk, hogy az ut minden áldozatra
érdemes volt. Történelmi jelentősége van annak,
hogy létrejött a kapcsolat a finn és a magyar
lutheránia között. Eddig csak a mi finn-ugor nyelvésezink jártak ki az ezer tó országába s utukat
nagyon eredményesnek tartották, ha két-három
újabb szóról megállapithatták, hogy egyezik a két
nyelvben. Nekünk azonban ennél sokkal többre
van szükségünk. Arra, hogy a finn, ez az evangé
liummal telített lélek elmondja nekünk is a maga
súlyos mondanivalóját és riasszon, ébresszen vi
gasztaljon és fölemeljen!
Köszönet Gunnerus püspöknek és a többi finn
testvéreknek a szeretetteljes meghívásért! Köszö
net dr. Raffay Sándor püspöknek, hogy a felénk
nyújtott jobbot megragadta! Bizonyos, hogy az
evangélium ura erre a kézszóritásra áldását fogja
adni!
Báró Podmaniczky Pál.

»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Petőfi aszódi ifjúsága
Irta és az Ev. Tanítók Országos Egyesületének
Aszódon 1924 május 6-án tartott gyűlésén felolvasta:
Dr. Osváth Gedeon.
Petőfi aszódi tanulói évei a leki fejlődésnek, az
egyéniség kialakulásának oly határozott vonásait
tüntetik föl, hogy azok alapján az ő 13—16 éves élet
korát kivételesen bár, de teljes joggal — ifjúsága
kezdő idejének tekinthetjük. Ezt az eltérést más ha
sonló korú egyéniség lassúbb fejlődését tisztán az
életkörülményekkel nem magyarázhatjuk meg telje
sen: Aligha tévedünk, ha- azt mondjuk, hogy a te
remtés titka ez; az isteni terv, melynek az ember által
kell megvalósulnia. A külső hatások e fejlődést há
tráltatják vagy siettetik, de a lélek belső hajtóerejét
végérvényesen le nem köthétik.
Petrovics Sándor a szárszentlőrinei, a pesti evan
gélikus és a pesti piarista gimnáziumok vándordiákja
mikor az aszódi gimnázium másodéves grammatistái
között helyet foglal, testi mivoltával, lelki szerveze
tével sem árulja el még. hogy ő egy és háromnegyed
évvel idősebb osztálytársainál. A vézna, nyurga ter
metű diáknak inkább nagy égő, sötét szeme beszél,
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mint az ajaka. Nem közlékeny, elrévedező, magának
élő tanuló, aki meglapulva hallgat, szemlélődve figyel
társai közt. Az iskoláról-iskolára hányódás még elemi
iskoláztatása idejéből úgy megviselte, hogy a reakció
törvényszerű erejénél fogva itt piheni ki magát.
Ennek a csöndes, áldásos pihenésnek az alkalmát
nyújtja első sorban Aszód Petőfinek, ahol mintegy
második otthonra is talál. Hiszen itt volt mészáros
már a nagyatyja, Petrovics Tamás is; édesatyja meg
az esküvőjét is itt tartotta az édesanyjával. Az egész
vidék, a szelíd lejtőjű hegyek, az alattuk szendergő
völgy, a változásaiban is egyugyanazon égbolt,
mintha régi ismerősei volnának, akik mosolyukkal,
simogatásukkal biztatják, lelkesítik.
A testnek épugy mint a léleknek is szüksége van
a neki megfelelő táplálékra, hogy gyarapodhassék.
Petrovics Sándor ebből a szempontból tekintve is a
legjobb helyre jutott, mikor Neumann Frigyesnéhez,
egy kelmefestő jóságos özvegyéhez került szállásra és
ellátásra, kinek asztalánál a hánytivetett életű diák
nak nem kisebb ember az étkezőtársa, mint maga
Koren István, a latin iskola professzora. Ez az asztal
társi viszony közöttük még szorosabbá vált, mikor
egy év múltán a professzor közös kosztadónőjük
leányát, Juliannát nőül veszi s igy a tanítvány a
professzor kosztosa lesz. Ettől kezdve a testi és szel
lemi táplálékot nagytekintélvü, félelmetesen szigora
hirü tanárától nyeri, aki múltjával és jelenével eleven
serkentés a folytonos munkára és a tiszta erkölcsi
életre.
Koren István múltja a tanulás, a nagvratörŐ
«i. '
amely csalódik. Jelene a megalkuvást nem
tűrő Kui/cieségteliefcités. Ugv volt, hogy lelkésszé
avatása után küTföldi tanulmányútra megy az egyházi
és világi hatóságok egyhangú ajánlására; de a szép
terv megakad Bécsben. Még szerencse, hogy Osztrolukára juthat nevelőnek az Osztroluczkv családhoz,
ahol a hatalmas könyvtár pótolja a tanulmánvutat s
mig ott Géza urfit tanitja, a tudomány minden ágában
kész tudóssá neveli önmagát. Az önművelés nagy
áldáisa ez, melyet hasonló módon Petrovics Sándor is
megszerezhet magának, ha akarni tud.
Akaraterőt meg épen tanulhat a professzortól,
aki harmincéves akkor, testi és szellemi ereje teljé
ben; a mindennel birkózni tudó erő egyedül ő maga;
ő intézi az ötosztályos latin iskola minden ügyétbaiát: gondnok, igazgató, tanári kar egvszemélyben;
a. kötelességteljesitésben megalkuvást nem ismer sem
önmagával, sem másokkal szemben; Ítéletében kö
nyörtelenül megfelebbezhetetlen. Nem lehetett termé
szetbúvár. hires tudós, de azt a feladatot, aminek vég
zésére elhivatott, hűségesen elvégzi még a templom
szószékén iis, hol minden negyedik vasárnapon urvacsoraosztás alkalmával pedig minden alkalommal
magyarul, németül vagy tótul prédikál a nagy mindenség Urának dicsőségéről.
Nagyszerű eleven példa az előtt, aki akar valami
lenni.
Petrovics Sándor naponta szem- és fültanuja
ennek az életnek. Lelkében megmozdul az kara erő
s munkálkodni kezd.
(Fc-.vt. >v.)
Spexlalltások: fo .-v -fogtö
m és, fogtigztit&fa
«colrasóinnk % e r -<> i. ,ay.
Intézet nyitva : 9 C Mi 7-íg, va
sár- és tam spnap 9 o -itól 18-ig
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K öszönet és k érelem a Luttier-N aptár ügyében
Amidőn az 1924-ik évi Luther Naptár p én zű éi
oldalai sikerűit rendezni a Soproni Hiteiuunk részéről
pusztán a L uthert aptar sikerebe vetett bizalomra,
mint zálogra kölcsönzött milliók s azok kamatainak
kxüzetese altul, kötelességemnek érzőin, hogy nyilvá
nosán köszönetét monojuk mindazoknak, akik e
Lutüer-Naptar célját, misszióját megértették s külön
böző moüokon lelkesen telkarolták, megkedvelték és
lanton inatlan híveivé lettek. Halain anual melyebb,
mert ez a támogató szeretet megmentett attól, hogy
nitemert, bizalmamért megszegyenüljek ta az ügy
szeretete és öröme altul felvert merészségem egyene
sen lehetetlenné tegyen. Nyilvános köszönet es hala
a öoproni Hitelbank igazgatóságának is azért, bogy
bizott az én bizalmamban.
Hitemnek, bizalmamnak ez a megerősítése meg
is érlelte bennem már azt az elhatározást, hogy — h.i
Isten éltet és erőt ad — az 1926-ik évi Luther-Naptár
moglepetesszerü javítással, újítással és gazdagítással
még egy Ívvel bővebb terjedelemben fog megjelenni
anélkül, hogy ára a más hasonló célú és jellegű Nap
tárokénál magasabb lenne.
Az
évi IJitber-NanUkr kiadása, íejleszie«*
s emellett
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testületek legalább ötven példány megvételénél 20%,
száz példányénál pedig 25% kedvezményben része
sülnek ugyancsak 4000 korona alapár mellett. A
postai ázáüitás költsége minden esetben a kiadóhiva
talt terheli Amennyiben a megrendelés több lenne —
amit már igazán nem merek remélni —, mintahány
192l-ik évi Luther-Naptlrral szolgálhatunk, -a bekül
dött összeget elkönyveljük és majd annyi 1925-ik évi
Luthor-Naptárt fogunk az illető megrendelő címére
küldeni, amennyi legalább 10 példány rendelése
esetén 10% kedvezmény számításával az 1925-iki év
folyam árához képest jár.
Azzal a meggyőződéssel teszem közzé e sorokat,
hogy nagyon is korlátolt határu kérésem nem talál
süket fülekn és bizalmamban az 1925-ik évi LutherNaptár kiadósára és sikerére vonatkozóan sem fogok
csalatkozni, mert tudom, vannak, akiket temetőben
járva száraz csontok között emészt ugyan a bu, de
akik hisznek \ feltámadásban s dolgoznak és áldoz
nak érte!
Testvéri köszöntéssel
ti Ó rányi Lajos,
a „Luthcr-Naptár“ szerkeretőjo.
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Emlékünnepély. Jan. 31-én 50 éve volt annak, hogy
Lang Mihály, a pesti evang. német egyházközség lel
késze, a budapesti egyházmegye esperese és a pesti
protestáns iparosképzö egyesület megalapítója meg
halt Ebből az alkalomból a nevezett egyesület január
30-án Alföldi-utcai helyiségében emlékünnepélyt ren
dezett, melyen Lang Mihálynak szobrát léleplezték.
Az ünnepélyen jelen voltak: dr. Raffay Sándor és
Soltész Elemér püspökök, Taubinger Rudolf tábori fő
esperes, báró Kaas Albert, az Országos/Luther-Szövetség elnöke és nagyszámú közönség. Szuchovszky
Gyula vallástanár egyesületi titkár üdvözlő meg
nyitóbeszéde után Müller János alelnök az egyesület
munkájáról és rendeltetéséről beszélt. Bro&chko G.
Adolf esperes ismertette hivatali elődjérek Lang Mi
hály esperes-lelkésznek életét és mükpdését, mire
Bereczky Dezső egyesületi gondnok a szobrot az
egyesület megőrzésébe néhány rövid szóval átvette.
Ezután előadták Vukovics Lajos egyesületi tagnak
„Feltámadunk“ c. -hatásos jelenetét. Voltak azonkívül
zene-, ének- ós szavalószámok. A szép emlékünne
pély a Hymnusz eléneklésével ért végét.
Helyreigazítás. Múlt számunkban yietorisz László
adományakép 60.000 K adományt nyugtáztunk a főicValní hnllp-fl.tók iavára. Ki kell igazítanunk a köz}<fet 5UBGnyibéíi: -,$w* o 3
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szolgája, mégis csak a pap. Az Istent sóvárgó lelkét
az Isten felszentelt szolgája az Isten házában köti
össze az Úrral“. „A papi hivatás egész embert kíván.
Mellékfoglalkozásra nem jut idő. Vagy ha jut, akkor
az igazi hivatás válik mellékessé“. — ízelítőnek köz
löm e néhány idézetet ebből a kis remekműből. Ten
denciája nemes, alakjai határozott jellemvonással
megrajzolva., a falusi eklézsia életéből. Cement mon
datai mély igazságot rejtegetnek, nemcsak élvezni
lehet pár pillanatig, hanem hosszasan el lehet felet
tük gondolkodni. A munkából kiérzik az iró felfo
gása: az evangélium egyházának lépést kell tartania
korunk követelményeivel. A mii Kis Tivadar könyvkereskedésében Pápa (Ára 3000 K) rendelhető meg.
Orosházán Kovács Andor igazgató lelkész kezdemé
nyezésére és intézkedése folytán minden vasárnap
délután 3 órakor a község különböző részein levő is
kolákban, 3 helyen, bibliai órákat tartanak a lelké
szek, az iskolás gyermekek vallásos költeményeket
szavalnak. Gyülekezeti kezdő é3 befejező ének s
imádság egyes részei az áhitatoskodásnak. — Az el
múlt adventi időszakban ugyancsak nevezett ig.lelkész kezdeményezése folytán minden csütörtökön
délután 4 órakor alkalmi beszédekkel istentiszteletek
tartattak, nemkülönben Karácsony estéjén is. A köbőjtf időszakban ugyancsak csütörtök délután
böjti istentiszteletek lesznek. — A hősö\ emléké- az
Orosházi templom falán elhelyezendő már várkó *: la
kon meg fog ík örökíteni. E célra az adakolá* iá*folyik.
\ állásos est. A.,

nap
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Lutheri ig é k
(Eg}’ tudós férfiú kétségbevonta az egyház
fegyelmezési jogát, azaz: pápista szokásnak tar
totta. melyet az evangélium szerinti keresztyénség kerüljön. Luther más véleményen volt, mert a
kővetkezőket mondotta:)
„Isten mindig akarta és most is akarja, hogy
az egyház gyakorolja az egyházfegyelmet, mert
hogy mindig voltak gonoszok, akiket meg kell fe
gyelmezni. hogy’ legyenek minél töbl>en a jók. Az
erre vontakozó, apostoloknak és egyházi szolgák
nak adott krisztusi parancs még ma sem veszítette
el hatályát, bár egy idő óta szüneteltették, illetve
tévesen értelemezték, visszaéltek vele (a pápisták).
Ez az érvényes és senki által nem hatálytalanít
ható parancs pedig ekként hangzik: Vegyetek
Szent Lelket — mondja a János szerinti evangé
lium (20, 22.. 23.) — akiknek bűneit megbocsátjá
tok, megbocsáttatnak azoknak: akikét megtartjá
tok, megtartatnak. — Es Mátéban <18, 15— 18):
ha a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dor
gáld meg őt négyszem közt: ha hallgat rád. meg
nyerted a te atyádfiát; ha pedig nem hallgat rád,
végy magad mellé egyet vagy’ kettőt, hogy két
vagy három tanú vallomásával erősittessék min
den szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a
gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat le
gyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön,
amennyben kötve lészen és amit megoldotok a föl
dön. a mennyben is oldva lészen. Szt, Pál I. kor. 5,
11., 13-ban is azt mondja: ne társalogjatok azzal,
aki atyafi létére parázna vagy csaló, vagy bál
ványimádó,, vagy szidalmazó vagy részeges vagy
ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
Vessétek ki magatok közül a gonoszt. Es .János II.
levelében meg vagyon Írva (10.. 11.): Ha valaki
elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne
fogadjátok azt be házatokba és azt ne köszöntsé
tek; mert aki köszönti azt, részes annak gonosz
cselekedeteiben.
*
Ezek és az ezekhez hasonló mondások Isten
nek, a legmagasságosabb felségnek akarata, dek
rétuma és véleménye. Senkinek sincs hatalma azok
megváltoztatására, vagy hogy abból engedjen
vagy ez alól felmentést adjon. Komoly parancs

8. szám
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ez, melyhez ragaszkodnunk kell, ha mindjárt egye
sek féltik is tőle a tekintélyüket vagy hatalmukat.
A pápaság az egyház fegyelmezési jogával rutul
visszaél és a botozás mesterségévé alakította át.
Nálunk ne ugv legyen! De legyen rend, aminőt
Krisztus követelt, hogy terjedjen a megjavultak
és. épületesek egyháza és ne a pusztulás és zsar
nokság pápás országa.
(Dr. Bruck Keresztély. jogász, egy Ízben azt
mondotta Luthernek: a nemesek és polgárok attól
tartanak, hogy’ Te a fegyelmezést a parasztokon
fogod kipróbálni és rajtunk fogod gyakorolni. —
Amire Luther igv felelt:)
Ti jogászok Ítélkezzetek a jognak természete
szerint és büntessetek az igazságnak általatok
erkölcsösnek vélt formái szerint. Mi egyháziak
majd csak az egyházi jurisdictio és jog szerint fog
juk átadni a sátánnak azokat, akik szégyenére
vannak a Krisztusnak, ha mindjárt urak is, akik
nek Krisztusra — persze az ö véleményük szerint
— a jogszolgáltatásban szükségük nincsen.
(Szó esett egyszer egy polgárról, aki azzal
kérkedet. hogy’ már 15 év óta nem volt az urasztalánál. Luther azt ajánlotta:)
Szorítsátok rá szép szerével egyszer-kétszer.
Ha nem használna, úgy én a szószékről fogom ki
kiáltani nevét, kijelentvén róla, bog}’ öt mindenki
állatnak tartsa. Es ha ezek után lesz még valaki,
aki az ilyennel fentartja az érintkezést, hát a lelke
rajta. Mi azt tartjuk róla, hogy az ilyen megér
demli a temetőárkába való temetést. . .
Közli: Kg.

Az evan géliu m uj é le te
A reformáció nagy lelki fölszabadulás volt.
Az igazi szabadság születése. Mert nem a törvé
nyek eltörlése teszi szabaddá az embert, hanem az
a lelki egység, melyben az ember a jó törvénnyel
összeforr és magától, lelki szükségletből cselekszi.
amit rendel a törvény.
A reformáció odaadta az ember kezébe a leg
jobb törvényt: az evangéliumot. Ez volt a nagy
fölszabadulás, melytől kibonthatta szárnyait a
lélek és évszázadról évszázadra olyan fejlődést
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teremtett, melyhez foghatót évezredek nem tudtak
létrehozni.
A nagy fölszabadulás első századában a refor
máció áradata győzelmesen hömpölygőit végig
Európán, de aztán megállt és elkezdődött a vissza
szorítása. A reformációnak e térvesztesége azóta
folytonosan tart és napjainknak is keserű pa
nasza. hogy még mindig nem szűnt meg.
Ezt a feltűnő jelenséget sokan m agyarázták
már. Elmondták, hogy a pápai hatalom hogyan
vette át a reformáció fegyvereit és világszerveze
ténél fogva mennyivel hathatósabban^ tudta hasz
nálni, mint a nemzetekre és egyházakra tagolt re
formáció. Ezzel szemben most a reformáció egy
házai is nemzetközi szervezkedésre készülnek.
Vagyis az evangélium egyházai akarják átvenni
a pápai hatalom fegyvereit.
Azt hiszem azonban, hogy ennek a háromszá
zados területvesztésnek más az oka. Nem a szer
vezkedésben, hanem protestáns egyházak szellemi
irányában kell a megújulást keresni.
Az evangélium létrehozta az újkor fejlődését
és egyházai láthatólag elmaradtak a fejlődés mö
gött, Nem ihletik meg a jelen nagy társadalmi á t
alakulását. Nem vezérek. A legjobb esetben bé
kés . szemlélők, sokszor gáncsolok.
Menjünk vissza abba az időbe, amikor az
evangélium diadallal tört előre és nézzük meg.
mi magyarázza gyözedelmét?
A középkor az intézmények rabságában tar
totta az embert, a reformáció fölszabadítótta az
egyént e rabság alól. Megmentette a lelkiismeret
szabadságát és az egyén hitére építette az egy
házat.
Ezzel a pápai hatalmat szolgáló egyházzal
homlokegyenest ellenkező szellemi irányt terem
tett meg. Ott a szolgálat, itt a szabadság. Ott az
intézmény, itt az egyén. Ott a dogma, it a lelkiis
meret, És mi történik a rákövetkező időkben? A
protestáns egyházak dogmatikus vitákba merül
nek, intézmények szolgálatába nevelik az egyént
és a lelkiismeret szabadságát csak érdekeik körén
belül engedik meg. Ennek következménye a szám
talan uj felekezet,
A reformáció elhagyta azt a zászlót, mellyel
nagy diadalait aratta. Erre a zászlóra a keresz
tyén élet uj világa volt felírva. Az az uj világ, azzal, hogy a lelkiismeret szabadságát hirdette és az
egyén hitéből meri tette erejét, a keresztyenség
vallás-erkölcsi tartalmából az eddig teljesen elha
nyagolt erkölcsi élet tavaszát hozta meg.
Az evangélium egyházainak nem dogmáikban
van az erejük, hanem abban az elvben. mely őket
megteremtette. Az az elv: a keresztyén erkölcs.
Ha az evangéliumot azzal a céllal olvastatjuk a
hívőkkel, hogy belőlük maguknak dogmatikád for
máljanak, a felekezetek százai keletkeznek. De ha
figyelmüket az evangéliumnak erkölcsi tartalm ára
fordítjuk, a megtisztult lelkek millióit hozzuk az
életbe, akik nem szakadnak el egymástól, hanem
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szívesen jönnek közös munkára a szeretet ne
vében.
A keresztyénség vallási tartalm át kétezer
esztendő óta a nagy gondolkodók egész serege dol
gozta ki. A keresztyén erkölcs még ott never az
evangéliumok kincses bányáiban és nem lett kö
zös vagyona az emberiségnek. Az evangéliumok
azzal indullak el, hogy napfényre hozzak. Ez a
feladatuk ma is. Ez az elv vitte diadalra őket a
m ubban. Ez lesz a jövő gv.'zedelnie
Aki a keresztyén erkölcsöt hozza az életbe,
az megtalálja a kapcsolatot a jelen kérdéseivel.
Hiszen az erkölcsi igazságok örökkévalók és min
dig meggyógyitották a beteg emberiséget. Ha az
evangélium egyházai a keresztyén erkölcs egész
gazdagságát hozzák, ujjongva fogadja őket a világ.
És nem lesz többé ellenségük, mert ez az a nyelvekenszólás, mit mindenki megért. Minden ellenünk
intézett tám adás összetörik azoktól a balzsamosan
szelíd szavaktól, melyek Jézus ajkairól hangzot
tak el időtlen idők számára.
Hamvas József.

Az ostffyasszonyfai fegyelmi szabályzat )
Az Evangélikusok Lapjának f. évi 6. számában olvas
suk az ostffyasszonyfai evang. egyház fegyelmi szabály
zatát, melyeit mint egyetemes egyházunk tiszteletbeli fő
ügyésze szó nélkül nem hagyhatok.
Dicséretreméltó az az „igazi evangélikus vallásos
buzgóság, amely az egyházunkhoz hűtlen tagoknak fe
gyelmi utón való üldözéséit célozza, de a határozat úgy
formailag, mint a dolog érdemében túllőtt a célon,
A szabályzat törvényalkotást tartalmaz, és ezt a tö r
vényalkotási jogát az E.-A. 16. §-ára alapiltja. Téves a
hivatkozás, mert az E.-A. idézett szakasza szerint az egy
házi hatóság csak törvényes hatáskörében, a zsinat által
okozott törvény határozatainak sérelme nélkül alkothat
külön szabályrendeleteket.
Az egyházi hatóságokat csak a közigazgatás joga
illeti meg, és ennek körén belül alkothatnak szabályren
deleteket, törvényeket a magyarhoni ág. hitv. evang.
egyházban századok óta fennálló jogszokás szerint csak a
zsinat alkothat. Ennek a jogszokásnak kifejezést ad az
Evang. Lapok ugyanazon számában közölt Dr. Mikié,
mint előadó által elkészített alkotmánytervezet 13. §-a
is, amely szerint a törvényalkotási jogát az evang. egy
ház a törvényesen összehívott zsinaton gyakorolja.“
A mi egyházi alkotmányunk az egyháztagok hűtlen
ségét nem minősiti fegyelmi vétségnek. Fegyelmi eljárás
*) Az egyetemes egyház tb. főügyésze ezen b. hozzá
szólásának azért is siettünk helyt adni lapunk hasábjai
ban, mert merjük hinni, hogy ennek kapcsán kialakulnak
az egyház fegyelemről olyan nézetek és vélemények, in<~
lyek az uj zsinati munkát megkönnyítik. Mert ezen foglal
kozni kell majd az egyházfegyelem problémájának meg
oldásával is. Addig is azonban, ez utón arra kérjük az
ostffyasszonyfai híveket, Írják meg, hogy ez a szabályzat
minő recenzust váltott *ki az egyházközségben? Tanulnág'os volna ez á jogászokra, de a theoilógusokra is és min
demre aki az egyházfegyelem szükségességét érzi!

A szerkesztő.
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nak csak a kötele$»ég9ZPgő egyházi tisztviselők ellen van
helye. Az excommunicatio, amit az ostffyasszonyfai legyolmi szabályzat megállapít, pápista intézmény, mint
ilyen az evang. egyház által hirdetett leAkiismerrti sza
badságba ütközik.
Nyilvánvaló tehát, hogy az ostffyasszonyfai egyház
község közgyűlése hatáskörét túllépte, midőn oly tör
vényt alkotott* amely az evang. egyház alapelveibe, szel
lemébe ütközik.
Ezzel a véleménnyel Ítéletet mondtam a dolog érde
mében is.
Még szembetűnőbb lesz azonban a szabályzat hely
telensége. ha annak az egvházfegyekni megtorlás módjára
vonatkozó rendelkezéseit figyelemre méltatjuk.
1. A reverzalis* adó neve a szószékről kihirdetendő.
\ megszégyenítő büntetések a középkori pellengérre állí
tásra emlékeztetnek. Következménye ennek a büntetés
nek va.’ósziniileg az lesz. hogy az illető egyháztag kilép
egyházunkból.
2. Az összes lelkész! szolgálatokból való eltiltás foly
tán az evang. lelkész nem temethetné el a szerencsétlen
reverzalistát és megtagadhatná a temetést. Pápista el
járás !
3. Eltiltás az Úrvacsorától. Hiszen az. aki az úrvacso
rában részt venni óhajt. jeJét adja annak, hogy bűneinek
megbocsátását keresi és a pap utasítsa öt vissza az ol
tártól? Ez templomi lmtránv nélkül alig lesz lehetséges.
És ha a haldokló az utolsó szentséget felvenni óhajtja,
a szabályzat 5. §-a szerint a felmenté«* az egyháztanács
megadhatja ugyan. <le hát lui a beteg meghal, nűelörtt az
egyháztanács összeül?
4. A reverzálisták gyerm ^ci az egyház iskolájába
fel nem vétetnek. Micsoda következetlenség ez! Büntetjük
a reverzálisadást és midőn a reverzálista gyermekeit
mégis ‘iskolánkba küldi, ahelyett hogy uugragadnók az
alkalmat, a tőlünk jogtalanul elvitt gyermekeket egyhá
zunknak visszanyerni, kiutasítjuk őket!
Sajátszeril, hogy az őst ffy asszony fai egyházközség
nek a keresztyén egyházak közötti ellentétet szító sza
bályzata az Evang. Lapok ugyanazon számában jelent
meg, amelyben dr. Szlávik Maffiás ..Unió*“ cikkében a ke
resztény vallásfelekezetek együttéléseinek és együttműkö
désének útját egyengeti.
Sztchlo Korrul.

Az „ e g y s é g “
A „Nem zetnevelés“ a katholikus tanítóság
lapja. Nem vehetjük tőle rossz néven tehát, ha
cikkeivel elsősorban a kath. tanítók ü gyét szol
gálja. Ha azokat a sérelmeket sorolja fel, ame
lyek a kath. tanítóságot érik. Ha ezek orvoslá
sát sürgeti és követeli.
Annyival inkább nem vehetjük ezt rossz
néven a laptól, mert amikor a kath. tanítóság
kívánságait hangoztatja, ugyanakkor az evan
gélikus és a többi felekezetek tanítóinak jo
gaiért is felemeli szavát. Mert — amint tudjuk
— a magyar elemi iskolák tanítói fizetés, szol
gálati viszony, kedvezmények tekintetében tulaj
donképpen csak két nagy kategóriára oszlanak:
állami és nem állami tanítók kategóriájára.
Az állami tanítók úgy illetm ény, mint nyug
díj. elölépés, szolgálati viszony, függelem dolgá
ban mindig bizoityos előnyben voltuk a nem
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államiak fölött. A nem államiak között aztán
ismét támadt bizonyos rendfokozat aszerint,
hogy az iskolafenntartó gazdagabb vagy szegé
nyebb volt. Nem kell hosszasabban bizonyíta
nunk, hogy* a kath. iskolafenntartók vagyoni
helyzete aránytalanul előnyösebb lévén a nem
katholikus iskolák fentartóéi fölött: a protes
táns tanítóknak mindig panaszosabb volt a ke
nyerük, nehezebb a sorsuk, mint a katholikus
tanítóké.

Éppen ezért meglep a Nemzetnevelés
nek keserű, vádaskodó hangja:

cikké

„Hogy a kath. tanítók annyi mellőzést, annyi
megkülönböztetést, hónapról-hónapra szaporodó
sérelmet szenvedtek, hogy végre a közös baj, a
közös fájdalom, a közös veszedelem egy táborba:
a Katholikus Tanítók Országos .Szövetségébe
hozta össze a katholikus tanítóságot.
Éppen ideje volt tömörülni, mert m á ra katho
likus iskolák elszintelenitésére törekedtek.
A katholikus iskolák és katholikus tanítók
voltak az a koldus Lázár, akinek meg kellett elé
gednie a morzsákkal, amelyek olykor-olykor asz
talára hullottak.“
Aki égj' országos szövetség hivatalos ^orgá
numának az élén áll, annak nagyon vigyázni kell
a tollára. A hibákat felfedezheti, a fájós sebeket*felmutathatja, de az igazságot el nem leplezheti.
És különösen óvakodnia kell attól, hogy azt a
nagy töm eget, amely az irányítást tőle elfogadja,
-őt tőle várja: a dem agógia hangzatos jelszavával
meg no tévessze.
Már pedig ezt teszi a ..Nem zetnevelés“ szer
kesztője. amikor azt állítja, hogy a kath. tanító
ság volt eddig a. hamupipőke.
Mutasson ,,/w“ cikkíró ur cg)' olyan törvényt,
amely 1808 óta — népoktatásunk lendületes
reneszánszától kezdve — a többi felekezetek isko
láit és tanítóit a k a to lik u so k k a l szem lén előny
ben részesítette volna!
Nem egyformán nyögtük evangélikus, refor
mátus és katholikus tanítók az 18911., 1907. é*
1913. évi törvényeknek azokat az intézkedéseit,
amelyek különbséget tettek tanító és tanító között
aszerint, amint állami, vagy nem állami jellegű
iskolánál működött?

Szenvedett-e üldöztetést a kath.
Ha igen, kitől? Mikor?

tanítóság?

Olyan kérdések ezek. amelyekre nehéz he
lyen áll a felelet.
Cikkíró mégis feljajdul, hogy ..a tanítóság
egysegét megbontják azok. akik a „liberalizmus*1
jelszava alatt a kormány beavatkozásával szeret
nék a kath. tanítóság szervezeteit is megszüntet tetni.
Tehát, csak a Katholikus Tanitócgyesületek
Országos Szövetsége teszi a tanítóság egy séfjei.
Az állami tanítóknak, az evangélikusoknak,
a reformátusoknak is ebben a szövetségben kell
tisztelniök az egységet, a hatalmat, az erőt ,,/w"
szerint.
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T e h á t ism ét egy jele an n a k , hogy sz eren csét
len so rsra ju to tt n em zetünk e lk a th o liz á lá sá ra e lé r
k ezettn e k lá tjá k az időt s m inden eszköz felhasz
n á lá sá t m egkísérlik azok, a k ik je lsz a v a k k a l és
m ák o n n y al dolgoznak. M esteri szem fo rg atással
önvédelem ről beszélnek a k k o r, am ik o r tu la jd o n 
képpen tá m a d á sra szervezkednek.
Mi nem v a g y u n k b a rá tja i a széth ú zásn ak .
Legbelsőbb m eg győződésünkből hisszük és v a ll
ju k , h o g y m in d en ek összefo g ására és közös m u n 
k á já ra v a n szükségünk, hogy' n em zetü n k fe ltá m a 
d á sá t m egérhessük.
Mi nem szo lg álju k és nem m o zd ítju k elő azt
az „ e g y sé g e t“, am ely h a rc o t a k a r. Mi csak egy
egységet k ép zelü n k el: a h a z á ju k m egm entésére
kész, áld o z a ttó l vissza nem riad ó m a g y a ro k e g y 
ségét.
Ez a v á la sz u n k a „N em zetn ev elésn ek “ .
S zu sz L a p s.
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Petőfi a s z ó d i ifjúsága
Iita és az Ev. Tanáregyesületnek Aszódon 1923. május
fi-án tartott gyűlésén felolvasta:
Dr. OSVÁTH GEDEON

A k in y ílt eszű d iá k nem elég szik m eg többé
az iskolai k ö n y v e k k e l, ü g y
cselekszik, m int
K oren professzor az O sztro lu szk y -k astély b an , —
az isko la k ö n y v tá ra felé fo rd ítja fürk észő te k in te 
tét. Már jeles ta n u ló ja o sz tá ly á n a k ; n a g y sik er a
régebbi isk o lá k b a n e lé rt gyö n g e ered m én y ek u tá n .
A sik er k e d v re se rk e n ti, ö n érzetre g e rje sz ti tan u ló társa iv a í szem ben is; részt vesz já té k a ik b a n ,
szó rak o zásaik b an , ső t csin y tev éseik b en is; de ezek
sem sokáig elég ítik ki őt.
A professzor eg y én iség én ek erő s h a tá s a kezd
m u tatk o zn i a ta n ítv á n y lelk ü letén . Nem h iá b a k ö 
v ete lte m eg tőle K o ren a tem plom i iste n tisz te le te k
pontos lá to g a tá s á t, n em csak azokon a v a s á rn a p o 
kon és u rv a c so ra o sz tás alk a lm á v a l, a m ik o r ta n á ri
állásábó l k ifo ly ó lag k ö teles m a g y a ru l, tó tu l v a g y
ném etül p ré d ik á ln i, de m inden alk alo m m al, m ik o r
erre m ód n y ílik . L ám , P é tro v ic s S án d o r erkölcsi
lénye v alam i n a g y — n a g y tisz ta sá g u tá n sóvárog,
am it léha d iá k tá rs a i m u la tsá g a ib a n nem ta lá l m eg.
Innen érth ető , hogy ő a nem esebb érzésű ifjú k k al
egyesülve, egy erkö lcsn em esitő d iá k e g y e sü le t lé
tesítésén fárad o zik s á llan d ó b b an c sa k a nagy o b b ,
idősebb, é retteb b ta n u ló k k a l b a rá tk o z ik .
De legigazibb b a rá ta i m égis a k ö n y v ek , eg y 
m ásu tán olvas el m inden m üvet, am it az iskolai
k ö n y v tá rb a n talál. M agyar, ném et és la tin n y e l
ven összeolvas m a g y a r tö rtén elm et, v ilá g tö rté n e l
met. föld rajzo t, te rm é sz e trajz o t, e rk ö lc sta n t, v allástö rté n e te t, lo g ik át, m etafizik át.. K ülönös k edvvel
o lvassa a k lasszik u s la tin és m a g y a r író k a t. L elki
szü k ség letté le tt sz á m á ra az o lvasm ány, m ely Íze
lítő t n y ú jt neki a m űvészi szépről, az ö rö k n a g y
term észet életéről, a n ép ek és nem zetek tö rté n e té 
ben m egn y ilv án u ló küzd elm ek rő l, m elyben a d ia 
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d a lt az erős, életet jelen tő v a s a k a ra t szerzi
m ag a e lő tt lá tja a világ eg y etem et, m int az
ség csodás alk o tá sá t. S az o lv a so tta k ró l az
kezés m egcsillanó fényénél b elep illan t az
le g titk o sab b alk o tá sá b a : a s a já t leikébe.

m eg;
iste n 
em lé
Isten

íg y fogad m ag áb a egy-egy csip etn y i h a tá st
m inden tá rg y k ö rb ő l de lég ió k én t a k ö ltészet v ilá 
gából, m elyhez oly közel érzi m ag át. H a m indaz a
szép, am it a kö ltészetb en és az irodalom ban m eg 
ism ert, e földön m eg v aló síth ató lehetne . . . H ajh,
m ás a k ö lté sz e t és m ás a m indennapi prózai élet!
De v a n m égis eg y p a rá n y i te rü le t a ro p p a n t föld
k erek ség en ; am elyen a k ö ltészet csillogó szépsége,
ha rö v id id őre is, életre kél: a színpad. Ő lá to tt
is m á r ily et s gyön y ö rű ség éb ő l m ég m ost is o tt
reszk et v alam i a sz iv é b e n .. . O lvasm ány és elm él
kedés, v a ló sá g és képzelődés összefoly elő tte, hogy
egy édes á b rá n d v ilá g g á eg y esü ljö n , am elyben élni
szeretne. L elke ism eretlen v á g y a k tó l term ék en y ü l
m eg: ha ö eg y szer v alam i k ü lö n ö s kiválóság,
n ag y sá g leh etne; különböző m indenki m ástól, aki
a m ag a k é p z e le ta lk o tta v ilá g á t m e g tu d n á életében
v a ló s íta n i. . . !
N incs neki m ár szüksége a professzor in d ítá 
sára; m ióta ön m ag áv al beszélgetni ta n u lt, idegenné
v á lt reá nézve a professzor bölcselkedése, a m ely 
n e k m in d u n ta la n való h a n g o z ta tá sá v al olyanná
k ív á n n á őt n evelni, m in t a többi h étk ö zn ap i szürke
em berek, a k ik n e k végső céljuk, hogy a n y u g o d t
m eg élh etést b izto sítsák m ag u k n ak . M egtanul ő
m á r a s a já t lá b á n já rn i, csak egyszer a z t az u ta t
ta lá lja m eg, am ely m éltó lesz reá, hogy ra jta ön
m ag átó l e lin d u lh a s s o n . . .
De m inél in k áb b önm aga felé fo rd ítja te k in 
te té t, a n n á l jo b b an lá tja az e lle n té te t á b rá n d v i
lá g a s a v a ló sá g k ö zö tt. M egszólal az iskola csen
gő je s n ek i m ennie kell p o n to san n ap ró l-n ap ra,
ó ráró l-ó rára, hogy a poros, szűk terem b en a m eg
u n t leck ét ism ételgesse örökösen a tőle szellem ileg
m essze elm a ra d t o sz tá ly tá rsa k k ö zö tt. E gyelőre
m égis k é n y te le n m egelégedni azzal, hogy Írásán ak
szépségével, szabadkézi ra jz á n a k m ag áb an álló
k iv á ló sá g á v a l v aló ság o s te k in té lly é növi k i m a g á t
k ö z ö ttü k ; sőt a szabadkézi ra jz o t a n n y ira tö k é ly re
viszi, hogy tá rs a it ta n ítv a , m ég p én zt is keres,
m ig az t ta n á ra m ag a is m eg nem so k alja. Épen
nem v életlen, hogy T eli V ilm ost rajzo lja legszíve
sebben. A szab ad ság hőse m á r szim bólum m á v á lt
lelkében.
(F o ly tatás.)

Konfirmációhoz!
Raffay Sándor dr. ’AlvMcliint nyert mtt. 6-ik kiadás. I
b Z ten lO
Bevezetés

A ra 2 'K.O Icórona.
A nrliróc Kv. kér. vallá«tan. (Konf- oktatáshoz.)
A n u r a s n-ik kiadás. A ra
2000 ko ro n a.

céljából m n la tv á n y p é ld á n y

Kokai Lajos kiadasai

in g y e n .

K am tn erm ay erK áro ly -u 3

Á tv á lto z ta tá s jo g a te n ta rtv a .
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Vágy a tavasz után
(Hoffmann v. Fallersleben.)

•
óh mily hűvös lett az idő,
Oly szomorú, kopár, sivár!
Éjszakról már hideg szél zúg,
* Derűs napfény sehol sincs már.
Mily jó volna a hegy ek közt
Elnézni a zöld völgyeket.
Lepihenni a pázsiton,
A napsugár mig melenget
Ismét hallni furulyaszót
És a nyájnak kolompszavát,
A madarak csicsergését.
Mely viditón arra száll át.
Óh szép tavasz, jöjj csak vissza.
Ne késs soká, szép kikelet,
Hadd fakadjon lomb. virág, dal.
Erdő, mező, liget felett.
Oly szomorun hagytál ide,
De ha megjösz sugaraddal;
Nem búsul úgy többé senki,
Felpezsg a szív s felzeng a dal.
Foritotta: Ompoly.

Tóll h a n g u la t
itt fent, itt fent a hegyeken,
Itt szeretem az életet.
Gomolygó felhők odalent.
Felhőtenger a tó felett.
Itt fent a napsugár ragyog
A hószemek kis csillagok.
Csillog a táj, s a jéghegyek
Távolból felém intenek.
Teli hóval sudár
Ahiszik ott fehér
Könnyű felhők a
Átúsznak mélán,

fenyő
erdő.
kék egen
csendesen.

S a csillagok, ha feljönnek,
Tisztán látszanak a hegyek.
Itt fent — úgy érzi a szivem,
Közel vagy hozzám Istenem!
SZIGET BY LAJOSNfi BÚGSZ EU Z

„Hazádnak rendületlenül.
%

Szavalásra alkalmas kőkemények gyűjteménye. Össze
gyűjtötte Pintér J. Beöthy Zs. szellemi örököse, az ismert.nevü magyar irodalomtürtónetiró és Sajó Sándor, kőbá
nyai All. főgimn.. igaagató, előkelő költői lelkünk, aki
nek személyiségén és egész lényén meglátszik a selmeci
Breznyiknek. Chovannak, Jezsovicsnak és Királynak ál
dott nevelő hatása. Kiadta a Magyar küzépisk. tanárok
nemzeti szövetsége.
Igazán egy magyar nemzeti imakönyv vagy virág
csokor, moly, mint az Előszó mondja, „a mai magyar
lelket szólaltatja meg a mélysége.« bánat, marcangoló
keserűség, dacos elszántság, bizakodó reménység válto
zatos s mégis egységes magyar érzésű hangján.“ „Soha
nemzeti költészetünknek nagyobb hivatása nem volt, mim
ma. Hivatása, hogy egyik hathatós nevelője legyen bol
dogtalan nemzedékünknek: keserve megzokogtassa, me
lege akarattá érlelje a magyar érzést s fénye megvilágítsa
a magyar jövendőt ifjúságunk lelkében.“
A szép és kedves versfüzetet találóan vezetik be
Irinyi Miklósnak következő prófétai szózata: „Szegény
magyar nemzet! Annyira jutott-e ügyed, hogy senki nr
is kiáltson fel utolsó veszedelmeden? Hogy senkinek ne
keseredjék meg szive romlásodon? Hogy senki utolsó ha
lállal való küzködéseden egy biztató szót ne mondjon?...
Csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknakt ellensé
günknek pedig, valahonnan jön ránk, prédájává... De
miért (is) kelljen elvesznünk avagy kétségbeesnünk, mig
csontjainkban velő. ereinkben vér, mig Isten mennyor
szágban a mi bizodalmunk lehet * míg karunkban kopját.
markunkban szablyát szoríthatunk?“
A tervszeTüleg és külsőleg is díszesen összeállított
versfüzet 02 lapján közli Vargha, Kozma, Jakab, Szávay,
Sajó, Végvári, Lampt'rth, Harsányt, Sik\ Hadai, Bodor.
Kiss H., Szathmáry, Radrányi, Aprily, V. Nagy lr„
Hentes, Tordai, fíyökőssy iámért mai poétáink egy-egy
kiváló költeményét, gömöri földrnk Papp-Váry Elérném ■
Magyar Hiszekegy-jét és a függelékben ..Vezércsillagok“
c. alatt napjaink szomorú viszonyaira kiválóan alkalmas
költői szózatokat a Aí/n/c-korból, Berzsenyitől, KölcseytcH,
Kisfaludytól, Vörösmarty tói, Bajzától, Száraytól, Vacholttól, Eötvöstől, Petőfitől, Aranytól, Tompától, Tóth Kál
mántól, Vajdától, Dalmadytól, Pósától és Tbolytól, ame
lyeket ma könyv nélkül kellene tudnia minden magyav
ifjúnak. A fentebbi költőket pár ismertető jellemzések
kel látják e! a közTehocsátók és igy közelebb is hozzák
őket szivünkhöz.
Őszintén sajnáljuk hogy — amint jelzi is a vers
fűzet — még föl n un vette Sajó Sándor: Magyarnak
lenni, Vagyunk meg magy mgk, Magyar ének 1919-ben,
Mire vár^z meg, Riasztó (k vá'can szép, sőt megrázó
k'iBeminy,, líj luzitán dal, B'gyvnre, Rendületlenül —
és Végvári: Eredj ha tudsz (;erri*mertebb költeményei
Fé’vek a poroszlók, Segítsetek, Némely pesti poétának.
Mint Jób, Mene-tekel és Ne jöjjön uj tavasz c. költemé
nyeit, mint amelyekben a kuruc-költészet mélabus haza
fias bánata, Tompa és Arany melankóliája. Petőfi zsarnokgyűlölete és Szabadságszeretete és főleg Gyóni és Vég
vári tüzes, dacos, de azért bizakodó honszerelme jut
megrázó módon kifejezésre. Ezekről találóan mondj»
fícffay S., hogy „Petőfi óta kevés költő ajkán szólt tüze
sebben a szó. izgatóbban az indulat, maróbban a keserű
ség, megragadóbban a háborgás, mint Gyóni és Végvári
e szabadon hömpölygő soraiban. A magyar géniusz te
remtő ereje a magyar verselés neme« <’gyszerü°égével
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kevés költőnél párosul fenségesebben, mint (a mi evang.
vallásu) Gyónink és Végvárink költeményeiben.“
P intér és Sajó kiválóan szép versfüzetét pedig,
amelyért hálás elismerés illeti meg e két jelesünket, nem
csak csonka hazánkban, hanem alkalmas utón és módon
a megszállott magyar vidékeken is terjesszük és ismer
tessük. Igazi riasztó és ébresztő ! !
Dr. S zlá v ik Mátyás.

EGYHÁZI ÉLET.
Adomány a német hittestvérek segélyezésére. A sajókazai egyház szórványában Ormospusztán istentiszteleteit
tartott a lelkész, megemlékezvén a német hittestvérek
válságos helyzetéről is. A hívek, másvaUásu hallgatók is
istentisztelet végeztével gyűjtést indítottak, melyeknek
eredménye 139.700 korona lett. Érdeklődvén a lelkésznél,
hol véli a segélyt a legszükségesebbnek, egyhangúlag
elfogadták, hogy az egész összeget a Bielefeld melletti
Bethelnek juttatják, hogy Bodel sehwingh szeretetmunkájának megmentésére siessenek. — Ez alkalommal közös
prot. templom-alapra Veresegyházy Béla és neje 200.000
koronát adományozott. — E maroknyi lelkes gárda most
azon fáradozik, hogy templomfelszerelési cikkeket szerez
zen lassanként be. Már van Bibliája, Agendája, Korállkönyve, Énekeskönyvei, most pedig egy olíárteritőro
folyik a gyűjtés, melynek ára — 1,300.000 korona! — E
gyönyörű szórványmunka lelke: Hosztják Albert fel
ügyelő. Az érdem azonban a derék bányászoké. Ha min
denütt ilyen lélek volna, és ilyen érdemek?! Nem féltenek
lutherániánkat!... De igy...?
Budapesti Iparosképző Prot. Egyesületünk a maga
Alföldi-utcai nagytermében f. hó 12-én S zu c h o vszk y Gy.
vallástanár, mint titkár vezetése mellett a maga ifjúságá
val igen szép ,változatos és tartalmas vallásos estélyt tar
tott, amelyen Brocskó Lajos kir. tanácsos, mint igazgató
vezetése mellett a Prot. Orsz. Árvaház növendékeinek
gyönyörű éneke és egy árva leány szép imája R a ffa y
Sándor püspökünk közelmúlt finnországi tapasztalataira
is hivatkozva, közvetlen elbeszélő módon vonzó és igen
tartalmas és tanulságos szabad előadást tartott „Az ipa
rosság és haza fiság“ címmel. Meggyőzően fejtegette, hogy
régebben a kettő szerves kapcsolatban volt egymással,
mig a mai modern gyári ipar otthontalanná és igy hon
talanná vagyis nemzetközivé teszi a munkást. Az előadást
méltó módon egy köriemmel is kapcsolatban köszönte
meg S zu ch o vszky mint titkár. V u ko vics L. „Feltámadunk”
c. irredenta jelenete is dacos, de bizakodó hatással volt
a közönségre. Néhány szavalat, tárogató és az Árvaház
növendékeinek szép éneke fejezte be a szép vallásos és
hazafias estélyt, amelynek méltó folytatása lesz a követ
kező Hittich Ödön főigazgató előadásával „Régi magyar
mesterségek“ címmel. Csak tovább is előre!
A Veres Pálné ev. leány nevelőintézet február 16-án
Kisfcdduy K ároly-estét rendezett. A gazdag műsor teljes
képet adott a költőről: lyrája. balladai, drámáiból jelene
tek sorakoztak egymás után. Különösen megrázott a „Ta
tárok“ aktuálisan hangzó részlete s zajos derültséget kel
tett a „Csalódások“ egy jelenete, továbbá a „Három eg y
szerre“ vígjáték, melyben Mesterházy Sári, Szőke Hona,
Forberger Lenke, Kelen Bora. Vaskor Ilona és a jóhnmoru Hochschorner Lujza jeleskedtek. Dr. Böhm Dezső
igazgató bevezető ismertetése és Láng Ella verses prológ
ja vezette be a műsort. A közönség, melynek soraiban
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báró Radvánszky Albert, dr. Haberem I. Pál, Landgraf
János, dr. Mesterházy Ernő, dr. Walther Béla is megjelen
tek egy kellemesen eltöltött, ‘tanulságos est emlékével
távozott.
A tolna-, baranya- somogyi egyházmegye lelkészei
Schöll Lajos esperes indítványára és kezdeményezésére
az egyházmegyebeli nyug. lelkészek s lelkészözvegyek
javára maguk között gyűjtést rendeztek, mely három
egyházközség természetbeni adományával együtt 1,360.000
koronát jövedelmezett, miből 4 nyugdíjas lelkész, 13 lel
készözvegy, 1 lelkészözvegy ,s 2 özvegy tanítónő kisebbnagyobb összeget kapott. Ugyanezen egyházmegye eddig
a német nyomor enyhítésére 6 millión felül gyűjtött. A
szép példát más esperes urak is kövessék. Ez az ő leg
szebb keresztyén hivatásuk! H it és szeretet a keresztyénség lényege.
A fasori cserkészek ujoncavató ünnepélye. E hó 17-én
tartotta főgimnáziumunk cserkészcsapata ujoncavatását
d. u. 146 órai kezdettel az intézet dísztermében szép
számú és előkelő közönség előtt, melynek soraiban ott
láttuk dr. HampSl Antal államtitkárt a magyar cserkészszövetség Kerületi elnökét, Kemény Lajos a fasori evan
gélikus egyház lelkészét, dr. Zimmermann Ágoston egye
temi tanárt, dr. Hiitrich Ödön főigazgatót a tanári kar
számos tagjával és több egyházi és világi előkelőséget. —
A csapat dr. Bogsch Sándor felügyelő tanár üdvözlő
szavai után vonult -be és fogadalomtételhez állott föl. Az
újoncok szeretett parancsnokuk Barcza Imre kezébe tet
ték a cserkészek jelentős fogadalmát, régi szokás szerint,
az Erős várunk hangjai mellett, majd Kemény Lajos
megható imája fejezte be az ünnepi aktust. — Az uj cser
készekhez először parancsnokuk intézett buzdító szava
kat, felolvasta a magyar cserkészszövetség főtitkárának
Faragó Edének üdvözlő sorait és hímzett selyemszalagot
kötött a csapat zászlajára a napemlékére. Az intézet ne
vében dr. Klaniczay Sándor üdvözölte a „nemes cél uj
harcosait“ és magas szárnyalásu beszédében emlékeztette
a fiukat, hogy Zrínyi Miklós a költő és Széchenyi István
a magyar nemzet két gyászos korszakában az összetar
tást tartották az egyedüli orvosságnak. Ma is romokban
hever nemcsak az ország, hanem erkölcsei is. Az ut ne
héz, a munka nagy, de az igazi férfi nem retten meg sem
miféle veszedelemtől, hanem igaz ügye tudatában:
„Si fractus illabatur orbis“
elszántan halad kitűzött célja felél — A Magyar Cserkészszövetség nevében dr. Hampel Antal arra emlékeztette a
fiukat, hogy az a mozgalom, melynek most ők is harcosai
lettek, az eg'éoz világot öleli körül. — A csapat* elvonult.
Szünet után Barcza Imre parancsnok felolvasása nyomán
a nagycenki táborozás emlékei elevendtek föl. Dr. Serédi
Lajos tanár táborlátogatásának tapasztalatait mesélte el
viharos derültséget keltve. Majd dr. Remport Elek tanár
olvasta föl költeményét a sírjából kikelt Tinódi lantos
Sebestyén humoros megfigyeléseiről a nagycenki cserkésztáborban. Az ötletes költemény nem is tévesztette el ha
tását. A jól sikerült ünnepély a himnusz hangjaival ért
véget.
-K- KA Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
február 2—3—1-én tartotta országos téli konferenciáját
Budapesten, február 5-én pedig a M. E. K. Dsz. szenior
osztálya gyűlt össze egynapos megbeszélésre. Ez évben
a Fasori Rref. Egyház vendégszeretete adott a konferen
ciának hajlékot Vilma királyné-ut 5—7. sz. a. tanácster
mében. A konferencián részt vett majdnem minden ma
gyar ecy^tem és főiskola képviselője, sőt a gimnáziumok
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Vili. osztályainak növendékei és a tanítóképzők felsőbb
osztályaié is. Minden olyan csoport, amelyik a d'ákság
evangélixálásának munkáját folytatja elkíildötte néhány
tagját. Ily módon több mint 200-ra rúgott a mindenfelől
ö«sze$ereglö theológusok és világi diákok száma. Isten
segítségével a konferencia megoldotta feladatát és meg
valósította célját. Világosan tárult a hallgatóság elé,
hogy emberi életünk és nemzetünk égető problémáinak
megoldására nem kinálkozik más mód, mint az, ha nem
zeti életünk vezetői Krisztusban hivő és életüket Isten
törekvései szerint élő 'egyének, akik erős hittel és biza
kodó reménységgel várják Jézus lelkeket és nemzeteket
megújító erejének kitöltését. A konferenciai résztvevők
azon erős hittel távozhattak, hogy Krisztus evangéliuma
biztos reménységet nyújt jövendő életünk fejlődése szá
mára. De épen ezért súlyos felelősség tudata nehezedett
a résztvevők lelkére az kritikus és nehéz időkben az
Evangélium igazságai mind többek és többek életét for
málja át Ist^n dicsőségét szolgáló életté és imnél többen
és többen szenteljék oda életüket, törekvéseiket és mun
kájukat Isten Országa építésére.
Burgenland aj evangélikus szuperintendenst válasz
tott. A burgenlandi evangélikus egyházaknak a boldog
osztrák kormány megengedte, hogy szuperintendenst vá
laszthasson. Február 3-án ejtették meg a választást. Fzen
Bever Teofil. a felsőlövői egyház lelkésze nyerte el a
szótöbbséget, — a hűség jutalmát.
Vallásos est. Az evangélikus leányegylet vasárnap
március hó 2-án d. u. 5 órakor, vallásos estélyt rendez a
polgári leányiskola dísztermében, melyen zene- és ének
számok mellett Kirchknopf Gusztáv dr. fog felolvasni
„Női *ors ée női feladat a kér. egyház történetében“ rím
alatt. A bibliamagyarázatot: báró Podmaniezky Pál lel
kész tartja.
A „Konfirmált Ifjak Egyesülete“ febr. 3-án. vasár
nap tartotta a tervezett három sorozatos szavilóversenv közül az elsőt, az úgynevezett ..Szabad Vég
vári“-versenyt. A konfirmált Ifjúk felkészültsége
iránt — mint ez természetes is — különösen az ifjú
ság mutatott nrgvobb érdeklődést, s főkép ők voltak,
akik a jó szavalók munkáját lelkes tapssil jutalmaz
ták. Azonban nemcsak a fiatalság, hanem szülők,
hozzátartozók is voltak a közönség körében, s igy a
lelkes szavalók ..t“lt ház“ előtt mutathatják meg tu
dásukat. — A .mindenképen szép erkölcsi sikert je
lentő versenyen lányok és fiuk vegyesen vettek részt.
A vezetőség — -a nyolc résztvevő közül — a három
legszebbnek kiválasztását a közönségre bízta, amelv
ezt titkos szavazás utján meg is oltott^ s ,a bárom
elsőnek Ratatics Sándort. Adám Vilmát és Hudók
Malvint tette meg. A boldog „helyezetteknek“ dr.
Csrngődv Lajos elnök egy-egy szép könyvet nyritotr
.át, kritizáló, de egvuttal buzdító szavak kíséretében.
— A verseny lezajlása után az ifjúság még együtt
maradt, s az estét vig hangulatban töltötte el.
Részünkről a mondottakhoz csak annyit füzünk
hozzá, hogy ilyen teljesítmény után nagy remények
kel nézhetünk a konfirmáltak szavaiéinak további
munkája elé.
A Protestáns Orsz. Árvaház áldásos munkálkodá
sának elismeréssel adóznak a külföldön is, amiről fényes
tanúbizonyságot tesznek :i következő szerétéi adoma
nyok. Soboslay Gyula dr. árvaházunk legnagyobb jóte
vője San Franciskóból küldött 1000 dollárt, Mrs. Mary
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Janesch »Porlandból 12 dollárt, Sándor Hugó Kínából
100.000 koronát, a Polgári Nőegylet Bridgeportban szál
lított egy nagy ládával ruhaneműt.
„A pécsi evangélikus társaság“, a gyülekezet férti
egylete, február 1-én rendkívül jól sikerült tánccal
egybekötött műsoros estélyt tartott. A 2 milliót meg
haladó tiszta jövedelemből 250 ezer koronát theol.
hallgató tandijára adott a Társaság, 100.000 K a diák
szövetség könyvtárára, a megmaradó összeget az
egyház szükségletére kívánja fordítani.
A pápai evangélikus nőegylet február 3-án, a né
metországi nyomor enyhítésére nagyszabású vallásom
estét tartott a nagy tanácsteremben a kővetkező mű
sorral: 1. Jövel Szentiéi- k Úristen. Közének. 2. Mesterházy László megnyitó imája. 3. Sántha-Kirchner:
Esti dől. Énekelte a gyülekezet vegyes kara Szetter
Dániel karnagy vezetésével. 4. A keresztyén egyház
egységéről. Ünnepi előadás. Tartotta: Németh Károly
léhenvi lelkész. 5. Kurucnóták. Fuvolán c’őadta:
Döbröntey Imre. H. Jakab üdön: Az irgalom. Szaval
ta: Fnglcrt Rózsi. 7. Orgonajáték. Játszotta: Kirch
ner Elek zeneművész, volt gvőri karnagy7. 8. Mester
a bősz vihar dühöng. Karének. Előadta a vegyeskar.
0. Dalok. Táróé’tön előadta: Döbröntey Imre: csellón
kísérte Weisz Frigyes. 10. Ima és áldás. Mondta: Gaál
József. 11. Erős vár a mi Istenünk. Közének. — Ön
kéntes adományokból a német nyomor enyhítésére
befolyt 183.978 korona.
A hpestl ev. leányesrvlet felhívása következtében a
német testvétek nyomorának envhitésére még ada
koztak: Köhler J. 10 000 K. Sárkány Kábuánné Kis
kőrös 25 000 K. Kobelrnusch M Terit 2000 K, L. J.
°000 K, L. F.-né 2000 K. S*nier K. 10 000 K, R. 0 .
2000 K. Nagvon kérünk mindenkit, hogy adományát
mielőbb küblié be. mert a nvomor nagy és ha segíteni
A franciák Is. A franciák kiutasították az esseniek
lelkészét, Seiler dr-t, és hogy könnyebben viselje el a ki
utasítás fáradalmait, mint toloneot k'aérték a határig.
Pedig Seiler dr-ról tárgyilagosan megállapították, hogv
nein politizált! Ha ilyen a sas miért legyenek különbek
a sas farkába kapaszkodó ökörszemek:!
Magyar templomokra nincs szükség. Ez a veleje
annak a cikknek, melyet Jorga Niculae, az oláhok euró
pai hírnevű történésze irt a Prager Prcsse-bc. Ezzel nem
mondott újat. Csak variálta a rJuji o'áh egyetem picdagóg:ai tanszéké.i hivalkodó Ghibu Onisifor-oak. a ma
gyar állam pénzén a jénai Rhein professzor lábainál ült
nek véleményét, aki már évek óta követeli a magyar
kisebbség templomainak az oláh többségnek való átadá
sát azért, mert .,Erdélyében a templomok felöl mindig a
többség rendelkezett. A Hunyadiak korában épült szentimrei rcf. templomnak a gör. kel. egyháznak való átadá
sánál utóbbi erősen szónokolt is. Előbbi ennek hatása
alatt irt a csehszlovák lapba. Csodálkozzunk az Isten
hosszutürésén!
A pápa és az anglikámtsok. Az anglikánusok, akik
nek egyházszervezete tudvalevőleg pápás hierarchiai, hit
rendszerük pedig kálvinista, már a múlt század közepe óta
kacérkodtak a pápás római egyházzal Újabban is a canterbury-i érsek tudtával és belegyezésével Halifax. a ma
gas püspöki egyház egyik főembere közeledést keresett
Mercier-rel, a világháborúból is ismert belga bíboros ér
sekkel. A szentszék engedélyével 1920. óta három érte
kezleten is tárgyaltak az anglikánusok a katolikusokkal.
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A canterburv-i érsek a minap egy nyílt levélben feltárta
a közeledési törekvések hiábavalósgát. Nevezetesen a
mechelni konferencia ugyan némi fényt derített egyes
ellentétes dolgokra, sőt azok kiegyenlítésén is fáradozott,
egészbe véve azonban a tervezett unió sikerre nem ve
zetett. A pápa ugyanis állítólagos isteni jogán s mint az
egyetemes kereszténység csalkatatlan központi orgánuma
kijelentette, hogy csakis a szuverén pápaság isteni te
kintélyéhez való tiszta és világos csatlakozás alapján
lehet szó a keresztény egyházfelekezetek egyesítéséről.“
Hát azt a merev és rideg elutasítást az anglikánusok
előre láthatták volna. Valóban meg is érdemelték. Hisz
Rómában a pápaság csalhatatlan tantekintélye a bálvány
és csak azután következik a Krisztus és az ő evangé
liuma.“ Szolgáljon örömünkre az „Egyházi Híradó“ ezen
közleménye, mert ez az actio catholica első vereségét
jelenti.
A rákosszentmihályl ág. h. ev. fiókegyház f. hó
9-én anyagilag és erkölcsileg szépen sikerült estélyt ren
dezett, melynek tiszta jövedelme, mintegy 4,500.000 ko
rona a templomalapot növelte. Az estély szép lefolyásá
hoz és főleg anyagi . eredményéhez evang. egyházunk
ottani lelkes hölgygárdájának melegen gratulálunk.
Az aszódi Petőfi-főgimnázium újjáépítésére Aszódon
rendezett s meghívás folytán Hatvanban megismételt iogimn. hangverseny, melyben a tanárok, tanárnők, a tanuló
ifjúsággal együtt nagy lelkesedéssel vettek részt, a szép
erkölcsi sikeren kívül, a nemes célra öt és fél millió ko
ronát eredményezett.
Szeretetvendégséget rendez márc. 2-án az Ifjúsági
Thurzó György Egyesület. A farsangi időket is komoly,
testiek mellett, lelki javakban is gyarapodni akaró ipa
ros ifjak részére ki nyújtana egy kis anyagi segítséget?
Jelentkezzék szives adományával (élelmiszer, pénz) Szuehovszky György tigyv. elnöknél, a Deák-téri magyar
lelkészi hivatalban.
A konfirmált Ifjúság f. hó 17-ére tűzte ki harmadik
szavalóversenyének az u. n. „általános szabad v e r s e id 
nek a lebonyolítását. Azonban több gátló körülmény —
a nagyterem lefoglaltsága, az egyesület elnök-, társ- és
alelnökeinek távolmaradása stb. — folytán a szavalóver
senyt a legközelebbi vasárnapra (febr. 24.) halasztotta, s
igv a szavalóversenynek szánt nyilt ülés átalakult rendes
üléssé. Az ülés énekkel és imával kezdődött, majd Ádám
Vilma szavalta, Ábrányi Emilnek egy szép hazafias köl
teményét; utána Riesz Sári egy hasonló tárgyút Sajó
Sándortól. Majd Alt Guidó szavalta Vörösmarty egyik
szép költeményét: utána Kónyi Jolánka két szép legendát
olvasott fel az Albert-féle gyűjteményből; majd régül a
bájos kis Kornai Valéria szavalta Petőfi: Magyarok istene
c. gyönyörű költeményét s oly nagy tetszést aratott,
hogy ráadásul még egy másik hazafias verset is kellett
szavalnia, amellyel épen olyan őszinte sikert ért el.
Majd énekkel és imával s ezután a titkári előterjesztések
megejtésével az ülés véget ért.

Pályázat.

A békési egyházmegyéhez tartozó
p u s z ta fö ld v á r i evangélikus lelkészi állás betöltése cél
jából pályázatot hirdetünk. J a v a d a lo m : 1. Természet
beni 4 szobából álló, üvegezett előszobával, melléképiiletekkel, udvarral és 500 négyszögöl bekerített k ert
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tel ellátott lakás. Az épületek jó karban tartása,
külső és belső takarítása, állandó tisztántartása az
egyházközség kötelessége. 2. 1600 K készpénz ne
gyedévi előleges részletekben. 3. A lelkészi iroda és
előszoba fűtésére 200 K évenkénti fűtési átalány.
4. Stóla: keresztelésért 40 fillér, temetési ima és ének
kel 1 K 20 fillér, temetés ima, ének és szent beszéd
del 4 K. Templomi esketés kedden délelőtt és délután
díjtalan, a hét többi napján úgy délelőtt, m int délután
vasárnap kivéte’ével 3 K, vasárnap és ünnepnap dél
után 5 K, háznál 10 K. 5'. 9
1100 négyszögölével
szám ított hold föld élvezete. (Í924 szept. 30-ig. mig
a föld bérlete tart, a bérjövedelem fele illeti a lelkészt.)
6. 12 q búza. 7. H itoktatásért 2 q búza. Az egyház
istentiszteleti n vei ve magyar. — A bányai ág. hí tv.
ev. egyházkerület leik ész választási szabályrendeleté
nek 15. §-a alánján kellően felszerelt pályázati kér
vények 1924 március 15-éig alulírott esperesi hiva
talhoz küldendők be. Orosházi, 19?4 febr. 11. Dr. Bi
kád i Antal egyházmegyei felügyelő, Kovács Andor
esperes.

Szerkesztői üzenetek
K. L. Kondoros. Kívánságodnak eleget tettem,
amennyiben a lap menni fog. Meghívásodat, köszönöm.
Élni fogok a jogommal.
P. R. A szód. Soraidat köszönöm. Válaszomat várjad.
Kérem addig is tollad szolgálatait.
L. E. Sajókaza: A „hirt“ hoztam. Verseidet máskorra,

tettem el!

Igen tisztelt munkatársaimat ez utón arra kérem,
hogy a kéziratokat minden keddig (este 6-ig) juttassák

a szerkesztőségbe, mivel a lapot szerdán reggel zárjuk le.
Kéziratok megőrzésére nem vállalkozhatunk.
Lanreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Laola szerkesz
tősége elmére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.

SaxlelinerHuny&fli JŰ U O S
te rm ís rp tf*
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Spezialitások: foghúzás, tngtel
més, to g tisz titá s. L apnnlí olva
sóinak 0 o e n gedm ény
intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ü n n e p n a p 9 ó rá tó l 12-ig
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általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymező-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).
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SZERKESZTŐSÉG:

Aiipltlttl: Or. WAFFAY SÁNDOR

Budapest, IV., Deák-tér 4. s z .

S zerk esztésért felelős :

Kiadja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.

Megjelenik

minden vasárnap.

Dr. K I R C H H ^ O n

Az ainaranthusz inkább szár. mint virága szí
vesen törik és szinte m osolyogja nő ki újra. Ami
kor már minden más virág elhervadt, az amarantbusz, ha meglocsolod, megint felveszi díszét és
olyan üde lesz, hogy télen vele díszítik a koszo
rúkat. Mert sohasem hervad el és nem szárad el,
nevezik ama rant busznak. — vagy százszorszép
nek . . .
Az egyházat én ehhez a virághoz hasonlítom.
Már Mózes első köuyvo é$ János jelenései szerint
a bárány vérében fürdik és joggal veszi m agira a
piros szint, szebb, mint a világ minden más közös
sége. Az Istennek fia szereti is. mint vőlegény az
aráját, öröm ét csak l>ennc találja meg. ö a büszkesége. A szivét neki adja és megutál minden más
emberi közösséget, m ivelhogy ezek utálják az
evangélium ot és meghamisítják, a z t ... .
az e g y 
ház is szívesen töreti le magát. Azt is m egengedi,
hogy lekopasszák, merthogy ez hozzátartozik
ahhoz a kereszthez, mely dicsősége. Ez a dicsőség
türelmessé tesz és ezért, ha százszor meglépik,
százegyszer újból kihajt és ilyenkor az uj szebb,
mint a régi. Nem lehet kiirtani. Hiába! Olyan,
mint az amaranthusz: — feltámad!
Hiszem, hogy az egyház ki fog lépni abból a
túrból, m elyet most ás neki e világ és dicsőíteni
fogja a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak atyját,
a Szentlélekkel egyetem ben, örökké. A császársá
gok, királyságok, fejedelem ségek és más birodal
mak, m elyeknek most terhéro van az egyház, meg
fognak szűnni, szét fognak hullani, do eljö hama
rosan az idő, mikor az egyház, melynek gyökerei
az istenségben vaunak, kilép sírjából. Szebb lesz.
mint amilyen volt. Olyan lesz. mint az Amaranthusz, m ely annál szebb, minél gyakrabban kell
kihajtania.
* •
Az olajfa kétszáz évig is megmaradhat anél
kül, hogy tennöképességyt elveszítené. Es ennek
az olajfának termőága, ha szőlővenyigére oltják,
kihajt és ha a szőlő szemét az olajfára ültetik át,
kinő és nemcsak olajat ad, de fürtöt is terein. Mert
az olaj az evangélium gyógyító erejét jelképezi, a
bor pedig a törvény igazát, az olajfához hasonlí
tom az egyházat. Ha a népbe oltják, az evan gé
lium évszázadokig megtartja, mig a törvény ne

E lőfizetési á r n o gyedévrs 5 0 0 0 K
Egyes szám ára 5 0 0 korona.

GUfiZTÁV H irdetési á r a k m e g e g y e z é s szerint

l ’ömunkatárs: Dr. CSENGÖDY LAJOS

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

mesebbé teszi. Ahol ezt elfelejtik, ott elpusztul a
nép, az evangéliumból kárhozat lesz és a törvény
ből halál. Az olajfa is k ip u sztu lhat!. . .
*
A pápisták azt hirdetik: az egyház nem té
vedhet; és mert mi vagyunk az egyház, nem té
vedhetünk!
A tétel első fölére én, Luther dr., azt válaszo
lom: igaz, mert a tanításban nem szabad tévednie.
I)e a tettekben és a cselekedetekben ugyancsak
téved. Ezt ő is elismeri akkor, amikor e!-elmondja:
•,és Iwcsásd m eg a mi vétkeinket“. A vagy a v é t
ség nem tévedés?
A tétel másik felét azonban kereken taga
dom addig, auiig a kérdésein jogos marad és jo
gos, mert azok imádkoznak igy, akiknek összes
sége az egyházat alkotja. Eljö azonban az idő.
mikor nincs okunk vétkeink bocsánatát kérni.
Erre tanítsuk az embereket és ebben ne tévedjünk!
—
+
Az egyházat a világtól könnyű megkülönböz
tetni. A világ csak örül. Az egyház mindig sir, jaj
gat és szomorkodik. Amaz olyan, mint a meddő
asszony. Sir. jajgat és szomorkodik, mikor végét
érzi. Emez, azért sir, jajgat és szomorkodik, mert
szülő asszony, akinek végzete, hogy ha megszülte
gyerm ekét, ne emlékezzék a kinra az öröm miatt.
Ha ezt tudná a világ, gyarapodnék az egyház!
Közli: Kg.

Most*)
Megindult a németországi segélyakció. lTg> tudj ik,
hogy mind a 4 egyházkerületben szószékről hívták fel a
lelkészek a híveket arra, hogy siessenek a németországi
testvérek nyomorának enyhítésére.
A mi templomunkban is megtörtént e kihirdetés s én
lestem a hatást amit e hirdetés előidézni fog. Szomorúan
konstatálom, hogy a kihirdetésnek semmi különös hatá
sát nem észleltem, ftp úgy hatott, mintha a lelkész azt
hirdette volna, hogy Szerémmegyében egy leányeg.vház*) Ajánljuk e soroltat ev. egyházközségeink különös
figyelmébe és hisszük, hogy március 24-én, amikor eg\ házi főhatóságaink rendelkezése folytán az ország min
den ev. templomában német testvéreink fcáeeg'élyezóeóre
gyűlik az offertorium, e soroknak is meg lesz a hatása!
A sz e r k e s ztő .
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nak leégett az iskolája, a leányegyház az,t önerejéből fel
építeni képtelen, azért testvérek segítsetek. Vagy ha akár
azt hirdeti: a templomajtóban tányér van kitéve az egy
házfi felsegélyezésére.
Akad iitt-ott egy-egy érzékenyel>bszivü hitrokon, ki
1U—20 koronáig megindul s nem sajnálja azt az iskolától.
vagy akár a szegény templomszolgától sem.
Ha a németországi testvérek nyomorúságának felemlitése nem idézett elő nagyobb emócióit.- ugv a természe
tes ész azt következteti, hogy az akciónak is majd csak
olyan hatása, eredménye lesz. mint a fentebb említett két
esetben.
Már pedig az örökös szégyene, soha, de soha le nem
mosható gyalázata volna a magyarországi evang. egy
háznak.
Mert gondoljuk meg jól:
Ha Németország nincs, Magyarország ma nem örvend
hetne az evang. hit világosságának. Nemcsak onnét szár
mazott, hanem onnét oltalmazták is azt századokon
által, s ennek köszönhetjük, hogy az osztrák ármány
csak akarta, de nem tudta kioltani az evang. hit világos
ságát. Németország még akkor is, midőn részekre szaka
dozott, gyenge ország volt még taz egységes erős Ausz
triával szemben, soha nem szégyenlette testvéreiül elis
merni az üldözött magyar evangélikusokat. Megfenye
gette Ausztriát több Ízben azzal, hogy ha a magyar
evangélikusokat tovább is üldözni merészlendi, úgy fegy
verrel fogja megvéd címezni hitrokonai vallásszabadságát.
Megnyitotta iskoláit, a világ legelső tudományos in
tézeteit a magyar ifjúság előtt; azt nemcsak oda édes
gette. de mindenkép segítette, anyagilag támogatta száza
dokon által.
Azután meg az áldott Gustáv Adolf-egyesület terjesz
tette ki az egész világra szóló jótékonyságát különösen
Magyarországra s a jó Isten a megmondhatója, hány
evang. magyar egyházat mentett meg évi szeretetadományaivál a biztos anyagi romlástól.
Most azért emlékezzünk meg ezekről s midőn a
drága testvért le nem irható rémes helyzetben látjuk, le
gyen hozzánk méltó a mi segitkezésünk.
Századokig istápolt, oltalmazott bennünket, most ret
tenetes helyzetbe került, s felénk nyújtja reszkető kezét:
Testvérek segítsetek.“
Most mutassuk meg, hogy mi nemcsak kérni, kunyorálni tudunk a testvértől, hanem most, midőn egyszer
fordul segélyért hozzánk az, ki bennünket századokon
által igaz evangéliumi önzetlenséggel igazán szeretett, azt
mi is igaz szívből szeretjük, s érette szives készséggel
cselekedni is tudunk.
Most itt az ideje. Álljunk elő mi lelkészek első sor
ban ne csak buzdító szóval, beszéddel, hanem a mi ezen
nel több, jó példával.
■Szegény, nyugalmazott lelkész vagyok, szives kész
séggel felajánlom 1 havi jövedelmemet a németországi
testvérek segélyezésére s tudom, hogy készségesen meg
hozza ez ál dozatot minden nyugdíjazott lelkész-test vérein,
•s nem kevésbé aktiv lelkésztestvéreink is.
Most ez a mi kötelességünk. Teljesítsük. Ne féljünk,
ne kételkedjünk. Áldás fogja követni szere tétből fakadó
áldozatkészségünket s az evangéliumi testvérszeretet
csodadolgokra fogja ragadni híveinket is.
Boldog órákat szerzünk a sors csapásai álltai súlyosan
látogatott német testvéreinknek, akik ezt majd boldogabb
időkben százszorosán fogják ismét visszafizetni!
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A tamperei konferencia

A finnországi útról szóló általános beszámo
lómban említettem, hogy a tamperei konferencia
egymaga lehetne egy cikknek tárgya. Fogda lkoz
zunk is vele most külön. Érdemes, mert láthajuk,
hogy mi, foglalkoztatja ott az egyház érdeklő
dését.
Mindenekelőtt arra mutatok rá nyomatéko
san, hogy a konferenciának nem volt semmi hivata
los egyházi jellege. Nem is a hivatalos egyház,
hanem ..A finn egyház gyülekezeti munkájának
központi szervezete“ rendezte, amelynek D.
Gummerus Jakab tamperei püspök az elnöke. A
konferencia körülbelül 1000 máshonnan való és
több ezer főnyi tamperei résztvevőjét tisztára
csak az indította a három napon át tartó komoly
tanácskozásra, hogy a szivükben is ott zúgott a
konferenciának a János templom oltára fölé feszi
tett fehér szalagon olvasható jelmondata: Jöjjön
el a te országod! Hogy fogalmat alkothassunk
maguknak a finn nyelv hangzatosságáról ideirom
finnül: Tulkoon sinun valtakuntasi!
A kezdet kezdete jan. 7-én este bizonyos,
szokásos formaságok elintézése volt. Ezt követte a
megnyitó istentisztelet, amelyen Kares képviselő
a tamperei káptalan egyik tagja beszélt Máté Ifi:
15—18. alapján.
A textusokat mindig meg fogom említeni s
ajánlom őket az olvasók figyelmébe. Nagyon jel
lemzők. A beszédek általában erősen biblikus,
christocentrikius és legtöbbnvire evangélistáid jelle
gűek voltak.
Este volt a. tulajdonképem megnyitó, amelyet
Gummerus püspök tartott. A dolgok tchnikai me
netére vonatkozó ügyek elintézése után az estét a
savonlinnai nagvprépos Kunststo irásmagyarázata zárta le. Jel. 3-8 alapján. A konferencia jó
■előkészítettségére jellemző, bogy az énekek és
textusok minden alkalomra ki voltak jelölve a
minden egyéb tudnivalót is magában foglaló ízlé
ses programmos könyvecskében.
Kedden reggel — mint a másik két napon is
- —biblia óra volt a programra első pontja. Mind a
három napon Máté 13. példázatai foglalkoztatták
a lelkeket. Ezen a napon Pakkala hilsinkii lelkész
a magvetőről szóló példázatot magyarázta. Szünet
után következett az előadás, amelyet a finn lelké
szek egyik legkiválóbbika, a nemzegyülés akkori
elnöke D. theol. Paava Virkkunen ilmajokii lel
kész tartott. Tárgya a konferenciát megindító át
tekintés volt: Egyházi életünk közelmúltjának
legfigyelemreméltóbb eseményei. Erre következett
a délutáni megbeszélésedet megindító három refe
rátum, amelyek mind azzal a leggyakoiiatibb kér
déssel foglalkoztak, hogy az egyház mikép mun
kálhatja a maga részéről a nemzet életének meg
újhodását. Az evangélizációról szólt Paasio lel
kész.
a
szociális munkáról
Jokipü
lel
kész, a helsinkii keresztyén munkás-settlement
természetes keserüviz hatása f e l ü l m ú l h a t a t l a n .
egyik vezetője s az iszákosság és paráznaság ellen
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való küzdelemről H ertzen Fanny kisÄS8zony. Az
ezek kőrill a tárgyak körül lefolyt délutáni eszm e
cseréről annyit jegyzek meg» hogy ezt a legtelje
sebb fesztelenség jellemezte. Mindenki szóhoz ju
tott: az egyetem i tanár éppen úgy. mint a szocia
lista munkás, az egyszerű földm ivcs éjien úgy.
mint a lelkésze s mindenkit egyforma türelemmel
és figyelemmel hallgattak meg. Este gyönyörű li
turgikus istentisztelet volt. amelyen épületes har
móniába olvadt a modern Unom művészet alkotta
templom szépsége, a régi finn motívumokon föl
épülő zenei részek erőteljessége, az oltárnál az
egyszerű fekete ruhában fungáló püspöknek se
gédkező lelkészek arany és ezüst himzéses mise ru
hájának arehaismusa« s az igehi/detőnek, Santavuori viipurii lelkésznek Fii. 4.7-en alapuló bi
zonyságtétele.
Szerdán a bibliaórán K ilpetöinen prépost ;•
konkolyról és a gyalom ról szóló példázatokát ma
gyarázta. Az előadást I). Fannii lelkész tartotta
erről a tárgyról: Az istentiszteleti élet, mint a
gyülekezeti életnek középpontja. A délutáni m eg
beszéléseket m egindító referátumok az egyház
belső m egelevendésének nagy kérdését tartották
szem előtt. Ebből g szempontból szólt dr. llvonen
a müveiteknek az egyházhoz való viszonyáról. I).
theol. teh fo n en a gyülekezeti munka tudományos
m egalapozásának szükségességéről. Pfalor kápta
lani tag a gyülekezeti élet újabb formáiról s Mannermaa nagyprépost» az ótestámentom tudós for
dítója a lelkészhiánynak a gyülekezeti életre való
kihatásáról. Este úrvacsora! istentisztelet volt.
amelyen Tamminen lelkész beszélt Ezs. 48.24 b-2ö
alapján.
Csütörtökön a bibliaórán liekinheiino lelkész
a mustármagról és a kovászról szóló példázatot
magyarázta. A konferencia tetőpontját (íummerus
püspök előadásában érte el. A ke rész ívén ség fel
adatáról, a finn egylráz helyzetéről szólt az eg y e 
temes keresztyénséggel és az összem lxriséggel ál
litva szembe ezeket. Előadását magas színvonallá
emelte az őt jellemző széleslálóköríiség. Jó elő
készítő volt ez az előadás a keresztyénség missziói
kötelezettségét hangsúlyozó, a délutáni megbeszé
léseket előkészítő referátumokra. Hanhti prépost
a finn egyházak a pogánvok között való m isszió
járól szólt, Kosmikies püspök a diaspora gondo
zásáról és V nltari prépost a mindenfelé szétszór!
matrózok között való munkáról.
A finn beflnisszió és kühnissziói munkákról
külön cikkek fognak szólni.
A nálunk a finn gyermeknyaral tatás révén
ösmeretes IIjelt Artur theológ. professzor előadá
sát az egyház egységéről és a nemzetközi jóbarát-ágról betegsége miatt nem tarthatta meg. A pro
gramon utolsó pontja a záróisentisztelet volt.
amelyen Sep/tőlfi lelkész Ef. 8.20— 21 alapján
prédikált. Méltó záróakkordja volt ez a beszéd a
főn séges napoknak.
Ez a programm Raff a y püspök több beszéd
jévél bővült. Egyszer a Vándor-templomban be
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szélt, egyszer egy esti társasősszejövetelen és v é 
gül a záróülésen.
A konferencia reánk azt a benyomást tette,
hogy általa Isten országa közelebb jutott a finn
néphez. De egyben a jkunkra kényszeritette a kér
dést: mikor fogunk mi három ilyen napot együtt
tölteni ilyen kérdésekkel. Hűen szent kom olyság
gal foglalatoskodva?

Br. Podm aniczky Pál.
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Tanitósors*)
A magyar tanítók — közöltük az evangélikus tanító
ság is — évek hosszú «ora óla 'küzdöttek azért, hogy
ugyanolyan anyagi ellátásban részesüljenek, mint a ha
sonló képzettséggel hiró álkuni tisztviselők, tehát hogy
bizonyos aráoyszámhan beosztassanak a Vil ik fizetési
osztályba is. A bosszú küzdelemnek <*z évben végre meg
lett az eredménye, amennyiben a kormány belátva s mél
tányolva a tanítóság törekvésének jogosságát, a :M) éven
felüli szolgálattal hiró állami tanítókat, illetve az összes
állami tanítók 10%-át hinevezte a Yll-ik fizetési osztály
ba. s a Vil ik tiz. osztályt megnyitotta a nem állami la
nitók előtt is, akiket a 151.651 192:1. sz. vkm.-i rendelet
értelmében ugyancsak a nem állami tanítók 10%-a erejéig
akar a Yll-ik fiz. oszt.-l»a előléptetni.
A tanítóság a rendeletet nagy örömmel fogatba,
•Maii az ö munkájának megbecsülését is látta s annál
nagyobb megdőld» hv>m-1 értesült az „Evangélikusuk
Lapjá'Miak legutóbbi számában közzétett felterjesztésből
arról, hogy a min. rendelet végrehajtása ellen épen arról
az oldalról merült fel váratlanul akadály, ahonnan az*
legkevésbé várta.
..Egyházunk vezetősége* ugyanis az elemi népiskolák
ügyében a kultuszminiszterhez tett feller jesztésélien a
többi közt arra is kérte a minisztert, hogy lal.ből. j»z.
rendeletét, mely az érdemes felekezeti tanítókat a Vil ik
fiz. osztályba kívánja beosztani, .az illetékes egyházi ható
ságokkal leendő meglieszélésig függessze fel.
’ludom. hogy egyházunk vezetőségét ezen felterjesz
tés megtételére az egyházunkat, autonómiánkat ért sére
lem kényszeritette, mindazáltal tanitótársaim névéi »en is
azzal a tiszteletteljes kéretetumel fordulok Hozzájuk, hogy
e7j a l»ennünket oly közelről érdekűi kérdést a feltörje»*
tésből kikapcsolni méltóitnssók.
Mert igaz ugyan, hogy »érelem éri egyházunkat
akkor, amikor az egyház, anyagi terhére az egyházon
kívül álló tényezők kötelességüket állapítanak meg. ez a
»érden» azonban inkább elvi j Icntöségíl, a valóságban
— meggyözödés»un «zerint — igen csekély, vagy épen
Mmini terhet te*m ró egyházainkra.
A miniszteri rendelet ugyanis azt mondja, hogy a
Államsegélye s tanítókat a miniszter lépteti elő, tehát *
magasabb fizetési osztállyal járó nagyobb illetményekről
is ő, illetve az állam gondoskodik. Nem áll rendelkezé
semre az <n statisztika, amely kimutatná, liogy hány
*) Fenti cikket, az audiatur et aJtcra p:irs elve alap
ján 'közöljük. Tartalmával azonban korántsem értünk
»gyet mindenben. — Véleményünket, — .tekintettel arra.
hogy tanítóságunkat az egyháznak meg kell «tartanunk
a következő számban fogjuk leszögezni, amikor ki fo
gunk térni <a tanítóság azon sérelmeire is, melyeket jónak
találtak egyházunkon kívül álló köz (tietek előtt is han
goztatni.
A s?c)f>rsztö.
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evang. egyházunk van, amely az államsegélyt nem vette
igénybe, de, amennyire én .tudom, elenyésző kevés azok
nak a száma. Csakis az olyan egyházaink nem kértek,
vagy nem kaptak államsegélyt, ahol ;a tanitó fizetése
földben és terményekben ma is annyi, vágy több, mint
amennyi illetmény a VIIdk fiz. osztályban járna. Tulaj
donképpen tehát az a rendelet igen kevés egyházra ró
terhet, elleniben isok — s épen a leghosszabb idő óta mű
ködő, érdemes tanítót jutalmaz.
A felterjesztés, másrészt azért nem tartja megenged
hetőnek s méltányosnak a tanítóknak a VH-ik fiz. osz
tályba való beosztását, mivel a kultuszminiszter a főisko
lát végzett lekészt csak a IX-ik, sőt a X-ik fiz. osztályba
sorolja. Bizonyos ,hogy ez nagy sérelem. Azonban, ha ezt
indokul elfogadjuk, akkor egy sérelem helyett kettő lesz.
Ne azt kívánjuk, hogy mivel a lelkész a IX-ik fizetést
osztályba van kinevezve, tehát a tanitó ne jusson be a
VII-be, hanem igenis követeljük, hogy a főiskolát vég
zett lelkészek az őket képzettségüknél fogva megillető
osztályokba osztassanak be.
Végül még csak azt kívánom megemlíteni, hogy a
kultuszminiszter az említett rendeletet bizonyára végre
fogja hajtani, de mert mi tiltakoztunk a rendelet végre
hajtása ellen, a protestáns tanítóikat kikapcsolja, s elő
lépteti azokat, akik ez ellen nem szólaltak fel, első sor
ban is a róm.-kath. tanítókat s félő, hogy mire mi meg
értjük egymást, a 10%-ból a protestáns tanítók részére
alig marad valami.
Uhrin Károly.
igazg. tanitó.
I I M
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A zsinat elé
Zsinatra készülünk, alkotmányos törvényeink
reformját várjuk. Azonban a készülést — ugylátszik — különösebb egyetemes érdeklődés nem
kiséri; súlyosabb egyéniségek nem igyekeznek
irányát előre jelezni; egyháztudósaink: anyagát
és elveit állandó hírlapi eszmecserével rendsze
rezni.
A zsinat elé jelent már ugyan meg egy-két
cikk, ötlet és megjegyzés; ezek szerzői inkább ifjú
lelkészek, a cikkek inkább nagy általánosságok
kereteiben mozognak, lényeget nem érintenek s
jobbára egy-egy óhajban, ötletben merülnek ki.
Távol áll tőlem, hogy a megjelent cikkeknek
semmi jelentőséget ne tulajdonítsak. Amint túlzó
felbecsülés a dolgozatok belső becsét nem növel
heti, úgy kicsinylés sem foszthatja meg azokat je
lentőségüktől. Minden irás értékét az a sajátos
gondolat, szempont adja meg, amelyet az irás ma
gában hordoz, örülnünk kell, ha egyáltalán jelen
nek meg cikkek a zsinat elé. Mégis nélkülözzük
idős, tapasztalt és tudós egyházi és világi férfia ink
lényegét, organikus részt, és életet érintő elvi je*
lentőségii, szempontokat adó komolyabb és sú
lyosabb tartalmú dolgozatait.
1.

A kodifikáló törvényalkotás — ideálisan
véve — hü tükre akar lenni kora alkotmányos,
világnézeti» erkölcsi, szociális stb. vonatkozású
életszükségleteinek. Mig egyrészt ekkép oly reá
lis életjelenségekkel számol, amelyek a kormány
záshoz szükségesek; másrészt magasabb ideális
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szempontokra is tekintettel van, s irányítani, az
ideális célokra nevelni akar. Egy egyházi alkot
mány is nem csupán az egyházi élet mechanizmu
sát, hanem organizmusát is lényegileg kell hogy
érintse. Amint országos törvények nem pusztán
az alapelvszerü, közigazgatási s végrehajtási cik
kelyeket és intézkedéseket foglalják magukban,
hanem a nemzeti élet fejlesztésére és tökéletesbitésére vonatkozó elveket és követelményeket is,
— a szociális, a kulturális előhaladást szolgáló, a
fajiságot óvó stb. intézkedéseket: kérdezem nem
kellene-e azt a gondolatot és elvet egyházalkotmányunk reformjába az eddiginél erőteljesebben
belevinni?
E pontnál rájutunk arra az utra» amelyen
talán legjobban kitapogathatjuk: mi is alkossa a
zsinati munkálkodás vezérelveit? Mily elvből in
duljon ki? A lényegben mily módosítások szük
ségesek? Mily cél felé törekedjék?
Távol állok attól, hogy ne higyjem, misze
rint a zsinatra hivatottak e kérdéseket tudatuk
ban hordozzák, bogy mind e kérdéseket annak
idején megvitatják. De talán mégis helyes, hogy
előre, egyetemlegesen, sajtóorgánumunk utján ki
fejezzük a tényt: alkotmányunk reformja nem
csupán paragrafusok egynémely módosítását; te
hát formai készülést igényel, hanem itt-ott, habár
talán nem is alapelveiben, de a belső szervi életre
vonatkozó átalakítást is. E végből természetsze
rűleg az egyházi belső élet külső megnyilvánulá
sainak dokumentumait is összehordanunk, az idő
közi kopásokat kitapogatnunk kellene, hogy a
külső jelenségekről következtetést vonhassunk a
belső elváltozásokra. Ismernünk kell, hogy egy
házközségi tagok, egyházközségek, lelkészek
egyeteme nemcsak a közigazgatási, hanem a
belső szervi életben is mily képet mutat? Fájda
lom az én érzésem az, hogy az evangélikiisság re
formációi alapelve és célja oly magasságokban
áll fölöttünk, amelyet az utóbbi évtizedek folya
mán a múlthoz képest nem megközelítettünk, ha
nem tőle visszahanyatlottunk. Szervi élet tekin
tetében fejlődésünk iránya mintha egy visszafelé
haladó görbét rajzolna. Iga« van mentségünk is.
Sok hibánk jelen történelmi életünk végzetes lo
gikájából ered. Azonban ha összevetjük azt, amit
a protestantizmusnak kezdő korszakai s még az
elnyomatások századai is felmutatnak áldozatkészség, hitélet, öntudatosság, kulturális intézmé
nyek, a maga védelme tekintetében a mai kor
evangélikusságának belső életjelenségeivel: nem
tudom vajon a régiek az ő körülményeikhez ké
pest nem közelitették-e meg jobban eszményeink
szolgálatát, mint mi maiak?
Mindenesetre szükséges volna, hogy e pont
hoz egyháztörténet-íróink, mint akik a múltat leg
jobban ismerik, hozzászóljanak. Szükséges volna,
hogy megállapítsák jelenkori egyházi életünk
történeti értékét a múlttal szemben, — hibáinkat
felfedjék, nemes példákkal lelkesítsenek. Hogy ki
mutassák: más sorsdöntő fordulatokban evangé
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likus egyházunk milyen m agatartást tanúsított és
ebből tanulságokat vonnának le. Hogy a régebbi
zsinatokkal, kodifikáló korszakkal kapcsolatban
kimutassák tö rtén eti szem pontból és alajtón a je
len zsinat egyháztörténeti hivatását s tb .. . .
Ugyanilyen jellegű és tartalmú kívánalmat
lehetne támasztani nemcsak történészeinkkel, ha
nem a kerületi lelkészegyesületek vezetőivel, a
belmissziói élet irányítóival, egyházunk lélektani
ismerőivel, kulturális életének irányítóival szem
ben is. Úgy vélem, mind e szempontokból meg
kellene világítani és konkrét adatokon felépült
cikkekkel egységes képét adni egyházi életünknek.
Mert hiszen eg y tö rvén yn ek alkotása, a v a g y csak
m ódosítása is a belső életszervek és ezek külső
m egnyilvánulásainak tökéletes ism eretével lehet
m egfelelő.

(Folyt. köv.

IRODALOM
Prolog
a Leányegyesület február 10 i estélyére.
Irta: Keményffy Karoly.
Ki> csarnokában a kultúrának
Legyetek hölgyek, urak üdvözölve.
Mily szóp család . . . Mind műsorra vártok
S lánysziveket gyújttok örömökre.
Mert lányok hívtak -s dobbanó szivek
Muzsikáján száll hála-izenet;
— Mig egy oltárért sort terítenek
Szeretettel köszöntnek Titeket!
Ma itt a templom harangja csendül. A űelkem hallja: ahogy érce zeng . . .
Ez a «zent érc már valahol enyhül
S ha jő az óra. — Hozzátok cseng!
M<*rt valahol majd uj templom áll itt.
És kereszt villan, fent az ormokon
— Ha néhány éven át repit a hit —
Megnőnék a falak, áll a torony . . .!
. . . A kultúrának kis csarnokában
Ma ez a szép reménység ébredez:
Ha tettre készen tudunk akarni:
Nem hin ábránd álomképe ez.
Nem dőro terv, de szentelt valóság.
Mit vággyal hívunk s tettel alkotunk !
Vedd hódolatunk; szent Szépség, .lóság.
Ma először, hogy Néked áldozunk.

Konfirmációhoz!
Raffay Sándor dr.
Q v to h ln
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Petőfi aszódi ifjúsága
Itta és az Ev. Tanáregyesületnek Aszódon 1923.
6-án tartott gyűlésén felolvasta:
Dr. OSVATH GEDEON

május

Szinte hajlamot érez reá, hogy a napi leckét
elhanyagolja s azoknak a költői müveknek olva
sásával foglalja el magát, amikre lelkének szük
sége van. Igen, K om itól vette az indítékot az ön
művelésre, de ezzel egyénisége kifejlődésének
végtelen lehetőségét nyitotta meg. Mit neki már
a leckeanyag? A lényegét úgy is tudja ö piár
mindennek, még pedig bővebb forrásokból, mini
ahogy azt a szerény, Írott jegyzetekből kínos szor
galommal tanulgajik más s’zelidebb természetű
tanulók. Az ő keblében már egy meglett ifjú szive
dolxig.
S mikor a könyörtelen professzor egyszer va
lami mulasztás miatt az iskola termébe zárja
büntetésül, visszafojtott elégedetlensége kitör be
lőle s börtönnek érezve az iskola termet, a zsar
nokság megtestesitőjének az iskolai követelmé
nyekhez a végletekig ragaszkodó tanárt, nagy és
‘•zent esküvel élte főcéljául azt tűzi ki, hogy min
den erejével, a zsarnokság ellen fog küzdeni. F.
fogadalom emlékét őrzi Első esküm c. költeménye.
Szinte kapóra jön annak a titkos szövetség
nek a megalakítása, melyet a rakoncátlanad ta
nulók Koren professzor tűrhetetlen szigorúsága
ellen terveznek, hogy a diák szabadságot. — leg
alább a mezei, erdei önkéntes kirándulások alkal
mával — intézményesen biztosítsák.
Igen, Petrovics Sándor elszakadt már egy
szer tanulótársaitól; el fog szakadni lélekben pro
fesszorától is. Még szüleivel szemben sem cselekszi
azt, amit pedig Korén professzor annyira szeretne.
Nem tudja megtenni magyarsága miatt.
Keviozki László kondorosi lelkész közli azt
a Korentól személyesen hallott tényt velem, hogy.
Petöfl, bár tudott tótul, sohasem beszélt ezen a
nyelven; pedig a szülei, ha Sándort meglátogatták
a professzorral mindig tót nyelven beszéltek.
Hozzátette még, hogy Petőfi édesatyja tökélete
sen beszélte a magyar nyelvet
A magyarsága tudatára ébredett diák kezdi
élni a maga különálló, saját életét. Oly kevéssé
tartozik már diáktársaihoz, tanárához; csak az
iskolai élet kerete az, ami egy ideig még össze
tartja őket. Ha az ösztön erejével feltörő vágya
kat 1elárul nem tudja, ezeket a kereteket szinte
végzetszerűen át kell törnie. Mit ér néki már az,
hogyr jeles tanuló? Mit, hogy gyorsabb az észjá
rása. fölényesebb a szelleme, mint a legöregebb
diáké is? Talán annál rosszabb, ha mégsem tudta
megtalálni magát teljesen. Ez mind nem ü. ö nem
állhat meg itt. Neki előre kell törnie, magasabbra
kell lépnie, hogy lássák mindenelv Petrovics Sán
dort. De hogyan? Hogyan? . . .
(Folyt, köv.)
—
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fogásúink szerint egyedül helyes módon. — Rendkívül
találó volt az első textusolvasás, amely Salamon templom
avató imájának felolvasása volt.

H MM

A norvég zsid ó-m isszió
kápolnájának felavatása

A soproni ev. lyceum gyásza. Haniffel Sándor, a
Csöndben, szinte észrevétlenül jött és telepedett le dunántúli egyházkerület soproni lyceumnak ny. tanára,
közöttünk a norvég . zsidó-misszió. Eljött, hogy Buda életének 72-ik, 31 évi buzgó tanári működése után történt
pesten a zsidó-misszió munkaterületének ezen a fölötte nyugalomba vonulásának 16-ik évében, február hó 15-én,
fontos pontján a mi evangélikus egyházunk is ott áll megtért apáihoz. Egyike volt azoknak, akik nagyhirnévü
jon a bizonyságtevők sorában. Hiszen a zsidó-misszia líceumunk történetében ércnél maradandóbb nevet bizto
múltja és jelene azt mutatja, hogy a lutherizmusnak itt sítottak maguknak, mert igazi paidagogosz, Krisztusra
is megvan a maga külön megbízatása. Mi adtuk a zsidó vezető mester volt. Kartársai és tanítványai kegyelettel
misszió egyik olyan hatalmas vezéralakját, mint Delitzsch őrzik emlékét. Béke hamvaira! „Az Isten előtt drága az ö
Frigyest. A luthei izmus formálta ki az Izrael népe adta kedveseinek halála.“
Finnországról. Addig is, mig Raffay püspökünk és
nyers anyagból az ilyen nemes zsidó keresztyén alakokat,
mint a nagy dogmatikust, Philippit a balti egyház kimagasló hii kísérője Podamniczky személyes tapasztalataik és
egyéniségét Gurlandot, a nagy egyház történészt Geändert, jelzett előadásaik alapján a finn evang. egyházi állapotok
a kemény konzervatív politikust Steint, a zeneköltők ról teljesen kimerítő képet kaphatunk, mai egyházi ön
egyik legnagyobbikát Mendélssohn-Bartholdyf. S hogy a tudatunk, sőt össztaitozásunk tudatának bel- és külföldi
zsidó-misszió munkája mit ígér nekünk Magyarországon, lanyhulásának szomorú napjaiban („tristissima facies“ -azt sejteti velünk a Krisztust igazán valló magyar zsidó- mondaná Bakii Mátyás) Luthard lapjában, érdekes, tanul
keresztyéneknek tisztes serege, amelyből elég megemlíte ságos, sőt fölemelő olvasnunk a következőket: Politikai
nünk az ilyen világszerte ismeretes neveket, mint Eders- tekintetben a finnek nekünk felette rokonszenvesek. Oly
néppel van itt dolgunk, mely a hála érzelmét ismeri és
heim, Saphir, Baron, Lichtenstein, Victor, Frank stb.
A norvég zsidó-misszió is vallja és alkalmazza azt barátai iránt megőrzi a hűségét. Evang. egyháza egy
a mindenfelé helyesnek bizonyult elvet, hogy ép a meg mélységes de egészséges piötizniusnalk hódol. Az egyház
nyerendő zsidó keresztyének érdekében gyülekezeti bá a népéletbcn gyökerezik. A lelkész a községi élet tipikus
zist kell teremtenie magának, amit természetesen az egy vezetője s a papiak a község kulturális központja. Az
háznál kell keresnie, mert ott találhatja meg a legmegbíz egyház a vallásos izü tudomány iránt is rokonszenwel
hatóbb ilyen támaszpontot. A norvég zsidó-misszió buda viseltetik. Az egyház és a tudomány e barátságos viszo
pesti misszionáriusa Johnson lelkész ezért- olyan kész nya ia legszebb reményekre jogosát fel. Az egykoron ama
minden egyház építő munkára. Ezért határozza el, amint szomorú időszakban a lelkészt kar ellen dühöngött bola gyarmat-utcai missziói házat birtokba vette, hogy ott sevizmiLsnak nem sikerült a finn nép egyház alapjait
§, Zugló számára kápolnát rendez be és azt az evangé aláásnia, — Mikor fogunk a mi magyar, sőt németországi
likus egyház rendelkezésére bocsátja. S a terv valóra is •egyházi viszonyainkról ilyeneket Írhatni?! A bántó csak
vált. A kápolna felavatása f. hó 24-én ment végbe! A az, hogy Róma lélekvadászó hálóját a balti tartományok
mint ez ünnepi alkalommal Johnson lelkész kiemelte: mélFtt Finnországra is kivetette, ahol pedig Dániához
Budapesten ment el ia norvég áldozatkészség a lcgmesz- és a skandináv országokhoz hasonlóan igazán nincs ke
szebbre, mert egy kápolnát rendezett be, nem mint azt resni valója. A zavarosban való mindenkori halászatát a
máshol is megtette a maga, hanem teljes önzetlenséggel történelem e helyeken is beigazolta. A pápás egység az
a magyar evangélikus egyház számára. Ezért is ez a nor a bálvány vagy moloch, amelynek feláldoz hazát, vallást
vég kápolna, amely a magyar egyháznak áll immár ren és tudományt egyaránt. „Az értelein és a lelkiismeret ál
delkezésére. a norvég-magyar barátság szimbólumának dozatának“ (sacrificio) nevezete azt a vatikáni zsinat ide
jén Pio nono. Pedig ezek a legfőbb földi javak az istentekinthető.
Sz. M.
A kápolna felavatását D. Raffay Sándor püspök vé országa szolgálatában.
A deáktéri Luther Szövetség február 29-én, pénteken
gezte Johnson Gisle norvéd lelkész és Broschko Gusztáv
Adolf esperes segédletével. Előkelő közönség volt kezdi meg (a polgári leányiskola 'dísztermében d. u. flóra
az ünnepi gyülekezet. Jelen volt báró Radvánszky Albert kor) azon előadások sorozatát, melyek rendjén dr. Raffay
egyet, felügyelőnk, dr. Zsigmondy Jenő kér. felügyelő. Sándor püspök és báró Podma.nieziky Pál lelkész fognak
Megjelent a ref. testvéregyház képviseletében dr. Ravasz beszámolni finnországi ütjük tapasztalatairól és értékes
László püspök is. Képviseltette magát a vallás- és köz- megfigyeléseikről. Az előadások minden pénteken d. u
oktatásügyi minisztérium. A hatóságok soraiban tekin 6 órakor kezdődnék.
Theol. fakultásunk tanrendjéről. Nem ugyan közvet
télyes küldöttséggel vett részt az államrendőrség élén
lenül, de magánúton soproni fakultásunk II. félévi tan
Puskás György főkapitány-helyettessel.
Legyen Istennek gazdag áldása a gyarmat-utcai ká rendje lapunkhoz is eljutott. Hogy mit és mennyit végez
polnán! Jusson el ott sok lélek az Istennel való békes tele az egyes tanár urak az I. félévben, azt csak hallo
másból tudjuk. Erről múzsám most ne szóljon. A II. fél
ségre a mi Urunk a Jézus Krisztus által!
Szertartási szempontból is volt érdekessége a vasár évinél megnyugvással vettük a főbb szaktárgyakon kivid
napi kápolnánvatás'iiak. A templomkulcs átadása és kinyi az Uj szöv. theológiának, Jézus életének és a SymboRkának
tása után dr. Raffay Sándor püspök, mielőtt bármily funk meghirdetését, de szívesen láttuk volna, az ág. hitvallás
ció i.s történt volna az uj kápolnában, az avatási szertartást kollégiumát is. A máig is érthetetlenül egy evang. theol.
a templom, a kegyszerek, a hívek, a fungáló lelkészek, és fakultáson be nem töltött bölcseletpedagógiai tanszék
minden az istentisztelettel kapcsolatos tényező biblia- tárgyaiból a vallástörténetet Schneller J., a neveléstant
mondásokkal kapcsolt megáldásáml és a kápolna felava Payr S. s a filozófia történetét Pröhle K. látja el. Fájdal
tásával kezdte. — És ezután folytatta le személyes közre- mas érzéssel állapítjuk meg e tényt Szelényi I., tudós és
mükédsével az egé«z ünnepélyes istentiszteletet. — Fel iró professzorunk feltűnő mellőzésével kapcsolatosan. De

utóbbi tárgyárit nem értjük az újabb filozófia történeté
nek meghirdetését. miután h i I. fél 'vbt'u cu ókori, görög
éa római bölcseletét t # nem adták. A epecíiJkoll‘giumok
közül egy thcológusJmz tán közelebb áll a i egyházi tórténetiris története (Baur: Epochen...) vagy a theologia
története, mint a meghirdetett egyházi történetírás elmé
N e vagy AcsAdy nyomán a nemzeti művelődés tört ntcts.
A jelen félévvel végzendő hallgatóink részére jó hm
volua a dogmát őrt énét, főleg újabb ós legújabb r .-tónek
: löadása is. amihez leriné»zetcM*n Doruer, Frank. Ilarnack
Sceberg müvének komoly és alapvető tanuliuán\ «7ása azflkséges. Semmivel sem indokolt a Th ol. Eiieyklo|K*diának. mint bevezető tudományai *k n II. félévre
való átvitele sem. Aztán mit jelentsen (» tanár mellett az
előadásoknak ,,későiül meghatározandó h Íven é.s klőbeu*
való megtartása? Nincs kellő számú helyiség vagy más
cka van e bizonytalanságnak? De tudományos és köz-gy
házi szempontból különösebbel is érdekelt • volna lapunk
•*s egyházunk közönségét, hogy milyen tárgyú szeminá
riumokat tartanak az egye* tanár tirak: hogyan vauink
ellátva a mi ifjaink «’s mit csinálnak az Otthonban, és
milyen köreik vagy egyesületeik vannak és mit műnk Vtkod Lak azokban? E kérdésre várnak és ismételten is k i
írtuk kielégítő választ és a fakultás liebdrtoWil gyakrab
ban is jó és megnyugtató híreket. Egyeb:k1**n pedig Al
ibis és béke a tanári kar és az ifjúság jelen félévi műkö
désére!
(Sz. V.)
Hírek Szarvasról. Hirt adtunk róla, hogy Szarvason
a szegény árva cs elhagyatott gyermekek karácsonyára
nagyarányú gyűjtést folytattak le a hívek. Ezzel kapcso
latban két, igen szép sikerű szeretet vendégséget tartot
tak vallásos és igen ért -kos előadásokkal, «zú villátokkal
kapcsolatban. A jövedelmet a karácsonyi vásár »ikere Is
növelte. A 7 miMió koronát meghaladta annak a segély
nek az öMaege, amit a külső. n>-m árvabázl. mintegy 20Ö
árva és nyomorgó cscdád között osztottak szót t-.rm }szeábín. lábbeliben, ruhárnvnKibnii. lisztben és egyéb éle
lemben a gyűjtők és buzgólkodók. Ez. k pedig a Prot.
Kői Szövetség vezetősége és buzgó tagjai voltak. Sokkok
fáradhatatlan és eléggé nem méltányolható buzgalma ev.
nmek nevét kellene idejegyeznünk. ha minden fáradalmat
híven akarnánk méltányolni. De legyen az egész -/.övei.- g
iránti elismerésünk kifejezve az élen állók. Bartos Pálné
elnök, a Lányi nővérek, titkárok, Hzokol Károly titkár,
fögimn. tanár, D.lnkó Sománé, Bukovináik? Jánosuk
Erős«) Jolán, Holéczv Mária, Dózsa Antónia. Czupra Jánosué, műit a legtöbbet fáradozottak neveinek feljegyz *nével. 18 körzetlien gyüjtötlek n szövetség tagjai. 18 asz
talhoz adtak ingyen süteményt a háziasszonyok. A gyűj
tésből csak egy adatot ragadunk ki: 12 mázsa liszt folyt
Ire és osztatott ki az árváknak. Köszönd ezért a szép
munkáért ueuíceak az árvák, hanem az egyház nevében is
melylieii az ilyen nemes példák csak termékenyítülog hat
hatnak. Mély hála és eünmerée a két vallásos este erős
hitü és határos szavai szónokának báró Podmauiczky
Pálnak és Thuróczy Zoltánnak! — igen nagy segítségére
voltak a Prot. Női Szövetségnek e szeretet munkában az
egyházközség tanítói, akik ritka odaadással, teljes elis
merésre méltó buzgalommal vettek részt az árvákért való
nemee fáradozás »an. Az árvaház részéről B.irtos Pál lel
kész működött közre a szervezésijei!. Az egyházközség
l»cléietébcn nagy izgalmat okoz az egyházi adókulcs meg
változtatásának kérdése. A presbitérium az erlgigi 15 kg.
személyi járandóság helyett vagyoni állapot és köretet
szerint 15, 10 és 5 kg.-os személyi adót Javasol. A föld
nél ezenkívül kataszteri tiszta jövrdeh*m minden 20 koro
nája után 1 kg. búzát és az általános kereseti adó minden
1500 koronája után ugyanennyit. A tisztviselők, ijmrosok.

kereskedők jö \««dolem ukcriut n.-/.tó*lna,k cl a 3 fokozat
közöm. Az egyházközségi* n a múlt évben megkeresztel
tetett (517 lélek. Elhaltuk löLan. Házasság köttetett 232
esetben. Konfirmált 4Di gyermek. Úrvacsorával éltek
3485 esetben. Áttért hozzánk 9, tőlünk 2 egyén. Elemi is
kolái a járt 1088 lin és 877 leány.
belohasó-est u Ltilher-ottlionhaii. Szépen sikerült
felolvasóestét rendezett a Lnthor-Otthon ifjtmága f. hó
20-án. Elsőnek az intézet énekkara Huszár Bel i inüegyet.
hallgató vezetésével a Magyar Hiszekegyet énekelte d :
utána Szabó I.ászló l>ölcsé«ze<hallgató tartotta meg: A
protestantizmus nzerejie Magyarország történelmében »-.
előadását, mélyrehatóan taglalván a magyar protoLu.
(izmus vezető, irányitó. ösztönző mütrtttTéiftét a nemzeti
önállósíigunkért vívott küzd‘’linekl*en. törekvésekben. Ez
után Mesterházé Lá«rló orvostnnhallgató tartott nagyhalásu tiíbl in-mag varázs tot. Végttl az inti^zet zenekari
Huszár Béla vezetésével 2 zeneszámot: Mendelssonn
Doett-jét é« Weher Imá-ját adta elő »«ép ö-urjátékkal.
A diósgyőri evang. flókegyház nőegvlete úgy erköl
csileg. ti.int anyagilag szépen sikerült teaestélyt rende
zett február 10-án. Az estélyen, melynek körültekintő,
gondos rendez-'iie^rt az elnökséget ill-ti a hálás clihinei»'*s. runlih Jtinos nyiregjházi lelkész, a M*»le elnöke tar
tott - .A szebb magyar jövő felé“ címen előadást. Az
illusztris szónokot mind végig feszült figyelemmel hall
gatta az cgybegyüli nagyszámú, előkelő közönség.
'
-zebb jövő elérkez -Vmek föltételeit az előadó a komiév
sT.násoShágban. egymás in‘*glHH*süléstM)en ős a munkás *e
vókenységlien jelölte meg. Az estélyen Vielorisz I/ás/.lo
hitoktató-Mkész pn»lógot mondott. Zálionyné: Turőczy
Anna egy irredenta, élőképe» drámai költeményt adott
elő nagy »ikerrel. Szilágyi I/Ovente vasgyári mérnök szép
•nekévej gyönyörködtetett, melyet zongorán Recht József
mikolci evang. taniiőképzőintézeti tanár kísért. A mUsotft
«;.•> meglepő ügyo*rtéggel előadott 1 felvonásai vígjáték
;.áiia l*e. A z estély tiszta jövedelme nrajdneoi 4,000.000
ke rona, melyet a megépítendő vasgyári ev. templom l***!.sü
berendeled költ««’*geirc fognak fordítani.
Kelenföldi evang. leánycgylet, melyet Szfifs (iábor
lelkész hivott létre, » melynek élén Thieving Gy aláné úrnő
• uzgólkmlik, példázató« munkát végez már évek óta. Ez
a munka kivívta régen az egyházon kívül élők bámu
latát és irig>li tőlük a leáiivegylet lelkét. Mi sem bizo
nyítja ezt jobban, mint az a nagy érdeklődén, mely ■
káiiyegvlet agapéi felé fordul éh p. o. a február 10-Jn
tartottan egy f i millió koronát jövededmezett a tmiipJomópités javára. Ezen a rcf. vuJIúmí Keményffy Károly ta
nár olvasta fel prológusát. A március 2-áu tartanáé
agapét ajánljuk az érdeklődök figyelmébe (Horthy Miklósuti székesfővárosi iskola tornatermében).
Vallásos estély lesz f. hó 2-áu, d. u. 1 órakor
műsorral az Cllei-uti imateremben.
Régi magyar mesterségek címmel tartotta meg

szép
dr

Hiftric/i Ödön főigazgató előadását, a Szuchovsaky Gyula
kul tu rostélyén, az Alföldi-utcában. A >ok fáradsággal
összeszedett, adatokban gazdag előadást az iparosság és
a megjelent előkelőségek: dr. Apáthy István né, dr. Hittí ich Ödönné, Győiy Lóránt, Tanbiuger Rezső, Rnjner
Kálmán. Maresek János és mások. Őszinte figyelemmel
hallgatták végig. A tudós főigazgató beszélt, a rég elfe
lejtett borkőtökről, pintérekről, serfözökről, üvegkészltflkről, szeles-molnárokról stl)., a nivós és kedves kísérő
n.Usorból Julráez József énekművészedét és Svóbler he
gedű quartettjét ragadjuk ki, meg egy négy éves kis
gyermek (Vajda Babikat szavalatát.
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A norvég misszió febr. 24-én vallásos estélyt rende
zett a Deák-téri díszteremben, amelyen Gratz Vilmos mű
vészi piaeludiumia után Johnson Giesle norvég lelkész az
alázatosságról tartott egy rendkívül mélyen felépített
szabad előadást, majd R. Berts Mirny szép énekszámai
után dr. Csengődy Lajos lelkész beszéde és imája fejezte
be a komoly estélyt.
Ami önmagáról beszél. A BIPE f. hó 26-án tartott
kultureetélyén 100.000 K-t gyűjtöttek egy budapesti be
teg, munkanélküli ev. munkáscsalád (IX., Gát-u. 22,
II. 83) részére, aki 8 gyermekkel nyomorog. Az iparos
ságnak ez az áldozatkészsége, megértése valóban is dicsé
retre méltó.
Szeretet vendégség. Szuchovszky Gyula vallástanár
f. hó 2-án szeretetvendégséget rendez az iparos ifjúság
részére (VIII., Alföldi-u. 13). Farsang utolsó vasárnapján
komoly szórakozásra gyűjti maga köré az iparosifjuságot.
Adományává,! ki jön segítségére?
Szavalóversenyek. A „Konfirmált Ifjúság“ f. hó 21-én
tartotta a tervezett sorozatos szavalóversenyek közül a
harmadikat, — ebben az idényben az utolsót. A bárom
szavalóversenyről a következő adatokkal számolhatunk
be: Az első verseny volt az u. n. „szabad“ Vég vári-ver
seny, s ezen résztvett nyolc szavaló (négy lány, négy
iiu). A bárom első Ratatics »Sándor, Adám Vilma és Hodák
Malvin lett. A második szavalóverseny a „kötött“ Vég
vári-verseny volt. amelyen öten (három lány, két fiú) vet
tek részt, s a három első Fridrich Ilonka, Kónyi Jolán
és Hodák Malvin lett. S végül a harmadik verseny az
úgynevezett „általános szabad-verseny“ volt. Resztvettek
nyolcán (öt lány, három fiú) s a nyertesek Kornay Va
léria., Hodák Malvin és Ádám Viinra lettek. A fentiekből
kitűnik, hogy a Konfirmált Ifjúság három versenyén részt
vett tizenkét lány és kilenc fiú; a kilenc nyereményből
pedig nyolcat vittek el a lányok, s egyet a fiuk.
A gyóni evang. ifjúság advent negyedik vasárnap
ján tartott előadásának bevételéből öt árvának juttatott
ruhát, hat szegény családnak karácsonyi szeretetadoinányt, a hívek jelenlétében Krön Ferenc lelkész, mint
az ifjúság vezetője osztotta szét. Szem neon maradt szára
zon! S tehettünk volna-e szebbet a szeretet estéjén? Ezen
kívül Németországba is küldtünk a Hangya révén egy
csomagot, amelyért már meg is jött a testvéri köszönet.
Epen karácsony este kapták meg az élelmiszert. —
Jan. 26—27-ón Szegedi Sándor, Lámán Pál, Kovács Pál.
Zelcuák István, Oopoczki Ferenc, Kovács András, Pancsafár Ilus, Kovács Jolán, Valentyik Katus, Kovács Ka
róim, Havasi Maris, Sziráki Katalin, Kaszola Erzsébet elő
adták Csite Károlynak a „Biró leányai“ cimü mindenkit
megnevettető igazi falusi, kedélyes és az erkölcsökre
nézve értékes darabját. — A helybeli és vidéki intelli
gencia, valamint a lakosság- - mind a két estén annyira
élvezte a darabot és az ügyes játékot, hogy a megismét
lését kivánba. — A tiszta jövedelemből az ifjúság az
újonnan nagyobbitott és átépített templom kórusának
padjait készítteti el.
Lelkészköri presbitériumot választott e hó 20-án a
budapesti-fasoni lelkészkor, hogy annak vezetésével belső
ügyeit maga oldhassa, meg. A pesti ev. magyar egyház
szervezeti pályázata az intenzív egyházi élet érdekében
teszi lehetővé a lelkészkörök önálló munkálkodását. A
presbitérium tagjai a következők lettek: Dr. Csordás
Elemér, tiszti főorvos-helyeittes, dr. Daubner Imre máv.
főfelügyelő, dr. Gömbös László, rendőrkapitány, Krayer
Krausz Arnold gyáros, Körmendi Friinin Ödön bankigaz
gató, Kolossá, Viktor étteremtulajdonos, Kemény Gyula,

máv. főfelügyelő, Knutb Károly gyáros, Lingel Károly
gyáros, dr. Laipczig József máv. titkár, Németh Géza
igazgató-mérnök, Martinyi Pál kereskedő, Pekánszky Sán
dor müasztalos, Rátz László főgimn. igazgató, Tobik Já
nos főv. iskola-igazgató, dr. Well mann Oszkár egyet, ta
nár. A fasori Luther-Szövétség részéről mint kiküldöttek:
Búza János és Macbalek Sándor. A Szövetség énekkara
i észéről Grandiner János és Harkányi János.
Az Országos ev. Tanáregyesület választmánya 1921.
március 9-én d. e. 10 órakor az ev. főgimnázium tanács
termében ülést tart, melyre a választmányt és az egye:
stílét tagjait meghívjuk. Vendégeket szívesen látunk.
Németnyelvű konfirmációi oktatás. A pesti ág. hitv.
evang. német egyháziközség lelkész! hivatala f. évi már
cius 4-én kezdi meg ezidei konfirmációi oktatását. A be
hatások márc. 2., 3. és 4-én az egyházközség lelkészi hi
vatalában IV., Deák-tér 4, I. emelet, délelőtt 9—12, dél
után 2—1-ig eszközöltetnek.
A Kelenföldi Evangélikus Nöegylet február hó 21-én
tartota I. rendes közgyűlését, amelyen elnökké: Rakosányi Zoltánnét, társelnökké Szüts Gábort, alelnökökké
özv. Hedry Bertalannét és Majoross Ottónét, titkárrá
»Szabó Aladárt, jegyzővé Ürmössy Zsigmondnét, pénztá
rossá Csőváry Katinkát, ügyésszé dr. Farkass Bélát és
ellenőrré ifj. Benkő Ferencet választotta meg a közgyű
lés. Rakcsányi Zoltánná elnöki székfoglalójában meg
hatóan köszönte még a közgyűlésnek a bizalmát s rövid,
szívhez szóló beszédében a kelenföldi evang. nőegyesület
egészen különleges feladatait fejtegette a jelenlevők nagy
tetszése mellett.
A deák-téri ev. leányegylet vasárnap d. u. fél 6 óra
kor tartja a polgári leányiskola dísztermében (feljárat a
Sütő-utcából).felolvasó estélyt. A biblianiagyarázatot báró
Podmaniczky Pál lelkész tartja*. FgJplvusui dr. Kirdiknopi
Gusztáv fog.
Pályázat. Pályázatot hirdetek kápláni állásra. Java
dalom: lakás, ellátás és államsegély. Kötelességek: a lel
készi teendőkben való segédkezéé és némi tauitás. Sze
mélyes bemutatkozás kívánatos. Szállás azonnal elfoglal
ható. A szolgálati nyelv magyar. Abauj-Tancsal, 1924
február lió. Tóth József, ev. lelkész, alesperes.

Szerkesztői üzenetek
K. J. Börzsöny. Klug L. cikkét köszönöm. A tárgyi
lagos állásponthoz szükségem lesz erre is. A bizalmat
egyébként köszönöm. Biztosíthatom arról, hogy minden
igaz ügynek védője lesz a toliam is. Melegen köszöntöm.
Többeknek. A lapreklamációkat rendben-sorban el
intézem. Kérem azonban türelmüket. A rendszerben van
a hiba. Ezen most javítunk. De a posta is felületes.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége elmére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
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Lutheri ig é k
Ahol az Isten prédikál, ott a jámbor kérész
tyén számára készül a kereszt. Erre készítette éld
Pál Timotheust, amikor (II. 8. 12-ben) azt írja
neki: „mindazok, akik kegyesen akarnak élni a
Krisztus Jézusban. üldöztetni fognak.“ Pál pedig
azért irta Timotheusnak, mert Jézus azt mondotta
(Ján. 15, 20-ban) „A szolga nem különb az Urá
nál; ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak“.
— Innét van tehát, hogy a keresztet nem kerül
hetjük el. Es ne is kerüljön el minket, mert bizo
nyosan igaz a Jézus mondása: Ezeket pedig azért
beszéltem nektek, hogy amikor majd eljö az az
idő, megemlékezzetek arról, am it én mondottam
nektek (Ján. 16, 4.) Boldogok vagytok ezért ti
mind, akik szenvedtek, mert igy lett igaza
Ezsai ásnák
(2Ő. 19.): ,^\ szenvedés érteti meg
az ig ét“ és Si ráknak is: ..aki nem lett megpró
bálva, semmit sem tud“.
Az írást csak az érti
meg, akinek osztályrésze lett: -— a kereszt!
•
Az Ur Isten azt akarja, hogy az ő beszédét és
igéjét az irótoll is terjessze. A toll a theologus. A
toll szára a jogász. Ha e világnak nem kell a toll,
hát megmarad a s z á r . . . Es ennek a szárnak az
a tulajdonsága, hogy moresre tanítja azokat, akik
nek nem kell a toll!

Postatakarék cheque-szám: I290.

Ez az ajándék az: ige. Tartsunk ki mollotte, hall
gassuk szívesen — és kövessük örömmel!
*
Ha az llr Isten meg akar büntetni egy király
ságot, egy országot, vagy egy fejedelem séget, ak
kor először magához veszi a bölcseket, azután
megszaporitja a katonákat, majd megkevesbiti a
vagyonát és ad neki sok szószátyár alattvalót..
#
Az Isten is aluszik. Sőt meg is némul, megsüketül és vak is tud lenni. Jó nekünk, hogy ezt
tudjuk. Ennek köszönhetjük a legszebb zsoltáro
kat . . . Es én azért nem ütközöm meg ezen. mert
ez teszi előttem bizonyossá, bőgj' egy szép napon
fdéluvd, beszél, hall és lát. Akkor pedig jaj néked
te világ és benne azoknak, akik üldöztétek és
Rántottátok az övéit!
•

.

Ez a mi világunk olyan, mint egy düledező
ház. Korhadt, rohadt benne minden, ami a ház
ékességének tartja magát. Es mégis m eglehet
menteni az összeom lástól. Krisztussal kell m eg
támasztani. Ez megtartja.
K ö z li: K g .

A z s in a t e lé

#
A mi Istenünk ajándékait a gonoszok élve
zik. Akit zsarnokká akar tenni, annak hatalmat
ad és országot. Akit közutálat tárgyává akar
tenni, annak diadalmas fegyvert ad vagy sok
pénzt. A parasztot akkor veri n\ég, mikor sok to
jást, vajat, gabonát, gyüm ölcsöt és egyebeket ad
neki. Akinek semmit- sem ad, azaz, akit szegény
nek teremt, akit gyakorta m eglátogat és megpró
bál, a k it hatalmak alá vet és még az országot is
elveszi tőlük, aki előtt értéktelenné teszi a pénzt
és drágává teszi azt, amit bőségben bir a paraszt,
azt keresztyénnek választja ki. En hiszem azon
ban, hogy mindez m egváltozik. Es minél nagyobb
türelem kell ennek elviseléséhez, annál előbb fog
a változás bekövetkezni. E türelmet, éleszti Isten
nek az az ajándéka, m elyet választottjainak ad.

íg y igen fontos szükségesség volna, oly kon
krét adatok ismerete, a l>olsö élet szervek külső
m egnyilvánulásaiból összehordott anyagnak, do
kumentumoknak oly rendszerezése, m elyek rávilági tónak
egyházalkotm ányunk
helyesbítendő,
avagy hiányos, kopott, avagy kiemelendő részedre.
Itt is fájdalom, inkább tapoga t ódzunk. Részletta pásztóiatok vannak, de az anyag összehor
dását fájdalmason nélkülözzük. Nem mondom,
hogy lelkészi karunk nívója általánosságban cse
kélyebb értékű, kisebb fajsúlyú, mint más eg y 
házaké; de némi mulasztások le nem tagadhatok.
Nem mondhatjuk, hogy egyházaink népe vaHáserkölcsi és kulturális tekintetben alatta állna más
egyház népének; de itt is nagyobb nevelésre, az
ir.inyithatásban szilárdabb elvekre, nagyobb és al-
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kormányosán biztosított, sőt korszerűen megköve
telt szabadságra van szükség. Nem kötelessé
günk-e minden lehetőt elkövetni, hogy közintéz
ményeink iránt nagyobb anyagi áldozatra köte
lezzük híveinket? Hogy az egyest az egészbe, a
gyülekezeteket és lelkészeket az egyetemes egy
házi életbe szorosabban belekapcsoljuk? Nem
keli-e a lelkészek erkölcsi jellegű tevékenységeit
éberebb figyelemmel és súlyosabb ítélettel elbí
rálni? Nem kellene-e törvényes óvintézkedés,
hogy nagy és tekintélyes gyülekezeteknél a lelkészválasztást ne lokális érdekek, hanem a gyü
lekezetek igazi belső érdeke döntse el? Nincs-e
példa, hogy gyülekezeti vezető, ha nem is for
mailag, de lényegileg mulasztást követ el, s e gyü
lekezetét fejlődésében megakassza? Nincs-e példa
az ellenkezőjére, t. L, hogy fejletlen öntudatul gyü
lekezet a lelkészt céltudatos munkájában gátolja?
Nem visszás-e, hogy egyetemes lelkéiszi karunk,
mely időnként ily kérdésekét hivatva lenne meg
tárgyalni, évenként csak egyszer, időben korlá
tozva, nem kielégítően funkcionál s ítéletei és
megállapításai épp azoknak, akikre vonatkozik,
néha tudomásul sem jut. Egyetemes lelkéiszi ka
runk évenként csak pár órára találkozik súlyos
terméseztü kérdések megtárgyalására; a megol
datlan kérdések tömkelegéből csupán egy-két kér-

Ä cso n tto llú m adár
Egy hegyi lakó naplója.
Irta: Porkoláb István.
Fáradtan vonszoltam magam.
— Minek is élek én már?
S irigységgel gondoltam azokra a bajtár
sakra, akik a Doberdó sziklái alatt nem tűnődtek
már semmin.
Nem láttam célját életemnek, aminthogy
ijesztőn meredt reám az egész emberi élet: van-e
egyáltalában célja?
Alkonyodni kezdett. Az állomás előtti téren
sötét árnyak mozogtak. Tengerészek. A régi
egyenruha még arra mutatott, hogy katonák, de
a rájuk törlődött piszok, a beléjük ivódott szesz
elárulta, hogy a lázadások sirálymadarai. Hányiveti testtartás, rozsdás fegyver, még rozsdásafob
szurony, a szájban szitok és fapipa: igy közele
dett felém közülök egy tömzsi, ripacsosképü.
Állj!
Élesre fent rohamkést szegzett a torkomnak.
Megálltam. Két fejjel magasabb voltam nála— Ugy-ugy, fiam. Csak vágd el a nyakamat.
Négy éven keresztül összebarátkoztam a halállal.
Leeresztette a kést, hátrább lépett.
— Nem akarom bántani a főhadnagy urat.
Csak az a sapkarózsa, meg a csillagok . . .
Keresem a tekintetét.
— Bántja a szemedet, fiam?
Zavartan nézett.
— Már mindenki leszedte . . •
Keserűen felkiáltottam:

1)

déist em eltet ki. De mi ez a részletmunka a>
az egészhez képest, amelynek megvitatására i
hely, idő, pénz, alkalom és fájdalom: nincs s>
köm érdeklődés és kellő látogatottság.
Nem úgy gondolom, hogy minden fent c
tett esetre és körülményre törvény hozható,
nem, hogy a törvények megalkotásánál mit
tényekkel számolni kell.
III.
Konkrét bajaink egyik gyökerének, t'
legmélyebb gyökerének, a korszerű kérdései
való tapogaiódzásnak, a zsinati anyag nem 3!
felelő kialakításának' az egyetemes lelkészi
kívánt funkcionálásának hiányát kellene ta
nunk, ha nem tartanánk épp úgy a,z ily egye teji
célok és munkák iránti, gyakran szinte eg y
mesnek látszó közönyt. A gyűlésekre és érttel
l ekre az utóbbi időkben mind ritkább esetté v
ha a lelkészek és felügyelők közül valaki al!
mányos kötelezettség, vagy más egyéni vona
zás nélkül megjelenik. Különösen visszatetsz>
termelő gyülekezetek lelkészeinek részvétlenso
Alkotmányos bajaink egy másik lény;
magyarázójának mutatkozik, hogy egyeter
egyházunk magukban szinte zárt gyülekezete)
tagolva s egyháztársadalmi életben egysége.— Ez a baj! Mindenki gyáva . . .
Kigomboltam a köpenyem, ki a blúzom.
— Tessék levagdosni.
Tétován tekintgetett. Emelte bieskás ni
k á t . . . S ahogy motoszkálni kezdett blúzom g’
lérján. . . folyóssá vált szemem megköves,könnye, egyetlen csepp végiggördült arcomon,
császár kabátjáért. . . A csillagokért, amiket I
csülettel szereztem, viseltem . . . Vagy mit tudó
én, miért?! — Talán az elmúlt szép Magyaré
szágért. . . Talán a magyar testvérért, aki a m
gyárt öli, bántalmazza . . . A könny tudta: miét
Ez ok nélkül nem csurran ki a férfiszemből.
A könnyem rákoppant a tengerész kezefejé1'
s mintha tűz égette volna meg hirtelen, kapta
kezét. Szinte ijedten tekintett reám.
— Főhadnagy ur sir?'
— Nem, fiam. Valami a szemembe esett. Por
szemét. . .
Vadul vágta földhöz a rohamkést.
— Az Isten verje meg azt is, aki testvérkéi
nyúl. Hiszen én is magyar vagyok . . .
Nyújtottam feléje kezemet.
— Látod, látod . . .
Azután hirtelen fölkapta a bőröndömet s ez
zel és puskatussal csinált utat a csufondáros tö:>
megen keresztül a váróterembe. Ott megkérdezte
merre utazom, hogy helyet csináljon a vonaton.
Merre? Hova? — Magam sem tudtam. Nem ,
vár már senki — csak egy fejfa. De ez vár — oda'5
megyek.
Két napi gyötrelmes utazás után egy bakonyi
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kellőleg1 egybe nem olvadva, vagy olvasztva s a
lelkészek is és világi felügyelők is egym ástól meg
lehetősen elkülönülve, közös m unkára nem e g y e 
sü ln e k , mi e g y öntudatos, h atározott közszellem
kialakulásának erős gátjáu l szolgál. Nincs meg a
természetes társadalmi érintkezés — hiányzik
ekikép a részek term észetes összetétele, az eg y e 
temes érdekek felismerése, az összetett m unkál
kodás, a kölcsönhatás és bírálat, a nemesebb k i
választódás, a nagyobbszerü munkához való
l>ensö növekedés, az értéktelen részek kiselejte
zése, az értékeseknek egyetem es kiem elése stb.
Nem mutatkozik-e ez a részlegesség néhol a tev é
kenységben kellő szabadság és intenzitás, másutt
az egyetem es egyház érdekeivel való kölcsönha
tás és a m egváltót ott viszonyokkal való számotvetés hiányában? A vallástanárok alkotm ányos
helyzetében, valamint a hitoktatásban is? Nem
érez-e a mai kor lelkészi karának szociális érzéke
a segéd lelkészek alkotm ányos helyzetének m egál
lapításában hiányt? Stb. stb.
Még sok részletkérdésre lehetne kitérni s ta
lán az alapkérdéseket is több oldatról m egvilá
gítani. E cikk írójának azonban nem tudományos
tárgyalás volt a feladata, am elyet egy egyházi
Lap keretei el nem bírnak. Inkább arra törekedett,
hogy* áldást hozó vita induljon n>eg o kérdések
körül, hogy azok, akik formailag is kötelezve

lesznek egyházunk alkotnlányrefom jjónak irányí
tásába befolyni; e kérdéseik súlyát egyénileg és
erkölcsileg is átérezzék; s viszont azok a lelkészek
és felügyelők, akik a zsinati tanácskozásban részt
nem vehetnek, mégis érezzék át, hogy ez ügyhöz
közük van és képességük, tapasztalataik arányá
ban hozzá kell eszól ni ok. Hogy összehordjuk azt az
anyagot, am elynek alapján az alkotmányreformot
helyesen végrehajtani egyedül lehetséges, — nem
egyéni, hanem egyetem es és tárgyi alapon, e g y 
részt a m eglévő viszonyokkal szám olva, másrészt
a jövőre, eszményeink megközelítésére nevelő
szándékkal.
E cikk írója szívesen viseli d a felvetett gon
dolatok kritikáját, sőt akár cáfolatát is, ha azzal
egyházunk javára, magasabb igazságra jutunk.
összefoglalva: célom az volt, hogy magasabb
szempontok iránt fogékonyabbak legyünk; hogy
alkotmányunk reformjának munkáját inegvilágitKíi a historikus, lelki jelenségeire és szükségle
teire rámutasson a pszichológus, hogy szigorúan
alkotm ányjogi, közigazgatási, kulturális, belmiszsziói, erkölcsi, anyagi s ideális feladatait és col
jait konkrét adatok összehordásával m egvitassa
az arra hivatott lelkészi és felügyelői kar, — a ne
vezett szervek tagjainak é» egyetem ének m eg
annyi vezetője és irányitója.
Kem enesaljái.

vasútállomáson állt meg velem a vonat. Valami
kor repeső örömmel ugrottam le — m ost lassan,
fáradtan kászmálódtam ki legutolsónak.
Letettem a böröndöm. hónom alá fogtam kar
dom, s m eggöm yedten álltam a vonat mellett.
Néztem az állomás zagyva közönségét. T ekinte
tem önkénytelenül őt kereste, a lelkendező, elétnsiető sudár leá n y a la k o t. . . Déli bábos d it játszott
velem az em lékezet.
Azután vártam, legalább a kis szöszke cselód leány kapja el a kézitáskám at s csillogó szem ek
kel intsen:
— A kisasszony is i*t van á m ! . . .
De senki — semmi. Csupa ismerősen ismeret
len minden. A röttvörös állomásépület megfakult,
s idegenül ment el mellettem a pléhgalléros főnök
is, akit pedig jól ismertem.
Szemlélődés közben azon vettem magamat
észre, kiürült az állomás; a vonatok elmentek, az
utasok szétoszlottak s én egyedül maradtam a
vágányok között, mint egy mcggörbült fatörzs.
Lassan, tétován indultam a kijáratnak. Keres
tem az omnibuszt. Nincsen. Kocsi sincs. Es scukisem volt, csak egy üres, csatakos tér, amelyből a
fenyves felé tekergődzött a városba vezető or
szágút.
Végre egy hordárféle vetődött oda. Kérdem:
— Elment már az omnibusz?
Mosolygott:
— Omnibusz? Talán már ol is tüzelték. Régen
volt, amikor az járt.
— Igaz. régen v o l t . .. Hát kocsi?

— Ide már azok se jönnek ki. Az öreg Weisz
fűikkoros megholt, a iia meg autón jár . . .
Nála hagytam a csomagom, elindultam
gyalog.
Valaha sokszor megjártam ezt az utat, s
ahogy ism ét agyagos sarát ta|>osta lábain minden
lépésnél, minden fánál, kanyarodénál újabb em lé
kek röppentek elém.
Késő őszi hangon busongott körülöttem a
fenyves. A városi erdő. Szivembe fogódzott ez a
hang; úgy éreztem, Valaki karomba fűzi karját,
szomorú arccal hozzám hajol s busongó mesét
suttog a temotökertökről, ahova idöelött elm en
nek azok, akiknek olyan a hangja, mint késő ősz
szel a fenyvesekké. Az ö v é ilyen v o l t . . .
E gy helyen szétnyílt a fenyves s elém jött a
hegyről leszaladó völgy, mélyén a patak, rajta
malom. Ekkor is kattogtak a kerekei, de a reája
árnyaló mogöregült harsuk csupaszon nyújtották
karjaikat az ég alatt gom olvgó ködalakok felé. —
Egyszer együtt jártunk ott lent a völgyben, nefe
lejcset szedtünk s mesét álmodtunk a boldogságról.
Tavasz volt, a malom körül illatoztak a hársak. A
yirágkelyheket méhek hörpmtgettek s fehér má
mort zsongtak sziveinkbe. Dajkadalt kattogott, a
malomkerék, lapátjáról bohón, játékosan csobo
gott., sziporkázott a patak viz. A kis faludon áll
tunk egym ásm elleit. Néztük a tovasiető patakot,
benne az ezüst, testű halacskák pajzán keringőzesé»t. És talán irigyeltük őket egy kicsit vagy na
gyon, nagyon. A patakot azért, mert szabadon
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kotmányosan biztosított, sőt korszerűen megköve
telt szabadságra van szükség. Nem kötelessé
günk-e minden lehetőt elkövetni, hogy közintéz
ményeink iránt nagyobb anyagi áldozatra köte
lezzük híveinket? Hogy az egyest az egészbe, a
gyülekezeteket és lelkészeket az egyetemes egy
házi életbe szorosabban belekapcsoljuk? Nem
kell-e a lelkészek erkölcsi jellegű tevékenységeit
éberebb figyelemmel és súlyosabb Ítélettel elbí
rálni? Nem kellene-e törvényes óvintézkedés,
hogy nagy és tekintélyes gyülekezeteknél a lelkószválasztást ne lokális érdekek, hanem a gyü
lekezeteik igazi belső érdeke döntse el? Nincs-e
példa, hogy gyülekezeti vezető, ha nem is for
mailag, de lényegileg mulasztást követ el, s e gyü
lekezetét fejlődésében megakassza? Nincs-e példa
az ellenkezőjére', t. i., hogy fejletlen öntudatu gyü
lekezet a lelkészt céltudatos munkájában gátolja?
Nem visszás-e, hogy egyetemes lelkészi karunk,
mely időnként ily kérdésekét hivatva lenne meg
tárgyalni, évenként csak egyszer, időben korlá
tozva, nem kielégítően funkcionál s Ítéletei és
megállapításai épp azoknak., akikre vonatkozik,
néha tudomásul sem jut. Egyetemes lelkészi ka
runk évenként csak pár órára találkozik súlyos
terméseztü kérdések megtárgyalására; a megol
datlan kérdések tömkelegéből csupán egy-két kér-

dést emelhet ki. De mi ez a részletmunka ahhoz
az egészhez képest, amelynek megvitatására nincs
hely, idő, pénz, alkalom és fájdalom: nincs széles
körű érdeklődés és kellő látogatottság.
Nem úgy gondolom, hogy minden fent emlí
tett esetre és körülményre törvény hozható, hív
nem, hogy a törvények megalkotásánál mind e
tényekkel számolni kell.
III.
Konkrét bajaink egyik gyökerének, talán
legmélyebb gyökerének, a korszerű kérdésekben
való tapogatódzáisnak, a zsinati anyag nem meg
felelő kialakításának az egyetemes lelkészi kar
kívánt funkcionálásának hiányát kellene tarta
nunk, ha nem tartanánk épp úgy az ily egyetemes
célok és munkák iránti, gyakran szinte egyete
mesnek látszó közönyt. A gyűlésekre és értkezletekre az utóbbi időkben mind ritkább esetté válik
ha a lelkészek és felügyelők közül valaki alkot
mányos kötelezettség, vagy más egyéni vonatko
zás nélkül megjelenik. Különösen visszatetsző a
termelő gyülekezetek lelkészeinek részvétlensége.
Alkotmányos bajaink egy másik lényeges
magyarázójának mutatkozik, hogy egyetemes
egyházunk magukban szinte zárt gyülekezetekre
tagolva s egyháztársadalmi életben egységesen

A csonttollú madár

— Ez a baj! Mindenki g y áv a. . .
Kigomboltam a köpenyem, ki a blúzom.
—Tessék levagdosni.
Tétován tékintgetett. Emelte bicskás mar
kát . . . S ahogy motoszkálni kezdett blúzom gal
lérján . . . folyóssá vált szemem megkövesült
könnye, egyetlen csepp végiggördült arcomon. A
császár k abátjáért. . . A csillagokért, amiket be
csülettel szereztem, viseltem . . . Vagy mit tudom
én, miért?! — Talán az elmúlt szép Magyaror
szágért . . . Talán a magyar testvérért, aki a ma
gyart öli, bántalmazza . . . A könny tudta: miért.
Ez ok nélkül nem csurran ki a férfiszemből.
A könnyem rákoppant a tengerész kezefejére
s mintha tűz égette volna meg hirtelen, kapta el
kezét. Szinte ijedten tekintett reám.
— Főhadnagy ur sir?'
— Nem, fiam. Valami a szemembe esett. Por...
szemét. . .
Vadul vágta földhöz a rohamkést.
— Az Isten verje meg azt is, aki testvérhez
nyúl. Hiszen én is magyar vagyok . . .
Nyújtottam feléje kezemet.
— Látod, látod . . .
Azután hirtelen fölkapta a bőröndömet s ez
zel és puskatussal csinált utat a csufondáros tö
megen keresztül a váróterembe. Ott megkérdezte,
merre utazom, hogy helyet csináljon a vonaton.
Merre? Hova? — Magam sem tudtam. Nem
vár már senki — csak egy fejfa. De ez vár — oda
megyek.
Két napi gyötrelmes utazás után egy bakonyi

Egy hegyi lakó naplója.
Irta: Porkoláb István.
Fáradtan vonszoltam magam.
— Minek is élek én már?
S irigységgel gondoltam azokra a bajtár
sakra, akik a Doberdó sziklái alatt nem tűnődtek
már semmin.
Nem láttam célját életemnek, aminthogy
ijesztőn meredt reám az egész emberi élet: van-e
egyáltalában célja?
Alkonyodni kezdett. Az állomás előtti téren
sötét árnyak mozogtak. Tengerészek. A régi
egyenruha még arra mutatott, hogy katonák, de
a rájuk törlődött piszok, a beléjük ivódott szesz
elárulta, hogy a lázadások sirálymadarai. Hányiveti testtartás, rozsdás fegyver, még rozsdásabb
szurony, a szájban szitok és fapipa: igy közele
dett felém közülök egy tömzsi, ripacsosképü.
Állj!
Élesre fent rohamkést szegzett a torkomnak.
Megálltam. Két fejjel magasabb voltam nála— Ugy-ugy, fiam. Csak vágd el a nyakamat.
Négy éven keresztül összebarátkoztam a halállal.
Leeresztette a kést, hátrább lépett.
— Nem akarom bántani a főhadnagy urat.
Csak az a sapkarózsa, meg a csillagok. . .
Keresem a tekintetét.
— Bántja a szemedet, fiam?
Zavartan nézett.
— Már mindenki leszedte .. ■
Keserűen felkiáltottam:
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kellőleg egvlie nem olvadva, vagy olvasztva s a
lelkészek is és világi felügyelők is egymástól meg1ebet ősén elkülönülve, közös munkára nem e g y e 
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természetes társadalmi érintkezés — hiányzik
ekkép a részek természetes összetétele, az egye
temes érdekek felismerése, az összetett munkál
kodás, a kölcsönhatás és bírálat, a nemesebb ki
választódás, a nagyobbszerü munkához való
l>enső növekedés, az értéktelen részek kiselejte
zése, az értékeseknek egyetemes kiemelése stb.
Nem mutatkozik-e ez a részlegesség néhol a tevé
kenységben kellő szabadság és intenzitás, másutt
az egyetemes egyház érdekeivel való ki'dcsönhatás és a megváltozott viszonyokkal való számotvetés hiányában? A vallástanárok alkotmányos
helyzetében, valamint a hitoktatásban is? Nem
érez-e a mai kor lelkészi karának szociális érzéke
a segédlelkészek alkotmányos helyzetének megál
lapításában hiányt? Stb. stb.
Még sok részletkérdésre lehetne kitérni s ta
lán az alapkérdéseket is több oldalról megvilá
gítani. E cikk írójának azonban nem tudományos
tárgyalás volt a feladata, amelyet cg}’ egyházi
lap keretei el nem bírnak. Inkább arra törekedett,
hogy áldást hozó vita induljon n»eg o kérdések
körül, hogy azok, akik formailag is kötelezve

lesznek egyházunk alkotniányreformjának irányilásába befolyni; e kérdések súlyát egyénileg és
erkölcsileg is átérezzék; s viszont azok a lelkészek
és felügyelők, akik a zsinati tanácskozásban részt
nem vehetnek, mégis érezzék át, hogy ez ügyhöz
közük van és képességük, tapasztalataik arányá
ban hozzá kell szóiniok. Hogy összehordjuk azt az
anyagot, amelynek alapján az alkotmány reformot
helyesen végrehajtani egyedül lehetséges, — nem
egyéni, hanem egyetemes és tárgyi alapon, egy
részt a meglévő viszonyokkal számolva, másrészt
a jövőre, eszményeink megközelítésére nevelő
szándékkal.
E cikk Írója szívesen viseli d a felvetett gon
dolatok kritikáját, sőt akár cáfolatát is, ha azzal
egyliázunk javára, magasabb ig:izságra jutunk.
összefoglalva: célom az volt, hogy magasabb
szempontok iránt fogékonyabbak legyünk; bog}’
alkotmányunk reformjának munkáját megvilá
gítsa a historikus, lelki jelenségeire és szükségle
teire rámutasson a |>szichológus, bog}’ szigorúan
alkot Hiányjogi, közigazgatási, kulturális, belmiszsziói, erkölcsi, anyagi s ideális feladatait és cél
jait konkrét adatok összehordásával megvitassa
az arra hivatott lelkészi cs felügyelői kar, — a ne
vezett szervek tagjainak és egyetemének meg
annyi vezetője 6« irányitója.
Kemenesaljái.

vasútállomáson állt meg velem a vonat. Valami
kor repeső örömmel ugrottam le — most lassan,
fáradtan ká^zmálódtam ki legutolsónak.
Letettem a bőröndöm, hónom alá fogtam kar
dom, s meggömyedtcn álltam a vonat mellett.
Néztem az állomás zagyva közönségét. Tekinte
tem önkénytelenül őt kereste, a lelkendező, elémsiető sudár leányalakot. . . Délibábosdit játszott
velem az emlékezet.
Azután vártam, legalább a kis szöszke cselédleány kanja el a kézitáskámat s csillogó szemek
kel intsen:
— A kisasszony is bt van á m !. . .
De senki — semmi. Csupa ismerősen ismeret
len minden. A röttvörös állomásépület megfcikult,
s idegenül ment el mellettem a pléhgalléros főnök
is, akit pedig jól ismertem.
Szemlélődés közben azon vettem magama:
észre, kiürült az állomás; a vonatok elmentek, az
utasok szétoszlottak s én egyedül maradtam a
vágányok között, mint egy meggörbült fatörzs.
Lassan, tétován indultam a kijáratnak. Keres
tem az omnibuszt. Nincsen. Kocsi sincs. Éa sonkisem volt, csak egy üres, esatakos tér, amelyből a
fenyves felé tokergödzütt a városba vezető or
szágút.
Végre egy hordárféle vetődött oda. Kérdem:
— Elment már az omnibusz?
Mosolygott:
— Omnibusz? Talán már el is tüzelték. Régen
volt, amikor az járt.
— Igaz. régen v o l t ... Hát kocsi?

— Ide már azok se jönnek ki. Az öreg Weisz
íutkkcros meglialt, a ha meg autón jár . . .
Nála hagytam a csomagom, elindultam
gyalog.
Valaha sokszor megjártam ezt az utat, s
ahogy’ ismét agyagos jyirát taposta lábam minden
lépésnél, minden fánál, kanyarodómii újabb emlé
kek röppentek elém.
Késő őszi hangon busongott körülöttem a
fenyves. A városi erdő. Szivembe fogódzott ez a
hang; úgy éreztem, Valaki karomba fűzi karját,
szomorú arccal hozzám hajol s busongó meset
suttog a temetökertökről, ahova idöelött elmen
nek azok, akiknek olyan a hangja, mint késő öszszcl a fenyvesekké. Az övé ilyen v o l t . . .
Egy helyen szétnyílt a fenyves s elém jött a
hegyről leszaladó völgy, mélyén a patak, rajta
malom. Ekkor is kattogtak a kerekei, de a reája
árnyaló megöregült harsak csupaszon nyújtották
karjaikat az ég alatt gom oly gó ködalakok felé. —
Egyszer együtt jártunk ott lent a völgyben, nefe
lejcset szedtünk s mesét álmodtunk a l>oldogságrol.
Tavasz volt, a malom körül illatoztak a hársak. A
yirágkelyheket méhek hörpintgették s fehér má
mort zsongtak sziveinkbe. Dajkadalt kattogott a
malomlkerék, lapátjáról hollón, játékosan csoImigott, sziporkázott a patokviz. A kis faludon áll
tunk egymásmelleit. Néztük a tovasiető patakot,
benne az ezüst testű halacskák pajzán keringőzését. És talán irigyeltük őket egy kicsit vagy na
gyon, nagyon. A patakot azért, mert szabadon

sülnek, m i e g y ö n tu datos, h atározott közszellem
kialakulásának erős gátjáu l szolgál. Nincs meg a
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Akire érdemes emlékeznünk
Megint kevesebb lett eggyel azoknak a száma, kik
a nevelés, mondhatnám népnevelés, sőt: nemzetnevelés
fárasztó munkájában találták meg a maguk életének fo
gyón yörüségét . .. A Pósch Károlyok a gyermeket, aki
ket reájuk bíznak nemcsak a magas és bölcs pedagógia
elvei szerint nevelik, hanem mindenek felett a legmagasztosabb szeretet jegyében. A Pósch Károlyok e két kövt*
telményt oly pompás összhangba tudják hozni, hogy a
kezük alól kikerült drága kincsek valóban is koldusok
lesznek: Isten és az emberek elő tt...
Pósch Károlytól halottam egy alkalommal, hogy a
hazának és egyháznak tetőtől talpig igaz és nemes em
berekre van szüksége. Nevelésnél jól jegyezzük meg: szív
és jellemképzés a fődolog. Ez egyszerű igazságból a nagytudósok is sokat tanulhatnak!
Különös, amint leírtam Pósch Károly nevét, kiesett a
toll a kezemből. .. Erősen gondoltam Reá. Febr. 26-iki
estélyemről, amikor menni készült, a fürgelábu igriceim
kezébe nyomtak egy újabb meghívót márc, 2-ára, vallá
sos estély után szeretetvendégség. Én vagyok a legöre
gebb .igric, elmegyek, okvetlenül elmegyek erre a far
sangi mulatságra, mert „én ottan mókázni akarok!“
mondotta. 28-án már halott volt, márc. 1-én fagyos föld
ben elhantolva. Nekem nem volt kedvem márc. 2-án,
hiányzott mellőlem az igaz ember, a fiatatlság hűséges ba
rátja.

mehetett oda, ahol várta a párja, a nagyobb folyó,
a halacskákat pedig“ azért, mert senkisem tiltotta
meg' nekik, hogy boldogok legyenek, hogy szeret
hessék egymást.
Néztük a malmot, néztük egymás szemének
mélységét.
-— Ha te lennél itt a molnárlegény!. . . —
mondta ő.
— Ha lennél itt a molnárleány!. . . — mond
tam én.
S ajkamon dal fakadt:
Megőrölném hófehérre búzátok — süthetnél
az esküvőnkre kalácsot. . .
Dal fakadt akkor — bus sóhaj kelt most,
amint fáradt léptekkel fölértem' a dombtetőre s
elém állt a város sok-tornyos- vázlatképe.
Lázakemósztette szivem zakatolni kezdett.
Megálltam. Kardomra támaszkodtam. Tekintetem
beszaladt az utca torkán át a Vásártér négyszö
gébe és simogatóan szerződött egy kis földszintes
fehér házikóra. Négy ablak sugározta vissza sze
mem megtört^ révedező fényét, s úgy tetszett, ki
nyílik az egyik, a legkedvesebb és fehér ruhában,
a virágos vázák közt meg'jelenik ö, a mirtuszkoszorus Május . . .
Álltam. Ajkiam megnyílt, szemem félig lecsu
kódott. Kitörtem a karom, mint aki gyönyörűsé
ges álmokat lát.
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Aki ismerte Pósch Károlyt és ismeri a magyar nyelv
bűbájos szavait, nem fogja különösnek találni megálla
pitá,sómat: Pósch Károlynak mókázás volt az életfelfo
gása. És csodálatos dolgokat tudott az életfelfogással
produkálni úgy a nagyok, mint a kicsinyek között. Iro
dalmi munkássága Répcelakon, Grinádon, Pozsonyban,
Budapesten széles barázdákba lettek elhintve; szerkesz
tett naptárakat, gazdasági folyóiratokat, kitünően ismerte
a szőlő betegségeit, a gyümölcs, gombák felismerésében
páratlan volt, az „Iskola Urániá“-jával nagy nevet szev
zett magának. Állandóan rendezett estélyeket, mesedélutánjai, miket a Vígszínházban, a Népoperában ren
dezett hosszú időkig, utolérhetetlenek lesznek. Jelen év
elején jelent meg „Utam a gólyafészek körül“ cimü érde
kes könyvecskéje, mely magasabb körök érdeklődését is
felkeltette. Nagyon sokat lehetne róla irni és mondani.
Igric estélyeimen ismertem öt meg, ha hirtelen szükség
volt valakire, már ment is a pódiumra: előadás, szavalat,
mese, komoly, vig, mindegy volt neld. Tervezgettük: sok
helyre kell még elmenni! ... lelkesíteni...
De már végleg elhagyott. Az örkkévalóságban találta
meg a maga bizonyos, minden jutalomra méltó körét: a
néptanítók lelki rétegét! Én hiszem, hogy a jóságos Isten,
üdvözítőnk tanítása szerint ezeket a legmagasztosabb
dicsőségben részesíti, mert nem csak eggyel tesznek jó t..
az ő kicsinyei iközül. Hiszem, mert közöttünk van az én
jó édesapám is, aki elsőbben másokat nevelt Isten dicső
ségére — 40 esztendőkön át s azután minket nyolcunkat,
akiket árváknak hagyott i t t . ..
Pósch Károly iskolájába benéztem — a temetés nap
ja után, sírva emlékeztek reá kicsi tanítványai, soh‘ sem
fogjuk tudni őt elfelejthetni — mondották az apTÓ em
berek: de még kevésbé azok hatan, akiket nagyon árván,
nagyon szegényen hagyott itt. Az özvegy és az öt árva.
ők is azt rebegik: legyen áldott emlékezete ! ...
Szuchovszky Gyula.

Az ostffyasszonyfai fegyelmi szabályzat
(Hozzászólás.)
Olvastam lapunkban az ostffyasszonyfai fegyelmi sza
bályzatot, azután olvastam Sztehló Kornél cikkét. Legyen
szabad a kérdés lényegéhez hozzászólnom.
Hogy a gyülekezetnek joga van ilyen szabályrende
letek megalkotására, azt hiszem ahhoz szó nem férhet,
már azon egyházi alkotmányos alapelvünknél fogva is,
hogy egyházunkban minden jognak forrása a gyülekezet.
És "az idézett 16. §-ra való hivatkozás is jogos, mert a
gyülekezet is egyházi hatóság; mint ilyennek joga van a
legközelebbi egyházi hatóság, az egyházmegye jóvá
hagyása mellett szabályrendeletet alkotni. Az idézett
paragrafusban nincs arról szó,».hogy közigazgatási kér
désben lehet csak szabályrendeletet alkotni, a megszorí
tás az, hogy a szabályrendelet a felsőbb hatóságok sza
bályrendeleteivel sérelme nélkül hozassák. Tehát azt kell
megvizsgálni, hogy az idézett gyülekezeti szabályrende
let beleütközik-e egyházi alkotmányunkba vagy éppen
egyházunk szellemébe?
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Egyházi alkotmányunkba azért nőin ütközik, mert
már ez is ismeri a fegyelmi vétséget. Itt a gyülekezőt
tehát a zsinati törvényben meglevő és biztosított fegyel
mező hatalmat a maga köreben a maga speciális viszo
nyaira alkalmazza.
Evangélikus egyházunk szellemével nem ellenkezik a
hívek fegyelmezése, mert egyházunk története bizonyítja,
(Payr Sándor egyetemi tanár ur tudná legjobban kimu
tatni) hogy Luthertől kezdve hosszú ideig a hűtlen, cé
géres és botrányt» életű egyház tagokkal szemben a gyü
lekezeti fegyelem gyakoroltatott sokszor talán drasztikus
módon is. És nem kell a középkorig visezamennünk a
gyülekezeti fegyelem példáit illetőleg.
Az ostffyasszonyfai szabályrendeletban excommuntcatioról nincsen szó, hiszen még a hűtlen és judáalelkü
reverzalista sem záratik ki az egyháztagok sorából, láto
gathatja az istentiszteletet, áldozhat készségévé.], támogat
hatja az egyházat. Tehát minden kötelék, mely egyházá
hoz köti, nem szakittatik szét.
Hogy a lelkiismereti szabadságra valami bűn és áru
lás elkövetésének mentegetésére, hogyan lehet hivatkozni,
nem tudom megérteni. Mert ha úgy gondolkodunk, akko.
oda jutunk, ahová a reformáció-korabeli parasztlázadás
hívet kik a hit ée lelkiismereti szabadságot úgy értelmez
ték, hogy nekik most már mindent szabad: rabolni, ölni.
fosztogatni, lázadást szítani stb. Luther maga fogtaát el
ír nük a legerélyesebben állást. Hova jutnánk, ha a lelkiismeret, szabadságot szabadsággá engednénk fajulni. Elég
volt már eddig az u. n. luteráiiusos lágymelegségből. Ne
magyarázgassunk ki igy is — úgy is valamit. Legyünk
határozottak. Vagy-vagy. Jézus is azt követeli: a ti be
szédetek legyen úgy-úgy; nem-nem. A* kétél tűséget és
kétértelműséget hagyjuk már egyszer el. Akinek nincs
takargatni valója, az nem fél a fegyelemtől.
Hogy a reverzálisi, adó nevét a szószékről ki kell hir
detni, nagyon helyes. Egy-két példa statuálása elég lesz
ahhoz, hogy a hívek ne lépjenek a könnyelmű árulás
útjára. Vagy periig hibáját azzal igyekszik jóvátenni,
hogy más vállású házastársit saját vallására téríti; ami
egy az evangéliumi világosság gyermekének — ha kissé
akarja — nem olyan nehéz.
A reverzálist adóval szemben a harangok ée az egy
házi temetés megtagadása is helyes ée eredményre v«
zető lesz. Ha megteeszük csak egy-két eesthen is, a jö
vtre való áldásos hatása egyházunk javára nem fog elma
radni. Mert ki az. aki a fegyelmi, büntető eszközökkel ns
akarna használni egyházunknak? Vagy éppen ki az. aki
ártani akarna? Amint az okos szülő nemcsak szereti, de
meg is bünteti gyermekeit, mert javukat akarja ée igy
tesz velünk a szerető menyei atya: a jó Isten ie; miért
ne tehetné ezt az létén, az evangélium egyháza hiveive!,
gyermekeivel szemben?
Az Úrvacsorától való eltiltást nem helyeslem. Talán
az úrvacsora vétele közben, mikor evangélikus testvé
reivel, talán barátaival, régi iskolatársaival együtt térdel
le az oltár zsámolyára, egy kebelyből issza az Umax
szent vérét, érlelődik meg benne az elhatározás, hogy’
fiatalos hévvel elkövetett hibáját most jóvá teszi, család
ját egy vallásuvá igyekszik tenni egyháza javára.
A reverzálist adók gyermekeit Iskoláinkból vissza
utasítanunk szintén nem szabad. A fogékony gyermek
lelkét az evangélikus ének, a Luther kátéja, az evangé
likus szellem a maga számára foglalja le, és az evangé
likus szellemet világnézetévé teszi. Ebből — akármi lesz
a gyerekekből — egyházunkra kár nem származhatok.
Az sem következetes, hogy vegyes házasság eseten
csak áttérést követeljünk, de reverzálist nem. A kettőt
nem lehet elválasztani. A reverzális követelése éppen
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olyan fontos, mint az áttérésé. Reverzális ve vés után
könnyű az áttérés, ha évek után is. Az áttérés követelésé
nél nagy eredményekre nem számíthatunk; de nekünk az
evangélium népének reverzálist vennünk nem nehéz, ha
csak egy kissé akarjuk is. IVrsze öntudatos evangélikus
népet kell nevelni. Ahol alkalmas a talaj, a többit el vég/.l
az evangélium.
•
Saját szerű, hogy valaki evangélikus létére azt tudja
mondani saját egyháza nem offenzív, hanem defenzív
munkájáról, hogy’ a kér. egyházak közt ellentéteket szil.
Mit szó! az illető a katolicizmus meg nem alkuvására,
mHy a vegyes házasságot — melyet nem ö köt össze —
ágyassagnak nevez s a belőle származó gyermekeket pe
dig törvényteleneknek.
Elég volt a se hideg se meleg liberalizmusból. Ne le
gyünk álpróféták! Legyünk gerinces, öntudatos evangé
likusok!
Gaál József.

EGYHÁZI ÉLET.
A Luther Szövetség ezévi első estélyén, február hó
29-én — dr. Kaffav Sándor püspök közbejött betegsége
miatt — báró Podmaniczky Pál lelkész tartott előadást.
Előadása tulajdonképpen bevezetés volt ahhoz az előadás
sorozathoz, amelyen a püspök ée nevezett finnországi ta
pasztalataikról fognak beszámolni a szövetség estélyein.
Az előadó a reformációnak Finnországban való elterje
désével kezdte előadását, s ily egyháztörténeti összefog
lalás után néhány vonással rámutatott a finn evang. egy
ház mai állapotára és külsőleg ismertette a tampered fé
nyes konferenciát. — Az előadás végén dr. Rásó Lajos
szövetségi elnök köszönetét mondott az előadónak, egy
szersmind felhívta az egybegyükek figyelmét a Szövet
ség hatályosabb erkölcsi támogatására. — Az előadások
péntekenként folytatódnak.
A Deák-téri Ev. Leányegyesület március hó 2-án
est«
órakor a polgári leányiskola dísztermében szép
sikerű vallásos estélyt tartott, amelyen dr. Kirchknopf
Gusztáv lelkész „Női sors és női feladat a kér. egyház
történetében** címmel mindvégig lebilincselő, igen éTtékes
elöadiet tartott. Az előadáson kívül szép ének- és zenwszámbnn gyönyörködött a hallgatóság, báró I’odmaniczky
Pál lelkész pedig biblia-magyarázatot tartott. — A leányegyesület legközelebbi vallásos estélyén dr. Kirchknopf
Gusztáv kákész előadását folytatni fogja.
Tea-estély a konfirmáltaknál. A Konfirmált Ifjúság
február hó 9-én tartotta tea-estélyet. Általánosságban
megállapíthatjuk, hogy nem volt még, vagy ha volt is,
nagyon régen volt — a Konfirmált Ifjúságnak ilyen láto
gatott, ennyire kedélyes, oly sokat ée értékeset adó teaestélye. A nagy termet megtöltötte a nagyszámú közön
ség, melynek soraiban mind a szülőket, hozzátartozókat,
vendégeket, mind az ifjúságot egyformán képviselve lát
tuk. Nyolc óra volt, amikor a terített asztalok mellé tele
pedett ifjúság a tea elfogaysztása előtt és után a követ
kező változatos műsort hallgatta végig: dr. Cscngődy La
jós elnök üdvözlő és megnyitó szavai után Husnyák La
jos szavalta Végvári egyik hazafias költeményét utána
Fridrich Ilonka szavalta nagy tetszés közepette Petőfi
Jövendölés c. költeményét, majd Egei Ilonka mély klaszszisu zongoraszáma u/tán Ratatics Sándor monológszerü
tréfás előadása következett, majd végül a sort méltón
zárta be Elekes Imre Boldizsár orvostanhallgató szava
lata, aki Kozma Andor egyik legszebb versével aratott
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zugó tapsot. A rnüsoT lepergése és a tea elfogyasztása
után az egyesület titkára, a jelenlevők legnagyobb mu
latságára egy talált hajtüt árverezett el — amerikai
módszerrel — s ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy az egye
sület bevétele e tea-estély alkalmával 86.000 K legyen.
A társaság ezután még a késő esti órákig együtt maradt
s a legmeghittebb vidám hangulatban töltötte el az
estét.
Farsangi bohóságok helyett komoly érzelmeket keltő
szeretetvendégséget rendezett f. hó 2-án az Ifj. Thurzó
György Egyesület. A szellemiek mellett volt bőséges
táplálék a test számára is, melyet megértő, áldozatkész
s főképpen szegény emberek hordtak össze az iparos if
júság számára, melyért ezen helyről is hálás köszönetét
mond Szuchovszky Gyula, az ITGyE ügyv. elnöke.
A XVI. század keresztyén jelleme

Magyarországon

címmel tartott előadást Hamvas József iró, volt pozsonyi
lyceumnak tanára, az Ifjúsági Thurzó György Egyesület
márc. 2-iki vallásos estélyén. A tudós tanár párhuzamot
vont a mai időkkel: csak ismétlődik a XVI. század ma
gyar történelme---- De a szenvedések mélyében látja
már az újjászületés fürdőjét is — a hit újjáalakító erejé
ben. Csak legyen távol a csüggedés és a kétségbeesés...
Az illusztris előadást kisérő számokból Tomcsányi Kató
imádsága és a szeretetről való előadása, Szuchovszky
Bertalan vallástanitó orgonajátéka, Windt Ilona tanítónő
szavalata, Mosonyi Jenő hegedű, Dallos Antalné gitárcitera játéka. Nagy Margit pompás éneke, mind-mind
mély hatást gyakorolt a jelenvoltakra. Szuchovszky
Gyula: Beszélgetés egy munkással c. munkája megrázó
képet mutatott a mai idők áldatlan viszonyairól, — me
lyet Krick György, ITGye tag olvasott fel. Dr. Tom
csányi Vilmos Pál, ny. igazságügyminiszter az iparosság
között folyó munkát látva, őszinte elismerését nyilvání
totta az estéy rendezőjének.
Iktatás. F. hó 2-án iktatta ke Blatnicaky P. esperes
Bényén Doleschall Lajos, volt bánáti esperest és lajosfalvi lelkészt, kit a szerb rémuralom és tót árulás szintén
elűzött, uj lelkészi hivatalába. Úgy a lelkészt, mint egy
házközségét melegen üdvözöljük, hogy révpartra jutot
tak. Áldás és béke közös munkásságukra.
Az abaujszántói ág. h. ev. egyházközség gyönyö
rűen sikerült vallásos estét rendezett febr. 24-én. Az estély
más terem hiányában a templomban folyt le, mely a nagy
hideg dacára is egészen megtelt evangélikus és más fele
kezetű hallgatósággal. Az estély fénypontja Duszk Lajos
miskolci lelkész előadása volt, ki „Nemzeti vereségeink“
cim alatt megrázó vonásokkal mutatott rá a mohipusztai,
várnai, mohácsi, világosi stb. vereségekre és a múltból
merített tanúságokból igazi hazaszeretetre buzdította hall
gatóit. Az előadás előtt a Dunántúli énekeskönyv 430. sz.
énekét énekelték, Plachy Viola imádkozott és Lakó Margitka
szavalta el mély hatással Sántha Károly „Édesanyánk“
cimü pályanyertes gyönyörű költeményét, mely nemrégi
ben jelent meg az Ev. Lapja valamelyik számában.
Utána Kovács Gizella, Kacska Karola, Erőss József és
Weisz József énekelték el Main P. Hubert „Fogjad ke
zem“ cimü quartettjét Czékus Gabriella orgonakisérete
mellett, gyönyörű összhanggal és szép technikával. Ez
után Pellik László szavalta el Vargha Gyuláné „Győze
lem“ cimü költeményét mély lendülettel és Varga László
helyi lelkész mondott alkalmi záróimát és áldást az egybe
gyűltekre. Az estély a Hvmnusz eléneklésével ért véget.
Offertoriuma 82.250 koronával gyarapitotta az egyház
község Harangalapját.
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A békéscsabai ev leányegylet márc. 1-én a buda
pesti énekkarok közreműködésével gyönyörű estélyt ren
dezett, Az estély programmja a következő volt:
Az estély jövedelme 8 millió korona volt, melyből
2 millió jutott az egyetemi hallgatók tandijának fedezé
sére. Az anyagi sikert csak az egyetemi énekkarok, pre
cíz, fegyelemezett módon előadott énekszámai múlták
felül, kitörölhetetlen nyomokat hagyván nemcsak Békés
csaba, hanem Békésmegye minden részéből összesereglett hallgatóság szivében, lelkében. Több számot kellett
megismételniük. A közönség alig-alig akarta elhagyni a
zsúfolásig megtelt színházat. Nagyban hozzájárult a
hangverseny sikeréhez Illéssyné Mayer Margit dr. mély
hatást keltett gyönyörű éneke, aki szűnni nem akaró
tapsban részesült. A programm kiemelkedő pontja volt
dr. Kell Lajos ev. főgimn. igazgatójának hatalmas gondo
latokat tartalmazó prologja, melyet Hosszú Maca adott
elő igaz magyar érzéssel és temperamentummal.
Az egyetemi énekkarok másnap a nagytemplomban
megtartott magyar istentiszteleten is részt vettek s el
énekelték „Dicsőit Téged nagy égi teremtő“ s az „Ur
nák napja“, e gyönyörű, az áhítatot és vallásos érzést
emelő darabokat. Kereszty Jenő hires karmester és orgonamüvész úgy az énekkarok vezetésében és az orgo
nán való játékában tanujelét adta annak, miszerint az
istentől nyert talentumokat nem ásta el, hanem bőven
kamatoztatja úgy Isten dicsőségére, mint magyar hazája
javára. Vivat ad multos annos“. Dr. Goll Aladár hírlapíró
az énekkarok t. b. elnöke szintén lejött Csabára, hogy
megkapó módon elmondja nekünk, hogy azt miként indul
tak volt el az- egyetemi énekkarok 1923 júniusában a
testvér túrán és észt nép közé, hogy ott is hirt, nevet
szerezzenek a magyar névnek és becsületet a magyar
dalnak. Az egyetemi énekkarok, kitűnő vezetőjük és t. b.
elnökükkel együtt ugyanaznap délután 5-kor a főgimná
zium tornatermében ifjúsági előadást tartottak, arra
buzdítván a magyar nemzet jövendőjét biztosító ifjúsá
got „Küzdj, bízzál és higyed, hogy: Nem, nem, soha sem
.lehet Árpád földje másé, mint azé a magyar nemzeté,
amely ezer esztendeje itt élt, itt vérzett s igy joga van
ahhoz, hogy Kárpát fáját, bércének aranyát, vasát, Adria
halát ő dolgozza fel, ő élvezze.“ A magyar istentiszteleten
Jakabfi György szónokolt, rámutatván arra, miszerint „A
musica sacra“ éppen úgy mint a dal istentől nyert felsé
ges adomány, ellenségeink jóvátételben mindent elvehet
nek, de ezt nem vehetik el, mert mi énekelünk s énekelni
fogunk s kérjük a mi Istenünket, akinek atyai keze ezer
éven át átölelve tartotta ezt az országot, legyen segítsé
günkre abban, hogy visszaszerezhessük azt a mi a miénk,
mert ehhez jogunk van.
A pápai evangélikus diákszövetség febr. 17-én
nyilvános estélyt rendezett a következő műsorral: 1. Re
pülj fehér galamb Gyula diáktól. Szavalta: Szabó Kálmán
Vili. o. t.. 2. Vonós-négyes Sehumantól. Játszották: Ko
vács István VIII., Fuhrmann Mátyás VIII., Bauer Béla
VII.. Boda István V. o. főgimn. tanulók. 3. Isten hatalma.
Fövenyessy. Énekelte: Bauer Béla zongorán kiséré Mol
nár Juliska. 4. Máért van szükség ifj. egyesületekre? Sza
badelőadást tartotta: Fadgyas Aladár. 5. Opera-részletek
Mendelssohn, Beethoventől. Hegedű-szóló.
Játszotta:
Bothár Vilmos VII. o. t. zongorán kisérte: Kovács Ilonka.
6. Mi nem feledhetünk. Szakmáry I.-tól. Szavalta: Por-
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koláb Gyula VII. o. t. 7. Irredenta dalokat énekelt Murgács Kálmántól. Kovács Iván VI. o. t. zongorán kitérte:
Nief Jenő VI. o. t. 8. Hajdanában tőrt. korkép l felv.
Előadták: Ormányné: Szüli Ilonka, Ormány: FUlöp Dez.«*>
VI. o. t., I^othia a lányuk: Király Gizus, Naháczv ifjú
nemes: Szabó Kálmán VIII. o. t.. íród fák: Bándy Géza
VII. o. t., Szobalányok: Szüli Ida, Nagy Nelly.
Ágfalva. Az evang. ifjúság felbuzdulva a szép sike
ren február 2., 3. és 7-én összesen ötször ndia elő Sebőitz
Ötlön esperes betanításába! Carl Morré neves színmüvet.
A darab ugv mély erkölcsi irányzatával, mint finom hu
morával mély benyomást gyakorolt a nagyszámú néző
közönségre, mely színig megtöltötte a szép tágas iskolatermet. A bevétel 1,884.000 K volt, miből egy és félmilió
csatoltatott a harangalaphoz, amely összeg értéktartóan
helyeztetett el.
A zalaegerszegi evangélikus egyház felügyelőjének
beiktatása. Az evangélikus templomban a múlt héten ik
tatták be hivatalába dr. Kovács János törvényszéki bí
rót, ódor Géza pénzügyigazgató, v. felügyelő örökéin*.
Az ünnepély istentisztelettel kezdődött, mely után ün
nepi közgyűlés volt. A közgyűlést Imnkett követte.
A várpalotai evang. gyülekezeti**!! nz 1923-ik éviién
született 25 gyermek, konfirmálva lett 24 gyermek, házas
ságot 8 pár, közülük 2 pár egyházunk javára adott reverznlist. Meghatak Várpalotán és Csurgó filiáhan össze
sen 27-en: a szülöttek száma eggyel kevesebb, a halot
také öttel több, mint az 19?2-ik évben. Egyház! szertartás
mellőzésével sem születés, sem házasságkötés, sem teme
tés nem történt.
Adomány. Hampel József államtitkár fia esküvője
alkalmából 200.000 (kettőszázezer) koronát ajándékozott
a Luther Otthon céljaira. A szép cselekedet önmagákul
hordozza a maga jutalmát. Vivant sequentes!
Adományok a vecsési missziónak. Egy magát meg
nevezni nem akaró budapesti ékszerdoboz-készítő a ve
csési missziói egyház szentedényeihez egy igen értéke«
kazettát adományozott. Johnson Gisle norvég lelkész úr
tól kb 100 példányt kapott missziónk a norvég misszió
lapjaiból, s ezek árából befolyó összeg missziói egyhá
zunk céljaira fog fordittatni. ^A jókedvű adnikozót szó
réti az Ur‘;. ö áldja meg az adományokat és az adomá
nyozókat egyaránt.
Az első fecskék. A múlt év pünkösdjén megalakult
vecsési missziói egyházban most kezdődött meg az első
konfirmandusok oktatása. Közölje velük a Szentlélek
Isten Krisztus tanítványainak lelki erejét, hogy evangé
likus egyházunk hithü, áldozatkész, egyház- és hazasze
retetben példás fiakat és leányokat nyerjen bennük!
Külföldi hirek. Az első társad, tud. tanfolyamot ren
dezték theologusok számára Spandauban f. évi jan. 25—
30-án, amelynek szellemi vezetését Brunstäd erlangeni
tanár vállalta, ki 6 nagyobb előadásban ..Németország és
•a szocializmus“ címmel értekezett. Főtárgya a hivő ke
resztyén ségnek élő viszonya volt a kultúrához, tudo
mányhoz, néphez, nemzethez, államhoz és gazdasághoz
(tőkéhez is), mely utóbbinak főleg keresztyén felelősségi
jellegét vitatta az élő és szolgálatos szeretet akaratélctéten. Schweitzer és Schreiner az evangéliumnak a nagy
városi tömegben való viszonyát fejtegette. Végül Zöllner
Uhlhorn, Nathusius és Wendland müve szellemében az
egyház szellemi feladatait ismertette, amelyben főleg azt
hangoztatta, hogy nem szociális politikát, hanem szociális
szeretetszolgálatot kell folytatnunk az egyházban. — Az
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eisenachi vihlgkonvont tájékoztató és tudósító hivatalt
állított fel, amelynek szervezése és vezetése Moohrnd,
Stange, Jorgensen és Pehrsson tanárokra van bízva. Ez
Pgyaéges orgánumra nagy feladat vár a közel jövőben.
Lipcsében Luther filmet (nálunk Luthcrmotinak hívnák)
szerveztek a müncheni nemzeti színház első művészei
vel. amelyhez a «szöveget Scheel tühbrgiai tanár, ismert
nevű Luthertudós irta. Forrásunk is ízléstelennek tartja
p. o. a fiatal Luther szerelmi viszonyának előadását, mely
sértő a kér. érzületre. Bizonyos dolgok nem filmnek
valók. Mélységes szomorúsággal olvassuk, hogy a Disselhoff vezetése alatt álló kaiserswnrthi dkkonlsszaintézel
a maga kétezer tagjával nagy válságba jutott. 20 ezer
dollár szeretet adományra volna még szüksége, hogy f év
tavaszáig az élelmiszert és fűtőanyagot beszerezheese. Ha
itt sürgősen nem segítenek, a német evang. keresztvémségnek ez a legnagyobb szeretetmüve is összeomlik. De
akkor Pál apostol szeretetbimnusza szerint mit ér a mi
ovang. keresztvénségünkV ,.Zengő ércet és pengő cimbal
mot“.
Sz.
Kopcsó János, nyíregyházai ev. hitokt. lelkésztest
vérünk eljegyezte Bánszky Icát. Isten áldása legyen e
szivfrigven is.
A Deák-téri Luther Szövetség ifj. szakosztálya f. hó
1-i farsangi estje iskolai gyász miatt elmaradt. Helyette
ifjúsági összejövetel volt.
A Deák-téri Luther Szövetség ifj. szakosztályának
vezetősége ezúton értesíti tagjait, hogy legközelebbi őszszejövetlét f. hó 15-én, szombat este 7 órakor tartja a
Deák-téri díszteremben.
A Pestújhelyi Ev. Ifj. Egyesület f. hó 16-án, va-^árnap d. u. vallásos estéin rendez Pestújhelyen. Az egye
sületnek, mely nemrég alakult meg, ez lesz első nagyobb
nyilvános szereplése. Az estély iránt egész Pestújhelyen
nagy az érdeklődés. Vendégeket a rendezőség szívesen
lát.
Ébrednek Oroszországban Is. Tichow metrojtolitát
az orosz szovjet halálraítélté, mert az orthodox egyházvagyonát nem volt hajlandó kiadni a „A Örösuralom rab
lóinak“. Az ítélet végrehajtását a világ keresztyén népei
nek felzúdulása megakadályozta. Most Tichow <a moszk
vai székesegyházakban naponkint prédikál a folt ton
növekvő tömegek előtt. Különösen a munkások és vörös
katonák hallgatják, akik közt kezd terjedni a vallásos
ébredés.

Konfirmációhoz!
Raffay Sándor dr.
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A pápai evangélikus leányegylet vasárnap, február
24-én műsoros estét tartott a németországi nyomor eny
hítésére a 'következő programmá]: 1. Hulló csillagok. Élő
kép. Alakították: Jamniczky Manci, Kayser Iliiké, Király
Giziké. Szuh Iduska. Az élőképhez énekelt saját zongorakísérete mellett: Hütter Anna. 2. Inczédy László: A
nővér. Szavalta: Szarka Ferenc. 3. A föld fejlődése. Sza
badd előadás. Tartotta: Fejes Zsigmond tanár. 4. Hegedű
szóló. Játszotta Vintze József tanár, Hatvani Lajos zongoraikiséretével. 5. Vörösmarty Mihály. A honszeretet.
Szavalta: Kőrös Ilus. 6. A dalnok álma. Élőkép. Alakítot
ták: Hütter Annus, Lengyel Annus, Mayer Idus, Király
Ilonka. Az élőképet zongorán kiséri Nagy Pál. 7. Reggeli
harangszó. Zenequartett. Játszották: Kováts István, Fuhr
mann Mátyás, Bauer Béla, Boda Láiszló. Befolyt 300.000
korona. A szép műsor minden száma gazdagította a lel
ket. Az élőképek pazar és művészi kivitele a fáradhatat
lan leánykezek munkáját dicséri. — Az estély fényes
sikerét Kluge Margit és Irma, Somogyi Vilma, Hütte*Anna buzgó és lelkes rendezésének köszönhette.
Pályázat. A most anyásitott mendei egyházközség
lelkészi állására. Javadalom: 1. Készpénzben évi 100, az
az egyszáz korona, mely összeget az egyház pénztára
előleges negyedévi részletekben 10 q (tiz métermázsa)
rozs árának megfelelő értékben köteles a lelkésznek ki
fizetni. 2. Gabona járandóságban páronként 10 (tiz) liter,
házanként 5 (öt) liter, magyar holdanként 1200 négyszög
öl) akár a tulajdonos maga gazdálkodik, akár földjét
bérlet utján hasznosítja, 1 (egy) liter rozs, melyet a
gondnok szed be és október 1-ig ad át. Amely egyház
tag nem termelő, az a rozsot a fizetés napján érvényben
álló tőzsdei középáron a fuvar leszámításával válthatja
meg. 3. 16 (tizenhat) kait. hold és 1099 négyszögöl szántó
föld, mely után minden néven nevezendő adót az egyház
gyülekezet fizet, a munkáltatás a lelkész terhét képezi.
4. A közlegelőnek 8/280-ad része. 5. Lelkészi állásnak
megfelelő szabad lakás és házi kert a megfelelő mellékhelyiségekkel, melynek jókarbantartásáról az egyházgyü
lekezet gondoskodik. 6. Házi használatra 2 (kettő) erdei
öl kemény tűzifa házhoz szállitva. 7. Palástdijak: a) Ke
resztelés után effertórium, b) egyházkelő asszony ava
tásáért fél, c) kis temetésért fél, d) nagy temetésért egy
egész napszámnak megfelelő díjazás, e) esketésért egy
egész napszámnak megfelelő díjazás és effertórium,
f) menyasszony avatásért 1 (egy) törülköző, 1 (egy) kg.
hús, 1 (egy) kalács, 1 (egy) liter bor, vagy mindezek he
lyett 2 (kettő) egész napszámnak megfelelő összeg. A
lelkész javadalmazásához tartozik ezenkívül': 8. A gyónó
pénz kétharmada. 9. A karácsonyi, húsvéti, pünkösdi
effertórium fele. 10. Egyházmegyei gyűlés és papi gyónás
alkalmával az egyházgyülekezet adja a napidija'b és meg
téríti az útiköltséget. A szórványban lakó hivek ugyan
oly mértékben járulnak a lelkész fizetéséhez, mint az
anyaegyház tagjai. A gyömrői leányegyházban évente
15 Ízben tartandó istentisztelet, az általuk fizetendő évi
járulék most fog megállapítást nyerni. Az istentiszteleti
nyelv magyar és tót. Amíg a tervbe vett uj papiak fel
épül, a lelkész kórházban fog lakni. A bánya, kér. lelkész
vál. szab. rendelet 15. §-a szerint felszerelt pályázatok
március hó 31. napjáig alólirotthoz küldendők. Soltvadkert, 1924 március hó 3-á.n. Kruttschnitt Antal, pest
megyei főesperes.
Szeretetteljes bánásmódra és igazi jó otthonra vá
gyom. Esetleg találkozna olyan öreg házaspár, ki magá
hoz venne és úgy tekintene, mint saját gyermekét.
1924-es Luther Naptár a Deák-téri magyar
hivatalban 4000 K-ért még mindig kapható!

lelkészi

1924

A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet nagyter
mében (VIII., Alföldi-utca 13.) 1924. évi február hó 26-án,
kedden d. u. háromnegyedhat órakor Szuchovszky Gyula,
B. I. P. E. titkár, evangélikus vallástanár és a vezetése
alatt álló ifjúság kultur-estélyt tart, melyre mindenkit
szeretettel hiv és vár.
Egy 26 éves kertész állást keres, valamely uradalom
ban. Állalmi telepeken tanult s már uradalomban önál
lóan működött, a kertészet összes ágaiban, disz-, konyhaés gyümölcskertészetben és a méhészetben is teljes jár-'
tassággal bír. Cim: ifj. Hegedűs Ferenc, Réde, Veszprémmegye
Árva urileány, ev. lelkésznek unokája állást keres
március 15-ére vagy április 1-re mint házikissasszony
vagy német nevelőnő nagyobb gyermekekhez, esetleg
mint társalkodónő vagy titkárnő öreg úrnőhöz.
Leveleket „Nem a fizetés a fő“ jeligére a kiadóba
kérek. Válaszbélyeg mellékelendő.
Jó javadalmazásu tót-magyar egyház lelkésze, har
sonló javadalmazásu és nyelvű egyház lekészével helyet
cserélne lehetőleg Pest vagy Nógrád vármegyékben. —
Cime megtudható a kiadóhivatalban.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége címére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.

Szerkesztői üzenetek
Többeknek A fel nem használt kéziratokat nem küldhetem vissza, mert elődöm nem őrizte meg azokat. Én is
azt üzenem, hogy a kéziratokat nem adhatom vissza. —
Verseket helyszűke miatt nem közlünk!
Á. L. Budapest. „Mi már nem is érezhetünk c. sorait
egyelőre félretettük. Mindaz, amit nemzeti érzésének ten
gerébe mártott tollal megirt, igaz. A Vigszinházban tör
tént rendőrségi beavatkozást mi is sajnáljuk. A diákság
felháborodása spontán, a közönség közömbössége bántó
volt. Az erről szóló jelentése azonban addig nem közöl
hető, amig az R. U. R.-ről tárgyilagos véleményt nem
mond. Ehhez kellene azután hozzáfűzni a Czapek Károly
és társairól szóló véleményét- és a színházban történteket.
Ne felejtse el, hogy lapunk átmegy a határokon és ott a
nemzeti érzésünk nem érv, de a tárgyilagos 'kritika már
az !
K. B! Azt kérded, hogy a Mikler-féle tanulmányhoz
tortént-e hozzászólás és ezeket rendre-sorra közöljük-e.
majd lapunk olvasóival? Nagyon sajnálom, de tagadó
választ kell adnom. Mikler soraihoz — úgy látom —• nincs
senkinek mondanivalója. De majd ha törvény lesz a ter
vezetből, mindenki támadni fogja. Ez igy volt és — saj
nos — igy van. Szólj hozzá Te, hátha megindítod a lavi
nát! Hisz a lavina úgy támad, hogy valahol megindul egy
hópehely, — csak akikora, mint a mekkorát lever az ág
ról a kicsike madár.
K. S. A pályázati hirdetést, bár tördelés után érkezett,
még beleszoritottam .Egyéb kérdéseidre a választ a kö
vetkező számban keressed.
Hódmezővásárhelyi Ev. Szövetség. A dolognak utána
néztem. Az expedíció javulni fog.
V. L. Diósgyőr. Mindenfelől csak panaszok érkeznek.
Kemény kézzel csináljuk a rendet. Néhány heti türelemre
kérem általad az előfizetőket. — Éreklődésedet köszönöm.
Mind itt vagyunk. Ott folyik a boldog asszimilálódás
néhai barátoddal az élen. Alkalomadtán többet.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.

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

B udapest, 1924. m árcius 16.
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Lutheri ig é k
Krisztus azért jött. hogy vállalja a világ- min
den bűnét, azt, amely már ismeretes, de azt is,
amelyet még nem ismer a világ. Olyan kereszt
volt ez, mely alatt összerogyott volna, ha nem
lett volna igaz és valóságos Isten és ha nem má
sokért vállalja. A magamért viselt kereszt elvisel
hetetlen. A másokért vállalt kereszt könnyű.
»
Valahányszor Krisztus beszélt, akkorára nyi
totta ki a száját, hogy abban elfért az ég én a
föld. És ez az ö szája akkor sem volt kisebb, ami
kor a fűszálról beszélt.
Az emberek, amikor nagyot mondanak, kiesi
szájat nyitnak. Sőt! ha ezek az emberek császá
rok, akkor mondják a legnagyobbat, mikor hall
gatnak.
•

Krisztus rossz gazda volt. Leszegényitette
magát és beállt a koldusok közé. Nem törekedett
arra. hogy háza legyen. Éhezett, szomjuhozott.
Mindezt azonban azért vállalta, hogy gazdagok
legyünk mi és üdvözöljünk.
•
A bolondokat választotta ki az Isten, hogy
megszégyenítse a bölcseket. A legnagyobb bolond
Jézus Krisztus volt, mert benne megszégyenült a
világ minden bölcsessége. Ezért hiszek én az Is
tenben és hirdetem, hogy Jézus, a Mária fia, az
én üdvözítőm. Hadd tartsanak lxdondnak en
gem is.
Aki a keresztet elfogadja a Krisztus igazsá
gának, megfizethetetlen vagyont bírt és boldo
gabb, mint száz doktor angelicus, akik a keresztlet elfogadják, de dísznek, melyet a nyakukba
akasztanak.
Közli: Kg.

Az egyház iránti hűtlenség
Mióta az ember léteiét a hűbériség intézmé
nyei nem biztosítják, más szilárd alapot kellett
keresni az élet küzdelmeinek győzelmes folytatá
sára. Ezt az alapot az emlter a vagyonban találta
meg. vagy vélte megtalálni. Vagyon szerzésére
fordult tehát minden figyelem, erre irányult min
den törekvés annyira, hogy a vagyou lett az em
ber imádatának tárgya. Ez a bálványimádás a
mi korunknak alapjellemvonása. Eltávoztunk at
tól az oltártól, ahol azelőtt megnyugvást, vigasz
talást, oltalmat találtunk.
Ez a korszellem az oka föképjHMi annak az el
szomorító jelenségnek, hogy a hűtlenség az egy
ház iránt, melyben kiki született és nevelkedett,
igen gyakran felbukkan a társadalom mozgalmai
nak hullámai közül. Mert. amikor az anyagi érde
kek ellentmondást nem tűrő hangos szóval köve
telik kielégittetésüket, a lelki élet kívánalmai csak
félénken merészkednek jelentkezni, vagy egészen
el is némukiak. A korszellem tenyészti a hűtlen
ség dudváit, ez fojtja el a kevésbbé vértezett szi
vekben a rendíthetetlen ragaszkodás érzelmeit. A
korszellemben kell keresnünk az (Jvát. hogy még
oly egyének is, kiket nemcsak a magánélet, ha
nem a közszereplés is hűségre kötelez, meg tud
nak feledkezni az édesanyáról, melynek emlőin
nevelkedtek ás könnyű lélekkel még meg sem
született véreiket idegen oltár elé kényszerítik.
Az egyházi hatóságoknak kétségkívül nem
csak joga, de kötelessége ez áramlat ellen küz
deni. Legközelebbi s kézenfekvő fegyvernek lát
szik ennek a — bizonyosan lehangoló — feladat
nak teljesítéséhez a megtorlás. A hűtlenség esete
azt a gondolatot ébreszti föl szivünkben, hogy a
bűnnek következménye a büntetés és hogy a jö
vőre nézve elriasztó példát kell a közönség szeme
elé állítani. Ne feledjük azonban a felháborodás
első pillanatában sem, hogy a szeretet egyháza
vagyunk. Az egyház ne sérelmet erezzen, mert ez
ellenkeznék az ő méltóságával, hanem szánalmat
a megtévedt iránt. Jusson eszünkbe tehát l'ál
ajtóstól intése a rómaiakhoz: „Ti magatokért boszszut ne álljatok, mert meg vagyon Írva: enyém a
bosszuállás, én megfizetek.“ Igaz, hogy a vétkes
nek bűnhődnie kell; de a büntetés ne viselje ma
gán a bosszuállás jellegét, hanem Istennek örök

2

EVANGÉLIKUSOK L A PJA

fogva a bűnnek
szükségképeni, logikai következménye.

erkölcsi törvényeinél

legyen

Aki lemondott akár önmagára, akar utódaira
nézve azokról a lelki javakról, amelyeknek forrá
sai a mi oltárainknál buzognak, az tulajdonképen
önkényt kiközösítette magát a mi egyházunkból,
ennek természetes következménye, hogy nem él
vezheti azokat a jogokat, amelyek őt, mint egy
házpolgárt megilletnék. Nem vehet részt az egy
háznak, mint társadalmi egyesületnek nyilvános
életében. A gyűléseken nem emelheti fel szavát,
nem szavazhat, semmiféle megbízatást nem visel
het. Azoktól a jogoktól azonban, amelyekre az
mint ember, mint Isten fia, igényt tarthat, semmi
részben, semmiféle körülmények között nem lehet
megfosztani. A templom ajtaját, nyitva kell tar
tani a legelveteinedettebb gonosztevő előtt is.
Bármiféle vallásos szertartás után óhajtozik, szi
ves készséggel kell azt néki nyújtani. Ezt kívánja,
követeli a keresztyéni szeretet, mely mindeneket
elfedez.
Szigorú büntetésekkel némileg talán megtud
nánk akadályozni a reverzálisok terjedését. Azon
ban az is bizonyos, hogy bosszuállással, büntetés
sel erényes életre senkit kényszeríteni nem lehet.
Az Isten törvényei iránti engedelmességnek nem
félelemből, hanem gyermeki szerétéiből kell fa
kadni. Az egyház iránti közönyösségnek alapokát,
a korszellemet kell tehát teljes erővel megtá
madni, hogy egyházunk, az ő történeti hivatásá
nak megfelelhessen. Azt a bálványimádást kell
irtani, mely — lva a jelek nem csalnak — éppen
most kevélykedik virágzása korában. Az erkölcsi
világrend örök törvényeinél fogva a virágzás
után föltételeim! hervadásnak, bukásnak kell be
következnie. Ez az aranyborjú a saját kertjében
fejlődő méreganyag maró hatása alatt saját éle
teién súlyától omlik össze.
Akik tehát szivükön viselik a felebarátok üd
vét, akinek lelke átérzi a protestantizmus hivatá
sát. ebben a mai korban, különösen azok, akiket
küzdő egyházunk a harcélre állított, mindenek
előtt arra fordítsunk gondot, hogy minél több
megtévedett lélekben gyuladjon föl a szerető
mennyei Atya oltárához vezető szövetnek. Aki a
iélek gyümölcseinek becsét felismerte, azt semmi
hatalom nem tántoríthatja el attól a forrástól,
melynek élvezése mellett ő maga is megtalálta
szive leghőbb vágyainak kielégülését és azt is hi
szi, hogy ott az ő vérének sarjai is megtalálják a
földi élet legbecsesebb kincsét: a lelki nyugalmat
és lxddogságot.
Nem a vasvessző kíméletlen suhogtatása, ha
nem a szeretet virágaival koszoruzott és a ren
díthetetlen hit acélerős fájából faragott pásztorbot
intései nyomán jutunk el abba a korszakba, ami
kor az egyház iránti hűtlenséget úgy mint a haza
árulást itt nálunk —- névtelen bűnnek tartják.
.

Sass János.

1924

A régi tanári gárdából
Jezsovics Károlyt értem, kir. tanácsost, nyug. S elm ec
bányái ev. főgimn. igazgatót, a régi .tanári (gárda (Vandrák, Hazslinszky, Pákh, Breznyik, Kramarcsik, Tatay,
Benka, Ba'tizfalvy, Gombocz, Cseosetka, Markauser) egyik
legismertebb, legmarkánsabb és hűséges szolgálatait te
kintve tan it ványainak ezreire (Kéüer, Osztroluczky, Sár
kány, Sajó, Mäkler s-tb.) leghatásosabb és legbefolyásosabb
.tagját, (ki f. hó 6-itkán hunyt el csakugyan munkás élőié
nek 91-ik évében ritka szép munkamezején Selmecbányái).
Környező szemekkel a még ott maradt egész müveit me
gyei és városi társadalom kíséretében temette el f. hó
8-án ia ma elveszett nagyhírű líceum épületéből régi ba
rátja Händel Vilmos esperes. Még múlt évi jan. 28-án ülte
meg ismert jó egészségben régebbi éis ujabbi tanítványai
val 90 éves születése napját, kik, mivel a cseh-szlovák
árulás és megszállás folytán maga is szükebb anyagi vi
szonyok közé került, támogatásban is részesítették.
Ez a nevezetes testileg és lelkileg edzett férfiú, kinek
gazdag leikébe és szellemi műhelyébe többszöri kormányképviselőségem alkalmából magam is beletekinthettem.
Született 1834-ben jan. 28. Nagyszelezsényen, Hont vár
megyében. A főgimnáziumot Selmecen, a theológiát Po
zsonyban, és egyetemi tanulmányait a Palugyay G. házá
nál töltött 4 évi nevelősködése után a természettudomá
nyok iránti hajlama által indíttatva, a berlini, göttingai és
halle-wilrtembergi egyetemen végezte. Utóbbi helyen érte
őt a meghívás Selmecre, ahol tanárkodása mellett a
mathein. fizikai tantárgyakat magánszorgalommal későbbi
barátjától Tarbaky I. és „Schwartz papa“ akad. tanárok
tól hallgatta. Irodalmikig is működött, amidőn Tyndol
..A hő, mint a mozgás egyik eleme“ c. müvét lefordította,
mely a természettudományi társaság kiadványai között
jelent meg 1874-ben. Emma nevű egyetlen leányának, ké
sőbb férjezett Zelenkánénak Szász Károly püspök nővére
volt a nevelője. Neje korán hunyt el és így évtizedeken
át özvegyi életet élt. Öccse, a cinkotai pap leányával való
házassága révén Blatniczky Pál esperessel is rokonságba
került.
1898-ban vette át nagynevű elődjétől, a 42 évet tanárkodott Breznyik Jánostól a lioeumi igazgatóságot és
viselte azt 1903-ig, amikor is nyugalomba ment és hozzá
méltó utódját ő maga is Király Ernőben jelölte meg, ki
.ma velünk együtt itheresienstadti intemáltsága után itt
Pesten eszi családjával együtt a száműzetés keserű ke
nyerét.
Jezsovics markáns tanári egyéniség és nagy nevelő
hatású pedagógus volt. Erős karakterét, természetességét,
egyenességét, nyiltszivüségét s derült kedélyét már külső
megjenése is elárulta. Szigorúsága dacára diákjai mind
végig a rajongásig szerették és hozzájuk való benső vi
szonyáról egész legendák élnek a köztudatban. Erős tu
rista volt. ki barátjával Téry Ödönnel és őt megértő
utódjával Király Ernővel a virágzás tetőfokára emelte
Selmec városa és vidékén a turisztikát. Azt tartotta,
hogy a természet nagy temploma nemcsak testileg, hanem
lelkileg, sőt vallásilag is emeli és növeli az embert. Még
70 éves korában másztak meg együtt hóiban a remek fek
vésű SzittnyáT. Benka Gyuláho® a nagy szarvasi tanárhoz
hasonlóan a zenét is szerette és zongorajátékaival barát
jait gyakrabban felvidámitotta. Evang. egyházszeretete is
példás, hazaszeretete pedig, és itt vezető szabadelvű po
litikát is folytatott, országos hirü volt. Bár a tót nyelvet
értette és nagyon szerette, réme volt a pánszlávoknak.
Szinte derékben tört össze az ő évtizedes áldásos mun
kássága is a nagy összeomlás után. Egyháza azonban vele
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szemben, mint később M»*znyikkal 9Bemben is hidegnek
bizonyult. Amint nyugdíjba ment, nem töltötte be vele
többi' az előző kerületi és egyet, egyházi bizottsági tag
ságokat. „Ez irreparabilis hiba és mulasztás“— mondotta
a ..luth. specialitásainkról41az iguzság^zereiö Meskó LasztiI
fÖtankér. felügyelő. Ez az eljárás nagyon bántotta.
A „nagy papok44 mellett az a „nagy tanár41ezt a mel
lőzést meg nem érdemelte. Többel erről múzsám azonban
ne szóljon. Sajnos, nemcsak ..jogász nemzet'4, hanem sok
ban jogász egyház“ is vagyunk, amit pedig Luther
ugyancsak elitéit volna.
Have pia anima! Áldás és béke legyen atyai barátom
nak és lelki vezérünknek boldogító emlékezetén! Álmodjál
szépeket régi hazánk mielőbbi feltámadásáról!
Dr. Szia t ik Mátyás.

A dunáninneni egyházkerület életéből
Egyháztólogatás fíalgagntán. Február hó 17-én —
rövid időn belül másodízben — látogatta meg Kiss István
dunáninneni püspök a galgagutai egyházat. Első alka
lommal — múlt évi november 11-én — az egyház újonnan
szerzett két harangját avatta fel a főpásztor fényes Un
népség keretében a vármegye főispánja, a járás főszolga
bírója. nemzetgyűlési képviselője, valamint az egyház
megye fóespere^e, Törteli l*ajo* ceglédi lelkész és a
szomszédos lelkészek impozáns részvéte mellett, amikor is
az oltári szolgálatot Kirchner Hezsö püspöki titkár, a
magyar szent beszédet Törteli Lajos ceglédi lelkész, a tót
szentbeszédet Mihilovicé Samu föcepere»* s az avató be
szádot Kiss István püspök tartotta a zsúfolásig megtöltött
templomban. — Nem kevésbé fontos, az egyház jövőjére
még nagyobb jelentőséggel hirú kérdés szerencsés megol
dásával volt kapcsolatos a főpásztor felműir 17-iki egy
házlátogatása. Meskó Kár >ly gnlgagutai Mksz fáradozá
sának és Hannos Pál -körjegyző megértő támogatásának
következtében a jMilitikai község magira vállalta a lel
kész és a tanító részére járó én az iskolák fűtésére sziiköégcs ál öl tűzifa beszerzését kfrcsJgi pótadó utján, ha a
régebbi canonica vieitatió jegyzőkönyvének ide vonat
kozó pontja ily értelemben módvöttatik az egyházi főha
tóság által. — A főpásztor Kirchner R. püspöki titkár kí
séretében az előző nap délutánján érkezett a gyülekezet
körébe. A vasúti állomáson a presbitérium élén a gyüle
kezet agilis lelkésze Meskó Károly üdvözölte meleg sza
vakkal, amelyekre Kiss István püspök hosszaid) bensöséges választ adott. Majd az egyház derék felügyelője,
dr. Csengey Gyula nagybirtokos diszfogntán a lelkészlakra hajtatott, ahonnan tea után kíséretével a lelkész
által újabban bevezetett biblia órára ment. A szép szám
mal egybegvült hallgatóságnak Meskó Károly lelkész az
újjászületésről, a főpásztor az evang. ember legdrágább
kincséről, hitének egyedüli zsinórmértékéről, a bibliáról
tartott nagy érdeklődéssel hallgatott előadást.
A másnapi ünnepélyes istentiszteleten a föpá-sztor a
gyülekezete1: mélyen megindító szentl>eszéde< tartott,
amelyben a hithiiséget, nz egyházhoz való ragaszkodást,
•íz atyák vérrel szerzett örökségének megtartását kötötte
a hívek szivére, amit azért kívánt külön is hangsúlyozni,
mert az utóbbi időben ezen virágzó gyülekezetünket is ki
kezdte a baptizmus, amelynek terjedését csak a lelkész
fáradságot nem ismerő munkájának sikerült megakasz
tania.
A népes ünnepi közgyűlésen megjelent politikai ható
ságok Ó3 érdekképviseletek egyhangúlag tudomásul vették
a föpásztornak egyházlátogatásával kapcsolatosan tett
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intézkedését, a ielkészi és tanítói fiajárandóságok terhé
nek a politikai községre való áthárítását,
A közgyűlés után a vendégek a lelkész vendégszerető
asztalához ültek abédre, amely a lelkész neje, a messze
vidéken ismert kitűnő háziasszony figyelmét ós kedvessé
gét dicsérte.
W kés ti meghívás. A luczfal vai egyház, volt lelkésze
Komeskv Mihály nyugdíjba vonulásával megüresedett
Ielkészi állásra egyhangú lelkesedéssel Sztolár Miklós
dunáninneni püspöki másodlelkészt hiv.ta meg lelkészéül
a f. évi febriulr hó 24-én tartott közgyűlésén. Ügy az egy
háznak a szerenosés választáshoz, mint a meghívottnak
a .kitüntető bizalomhoz gratulálunk s egyluizépitő mun
kájához Isten szcut áldását kérjtlkt
b Ikészözvegyek államsegélye a kegyeleti félév aluli.

Kiss István püspök így' konkrét osettel kapcsolatosan
felterjesztést intézett a vallás- ős közoktatásügyi minisz
tériumhoz. hogy a lelkészözvegyek a kegyeleti félév tar
tama alatt megkapják mindazon államsegélyeket, amelye
ket az ílhunyt lelkész elhalálozása napján élvezett. A mi
niszter meleghangú leiratban kilzölte a püspökkel, hogy
az előterjesztést a legnagyobb rokonszenvvel fogadja 3
Annak teljesítónét a maga részéről a legmelegebben pár
tolja s hozzájárulás végeit ily irányban tett javaslatot a
pénzügyminisztériumnak.
Ev. Testvéreim! A husvét utáni 3-lk vasárnapon lesz
az evangélikus sajtónap. Az egyetemes egyház elnöki
értekezlete engedélyezte. Készüljetek fel e napra. Legyen
ünnepnap, melyen telketeket érintse meg a jövőért való
munka!

Az utcai gyermekmentés*)
Ami minden igaz magyarban sajgóiul fájó
érzést fakaszt, az'annak az erkölcsi hanyatlásnak
a tapasztalata, amelynek kis nemzetünk elöblintóbb áldozatul esketik, ha a társadalom még ide
jekorán ész 1)0 nem kap és nem regenerálja magát.
Ezt a lelket elborító elfajulást észleljük nemcsak
a felnőttek táborában, hanem a gyermekvilágban
is, amely hivatva van hazánk újból való felépíté
sére. Az emberek sokasága nem is sejti, hogy a
lelki élet szervei: <i haza- és em baszeretet, jó er
kölcs, nemes érzés, becsületesség,.szorgalom, kötclességtudós és mindenek felett a iHillásossáy
oly szorosan vannak egymással összekötve, hogy
ha az egyik megbetegszik, a többi sorvadni kezd.
Társadalmunk sorvadását az erkölcsi érzületnek
hanyatlása okozza, amely megmérgezte szellemi
és gazdasági életünket is minden vonatkozásai
ban. Ezt a sorvadást észleljük különösen a világ
háború óta, amelyhez szegődött a proletárdikta
túra lélékölő hatása. A világháború előtt a sta
tisztika 15.000 gyermeket, irt össze, kik a bűn ú t
jára tértek. Vájjon Csonka-Magyarországon hány
megtévedt gyermek van? Az észleletek után
* Szerző engedelmével vettük át e cikket a Buda
pesti Hírlapból. Megszivelelendő sorok. De lesznek-é cse
lekvői? Sok minden kellene még. P. o. rendszeres anvaés csecsemővédelem: napközi otthonok: éjjeli misszió sth.
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ítélve, számuk elrettentőén nagy lehet. Ki veszi
számba azt a sokféle bűnt, melyet a felnőttek napról-napra fent és lent elkövetnek, pedig amilye
nek a nagyok, olyanok a gyermekek. Önkénytele
nül felvetődik a kérdés: csődöt mondott-e az is
kola, amely fősulyt vet száraz ismeretek közlé
sére és elhanyagolja az emberi élet boldogságának
legbiztosabb pillérén való építést: a nevelést, a
jellemképzést? A gyermek ma előbb érik, mint
virágzik, azért mondják, hogy ma már nincsen
gyermek!
Boldog gyermekek, akik gondos nevelésben
részesülnek, de jaj azoknak, kiket az utca nevel,
ahol sok mindent látnak, hallanak, tehát mindent
tanulnak, csak jót nem. Az áldatlan gazdasági
viszonyokkal az elviselehetetlen drágasággal járó
nyomor, Ínség, éhség, fütetlen szobák, ruhátlanság, betegség stb. terelik a gyermekeket a bűn út
jára. Ha szép, csillogó, de bűnös fővárosunk u t
cáin — különösen a perfériákon — barangolva,
megfigyeljük a gyeim ekek magatartását, viselke
dését, a vesékig ható fájdalommal tölti el lelkün
ket az elénk táruló kép. Ez a kép azt mutatja,
hogy a gyermekek, lopnak, betörnek, csalnak, ha
zudnak, üzérkednek, szemérmetlenkednek, szit
kozódnak, Istent káromolják, verekednek, koldul
nak, cigarettáznak, korcsmáznak, moziznak, kő
vel dobálják egymást, vasárnap az Istentisztelet
idején a templom mellett futballoznak, bevernek
ablakokat, tiszteletlenül viselkednek a felnőttek
iránt, stb. Ez a kép szégyene egy kulturvárosnak
és amellett nagy veszedelmet jelent a főváros öszszes gyermekeire, amennyiben a példa vonz, egy
romlott gyermek elronthat tizet is.
Igaza volt annak a pedagógusnak, aki azt
mondta, hogy egy gramnyi becsületesség többet
ér, mint egy kilónyi ismeret. Az uj pedagógia a
gyermek „én“-jét tolja homloktérbe és ezzel tág
kaput nyit az önzésnek, amely minden rossznak
kutforrása. A régi iskola gyermekei akarat- és
jellemerő dolgában kiválóbbak, szilárdabbak vol
tak, mint a mostaniak.
Minden nemzet csak addig állhat férni, amig
az erkölcs szolgálatában áll, ha azt cserben
hagyja, sorsa meg van pecsételve. Azért, ha van
igaz magyar szivünk, ha van bennünk krisztusi
szeretet, ne gondolkozzunk Kain módján: avagy
önzője vagyok-e atyámfiának, hanem lássunk a
mentéshez. Mentsük meg a gyermekben az emberi
méltóságot, amelynek révén egészséges közszelle
met teremtünk és amellyel nemesitett alanyokat,
tehetségeket szolgáltatunk az ipar, a kereskede
lem, a udomány és művészet számára. Azért,
amely társadalom nem fejt ki kellő energiát és ál
dozatkészséget. a gyermekek erkölcsi jólétének
biztosítására, az nem életképes. Mutassa meg a
magyar társadalom, hogy van életképessége és
indítson mozgalmat a gyermekmentés érdekében,
megvalósítván azt a. nemzetvédő eszmét: nevel
jük a gyermekeket az utcán is. Álljanak ennek a
mozgalomnak élére az iskolaszékek és a gyermek
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védelemmel foglalkozó felsőbb hatóságokkal kar
öltve váltsák valóra az igét. Budapest erkölcsi
nívójának emelésére a székesfőváros hatósága
szervezzen iskoláinál foglalkoztató műhelyeket\
ahová a gyermekek szabad idejükben betérhet
nek, hogy ott cselekvési vágyukat kielégítsék.
Ezek volnának az igazi életiskolák, melyek alkal
mat szolgáltatnának a gyermekek hajlamának,
tehetségének a megismerésére és kifejtésére. Ily
utón hány kiváló tehetséget lehetne megmenteni
magyar iparunk javára, amellett megóvná a gyer
mekeket három rossztól: az unalomtól, a bűntől
és a nélkülözéstől. Deák Ferenc találóan mondja:
a munka legszebb rendeltetése az embernek, s
hogy ennek a rendeltetésünknek megfelelhessünk,
az iskolának elsősorban munkával munkára kell
nevelnie a gyermeket.
Ezt az utcai gyermekmentést a tanügyi em
bereknek kellene végezniük, továbbá másállásu
emberbarátoknak is, férfiaknak és nőknek egy
aránt, kik a gyermeken keresztül szeretik nemze
tüket; segítőtársakul beállitandók a cserkészek is,
hogy megadják az első segítséget erkölcsi szem
pontból is, de bevonásukat támogatja lélektani ok
is, mert az ő példájuk, az ő intelmük fiatalságuk
nál fogva közvetlenebbül, tehát hatékonyabban
érinti a gyermek lelkét, mint a felnőtteké. Mire
vállalkoznak a gyermekmentők? Fogadalmat tesz
nek, hogy az utcán figyelemmel kisérik, ellenőr
zik a gyermekek viselkedését, magatartását és a
kiké kifogásos, azokat nyomban, feltűnés nélkül,
szeretetteljesen, tapintatosan rendreutasitják, em
lékeztetvén őket az Ízlés, a becsület és tisztesség
követelményeire, súlyosabb esetekben pedig érint
keznek velük az iskolában, vagy a szülői háznál
és ott egyéniségük varázsával meggyőzően, épí
tően hatnak reájuk. Figyelmük és támogatásuk
kiterjed az éhezőkre, ruhátlanokra, hajléktala
nokra, betegekre is, mert hiszen főleg ezek a kö
rülmények okai az áldatlan okozatnak, nemkülön
ben kérdőre vonják tanítás idején az iskolakerü
lőket, megszívlelik az erejüket túlhaladó munká
latokkal megterhelt gyermekeket is.
Az utcai gyermekmentők, hogy háborítatla
nul teljesíthessék nemescélu munkájukat, kívána
tos, hogy a rendőrhatóság részéről kiállított iga
zolvánnyal láttassanak el, mely följogosítja őket a
rendőrsegitségnek igénybevételére szükség esetén
a gyermekek pedig a 6. életévtől a 15-ig köteleztessenek, hogy kabátjuk belső oldalába bevarrott
vászonlapból álló címkét viseljenek, amely fel
tünteti nevüket, lakásukat és iskolájukat.
Széchenyi szerint még az apagyilkosnak is
meg kellene kegyelmeznünk, oly kevesen va
gyunk, mennyivel inkább keli megmentenünk a
gyermekek nagy seregét és bennük a magyar jö
vőt. Ez volna az igazi irredentizmus,.

Brocskó Lajos, kir. tanácsos,
a Protost/ms Orsz, Ärvah/tz igazgatója
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Lelkésztestvérek! Adjatok a sajtónapnak méltó ke
reteket és gondoskodjatok vendég6zónokokról!

Megjegyzések az Alkotmánytervezetre
Nyilvánvaló, hogy minden kér. zsinat bizonyos nagy
elv jegyében ült üSsze. Így az apostoli zsinatot Jeruzsá
lemben az a gondolat foglakc-ztatta, hogy* a pogány, ha
keresztyén akar lenni, zsidóvá váljon-e előbb avagy nem?
A 825-ben öszeült Nioeai zsinat feletet adott arra a kei
déire. hogy Jézusról mit kell hinni. Az egyháztörténetem
7 egyetemes zsinatot ismer. Ezek mindegyike valami
vagy bizonyos elv jegyeben gyülekezett össze.
A középkor nevezetesebb zsinatainak is ez a képe.
Magyarhoni zsinataink is mindig nagy elvek jegyé
ben ültek össze. Így a nagyenyedi zsinat a Calvini ogyházfelfogást juttatta diadalra amidőn kimondotta, hogy
tigy az evang. mint a Calvini egyház az igaz kor. egyház
egy-egy része, minek következtében a két egyház bekes.sógesen elvált egymástól. A csepregi kollokvium az evang.
egyházfclíogást juttatta diadalra, —s a Calviuistákat kár
hoztatta. — A zsolnai zsinat homlokára oda van Írva
..semmi sem erősebb az igaz hitnél4*.
Már most, ha vizsgáljuk, hogy a most Összeülendő
zsinatunk milyen ,jelszó“ alatt gyülekezik össze*, ezt a
tervezetből alig-alig lehet megállapítani. 8 úgy Iáiszik,
hogy az egyházi elem a hitelvi alap védelmét, a világiak
a külső szervezet ptös kiépítését szorgalmazzák. Utóbbiak
túlsúlyban vannak, a jogi álláspont túlteng minden para
grafusban.
’’ * “ •* ** ‘ ' " * Egyházunk muhja „az ág. h. ev.“ elnevezés mellet;
szól. Az 1540-iki országgyűlésen a felbömagyarországi */..
kir. város avval menti vallásszabadságát, nogy ő az ag.
h. ev. hitvalláshoz ragaszkodik. A szepesi fraternitas hu
nek tudja magát a catholica valláshoz, úgy amint ez *z
ág. hitvallásb. van összefoglalva. Miksa császár az ág. hit
vallást tartja igaz kér. tanításnak. Elődeink ezért a hit
vallásért szenvedtek üldöztetést, gályát, vértanúi halált.
Lehetnek ismét olyan idők, amikor egybázvezéreink
kénytelenek lesznek kimenni a külföldre az ottani hitsorsosainktól segítséget kérni. Már pedig a külföldi tör
vénykönyvekben akárcsak a béosi, a nikolsburgi, a linz.
I»ékekötésekben mi mint ág. h. evangélikusok vagyunk
bejegyezve. Köztudomású, hogy a baptisták, a methodisfik
magukat jó evangélikusoknak mondják, csak nem ág.
hitvallásuaknak... Következetlenség a bizottságtól, hogy
mig egyrészről hangsúlyozza a hitelvi alapot — a négyszázéves vérből ép most ki akarja hagyni e zászlót. —
Idáig egv hivatalos nevünk volt, A tervezet kettőt kodi
fikál.
Ezen érvekkel szemben a tervezet egy indokot hoz
fel: a közhasználatot. A római kath. egyház újabb idő
ben a közhasználatban a keresztény elnevezést használja,
de ezért nem jut eszébe a róni. kath. elnevezésről lemon
dani. Én azt hiszem, hogy a valódi indok igy liangzik:
Ugyan ki ismeri manapság az ág. hitvallást? Ha pedig az
evangélikus társadalom nem ismeri, minek fityegjen ott
a neve? Különben is ne íelekezetieskedjünk. Egy Istent
hiszünk stb. stb.
. . . Ha Bethlen Gábornak, vagy Gusztáv Adolfnak
ilyen lelkületű katonasága lett volna, sohasem védelmez
ték volna meg a vallásszabadságot.
Az „evangélikus“ egyházat a javaslat szerint „a ma
gyar korona területén élő hívek összessége alkotja“. Jogi
megállapítás, mely a valóságnak meg neon felel. Nem csak
azok alkotják a magyarhoni ev. egyházat, akik a korona
terUleb*n cinek, hanem azok Is. kik messzi idegenben ke
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resik meg kenyerüket. Sőt ezek a kivándorlók nagyon
sokszor ép a legbuzgóbb tagjai egyházunknak. Az itthon
maradottak úgy érzik, hogy ha azok kint is élnek, azért
csak 'közénk tartoznak. A mieink azok. Ebből önként
folyik, hogy jogokkal is bírjanak. Ilyenek: a templomban
érettünk való imádkozás, haranghasználat ős a temető
használata. Én tehát helyesebbnek tartom .a E. A. fogal
mazásit: ,.A magyarhoni ág. h. ev. kor. egyházat hivulnek összessége alkotja“. Lehet, hogy a tervezet fogalma
zás# kdzjogilag jobb, de hitelvFIeg a régi .kifejezés meg
felelőbb.
Székéy András.
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Az ostfi-asszonyfai szabályrende
let és a vegyes házasok
Az ostfiasszonyfai hitközségnek a reverzalistákra ho
zott fegyelmi határozatait egyházunk tiszteletbeli fő
ügyésze az Evang. Lapok 8. szárnál»an kellő megvilágí
tásba helyezte. Szakavatott, bölcs éö nyiR szavai hálás
köszönetünkre tarthatnak igényt.
Azonban e fegyelmi szaljályok nemosak a revcrzáli.-tákra vonatkoznak, hanem a vegyes luizasok összességét
1. s érintik. Az első paragrafusban felpanaszolja a szabály
zat azt, hogy a hithuzgóság legszebb példái sem képesek
rgyea egyháztagokat visszatartani olyan gyenge lépések
től, amelyek sem az egyháznak, sem az egyéni jellemnek
díszére nincsenek: különösen, hogy nem képes»*k megaka
dályozni a fel-felbnkkanó reverzálisokat. Ebből a ,.külömisen“ szóból világosan kicsendül az, hogy ama gyeiig»«
lépések alatt nem c-supán a reverzális adásra értendő. A
2. és 3. §. részletesebb felvilágosítást nyújtanak.
A 2. £. szerint elvárja az egyházközség minden tagjá
tól, hogy egyházához való hűségét aljban is kifejezésre
juttassa, hogy csokis evang. vaUára egyénnel kössön há
zasságot. S ha mégis inás vallásával kíván házasságra
lépni, a 3. §-ban megköveteli tőle, hasson oda, hogy más
valláson levő hitvese áttérjen az ev. vallásra.
Mint vegye« házasságban élő evangélikusnak legyen
szabad ehhez, az Igen tiszteit Szerkesztő l’r szives enge
dőimével, néhány megjegyzést fűznöm.
A mi evang. társadalmunk jobbára apró részekn-,
gyakran elemeire töredezve helyezkedett el hazai társa
dalmunk más valláson lévő nagy tömegei között. S Így
nehéz, sokszor szinte lehetetlen a házasulandónak hithitbégét azzal is dokumentálni, hogy csakis evang. hitvest
válasszon. Az élet ezen adottságának tutiható be az is.
hogy nálunk talán több a vegyes házas?, mint más feleke
zetek kebelében. Már ez oknál fogva te tévednénk, ha a
vegyes házasságokból a hithüségre kedvezőtlen következ
tetéseket akarnánk levonni. És megfordítva: a tiszta
evang. házasság csalhatatlan kriteriuma-e a -hithüségnek?
Mi vegyesházasok azon az állásponton vagyunk,
liogv hitünket nem engedjük érinteni; de viszont köteles-«végünknek tartjuk, hogy más valláson levő hitveseink ha
sonló jogát tiszteletben tartsuk. Az áttérésnek osak egyet
len tiszteletreméltó é-s értékes esetét ismerjük: azt, amely
a benső hitbeli meggyőződésen alapul. Ha hitünk megis
mertetett igazságai nem hozzák meg ezt az eredményt, a
térítést nem erőszakoljuk. A ráhatás egyéb eszközeitől
pedig tartózkodunk.
A 3. §. első részének követeléseivel tehát adósok ma
radunk a bár reverzálist nem adtunk, ilyen beállítás mel
lett hithűség dolgában voltaképen más elbírálás alá es
nénk, mint tiszta evang. házasságban élő testvéreink.
A 3. §. azt követeli, hogy hassunk oda, hogy más
valláson levő hitve«»(lnk áttérjen a mi vallásunkra. Nem
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mondja, hogy a hitbeli meggyőzés erejével tesszük azt m
Minden nagy ünnepen urvacsoraosztás van s ibár erre
azért bátran gondolhatunk azon módokra és eszközökre előzetes napiparancs szerinti felszólítás van, mindezideig
is, amelyek a reverzálisok kicsikarásánál szoktak alkal úgy történt, hogy a jelentkezőkön felül majdnem az öszmaztatni. A követelés tehát voltiaképen az, hogy más
szes résztvevők éltek azzal.
hiten lévő hitvesünk akár ilyen fajta ráhatás alatt necsak
A teljes történeti hűséghez, amely ennek a beszá
gyermekeit, hanem önmagát is adja oda egyházunknak. mólónak kiegészítéséhez tartozik, közlöm a következő ér
Azonban ugyanakkor a reverzálistát azért, mert - csupán dékességet: Az első munkaév végén kérdőivet bocsátot
gyermekeit -szolgáltatja ki, önmagáról megfeledkezettnek, tak ki az összes vallásfelekezetnek között, melyet név
egyéni jellemében kevéssé diszesnek bélyegzi a szabály aláírása nélkül kellett kitölteni s ezek alapján láttam azt,
zat és egyszerűen kiközösíti az egyházból. Neon hiszem,
hogy a kb. 200 evang. rendőr őszintén vallotta, e munka
hogy ezzel a vegyesházas evangélikusok követelt térítési szükségességét s kívánta folytatását s a legkomolyabb
buzgalmát eredményesen lehetne föllenditeni.
vallási kérdések felvetését és tárgyalását kívánta és-kérte
Mi evangélikusok valójában neh z időket élünk. Min az előadótól.
den erőnk egyesítésére lesz szükségünk, ha a viharban
Mindezek pedig azért íródtak meg', mert egyik vidéki
meg akarunk állni. Semmiképen sem engedhető meg az,
leikész.testvérem olvasva református lapokban hasonló
hogy Ilit hűség dolgában kategóriánként különbséget te
közleményeket, azt hangoztatta, hogy testvéreinknél
gyünk evangélikusok 'és evangélikusok között; amivel csak
több és komolyabb munka folyik. Sok minden történik
egyenetlenséget kelthetnénk sorainkban s talán értékes
csendben, amiről a világ alig tud is csak gyümölcseit
erőket riasztanánk el az egyház épitő munkájában való
látja majd. Ez a munka nemi is kívánkozhatott nagyon a
lelkes részvételből.
világ elé. Csendben folyt s folyik ez .a munka, azt cé
A hithüséget csak egyénenként lehet mérlegelni és a
lozza, hogy minden posztóié s büntető rendőrön keresztül
vegyes házasok értékelésében pedig nem szabad figyel
fényeijék majd -az Isten dicsősége s szigorúsága s Ítélke
münkön kivid hagyni exponált egyházköziségeink, ver
zései közben hirdessék itt azt, amit a kor zászlójára irt,
gődő szórványaink és az ezerszám szétszórt evang. csa
de aminek betartása úgy látszik még mindig a halás-zkodó
ládok érdekét. E helyeken találni aránylag a legtöbb
sorban levőktől várható csak.
G. L.
vegyesházast és éppen e pontokon van buzgó közremű
••••»• •••••••••••••••••• ••••••
ködésükre a legnagyobb szükség. Ha ebből a nézőszög
ből formáljuk meg véleményünket a vegyesházas evangé
IRODALOM
likusokról. akkor a szóban forgó szabályzatok szelleménél
megértőbb s egyben egyházunkra is iidvösebb felfogás
fog lelkűnkben -kialakulni.
Vegyesházas evangélikus.
Luther diadalén ekét, a német reformáció e klasszikus
himnuszát tudvalevőleg többször is lefordították. Ismer
jük a Székács, Ben ka, Sántha, Gyurátz, Masznyik és
F.ozma-félét. Leginkább nagy papunkét használjuk.
ríj munkatér nyílott meg 1922 nov.-ben egyházunk Újabban egy ref. iró: Vargha Tamás kunszentmiklósi lel
előtt a Budapest s vidéki rendőrség vallásoktatásával. kész is (V. Gyula Írónk fia, tehát Szász Károly püspök
Az evang., reform, s ,róm. kath. egyház lelkészei, a főka unokája) „Luther éneke“ c. alatt próbálkozott meg vele
pitányság felkérésére ez idő óta hetenként egyszer az eképén
igazság, a becsület, a törvény őreivel kerülnek szembe s
él mi Urunk kősziklává)',
it-t csodálatos alkalom nyilik a páll mondás valóraválthaJó fegyver védni, vágni,
tására: a hallgatóság s előadók egymás hite s -élete által
A bajban értünk síkra száll,
erősödhetnek.
A melybe most jutánk mi.
Evangélikus. részről a munka megindítói s szervezői
Ös, vad ellenünk
S/e-szl ér Hugó főkapitányhelyettes és Szenti ványi Gyula
Nem tréfál 'irdü.nk,
rendőrtanácsos voltak. D. Roffay Sándor püspök különös
Jobbján csel s erő,
fontosságúnak tartotta s ismerte a munkát s többszöri
Jő zord fegyverrel ő,
megjelenésével s előadások tartásával megjelölte azt az
A földön párja nincsen.
utat, amelyen a munka végzője Gaudy László vallástanar
A mi erőnk olyan hiú,
«
megindulhat s eredményesen haladhat.
Hamar eljönne végünk,
Ezt a munkát nemcsak -az teszi nehézzé, hogy egy
De értünk küzd a férfiú,
szerre a tisztikar s legénység számára való témakört s
Kit Isten kiddé nekünk.
előadási módot kellett találni, mivel egy kidolgozható
Hogy ki az, tudod,
egyenes vonalú témasorozat már a váltogató kirendelések
Jézus
Krisztusod,
miatt, is lehetetlen, hanem legfőképen a hallgatók hű és
Sergek Ura, lásd,
tapasztalatkörének végletei, a különböző s néha ellen
Nincs Isten senki más,
tétes állandó szolgálati beosztások s a harmadévi azon
A harcmező övé lesz.
tapasztalat, hogy a rendőrök hivatali beosztásuk miatt
templomban alig járhatnak, a legcélszerűbb forma a házi
S ha ördög volna mind a föld
istentisztelet mintája lehetett.
És ránk tátná a torkát,
Mégsem vehet rajtunk erőt,
Külön gazdasági része ennek a nemes munkának a
Remegnünk nincsen ok hát.
raját erőnkből való az az eredményünk, hogy ma Morál
Sátán fejdelem,
könyvünk s elegendő számú dunántúli énekeskönyvünk
Bármi bősz legyen,
is van s igazi öröm hallgatni az éneket harmöniumon ve
Vélünk amit tehet? —
zető előadónak azt a gyönyörű, igaz emberek komoly
Hisz’ megitéltetett;
vallásosságától sugallt éneke, amely talán az egy-két
Egy szó — s lehull a földre.
komolytalanban is hitet éleszt.

Erős vár a mi Istenünk!

Az evang. rendőrök vallásos nevelése
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Az Igét meg nem dönthetik,
Nem hajt az a Gonoszra.
Velünk az Vr, ö megsegít,
_ Lelkét, kegyelmét osztja.
Síitán bárha ront
Életet, vagyont, —
Asszonyt, gyermeket,
És mindent elvehet. —
Miénk marad az Ország.
Megjelent a Czeglédy-féle „Kerekítvén család“ múlt
évi reformátiói számában.
Sz.

EGYHÁZI
ÉLET.
•mm—
A Deák-téri Luther Szövetség vallásos estélyei.
Pénteken, f. hó 7-én báró Podmaniczky P.il, cv. lelkész
folytatta a Finnországban szerzett lrenyomásainak ismer
tetését. A finn nép megujitóiról beszélt, akik nem „ébre
dők“, hanem „ébresztők“ voltak. Podmancizky lelkész
14-én folytatja előadásait. Egyl>en l>e is fejezi, hogy át
adja helyét D. Raffav Sándor püspöknek. A vaíláso*
est^k minden pénteken d. u. 6 órakor kezdődnek a pol
gári iskola diszteraiélven. (Feljárat a Sütő-utcai kapun.)
Békéscsabán inárc. 9-éu szépen sikerült estélyt ren
dezett a Luthcr-Szöveíség. Jakab)y György lelke-z fárad
hatatlan buzgóaága böjti vallásos estélysorozatot rendez
s az elsőre meghívta Györy Loránd ny. minisztert egy
előadás megtartá-sára és dr. Csengödy Lajos lelkészt a
délelőtti magyar istentisztelet és bibliamagyarázat megii rtására. — A vallásos estélyen közének után //ofir
József elsőrangú művészi érzékkel tolmácsolta a Pán
halála c. költeményt, utána dr. Csengödy Lajos tartott
bibliamagyarázatot a krisztusi vallásos lélek fejlődéséről,
majd a Békéscsalmi Iparos Dalkör Imkoviezky Endre
vezetésével Wéber Bűvös vadászáltól adta elő a „Lassan,
lassan gyönge dallamu“ c. részlejet szép kidolgozásban.
Ezután Györy Loránd tartotta meg nagyszabású előadá
sát „Az alföldi vitézségről“, amelyben rámutatott a Jé
zus, Luther, Árpád fogalmak által meghatározottt vall«
eos hazafias szellem jelentőségére, amelynek az Alföldön
is számos problémát kell megoldani, a tiszta erkölcs
megvalósUásáiól kezdve a gyermekcsemete nevelésen át
a tuberkulózis ellen '"aló küzdelemig. Megrázó erővel
ecsetelte az alföldi vitézség előtt megoldásra varó nagy
feladatokat. Majd a Dalárda a „Székely nép“ e irredenta
dalt adta elő elsőrangú kidolgozásban s aztán közének
fejezte be a szépe , sikerült ünirepéJyt, amely fél millió
offertóriumot eredményezett magyar énekeskönyvek beszerzésére. Az ünnepély után Györy Loránd megláto
gatta a Békéscsabai Cserkészcsapatot is gyönyörűen fel
szerelt otthonában és hűsége* munkára bátorította a lel
kes. derék cserkészeket, u
Tea-estély. A váci ev. egyház f. é. márc. 3-án a
Kaszinó helyiségeiben kitűnően sikerült családias jellegit
te«a-esté!yt rendezett, melynek műsorát a bpesti ogyet.
főisk. hallgatók Luther-Szc vétségének atnekara hatásos
nyitánnyal kezdte meg. Mély benyomást gyakorolt azután
a hallgatóságra Késmárszky Kálmán *orvos*jelölt Re
viczky Gy. ..Pán halála“ c. költeményének eLezavaláaával. nemkülönben Mály Béla keresk. hallgató hegtdü*záma, Benedek Ernő főisk. hallgató zo*go rak isór étiévei
is megértő méltánylássíd találkozott. Megrázó erővel és
hévvel szavalta Sipos Simon gyógyszerész a „Karthágói
harangok“ cimü melodrámát Kasza Ilonka honleány
pompásan hozzásimnló zongoraki séret e mellett. Szűnni
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nem akaró tapsvihart aratott Ssafety Bertuska urleánv
magyar dalaival és Rausch Ilonka urleány „Fiam lako
dalmára“ c. derűs hangulatot keltő monológ előadásával.
A szép műsor méltó befejezője volt Benedek Elak mű
vészi zongorajátéka. Hangverseny után tea-osztás követ
kezett. Az estély 2 millió koronát jövedelmezett az iskola
javára.
A pápai evangélikus leányegyesület március 2-áu,
műsoros estét tartóit a következő programmal: 1. Prolog.
Irta Pál Béla. Szavalta: Király Gizi. 2. Induló. Játszotta
az iparos ifjak zenekara. 8. Pál Béla ursiujfalui .s.-lelkész,
tartott emelkedett alkalmi szabad előadást. 4. Irredenta
dalokat énekelt Könnende Zsigmond; Irányi Piroska
zongorakiséreto mellett, ö. Szaló Kálmán szavalata
6. Kunst Manci spanyol tánca. Zongorán kisérte Yenczák
I/enke 7. I.aj >ska párbajozik. Vígjáték. Szereplők: Király
Ilonka. Tüske Irén, Erdős Iri, Orbán Magdus, Nagy Nelly.
Tóth I., Huszár I., Szabó K.. Medgyesy F., Kovács I.
A pápai evangélikus leányegyesület a hit asszonyányának, Papp-Várv Elcménv nuk emlékére 1924 március
9-*‘*n estélyt rend?zett a következő műsorral: 1. Prolog.
Mondta Kjiser Erzsi. 2. Élőképek. Alakították: Hodik
Iuiréné, Irányi Piroska, Illés Edit, Kunszt MaTgit, K oocí
Márki, Köttbaum Lenke, Kovács Emma ős Ilonka, Király
Gizella. Kaiser Erzsi, Nagy Nelly, Hegedűs Lajos, Kovács
Iván. Pác sav Gyula. Szálló Kálmán, Tóth Jógscf. 3. Hiszek
e g y ... Szavalta Boda József. 4. Gyászdalokat játszott
Sebestyén Tibor, Huszár József, Csonka Jenő, Pálinkás
1-iszlA és Vikár Sándor zeneogyüttrse. 5. A Nagyasszony.
Felolvasást tartott Dienes Sándor, ft. Hiszek egy l<tenIhmi . . . Énekelte a Leány egyesület vegye «kara. 7. Mint
J á k o b ... Szavalta Tatay Etue. S. Himnusz. Játszotta a
fenti együttes. A hefolyó tiszta jövedelem Papp-Váryii"
felállítandó síremlékére fog fordittatni. A |topni ev. leányegylet talán az első, amelyik először gondolt a nag>
evangélikus magyar asszonyra.
A vécsei Ifjúsági Egyesület női alosztálya elnöke
P >!et* r Gyula «.-lelkész indítványára, a németországi
segélyakcióra gyűjtést rendezett, melynek eredménye
413 tojás. Darabonként 500 K-val értékesítve 206.500 K i
t»7, ki. Gyűjtők voltak. Bertók örzae, Németh Orz*“.
Varga Böske, Bertók Bőske. Szabó Orzse. Bertók Bözái.
Bertók Katica. l» iá r Böske. Az egyesület ezúton mond
köszönetét a lelkes gyűjtők és adományozóknak egyaránt.
A gyülekezet buzgósága és áldozatké -zségéröl tesz tann.ságot, hogy a jelenlegi súlyos időkben templomát és tor
nvát reuováltatta, úgyszintén 322 kg. súlyú uj harang
ját megszerezte Szeltenhofer céltól. melynek az avatása
böjt elején lesz megtartva.
Debrecenben a Luther Szövetség ’ böjti vallásos es
télyein Gedulv Henrik ev. püspök és Györy Loránd
\. miniszter fognak előadásokat tartani. A sajtó-vasár
napon Paulik János, a Mele elnöke lesz az ünnepi szó
nok. 1923-ban a hívok 3,000.000 K-t juttattak adomány
ként az egyházi pénztárba. F. hó á-ón a Fillér-Egyesület
tea-estélyt rendezett, mely 5,400.000 K-val gyarapította
az uj orgona-alapot.
Az Egytemi Luther Szövetség azon kérelouunei
fordul evangélikus testvéreihez, hogy a pusztuló protes
táns kultúrát megmenteni segítsen. E óidból arra kéri a
nemesszivii adakozókat, hogy elhanyagolt könyvtárának
pótlására adományaikkal járuljanak hozzá. A Szövetség
elfogad könyv és pénzbeli adományt. Kérjük a nemesszivüeket, lrogy kérelmünket tegyék magukévá, mert ez
által hazánknak é n a protestáns kultúrának tesznek meg
becsülhetetlen szolgálatot. Az adományokat szíveskedje
nek a Szövetség helyiségébe (Vili., Üllői-ut 24, I. eml.i
Nagy Kálmán szövetségi titkika* úrhoz címezni.
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F it uj lav. Pálmai Lajos esperes szerkesztésében
megindult a győri evangélikusok lapja „Erős várunk“ név
alatt. Az első számnak gazdag tartalma (kiemeljük ebből
„A tékozló fin“ témájú, a templomba nem járók számára
irt egyházi beszédet) figyelemre méltó folytatást ígér, ha
tényleg az lesz, ami lenni akar „az a középpont, a hova
az egyházszeretet szálai összefutnak, vár, hol mindenki
védelmet talál, őrállóhely, honnét a bajokat, veszedelme
ket hűséges vigyázok figyelik“. Negyedévenkint jelenik
meg.
A másik, a „Hegyen épitett város“ nagyon szerény,
de nem szegény keretben a budai egyházak helyi érde
keit szolgálja, mert úgy szeretné, hogy Buda legyen a
minta, a példa. Legyen! Hogy volt-e erre szükség, azt a
jövő fogja megmutatni. Mi az erőik eílforgácsolását látjuk
benne!
A budapesti fasori ev. szövetség március 1-én nagy
sikerű estélyt tartott, melynek tiszta jövedelme egy millió
bélszázöt'zer koronával gazdagította a harang-alapot.
Az Evangélikus Luther Szövetség márc. 1-én tag
jainak közreműködésével jól sikerült műsoros teadélutánt
rendezett. Legközelebbi teadélutánját f. hó 22-én este
6 órai kezdettel tartja a Szövetség helyiségében (Vili.,
Üllői-ut 24. I. cm.), amelyen érdeklődőket sziveken fogad.
— A Szövetség márc. 15-iki ünnepély helyett a hó folyam
mán hangversenyt rendez. Közelebbi időpontról annak
idején értesítjük hitror.okonainkat.
Az Országos Evang. Tanáregyesület választmánya f.
hó 9-én, vasárnap ülést tartott dr. Szigethy Lajos elnök
lete alatt. Többek közt megbeszélés tárgya volt az uj
zsinati alkotmány ama pontja, mely szerint minden egy
házi alkalmazott felelősségre vonható minden tettéért és
szaváért. Ennek a homályosan megfogalmazott s a pro
testáns szabad szellemmel egyoldalúan alkalmazva, ellen
tétben álló pontnak pontosabb körvonalozását tartotta a
választmány szükségesnek s a zsinat tanártagjait ennek
figyelembe ve vésére hívta fel. Egyúttal külön bizottságot
küldött ki az uj alkotmány tanügvi részének megvitatására. Elhatározta pártoló és alapitó tagok gyűjtésiét s
felkéri az összes ev. intézeteket s egyházakat alapitó tag
nak való belépésre, hiszen az egyszersmindenikorra lefi
zetendő 20.000 K dij ennek nem lehet akadálya. — A bu
da pest-aszódi kör ülésezett ezután dr. Hitt rich Ödön főig.
elnöklete alatt s május 28-ára összejövetelt határozott el
a, budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban, melyen megfelelő
előadásokról az elnökség’ gondoskodik.
Kultur-estély. Helytelen szedés miatt múlt szá
munkban ;évesen volt a dátum közölve. Márc. 18-án lesz
a Bpesti Iparosképző Protestáns Egylet (VIII., Alföldi
utca 131 helyiségében, amikor is előadást Gaudi L. „Nau
mann, a munkásbarát pap“ cim alatt fog tartani. Érdek
lődőket szívesen Tátrák.
Adomány. Báró Radvánszky Albert 50.000 K-t, Ko
vács Gyula 10.000 K-t juttatóit az iparosság körében folyó
munka céljaira, 'bikái József 20.000 K-t adott az ITGyE
részére. Isten áldása legyen adományaikon!
Magyar ünnep — német szónokkal A Budapesti
Keresztyén Ifjúsági Egyesület saját helyiségében (Vili.,
Fhg. Sándor-utca 28 1.) március hó 15-én este 7 órakor és
március hó 16-án délután 5 órakor ünnepélyeket rendez.
Mindkét alkalommal előadást fog tartani H. Lüst, a né
metországi K. J. E. nemzeti titkára. Az összejövetelekre,
melyek pénteken kezdődnek, minden 16 éven felüli ifjút,
fiatalembert és férfit szeretettel faiv a vezetőség. Belépti
djj nincs.
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Eljegyzés. Raab György, szarvasi s. lelkész elje
gyezte fcciioltz Róbert leányát, Lenkét. A házasságot
szerző Isten áldja meg ezit is.
Pályázat. Tóth József, alesperes, abauj-fancsali lel
kész-káplánt keres. Javadalom: lakás, ellátás és államsegély. Kötelességek: a lelkészi teendőkben való segéd kezes és némi tanítás. Személyes bemutatkozás kívána
tos. Az állás azonnal elfoglalható.

Szerkesztői üzenetek
Sz. A. Közölhetőnek tartottam, mert tudom, hogy
vannak még mások is, akik hasonló nézeteket vallanak.
De ha az ilyen megszólalás talán másra nem is, de arra
jó, hogy a zsinati atyák megismerik a tervezet elleni ki
fogásokat, akkor is érdemes volt a megszólalásokat a
köz elé vinni.
F. J. Hidas. Haberi Írását hozni fogjuk. Előbb azon
ban azokat kell kielégítenünk, akiké már régóta várja a
nyomda alá jutást.
K.
S. A pályázati hirdetés minden megkezdett sora
500 korona. A mendei 42 sor. Hátralékod és 'A évi elő
fizetésed: 10.000 K.
T. I. alesperes. Minden megkezdett sor 500 korona.
A 10. számból helyszűke miatt kimaradt,
N. K. esperes. A 8. szám teljesen elfogyott. A 7-ből
küldök egyet.. Pazánnak mindegyik lapszám elment.-Megállapitást nyert, hogy a 8. és 9. azzal a jelzéssel jött
vissza, hogy ..címzett nem fogadja el“. Ezért töröltük az
előfizetők sorából. Tehát a postai kézbesítés körül is bajok
vannak, igaz, hogy’ nem mindig és nem mindenütt. — A
lapokba azért nem teszünk csekklapokat, mert annyi pén
zünk nincs, hogy 100-ból 50 elvesszen. Ellenben a leiké
széknek fogunk küldeni egy-egv csekkfüzetet. Az előfi
zetők tehát a lelkészeknél vehetik majd át. — Legyetek
türelemmel. A rend meglesz. Lassan készül, mert magam
csinálom. — Meleg kéz,szorítással köszöntlek.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége címére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
A kiadásért felelős : Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.
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Vallás
Az evangélikusok lapjában közölt „Lutheri
igék“ fölött elmélkedve, lelkiismeretem kénysze
rít, hogy e fogalomról írjak.
Vallás: ez a szó, mint avultnak látszó foga
lom a mai emberek előtt annyira jelentéktelennek
látszó, hogy kilencven százaléka nem tartja érde
mesnek, hogy a róla irt gondolatokat elolvassa:
annál kevésbbé, hogy annak mély értelmét és je
lentőségét fontogatva, róla elmélkene.
Mert mi is hát az a vallás? Araikor vallo
mást teszünk arról, amit hiszünk, érzünk, vagy
tudunk. Tud-o hinni a mai ember, a bálványimá
dás posványába sülvedt ember egy szebb és jobb
életben? Fajának dicső jövendőjében? Melyben
az egyéni boldogság belső erőkből táplálkozva,
független az anyagi dolgok változásától; hiszi-e
azt, amit az isteni nagy mester oly biztos való
ságként tanított, hogy annak a valóságnak megpecsétéléséért kereszthalált halt? Sőt ama keve
sek, akik jó lélekkel hinni merik; legtöbb helyen
élcelődés és gúny tárgyai! A mai emberiség a
vegeta bili 8 (állati) élet tülekedésében kevés gon
dot fordít a lelki életére, hogy a legfőbb lénnyel,
az örök életet sugárzó Istennel összeköttetést ke
ressen. aki szunnyadó lelkiismeretét felkeltené és
éreztetné vele az örökké tartó javak — a lelki ja
vak — kimondhatatlan kedvességét és ez érzés
révén az ember hite tudássá változna. Bizony
mondom, ez a tudás az, mely megnyitja előttünk
a menyország kapuit, s akkor vallomást tehetünk
arról, amit érzéseink utján tudunk, ami tuda
tunkká lett. Vájjon felébred-e nemzetünk lelkiis
merete és fog-e hallgatni ennek szavára? Én nem
zetem testének egy élő atomja, egy porszeme va
gyok; az örök élet határáról visszapillantva lá
tom nemzetünk nyomorúságát és sülyedését; kö
zeledni érzem az időt, melyben sáfárkodásunkról
számot kell adnunk! Készen leszünk-e? Hol késik
nemzetünk vezérlő csillaga, ki fényes tehetségé
vel, tiszta leikével felébresztené a lel ki ismeretet
és a nagy tömeget egységes magyar nemzeti tár
sadalomba tömöritené? Avagy miféle csapásnak
kell még jönni, hogy egységessé kovácsolja ezt a
sokat szenvedett és mégsem ébredő nemzetet?
Avagy a javulás utján van-e az, aki nem él az
észszerüség természetes törvényei szerint? És jó

zanul észszerűnek mondhatunk-e olyan életet,
mely tele van gőggel, kevélységgel és gyűlölkö
déssel? A kevélység magába hordja a megaláz
tatást, a gyűlölködés, a rothadás és bomlás csi
ráit!.
Nekünk igen sokat kell tanulnunk és mun
kálkodnánk, hogy pusztuló fajunkat olyua szel
lemi magaslatra emeljük, hogy az egységesség ér
zete, mint nemzeti életfeltétel áthassa fajunk min
den o&ztályát, A vezetésre hivatottak jó példával
kell, hogy előtárjanak, mert most a tettek be
szélnek, ha a vezetőkből őszinte jóakarat és sze
retet árad ki. bizonnyára ténykedésüknek bő ara
tása lészen már e földi életükben, mert nem is sej
tett erők fognak segítségül érkezni.
e^ok fölött elmélkedve, úgy vélem, hogy a
vallásosság és ebben a tiszta hitélettel kapcsolat
ban érhtnónk el legtöbb eredményt, hogy Isten
igéje ne csak a templomban elhangzott intelem
legyen, hanem a lelkiismeret fölkeltésével azok
az igék valóra váljanak, illetve minden jó lelki
ismeretű keresztyén testvérünk, legjobb tehetsége
szerint igyekezne a krisztusi igék valóra váltá
sára.
Célunk Isten országának elérkezését előké
szíteni, melyben az emberek tökéletesebbek, job
bak és boldogabbak lesznek. Hogy az egész nem
zet újjá teremtődjön, ahhoz elsősorban az egyes
emberek újjá teremtése szükséges, ez pedig a
lelkiismeret felkeltésével és az értelem felvilágosodottságával lehetséges. Ha körülnézünk, ugyan
azon tüneteket látjuk, mint izrael népének pusz
tulását megelőzőleg; a nemzet zömén végig vonul
legnagyobb része olyan emberekből áll. kik kónyaz élet ezer bajai miatt való panasz: a társadalom
telenek egymással szemben színésztedül, mert ha
igazi benső mivoltukban mutatkoznak, még elvi
selhetetlenebbé tennék egymás számára az együttlétet.
Elsősorban az egyének jellemének átalaku
lására volna szüksége a nemzetnek; csak akkor
várhatunk e nemzet jövendőjétől szépet és na
gyot, ha lelkében ez az átalakulás végbe megv;
ezáltal erős, tiszta és boldog nemzedék fejlődik,
s ily nemzedék előtt a fejlődés és tökéletesbiilés
biztos és beláthatatlan időkig való dicső útja
nyílik meg.
Imre A., ny. raáv. felügyelő.
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L u th eri ig é k *)
A biblia vagy a Szentirás olyan, mint egy
nagy kiterjedésű, széles erdő. Rengeteg és sok
féle fát találsz benne, melyek mindegyike meg
hozza a maga gyümölcsét. Találsz itt vigaszta
lást, tanítást, bátorítást, figyelmeztetést, Ígéretet,
büntetést, életet, megbocsátást és feltámadást
nyújtó gyümölcsöket. De csak az találja meg
mindezeket, aki keresi az e fajta gyümölcsöket.
Minden keresés fáradságos. Mi válalljuk e fára
dozást. Ebben különbözünk a pápistáktól.

*

Mindaz, ami van és ami lesz, ami létezik és
létezni fog, megvan Írva a teremtésről szóló bib
liai feljegyzésben. A feljegyzés megbizhatóságát
kétségbevonhatjuk. Arról is vitatkozhatunk, hogy
mely időben és ki jegyezte fel. De a teremtés té
nyét és az ezen tényt okozó Istent a valóságból
kiperelni senkisem fogja. Ezért a biblia igaza
fenmaracl. Éppen azok bizonyítják ezt, akik ezt
az igazat akarták megdönteni: Nagy Sándor, a
Fáráók, a bábeli császárság, a perzsák monar
chiája, a görögök és rómaiak, Julianusz és
Augusztus császárok. Milliókat indítottak ezek a
biblia ellen. A milliók elpusztultak, de a biblia
megmaradt. És olyannak maradt meg, amilyen
nek m egírták. . .
*.) A következőkben a lutheri káté címei szerint fog
juk csoportosítani reformátorunk mindig éraékes örökértékű nyilatkozatait. Megkezdjük az Isten igéjéről vagy
a Szentirásról tett kijelentéseinek közlését.

Miért maradt meg? Ki adott neki ilyen mil
liókat csúffá tevő hatalmat? Ki más, mint az
Isten! Hisz éppen azért Isten, hogy a betűt is
megtartsa, ha neki e betűre szüksége van. Ezért

Beszédek Finnországban
I. Üdvözlő beszéd.
Tampere Szt. János templomában, 1924. ja
nuár 9-én.
Kedves finn testvérek! Végtelenül sajnálom,
hogy nem tudok hozzátok a saját nyelveteken
szólni. Engedjétek meg hát, hogy a magam
anyanyelvén beszéljek, mely évezredek előtt a
tietekével azonos törzsből szakadt le.*)
Első szavam a hála és köszönet a szives meg
hívásért. Ez tette lehetővé, hogy szivem régi vá
gyát kielégítve szinről-szinre láthassalak titeket.
És ez nekem nagy öröm, elfelejteti velem a nehéz
ut minden fáradalmát.
Úgy érzem, hogy rokoni házba jöttem, test
vérek közé. Testvér voltunkat megalapozzák a
régmúlt idők elfelejtett hagyományai, megpecsé
teli a közös hit lelkeket összekötő kapcsa. Jól
esik elgondolnom, hogy a ti őseitek az én őseim
mel valamikor, sok ezer év előtt valamelyik ázsiai
*) Tolmácsunk Wainio esperes volt.
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az első csoda, mely előtt imádságos hódolattal
áll meg a hitein, az, hogy Isten a neki szükséges
betűket a bibliába foglalta össze. Az ördög ellen
tehát nem véd meg más, csak ez a bibliába foglalt
betüsorozat. Ezzel szemben az ördögnek nincs
hatalma. Nem volt eddig és nem lesz ezentúl sem.
A keresztség és az oltár sákrámentoma
ebben a bibliában benne van. Ezért fog megtar
tatni és ezért kell megtartanunk. Akinek nem
kell, elvetheti, de tudja meg, hogy ebben a pilla
natban elveszett, mint az ördög, melyet a biblia
legkisebb betűje is megítélt. Én szeretem Homerost, Virgiliust is és sok más régi értékes köny
vet. De a bibliát azért szeretem, mert utálom az
ördögöt és mert akarom, hogy az élet .számára
megtartson engem az Isten. Krisztus is ezért hir
dette, hogy nem eltörölni, hanem betölteni akarja
az Isten igéjét, mely a biblia első lapján az övé
lett és érte lett.

*

Hogy milyen csodálatos könyv ez a biblia, azt
Máté 11, 25-ben olvashatod. A bölcsek és értelme
sek rendesen nem értik meg. A bibliában az Atya
beszél, ezért gyermekek szeretik leginkább a bib
liát. íg y jutott Szt. Gergely ahhoz a gondolathoz:
,,a Szentirás olyan viz, melybe egy elefánt bele
fullad, de a kicsi bárány átlábalja.“
Közli: Kg.
■■■■■■■■BIBBIBIISBHHIIIaiHHIIIIIII

Törvényjavaslat a középiskoláról
A vallás- és közoktatásügyi miniszter letette a
nemzetgyűlés asztalára a középiskolára vonatkozó
uj törvényjavaslatot. Mitrovicz Gyula egyet, tanár
a „Szózatában elmondta róla a „professzorok“ vé
leményét. Nem volt elragadtatva tőle. A hozzászópusztán együtt gyönyörködtek a délibáb játéká
ban. De még jobban esik tudnom, hogy a ti lelketek az élet terheinek hordozásához u. a. forrásból
meritgeti az erőt, melyhez én fordulok: a Krisztus
igaz evangéliumából.
Ami bennünket a múltban összefűzött, azo
kat a szálakat az idők fordulása széttépte. Ma
már csak emlékeimben él, ott is homályosan, a
régi rokonság tradíciója. De azért igy is becses
örökség. A lelki kötelék azonban az idők válto
zásaiban is változatlan, mert nem külső körülmé
nyek, hanem maga Isten bölcsessége szőtte fona
lát. És mi e lelki kötelék, az evangéliumi közös
hit nevében jöttünk most hozzátok, hogy egyház épitő tanácskozásaitokon részesei legyünk.
Mi ugyanis sokszor tapasztaltuk már, hogy
az evangélium valóban Istennek hatalma minden
hivő megtartására. A mohácsi vész után (1526) az
evangélium adott erőt nemzetünknek a megma
radásra. A 400 éves osztrák elnyomás alatt apáink
az evangéliumból merítettek erőt az ellenállásra.
Sőt a nemzet szabadsága és minden igazsága is
nem egyszer kerülte el az evangélium védőszár-
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lás a hitvallásos iskolák részéről kívánatos, mert náziumban mindent a humanum szempontjából, az
van mit mondanunk arról, amit rólunk és nélkü önmagával és környezetével tisztában lévő ember
lünk akarnak törvénnyé tenni. .Ezt a lavinát gon kitermelése céljából taníttatnék. Amit történelmi
doljuk megindítani Raffay dr. püspökünk azon vá megfigyelés vagy tapasztalásból leszűrt bölcseség
laszával, melyet a törvényjavaslat ügyében a minisz a múltakból értékül kínál: azt mind rendszerbe fog
terhez intézett. Válaszirata szószerinti szövegében a
lalva, céltudatosan használtatnám fel az egyéni
következő:
séggé csiszolandó ember kiképzésére. Viszont a
Ad 212/1924. Nm. Miniszter Ur, Kegyelmes Uram!
reáliskolában mindent a gyakorlati élet szempontjá
Hivatkozással f. é. 1063. és 16.027/V. sz. nagy ból tárgyaltatnék. Pl. a természetrajzot nem azért,
becsű köriratára, válaszom eddigi elmaradását saj hogy a meglévő teremtményeket elmés rendszerekbe
nálkozással kell kimentenem. Abban a hitben vol tudjuk osztályozni, hanem hogy mindennek a hasz
tam, hogy a középiskolák reformja egyetemes ér nálhatóságát és igy gyakorlati értékét megismer
tessem. Hasonlókép a földrajzot is abból a szem
dek lévén, egyetemos konferenciából fejtjük ki vél
leményünkei. Minthogy azonban ez a feltevésem pontból ismertetném, hogy hol, mit ád ingyen aján
nem vált be, akaratlanul elkéstem, amiért szives, ke dékul vagy a munka várt jutalmául az anyatermé
szet!
gyes elnézést kérek.
A középiskolákra vonatkozó törvényjavaslatra
Nem célom és feladatom egy rövid felterjesz
vonatkozólag tisztelettel van szerencsém a követke tés keretében akár szervezetek előterjesztése és
zőket. megjegyezni:
tnegokolása, akár részletekbe menő biráiat gyakor
1.
Hogy a középiskola reformra szorul, ez általá
lása, de legyen szabad azzal az őszinteséggel, me
nos és nem is ujkelctü meggyőződés. Magam is,
lyet egy igen életebvágó és komoly kérdés minden
mint aki ezelőtt 32 esztendővel középiskolában arra hivatott tényezőtől megérdemel, őszintén meg
kezdtem nyilvános munkálkodásomat s később 12 hallom, hogy engem a tervezet ki nem elégít, mert
évet töltöttem egy főiskolai tanszéken, személyesen M*m az alapszövegben, sem a raegokolásban nem ta
tapasztaltam, hogy a magyar középiskolának alapú* lálom a kulturális haladásnak azoKat a tényezőit és
megreformálása elodázhatatlan. Örömmel üdvözlöm Matoritéltaft» melyekre kétségtelenül szükséfg van.
hát Nagyméltóságod kezdeményezését, mely a re Azt gondolom, hogy a középk-koláknak gazdasági,
formra vonatkozó mozgalmat megindította.
kereskedelmi és ipari jellegűvé színezése a mai idők
A törvényjavaslat azonban, sajnálattal, de őszin követelményeinek inkább megfelelne. A jelen terve
tén kell bevallanom, nem elégíti ki várakozásaimat
zet csaknem kizárólagosan egyes nyelvi eltérésekben
és alig hiszem, hogy sokat változtatna az eddigi
árnyalja a különbző typusokat, amit én sem elegen
állapotokon. A szőnyegen lévő tervezet ugyanis in dőnek, sem különösebben jellegzetesnek, sem kife
kább csak a kereteket rendezi, de a reform lénye jezőnek vagy éppen nyereségnek nem Ítélek.
gét, a tanítás anyagának és módszerének megváltoz
2.
A törvényjavaslat 5. tj-ában és az erre vonat
tatását nem kezdi meg. Igaz. hogy a keretek változ kozó megokolásban egyházunkra nézve aggodalmas
tatása is legalább a reménységet és a lehetőséget ké intézki'dóírt. látok. Ez a paragrafus azt mondja,
szíti elő egy kívánatos és szükséges gyökeres át
hogy az egyházi középiskolák átminősítése csakis
alakulás számára. S a törvényjavaslatnak én ebben Nagyméltóságod jóváhagyása után válik jogérvé
látom a jelentőségét.
nyessé. A megokolás ezt az intézkedést a legfőbb
őszintén szólva, én a reformtól azt várnám,
felügyeleti joggal kívánja igazolni.
hogy az egyes iskolatípusok feladatát és igy taní
Én nemcsak elismerem, hanem szükségesnek is
tásra szánt anyagát és módszerét is világosan tisz tartom az állam fejének vagy kormányának min
tázzuk. Nevezetesen például a humanisztikus gymden közösség felett gyakorolt legfőbb felügyeleti
y — fcn— p— —
—— ——
jogának fentartáeái, mert az államban egyetlen kö
nyai alatt a biztos pusztulást. Ezért volt a ma zösség sem lehet, mely az önállóságnak é*s fékezetlen függetlenségnek olyan talaján mozog, melyen
gyar evangélikus egyház mindig martyr-egyház,
esetleg az állam érdekeivol is szembe helyozkedhetik.
mely ezernyi üldözést szenvedett, ezért fogyott
Viszont azonban éppen a legutóbbi idők szomorú
el úgy, hogy az utolsó 300 év alatt a lakosság
kilengései mutatják, hogy az állam mindenhatósá
9096-ról 0%-ra csökkent.
gának ellensúlyozása végett az autonom testüle
tekre (egyház, vármegye, törvényhatóság) szintén
De azért ma is az a meggyőződésünk, hogy
életünk és megmaradásunk az evangéliumhoz van nagy szükség van. E kettő harmóniája nélkül nincs
kötve. Ezért jöttünk hozzátok, akik hü fiai vagy egészséges közélet.
A magyarhoni evangélikus egyház, mint auto
tok az evangéliumnak. Nemzeti függetlenségiek
örömével és evangéliumi hitetek erejével szeret nom testület legutóbb különösen a tanítói hiányok
ügyének tárgyalásainál nemcsak a közigazgatási, ha
nénk köztetek meggazdagodni, elhoztuk nyolc nem más egyházon kívüli hatóságok részéről is
millió magyar s köztük félmillió evangélikus szomorúan tapasztalta, hogy egyházunk legbelsőbb
meleg üdvözletét. Hoztuk igaz testvérszeretettel.
ügyeibe nemcsak belenyúltak, hanem sokszor olyan
Engedjétek meg, hogy ne menjünk vissza üres döntéseket hoztak, melyek egyházunknak sem alkot
kézzel. Hadd vigyük cl küzdő és szomorkodó mányával, sem érdekeivel, sem teherbírásával megcgyeztethetök nem voltak. Ha most nemcsak aggo
honfitársainknak a finn testvérek együttérzését
dalommal,
hanem autonómiánkat, féltő bizalmatlan
és szeretetét.
sággal nézünk minden olyan intézkedést, mely tör
Isten áldását kérve egyházépitő munká vényekben biztosított jogainkból ismét el akar
tokra, magunkat és árva nemzetünket szivetek venni valamit, ezt no személyes bizalmatlanságnak,
jóságába bizalommal ajánlom.
na is kicsinyes aggodalmaskodásnak méltóztassék
minősíteni, hanem a változó viszonyok közt is mindig
Dr. Raffen/ Sándor.
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fenmaradó egyetemes érdek szempontjából méltóz
tassék elbírálni. Mikor autonómiánkat féltjük, meg
vagyunk győződve, bogy komoly közérdeket védel
mezünk. A megokolásnak az az érvelése, hogy a
jóváhagyás kikötése azért szükséges, mert csakis
igy kerülhető el, hogy u. a. városban több azonos
tipusu középiskola ne legyen, nem viharálló, mert
én el tudom képzelni, hogy a minisztérium hozzájá
rulásának megtagadása esetén komoly tárgyalás in
dul meg az érdekeltek között, mely tárgyalás folya
mán minden értékes gondolatot közmegnyugvásra
tisztázni lehet. Tiszteletteljes javaslatom tehát az,
hogy az 5. §-ban a jóváhagyás szó helyére hozzájá
rulás vagy tudomásvétel tétessék.
3. A középiskolák átalakításánál mi, evangéliku
sok, a lelkészképzés igényeit is kénytelenek vagyunk
latba vetni. Egyházi törvényeink szerint theológusaink az Újszövetséget eredeti görög nyelven köte
lesek tanulmányozni. Már eddig is sok kellemetlen
séget okozott a görög nyelvnek a gimnáziumokban
való fakultativ tanítása. A legtöbb ifjú még nem ké
pes az ötödik osztályban a pályaválasztás nehéz
kérdésével megbirkózni. így történik azután, hogy
a papi pályára menők nagyrésze kénytelen utólago
san tenni érettségi vizsgálatot a neki nélkülözhetet
len görög nyelvből. Ha most már a középiskolák két
harmadrészéből a görög nyelvet teljesen kirekeszt-jiik, ez a kellemetlenség nemhogy szűnnék, hanem
folytonosan szaporodik. Mi a lelkészképzésre való te
kintetből talán kénytelenek leszünk minden egyes
középiskolánkon humanitikus gymnáziumnak minősí
teni, ami azonban esetleg Nagy méltóságod másnemű
szándékaival kerül összeütközésbe.
Azt a gondolatot vagyok tehát bátor felvetni,
nem volna-e lehetséges a középiskolák különböző
típusainak olyatén módon való egymásba olvasztása,
hogy miután a tervezet szerint a tantárgyak legna
gyobb része ugvis teljesen azonos, a nyelvi elkülö
nítés párhuzamos tanszékek felállításával történnék
meg. így a kétféle típus nem tenné okvetlenül szük
ségessé a teljes és nagyon is költséges elkülönítést.
4. Ugyancsak az evangélikus lelkészképzés szem
pontjából a törvényjavaslat 16. §-jfinak módosítását
vagyok bátor tisztelettel javasolni. Minthogy egészen
bizonyos, hogy a theológiai pályára lépni kívánók
nagyrésze kénytelen lesz pótló érettségi vizsgálatot
tenni, méltóztassék attól eltekinteni, hogy a theológusok görg vizsgálata ügyében minden egyes esetben
a minisztérium döntsön. Továbbá attól is, hogy az
ilyesféle pótló vizsgálatot csakis ,u. a. intézetnél le
hessen letenni, melyben az ifjú véigzett, mert megeshetik, hogy reáliskolából is megy valaki theológiára, ahol pedig esetleg nem lesz görög szaktanár.
^ égül legyen szabad megismételnem azt a több
ször előterjesztett kérésemet, hogy az egyházat na
gyon is érintő intézkedések megtétele .előtt az arra
illetékes tényezőkkel méltóztassék érintkezésbe lépni,
mert a már egyszer kinyomtatott és nyilvánosságra
hozott rendelkezések megmásitása vagy módosítása,
tapasztalásunk szerint, sokkal nehezebben megy,
mint. az előzetes tervezeteké. Pedig a megváltoztatás
közérdekből igen sokszor volna kívánatos. ,
Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem
nyilvánítását.
Budapest, 1924 január 15.

Dr. Raffay Sándor
bánvakertileti ev. püspök.
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Komoly idők
Ezt a címet egy ízben már használta az Evan
gélikusok Lapja. A múlt év 34. számában hasz
nálta, amikor a középiskolák államsegélyének
ujabbi rendezésére és az elemi iskolai tanítók ja
vadalmának megállapítására vonatkozó minisz
teri rendeleteket bírálta, kifogásolta és ismer
tette azon felterjesztések szövegét, melyekkel a
rendeletek végTehajtása ellen a leghatározottab
ban tiltakozott, követelte előbbinél a rekonsziderációt, utóbbinál a fizetési fokozatokba való be
osztás felfüggesztését az illetékes egyházi ható
ságokkal leendő megbeszélésig.
Középiskoláink tanári testületéi megnyug
vással fogadták az egyházi vezetőségnek erélyes
és a ref. testvérekkel való megállapodás alapján
megtett lépését. Legalább eddig ez ellen sehol
senki nem tiltakozott. Igaz, hogy nem is lehet.
Annyira az autonómia fundamentumából és az
állammal kötött egyezményeinkből nő ki a tilta
kozás argumentációja, hogy ezt el nem fogadni,
vagy ezzel egyet nem érteni annyit jelentene,
mint megtagadni a múltat és karjaiba szaladni
annak az irányzatnak, melynek tempóját a ma
gát restauráló pápista hatalmi törekvés diktálja
bántó prepotenskedéssel, ami gyengeségünk tel
jes tudatában.
Elemi iskoláink tanítói az egyetemes egyház
fellépését másként honorálták. Klug Lajos, az
Orsz. Ev. Tanítóegyesület elnöke, a magyaror
szági prot. tanítók hivatalos közlönyében, a „Ta
nítók Lapjában“ arról értesíti a közvéleményt,
hogy lapunk „Komoly idők“ című cikke „ország
szerte megdöbbenést keltett az ev. tanítóság so
raiban“ és siet óvást emelni az egyház vezetősé
gének a tanítók ellen irányuló akció miatt. Kifo
gásolja a gesztusát, mellyel lefogja a tanítóság
évtizedes követeléseit végre honoráló miniszteri
kezet és nem tudja megérteni a felterjesztésben a
tanítók ellen használt hangot sem, mely szerinte
a tanítók alsóbbrendűségét állapítja meg a lelké
szekkel szemben. Miután bizonygatja, hogy ez az
egyetemes papság elvének sérelme a tanítóságon
keresztül, Luther szellemét hívja, az elvnek tete
méhez és kéri az 1922 évi egyetemes közgyűlés
jegyzőkönyve 77. pontjához való szigora ragasz
kodást. Ebben ugyanis az egyetemes közgyűlés
követeli, a tanítók számára, a VII. fiz. osztály
megnyitását, illet ve az evang. tanít óknak az ál
lami tanítókéval egvenlő elbánást. Klug tehát
nemcsak következetlenséggel, de az ev. tanítóság
lefokozásával és meg nem becsülésével vádolja
meg az egyház vezetőségét.
Az elégületlenség hangján, bár enyhébb te
norban szólt a „Tanitósors“-ról a békéscsabai
Uhrin Károly. Ö már megérzi, hogy itt nem kö
vetkezetlenségről van szó, hanem az autonómián
esett, sérelemről, mely azonban szerinte inkább
csak elvi jelentőségű, amennyiben a VII. fiz. fo
kozatba előléptetett tanító az iskolafentartóra
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kevés, vagy épen semmi terhet sem fog róni, el
lenben érdemes tanítókat fog jutalmazni, stb.
Megemlítem, hogy lapunkhoz több magán
levél is érkezett ez ügyben. Ezek egynek kivéte
lével mind arról „a bántó, fájdalmas és meg nem
érdemelt bánásmódról“ im ák, mely szerintük az
egyetemes egyház vezetősége részéről a tanító
sággal szemben az említett felterjesztésben meg
nyilatkozik. Csak egyetlen egy' helyről érkezett
egy olyan vélemény, mely másként Ítéli meg az
ügyöt. Lapunk ezt nem közölte a nyilvánossággal
azért, mert a véleménynek személyi éle van. Mi
pedig nem személyek ellen harcolunk, hanem
igazságokért. Ami ettől eltér, azt, ha az igazság
érdekében közre is adjuk, csak azon esetben tennök meg, ha a személyeskedő nem álnév mögé
rejtőzik. Pedig ebben az esetben a név nélkül
hozzászólónak igaza volt.
Egyébként ne kerülgessük a lényeget.
Mindenekelőtt szegezzük le a következőket:
Az Evangélikusok Lapja a múlt év 34. szá
mában a ,.Komoly idők“ alatt nem tett egyebet,
mint közölte szószerinti szöveglxm az egyház ve
zetőségének álláspontját a két miniszteri rende
lettel szemben. Közölte pedig azért, hogy' egyhá
zunk közvéleménye megállapíthassa a vezetőség
kötelességteljesitését azzal a tendenciával szem
ben, mely legújabban következetesen sérti, bánt
ja, figyelembe nem veszi szerzett jogainkat és
autonómiánkat.
Lapunk nem védője az egyház vezetőségé
nek és pedig nem azért, mert ennek a vezetőség
nek nincs szüksége a mi védelmünkre. Ellenben
abból a védelemből, melyben ez a vezetőség a mi
tárgyilagosságunkat
részesíti,
megállapítjuk,
hogy a mi tanítóságunk méltatlanul támadja az
egyet, egyház vezetőségét, mely különben is, az
adott esetben, a ref. testvérekkel egyöntetűen
járt el. Avagy azt hiszik tanítóink, hogy a refor
mátusok az ev. vezetőség érveinek hatása alatt
szánták rá magukat a tanítóság értékének lefo
kozására?
Nekünk, evangélikusoknak, a tanítóság nem
szám, mely teher és nem eszköz, melynek ára
van, de egy olyan rend, melynek meg vannak
a maga külön tiszteletreméltó feladatai és ezért
vele szemben meg vannak a mi különösen ma
gasra felfokozott igényeink. Mi az egyházat is
kola nélkül nem tudjuk elképzelni, mint ahogy
csak ház az a templomnak felavatott hajlék, ha
abban nem zengenek hymnuszaink és Istenünk
igéi. Tiltakozunk minden olyan feltevés ellen, mely
ezt, a Jak. 3, 1-ből táplálkozó felfogásunkat nem
veszi komolyan és úgy állítja be az ev. tanítóság
lKdyzctét az ev. egyházban, mint a mostohákét.
Ezzel a tiltakozással tartozunk egyházunknak, mert
tartozunk ezzel a^on jövendőnknek, melyben mi
kimagasló szerepet szántunk az ev. iskolának.
Ennek beszédes bizonyítéka az ev. egyház veze
tőségének a kultuszminiszterhez intézett felter
jesztése, amelyből, aki mást olvas ki, rossz szolgá
latot tesz az ev. iskolának és olajat önt arra a
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tűzre, mely szeretné elhamvasztani prot, autonó
miánkat és igy biztosítani a regnum márianum
diadalát. Falra festett ördög tehát az, amit a ta
nítóság lefokozásáról, háttérbe szorításáról és kövekezetlenségéről imi jónak láttak. Itt arról van
szó, hogy a VKM ne léptessen elő senkit az ille
tékes egyházi tényezők tudta és a vele való elő
zetes tárgyalás nélkül. Ha már a kormány jónak
találta áthárítani az iskolák fentartását az egy
házakra, hivatkozva a szegénységére és a szükségparancsolata takarékosságra, tartsa tiszteletben
legalább azt a jogunkat, mely tudni fogja azon
tanítók nevét és érdemeit, akik méltók arra, hogy’
az ev. tanügy szolgálatában eltöltött múlt alapján
lépjenek elő a VII. fiz. osztályig és nem esteleges
pápista intenciók szerint. Aki az ev. egyház ezt a
jogát nem tiszteli, megérdemli azt a kijelentést,
hogy az egyeteme« papság elvére hivatkozni eb
ben a felvetett kérdésben nem lehet, mert ez ezen
elvnek elanyagiasitása, tehát nem evangélikus.
Ilyen alapra helyezkedhetik bárki, csak az ev.
tanító nem. De kerülendönek tartjuk ezt azért is,
mert ha a tanítóság ezt nem veszi figyelembe, k i
hívja a lelkészi kar részéről azt a megállapítását,
hogy kvalifikáció dolgában mégis csak van kü
lönbség tanítói és lelkészi képesítés között,
amely nem is sérelem, hanem egy tényleges álla
pot. Ami ha a lelkészek, különösen vallástaná
raink az őket e téren ért sérelmet nem vitték a
nagy világ elé, ne tegyék azt a tanítóink sem,
akiket még nem ért sérelem csak védelem és egy
házunk részéről nem is fog érni ebben a komoly
időben! Ha van sérelmük vagy’ lenne a jövendő
ben. az Ev. Lapja melléjük áll, mert az Ev. Lapja
az igazságért küzd mindenkor, mindenkiért és
mindenkivel szemben. Az ev. tanítóság azonban
ne vigye vélt sérelmeit olyan fórum elé, ahol kel
lenek az elégedetlenkedők, mert ezek az a háló,
mellyel zavaros vizeinkben elleneink halásznak.
Azért mondjuk ezt, mert úgy’ szeretnők, hogy „ta
nítóink úgy fényeskedjenek, miként a nap“ ebben
a komoly időben!
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

A gyámintézeti elnök körlevele
Nagytisztcletü Egvházkertileti Gvámintézcti El
nök Ur!
A Lipcsében megjelenő „Allgemeine Evange
lische KjrchSnzeitung“ legutóbbi karácsonyi számá
nak egyházi hírei közt olvashattuk, hogy mily Cél
tudatosan dolgozik mindenfelé a róm. kath. egyház.
Németországban, dacára a nagy nyomorúságnak,
1010 óta 711 uj helyen telepedtek meg a szerzete
sek. Egyháziakból s világiakból testületek alakulnak
abból a célból, hogy tervszerű térítési mozgalmat
indítsanak meg a protestáns táborban. Északamcrikáhan egy külön katolikus lovagrend alakult, c cél
ból, a Columbus lovagrend. (Knights of Columbus),
amely eddig 75.703 taggal s évente 17 millió dollárlal rendelkezik. Angolországban az 1018-ban alakult
Evidence Guild „az igazság gilde“, Hollandiában a
Willibrordus lovagok, a Mária és Mártha nővérek
és a Kanisius egylet, Németországban az 1020-ban
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alakult Winfried szövetség végzi ezt a munkát. Ezen
testületek hajtó erői mindenütt a jezsuiták, akik
nyíltan bevallják már, hogy a társadalom legmaga
sabb köreitől fogva, le a legalacsonyabb körökig
mindenütt gyökeret vernek és sikerrel dolgoznak az
ellenreformáció munkáján.
„Az Allgemeine Evangelisch Lutherische Kir
chenzeitung“ ezen hirét mi hasonló hírekkel egészít
hetnénk ki. Csonkamagvarországon a róm. kath. ré
széről ma — sajnos — hasonló munka folyik, mint
az említett országokban, vagy mint folyt nálunk pl.
a tizennyolcadik század derekán, amikor itt olyan
egyesületek létesültek, amelyeknek bevallott céljuk
volt az igaz hitnek (értsd a róm. kath. hitnek) „uj
és hathatós“ módon való terjesztése, az eretnekség
nek pedig teljes elnyomása. (L. Payr S.: Fábry
Gergely 8. lap.) Hallottunk már előkelő róm. kath.
papokat dicsekedni azzal, hogy mily nagy sikerrel
térítenek az evangélikusok közt és láttuk már ismé
telten, mily tervszerűen igyekeznek a „jó néinikék“,
az apácák a róm. kath. iskolákba járó evang. lányo
kat és a kórházakban fekvő evang. betegeket behá
lózni. S hogy az úgynevezett világiak közül, a kongregácionalisták közül, mily sokan sietnek a hiva
tásos róm. kath. munkásoknak segítségére, ki ne
tudná?
i
A nagyszerűen szervezett róm. kath. propa
ganda mellett a nem kevésbé jól szervezett s elég
anyagi eszközökkel (pénzzel, posztóval, élelmiszerrel
stb.-vel) rendelkező szekták egész raja bomlasztja,
a mi sorainkat. Mi a legtöbb esetben összetett kéz
zel nézzük, hogy ezek is, azok is, hogyan szedik tő
lünk az áldozatokat. Ily körülmények közt nem ér-e
bennünket méltán Gusztáv Adolf elitélő, kemény
szava: „Az ítélet napján majd vádat emelnek ellene
tek, evangélikusok ellen, mert semmit sem tettetek
az evangéliumért!“ Nem kell-e nekünk, kik felada
tunkká tettük, hogy „a magyar Gusztáv Adolf egy
let“, a gyámintézet mezején Gusztáv Adolf szellemé-'
ben működünk, az evangélikus öntudatot mindenütt
felkelteni, ébren tartani s a felekezetileg veszélyez
tetett hit testvérek segítségére sietnünk?
Igen, ezt kell tennünk s bizalommal kérem az
Egyházkerületi Gyámintézeti Elnök Urakat s azok
utján az egyházmegyei s egyházközségi gyám,intézeti
elnököket, hogy ezt tegyék, meg ez évebn fokozott
mértékben.
Keltsük fel s tartsuk ébren az evangélikus ön
tudatot templomban, iskolákban, gyíiléstermekebn s
a házi látogatások alkalmával. Igyekezzünk nagyo
kat és kicsinyeket, szegényeket és gazdagokat, fér
fiakat és nőket megnyerni a gyámintézet ügyének s
tegyük alkalmas módon mindegyik hívőnek köteles
ségévé, hogy a szórványban, vegyes házasságban,
vegyes vallása családban élő, vagy más egy házilag
veszélyeztetett hittestvéreinket féltő, szerető gonddal
körülvegyék s azoknak evangélikus hitükben való
megtarthatásáért s megerősítéséért hozzanak áldoza
tot is. Hassunk oda, hogy híveink a gyámintézet ol
tárára hozandó áldozataikat valonzalt s megduplá
zott összegben fizessék le Értessük meg velük, hogy
utóbbi különösen azért szükséges, meri a német Gusz
táv Adolf egylet segítségére oi é/oou sem számít
hatunk, sőt, amennyire a korái.n-nyék megengedik,
nekünk kell minden szegénységünk mellett még a
Gusztáv Adolf egyletnek is juttatni annyi segélyt,
mint amennyit az az irgalma« samaritúnus nyújtott
a tolvajok kezébe esett, teljese a kifosztott, félholtra
vert, szerencsétlen embernek ott a Jeruzsálem—Je
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richo közti véres utón. Ne mulasszunk el azért egyet
len egy alkalmat sem gyámintézetünk jövedelmeinek
gyarapítására s köszönjük meg s tartsuk számon és
nyilván a legkisebb adományt is. Hassunk oda, hogy
adományaink ne forgácsolódjanak szét s emésztes&'enek fel portóköltségre. Számadási, bevallási, kérve*
nyezési ivet ez idén is, költségkímélés szempontjá
ból magunk készítsünk.
Nagyon kérem az Egyházkerületi Gyámintézeti
Elnök Urakat, hogy idejében kérjék be a helyi és
egyházmegyei gyámintézeti elnököktől a jelentése
ket és számadásokat, hogy ennek alapján ők is ide
jében állíthassák össze és küldhessék be az Egyház;
kerületi gyámintézeti munkáról a megfelelő jelentést
hozzám, a számadást pedig az egyetemes gyáminté
zeti pénztároshoz. A legtöbb helyen eddig az egy
házmegyei, illetve egyházkerületi gyámintézeti köz
gyűléssel kapcsolatban tartottuk meg az egyházmegyei, illetve egyházkerületi gyámintézeti köz
gyűléseket. Bajosan lehetne ezen változtatni, de
mégis hassunk oda, hogy a gyám intézeti közgyűlés
és istentisztelet háttérbe ne szoruljon s el ne marad
jon. Kérjük meg bizalommal az egyházmegyei, ill.
egyházkerületi elnökséget, hogy segítségünkre le
gyen s a gyámintézeti propaganda kifejtésére ele
gendő időt és alkalmat szabjon ki nekünk. Hiszen
a gyámintézeti munkával csak egyházunknak meghanyatlott falait s dűlő gyepűit támogatjuk s Isten
országát építjük e földön és segítségére sietünk egy
házunk őrállóinak. Azért jó lélekkel és teljes biza
lommal kérhetjük az ő legmesszebbmenő támogatá
sukat.
t
Hálásan köszönöm Nagytiszteletü Urnák s mind
azoknak fáradozását, akik német hittestvéreink inr
ségét enyhíteni s adományaikkal őket megvigasz
talni igyekeztek. Kérem szíveskedjék az egyházkelületi gyámintézet területén e -célra befolyt s bár
mely utón elküldött adományokról pontos kimuta
tást késziteni s azt minél előbb hozzám küldeni. Az
egyetemes gyámintézeti pénztár kimutatása s egy
házi lapjaink híradása szerint eddig körülbelül 20
millió korona folyt be e célra. Ez összeg, kevés ki
vétellel, már rég elküldetett Lipcsébe, a Gusztáv
Adolf egylet központjába, ahol segélyakciónk nagy
meghatottságot váltott ki s ahol most konstatálják,
hogy a jó tett kamatot hoz. Bizonyára nekünk is
bőséges kamatot fog hozni ezen s minden más jó
tett. Azért meg ne restüljünk abban. „Még időnk
vagyon mindenekkel jót tegyünk, kiváltképen a mi
hitünknek cselédivei.“
Gyámintézeti munkálkodásához Isten gazdag ál
dását s megsegítő kegyelmét kívánva, szives fára
dozását előre is megköszönve, vagyok kiváló tiszte
lettel, szívélyes üdvözlettel Nagytiszteletü Egyházkerületi Gyámintézeti Elnök Urnák Sopron, 1924.
február 29-én, hive

Ziermann Lajos
egyet, gyámint. egyh. elnök.
Spezlalitások: foghúzás, togtömés, fogtisztitás. Lapunk olva
sóinak ®'o engedmény,
intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n t is t

FENYVESI MENYHÉRT
I X ., R á d a y -u . 5.
C a lv in -té r.
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A m ai gyerm ek
Á ltaliban sok a panasz óvok óta amiatt, hogy az
iskolába kerülő gyermekek nevelése nagyon pró
bára teszi a tanítót, a tanárt, a nevelőt.
A gyermekseregen meglátszik a háború. Egyik
lésze az apai szeretetteljes szigort hírből sem ismeri.
Másokat nem vehetett körül, nem óvhatott, és nem
védhetett teljes mértékben a szülői gondosság, mert
apát, anyát tiüságosan lekötötte az élet gondja. És
még azoknál a családoknál i«, ahol a vegetációs
élet követelményei nem kívánják meg a szülök ro
botolását, még itt is az a tapasztalásunk, hogy a há
borús szenvedések, izgalmak és aggodalmak az ide
gességnek egy bizonyos atmoszféráját teremtették
meg. A szülök nem bírálják el azzal a nyugalommal
és higgadtsággal a gyermekek tetteit, am elyet az
okszerű nevelés minden faktorától megkíván.
Másik nagy baj az is, hogy a gyermek nem
látja meg és ennek következéseképen fel sem ismeri
és nem is élvezheti az életnek azokat az igazi szép
ségeit, amelyek tulajdonképen életünk becsét adják.
A gyermek, a serdülő ifjú ma nem azt látja,
hogy a társadalom szellemi élvezetekre törekednék.
Ellenkezőleg. Akármerre néz: az anyagi élvezetek
tobzódását, az ezekért való tülekedést látja. Az
utca, a színház, a divat mintha csak arra fogtak
volna össze, hogy a világ hiábavalóságait úgy tün
tessék fel. mint olyan értékeket és célokat, am elyek
eléréséért kell és érdemes küzdésünk.
Nemzetünk általános elesettségével és vigaszta
lan gazdasági helyzetével szemben milyen égbekiáltó
ellentét a hölgyek káprázatos, öltözködése: takaré
kosságra való ösztökélésünkre milyen csattanód vá
lasz egyes kiváltságosak pazarlása és fén \ü ző köl
tekezése!
Bizony két világot lát a mai gyermek. Az eg yi
ket mi fejtjük, nemzetünk válságos óráit megérz i
nevelői; a másikat: a színeset, a zajosat, az elevent,
a vidámat, az a káprázatos élet, amely fut, rohan,
száguld, örvényesen kavarog körülötte.
És a ma gyermeke tétova tokintettel áll meg a
két kép között.
Melyik hát az igazi élet?
Ebben a kérdésben benne van a mai nevelés
egész problémája.
A mai gyermeknek lelkét el kell fordítanunk
attól a világtól, amely az utcán, a fényes kirakatok
ból, a mulatókból, a kifestett arcok szempillái mögül
leselkedik rá.
Rá kell nevelnünk őket — különsen leányainkat
arra, hogy a báltermek, az öltözködés, a titogta
tás gyönyörűségei alacsonyabb fokú élvezetek. Vá
gyaikat, reményeiket,
kívánságaikat
irányítsuk
olyan célok felé, amelyek csak nemesen és tisztán
érző lelkekben születhetnek, meg. Mutassunk rá arra,
hogy csak a szellemi élvezetekre való törekvés nem
okoz csalódásokat. És minél magasabb fokára emelkedünk^a műveltségnek, annál kevésbé van szüksé
günk árki, hogy a mai káprázatos világ élvhnjhászói
köze Keveredjünk.
A m a i gyermeknek erős nevelőkre van szükség»',
akik ä hétköznapi élet csábító erejét megtörjék s át
segítsék egy talán még alig derengő, de minden bi
zonnyal elérendő magasabb nívójú és tisztább er
kölcsű világba.
Budapest. 1924 inárc. 18.
Szusz Lajos.

EGYHÁZI ÉLET.
•MM*

Dr. R aff a n Sándor p ü sp ö kü n k Finnországban
tartott beszédeit fo g ju k közölni lapunkban. Mind
e g y ik ü k eg y hatalm as bizonyságtevés az evangélium
isteni ereje m ellett, de annak is bizonysága, hogy
p ü sp ö kü n k m egbecsülhetlen, drága, Isten n ek kedves
szolgálatot vég zett o tt hazája, népe és egyháza é r
dekében.
Lelkésztestvérek! Kezdjétek meg a sajtónapra való
felkészüléseket! Ha nem sikerül erkölcsileg, csaló
dást fog hozni anyagilag és ev. sajtónk fen tartása
Jelöletlenné válik. Ennek nem szabad megtörténnie!
A Budapest-Deák-téri Luther Szövetség harmadik
vallásos' estéjén báró Podmaniczky I'ál lelkész ,.A
finn hit alkotásai“ cimen folytatta ós egyben be is
fejezte a Finnországban gyűjtött tapasztalatokról és
benyomásokról szóló beszámolóját. Ebiadásából megismertük a finnek munkás misszióját és diakoniáját.
Pénteken, március 21-én d. u. G-kor püspökünk,
dr. Raffay Sándor kezdi meg előadássorozatát, ami
kor is szólni fog „Egy testvérnép között“ szerzet*
meglátásairól és értékes tapasztalatairól. Felhívjuk
erre az érdeklődök figyelmét.
A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség március 8-án
műsoros teadélutánt rendezett, melyen a zencszámoknál Fichtner Sándor karnagy vezetésével a ka
tonazenekar működött közre, az elnöki megnyitót
Paraszkay Gyula elnök mondta s az evangélikus
ifjúság eszményéről Zeman Zoltán táb. lelkész tar
tott m ély benyomást keltő előadást, A teadélután
programjából ki kell emelnünk Pöscld Margitnak.
Mátrav tanítványának művészi énekszámát, melyet
a közönség lelkes tapssal fogadott, úgy hogy Pöschl
nek többször ráadást is kellett énekelnie és Belle
Ferenc hegedűművész gyönyörű játékát. A teadél
után nemcsak erkölcsi, hanem anyagi sikert is ered
ményezett s a nagy termet teljesen betöltő közön
ség megelégedetten távozott az evangélikus teádé!
titánról.
Követésre méltó példa. A 1Kikérnisabai nőegylet a
Luther Szövetség céljainak megvalósítására 1 millió
koronát küldött az Elnökséghez. Az adományra és az
adományokra legyen Istenünk áldása.
Május 4-én lesz az ev. sajtónap! Testvéreim! Le
gyének méltók e napnak ünnepi keretei azon célhoz,
melyet autónknak szolgálni kell!
Dr. Pándy Kálmán, orvos (Ferencz-körut 21). fsz.
balra) minden hétfőn, szerdán, pénteken 8— 1 ingyen
rendel szegény evangélikusoknak.
Sajgó Ilma szavaló estélye Palló Imre, az Operaház
művészével, ápr. 8-án a Vigadóban este fél 9. Jegyek
kaphatók a Deák-téri Luther Szövetség titkáránál a
d. u. órákban (6—8-ig.)
Hazafias ünnepségek. Március 15-én a Deák-téri
ev. polgári leányiskola, régi szokásához híven, lélek
emelő ünnepséget rendezett a hazafias szellem ápo
lására. A leánykák szavalata és Mik ölik Kálmán
igazgató ünnepi beszéde alkotta az ünnepség tartal
mát, Ezt kövotőleg a templomban ünnepi istentisz
telet volt, melyen Szabó Gábor ev. lelkész mondotta
el mély igazságokat hirdető és a nap jelentőségét
gyönyörűen méltató beszédét. Sajnálhatják, akik
nem hallották. Pedig: kevesen voltak, akik épültek
a hallottakon.
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Márc. 15. a Veres Pálné Lyceumban. A dr. Bülun
Dezső igazgató vezetése alatt álló leánynevelő isko
lánk nagyon kedves ünnepélyt rendezett március
idusán. Klaniczay Sándor beszéde a legtartalmasabb
megemlékezések egyike lehetett egész Budapesten s
a bőséges programm alkalmat adott arra, hogy az in
tézet növendékei e központ körül tehetségeiknek
megfelelően gyönyörködtessék egyházunk megjelent
vezetőségét s a szülőket. A részletes műsor kereté
ben nagy sikere volt Láng Ella nevelőnő MagyarSors cimü irredenta színmüvének, amelyben Párolt
Irma, Fülöp Magda, Hochschoner Lujza, Kecskeméthy Ella növendékek tüntették ki magukat.
Böjti esték a Budapest-Fasori ev. templomban. A
Fasori Ev. Szövetség és Ev. Nöegylet „A kereszt tö
vében“ címmel öt böjti vallásos estét rendez minden
szerdán délután 6 órai kezdettel. Ezeken Szüts Gá
bor, dr. Szlávik Mátyás, Lamnek Vilmos, dr. Kirchknopf Gusztáv és dr. Raffay Sándor tartanak elő
adásokat. Az offertorium a harangalap javát fogja
szolgálni.
A székesfehérvári gyülekezetnek febr. 23—24. nap
jain dr. Deák János, theol.. fakultás tanára volt a ven
dége. Első nap a Nőegylet teaestélyén beszélt „A ke
resztyén nő és a magyar jövő“ dmmel és széleskörű
előadásában rámutatott arra, hogy mi hiányzik a mai ma
gyar nőből legjobban és a Jézushoz való személyes vi
szonyban folyó élet 'kiépítését jelölte meg feltétlenül an
nak, hogy a magyar jövő érdekében a nő azzá lehessen,
amivé lennie kell. — Vasárnap az iMjentászteleten I. Ko
rinth 9. 16. alapján a világ övöméről»’beszélt, hogy az vol
tokép a megváltás örömét nél^tfeő lélek jajkiáltása'
szemben azzal a jajjal, mit nThivff* ember csak akkor
érez, ha az evangéliumot nem hirdetheti. — Mint a Ma
gyar Kékkereszt Egyesülete elnöke a fogházmisszió órá
ján szólott, majd a helyi belmissziói egyesületek szövet
ségének vallásos estéjén e .címen: ,A z alkoholkérdés és a
magyar nemzet“. A megrázó erejű előadásból kitűnt,
hogy milyen végtelen fontosságú az alkohol ellen való
küzdelem s egyben az is, hogy Istenitől való erők kelle
nek hozzá és épen azért nagy e téren a hívők felelőssége.
Behnissizói munka Tolnában. A tolna—bamya—so
mogyi egyházmegye lelkész-belmissziói egyletének
rendezésében február 20-áh Györkönyben, 21-én
Bátaapátiban, 22-én Kisleányokban tartótak igen
jól sikerült vallásos estélyeket, amelyek mély ha
tást tettek a templomokat zsúfolásig megtöltő hí
vekre. Györkönyben Schöll Lajos főesperes lelkes
hangon ismertette egyházunknak a múltban kifej
tett kulturális tevékenységét, áldásos, szeretet-munkásságát és körvonalozta evang. egyházunknak fel
adatait. Szivekbe véste a híveknek, hogy egyházunk
magasztos hivatását csak úgy tölti be, ha az egy
háztagok megbecsülik az Evangélium hirdetését, buz
gón élnek u Megváltó rendelte kegyelmi eszközök
kel. Egyházunk fontos érdeke, hogy ifjúságunk ön
érzetes lutheránusoknak neveltessék. Ajánlotta e
végből az ifjúságnak ev. ifjúsági egyesületbe való
tömörülését. Bátaapátiban és Kismámyokon Schmidt
János györkönyi lelkész gyermekeinknek a családi
körben való vallásos-erkölcsi neveléséről, az igazi
mély istenfélelemnek áldásos voltáról, a bibliai mon
datok elsajátitatásának, az imádságra szoktatásnak,
a kötelességtudás fejlesztésének jelentőségéről be
szélt. Az előadásokat megelőzőleg épületes biblia-
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jmagyaráziatokát tartott Perl János keszöhidegkuti
lelkész. Mindenik vallásos estélyt szép karénekek
kel, soloénekkel, szavalattal fűszerezték, amelyekért
különös elismerés illeti meg a fáradságot nem kí
mélő tanítókat. Györkönyben Amminger Kálmán
Bach fugáját játszotta az orgnán, Marth Péter veze
tése mellett az énekkar „Verzage nicht Häuflern
klein“ korait énekelte. Bátaapátiban Mészáros I. ta
nító vezetése mellett a zsibriki énekkar két mtiéneket énekelt, a helybeli iskolások két hangra betanult
énekkel szerepeltek. Kismányokon Schauermann I.
hidasi ifjú Petőfi „Vaterland“ („A hazáról“) dmü
költeményét szavalta, a gyermekek énekkara éne
kelt és a hidasi ev. dalárda Pfeifer I. tanító vezetése
mellett „Sturmibeschwörung“ müdalt és a magyar
„Hiszekegy“ hazafias énekét adta elő. — A belmiszsziói egylet e tervszerű buzgólkodása meg fogja
hozni áldásos eredményét: ébreszti az evangélikus
hívek öntudatos egyházdasságát, de kedvező hatást
tesz a közreműködő lelkészekre, tanítókra is: emeli
bennük a lelkesedést az egyházunk szent hivatásá
nak teljesítésénél.
■■IIIIBIIIHHBHBI1IIUIIIIIIIIIHI

Szerkesztői üzenetek
N. J. öskü. Lapunkhoz való hűségét köszönöm cs
kérem a jövőre is. Mi mindent elkövetünk, hogy a
rendetlenség rends^pe^fnegszünjék. Most szervezzük
át a kiadohivataljÄarf? Lassan megy, mert a nagy
munkához kevés^^a?unkaerő. Legyen türelmes. Az
előfizetés1két negyedévre elég, hacsak a munkabérek
folytonos emelkedése nem kényszeríti majd ki ná
lunk is az előfizetési dijak emelését. A hirdetések
dija sorjaként 500 korona.
L.
R; lépest. Mi indokolja a „Hegyek épített város1
kiadását, áiíiikor abban csak nehány sort kitevő bu
daiakat érdeklő hir jelenik meg, mert ami még benne
napvilágot lát prédikációkba és bibliai órákba való?
— kérdi a szerkesztőségtől. Amikor elismerem, hogy
kérdése indokolt, mégis arra kérem, várja be velünk
együtt a folytatást. Abban is igaza van, hogy erőink
kel takarékosabban kellene bánnunk és addig, amíg
olyan lapunk van, melynek fentartása egy heroikus
küzdelem, nem volna szabad megengedni, hogy sza
porítsuk a tengődő sajtótermékeket. Megjegyzésének
első felét mi is osztjuk. A másik felére csak azt je
gyezzük meg, hogy ma. mindenkinek szabad újságot
írnia —- még a hivatalos egyházon belül is.
Hogy a budai egyháznak a Karneval hercegtől
való táncos búcsúztatása, már mégsem való egyházépitő újságba és hogy Schultz Ágost dr. „ezreknek a
közönytől letaposott ösvényről kivezető csillagos be
mutatója“ nem egy elit-bálról szóló beszámolóba tar
tozik — erről mi azért nem vitatkozunk, mert ini a
gáncsot nem tartjuk egyházépitő eszköznek.
Egyházáért csak aggódjék tovább és dolgozzék
is érte. Egyébként szolgálatait hálásan köszönjük.
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Lutheri igék
A szent Jeromos által végzett bibliafordítást,
bár örök hálára kötelezett minden keresztyént,
azért nem tartom sikerültnek, mert m eglátszik a
fordításon, hogy egyedül végezte és nem vette
figyelembe Krisztus utasítását (Ml. 18. 20): „ahol
kelten v agy hárman egybegytilnek az én nevem 
ben, ott vagyok közöttük/* A Bibliát azért fordít
sák többen, mert a többen hatékonyabbon fog d ol
gozni a Szentlélek. Ezért nőm mi w ittenbetg’mk
fordítottuk a Bibliát, hanem a Szentlélek fordí
totta ezt általunk Wittenbergben.
+
A Bibliának értékét nem annyira az azt m eg
irt személyek, mint inkább a pogány könyvektől
való feltűnő eltérése biztosítja. A pogányok köny
vében csak azt találod meg, amit a világból az ész
lát meg a jelenben. A Bibliában ellenben azt talá
lod meg, ami a jelenten a múlton keresztül a jö 
vőben fogja nemcsak meglátni, de Isteni élménnyé
tenni a világot. Olvasd el csak a zsoltárokat, vagy
a Jóbnak könyvét és igaznak fogod találni, amit
mondtam.
Én megbecsülöm azt, amit meglát az ész, do
értékelni csak azt tudom, ami több. mint a jelen
ben való látás, ami nékem örök tapasztalás. De
mert a Biblia a hitről, a reménységről és a szeré
téiről olyat tanít, amit az ész som m eglátni, sem
megérezni, sem megérteni vagy megtapaszta/lni
nem fog. de mert arra is m egtanít, hogy a hit, re
mény és szeretet megfogja valósítani, amit az ész
csak észszerűnek ajánl, a Biblia az én mindenem.
— az a könyv, mely uj életet tud hozni e nyomo
rult szegény életbe.
*

A theologiának legelőkelőbb leckéje és stú
diuma az, am ely a Krisztust akarja velem m egis
mertetni, akiről a Biblia minden szava beszél. T e
hát a Biblia azért van ,.h ogy ne a szavakért lás
sam szentnek Jézus Krisztust, hanem a Krisztus
Jézusért lássam szentnek a szavakat.
Ezért mondja Péter II. levele 3 részének 18-ik
versében: „Növekedjetek Jézus Krisztusunknak
ismeretében“ és mondja Jézus is János 5, 39-ben:
„Tudakozzátok az Írásokat, m elyek bizonyságot
tesznek rólam“. Ezt az előkelő leckét és stúdiumot

homályositja cl és akadályozza meg az ördög,
amikor embereket tesz barátainkká és elidegeníti
tőlünk a Jézus Krisztust.
Ebből megtudjátok azt is, hogy az ördög az,
ami az észszel méri, igazítja, értelmezi és m agya
rázza az írásokat és veszi ki belőlünk az imádsá
got, am ely pedig a Jézushoz vezot. Viszont pedig
megtudjátok azt is. hogy az imádság a Szentlélek
munkája mibennünk, az a preceptor és mester,
kitől igyekezzünk minél többet tanulni. A m eg
próbált ember igv jut a Bibliához és annak sok
szent szaván keresztül a Jézus Krisztushoz, ahhoz,
aki érettünk meghalt. Ez az én theologi ám. Ez az
én vigasztalásom .
Közli: K(j.

A felnőttek vallásoktatása
E fokozaton a vallásos ismereteknek szilárd
személyes meggyőződéssé való átformálása a feladat,
mig az igazi vallásos nevelés és ébredés voltaképen
az „latén lelkének“ és az élet tapasztalatainak van
fentartva. Meg kell győződnünk a bűnről, mint a
valódi élet akadályáról, a megváltásról, mint ez aka
dály elhárításáról, a Krisztus keresztjéről, mint e
megváltás szükségképi feltételéről, és a helyettesitő
szenvedésről, mint az élet tragikumának alaptörvé
nyéről. E személyes vallásos meggyőződésre nevelő
oktatásnak négy eszköze: az egyházi beszéd, a vál
tásos erkölcsi kérdésekről szóló előadás, a bibfiamay par ázat és a vallásos irodalom.
Nézzük csak őket egyenként:
1.
Az egyházi beszéd is a kereszt vén vallásos ok
tatás szolgálatában áll. Az építés mellett az Ítélet
biztonságára s a szemlélet mélyítésére kell töreked
nünk az isteni élet igazságok ismertetésénél is. Női
künk komolyan kell vullauuok és hirdetnünk úgy
üdvtörténeti, mint lélektani alapon, hogy miért kel
lett Jézusnak meghalnia. Érzelem- és akaratéletet
csak személyes meggyőződés szülhet, vagyis a tiszta
és világos felfogás a vallási tárgyaikról. Egy Ro
bertson pl. hires beszédeiben fog ilommoghatározásokat adott a keresztről, az engesztelő áldozatról, a
lolkiLsmoretről, a gondviselésről, a természet rend
jéről, a bűnbánóiról, az is ten országáról, az erkölcsi
törvény követelményeiről stb. Röviden: prédikálásunknak férfiasabbnak és egész magatartásában szi
lárdabbnak kell lennie. „Treu und fest“ — mondaná
ráki Luther éti a német. Tiszta fogalmi megállapítás
nélkül nincs meggyőződés a vallásnak világában sem.
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Gondolataink világába minden szentimentális épülés
gyengébb lelkiismeretüekre is. Egy szabad theológiámellőzésével fegyelmet és tisztaságot kell vinnünk. nak, amelynek nyilt szeme van a Szent történetek
Raffay, Ravasz és Prohászka püspökeink ma ilyen
és iratok természet- és történettudományi feltéteszónokok. Apologétikai irányban is szólanunk kell
lezettsége iránt, még a materializmussal, atheizmusaz Istenről és a természetről, a teremtésről, fentarsal és pesszimizmussal is keresnie kell az érintkezést
tásról és gondviselésről, az Istenről és a történe — de természetesen nem az igazság rovására, ame
lemről, a megváltásról, az egyéni és a társas bűnös lyet a hamis béke -sohasem pótolhat. Nagymesterünk
ségről, a beszámításról, a szent lélekről léis 'annak ha nemcsak „békét“, hanem „fegyvert“ is hozott a vi
lágra!
tásáról stb.
3. De a keresztyén vallásoktatást kiválóan szol
Szóval, az egyházi beszédnek is a keresztyén
gálja az irástanulmány. A bibliaórák mai mozgalma
vallásoktatás szolgálatában kell állania és ismeretet
üdvös dolog és szüntelen tudakoznunk kell az Íráso
és megértést kell közölnie az evang. életigazságokról.
kat. „Az egyházi beszéd“ komoly megértésének is
2.
E célt a vallásos előadások is szolgálják, mi
vel az egyházi beszéd a kultusz terén bellii a tudo nélkülözhetetlen feltétele. E tekintetben — amit a
kath. Döllinger is elismert — kiváló irodalma van a
mányos problémák fejtegetését alig érinti. Idevalók
a bibliai kritikai kérdések, amelyek a valódi vallá prot. theológiának. Pl. Rothe magyarázata János I.
sos meggyőződésre csak tisztitólag hatnak, s ide leveléről és Robertson-é a korinthusi levelekről. Ol
való a reformatio töténete a maga nagy hitvallásai vasásra alkalmasak a válogatott zsoltárok, Dávid
története, Jézus élete, a hegyi ebszéd, a parabolák,
val s a lutheri keresztyéniéig maradandó vallásos
a
passzió, a korinthusi levelek válogatott szakaszai,
bens ős égével s a kálvini a maga agilitásával. De ez
az efezusi levél utolsó fejezetei, a philippi levél, Ja 
oktató jellegű előadások mellett még fontosabbak
kab és János I. levele. Ez irástanulmányhoz kitűnő
az apologetikaiak a vallásról és a darvinizmusról, a
kalauzunk Weisz I. müve az uj szöv. iratok fordí
vallásról és a szocializmusról, az isteni gondviselésről
és az emberi szabadságról, a bűn lényegéről, a lelki tásáról és magyarázatáról. Alapos bibliás ismeretre
és meggyőződésre kell hallgatóinknál törekednünk
ismeret feltétlen érvényéről és történeti feltételezettségéről, a csodahitről, a teremtés történetéről, Krisz folytonos figyelemmel azok műveltségi és jellembeli
állapotára.
tus üdvtörténeti tényeiről és a kér. ünnepekről.
4. Végül figyelembe veendő, hogy a keresztyén
Ugyancsak meggyőzően kell fejtegetnünk a szemé
lyes Istent, az ő büntető igazságosságát és könyö vallásoktatás az önképzés valódi protestáns fokoza
rülő kegyelmét és a Jézus Krisztust, mint a vallás tán csakis önművelés, tehát inkább olvasás, mint hall
valódiságát és az istenség jelenvalóságát, — termié» gatás utján lehetséges. E nemben az apologétikai
szetesen a történet- és a természettudománynak és fő irodalomnak eglész kis kézi könyvtárával rendelke
leg a lélektannak megadva mindazt, ami megilleti zünk. Idevalók: Hülsmann, Robertson, Kingsley,
és folyton megóva a vallásfelekezetek közötti békés
Ruhl, Schweizer, Wimmer, Hilty, Schian, Nieber
megértést. Suaviter in modo és fortiter in re figye gall, Naumann, Bismarck, nálunk Ravasz és mások
lemmel kell lennünk, a nagy apostol példájára, a i. v. müvei. A felnőttek vallásoktatását kiválóan szol-

Beszédek Finnországban

huztuk az élet igáját. Mikor azonban elveszett a
békességünk, mikor egyszerre csak nagyon sok
lett a siratnivalónk, mikor a gond és a nélkülözés
is ránk szakadt, mikor nem bírtuk többé a lelkünk
elégületlenségét mesterséges apró örömökkel elal
tatni: akkor széliében az egész világon feltámadt
Egyházi beszéd a tamperei Alexander templomban 1924 a vágyakozás az örökkévaló értékek után.
Nem tudom, hogyan ment ez végbe Finnor
január 9-én.
szágban, de nálunk a világháború első éveiben a
Isten n el? m u n k a tá rs a i v a g y u n k m i, Is te n n e k
szá n tó fö ld je , Is te n é p ü le te v a g y to k ti. 1. K or
templomok egyszerre megteltek. Kiíiresültek a
3. g.
szivek, megteltek hát a lelkek az örökkévalóság
, Kedves finn testvérek! Engedjétek meg, hogy szomjuhozásával. Békételen lett az ember, mohón
a magam anyanyelvén szóljak most hozzátok!*) menekült hát Isten trónjának zsámolyához.
Amit mondani kívánok, azt úgyis a közös hitnek
Azóta általános vallásos ébredés tüneteit lát
nyelvén mondom el tinektek. Az idegen szó tehát juk mindenütt. A római pápa egyháza jól ismeri
nem lehet gát a mi azonos hitü telkeink között.
az emberi lelket, azért igyekszik a maga javára
ügy tapasztalom, hogy a világháború óta kihasználni ezt az ébredést. Ki ítélhetné el ezért a
mindenütt sokat foglalkoznak azzal a kérdéssel, törekvésért! Inkább tanulni kellene tőle s meg kel
mit keres és mit kap az Istent szomjuhozó ember
•lelke az evangélium egyházában? Most is ennek a lene őt előzni a lelkek éhségének kielégitésében.
A lelkek ébredése mindig örvendetes. Olyan,
kérdésnek a feszegetésére gyülekezett össze Tam
mint
a napnak kelése, a hajnal mozdulása. Az éb
perében a finn evangélikus egyház hi veinek hatal
redés
azonban munkára kötelez.
mas serege.
Két örvendetes jelenség libben most elém.
A világháború sok nagy fájdalma feltárta, az
emberi lélek fogyatékosságát. Azelőtt egyszerűen Egyik a nyáron tartott eisenachi első evangélikus
és csendesen végeztük köteleségeinket, robotolva világkonferencia emléke. Másik a mostani egyházi
tanácskozás képe. Eisenchban az evangélium hi
*) Tolmácsom Wainió esperes volt.
vatalos egyházai ébredtek az összetartozás és

Mit keresünk és mit kapunk az
evangélium egyházában?
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gálja a modern problémák iránti nyílt érzékkel a
„Christliche W elt“, a Wt inel-fúlc „Lebensfragen“ e.
vállalat és a Schiel-féle vallástörténeti népkönyvek.
Természetéé, hogy a falusi gyülekezetek vallásos
erkölcsi gondolat- és érzés világfi itt is más elbánást
és eljárást igényel, mint a városiaké. Lüpke „Dorf
kirche“ cimü lapja itt úttörőnek bizonyul.
Befejezőiül hangsúlyozzuk, hogy a felnőttek
vallásoktatását csak egy szabad, korunk tudományos
és művelődési szelleme iránt fogékony, s a szellemi
élet történeti és lélektani törvényeit megfigyelő
cvnng. theológia, mint a keresztyén vallástudomány
szolgálhatja sikeresen. Annak a keretében kell mo
zognia és ebben a szellemben haladnia mai vallás
ok taxisunknak, hogy igazán müveit kér. embereket
és öntudatos egyháztagokat nevelhessünk. Mert ez
zel hazánkat is szolgáljuk és neki is használunk. Ránk
nézve magyar nemzeti és ct>ang. kor. műveltség el
választhatatlan egymástól. A magyar nemzeti mű
veltségnek az evang. k eresztyénig az igazi alapja
és tartalma. De ennek a theológiának a komoly és
alapvető m üveiéihez odaadó, szakképzett mesterek
és igazi „professzorok“ kellenek!
Dr. Szlávik Mátyás.
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alapján kell m egvizsgálni, különösen nem szabad
figyelmen kívül hagyni a vallás szabad g ya k o r
latáról szóló 1895. évi XLIII. t.-c. 4. 8 -át, inelv
szerint:

Az ostffy asszony fai egyházközség fegyelmi
szabályzata körül keletkezett vitában olvastam
Sztehló ós Gaál cikkét, de meg keil állapítanom,
hogy' a dolog lényegét egyik sem érintette, illetve
nem fogta fel.
A kérdést elsősorban országos törvényeink

„E gyh ázi fe n yíték nem alkalm azható senki
ellen abból az okból, m ivel az illető törvényben
rendolt valam ely polgári kötelességeit teljsitette,
vagy törvényben tiltott valam ely cselekvést nem
vitt véghez, vagy pedig mivel tö rvén y által enge
d e tt polgári jogait szabadon g ya k o ro lta .“
A vonatkozó törvény idézett szakaszának
utolsó fordulatából, mindenki előtt teljesen vilá
gos lehet, hogy az ostffyasszonyfai gyülekezet
szabályzajához hasonló alkotásra nemcsak hogy
az egyházközségi közgyűlés, de még a zsinat sem
jogosult, mert a gyerm ekek vallására vonatkozó
m egegyezés jogát nz 1894. évi XXXII. t.-c. Inztositja, s ha valaki születendő gyerm ekeinek v a l
lása tekintetében m egegyezést köt a nem evangéli
kus házasfél javára, akkor ezzel csak törvényien
biztosított jogát gyakorolja, m elyet az 1895. évi
XLIII. t.-c. 4. §-a kifejezetten véd.
Az ostffyasszonyfai gyülekezet szabályzatá
ban a gyerm ekek vallására vonatkozó és a nőm
evangélikus fél javára szóló megegy ezést kötöket
érő hátrányok kétségtelenül fegyelmi jellegűek,
amit maga a szabályzat is kiemel, azért a fenti
törvény alapján nemcsak, hogy' nőm alkalm azha
tók, bánéin azon felül érvénytelenek is s mikor az
egyházközségi közgyűlés azokat m egalkotta, már
akkor törvénytelenséget követett el. Ennek a sza
bályrendeletnek a létrejöttét az egyházközségi

együttműködés felismerésére. Itt pedig egy nem
zet gyermekei versenyeznek abban a nemes*és is
tenes törekvésben: hol ós mit tehetnek az egyház
ban, az egyházzal együtt az egyházért, hogy iga
zán diadalmas életerő legyen benne a Krisztus
örök evangéliuma? Mindkét konferencia jelszava
az az apostoli mondás: Istennek m unkatársai va 
gyu n k mi, Isten szán tóföldje, Isten épülete v a g y 
to k ti!
Én e két jelenségből örvendetes biztatásokat
meritek. Az evangéliumi egyházak világszövetsé
gétől az evangélium ügyének erősödését s ezáltal
az emberiség lelki gazdagodását várom. Ha jogos
és helyes anyagi javakért a nemzetközi szervez
kedés még sokkal jogosabb és helyesebb a lelki
értékek biztosítására és fokozására megszervezni
a nemzeteket átfogó szervezeteket. A pápa egylázának ereje jórészt abban van, hogy átszövi a
világ összes országait és egységes terv szerint
igyekszik megnyerni és birtokában tartani a lel
keket.
Nekünk azonban sohasem szabad elfelejte
nünk, hogy nem hatalmi érdekek szolgálatában
állunk. Mi a lelkeket az evangéliummal akarjuk
meggazdngitani s nem magunknak, hanem Isten
nek akarjuk megnyerni. Mi nem uralkodni, hanem
szolgálni akarunk. Mi nem a magunk önző vá

gyait, liánom a lelkek szükségleteit akarjuk kielé
gíteni. Mi azt akarjuk elérni, hogy minden egyes
lélok érezze, vallja, hogy Isten munkatársa, Isten
szántóföldje, Isten épülete.
Tegnap nagy örömmel hallottam a sok és
sokféle felszólalásból, hogy mindenki az evangé
lium után vágyakozik és az evangéliumi munkát
sóvárogja. Ezeknek azt mondom Jézus szavaival:
A ki kér, kap, aki zö rg et, annak m egn yílik, aki k e
res, talál. Máté 7, 8.
Sok vád is hangzott azonban el az egyházzal
szemben. lg}' van ez másutt is. Azt hiszem azon
ban, hogy a vádaskodók gondolkodásában és ezért
az ítéletében is valami hiba van. Az egyik azt
mondja, hogy a munkás ember nincs kielégítve, a
másik azt, hogy az intelligencia nem kapja meg,
amit az egyháztól vár. Az emberok elfelejtik, hogy
az evangélium nem egyes társadalmi osztályoké,
hanem az emlieré. Az emberé, aki küzd, csalódik,
elfárad, szomorúságot tűr, gondot hordoz; — az
emberé, aki a világnak és a saját leikének a hitet
lenségével és bűneivel harcol; — az emberé, aki
a múlandóság világában az örökkévalót keresi és
Istenét kívánja megtalálni. Ha valaki a templom
ból üresen távozik, azt én arra kérem, ne vádas
kodjék, hanem vessen számot magával, vitt-e ma
gával valam it a templomba? Mert az Isten háza

Van-e joga az egyházközségnek
fegyelmi szabályrendeletet alkotni ?

4

EVANGÉLIKÜSÓK LAPJA

1924

elnökségnek meg kellett volna akadályozni, illetve
a hatáskörén túl terjeszkedő gyűlést fel kellett
volna oszlatni.
Ezek alapján tehát közjogi szempontból az
ostffyasszonyfai fegyelmi szabályzat semmis, s
ilyen szabályzat alkotására egyházunk egyetlen
egy szervének — a zsinatot sem kivéve —• sincs
joga.
Ha a kérdést egyházjogi szemszögből vizs
gáljuk, akkor sem juthatunk más eredményre,
mert elsősorban az E. A. 35. §-át kell figyelembe
venni, mely szerint:
„Az egyházközségi tagok részt vehetnek az
isteni tiszteleten, élhetnek az egyház kegyelem
eszközeivel, igénybe vehetik a lelkész és tanitó
hivatalos szolgálatát, használhatják az egyházi s
iskolai intézeteket stb.“
Ezen törvény adta jogokkal szemben nem le
het hivatkozni sikeresen az E. A. 1G. §-ban szabá
lyozott szabályrendeleti jogalkotásra, mert a fenti
törvényben biztosított jogokat szabályrendelettel
megszüntetni nem lehet.
Általános szabály az, hogy a szabályrendelet
nem ellenkezhetne a törvénnyel, vagy ha ellenke
zik, akkor az semmis, másrészt az is jogszabály,
hogy szabályrendelet nem alkothat büntető, illetve
fegyelmi szabályokat. A szóbanforgó egyházköz
ségi szabályzat beleütközik nemcsak az E. A. sza
kaszaiba, hanem egyházunk szellemébe is, mert
abból, hogy az E. A. fegyelmi vétségeket is
mer, még nem következik az, hogy ilyenek alko
tására az egyházközségnek joga van, sőt éppen

ellenkezőleg az E. A. a fegyelmi hatalom gyakor
lásának jogát különös szervek, az egyházi bíró
ságok által gyakorolja s azt nem bitorolhatja az
E. A. alapján jogosítottakon kívül senki sem.
A fegyelmi szabályzatnak az E. A. 16. §-ra
való hivatkozása téves, sőt éppen ezen §. alapján
érvénytelen, mert az nemcsak azt mondja, hogy
csak a felsőbb egyházi hatóságok szabályrendele
teinek, hanem a jelen törvény, vagyis az E. A.
sérelme nélkül alkothatok a szabályrendeletek.
Fegyelmi hatalmat nem lehet az egyházköz
ség kezébe adni, mert akkor esetleg oda jutunk,
hogy fegyelmi büntetéssel sújtjuk azokat, akik
nem antialkoholisták.
Mindezek alapján, megállapíthatjuk, hogy az
ostffyasszonyfai fegyelmi szabályzat egyházjogi
szempontból is semmis és érvénytelen, mert az E.
A. 35. §-a értelmében az egyházközségi tagok ré
szére biztosított jogokat, nem szabályrendeletileg.
hanem még a rendes egyházi törvénykezés során
sem lehet elvonni.
Az esperesi jóváhagyás szintén érvénytelen,
mert az egyházközségek közvetlen felsőbb ható
sága az egyházmegye, s a szabályrendeletet csak
annak képviseleti hatósága az egyházmegyei köz
gyűlés hagyhatja jóvá, nem pedig az esperes, aki
egyébként sem egyházi hatóság, hanem egyházi
tisztviselő.
A szabályrendelet határozottan excommunicatiót tartalmaz, sőt még többet, mert a Codex Ju 
ris Canonici 2259. canonja megengedi, hogy az
excommunicáilt résztvehessen passzív az isten-

nem olyan, mint a kereskedés, melyben összeszed
jük, amire éppen alkalmilag szükségünk van. Az
Isten háza az örök isteni kegyelem széles ország
út ján egy kis pihenő, melyen szemlét tartunk az
isten szeretőiének és áldásának bőséges gazdag
sága és a saját magunk gyarlósága felett s meg
fáradt és elsikkadt lelkünket uj erőre üditjük. Aki
visz e pihenő helyre valamit, nem távozhatik be
lőle üresen, aki semmit sem visz bele, legfölebb
csak igényeket, kritikát, kétkedést: az üresen tá
vozik belőle. Idevág az Üdvözitő ama mondása:
„Akinek van, annak adatik, akinek nincsen, az is
elvetetik tőle, amije van.“ Máté 25, 29.
Érdekes volt a világháborút követő időkben
a mi népünk lelkét megfigyelni. Kereste és meg is
találta az Istent. Mert vitt valamit hozzá: a hivés
készségét, a lélek szomjúságát, a javulás akará
sát. E készség és ez akarás nélkül, senki sem ta
lálhat kielégülést. Mndenkinek magának is dol
goznia kell. Csak igy válhatik az ember Isten
munkatársává. A tenger hala senkinek sem kerül
magától a terített asztalára. Verejtékes munkával
kell azt kihalásznia. A föld kincse után ásni kell,
kertünk virágát öntözni kell. A lelki kincseket és
az örök értékeket is csak munkával tehetjük ma
gunkévá. Erre az egyháztól csak útmutatást és
biztatást várhatunk. Aki ajándékokat vár ingyen,
az csalódni fog. De azért magára vessen egyedül.

Mikor nálunk a szomorú összeomlás bekövet
kezett, mikor megtámadták az egyházat, mikor
még a vallás tanítását is ki akarták az iskolákból
tiltani: akkor a mi népünk szinte ösztönösen az
egyházhoz menekült. Mert érezte, hogy amit év
ezredek vihara sem birt elsöpörni, abban meg kell
lennie a megtartás erőinek. Evangélikus népünk,
ekkor szervezte meg a Luther Szövetséget, mely
nek kebelében mindenki megtalálhatja a neki meg
felelő munkateret, hogy az egyház egészében Is
ten szántóföldje és hajléka, az egyház minden
egyes hive pedig Isten munkatársa legyen. Most
már nálunk senki sem mondhatja, hogy nem nyer
kielégittetést. Ha mégsem nyer, magára vessen,
miért nem munkálkodik együtt a munkálkodók
kal!
Testvérek! Én meleg szívvel köszöntöm azo
kat, akik az egyháztól sokat várnak, mert azok
lelke az Isten igazságát szomjuhozza. De még na
gyobb szeretettel köszöntőm azokat, akik az egy
ház munkás táborába készséggel beállanak, mert
ezek nemcsak lakozni akarnak Isten kegyelmé
nek szent csarnokaiban, hanem maguk ^ igyekez
nek kiépülni az Isten lelkének hajlékává. Legyen
áldás az Isten földi munkatársain mindörökké!
Dr. Raffay Sándor.
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tiszteleten, mig a szabályrendelet 4. §-nak b)
pontja a fegyelmi büntetést szenvedőt eltiltja az
összes lelkészi szolgálatok igénybe vételétől. A b
ban is megegyezik a katholikus egyház excominunJc&tiójáv&l, hogy latae sententiae vagyis,
hogy a büntetés a cselekm ény elkövetésével ma
gától bírói eljárás nélkül beáll. (Codex Juris Ca
nonici 2217. canon.) A katholikus egyházban az
excommunicatio alól való feloldozás joga Romano
Pontifici speciali modo van fentartva, addig Ostffyasszonvfán a pápa jogának mintájára a felol
dást az egyiiáztonáoB gyakorolja.
Téves Gaál Józsefnek az a nézete, mintha az
excommunicatio egyértelmű lenne az egyházból
való kizárással, mert a kizárást a katholikus e g y 
ház sem gyakorolta, ilyenre egy egyháznak sincs
joga. Ha valakit kizárnának az egyházból, akkor
az felekezetnélkülivé lenne, már i>edig a m agyar
törvény értelmében felekezetnélkülivé csak ön
kéntes kilépéssel lehet valaki, nem pedig agyházi
határozattal. A reformátusok a kommunizmus
után megkísérelték a hozzájuk tartozó népbizto
sokat az egyházból kizárni, de a dolog nem sike
rűit.
Hogy a katholikus egyház, nem előtte kötött
vegyes házasságot érvénytelennek tartja, azt he
lyesen teszi, csak azt felejti el, hogy az előtte kö
tött minden házasság semmis, mert nekünk e te
kintet ben is egyedül csak a magyar törvény lehet az
irányadó, az 18í)4. XXXI. t.-<\ Mi), ij-a. mely szerint
„oly házasságkötés, mely nem polgári tisztviselő
előtt történt, a törvény erejénél fogva sem m i v o 
natkozásban som tekintetik házasságnak“.
Hosszadalmas lenne tovább felsorolni a fe
gyelmi szabályzat egyéb hibáit és tévedéseit, csak
még arra mutatunk rá. hogy elméleti szempontból
sem állhatja meg a helyét.
Kijátszása igen könnyű, mert csak az egy
házközség területén érvényes, más egyházközség
nem tartozik figyelembe venni és átköltözés ese
tén szintén nem alkalmazható.
Igazságtalan, mert nem az eredményt, hanem
a tevékenységet veszi figyelembo és a tevékeny
séget bünteti. Ma már vitátlan az a nézet, hogy
ha csak tevékenység van eredmény nélkül, akkor
kisebb a büntetés. Ezen az alapon enyhébb a kí
sérlet büntetése mindig a lefejezett cselekm ényé
nél. Az egyházközségnek nyilván az volt a célja
a szabályrendelettel, hogy a születendő gyerm e
kek más egyház részére átengedve ne legyenek,
mégis olyan esetben, ha a házasságból gyermek
nem is származott vagyis az egyházra a káros
eredmény nem állott be, a lnintetést alkalmazza,
pedig ilyen esetben a büntetés enyhitése legalább
is célszerű lenne.
Azzal tisztába kell lennünk, hogy a reverzálisok az egyházi élet m egnyilvánulásának nem
betegségei, hanem normális életnyilvánulásai,
szükségképeni következm énye az egyéni cselekvé
sek és a közösségi akarat egybe nem vágásának,
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és amint előfordultak eddig, ezután sem fognak
eltűnni.
Az egész fegyelmi szabályzat magán viseli a
puffogó jelszavak itatását és ijesztő oredménye
egyházjogi okatatásunk teljes elhanyagoltságá
nak és szakszerűtlen vezetésének.
A reverzálisok ellen feltétlenül kell küzdeni,
de nem büntető szabályokkal, amik a vegyes
házasságok kötésénél fenforgó erőkkel szemben
am úgy sem jöhetnek számba. Az egyház bajait fe
gyelmi határozatokkal nem leltet orvosolni s a
reverzálisok elleni
küzdelem vigasztalan, ha
ha
az
közvetlenül
a
reverzálisok
és
nem annak előzm ényei ellen irányul. Az egyház
működésének az elet valóságában kell gyökereznie
s cl>l>on a kérdésben nem volna szabad elfelejteni
az elgörbített vaslemez hasonlatát, amelynek kidudorodását sohasem lehet úgy eltüntetni, hogy
közvetlenül a kidomborodott részt kalapáljuk.

Dr. L. Kéler Bertalan,
egyházmegyei felügyelő.

Politikai aktualitások - a vallás szemüvegén át
Az a Törökország, mely az antanttal egyedül
dacolni kész. és ké|>es s önálló, keleties lábakon
járt eddig, — most egyszerre modernné lett s ultra
modern európai értelemben detronizált. "Mit jelent
ez? Elküldték országukból a legmagasabb egyházi
méltóság betöltőjét. Pozitív hireiuk az oro>z egyház
jelen állapotáról alig vannak, ahol hasonló történt
H nem tudjuk ma, hogy’ török testvéreink összes
sége hogy veszi s érzi meg ezt az újítást s mi lest
a muzulmán egységgel. Ezer kérdés merül fel s
ezekre a múltból s a mából olyan hiányos feleleteink
vannak. Egyetemi professzorok megértetik velünk,
hogy ez a szemiták és sziiták állandó harcát eltünteti
s meg lesz a török nemzeti egység. A felekezet s
faj problémája kettéválik (alkalmazható-e nálunk a
zsidó kérdésre?) s az eddigi törzsek közti féltékeny
ség eltűnik. A budapesti török pap is nyilatkozott po
zitívumok nélkül, de optimizmussal s mi mégis sö
téten látunk, bár semmi érdekünk nincs a mohamedá
nizmussal kapcsolatban, azt hisszük, hogy az az egy
ház és állam olyan kettéválasztása akar lenni, amely
nek végső célja a vallás megszüntetése. Ha igv
lenne, s erre van a legtöbb valószínűség, nagyon
sajnáljuk a törökök modern elhatározását.
+
A Hitler-pörből minket Ludendorff szerepe na
gyon érdekel. A levert felkelésük előtt is tudtuk
róla, hogy az egész vállalkozásba azzal a feltétellel
ment bele, hogy Németország újra protestáns irány zást kap. Kihallgatása nemzeti esemény volt s i
róm. kath. centrumpárt központjában felfedi a való
ságot a pápa viselkedéséről; a háború alatti német
ellenes' szerepéről, a Ruhr-vidéki kérdésben való sze
rinte is érthetetlen magatartásáról, s a jezsuitákról
is nagyon kedvezőtlen véleménye volt. Ez mind
megírja egyik magyar róm. kath. jellegű napilap s
mondott véleményét cáfolja, birálgtaja, de annyit el
ismer róla, hogy hazafias viselkedése egyébként sok
szor ragadta tapsra a hallgatóságot. Mi mindehhez
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csak annyit füzünk hozzá, hogy a hazafiasságán
felül egyébként jó, őszinte, igaz evangélikus volt.
*

Finn előadásait f. hó 21-én kezdette meg Raffay püs
pökünk a Deák-téri polg. isk. díszteremben. Azzal
kezdte, hogy ,a külfölddel való egyházpolitikai érintkezé
seket amerikai utjával kezdte meg 1913-ban, amelyek
Három hét óta nincs pénzügyminiszterünk, de
aztán
a világháború zajába fúltak. Az elejtett fonalat Né
van belső kölcsönkényszer, koronaestés, elértéktele
metországgal,
Svájccal, majd Finnországgal úgy egyházi,
nedés, rohanó drágaság, ezekért nagy elégedetlen
ség — s benne vagyunk a böjtben. Lelkünk benne mint magyar nemzeti szempontból az összeomlás után
él is a testünket is beleszoritják. Ki gondol arra, hogy vette föl újból tagadhatatlanul ,sok sikerrel és eredmény
ilyenkor egy evangélikus lelkész, mint a ma szeizmo nyel. Elkisért bennünket a püspök jeges-tengeri utján,
gráfja, aki egyéni életében is érez mindent, tud-e az majd vetített képekkel bemutatta Finnország vidékét, fő
őt ostromló rengeteg kérdésre választ adni, minden városát, főbb templomait,, egyetemét és kulturintézmésebre gyógyirt kötni, minden nagy ja jt elcsittitani nveit, népét, viseletét és szokásait. Szép előadását a
s a nagypléintekszerü sötétségbe világitó mécsest nagyszámú hallgatóság hálás elismerésével honorálta.
beledobni. Ki gondol ma a papokra? Minden rosz- Előadását, amelyet még 2 pénteki fog követni, Mendöl
szat ma tévő embernek, aki rontja a.z országot, van karnagy vezetése mellett egy gyönyörű gyermeki kategy-egy kedves öreg fehérhaju papja, vagy fiatalabb ónek vezette be. A jövő 2 előadás tárgyát Finnország,
barátja s ha, akik a bűnösök utain járók ezt tudnák az ezer tó országának politikai, társadalmi, gazdasági,
s lelkiismeretük ezt juttatná eszükbe, vájjon az irodalmi és főleg sok tekintetben mintaszerű evang. egy
egyetlen egyén szeretetéért nem javulnának-e egy házi életének ismertetése fogja képezni. (Sz. M.)
A békéscsabai Luther Szövetség, március 23-án, d. u.
kissé? Ha ez lenne a kiáltó szó magva, vagy ezt ki
áltaná valaki országszerte — akkor is minden csak 5 órakor a főgimnázium tornatermében egy minden izé
hátrafelé menne?
ben sikerült vallásos estélyt tartott. Az Evang. Vegyeskar preciz éneke nyitotta meg és zárta be a műsort. Gazsó
G. L.
Pál, ev. hitoktató lelkész, karnagyi pálcája olyan élve
zetet varázsolt a zsúfolásig megtelt terembe, mely a leg
nagyobb elismerést váltotta ki és azzal biztat, hogy a Szö
vetség békéscsabai vegyeskara az első helyre fogja ma
gát felkiizdeni énekkaraink sorában. Az estély műsorá
nak rendjén báró Kaas Albert, az O. L. Sz. elnöke, a
L. Sz. munkájának hatalmas perspektíváját vetette a
Készüljünk a sajtón ap ra!
hallgatóság lelke elé. Szavai sokáig csengeni fognak még
a szivekben. De csengjenek is, mert nekünk — igaza volt
és van az elnöknek — nem a Krisztus keresztje
előtt térdelő, hanem a Krisztrus keresztjét hordozó
lutheránusokra van szükségünk. Nem passzív vallásos
rezignációra, hanem aktiv evangéliomi építő munkásokra
van szükségünk.— Endrődi „Szivárványa“, melyet Hosszú
Maca mély megérzéssel szavalt el, valóságos visszhangja
volt annak, amivel az elnök riadója megtöltötte a lelke
Még mindenkinek élénk emlékezetében van a ket. Utána az Ev. Lapok szerkesztője, dr. Kirchknopf G.,
„Lutherániia“ által múlt é'vben rendezett Petőfi- tartott előadást „a munka evangéliomi értékeléséről“. A
emlékünnepélv hatalmas és gazdag sikere. Az akkor hallgatóságon meglátszott, hogy az előadás nem tévesz
alig fél éves vegyeskar és négy év óta működő tette el hatását. Mozart ,,Priestermiarseh“-a és Händel
gyermekkar, még a szakkörök szemüvegén át nézve Largója, melyet az Ev. Zenekar Gazsó P. vezetése mellett
is, meglepő sikerrel szerepelt. Az énekkar azóta, da adott elő, megérdemelte a dicséretet. — Megemlítjük,
cára a nehéz megélhetési viszonyoknak, további pél hogy ugyancsak 23-án d. e. dr. Kirchknopf G. lelkész
dás szorgalmával művészi színvonal kellékeire fej prédikált a békéscsabaiak kis templomában. A zsúfolásig
lődött, amit semmi sem bizonyit jobban, mint a megtelt templom közönsége szépen áldozott a német hitmost készülő hangversenyéire kizárólag klasszikus testvérek szegélyezésére. — Az istentisztelet után Kaas
szerzők müveit vette fel müsorozatául. — Azonkivül Albert báró és dr. Kirchknopf meglátogatták a gyönyö
ott találjuk az énekkart legtöbb egyházi és egyháztár rűen berendezett cserkészotthont. Kaas báró a cserké
sadalmi ünnepen, mint lelkes támogatóját a szent
szek köszöntését meleg, lelkes szavakkal viszonozta,
ügynek. Azonban mindennek dacára a lét vagy nem ~ miután elsőnek irta be nevét a vendégkönyvbe, melyet
lét kérdéséről van szó a most készülő hangversenyé György L. ny. miniszter kezdeményezésére szereztek be.
vel, mert az énekkar teljesen szegény, felszerelés és
A szarvasi Luther Szövetség szerdán, március hó
kótatár hiányában s más anyagi terhek elviselésére
képtelen lenne, s kizárólag a hangverseny tiszta jö 19-én tartotta meg a németországi nyomorgó protestán
vedelméből fedezheti létminimumát. Reméljük, hogy sok számára meghirdetett offertoriális vallásos estélyét,
evang. társadalmunk megértőleg fogja fel a dolgot melynek lefolyásáról a „Szarvasi Hírlap“ a következőket
és támogatni fogja a fontos ügyet. Az énekkarokat írja: „A vallásos est kimagasló pontja dr. Kirchknopf G.
ezúttal is Mendöl Ernő sz.-főv. énektanár vezényli. ev. lelkész előadása volt. Az előadót a szarvasiak eddig
A műsoron lesznek még legkiválóbb magánszámok talán hírből sem ismerték. Ma tudja már mindenki, hogy
is. Részletes műsor most lesz kibocsátva. — Jegyek kicsoda. Az evangélium és a Krisztusban való igaz hit
5000-től 25.000 K-ig a Deák-^téri lelkészi irodák által teljesen áthatott lelkű szónok, akinek az ajkáról el
ban. Telefon 109—76. Továbbá a Luther-szövetség röppenő minden szó mélységesen ragadja meg a hallgató
helyiségében ugyanott s végül Fuszek István villa lelkét s kitörölhetetlen nyomot hagyott. Büszke önérzet
mostársasági felügyelőnél Damjanich-utca 15. Tele tel hallgattuk a lelkes apostolt ,s azzal a fogadalommal
távoztunk, hogy aki igy prédikálja Krisztust, annak tafon J. 26—95 és az összes énekkari tagoknál.

egyházi

El e t .

„Lutheránia“ vegyes és gyermekkar, klasszi
k u s hangversenye a zeneakadémia nagytermé
ben, április 10-én, csütörtök, d. u, 6 érakor.
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nácsát é3 tanítását meg iá tartjuk. — Nagy átérzésscl
szavalt Ranb Gy. segédlelkész. Brauner íTénke és Valent
Jolánka kedves szavalatai jóleső érzést keltettek a ha.ilcratóságban. A Raab Gy. segéd lelkész, valamint Garai
Soma tanító által vezetett énekkarok nagyban hozzájá
rultak az est liangulatának emeléséhez. A programmot
Bartos Pál gyönyörű imája fejezto be.“ — Másnap, csü
törtökön d. u. 6 órakor, a kistemplomot zsúfolásig meg
töltötték a szarvasi hívek, akik előtt ugyancsak dr. Kirchknöpf G. hirdette az igét. A németek fel segélye zésére a
vallásos esten 234, a böjti istentiszteleten 144 ezer K
gyűlt össze, melyet az egyházközség 1 millió K-ra log
kiegészíteni.
Nagybátonyban a tolna-baranya somogyi egyház
megye belmlssiói egyesülete böjt 3-ik vasárnapján vallá
sos estélyt rendezett, melyen megjelent Baldanf Gusztáv,
az egyesület elnöke, pécsi lelkész és Takáts Béla kapos
vári lelkész. — A d. e. istentiszteleten, a hívekkel meg
telt templomban az oltári szolgálatot a helyi lelkész vé
gezte, mig Isten igéjét Takáts Béla hirdette Máté ev.
XVI. r. 26. v. alapján, hatalmasan fejtegetve a ^küzde
lem én és te közötted“ mibenlétét. . . — Este 6 órakor,
a szépen kivilágított templomban kezdetét vette a val
lásos estély a következő műsorral: 1. Közének 181 1—2 v.
2. Oltári ima és bibliamagyarázat. Tartotta Takáts Béla
I. Péter V. 9. v. alapján, ismertetvén, hogy „társak a
szenvedésben“ mily’ jó hatással vannak lelki édetünkre.
3. ».Mennyben lakó én Istenem“ szólóének, énekelte
Kasziba Bözsike. 4. Szavalat, ,.Az apostolok“ szavalta
Bucsky Ilonka. 5. Baldauf Gusztáv mindenkit magával
ragadó, mély gondolatokban gazdag beszélje ,.A libera
lizmus áldatlan volta az egyháziasságra“. 6. Magyar ro
m án c... Szólóének, énekelte Bándy Miklósáé. 7. Szava
lat. „Jézus imája“, szavalta KaBziha Bözsike. 8. Choral.
„A keresztfához megyek“ alkalmi szöveggel, énekelték
az Iskolás növendékek. 9. Záróima és áldás Baklauf G.
10. Preludium. Orgonán előadta Bucsky Sándor tanító.
II. Közének. 256. 4. v. A szólóénekeket orgonán a helyi
Wkész kisérte. Offert, az egyesület céljaira 11.700 K.
Sokáig fog élni e kedves estély emléke azok lelkében,
akik ez alkalommal a templomot zsúfolásig megtöltötték.
öskün is hasonló keretek között folyt. le a belmissiói
vallásos est, az ott szokásos szép. lithurgikus. antiphonás
oltári szolgálat kíséretében, melyet Nagy’ Jenő helyi lel
kész végzett. A belmissziód kiküldött, a templomot egé
szen megtöltő hívők feszült figyelme közlőn, arról mon
dott beszédet, hogy ama Krisztusi felhívás: „Kövess cngemet“, mit jelentett a tanítványok az ojső kereszté
nyek, a reformátorok, ev. őseink számára s hogy mit
jelent a mi számunkra. És ha a hívek mindenütt olyan
lelkíilettel fogadták az előadásokat, mint amennyire azok
lólekből fakadtak, akkor az elvetett magnak, Isten se
gítségével, itt-ott gyümölcse is terem. Meg kell említeni,
hogy a lelkészek mindhárom gyülekezetben áldozatot is
hoztak az ügy érdekében, amennyiben az- épen nem cse
kély anyagi terheket (fuvar, ellátás stb.) ők viseltük,
nelwgy a hívek tehernek érezzék azt, ami épen a lelitek
felemelésére volt szánva.
A szarvasi egyház életéből. A szarvasi cv. egyház
nak az 1923. ev folyamán: bevétele 70,961.041 K, búzá
ban 2175 q, kiadása 68,737.017 K, búzában 2175 q,
maradvány 2,224.524 K. A különféle jótékonycélu alapok
s alapítványok összege 23^297.418 K. az alapoknál az
adományok összege- 9,861.464 K volt. Egyházi adóval az
egyházközség 11.601 tagja volt megróva. Az egyházközség iskoláiban 36 tanító működik, a tanügyi kiadások,
í . z Összkiadások 72% át
teszik. Az egyházközség a z
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1924. évtől újabb adózási kulcsot állapított meg, még
pedig buzálvan fizetendő adót. és pedig személy és birtok
után. A vagyontalan egybáztagok páronkint 10 kg., a ki3és kózépMrtckosok páronként 20, illetve 30 kg. búzát
fizetnek. Adóalapul szolgál a katasztori tiszta jövedelem,
a há/ibór s a kereseti adó.
TheoL fakultásunk köréből. Lapunk olvasó közön
bégének tájékoztatása és áldozatkészségének fölkeltésw
céljából, mag.íntuon nyert értesülésünk alapján, közöljük
a következőket: Theol. ifjaink, számszerűit Imrminean,
Sopronban az árvahúzból átalakított s 4 nagy teremből
álló Otthonban vaunak elhelyezve. Berendezés tekinte
tében ma még messze mögötte áll a volt pozsonyinak és
eperjesinek. Lakásokért személyenként és havonként
fizetnek 10 kg. búzát. Továbbá a líceum konviktusában
étkeznek csekélj kivétellel mindannyian. Az étkezés dija
személyenként és havonként 75 kg. búza. Honnan győzik
azt fizetni a teljesen « o ^ n y hallgatók? Reméljük, hogy a
Harang szítban a minap kimutatott gyűjtések szép ered
ményit fo^ditjak azok fíllsegélyezésére. — A fakultás
körében ma még „ifjúsági egyesület nincs“, aminek a
kii'iiit-zmirfoiler késedeluiezósc az oka. — Végül megryug’ ftssal közöljük, hogy a tanév végén szakvizsgái
dolgozatukul a következő kérdések tűzettek ki: 1. Az
iateri kinyilatkoztatás fogalma és jelontősége; 2. aa
autonóm erkblcsiség kérdése; 3. A ,Jogosz“ János evangéliitoiának prológjában, közelebbről annak eredete és Je
lentése s 4. A honfoglalás korának politikai és vallási
jelentősége- Az első három kérdóg méltó a komoly tanul
mányozásra és elmélyedésre. A negyedik helyett szivesebben vettünk vobia egy olyat, mely a magyar protes
táns egyház történetébe vág. Fakultásunk tanáraira (akik
a jövőben nem fogják szégyelni az „ev. theol.“ jelzőt-)
és ifjúságunk további munkásságára, valamint anyagi és
szellemi boldogitásárn a jövől»en is a kezdet nehézsé
geinek leJcüzdésével Istennek áldását és megsegítő ke
gyelmét kérjük, (tíz. M.)
Leánykonferencia. A múlt évben oly szép sikereket
elért leánykonferenciát az idén ápr. 4., 5. és 6. napjain
tartják meg. Az előadások úgy vannak megválogatva,
hogy az azon résztvevők vallaecrkölosi életének, lionIcánvi és társadalmi hivatásának kérdései domborodnak
ki. Helyszűke miatt csak az előadók neveit tudjuk kö
zhír!. dr. Raffoy S. püspök, Draskóczy L. volt theol.
akad. igazgató, báró Podmaniczky 1*., Kemény L. lelké
szek. Lamnck V., Reif I’., dr. Szuchovszky L. és Szueiiovazky Gy. valláetanárok ős Lang Margit fögimn. ta
nárnő A konferenciát ápr. 4-én (pénteken) d. u. 0 órakor
vallásos estély nyitja meg; ápr. 5-én (szondmton) d. c.
9—12-;g és <1. u. 3—6-ig előadások és megbeszélések;
ápr. 6 áii (vasárnap) d. e. 9 órakor vasárnapi iskola
(Mojsinovich Natália), 10 órakor istentisztelet és utána
urvacsoiázas. Az ilyen konferenciáktól Isten országának
ügye. egyiázunknak érdeke sok eredményt vár. Adja
Isten, hogy a konferenciához fűzött reményeink valóra
váljanak!. . •
A németországi evang. egyház javára befolyt külön
adományok. 1. Gálik Károly 15.000, 2. Deák Hugó 10.000.
3. Weisz Samum* 500, 4. Hajnal Lajos 500.000, 5. Pataky
Antal 25.000, 6. özv. Berlin Ágostonná 10.000, 7. J. Gy20.000, 8. Egy technikus 10.500 korona.
„A Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége“
f. hó 31-én' d. u. 5 órakor a l)cák-tóri cv. iskola díszter
mében (IV., Sütő u. 1, II. cm.) kulturdélutáat tart, melyre
az érdeklődők figyelmét ez utón is felhívjuk.
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Külföld.
A németországi evangélikus tartományegyhá
zak szorosab egységének mélyítése és megszilárdí
tása szolgálatában áll a Német Evang. Szövetség
által a jelen évvel megindult és' 2. számában tájéko
zásul neküiüt is megküldött Evang. Deutschland
cimü közlöny,, melynek programmját a Szövetség
elnöke, Möller, ismertette behatóbban az 1. számban.
„Parancsoló életszükségnek“ mondja a német és
a külföldi ev. egyházak szorosabb tömörülését. E
Szövetség tudvalevőleg 1922-ben Wittenbergben
keletkezett. Megjelenik havonként egyszer. Ára egész
évre 2 aranymárka. — Rabló ellenségeink, főleg az
oláhok hóhér kultúrpolitikáját a magyar kisebbség
gel szemben most már nemcsak bens'zülött és agyonkinzott véreink, hanem a svájci és angol politikusok
is közvetlen tapasztalás alapján ismerik. Az egy
házaknak a csonka magyar egyházakkal való érint
kezés fonalát egyszerűen elvágják, iskoláikat pedig
bezárják. Ez már nem is balkáni, hanem egyenesen
ázsiai állapot, — méltó gyümölcse a Versailles! és
trianoni embertelen béketákolmánynak. De kezdik
már belátni ugv Angliában, mint Amerikában is,
hogy a rémes világháború előidézése nem a nemze
tek, hanem a kapzsi angolok és az oroszbarát és
bosszút lihegő franciák véres müve. Kezd oszladozni
a nagy hazugság, amellyel, mint valami pestis, meg
mételyezte az ántánt, minden történet és földrajz
csúfjára, az európai és' amerikai nagy közvéleményt.
E kérdésekben a sok „lavirozást“ kezdik unni már
Angliában is. — Schelt, a tübingai Luthertudós a
a kiéli egyebem meghívását fogadta el. Tőle még so
kat várhat a forrásszerü Lutherirodalom. — Stange
göttingai professzor szerkesztésében a múlt évben
„Zeitschrift für systematische Theologie“' cim alatt
egy felette tartalmas évnegyedes folyóirat indult
meg a güterslohi jól ismert Bertelsmann-féle könyv
kiadó vállalatában, amelynek utóbb megjelent 3-ik
számában többi között Büchsel rostocki tanár Tillich
„System der Wissenschaften“ cimü De Lagardera
és Overbechra emlékeztető müvére való polemikus
utalással behatóan fejtegeti a theológiának a tudo
mányok összrendszerében való álását, s a mai eltá
volodás okát a vallásnak az emberi szelleméletben
való bizonytalan helyzetében s az Isten és a világ
közötti viszony zavaros felfogásában látja. Walther
a nagy Luthertudós, a fiatal Luther szellemi fejlő
dését, Rust utrechti tanár a reformátor Krisztus
hitének és' Krisztus misztikájának egymáshoz való
viszonyát ismerteti. Wahrung münsteri tanár a világ,
az Isten, a hit és az imádság „irrationalis jellegét“
fejtegeti, mig Runestam upsalai tanár Nietzsche
Übermensch-jének és Luther „szabad keresztyén em
berének“ lényegalkotó különbségéről értekezik. „Az
Übermensch nem akar szenvedni, a keresztyén ember
ellenben bensőséges hitével legyőzi a szenvedést.1
A kér. ember pedagógiája a szenvedés, mondaná
Paulsen, a filozófus. Az előző, hasonlóan tartalmas
füzetekben Stange a keresztyénség abszolutságát,
Geismar kopenhágai tanár Kierkegaard ethikai stú
diumát és Althaus rostocki tanár a bűnről szóló tant
ismerteti. Örvendetes dolog az orthodox luth. theo
logia e nemzetközi szellemi mozgolódása. Mikor és
kitől várhatunk mi magyar evangélikusok ilyen szel
lemi termékeket? A Prot. Szemle nem azt a célt
szolgálja, a Theol. Szaklapot pedig eltemettük. Si
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ralmas állapot és még bizonytalanab a kilátás a jö
vőben! — Végül még jelezzük, hogy Vorländer, az
ismert nevű német bölcselő több értekezésének gyűj
teményes kiadásában Kant, Schiller és Goethe eszme
világának „kontinuitását“ ismerteti. így Schiller
esztétikailag enyhítette és egyúttal mélyítette Kant
„rigorisztikus ethikáját“.

Szerkesztői üzenetek
H.
I. Veszprém. A Luther-Otthonba elsősorban
ev. papok és tanítók fiai jutnak be. A felvétel felté
teleit a L. 0. igazgatója készségesen közli. Más
prot. .színezetű internátus — sajnos — nincs.
S.
K. Bpest. „Egyházi élet“ cimü rovatunk so
ványságának okai iránt érdeklődik és mert „a vá
lasz bizonyára másokat is érdekel“, nyílt választ kér.
Szívesen megadom és röviden. Nem közölnek híreket
velünk a vidékiek. Mi pedig nem rendelkezünk mlég
hirgyártó „távirati irodával“. Lehet, hogy Önnek
igaza van, amikor azt hiszi, hogy a vidéken élő lel
kész urak tintája a szokatlanul hosszú hideg tél
ben befagyott. Bizony elég szomorú, hogy nem is
a tinta, de az a szolidaritás is befagyott, mely a
kényelmi szeretet fölé helyezi azt a kötelességet,
mely tájékoztat az egyház építés szempontjából.
Megnyugtatjuk azonban azzal, hogy „hírszolgálatun
kat“ is megszervezzük, nemcsak az expediálást.
Sz. L. Téreny. Meggyőződtem arról, hogy a pá
ros számok is elmentek. A hibát másban keresse.
Az Ecclesia hire csak a róm. kath. papokra vo
natkozik, akiknek ezt a különbözeiét a vallásalap
téríti meg. A kultuszminiszter ezt a megtérítést az
ev. papoknak nem tudja megadni. Nincs fedezete!
K. F. Ambrózfalva. Az adomány megérkezett.
Köszönjük. Szükségünk van rá. Sok ilyen 40 ezer
koronás adomány kellene még. Ha nem lesznek
ilyenek, rövidesen beszüntetjük a lapot! — A iSajtónapig talán bírjuk! — Negyedévi előfizetési díjjal
van elmaradva. — Lelkes barátságáért meleg kézszoritás.
E. M. B.-Csaba. Igaza van. Ismertetnünk kel
lene a különböző felekezetek lapjaiban időnkint meg
jelenő és minket is érdeklő cikkeket, vagy legalább is
az azokban -élő gondolatokat. Á baj az, hogy ezek
beszerzésére nincs elég pénzünk. (Pl. az Egyenlőség
egy száma csak 3000 K, pedig 35.000 példányban
nyomja a rotációs.) Cserepéldányt nem kapunk.
Még „A hegyen (épült város“ sem küld ilyet — ne
künk a völgyben levőknek.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége címére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
M e g je le n t m a g y a r é s n é m e t n y e lv e n
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egyháza megmarad és theológiája feje és ceászárnöjc lesz az összes fakultásoknak és művé
(Luther dr.-t egyszer felkereste egy kiváló jogtudósnak
szeteknek. Ha nem úgy lesz, akkor elpusztulunk
szorgalmas, és mégis szerény, jómódú és mégis komoly még akkor is, ha az összes fakultások és művé
fia. Látni akarta szemtől szembe azt, akiről hire járt, szetek meg is védenének.
hogy ő még az Institutionibus Juris-ban is teljesen jár
És erre a járatosságra azért is szükségünk
tas. Luther theológugal közt ülve fogadta a kiváncsi
van, mert. ez neveli azokat, akik az egyháznak
jogászt és a theologusokhoz fordulva ezt mondta):
megmaradását biztosítják theologiájukkal. MeE fiúból azért lesz jó jogász, mert az ö tudo lanchton Fttlöp és dr. Pomeránusz és azok mon
mányának fundamentuma a jog textusaiban való datják ezt velőm, akiknek szükségük van arra,
jártasság. Nem fog tévedni és nem fog megtévesz hogy* helyükre mások lépjenek. Minden nap sür
teni. A theológiának is ez a titka. Én a Szent- geti ezt a szükségességet, mert emlékeztet a Bírák’
irás fundamentumaival és textusaival szereltem könyvében található azon szakaszra (2.8—12),
le összes elleneimet és könnyen, mert ök mindig melyből megtudjuk, hogy olyanok léptek Józsua
csak magukból idéznek és élénk észjárással, meg helyére, akik Baált szolgálták és eltántorodtak az
egyéb szellemeskedéssel akarják eltakarni az Istentől. A Galáciában, Korinthushan és Ázsiában
írásban való járatlanságukat. Ez azonban rosszul bekövetkezett zavaroknak is az volt az oka, hogy
sikerül nekik. mert mindent el lehet takarni, az írásban járatlanok léptek Pál helyébe, olyanok,
csak a Szenti Farínul való járatlanságot nem. Ezt akik hit nélkül olvastak és imádkozás nélkül
tudni kell!
prédikáltak. Ezt kezdi tudni a pápa és siet nevelni
De különben is minél többet tud az a pap a thcologusokat, hogy ártsanak azoknak, akik
Szentirásból, annál jobb lelkipásztor lesz. Neon Fiilöp és Pomeránusz után fognak jönni. Jó lesz
fog tévedni és nem fog senkit som megtévesz hát vigyázni: olvasva hinni és imádkozva prédi
teni. Amilyen arányban emelkedett az írásban kálni.
Közli: Kg.
tudatlan papok száma, olyanban növekedett a
megtévesztett keresztyének száma.
P. o. vegyük Pálnak Timotheushoz irt első
leveléből a következő mondatot (4. 14): ,,Istennek
minden teremtett dolga jó és semmi sem megve
1924 január hó 15-én egyházkerületeink el
tendő, ha hálaadással élnek azzal.*4 Ez a textus nökségei elhatározták, hogy a husvét utáni 2-ik
azt mondja, hogy amit hálaadással fogadok el, vasárnapon — május 4-én — ev. sajtónk erkölcsi
az mindenkiben Istennek jó dolga. Jó dolog tehát és anyagi támogatására országszerte sajtónapot
az evés is, ivás is, a házasság is, ha az Istennek kell tartania gyülekezeteinknek.
való hálaadással használom. Bemhardus, Basilius,
Ennek sikere érdekében, az elnöki értekez
Dominicus, Hieronymusz egyházi atyáknak olyan let határozata értelmében, egyetemes egyházunk
véleményük volt egyikről is, másikról is, moly a felügyelője ti következők szives végrehajtására
páli textussal nem, de saját véleményükkel annál kérte fel a kerületi elnökségeket:
inkább egyezett. Az egyházat ez a vélemény jut
1. A husvét utáni második vasárnap az egész
tatta földi hatalomhoz, tehát fontosabb volt, ország minden evang. gyülekezetében kötelező
mint a textus. De mert nem a textus van az egy
házért, hanem az egyház a textusokért, és mi is sajtónap.
2. A sajtóvasárnap délelőtti istentiszteletén
a textusokért vagyunk, az egyház érdeke kívánja,
az
egyházi
beszéd «a sajtónak a vallási hitéletre
hogy járatosak legyünk az írásban úgy, mint a
vonatkozó
jelentőségét
domborítsa ki. Az epyjó jogász az Institúciókban.
A bibliában csak az lesz járatos, aki szor házi beszéd tehát különösen a biblia, a biblia
galmasan hittel olvassa és imádkozás nélkül nem fordítások, énekeskönyvek, imádságos könyvek,
prédikál belőle. Én azt mondom nektek, lia szert a szórványhiveknek Bibliával való ellátásáról
fogunk tenni erre a jártasságra, az evangéliom szóljon.
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3. A sajtóvasámap délutánján a templomban
sajtóestély rendezendő és pedig a Luther-Szövetség rendezésében. Művészi számok keretében elő
adás tartandó az ev. sajtó jelentőségéről, felada
tairól, szükségleteiről s az ev. embernek a sajtó
val szemben fennálló kötelességről. A sajtóestély
után az ev. sajtó céljaira offertorium tartandó.
4. A sajtóvasámapon a templombejáratánál,
vagy a templom előtti téren bibliák, énekesköny
vek, imádságos könyvek, vallásos iratok és egy
házi lapok helyezendők el és árusitandók.
5. Úgy az istentisztelet, valamint a sajtó
ünnepség végeztével az ev. sajtó jelentőségét pon
tokba foglaló röpcédulák, valamint az evang.
sajtótermékeket feltüntető könyvjegyzékek osztandók ki.
6. A sajtónapra két előzetes vasárnapon szószéki kihirdetéssel fel kell hívni az egyháztagok
figyelmét.
7. A sajtóvasámap előtti héten minden evang.
iskolában általános és kötelező gyűjtés rende
lendő el az ev. sajtó céljaira.
8. A sajtévasámapi két offertorium és iskolai
gyűjtés végösszegét az illetékes lelkész tartozik
a sajtóvasámapot követő héten az egyházkerület
pénztárába ellennyugta mellett beszolgáltatni. A
befolyt összeg egyharmad része a Luther-Irodalmi
Társaság támogatására fordítandó. A dunántúli
egyházkerület gyülekezeteiben befoljrt összegek
kétharmad része a Harangszó támogatására, a
bányai, a dunáninneni és tiszai egyházkerületek
gyülekezeteiben befolyt összegek kétharmad része
a Luther-Szövetség támogatására fordítandó.
9. A sajtónap lefolyásáról és eredményéről
a lelkész a sajtónapot követő 8 napon belül jelen

test tesz az illetékes esperesnek. A jelentésben
külön is feltüntetendő az istentiszteleti, ünnep ségi
offertórium, valamint az iskolai gyűjtés összege.
Az illetékes esperes 8 napon belül az egyházmegye
gyülekezeteinek sajtóünnepségéről összesített ki
mutatást terjeszt fel az egyházkerület püspökéhez.
Végezetül az egyetemes felügyelő arra kéri
az egyházkerületek püspökeit, hogy a sajtóvasár
napról szóló jelentéseiket bocsássák rendelkezé
sére neki is, de a Luther-Szövetség országos el
nökének is.
Mire lapunk olvasóközönségünk kezébe jut,
egyházkerületeink érdemes püspökei is intézked
tek a siker érdekében.
Amikor arra kérjük olvasóközönségünk tábo
rát, hogy kövessenek el mindent a sajtó támoga
tására, mivel lapunkat e támogatás elmaradása
esetén, a munkadijak állandó emelkedése folytán,
nem bírjuk fentartani (egy lapszám előállítási
költsége ma a postaköltséggel együtt már 1 mil
lióba kerül), kérjük a lelkész urakat: közöljék ve
lünk, hogy mennyi röpcédulára volna szükségük
és hogy mennyi lappéldányt tudnának a sajtó
napon elhelyezni. Lapunkból ugyanis, kellő idő
ben, egy ünnepi számot adunk ki, melynek tartal
mára már most felhívjuk ev. hiveink figyelmét. A
bibliákat, énekeskönyveket, imádságos könyveket,
vallásos iratokat és a sajtótermékeket feltüntető
könyvjegyzékeket bizonyára a Luther-Társaság
könyvkereskedése (Üllői-ut és Szentkirályi-utcai
sarok) bocsátja az érdeklőd”1' — dclkezésére, de
mi is szívesen közvetítünk ebben az ügyben.

Beszédek Finnországban

Isten maradt meg mellettünk a nagy elhagyatottságban. A népek ajkairól felénk zuduló gyűlölet
orkánját egy szelíd fény hasogatja át. Isten ke
gyelmének szelíd fénye az, mely beragyogja a
nagy magyar éjszakát azzal a biztatással: „Elég

III. Isten kegyelmében*)
A pietisták összejövetelén Nurmóban 1924 jan. 11
Elég neked az én kegyelmem, mert az
én erőm erőtlenség által végeztetik el
II. Kor. 12. 9.

Kedves finn testvérek! Egy súlyosan megláto
gatott nemzet fiait látjátok most magatok előtt.
Egy nemzetét, mely gonosz emberek hitványsága,
világ hatalmasainak tudatlansága és a saját megtévelyedései miatt ma örömtelenül és reményefosztottan vergődik tovább a történelem nagy or
szágút] án. Mindenét elvesztette, amije csak volt
s nyomorúságával még csak megértő barátokat és
részvétre buzduló sziveket sem képes magának
szerezni. Nincsen nekünk semmink a világon, csu
pán csak bánatunk, nincsen senkink, csupán ellen
ségünk.
Csak akiről a jó napokban megfeledkeztünk:
*) Tolmácsom VVaino esperes volt.

Saxlehner Hunyadi

János

természetes keserüviz hatása f e l ü l n i l l l l i a t a t l a n .

neked az én kegyelmem!“
Hogyan alakult a nagy apostolnak, Pálnak
az egész földi élete ez isteni biztatás megértése
alapján, mindnyájan ismerjük. Hogyan tudott a
hitbizonyosság erejével szembeszállni és diadal
masan megküzdeni a saját szive öröklött gondola
taival és egy egész ellenséges világ minden hatal
mával, mindnyájan tudjuk. Mikép merített világot
átformáló munkájához az isteni kegyelem birto
kának tudatából Luther erőt és bátorságot: arról
csodákat beszél a történelem. S mikép avatta
evangéliumi szentegyházunk hőseivé és fundáló
patriarcháivá ez a hit a mi apáinkat, arról bizo
nyosan nemcsak én tudnék legendákat mesélni,
hanem ti is, kedves finn testvérek.
Mi most, a- mi nagy elhagyatottságunk próbás
idején az evangélium emez örök erőforrásához m e
nekülünk és midőn az egész világ ellenünk fordul
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L e lk é s z e g y e s U le t
(MELE).
Miután a lelkészi kongnia rendezésére irányidó
újabb miniszteri rendelet széles körben méltó aggodal
mat és elégtiletlenséget váltott ki, szükségesnek tar
lom közzétenni ama felterjesztésemet, amelyet ón
Egyházegyetemünk Elnökségéhez ez ügyben intéz
tem. Szolgáljon az megnyugtatásmi azoknak, akik azt
hiszik, hogy velük nem törődik senki s hogy a dolog
reparáeiójára nézve nem történik semmi. Egyenként
képtelen vagyok minden levélre válaszolni.
Mindenesetre kívánatos, hogy a lelkésztestvérok
s a lelkészegyesületek állandó evidenciában tartsák
e kérdést s fontosabb határozataikat további elbánás
végett velem közöljék.
A felterjesztés szövege a következő:
Méltóságos és főtisztelendő egyetemes Elnökség!
Mint a magyar honi ev. lelkészegyesület elnöke
többfelől, lelkészek és lelké*zegyenületck részéről
hozzám sűrűn érkező felszólítások alapját egy tisz
teletteljes kérelemmel járulok MélUteágtokhoz, kér
vén Méltóságtokat, mint Egyházunk legfőbb képvi
selőit, hogy azt a legközelebb összeülendő kerületi el
nökségek konferenciáján megtárgyaltatni s magukévá
tenni s az ügy érdekében a további szükséges lépése
ket megtenni kegyeskedjék.
Az ev. lelkészi kar ugyanis, amint a hozzám ér
kezett felszólalásokból kitetszik, a legszélesebb kör
ben elégületlen azzal a distingcióval, melyet a kon
gnia rendezésére vonatkozó újabb miniszteri rendelet
megállapít, amikor — eltérően az országos kongnia
törvénytől — különbséget tesz „városi“ és „falusi“
lelkész között 8 ezen különbségtétel alapján szándé
kozik a kongfiv^b,««, az illetőknek kisebb vagy na
gyobb mértékben kiutalni.
S ebben a különbségtételben van is méltánvtaianság. Mert ha igaz is az, hogy a városi és falusi lel
készek helyzete között fennforog bizonyos különbség,
a szorosan vett megélhetést illetően, «le az is bizo
nyos, hogy a falusi lelkészek helyzete a városiakkal
ós elhagy bennünket, akkor a fagyni készülő ma
gyar lólek Líbiájára melegítő vigasztalásul és erő
sítő biztatásul bevéssük az Ur üzenetét: „ E lég
n e k e d a z én k e g y e lm e m !“

Kedves testvéreim, ha valaki tudja, úgy ti
jól tudjátok, hogy az Isten kegyelmébe való biza
kodás nem tétlenségre hajlít, hanem munkára kö
telez. Le kell győzni magunkban a csüggesztü
kishitűséget, a környező világban a romlasztó
hitetlenséget, az egyházban az evangéliumot ki
szorítani törekvő emberi bölcselkedést, a megvesszözött nemzet fiaiban a lemondás és a szélső
ségek bomlasztó erőit. Aki Isten kegyelmének
ajándékát valaha is vette, az tudja, hogy az a
kegyelem örökös tevékenységre sarkal. Az Isten
kegyelmét tapasztaló emberek mind munkás hí
vei voltak az életnek, mert Isten igazságát töre
kedtek az életük törvényévé tenni és megtartani.
A kegyelem ismerőinek és hőseinek mi is volna
más a hivatása! Az Istenhez való tartozás méltó
ság, de egyúttal elkötelezés is.
A mélyen megalázott, mindenkitől elhagyott
és lenézett magyar nemzet a megveretés napjai
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szemben tetemesen megnehezedik akkor, amikor a
falusi lelkésznek gyermekeit neveltetés céljából a
városba kell küldenie. Itt aztán olyan terhek nehe
zednek a falusi lelkészekre, aminőket a városi lelkész
nem ismer.
Elégületlen a lelkészi kar a tervbe vett kongruális kiegészítés m ennyiségével is, mivel a régi kougruatörvény szerint való IfiOO koronás összeg meg
felelt annak idején 80 q búzának; ezt a mennyiséget
azonban a miniszteri rendelet tetemesen leszállítja,
holott a megélhetési viszonyok a múlttal szemben
kedvezőtlenebbekké alakultak.
Elégületlen a lelkészi kar a miniszteri rendelet
tel azért is, mivel abban a lelkészek kor- és családi
pótlékának korszerű rendezéséről nem gondoskodik,
umiáltal csorbát ejt igen sok arra érdemes lelkésznek
a szerzett jogán, s azt egy tollvonással semmivé teszi.
Az állam annak idején mintegy kárpótlásul adta volt
ezeket a járulékokat a lelkészeknek az anyakönyvi
kivonatokkal elveszített jövedelmeikért s azokért a
szociális szolgálatokért, melyeket a lelkészi kar az
államnak különböző területeken ingyen tesz.
A legnagyobb mértékben nyugtalan a lelkészi
kar abból a szempontból is, hogy országos törvény,
aminő a kongruatörvénv, miniszteri rendelettel egy
szerűen félretolatik s igv a papikarnak addig is sze
gényes megélhetése még problematikusabbá tétetik,
ami természetesen kétséget támaszt a törvények köteJező ereje iránt a veszedelmet rejt magában.
A lelkészi kar nem kíván eg yeb et, m int azt, hogy
a le lkészekn ek eddig ju tta to tt m indennem ű állami
eredetű járandósága — kongnia-, kor- és családi
pótlék — azon arányban valorizáltassék, m int a köztisztviselő k illetm ényei.

Mindezeket a dolgokat sokfelől jövő sürgetés
alapján azért bátorkodom Méltóságtoknak s a kerü
leti elnökségek konferenciájának szives tudomására
hozni, hogy még most, kapuzárás előtt, kegyeskedjék
azokat megfontolás tárgyává tenni s megfelelő reparációról gondoskodni.
Egyénileg az a tiszteletteljes javaslatom: méltóztassék az egyetemes elnökség vezetése alatt a kór

ban önkéntelenül megérezte, hogy számára már
csak az Isten maradL A keresztyén kurzus szép
gondolatához menekült s méltósággal viselte a
történelem ostorcsapásait. A bánat éjjelén egy
égi szózat, egy mennyei sugár tört át hozzá a né
pek Istenétől: „Elég néked az én kegyelmem!“
Kedves finn testvérek, szeretettel kérlek
l>enneteket, imádkozzatok az én szegény népem
ért, hogy e kegyelemnek necsak áldásait és mél
tóságát, hanem kötelezéseit is felismerje. Ti már
e kegyelem segítségével talpra állottatok.*) Ti az
evangélium leikével már a boldogabb jövő útjaira
tértetek. Ti már tudjátok, hogy az isteni kegye
lem valóban mindenre elég. Kérlek, imádkozza
tok a kegyelem örök Istenéhez, mindnyájunk
atyjához, dicsőítse meg szegény magyar népün
kön is az ő megsegítő atyai jóságát!
Dr. R a f f a y S á n d o r.
*) A vörösök ellen a komoly szervezkedést a pietisták indították meg és az első feliér gárdát ők állították
fel. ők tudják, hogy a komoly evangéliomi vallásosság
a hazaszeretettel nagyon is összefér.
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mánylioz eme dolgok megismertetése céljából egy
küldöttséget meneszteni s abba engemet is kegyesen
behívni.
Egyöntetű eljárás foganatosítása végett méítóztassék ezt az ügyet a közös protestáns bizottságihoz is
áttenni.
Nyíregyháza, 1924 m árcius 28.
Kiváló tisztelettel
Paulik János,
az orsz. Lelkészegyesület elnöke.

Luther gyűrűje
cimen felhívást közöltünk volt lapunkban, kérve,
hogy mindazok, akik Luther gyűrűjének m ásolatát
be akarják szerezni, jelentsék be ebbeli szándékukat
Kuthy Dezső lelkésznél. Sajnos, a mozgalom nem
hozta meg a kívánt eredményt, A vállalkozó csak
abban az esetben lett volna hajlandó a gyűrűt elő-"
állítani, ha legalább 500—1000 diarabra érkezett
volna előfizetés, már pedig alig egy-két jelentkezés
akadt. így aztán a terv meghiúsult. Reméljük, hogy
nem a közöny, hanem a gaz dalsági viszonyok hiú
sították meg. Legalább is a beérkezett jelentkezé
sek hangja azt m utatja, hogy a terv lelkesedést vál
tott ki egyháztársadalm unk széles rétegeiben. K ü
lön is megemlitendőnek ta rtju k dr. Blaskovich Béla
ny. államvasuti felügyelő rendelését, aki is ahhoz
szép saját szerzeményű költem ényt csatolt Luther
gyűrűjéről. — A jelentkezők külön értesítést nem
kapnak, ezúton k érjük .tudomásul venni, hogy a terv
kivitele legalább is egyelőre szünetel.
•* ••« ••••••« •» •••••••••••••••••!••••» •••< ••••••••

Egy prédikátor dalaiból
Ezen a cimen bocsátotta közre Nagy Lajos volt
gyúrói lelkész legújabb versgyűjtem ényét, amelyet
Rákosi Jenőnek ajánlott. A Budapesti Hírlapban
Hamvas József egv feltűnést keltő m éltatást és is
mertetést irt a kötetről, am elynek alap ján irodalmi
nagyságaink sorába bevonultnak érezheti m agát
lelkésztársunk, őszinte örömmel vettük elő a köny
vet, hogy m eggyőződjünk erről, de őszintén meg
vallva, különös benyom ásokat nyertünk. Először is
a címlapon ez ékeskedik: „A Petőfi T ársaság ajá n lá 
sával“. Természetes, kerestük az ajánlást, de azon
kívül, hogy az egyik ciklus néhány költem ényét
megjutalm azta a Társaság, az ajánlásnak nyom át
nem találjuk. Ellenben a költő jól sikerült arcképe
már az első pillanatra előtűnik, aztán az Ajánlás
Rákosi Jenőnek és a válaszlevél, ami a köteles ud
variasság által diktált m ondatokon kívül bizony
nem tartalm az semmi különösebbet. No de talán
Rákosi Jenő nem olvasta el a költem ényeket s ta 
lán ezért nem irt melegebben. Elolvastuk mi. Anél
kül, hogy Hamvas’ József írói meggyőződését meg
bántani akarnánk, meg kell mondanunk, hogy ab
ból az úgynevezett „költői n agyságából, amely
belőle a dicséretet kiváltotta,' bizony nem találtunk
sokat. Ha akár a nim-technikát, akár a versform ákat,
akár a kötet gondolati tartalm át, vagy rögzített ér
zelemhullámzások m otivációját nézzük, mindenben a
közepes átlag nívóját éri el költőnk legfeljebb, de a
versek nagy tömegében bizony ennek is alatta ma
rad. Igaz, hogy ma a költőknek nagy keletje van.
• S mint Görögországban hajdan filozófus, úgy ma
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nálunk „költő“ terem minden bokorban. S ezek só
iéban ez a kötet legfeljebb azáltal tűnik ki, hogy
„Egy prédikátor dalaiból“ címet viseli. Ugyan mi
dobogtathatja egy „prédikátor“ szivét? Mi az, amit
mondani ak ar ennek a szennyes, gonoszszágba el
merült világnak? Mit dalol a "hárfa, am elyet nem a
rongyos garas, hanem a „hit könyvét“ lapozgató
u jjak pengetnek? — Borzasztó a felelet, m it a könyv
ad. Egy erkölcsi őrtoronyként világitni hivatott
papiak sötét foltja az, ami a prédikátort dalra ihleti.
Ez igaz, elég pikáns, s éppen mert papi famíliáról is
van szó benne, m anapság elég vonzó téma iis. De
aki ilyen áron keresi a „költői“ hírnevet, annak nem
is az erkölcsi, de a köteles lovaglás, sőt udvariassági
érzéke is, amivel elsősorban nejének tartozik, felet
tébb fogyatékos lehet. Pedig nem csak férfi volna,
hanem apa is, — no meg: prédikátor is. Rabéneke
ket is ir. A székesfehérvári ügyészségi fogház 25.
számú cellájának foglyaként. — A versekből egy
m ártír felsíró panaszai csendülnek ki, ak it egész á r
tatlanul hurcoltak rabságba. S aki nem ismeri a
dolog hátterét, még rokonszenvet is érezhet iránta.
Pedig ide kapcsolódik bele egy törvényszéki Ítélet,
mely írónkat több fórumon keresztül elmozdította
állásától. S mert esküt tett emberek ítélkeztek felette,
egész ártatlanul csak nem keveredhetett abba a 25-ös
cellába.
Ha ez csak politikai hajsza lehetett ellene, mint
előszavában mondja, ugv a politikai hatóságok nem
engedték volna á t a „csak“ egyházi fórum oknak!
S am i a kötet utolsó v é rc so p o rtjá t illeti, hazafias
lírája ebben sem m utatja valami oly kimagasló
poétának, aki mellett „ezután nem lehet szó nélkül
elmenni“. M indent összegezve, m egállapíthatjuk,
hogy csalódással kell letennünk a könyvet. A „p ré
dikátornak“ nincs dala a könyvoen. Legfeljebb egy
zaklatott életű poétának, akinek lan tja egyrészt nem
sokhuru, m ásrészt farizeuskéz pengeti, aki Krisztus
sal szereti egy vonalba állítani m agát az önmaga
felidézte, triviálisan elnevezett „Golgotán“. Bár el
kell ismerni, a szenvedés nemesitő hatását éreztetik
a költemények, de ez „bünbánat“ nélkül visszás
hatást kelt. S ha valaki Helikon berkeiben „pré
dikátor“ voltával keresi a feltűnést, ám tegye, de
ez, ha ideig-óráig tartó hírnevet szerez is, de „ez“
még kevés ahhoz, hogy igazi költő is legyen. Külö
nösen még, ha versekbe rögzített gondolatai és ér
zéseinek papírpénze mögül hiányzik a „prédikátorság“ színtiszta aranyalapja is.
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Nemzetközi Szövetség
a Protestantizmus védelmére
Az Evangélikusok L apja ez évi 6. számában
Kirchknopf Gusztáv dr. vezércikkben foglalkozott
a holland Evang. M aatschappij éis az anak kezdemé
nyezésére létesült fenti nevet viselő szövetség meg
alakulásának körülményeivel, program m jával és ki
látásaival. Az általa akkor elmondottak azt a benyo
mást tették mindenkire, akinek a dolog iránt érzéke
van, hogy itt nagy dologról van szó s hogy az e
nemzetközi mozgalomba leendő bekapcsolódás a ma
gyar protestantizm us létérdeke.
Báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő
és dr. Raffav Sándor, külföldi összeköttetések fenn
tartásával megbízott püspök, ennek átérzésétöl in
díttatva, kiküldöttek engem, a m agyar evangélikus
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egyház hivatalos képviselőjeként, a Szövetbégnek
séget alakítanunk. A protestantizmus bűne az, hogy
március hó 4-én a hollandiai Haarlemben megtarennyire jutottunk. Vétkezett areformátorok szelleme
tott első ülésére azzal a megbízással, hogy ott a ma
ellen, éik támadók voltak. Támadtak mindent ami
gyar evangélikus egyház csatlakozását bejelentsem.
emberi tákolmány volt és nem az evangéliumban
A református testvéregyház részéről ott vett értesü gyökerezett.
lésem szerint írásban érkezett hasonló nyilatkozat a
És mi még megvédeni sem tudjuk magunkat és
Szövetség vezetőségéhez.
a reformáció reánk szállt szent örökségét
A gvülcs ezt a csatlakozást annál is nagyobb
Legyen áldott ez a Szövetség, hogy általa erre
örömmel üdvözölte, mert, amint az több Ízben is ki képesittesaünk és méltókká válván a reformáció örök
fejezésre jutott, igazán eredményes munka a Szö ségére és győzelemre vihebfcük az evangélium ügyét
vetségtől csak abban az esetben várható, hogyha az
a világon!
nemcsak a szabad egyházi szervezeteket, de a hiva
K u th y Dezső.
talos egyházakat is inagábat) egyesíti.
B
A tanácskozások bizalmas jellegűek voltak, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
miért is nem érzem magam följogosítva az elnökség
nyilatkozatának elébevágni és az ott hozott határo
zatukat nyilvánosságra hozni. Egyelőn* csak annyit,
Irta:* Dr. tíoshino Tetsuo, az egészségtan tmórsegéd Jo
hogy a világ több országából egybescreglctt, külön
a tokioi egyetemen.
böző denomináeiókat képviselő kiküldöttek között
Szívesen emlékezve arra a két hétre, amelyet,
teljes volt az egyértelműség a Szövetség szükséges
mint Kuthy Dezsőt lelkész-barátom vendége Magyarségét, feladatait és munkájának módszerét illetőleg
egyaránt. A Szövetség első nagyobbszabásu vállalko országon töltötten) a lelki épülésre, melyben a mozás:! az b*sz, hogy, miután a pápisták a Jegközolebbi
nori fii vek körében átélt pünkösdön részem volt.
eucharisztikus kongresszust Holandiában tartják, an a mely benyomásokra, amelyeket, mint a magyarral
nak tartamúra ott sajtóirodát állítunk fel, amely pro rokon nemzet gyermeke, <is mint evangéliumi ketestáns nézőpontból bírálja el a tanácskozásokat és
iesztyén, ottartózkodáeom ideje alatt nyertein, öröm
ilyen szellemű információval látja el a világsajtót.
Világraszóló, nagy mozgalmak csendben szület mel mondok el most egyet-mást a japán keresztyénség életéből, hogy lelki gazdagodásunk kölcsönös
nek Bennem ezek a szerény keretek közt lefolyt,
legyen, hogy magyar evangélikus testvéreim, amint
meghitt tanácskozások azt az érzést keltették, hogy
ez a protestál s világszervezkedés valamennyi eddi én épültem a Ti hitetek, most Ti épüljetek a mi hi
ginél fontosabb, hogy ez hamarosan azzá a világ
tünk által.
mozgalommá növi ki nuigát, amely megállítja és le
A keresztyéuséget mintegy háromszáz esztendögyűri azt az ellenreformáció* mozgalmat, amely \el ezelőtt egy Savier nevű spanyol katholikus m is
nemcsak nálunk, de az egész világon megindult és
szionárius vitte Japánba, ahol is gyorsan terjedt a
lavina módjára tör a protestantizmus léte ellen.
nép között. A keresztyének száma Oda Nobunaga
Hogy csakugyan ez a helyzet, arról eléggé meg
nevű hadvezér idején volt alegnagyobb, aki maga is
győzhették a mintegy hatszáz főből álló liaiIgatóságot
keresztyén volt ts Isten dicsőségére hatalmas tem
azok a jelentések, amelyeket a délutáni nyilvános
plomot (Kamhanji) emelt. Ámde a japán történe
ülésen a külföldi delegátusok tettek a felekezetközi
lem legnagyobb hőse, Taiko, az evangélium ügyé
helyzetről saját hazájukban s amelyek során nekem
nek nagy kárára, ádáz ellensége volt a keresztyónis alkalmam nyílt félórás előadásban ismertetnem a
mi helyzetünket.
ségnek. Az első és második Tokugawa Shogun
(kormány) közömbös volt a keresztyénséggel szem
Nemzetközi tanácskozásainkat lélekemelő ün
nepély zárta be, amely a város főtemplomában este ben. A harmadak Shogun idejében Amakusa Kyus8 órakor vette kezdetét. Legtalálóbban pünkösdi huban az ottani hivő fejedelem fellázadt a kormány
estnek nevezhetném. A hatalmas templomot zsúfo ellen. Ez az Amakusa-ikki néven ismeretes háború
lásig megtöltötte az öt-hatezer főnyi hallgatóság. A szomorú fordulatot jelent a japán keresztyénNég
kiküldöttek közül kiki a maga nyelvén beszélt, amely történetében.
ben született. Ugv tett bizonyságot a protestantizmus
Ezzel vette kezdetét a keresztyénellenes politika.
szolidaritásáról. Nem értettük a sokfele idegen nyelv
szavait, de megértettük a szellőmet, amely belőlük
A kormány hevesen üldözni kezdte a Krisztus hí
szólt. Az elnök holland nyelven tolmácsolta a beszé veit. Több százezer hívőt irgalmatlanul lem^szároldeket. Én is beszéltem magyarul. És volt valaki, aki
tatotfc, akik nyugodtan és örömmel áldozták fel
a szavaimat íh megértette. Egy kies magyar leány, életüket, de Krisztust, Krisztusba vetett hitüket meg
aki másfél év óta künn van egy holland háztartásban
nem tagadták.
mint házikisasszony és ott szerzi meg szegény leány
Ezen üldözésnek a története mutatja meg a ja
létére a kelengyérevalót. Vőlegénye már hazavárja.
Mondjam-e, hogy' egész beszédem alatt sirt? Büszke pán ikeresztyénség kvalitását. Valóban csodálatos
volt, hogy a hollandoknak az összes idegen nyel történet.
vek közül ,a magyarnak a hangzása tetszett a legjob
Ettől az időtől kezdve kormánytilalomra elné
ban.
mult Japánban az evangélium prédikúlása. Kétszáz
Ez az ünnepély volt a protestantizmus védel esztendőn keresztül, egészen a forradalomig, nem
mére alakult nemzetközi szövetség első ülésének találkozunk Japánban keresztyénséggel. De van en
legszebb befejezése.
nek a néma történetnek egy igen érdekes és beszé
Másnap a holland Maatischappij gyűlése követ des epizódja. Mintegy húsz esztendővel ezelőtt fel
kezett, amelyen szintén résztvettem.
fedeztek a japán hegyvidéken egy hegyek közé (teljeAlapjáén véve végtelen szomorú és lehangoló
sen
bezárt, elhagyott falut, amelynek lakói teljes
hogy a protestantizmus védelmére kell világszövet
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magukrahagyatottságban tétele és a külvilággal
egyáltalán nem érintkeztek. Ennek a. falunak a la
kói, akiknek ősei az üldözések elöl menekültek arra
az elhagyott helyre, hivő katholikusok voltak. Hi
tüket generációról generációra megtartották, sőt a
katholikus rítust is megőrizték hivatásos papok nél
kül. A falu vénei voltak a papjaik. Ez a tény igen
érdekes. Protestáns szemmel nézve különösen. Azt
bizonyítja, hogyha valaki hinni akar, hihet hivatásos
papok, Isten képviselői nélkül is. Nélkülük is élhet
és halhat a hivő Krisztusának. A keresztyénség —élet!
Röviddel az 1868-iki forradalom után amerikai
protestáns misszionáriusok érkeztek Japánba, akik
szerte az országban prédikálták az evangéliumot,
tanították az ifjúságot, templomokat építettek, isko
lákat 'é<s theológiai szemináriumokat alapítottak.
Ötvenöt esztendővel ezelőtt uj fejezete kezdődött a
japán keresztyénség történetének, amely főleg pro
testáns.
A keresztyénség tehát Európán és Amerikán
keresztül jutott el hozzánk és nem Indián és Kínán
át. Ebben a tényben Isten bölcs akaratát vélem fel
ismerhetni. Ha ugyanis az első vagy második szá
zadban Indián át vette volna, útját Japán felé, tiszta
kvalitását elvesztette, vagy legalább is némikép át
alakult volna. A buddhizmus és a konfutsianizmus
akkor már igen fejlett stádiumban voltak. A keresztyétnség azok hatása alatt feltétlenül módosult volna.
Ezt mutatja a nestoiiánusok példája. De az evan
gélium előbb Európában terjedt el, azt hódította meg’,
ahol nem volt emlitésreméltó vallás. Minden irányi
ban el kellett terjednie; de merre előbb? Nyugat
nak vagy keletnek? Nem tudom, elolvasták-e Önök
figyelemmel az Apostolok cselekedeteiről írott
könyv 16. fejezetét és mit olvastak ki abból? Én
hálát adok Istennek, hogy ott a következőket ol
vashatom: „Eljárván pedig Phrvgiának és Galácziának tartományát, megtiltatának a Szent Lélektől,
hogy (az Istennek igéjét ne hirdetnék Ázsiában. Mikor
azért mentek volna Mysiába, igyekeznek vala menni
Bithyniába, de az Isten Lelke nem bocsátá őket
oda. Elhagyván azért Mysiát, ménének Tróas tar
tományába.“
Az evangélium gyorsvonatának Európa felé
kellett indulnia.
„Az éjszaka valami látás jelenék Pálnak: Egy
macedóniabeli férfiú álla meg belőtte s néki könyö
rögvén, ezt mondja vala: Jere által Macedóniába
és légy segítségül nekünk.“
A macedóniabeli férfiú mögött egy másik,
ázsiai férfi is állhatott, aki úgy kérte, hogy ne In
dián, hanem Európán keresztül jusson el hozzájuk
az evangélium. Mielőtt hozzánk eljött, előbb Euró
pát és Amerikát kellett Jézus lábai elé kényszeritenie.
r A Krisztust követő hosszú, sötét évszázadok
után Luther által jutott ismét napvilágra a tiszta és
hamisítatlan evangélium. Mi, japán keresztyének,
hálásan áldjuk ezért a nagy Luther emlékét. A bib
lia a laikus könyvévé lett általa. Nincs szükség köz
vetítőkre. Szabadon járulhatunk Isten elé. Minden
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emberemelte akadály eltakarittatott az útból, és
minden emberi tanítás érvényét vesztette. Tiszta fé
nyében tiindöklött újra a Kriszus evangéliumának
tanitása: „Isten lélek, és akik őt imádják, kell, hogy
lélekben és igazságban imádják.“
A protestantizmus evangéliumi álláspontjáról
ítélve meg a dolgot, szinte azt mondhatnám, hogy a
Tokugawa-kormány részéről folyt nagy üldözésnek
is megvoltak a maga áldásai. Kiküszöbölték a katholicizmussal adott tévelygéseket és egyengették
az evangélium hozzánkjöttének az útját. Isten aka
rata nélkül nem történhetik semmi. És Isten min
deneket jóra fordíthat.
Az 1868yLki forradalom a konfutsianizmus szel
lemének jelenti a diadalát. Ugyanis a férfiak, akik
abban résztvettek, Konfutse tanítványai voltak és
az ő tanait vitték győzelemre. Úgy tetszik nekem,
mintha ez a forradalom, mint a konfutsianizmus szel
lemének a diadala, kiáltó szó lett volna a pusztában„Készítsétek az Urnák útját, egyengessétek az ő
ösvényét.“
Az uj evangélium elnyerte a terjedés jogát és
az uj kormány nem volt ellene.
Érdekes a következő megfigyelés. Azon ifjak
nak nagy része, akik az evangéliumot befogadják,
a középosztályból kerül ki és konfutsianizmus szi
gorú szellemében nevelkedett. Ezek az ifjak elméi
lyednek a keresztyénség tanulmányozásába és jobb
nak ismerve meg azt a saját vallásuknál, buzgó hí
veivé lesznek, és az uj tanítással remélik hazájukat
megmenthetni és megteremteni ázJVij Japánt. A haza
megmentésének a gondolata fontosabb nekik az
egyén üdvösségénél, mert a konfutsianizmus vég
célja nem más, mint az állam tökéletes kormányzása.
Az ifjú nemzedék a konfutsianizmus ideális formáját
látja keresztyénségben. A konfutsianizmus pedig
inkább erkölcs, mint vallás. Az evangéliumot ma
gasabb erkölcsiségnek ítélik. A dolog etikai oldala
jobban érdekli őket, mint a Krisztusban adott meg
váltás misztériuma. Annyi bizonyos, hogy Konfutse
tana nálunk utegyengetőjétvé lett a keresztyéné
ségnek.
A buddhizmus a gondolatok nagy birodalma és
.a japán kultúrtörténetben nagy szerep jutott szá
mára.
.
A buddhizmusnak van egy Shinshu nevű szek
tája, amely Japánban Shinrannak köszöni létét, A
sokféle buddhista irányzat közt szinte a buddhista
evangélium letéteményesének nevezhető. Megváltást
hirdet, még pedig egyedül a Middha kegyelme ált,al.
(A Middha buddhista istenség.) A Shinshu ^szektánál
a hit minden. „Csak a Middhába vetett abszolút bi
zalom által váltatunk meg, különben nincs megvál
tás'. Nem tudom, megváltatom-e, va.gyr örök halál
lesz osztályrészem, de mindent teljesen Middhára
hagyok, aki engem kegyelmével megválthat. Még ha
megöl, akkor is örvendezem, mert kegyelme nélkül
meg kell halnom. Benne bizom, ezt mondván: Namamidabutsu!“
A ShinshiHszekta nagy befolyással volt reánk,
kik nagyrészt hittünk a buddhizmusnak ebben a fel
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tétlen hitet prédikáló evangéliumában. Meg ma is
trös i t a l o m ez Japánban.
A bölcseleti buddhizmus és az evangélium szerű
shinshuizmus részben szintén előkészitettek a keresztyénségre.
Nekünk tehát már voltak m&gasfojlottségü val
lásaink. Bölcseleti, erkölcsi és evangéliumszerü val
lásunk. Már mielőtt eljött hozzánk a tiszta evangé
lium. Ennek folytán nálunk nem volt a dolog olyan
egyszerű, mint más országokban, amelyeknek népe
a saját vallását, mely nem más, mint bálványimá
dás, könnyen feladja, hogy felvegye a kerosztyénséget. Nálunk máskép áll a dolog. Nálunk erős vizs
gálat anyagát képezi a keresztyénbég ethikájn és
filozófiája egyaránt. Elővigyázatosak és tartózko
dóak nálunk az emerbek a kereszt}énseggel -zöm
ben. Ez az oka. annak, hogy oly Lassan terjed .is 
pánban az evangélium. Bár mi, akik már a Krisz
tuséi vagyunk, tudjuk, hogy nem frázis az, ami cik
künk élén áll. az evangélium útja Japánban diadalul.
Ámde mielőtt az orvos gyógyszert ir betegének, t ü 
zetesen megvizsgálja. Ha úgy akarjuk japán tala-j
jón elvetni ^z igaz evangéliumot, hogy jó aratást
hozzon, alapos tanulmány tárgyává kell tennünk
Japán vallástörténeti helyzetét.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MB

Irodalm i S zem le
Pontosan beköszöntött a Prot. Szem le 2-|k fükevés é r tek ezéssé é* tanulmánnyal Első tanulmány
a Révész Inire-é „Hégi magyar imádkozok és iinádzete is eléggé gazdag és változatos tartalommal, de
ságaik“ címmel, mely, úgy látszik, hosszabbnak Ígér
kezik. Tőle várjuk a magyar prot. irodalomtörténet
megírását. Ezt követi Sidó Zoltán „Prot. egyházaink
és a társadalmi kéTdés“ címmel. Itt a kath. Förster
„Christentum und KLassenkampf“ c. kiváló müvéből
sokat tanulhatunk. Kozm a A. „Isten mindenütt“ ciinü versét már többször is hallottuk és másutt is ol
vastuk. Egy novellát is közöl „Noé leánya“ cimmel
Bartókig J. tollából. R em én yik I. szép verseit szíve
sen olvastuk. A kissé terjengős Pascal és a Vidéki
Levelek cimü tanulmány Rácz L. tollából is hosszabnak Ígérkezik. A ..Külföldi Szemle“ Kotbhaus tanul
mányát hozza „Az egyház egysége prot. szempont
ból“, a jól ismert rí tollából. A „Kritikai Szemlében“
Schöpflin A. az Ujidők irodalmát, Zsigm ond V a/,
utóbbi „Három év (1921— 1923) irodalomtörténeti
tanévét“ ismerteti igen alaposan és tárgyilagosan.
Behatóbban Horváth Petőfi é-s Pap F. Kemény élet
rajzát. Patzenhoffer A. hírhedt müve „A demográ
fiai viszonyokról“ nem érdemli meg Vargha Gv.
tollát. Azzal alaposan végzett Schneller K. jogtanár
az eperjesi jogakadémiai Almanachban. „Az idők
jelei“ c. uj rovat a Révész-fék „Hit és Élet“ és a
Prot. Szemle egybeolvadását üdvözli. Helyes. De
félünk tőle, (és erre sok jel mutat, hogy az „Unitárius“
és az „ultramontán töténetirást“ a Prot. Szemlében
a „kálvinista történetírás“ fogja, ha mindjárt „lel
kileg“ is követni. A tagsági dij évi 20 ezer korona.
B énái H. pénztároshoz (IV., Deák-tér 4- sz.) beküb
dendö. De K ákáinál is előfizethető.
Megjelent a Szent István A kadém ia É rtesítőié
is az 1923-ik évről Reiner J. főtitkár szerkesztó-
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sében. Értékes, de egyoldalúan m egvilágított tanul
mányok vannak benne Aquinói Tamásról, Madách
Einber tragédiájáról, Andrássy Gyuláról és Ipolyi
Amoldról, aki tudvalevőleg a középkori művészet
magasztalásánál a reformációt, mint hitújítást, „be
törésnek“ minősítette. Önállóan megjelent és dísze
sen kiállított Z lin szk y A. tanulmánya „Klassziciz
mus és romantieizmus'“ és a S zinyeic „Kemény Zs.
munkássága a szabadságharcig“ cimmel. Sajnos,
A lszeghy 7^. Irodalomtörténetéhez hasonlóan ezek
nek a székfoglaló értekezéseknek is a pápistaság <
legfőbb kritériumuk. A dogma korrigálja itt is u
történetet — mondaná róluk és a Szent István Aka
démia többi, különben értékes kiadványairól is a
kath. Pöllinger és :i prof. Hase. Főleg Madách nagy
müvét méltatják itt ilyen beállításban. Érdemes er
ről elmélkednünk.
.* )
De három evang. Íróról is megemlékezhetünk.
Az első Szelén yi ö ., aki „Vallási olvasókönyv“ cim
mel egy ügyesen összeállított segédkönyvet adott
ki a vallás és egyháztörténelem tanulásához. Kár.
hogy Assisi Ferenc, a középkor legideálisabb alakja
mellett szemelvényt nem adott Kempisi Tamás
„Krisztus követése“ cimü müvéből is. De ilyet ad
H ackenberger L. „Az iskola vallása misztikus világ
szemlélet“ cimü müvéből, ki gyógyszerész létére a
teozófia szemüvegén nézi és vizsgálja
helyenkint
mélységes és magas gondolatokkal, érzésekkel és
célkitűzésekkel a keresztyénséget. Valóságos tár
háza a szép gondolatokmik és lendületes szellemi
hevülóeeknek. Szelényi szép munkája, mely méltó
társa a többieknek, papok, tanárok, tanítók és ta
nulók által kétezer koronáért megszerezhető. Végül
K u n tz H. tábori lelkész „Szívből — szívhez“ cimü
költeményeiben a mai magyar lelket szólaltatja meg
nagy busongással, de erős reménységgel és bizako-\
dússal. Több vallásos tárgyú költemény is van
i
gyűjteményben. Müvét J a n k y K. altábornagynak
ajánlotta igen díszes kiállításban. Eddig megjelent
köteteiből a Versek 1905. és a Hangulatok 1922-bö!
valók. Szép dolog, hogy Herczeghez hasonlóan a
bácskai sváb költőt a magyar lélek igy megihlette.
Csak tovább és előre! Szabó Gábortól is várunk mi
előbb ilyeneket.
Protestáns Szemle. Márciusi füzete is pontosan
megjelent. Abban Révész .1. folytatja „Régi magyar imá-lkozók és imádságaik“ c. szép tanulmányát. A Bethlen
Katáról szóló részt azonban //. Kiss Géza csakugyan
szép és nagyérdemű s ma már 2 .kiadást is ért mono
gratiája után ma a mi Szemlénkben szellemes és anyagi
röapzarlásnak tartjuk. Rácz L. -is. folytatja „Pascal •:» Vidéki Levelek“ e.. kissé terjengős tanulmányát. Harlűuyi K. „Várjak — Az önarckép“ és Zilalty L. „Medi
táció“ cimmel verset. Lörinczy Gy. pedig „Jézus lám
pásai“ cimmel novellát közöl. A Külföldi Szemle az
orosz bolsevizmus atheista propagandáját, a Kritikai
Szemle pedig Nosber, Kuyper, Mitrovics, Barcs, Szeli nyi és Havas» egy-egy müvét ismerteti. A füzet végén
fájdalommal értesülünk. Veress Jenő főtitkár és szer
kesztő visszalépéséről. Ugyan miért? Hiszen ugv neki
mint főleg elődjének: \tadai Gyulának a Szemle fölujitása, a kiadás megszervezése és a Társaság munkába
indításai körül csakugyan hálánkra érdemes hűséges
szolgálatai vannak. Mindkettőnek, főleg előbbinek, meg
válását nagy veszteségnek tartjuk. A füzet ára 8 ezer, az
évi tagsági dij 10 ezer korona. Előfizethetni a föbizoma
noysnál, a Stúdiumnál (Muzeum-körut 21) és Hendl M.
pénztárosnál (IV., Deák-tér 4.).
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Külföld. Luthardt lapjában olvasom, hogy Mac Do
nald angol minisz.terelök a modern társadalmi problémák
egyetlen megoldását a kreesztyénségben“ látja Egyedül
abban van a munkáskérdés megoldásának is a titka,
amelyet „a császári Németország állami egyháziassága
megoldani nem tudott“ (?). Sőt az amgol munkásmozgal
mat, mely nem más mint állítólagos „gyakorlati keresz
tyén ség, egyenesen mély vallásosnak“ minősiti. Jó, jó,
csakhoz Angliában a kalmár-lelkű Lloyd G. és Wilson
állítólagos keresztyénségét is magasztalták! — Azt olvas
suk továbbá, hagy a bolsevista Oroszországban a gyer
mekek, mint „szervezett rabló vagabundosok“ garázdál
kodnak. Az iskola megromlása egy teljesen elvadult,
szellemileg, erkölcsileg és testileg megnyomorított ifjú
ságot szült, mely a vallás kigúnyolásában és a lelkészek
üldözésében leli pokoli örömét. A kommunista nép <2 s
gyermeki omlásnak ez a pestise keresztyén kultúráról és
az emberiség lelki javairól hallani sem akar. így egyen
getik ott a véres forradalmak útjait. Erre a veszedelemre
figyelmeztetett a minap szép pedagógiai hivatásához
méltóan Brocskó L. Prot. Árvaházi igazgató is „Gyer
mekvédelem“ a jeles cikkében itt Budapesten. Bárha
megszívlelnék üdvös tanácsait. Hiszen a jövendő Magyarország megalapozásáról van szó. E ponton érintkezik a
belmisszió a külmisszióval, amelynek ügyében Morhead
amerikai professzor annyit fáradozik.
Figyelő.

•»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Petőfi aszódi ifjúsága
Petrovics Sándor szentbe találkozott első if
júságával s szivének meg kellett nyílnia Emilia
szépsége előtt, mely tökéletesebb volt az ő szemé
ben a költészet ama képzeletszülte alakjaiénál,
kiket- a földön eddig hasztalan keresett.
S mintha az a sok tépelődés, szorongás, ön
emésztő kin egyetlen harmóniává szelídülne s fel
olvadna egy csodás érzelemben. Hiszen úgy leibbent szive elé ez a tizennégy éves. tüneményesen
szép árva papleány, mint ahogy a tavaszi enyhe
napfény hull reá a megpattanásig feszülő virágbimbóra: ki kell nyílnia, hogy illa.tlelkével hir
desse: időm eljött, az én tavaszom megérkezett...
Több ez, mint álom, a költészet valósága ez . . . !
Lehetetlen, hogy szive öröme ki ne csordul
jon, ennyi boldogságot másként nem bírhat el.
Neki énekelni, dalolni kell, hogy az imádott ideál
megismerhesse őt; hadd lássa majd, hogy ő méltó
arra a nagy, tiszta, szent gyönyörre, mely lelkét
az egekig emeli. Petrovics Sándorban a költő
m egszületett, . . .

Am, nemcsak Caneriny Emilia, de Koren
professzor is él a világon s egyáltalán nem ba
rátja a (kamaszodé diákok ostobaságainak, leg
kivált nem, a tavaszi zöldségek éinadja. idején,
mikor rendszerint megkótyagosodnak. Nem jó
szemmel nézi kosztos fia esetét sem. Elvégre azzal
hagyta itt legutóbb is az atyja, hogy aztán em
bert faragjon a fiából. Ő megígérte és szavának
áll. Úgy is cselekszik. Mikor a szerelmes ifjú
Emíliához irt verses vallomása árulás folytán ke
zébe kerül, a maga módján igyekszik megzabo
lázni a rakoncátlan kamaszt: a verset, mint a
meggondolatlan ostobaság irásbafoglalt bizonvsá-
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gát összetépi, íróját pedig, az egész iskola ifjúsá
gának hahotázó örömére „vőlegényének csúfolva,
szégyenpadba ülteti. Olyan büntetés ez, melyet az
önérzetében büszke ifjú sohasem tud professzorá
nak megbocsátani.
A szerelmében megbántott Petrovics Sándor
most még inkább ég a vágytól, hogy a maga ere
jén valami lehessen belőle s tanára előtt is bi
zonyságot tegyen arról, hogy ő önálló életet tud
már kezdeni, minden gyámkodó felügyelet nélkül.
Egyébként is úgy találja, hogy az ő megzavart
ábrándját csak a művészetek legtökéletesebb v i
lágában: a színészetben, a színpadon élheti to
vább. Tettvágya is, becsvágya is a színészet felé
hajtja, s midőn Balogh István társulata Aszódra
érkezik, tüstént jelentkezik nála, hogy színésszé
lehessen.
A professzor gyors közbelépése miatt ezen a
ponton már az első lépésnél kudarc éri, de a lel
kében megfogamzott vágyat édesapja zordon fel
lépése sem tudja belőle kioltani.
íg y él ez a tanulótársaitól s tanárától érzel
meiben elszakadt nagy diák szörnyű egyedüllét
ben. lelke két hatalmas hajlamában: költői és szí
nészi vágyakozásában megcsufolva.
Más gyenge lelkületű ifjút e kudarcok, meg
szégyenítések t alán örökre eltérít ették volna a
választott életűiről. Petőfi azonban mélyen vallá
sos lélek volt.
\X II
Mindaz, mi benne homályos érzet, ösztönös
sejtelemként munkált, hogy életcélját a mag«,
esze s ne a más józan tanácsa- szerint keresse,
nála a lelke mélyén élő istenhitben érti össze, mely
az ember földi pályájánál? megadja a rendeltetés
jellegét. Az ő lelkében már ekkor megvillant az
isteni terv. melynek általa kell megvalósulnia.
Igeikének hajtóereje egyelőre a hírnév és dicső
ség után való vágyakozása alakjában jelentkezik
kifejezetten. De benne van sorsa, bár még szunynyadón; most kezd ébredni, itt eszmél magára.
K inyílt szeme az idő távolán át megpillantja a
jövőt s megborzong annak nagyszerű lehetőségé
től. Költ, mert szerelmes, nem bírja az iskola
nyűgét, mert elemének érzi a szabadságot. Kutató
lázzal fordul önmaga felé, hogy igazi egyéniségét
felfedezze. Száz meg száz alakban a cselekvő em
bert óhajtja alakítani a színpadon. Igen, a tizen
hatodik évét élő Petrovics Sándor mindenképen
az élet harcát sóvárogja már.
El fog távozni Aszódról, mert elvégezte mar
iskoláját, de nem válhat el többé élményeitől;
magával viszi a szeg’ény iskola gazdag erkölcsi
ajándékait, s mindezek együttvéve a távolban
sem szűnnek megérlelni szellemét.
Igen, mélyebb pillantással vizsgálva a nagy
költő egyinségét, megdöbbenve látjuk, hogy lelki
életének úgyszólván minden gyökérszála aszódi
létének talajába nyúlik vissza.
Vége következik.
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Apesti egyház ünnepi istentiszteleteinek sorrendje
Virdgvasárnapján a D eák-téri tem plom ban d. c.
>49 órakor (német nyelven) urvaosoraosatác*, >4 10
órakor prédikál Broschko G. Adolf; d. e. 11 órakor
(magyar nyelven) prédikál és úrvacsorát oszt
Dr. Kirchknopf Gustáv; d. u. 6 órakor böjti prédi
káció.
Virágvasárnapján a fasori tem plom ban (magyar
nyelven) d. e. 11 órakor prédikál Dr. Szuchovfczky
Lajos, d. u. 4 órakor Kéemárttsky Lajos.
Virág vasárnapján az Ullöi-uti imaházban (ma
gyar nyelven) d. e. 10 órakor prédikál Algöver
Andor vallás tanár.
V inig vasárnapján a gyarm at-utcai (norvég) imaházban (magyar nyelven) d. e. >411 órakor prédikál
Dr. Csengődy Lajos.
A nagyhét szerdáján a D eák-téri tem plom ban,
(L u. 0 órakor bűnbánati istentiszteletet tart Dr. Raffay Sándor püspök.
N agycsütörtökön a D eák-téri tem plom ban d. e.
9 órakor úrvacsorát oszt (német híveknek) Broechkó
G. A. — Ugyanő prédikál (német nyelven) d. u. ö
érakor. — Délután 6 órakor a Luther Szövetségnek
liturgikus urvacsoraofcztással egybekötött istentiszte
lete. Az úrvacsorát Dr. Raffay püspök szolgáltatja
ki. A liturgikus részt Kuthy Dezső, az egyetemes'
egyház előadója látja el.
Na g y csütörtökön a fasori tem plom ban d. u. 5
órakor úrvacsora osztás.
N agyp én teken a D eák-téri tem plom ban d. e. 8
órakor (német nyelven) prédikál Dr. Szlávik Má
tyás; utána urvacsoraosztás; a fasori templomban
d. u. 5 órakor prédikál (német nyelven) Broschkó
G. A. — Délelőtt 1( órakor prédikál és úrvacsorát
oszt Dr. Raffay Sándor püspök. Ezzel egyidejűleg a
templomban el nem fért hívek számára a polgári is
kola dísztermében (bejárat a Sütő-utca felől) prédi
kál Dr. Kirchknopf Gusztáv. (A prédikáció után az
urvac.sorázók a templomba mennek át). D. u. 0 óra
kor passiót olvas Dr. Raffay püspök.
N agyp én teken a fasori tem plom ban d. e. 11
órakor prédikál és úrvacsorát oszt Kemény Lajos;
d. u. 4 órakor Késmárszky Lajos.
N agyp én teken az Üllői-uti imaházban d. e. 10
óraikor (magyar nyelven) prédikál és úrvacsorát oszt
tóró Podmaniczky Pál.
N agyp én teken a gyarm at-utcai imaházban d. o.
11 órakor (magyar nyelven) prédikál és úrvacsorát
oszt Dr. Csengődy Lajos.
H usvét 1. ünnepén a D eák-téri tem plom ban d. e.
.‘49 órakor úrvacsorát oszt és >410 órakor (német
nyelven) prédikál Broschkó G. A.; d. u. 5 órakor
(német nyelven) a fasori templomban prédikál Fürst
Ervin. — Délelőtt 11 órakor prédikál és úrvacsorát
oszt Dr. Raffay Sándor püspök; d. u. 6 órakor pródikál Dr. Kirchknopf Gusztáv.
H usvét I. ünnepén a fasori tem plom ban d. e. 11
ómkor prédikál és úrvacsorát oszt Kemény Lajos;
d. u. 4 órakor prédikál Késmárszky Lajos.
H usvét I. ünnepén az Üllői-uti imaházban d. e.
10 órakor prédikál éis úrvacsorát oszt Algöver An
dor.
H usvét 1. ünnepén a gyarm at-utcai norvég im a
házban (német nyelven) d. e. >411 ómkor prédikál
és úrvacsorát oszt báró Podmaniczky Pál.
H usvét II. ünnepén a D eák-téri tem plom ban d. e.
>49 órakor úrvacsorát oszt (német híveknek)
Broschkó A. G., >410 órakor prédikál (német nyel\
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ven) Fürst Ervin. — Délelőtt 11 órakor prédikál és
úrvacsorát oszt Dr. Csengődy Lajos. D. u. 0 órakor
irás magyarázat.
H usvét II. ünnepén a fasori tem plom ban d. e.
11 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Késinárszky
Lajos; d. u. 4 órakor prédikál Kemény Lajos.
H usvét II. ünnepén az Üllői-uti imaházban d. o.
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Irányi Kamill.
H usvét II. ünnepén a gyarm at-utcai im aházban
(I. e. >411 órakor prédikál Dr. Kirchknopf Gusztáv.
Az Angyalföldön, a Váci-utca Gl. nzám alatti is
kolában virágvasárnapján, nagypénteken és husvét
mindkét ünnepén d. e. 10 órakor istentiszteletet tart
Rimár Jenő. Husvét I. ünnepén ugyanitt urvacsora
osztás.
Április 9-én a fasori templomban böjti előadást
tart Dr. Raffay Sándor püspök. A nagyhót minden
napján d. u. G órakor böjti hitvédelmi előadások lesz
nek a fasori templomban. És piaiig: hétfőn, szerdán
és pénteken Gaudi I.ászló, kedden, csütörtökön és
szombaton Kemény Lajos az előadó.
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EGYHÁZI ÉLET.
Dr. Raffay püspök március 28-án tartotta második
beszámolóját a Finnországban szerzett gazdag tapaszta
latairól. A szeldmél-szcbb vetített ké|>ek hosszú soroza
tával m utatta be az „ezertó országának“ csodás szépsé
geit és ismertette a zsúfolásig megtelt teremben szorongó
érdeklődök előtt a finn népet, országának földrajzi és ál
lami tagoltságát, szokásait, életét és népnevelését. Az
előadást a finn himnusszal cserkészeink fejezték be. A
harmadik és egyben utolsó előadás április 4-én lész.
A pesti magyar egyház közgyűlését f. évi március
hó 25-én tartotta meg dr. Halászy László egy házfel
ügyelő és dr. Raffay Sándor püspök, igazgató lelkész
elnökléscvol. Az egyházi elnök imájával megnyitott köz
gyűlés tudomásul vette mindenekelőtt az igazgató-lel
késznek nagy gonddal összeállított és az egyházközség
múlt évi belső életét hűen megrajzoló jelentését, melyet
a maga egészében a jegyzőkönyvbe felvette. A zár
számadásokat ée az uj költségvetést Landgraf János
gondnok terjesztette elő, akit a kőbányai lelkészi kör
egyes tagjai méltatlan és hűséges szolgálatait elismerni
rém akaró, szeretetlen támadásban részesítettek, túl
id pve a jogos kritika határait. Az egyházi elnöknek ta
pintatos fellépése, a világi elnöknek erélyes közbelépése
azonban abba a helyes irányba terelték az éles vitát,
mely végül teljes elismeréssel adózott a gondnok kinosa/n pontos és lelkiismeretes munkájáért. A számadást,
mely 50 milliót mutat ki, a közgyűlés elfogadta. A
számadóknak a felmentvényt megadta. Elfogadta a kb.
00 milliót igénylő költsévetést is, melyben már benfoglaltatik a VII. kerületi uj lelkészi körnek megszervezési
költsége is. A napirend utolsó pontja több egyházvezetői
állást töltött be titkos szavazással. Igazgató lelkésznek:
Kemény Lajos, fasori lelkészt, másodfelügyelönck: Land
graf János eddigi érd. gondnok, gondnoknak: Artner
Oszkár, bankigazgató, jegyzőnek: dr. Hegedűs István
és másod jegyzőnek: Gaudi László lett megválasztva.
A Luther-Szövetség Lutheránia énekkara április
10-én tartja hangversenyét a Zeneakadémia nagytermé
ben. Jegyek a Deák-téri lelkészi hivatalban és a LutherSzövetség irodájában (Deák-tér 4. 11. em.) kaphatók.
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Nemes példa. Dr. Zsigmondy Jenő, a bányai evang.
egyházikerület érdemes felügyelője abból az alkalomból,
hogy ötven év óta munkálkodik az evang. egyház szol
gálatában, a pesti evang. testvéregyházak március 28-án
tartott képviselőtestületi ülésén egy alapitó levelet mu
tatott be. Ennek értelmében 2 millió koronát fizetett be
az Egyesült fővárosi takarékpénztárnál egy olyan alapít
vány céljaira, mely az egyház építését munkálja. A ka
matok minden év decemberében vehetők csak igénybe
olyan módon, hogy 50 százaléka a tőkét gyarapítsa,
másik fele pedig a pesti két egyház, a magyar és német
tisztviselői illetőleg alkalmazottai között osztandó szét.
Az alapítvány tőkéjét a nemeslelkü alapitó fia, Zsig
mondy Dezső és 'annak felesége Jármay Lenke félmillió
val növelték. Mikor pedig az ülésen jelenlévő püspök
az alapivtányt és az alapitót megérdemelt elismeréssel
méltatta és követendő példának mondotta ezt a szép
tettet, felállt az alapitó testvére Zsigmondy Géza min.
tanácsos >és még két millióval gyarapította az alapot.
Mély megindulással és teljes hódolattal nézzük ezt a
nagyszerű cselekedetet, melyet olyanok tettek, akik az
egyházunkért eddig is olyan sokat áldoztak. Vagy talán
ép azért tudnak anyagilag is áldozni, mert a lelkűket
már régen az egyház urának adományozták? Legyen a
nemes szándékon, szép tetten és a vonzó példaadáson
Istennek gazdag áldása!
Debreceni egyházunk jelentése. A múlt évről szóló
jelentés újabb egyházi életünk egyik örvendetes jelen
sége. Tükörképül .szolgálhat többi egyházközségünknek.
Lelkésze Farkas Győző, ifjabb papi karunk egyik legagilisabb tagja, felügyelője: dr. Händel Vilmos egyetemi
jogtanár. Mindjárt a tudnivalók hirdetik: nem keresz
tyén az, aki nem jár a templomba és az Ur asztalához.
Aztán: gyermekeinket csatk a mi népiskolánkba s csak
a ref. középiskolákba küldjük. Biblia, énekes- és ima
könyv, Luthernapiár legyen minden házban és járassuk
az Evang. Lapot vagy a Harangszó c. néplapot. Majd
híveivel megérteti, hogy a vallás és egyház régi ellen
ségei az ateizmus és nemzetköziség által átitatott és a
tőlünk idegen kazár faj karmai közé került szucilista
munkásság és Róma, mely utóbbi „szinte lehetetlenné
leszi a nemzet újjáépítésében annyira szükséges együtt
működést.“ Ez ősi gonosz ellenséggel szemben erős
evang. öntudatra és oly „evangélikusokra van szüksé
günk, akik nem színből, de szívből azok, s akik tudnak
imádkozni, lángolni és áldozni az evangélium ügyéért.“
Debreceni egyházunknak erős belmissziói élete van. Ka
rácsonyra majd 2 milliót gyűjtött, amelyből egy koronát
sem használt fel adminisztrációra. Keresztelt 20 és kon
firmált ugyancsak 20 gyermeket. Az Úrvacsorában része
sült, és ez valóban örvendetes, 488, előző évben 245
egyháztag. A házasságkötés statisztikája lesújtóan szó
inoru. összesen csak egy tiszta pár kötött házasságot,
vegyesét 28. A jelentés találóan mondja: Ez a statisztika
fájdalmas pontja egyházi életünknek, megszüntetése cél
tudatos, kitartó munkát kivan felügyelőtől, lelkésztől és
hívőktől egyaránt. Legyünk minden fkötendő házasság
nál résen s igyekezzünk meggátolni a szervezett hűtlen
séget. Értessük meg a jegyesekkel, hogy nincsen joguk
megtagadni az utódoktól ama tiszta hitet, amelyért az
ősök vére folyt. — A vallástanitást Lábossá Lajos végzi,
ki vallásanitási szülői értekezletet is tart. Népiskolánk
a legjobbnak van elismerve Debrecenben. A lelkészt
gyakrabban Fábry Tivadar tábori lelkész is helyettesíti,
kinek erős egyénisége egyházunk mind a három nyelvén
egyaránt otthonos. De főleg jól esett olvasnunk, hogy a
kálvin. Rómában a mi evang. templomunkban a testvé-

1924

ris^g ápolásának szép jeléül gyakrabban Baltazár ref.
püspök s Révész J., Baja M. és Gray S. ref. lelkész is
prédikált. Ezt szolgáltuk mi is évtizedeken át Írásaink
kal és a katedrán egyaránt. A mai pesti pánkálvinista
érában jól esik ezt megállapítanunk! A Lutherszövetség és
az Árvaház is szerényen folytatta eddigi sikeres műkö
dését. lég ü l a tartalmas és épületes jelentés a jó pres
biter és egyháztag . kötelességeit a következőkben fog
lalja össze: 1. Evang. szerinti élet; 2. Templomba járás;
3 Az T'r szent asztalához való já elás; 4. Egyházi élet
ben való élénk közreműködés; 5. Minden nemes törekvés
erkölcsi és anyagi támogatása; 6. Gyűléseken való meg
jelenés, a tanácskozásokban szenvedélymentes, komoly
közreműködés; 7. Anyagi erőnknek megfelelő tehervise
lés; 8. Evang. hűség (Reverzálist nem ád, s nem engedi,
hogy családjából vagy ismerősei köréből valaki adjon);
9. Az egyházi elöljárók buzgó támogatása s 10. Támadás
vagy meg nem becsülés esetén az evangéliumért való
sikraszállás. Igazi evang. egyházi kátés tételek és élet
igazságok, amelyeknek éltetője a munka és az áldozat,
nem pedig a vezérkedés és az uralkodás. És ez, és
semmi más, a kriszusi evangélium alapja és veleje. E je
lentés épületes és tanulságos tartalmához szívből gratu
lálunk lelkésznek, munkatársainak, felügyelőnek és egy
háztagoknak egyaránt! Továbbra is csak előre!
Gömöri.
Idegen vendégek. A skót református egyház mode
rátora (elnöke) Peter Kaines és Macdonald Webster
ugyanez egyház titkára március végén három napot töl
töttek Budapesten. A moderator a Kálvin-téri templom
ban beszédet is .tartott. Hétfőn megkezdték vidéki kőrút
jukat, melynek célja a magyar református egyház viszo
nyainak megismerése és a testvéri együttérzés ápolása.
Az angol vendégek Raffay püspököt is meglátogatták.
Az Egyetemi Kör ötvenéves fennállását tisztán fe
lekezeti alapon ünnepelték meg a múlt vasárnapon. Sem
az egyetemi tanárok, sem az ifjúság köréből egyetlen
protestáns embernek sem jutott eszébe, hogy ugyan
akkor, mikor a katholikusok a maguk templomába men
nek hálát adni, valamelyik protestáns templomban ők is
összegyülekezzenek egy rövid könyörgésre. Pedig mi
úgy tudjuk, hogy az Egyetemi Kör nem áll felekezeti
alapon.
Az országos protestáns nőszövetség március 31-én
tartotta kulturdélutánját a Deák-téri iskola dísztermében.
Dulánszky Margit hangversenyénekesnő gyönyörűen
énekelt. Gróh Klára hegedümüvésznő újból ragyogtatta
páratlan művészetét. Grill Lola utolérhetetlen művészet
tel szavalt. A vitézi szék Turáni Regős csoportja fejezte
be a műsort, melynek rendjén dr. Kirchknopf Gusztáv
lelkész tartott értékes gondolatokban gazdag előadást
„a mának férfierkölcséről“. — A napilapok téves informá
ciói folytán (már megtartottnak jelezték) a kulturdélutánon sokan nem jelentek meg azok köz'üí, akik egyébként
mindig ott vannak. Az erkölcsi és anyagi siker azonban
igy is számottevő.
Megjelent magyar és német nyelven

TizenkétTestgyakorlat
cimii uj szobatorna-rendszer.
Bolti ára 1 k o r . szorzószám.
Szerzőnél megrendelve legalább 20 példányban az iskolák ré
szére 20°/o engedmény; forgalmi adó- és portómenttsen küldve.
Irta : H a n k ó M á rto n , pécsi főreáliskolai tanár. Cim :

PÉCS, R ák óczi ■út 87.
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A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszervezete
április 5—10. közt tartja ügyvezető bizottsági ülését
Oxfordban. Ugyanakkor Bírni inghamban április 10. é3
ll-én a Praktikus Keresztyénség világszövetségének lesz
ülése. Április 5—12. közt po<iig Londonban a kér. po
litika, gazdasági és közélet konferenciáját tartják meg.
Raffay püspök helyett, aki finn útja óta még mindig
nincs a régi egészsége birtokában, az oxfordi gyűlésen
Boér Elek dr. főtitkár vesz részt, inig a másik két UkSs,
melyeken helyettesítésről nem lehet szó, ezúttal képvise
let nélkül marad.
Vallásos est Aszódon. Vasárnap, március 30-án az
az aszódi Luther-szövetség rendezett vallásos összejöve
telt. A leányintézet tornacsarnoka szorongásig megtelt
az aszódi hívekkel. Egyházi ének vezetto be az est rend
jét. Chugyik lelkész Írást magyrázott, Hararák Béla val
lástanár imádkozott. Az intézet növendékei szavaltak,
énekeltek. Előadást dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész tar
tott. Az est offertóriuma, 70.000 korona, a németországi
ínségesek felsegélyezését szolgálja.
A Luther-Otthon köréből Lélekemelő ünnepélyben
elevenítette fel a Luther-Otthon ifjúsága is március
Idusának emlékezetét. Pataky Ernő közgazdászhallgató
szép beszédben fejtegette a nagy nap jelentőségét. A
magyarság XX. százasiának — úgymond — vezérlő esz
méje csak az erkölcsi élet reneszánsza és a magyar fajiság teljes kibontakozása lehet. A kuruc harcok után elkábitották a nemzetben a faji öntudatot, s helyébe édes
gették a vértelen elsorvadt dinasztia-lojalitást. De jött
48 március 15-ike, a magyar fnjiság évszázadok óta első
megnyilatkozása, amely a magyarság faji töret lenségét
gyöngyörü megnyilatkozásban Tobliantotta elő. Ezen a
fundatumon nyugszik nemzeti létünk és táji együvétattozásunk ma is. Sőt mai megalázott helyzetünkben, mi
dőn egy nagy Világos kesereg körülöttünk, reményeink
örök kutforrása 1848 március 15-ike, innen meritünK
hitet, önbizalmat, elszánt akaratot vértanuságosan igaz
magyar ügyünk diadalra juttatására. Az ünnepi beszéd
után Nagy János joghallgató szavalta el Gyula diák
egyik lélekbemarkoló irredenta költeményét. Az ünnepély
elején és végén pedig az intézet énekkara Huszár Béka
müegvet. hallgató vezetésével a Hvmnuszt, illetve a
Magyar Hiszekegyet nekelte el. örvendünk a LutherOtthon akad. ifjúságának a szellemi mozgolódásán. Kellő
pedagógiai vezetés mellett sokat várhatunk tőle. Uugyanesoik az Otthon köréből örömmel jelezzük, hogy dr.
Thébusz Béla fogorvos, a b. e. zólyomi nagy pap fia a
Luther-Otthon könyvtárának 28 kötet saját költségén
beköttetett, legnagyobbrészt modem tankönyvekből álló
munkát ajándékozott — már másodízben. Az evaug. ifjú
ság szeretetének, a tudományos munkában segítésnek és
az arra való ösztönzésnek oly nemeslelkü megnyilvánu
lását adta ezzel, hogy az ajándékozóra az Otthon ifjú
sága mindenkor hálás tisztelettel gondol.
A veszprémi egyházmegyei belmissziói egyesület
egyh. elnöke. Hering János veszprémi lelkész, megkezdte
az egyházmegye gyülekezeteiben belmkwáói körútját.
Eddig Ajkán, Suron, öskün járt; legközelebb Zirez, Bakonyszentlászló, Sikátor, B.-Szombathely, Hántakisber
jönnok sorra. Az ajkai gyülekezetben az iskola volt a ren
dezett vallásest színhelye.- Közének után Novák Rezső
helyi lelkész imádkozott, egy iskoláslányka szavalt, majd
Hering János előadása következett. Az estet a helyi
’elkósz szavai s közének zárták be. Ebben a gyülekezet
ben sok a learatni való gabona, de a Mindenható a lel
kész mellé egy lelkes munkatársat állított, ifjú hitvese
személyében, aki Ajkán vasárnapi iskolát vezet, gyermek
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kart szervez s havon kint egyszer kimegy a ftliába, ahol
az asszonyok már türelmetlenül várják, hogy velő együtt
olvashassák az írást, énekeljenek, imádkozzanak, kézimunkázzanak.
Suron is a paróchia kedves vendégszeretete s ami a
fő: zsúfolt t°mploin fogadta a bolmi-ssziói egyesület ki
küldöttét, akit ide elkísért ifjú Lányi Sándor, a vesz
prémi ifjúsági Lutherszövétség elnöke, IV. oszt, keres*kedelmi iskolai tanuló. Közén alt, Kéri .János helyi lelkész
oltári imája, szavalatok, a helyi férfikar éneke volt a
kenet. Hering János böjti színezetű olőadást tartott az
egyház és Krisztus iránti hűségről; ifj. Lányi Sándor
pedig „A kér. ember krttelességo hazája és egyháza
iránt“ címen mondott lelke« beszédet. A 18 eves fiatal
embernek ez volt legelső nyilvános szereplése s ezzel is
egyházát óliajtotta szolgálni.
Hazafias ünnepély. Az Ifjúsági Thurzó György Egye
sült*! ni. hó lfi-án ünnepelte március Idusát. Az ünnepi
beszédet Wallach J. ifj. elnök tartotta. Szavaltak: Szalay K. („Honvédek sírja felett“) és Benkő J. („Mint
Jákob“). Kcssclbaucr Fr. gazdasági értékeinkről ítészéit,
hangulatban gazdag záró szavakat Horváth L. aldnök
mondott.
Adomány. Jánossy Ferenc, Tiszasülvből 25.000 K-t
és dr. Szelénvi Ödön theol. akad. tanár 5000 K-t jutta
tott az Alföldi-utcai vallásos estélyek költségeinek fede
zésére. Isten áldása legyen adományaikon! Az estélyek
eddigi szép erkölcsi és anyagi sikeréhez pedig melegen
gratulálunk. Csak előre!
Belecska. A tolna-baranyasomogyi esperessé*" lelkészegyesflleténelc belmissziói egylete március 25-én
Keszőhidegkut filiájiban, Belecskán rendezett vallásos
estélyt, Az alig 000 lelket számláló filia igazi egyházszeretetének adta ez alkalommal is ékesen szóló bizony
ságát Temploma, melyet nem sokkal a világháború ki-'
törése előtt nagy áldozatok árán emelt és úgy térfogatát,
mint belső felszerelését tekintve, bármely városi gyüleke
zetnek is díszére válna, zsúfolásig megtelt buzgó hívek
kel. Az nnyagyülekezetből is számosán voltak a kurá
torokkal együtt, valamint az egyházmegyei felügyelő,
Meehwart Ernőnek áldozatkész családja is. A vallásos
cstélv programúija messzire túlszárnyalta a szokásos fa
lusi estélyek sorrendjét, ami különösen elismerésre méltó
érdeme (Jáspár József tanítónak. Az ü vezetése és be
tanítása mellett a/ 5(5 tagból álló vegyes kar meglepő
összhanggal és precizitással két komplikált karéneket
adott elő, az iskolás gyermekek két hangra betanult
éneket, s egy qu artet t még külön számmal szerepelt.
Ilaldauf G. a lelkészegyesület belmissziói elnöke liiterösltő és egyházszerctetben állhatatosságra serkentő elő
adást, Perl János pedig tartalmas bibliamagyarázatot tar
tott. Wr»7 Endre keszőhidegkuti tanító Bach egy fugáját
játszotta, egy hajadon „Luther Lemchons Tod“ cimü
költeményt szavalta. Az est Ilaldauf imájával, áldásával
élt véget. A teljes sikerű est impozáns demonstráció volt
a luteránus hithűség mellett, melyen a szabták minden
erőlködése föltétien megtörik.
Lelkészválasztás. A Bartolomaeidesz László gömöri
esperes halálával megüresedett csetneki lelkészi állásra
Ckován Sándor bugyik falvai lelkész, az eperjesi theol.
akadémia volt jeles képzettségű hallgatója s Doleschall
Lajos bányai lelkész, volt bánáti esperes veje választa
tott. Lelkésznek egy egyházközségnek gratulálunk evang.
egyházi és magyar nemzeti szempontból egyaránt. Vetélytársai voltak dr. Makoviczky E. és Szalkay J.
lelkészek.
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A Bethlen-Szövetség e hó 10-én, csütörtökön d. u.
6 órakor tartja a Deák-téri iskolák disztermében alakuló
közgyűlését, melyre az érdeklődőket szeretettel meg
hívja az előkészítő bizottság.
Vallásos-est Vácott. A váci Luther Szövetség va
sárnap, m. hó 16-án kezdte m e g a böjti vallásos-estek
sorozatát. Előadó dr. K irchknopf Gusztáv volt, aki a
böjt feladatáról és jelentőségéről beszélt szépszámú
hallgatóság előtt. Szerepelt még: K asza Jolán két
szépen előadott énekszámmal. Sréter János szavalt.
Sommer* Gyula lelkészalesperes imádkozott.
Meg kell említenünk a dunaegvházai ev. gyüle
kezet hazafias ünnepét, amelynek rendjén gyerm ekek
szavaltak, Pauki József tanító m ondotta az ünnepi
beszédet és Bakay Zoltán lelkész m ondott magasszárnvalásu imádságot. Ezen az ünnepségen résztvett a Társaskör és a Polgári Olvasókör is teljes
tagszámmal. Megható volt nézni, hogy tódult a tótajku lakosság apraja-n ag y ja az ünnepélyre csak
azért, hogy tanú jelét ad ja hazafiasságának. Még az
nap este tarto tt ünnepi lakom án is 80-an jelentek
meg. „V ajha a mi szegény hazánk minden nemze-,
iiségü községe hasonló módon ünnepelte volna meg
március idusát!“ — Írja egy szem- és fültanu.
Vallásos est. Péntek d. u. böjti vallásos est volt a
veszprémi ev. templomban. Közének után Demjén
Márton ref. ny. esperes mondott szép imát, utána Biró
Milike és Gyenes Sári kétszólamu egyházi dalt énekeltek,
majd Hering -János ev. lelkész mondott beszédet a Ha
lálról, melyen csak a hit arathat diadalmat. Azután
Hering Jánosné énekelt egy szivhezszólóan szép egyházi
dalt, .saját harmonium kíséretével, végül Bodlaky Magda
szavalt el két böjti hangulatú Szabolcska-verset. Az
estet záró egyházi áldás és közének után offertorium
volt, mely 42,000 koronát eredményezett az evangélikus
sajtó javára.
Valláos esték a Tolna-Baranya-Somogy egyházme
gyében. A soproni evangélikus Theol. Otthonból a fel
ügyelőtanács vezetése mellett 8 theologus vallásos esté
ket tartott Tolna-Baranya-Somogy egyházmegye több
gyülekezetében, március 8—16-ig terjedő időközben. Az
evangélium erejétől hajtva indult el a kis csapat, imádságos lélekkel, — magyar és német nyelvű egyházi be
szédekkel, bibliamagyarázatokkal, előadásokkal, szavala
tokkal és 'énekszámokkal, — hogy Isten igéjét hirdesse
a híveknek. A programmot mindig az illető gyülekezet
viszonyaihoz mérten állították össze. Általában a követ
kező volt: 1 Közének, 2. Imádság, 3. Szólóének, 4. Bib
liamagyarázat, 5. Szólóének, 6. Szavalat. 7. Karének,
8. Előadás, 9. Karének, 10. Szavalat, ' 11. Karének,
12. Imádság, 13. Közének. Változás csak az előadó sze
mélyekben történt, — ott, ahol az idő ki volt mérve, szű
kítették a programmot. — Az ünnepnapokon az istentisz
teleteken az igét a belmissziói csapat tagjai hirdették.
Dombóvár,
Kaposszekcső,
Csikóstöttös,
Gerényes,
^ aí?yág, Bikái, Ráckozár, Váralja, Kismányok, Hidas,
Major, Bonyhád voltak az állomáshelyek, melyeken a
harang szava templomba hívogatta a híveket És ők jöt
tek! A legtöbb helyen zsúfolásig megtelt templomok,
iskolák tettek bizonyságot arról, hogy a mindennapi küz
delmekben elfáradt lelkek keresik Istennek békességét.
A kis csapatot mindenütt meleg szívvel várták és áldó
szóval bocsátották el további útjára. Itt álljon a köszönet
szava mindazon lelkész- és tanító uraknak, buzgó hívek
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nek, akik szeretetűkkel lehetővé tették a terv kivitelét
és akik a vallásos esték után a Theol. Othon felsegélye
zésére siettek adományaikkal. Az offertorium a következő
volt: Dombóvár 208.990 K, Kaposszekcső 165.953 K,
Csikóstöttös 63.389 K, Gerényes 7785 K, Nagyág
58.619 K, Bika] 27.257^ Ráczkozár 272.420 K, Váralja
48.780 K, Kismányok 133.766 K, Hidas 181.322 K, Major
61.578 K, Bonyhád 394.235 K. Adományok Pavlik Ferenc
(Kismányok) 50.000 K, Steiner Zsuzsánna (Bonyhád)
100.000 K. összesen 1,774.094 K. A jó Isten áldja meg
a nemes sziveket! A theol. ifjúság részéről ez a körút
csak kezdete egy további sorozatos belmissziói útnak,
melyet «szándéka Isten segítő kegyelmével más kerületek
más egyházmegyéiben is elvégezni.
A Deák-téri Luther-Szövetség ifjúsági szakosztálya
szombaton, e hó 12-én délután félhétkor a Deák-téri is
kolák disztermében (bejárat a Sütő-utca felöl) Végvári
estét tart, melyre az érdeklődőket ezúton hívja meg az
elnökség.
Értesítés.
A Luther-Társaság könyvkereskedése,
mely Kozma Ferenc üzletvezető távoztával alapos leltá
rozás végett hosszabb ideig zárva volt, március 31-én
újra megnyílt. Az uj üzletvezető, Szilágyi Árpád szak
képzett könyvkereskedő, aki a közönséget gyorsan és
előzékenyen fogja kiszolgálni. A könyvkereskedés a tu
dományos, vallásos és szépirodalom termékeivel dúsan
fel van szerelve, ezenkívül kifogástalan papír- és irószeráruk, egyházi nyomtatványok állanak a vevők rendelke
zésére.

■■■■■■■■■■■■

Szerkesztői üzenetek
Ti. F. Mezőberény. Pilisi Márton azért nem kapta a
lapot, mert négy ízben azzal a megjegyzéssel jött vissza
a lap: „Címzett nem fogadja el“. Intézkedtem, hogy újból
megkapja.
M.
J. Toka). Mi csak azoknak nem küldjük a lapot,
akiktől azzal jön vissza, hogy „Címzett nem fogadja
el“. A kiadó még nem folytatja a „személyválogatás“
mesterségét A dolognak egyébként utána járok.
B. G. Pécs. Ismételten intézkedtem, hogy V. J. máv.
főfelügyelő is megkapja a lapot. Az elmaradtakat pótló
lag küldöm.

H.
M. Pécs. Müvecskéjét megkaptam. Beaján
lottam és hirdetem. Minden megkezdett sor 500 K
(kétszer hirdetve), minden további hirdetésnél soronkint 300 korona.
A kiadásért felelős : Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége cimére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
Spezialitások: foghúzás, fogtömés, fogtisztitás. Lapunk olva
sóinak o/o engedmény,
intézet nyitva : d órától 7-ig, vasár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
Dentist

FENYVESI MENYHÉRT
I X ., R á d a y -u . 5 .
Calvln-tér.

általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, YI.2 Nagymező-u. 8. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).
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Nékem pedig ne legyen másban dicsekedé
sem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus ke
resztjében, aki által nékem megfeszittetett
a világ és én is a világnak.
Gál. 6. 14.

L u t h e r i ig é k
Az iskolás theológusoknak a Szent Írásban való
spekulálgatasa csupa hivalkodás és az emberi észnek
tornája. Erről sokat olvastam Bonaventúrában, aki
majd meg süketített. Én azt kerestem könyveiben,
hogy hol, hogyan és miként egyesülhetne lelkem aj
Istenével. Azonban csak azt tudtam meg tőle, hogy
mi választ el az Istentől ugv, hogy’ vele soha sem
egyesülhetek. Amit az észnek és akaratnak egyesülé
séről mond. az is mind csak fráziskergetés és fantáziafaragás. Az igazi spekulációs theológia: a gyakorlati
theológia. Ez ta theológia pedig azt mondja: Higyj a
Jems' Krisztusban és tedd meg mindazt, ami a köte
lességed.
A misztikus theológiáról is az a véleményem:
Dionyeiusz erősitgette meg bennem, hogy mese az és
hazugság. A szójátékok ttynkelege. Olyau, mint a
Plátóé: a semmi minden és a minden semmi.
Ami nem a Jézussal, annak szenvedésével, halá
lával és feltámadásával foglalkozik, az lehet minden,
lehet semmi, ki aminek akarja, csak épen theológia
nem. Arad pedig nem theológia, az legyen az ördögé,
azokkal együtt, akik a spekulációt theológiáuak mi
nősitik. Ezek közé számítom én a Zwinglit is, meg a
szakramentáriusokat is és azokat, akik azt állítják,
hogy a Krisztus teste a kenyérben van, de csak szel
lemileg, mert mi csak a kenyeret látjuk. Ez azt je
lenti, hogy az én eszem csak azt látja, amit érzékel
hetek. Szegény ember az ilyen, mert minket' az tart
meg, amit az érzékeink nem látnak és azok a látások,
melyek érzékeinken kívül esnek. Ez a megtartás: a
mi hitünk. Ennek értelmezése: a mi t.heológiánk.
•

(Egy ízben nagyobb számú vendégsereg ülte kő
iül Luther asztalát, akik elmondották, hogy az evan
gélium már eljutott Norvégiába, Dániába és a leg
több országba, még Magyarországba is, ahol pedig
a török uralkodik, aki mindenképen meg akarja még
azt is akadályozni, hogy az egyházi hivatalokra elliivottak kijöhessenek Wittenbergába, ahol papokká
volnának szentelhetők. Kérték Luthert, hasson a
fejedelem utján oda, hogy ezt az engedélyt a fiatal
theológusok megkaphassák, mert lva nem kapják
meg. veszélyben van az evangélium ügye Magyarországban. Erre Luther a következőket jegyezte
meg:

P o s ta ta k a ré k c h e q u e -s z á m : 1290.

Az, hogy a fiatal Urológusokat nem mi avatjuk
fel papokká, még nem veszedelmes az evangéliumra.
Az evangélium diadala független a felavatott papok
tól. Az evangéliumra ennél veszedelmesebb az a tény,
hogy vannak, akik csak azoktól fogadják el, akik fel
■vannak avatva. E mögött ugyanis egy kifogás rejlik,
mely veszedelmesebb, mint a török, egy akadály,
melyet a fejedelem bölcsessége sem tud elhárítani!
■í •
A inainzi érsekről mesélte Luther a következő
ket:
A bibliát olvasta az érsek az augsburgi gyűlés
lapjai alatt. Tanácsosainak egyike, látva ezt a szó-,
katlan buzgalmat, megjegyezte: Ne olvassa fejodelmességed e könyvet, mert megzavarja. Erre azt fe
lelte az érsek: igazad van. mert amit eddig olvastam
a bibliából, azt bizonyítja,' hogy nekünk ugyancsak
nincs igazunk.
Közli: K(j.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

E lv é g e z te te tt
(Ján. ev. 19, 30.)
Még a zsidók is megálltnak azon a napon, ame
lyen milliók kerülnek azon kereszt alá, melyen el
hangzott az az egy szó: elvégeztetett. Igaz, hogy’ ők
azért állmak meg, mert erre a szóra a keresztyén
bezárja az ajtaját, hogy mögötte ünnepi ruhát ölt
sön! Igaz, hogy sokan csak azért öltik fel ezt a ruhát,
mert szokás! De álljanak meg, hátha egy szép napon
n zsidó nem is próbál már elmenni a zárt ajtók elé,
hátha egy ünnepi napon a keresztyének nagy része
azért ölti fel a gyászruhát, mert tudja, hogy* az. aki
ama első nagypénteken kimondta ezt az egy szót:
neki. ha nem is minden mindenekben, de legalább is
az, aki felvetteti a kérdést: „miért kellett meghalnia
az igaznak?“
Mi ne kerülgessük ezt. a kérdést. Mi ne kutatgtussunk azután Bem, hogy miért volt rí az igaz. Bizzuk
ezt azokra, akiknek minden, ami megtörtént, csak
egy érdekes esemény, amellyel érdemes foglalkozni.
Mi álljunk a kereszt alá. Aki ennek tövéhez áll, az
arról, akit a keresztien lát, szívesen megállapítja,
hogy „igaz ember volt“ és azokról, akik vele oda
állanak, elismerik, hogy nem érdemlik meg még a
keresztet sem, mert mindenek, csak nem igazak.
A keresztre azért van szükségünk, hogy legyen,
ami még, mint igazság, megállítson 'és legyen egy
hely, ahol mi ogyformán elnémulunk az igazság előtt.
Rohanó nemzet vagyunk, akit nem állít meg semmi.
A bűneink, a fogyatékosságaink, a hibáink, a téve
déseink hiába állják utunkat. Eltiporjuk szócsaták
kal, ököllel, lármával, zenével, újságokkal, irodalom
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mai, mozival, rendőrökkel, ügyészekkel, kultúrával,
demagógokkal, parlamentekkel, részvénytársaságok
kal, devizákkal és ki tudja elsorolni koldusaink,
rokkantjaink és árváink mellett, mi minden valóság
gal! Nekünk nincsenek szent helyeink, ahol az igaz
ság előtt elnémulnánk. Mi az igazunkat lármával,
dobbal, sztrájkokkal, népgyülésekkel, káromkodások
kal, tüntetésekkel védjük és minél'kevésbé van igaz
ságunk, annál nagyobb ez a mi apológiánk. Nekünk
végre olyan időre van szükségünk, amelyben legyen
már valami, ami igaz, amit nem bántunk, nem ki
sebbítünk, nem teszünk üzletté, nem parcellázunk, nem
sújtunk adóval, nem leltározunk, nem exportálunk és
nem importálunk, amit nem keresünk pénzzel, tudo
mánnyal, paragrafusokkal, rendelettel, erkölcsi tör
vényekre való hivatkozással, amiről nem álmodunk,
amire nem fogadunk; — ami elvégeztetett és ami
előtt mi megállunk, mert értünk lett és van!
Elvégeztetett a kereszt. Rajta van az igazságunk.
Feléje vezetnek, alája visznek: a mi keresztjeink. A
társadalmunké, az egyházunké, a családunké, az iro
dalmunké, az iparunkéi, a kereskedelmünké, a ha
zánké! Nem is' tudom elsorolni. Csak azt tudom,
hogy igazi megállása ennek a mi bolond, önhitt, önző,
telhetetlen, romlott, rothadó, erkölcstelen világunk
nak majd azon kereszt előtt lesz, amelyen nagypén
teken mutatják őt, aki érettünk volt és lett igaz azért,
hogy mi is igaziakká legyünk a másokért.
Nagypéntek előtt állunk! Felmutatják előttünk
Öt! Legyünk már igaz emberekké*, hadd dőljön le
minden keresztünk, csak az övé maradjon meg és
annak tövében mi, akik pihenő zsidók, ünnepi ruliában feszengő kalendáriumos keresztyének közt hir
detjük: megmaradásunk elvégeztetett!

Beszédek Finnországban
IV. Az ifjúsághoz*)
Ilma-Jakiban, a népakadémián, 1924. január 12.

Kedves ifjúság! Örül a lelkem* hogy Finnor
szág virágos kertjének egy ilyen szép, színes
csokrát láthatom magam előtt. Örülök, hogy dal
lal fogadtak bennünket, vándor magyarokat, mert
a dal lélekből fakad és a lélek ajtaján kopogtat.
A ti 1elitetekből üdvözlés szállt felénk és mi ezt
a magyar ifjúság meleg üdvözletével viszonozzuk.
Amit eddig ebben az intézetben láttunk, mind
olyan kedves és tanulságos. Látjuk, hogy a finn
ifjúság komolyan készül az életre. És mi azért jöt
tünk ki ebbe a világ zajától elvonult, erdő süni
jébe bujt intézetbe, hogy megismerjük a finn jö
vendő alapozásának nemes, szép munkáját. Lát
juk, hogy itt még az erdők ölén is nem álmodoz
nak. hanem a szebb jövőt készitg-etik elő. Vagy
ha álmodoznak, akkor az az álom, maga a szebb
jövő akarása. Ennél szebb állmot pedig ember nem
álmodhat.
Megvallom, mindig nagyon szerettem az ifjú
ság között forgolódni. Az ifjúság körében állandó
szellője leng az Ígéretes jövőnek. Mint ahogyan
a virág is öntudatlanul árasztja magából az illa) Tolmácsom Wainió esperes volt.
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Általános történeti adatok
a békési esperesség levéltárában
Irta: dr. Neumann Jenő.
A hazai történetirás jövendő feladatainak egyike:
a vidéki levéltárak anyagának a feldolgozása, kettős
szempontból értékes feladat. Egyrészt, mert a helyi, a
monografikus adatok összesége képezi az általános
történetet. Másrészt, mivel a vidéki levéltárak egyik
másikának, mint a legtöbb esetben eldugott ismeret
lennek a porában sokszor elfeledve hevernek országos
érdekű tárgyakra vagy személyekre vonatkozó olyan
adatok, melyeknek napfényre hozása jelentékenyen
kiegészítheti, meg is másíthatja a róluk alkotott ad
digi ismereteket.
A békési esperességnek Szarvason őrzött levél
tárában aránylag több, az utóbbi csoportba sorolandó
adat van, mint azt a levéltár jelentéktelensége miatt
liinnők. Ennek oka az, hogy Szarvasnak a múltban
országos hirü jelesei voltak, olyanok, akiknek, közpá
lyája egészen vagy részben itt zajlott le az igénytelen
kőrösparti községben, a szarvasi ev. egyház éis az es
peresség kötelékében.
A XVIII. század végén és a XIX-ik század elején
itt fejtette ki Tcssedik Sámuel, rendkívüli nehézsé
gekkel küzdve, korszakos gazdasági munkásságát.
Innen járta be próbálkozásainak a hire Európát s itt
kellett ezért vezekelnie az irigyek s meg nem értők
százaival. Lelkészi munkakörének példás betöltése,
gazdasági reformok s az azokért járó küzdelem ia nép
pel s egy soktagu család gondozása: ezekben telt Tessedi'k élete Szarvason. E tevékenységei közül az esperességi levéltárban persze a legtöbb adat az ő ellen
tot. Az ifjúság a nemzet és az egyház virága. Ha
ez a virág’ hervadó snak indul, vele a nemzet és
az egyház élete hervad el. Az ifjúságnak éreznie
és tudnia kell, hogy ö hordozza a jövendők min
den ígéretét. Az ifjúság a múltnak még nem élhet,
a jelennek élnie nem szabad, a jövendőre kell te
hát készülnie.
Jól esik látnom, hogy a finn ifjúság’ komo
lyan készül a jövendőre. Hiszem, hogy munkája
nyomán emelkedik majd a nemzet jóléte, az egy
ház diadala. Ezt a kettőt én elválasztani sem nem
tudora, sem nem akarom. Mert csak az igazán val
lásos ember lehet igazán jó hazafi, az igazán jó
hazafi pedig sohasem lehet közömbös a vallá-serkölcsi élet igazságai iránt. Hiszen egy nemzetet
valóban naggyá csak a valláserkölosi életirány
tehet. Mert csak látszató* igazság az, hogy a gaz
dasági viszonyoktól függ a nemzetek boldogsága.
A komoly valláserkölcsi utakon járó nép szük
ségszerűen megszerzi a külső jólét feltételeit és
kitermeli a megelégedést is, de az anyagi jólét
valláserkölcsi életfelfogás nélkül több átkot, mint
áldást terem. Ezért örülök én a finn ifjúság jöven
dőkre való nemes előkészülésén. Legyen minden
szép törekvésteken az Isten áldása és legyen
munkátok és fáradozástok nyomán szabad és
boldog a ti szép országtok!

Dr. Raffay Sándor.
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feleivel való küzdelmére vonatkozik. Huszonhét akta
szól az egyházzal való perlekedéséről, negyvennyolc
akta azon perlekedésről, melyet ellenfele, tíoczkó Dá
niel folytatott az egyházzal. De ezeken kívül sok
egyéb apróság nyújt bepillantást tevékeny élete majd
minden fázisába.
A levéltár sok ezer aktája közül általános törté
neti, illetve irodalomtörténeti érdeküek azután azok,
amelyek az esperesség tulajdonát képező szarvasi fő
gimnázium három jeles tanárára vonatkoznak. Itt
nemcsak az esperességi jegyzőkönyveknek Vajda,
Ballagi és Greguss életébe bevilágító adatai jöhetnek
számításba, de sajátkezű levelek, irományok oly ki
nyilatkoztatása is, melyek sokszor uj nézőpontból
tüntetik fel szerzőjüket.
így meglepő az a sokoldalú, a kicsinyes dolgok
ban is buzgó tanári tevékenység, melyet Vajda Péter
fejtett ki. A levéltárban levő jegyzőkönyvek, levelek
stb. adataiból az világlik ki, hogy Vajda 184&-bau,
amikor Szarvadra jött tanárnak, szinte egyedüli am
bíciójának tartotta a tanárkodást s irodalmi babéíokra már alig törekedett. E látszólag hihetetlen,
vagy legalább is szokatlan fordulat magyarázatát
Vajda izzó, szenvedélyes és szangvinikus tenrtészetében leli, mely szeretett mind többet elérni s mihelyt
egy téren megállóit, azonnal más mesgyére csapott
át. Feltehető, hogy lelke legmélyén kevesoltc irodalmi
sikereit s úgy érezte, hogy a nevelői és tanítói pályán
feltörő lelke teljesebb kielégülést nyer. Az ezen állí
tásunkat igazoló iratok közé soroljuk már azt a leve
let Ls, melyet megválasztási után Boczkó Dániel esp.
felügyelőhöz intézett s melyben röviden kifejti tanári
programját. ..Hogy az ember tetteire — Írja többi
közt —•' némi bizonysággal ítélhessünk, szükséges is-

V. Külső és belső emberünk!*)
Helsinkiben, a Mkolai-teinplombon, 1924. január 13.
A l a p i g é k II. Kor. 4, IC—17. A i l - r t m i nem
« • » f ig g e d ü n k . l u i t - á r a m i k t i l s f i e m l> « rt1 n k n a p 
r ó l - n a p r a g \ ö u f f lU . a b«l«<3 e m b e r ü n k a a a r m t
n a p r ó f - n a p r n m e g u i u l u n k . M e r t n mi « n e k í l y

jalen .
.

»aeri ved Ariink

flrfik dii-MAWget o r r r ;.

m in e k ü n k .

K e d v e s finn t e s t v é r e k !
M id őn m o st a z U r n á k e s z e n t h á z á b a n
szó t
e m e le k ,
t is z t e le t r e m é lt ó
tö r t é n e lm i e s e m é n y e k
e g é s z s o r a v o n u l e l le lk i s z e m e im e lő t t .
M e g je le n ik e l ő t t e m a k é p , m id ő n e g y h a t a l
m a s f ö ld i u r a lk o d ó e b b e n a te m p lo m b a n a finn
n é p á lla m i é s p o lg á r i
sza b a d sá g á t
b iz t o s ít o t t a ,

fl 803.)
M ajd e lv o n u l e lő tt e m a le g ú j a b b t ö r té n e lm i
e s e m é n y , m id ő n a s z a b a d s á g á t é s f ü g g e t le n s é g é t
a m a g a a k a r a t á b ó l é s a tu la jd o n v é r e á r á n m e g 
s z e r z e tt n e m z e t eb b e n a t e m p lo m b a n a d h á lá t a
h a ta lm a s s e g e d e le m é r t a n é p e k I s t e n é n e k .
S ú g y lü n ik fe l n e k e m , h o g y a z I s t e n n e k
g e d e lm e é s e n é p e n m e g n y u g v ó
á ld á s a a z
á m e n e v o l t a h iv ő s z iv e k im á d s á g á r a , is te n i
z o n y s á g t é t e l a z em b e r b ité b iz o n y s á g t é t e lé n e k
t a lm á u l.

se
Ur
b i
ju 

Lelkem örömmel és hálával telik meg e szent
*) Tolmácson: SeUllä egyelem’ tanár volt.
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mernünk hajlamát és körülményeit. Az én hajlamom
egészen a tudományok körül központosul s belső ösz
tönömnél fogva bizonyosan oda menendek, hol hajla
mom kielégítésére legjobb alkalom mutatkozik.“ De
Fourier-től kölcsönzött filozofálás után nemsokára rá
tér pedagógusi terveire s lehetőleg a legfelsőbb osz
tályokat kéri magának. „De ez ismét oly mező, melyre
gondatlanul berohanni, annyi mint megveretni, —
inegveretni ha nem a közvélemény által is, mely ke
vés jót ismervén engedékeny, de saját meggyőződése
szerint. Ennélfogva szükséges az előkészület, melyre
egy év nemcsak nem sok, de majdnem kevés s nekem
ilyen munkásimk kell lennem, hogy jövő tvben úgy
léphessek fel, mint akarok s mint bensőleg kötelessé
gemnek tartom“, ezért „szándékom az év folytában
kidolgozni a választandó tudományokat . . . úgy
hogy kézi könyveim legyenek, mikorra helyemet el
foglalom s kegyetek közötti föladásom legyen: tanít
ványaim sajátjává tenni, ami az enyém . . . “
Maga a levélben foglalt előre beharangozás még
nem sokat jelentene: a pályáját megkezdeni készülő
majd minden esetben igv tesz. De a levéltár aktái
közt ismeretlenül heverő sok-sok apróság azt iga
zolja, hogy a fenti levél Írója őszintén irt. Legj ellemzöbbok erre nézve azok az adatok, amelyek arról a
sok aprólékos, kicsinye*« iskolai és egyházi adminisz
trációs tevékenységről szólnak, amelyet, mint szarvasi
tanár kifejtett. Nemsokára észrevesszük, hogy már az
Ígért felsőbb tudományok iránt való buzgalma is má
sodrendű lesz olyan természetű és olyan mértékű ma
gút-elfoglalás mellett, amely szinte kizárja a régi am
bíciókat. Adminisztrál, az iskolai udvar csinosítására
gondol, egyházi gyűléseken szerepel, újításokat hoz
h a jlé k b a n a z is t e n i j ó s á g é r t , m e ly im e n e k e m is
m e g e n g e d t e , h o g y e b b e n a te m p lo m b a n I s te n n e 
v é n e k d ic s é r e t é r e s z ó t e m e lh e s s e k é s én is e l k ü l d 
h e s s e « ! h o z z á h it v a l ló im á d s á g o m a t .
H a e z ü n n e p é ly e s p illa n a tb a n m é g is á r n y é k
e s ik a le lk e m r e , n e Í t é lj e te k m e g é r t e , t e s t v é r e im ,
lín n a g y b á n a to t h o r d o z o k le lk e m b e n . A fin n t ö r 
t é n e le m r a g y o g ó k é p e i u tá n s z o m o r ú k é p tű n ik
fe l e lő tt e m : a z é n s z e g é n y m a g y a r n é p e m n e k a
k é p e . E n n e k a z én n é p e m n e k a b á n a tá t h o r d o z o m
le lk e m b e n .
A z én n é p e m e t a f ö ld h a ta lm a s a i h a lá lr a Í t é l
t é k , e v i l á g r a b ló i k e z e t v e t e t t e k rá é s k i f o s z t o t 
t á k . r u h á in é s m in d e n é n , a m ije v o lt , g a z u l m e g 
o s z t o z t a k . S m o s t o t t á llu n k a z é l e t n a g y o r s z á g 
út já n e g y e d ü l, e l h a g y a t v a , m e g t a p o s v a , te s t v é r s z iv e k m e g é r t é s e n é lk ü l. H iá b a h o r d o z z u k
szét
t e k in t e t ü n k e t , n em le lü n k sz e n tr e , m e ly b ő l a m e g 
é r té s b iz t a t ó ttiz e v illa n n a f e lé n k . C s a k e g y m a 
rad s z á m u n k r a : o d a fö l a m a g a s s á g o k b a , a m in 
d e n e k e n u r a lk o d ó I s t e n h e z e m e ln i s z e m ü n k e t, t ő le
v á r v á n a m e g s e g ít é s t . E g y e d ü l e z a m i e v a n g é 
liu m i s z e n t h it ü n k l e n n e l s z iv ü n k b e n a n n y i e r ő t ,
h o g y r e t te n t ő .so r su n k a t
tü r e le m m e l
h ord ozzu k
é s b é k é n e lv is e lj ü k . M ik é n t P á l a p o s t o ln a k , u g v
n e k ü n k i s e z a h it o l t j a s z iv ü n k b e a z t a szen t,
m e g g y ő z ő d é s t , h o g y habár a mi külső emberünk
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be ugyanakkor, miközben lelkesen tanít fiatalokat és
felnőtteket. (Erkölcsi beszédek!)
Vajdának, a tanárnak, a fentiek tekintetében el
lentéte volt Ballagi (Bloch) Móric, a szarvasi gimná
zium másik híressége. Mig amaz a pedagógiai mun
káért úgyszólván letette a lantot s szinte egészen az
iskolának és az egyháznak élt, emez változatlanul tu
dományos továbbképzését tartotta életcéljának s a
gimnáziummal szemben hanyag és rendetlen volt.
Adataink azt igazolják, hogy az ő hanyag igazgatása
alatt az iskolai fegyelem kezdett meglazulni jóval
előbb, semmint azt a „kor szédítő e,szméi“-re (1848)
vezethetnénk vissza. Mint a gimnázium könyvtárosa
is a „tudós rendetlenségét“ tanúsította: sok száz
munka veszett el az ő könyvtárossága alatt. Egyházi
feljebbvalói mégis az iskola büszkeségének tartották
a „tudományos munkáiért közösen ismert férfiút“ —
és joggal. Nem egészen igy tanártársai. Legérdeke
sebbek erre vonatkozóan azok az iratok, amelyek
azokra a kísérletekre vonatkoznak, amelyekkel el
vesztett tanári állását igyekezett visszaszerezni „49“
után. Amíg ő maga egy b. Geringer Károly ideigl.
helyt, főnökhöz felterjesztett sajátkezüleg irt beadvá
nyában váltig állítja, hogy hatásköre Görgei mellett
„oly alárendelt és korlátolt természetű volt, hogy ön
hatalmúlag semminemű merényben részesülni vagy
befolyni“ módja isem lehetett, hogy már azelőtt is az
ifjúságot „korunk szédítő eszméitől“ óvni igyekezett,
addig tanártársai egy időben erős tevékenységet fej
tettek ki, hogy közéjük többé vissza ne kerüljön. Az
1850. julius 25-én Csabán tartott esperességi gyűlé
sen szóba kerülvén az ő tanszékéinek betöltése, ezt
megelőzően a tanárok egy lepecsételt irományt nyúj
tottak be, kérve annak, mint a választással összefüg
gésben állónak, felolvasását. A jelenlevő csendőrbiztos' kijelentette, hogy tilos minden oly iromány
nak, melynek tartalma az elnökkel előre tudatva jnem

volt, a felolvasása. így az iratot visszaadták tárgya
lás nélkül. (Ez irat a gimnázium irattárában megta
lálható; benne Bloch tanári gyengeségei soroltatnak
fel.) Jóllehet az iratban foglallak valódiságáról, öszszevetve azokat az esp. levéltárban levő egyéb ada
tokkal, meg kell győződve lennünk, a tanári kar ál
lásfoglalását még sem helyeselhetjük. Nem tudták
eléggé méltányolni Blochban a tudóst (vagy talán
épen az volt a baj) a vonakodtak tudományos elfog
laltságát, mint tanári rendetlensége főokát, a mérleg
másik serpenyőjére tenni.
Az előbbieknél kevesebb az adatunk Greguss
Ágost (ekkor Gerő Ákos) szarvasi szereplésére vonat
kozóan. A „nagy év“ eszméitől teljesen áthatva, te
vékeny részt vett Szarvas közönségének hazafias irá
nyításában, sokszor túlzó radikális szellemben. Szept.
26-án az esp. gyűlésen meg is kapta a dorgatóriumot
érte. Érdekesek igazgatói jelentései a hadbavonulás
folytán elnéptelenedett szarvasi gimnáziumról.
Kisebb, azaz nagyobb súlyú, az egyéni jellemet
és a köznek élőt egyaránt megvilágító sok-sok adaton
kivül azok sem érdektelenek, amelyek e nagyjaink
itt tartózkodására, anyagi helyzetére stb. vonatkoz
nak. Mindenesetre elengedhetetlen, hogy az életraj
zukkal foglalkozók alaposan bepillantsanak azon
adathalmazba, amelyből e pár szemelvényt nyújtot
tuk.

nap)'ól-napra gyengül is, a belső emberünk szerint
napról-napra megújulunk.

ták vagy elsajátították. S nekünk most igy meg
gyengülve kellene történelmi nagy hivatásunkat
a kelet és nyugat érintkező határán betöltenünk
az emberiség javára és előmenetelére! Alig hi
szem, hogy bárki is túlzásnak minősíthetné, ha
azt állítom, hogy a magyar nép külső emberének
ez a megromlása az eg^ész emberiségre nézve kár
és vesztesség.
És mégis, habár a mi külső emberünk még
ma is napról-napra gyengül, mégsem csüggedünk,
mert érezzük, hogy e borzalmas sors csapásai
alatt a belső emberünk szerint naprólnapra meg
újulunk.
Épen a szenvedések e szomorú éveiben igen
gyakran gondoltunk a mi finn testvéreinkre. A
föld hatalmasainak nyomása alatt Ti is nagyon
sokat szenvedtetek az elmúlt évszázadok folya
mán. De épen nemrégiben újultatok meg a belső
ember szerint s hazafias öntudatotok fellángolásá
ban és evangéliumi szent hitetek erejében a dia
dalmas egyetakarás diadalmas forrásai nyíltak
nieg számotokra. És a finn nép életében igaznak
bizonyult az apostol szava, hogy a mi csekély je

Hogy miről is van voltaképpen szó, mikor a
külső emberünk gyengüléséről beszélek, annak
megértésére csak a következő tényeket hozom
fel. Ámbár a világháború folyamán a magyar né
pet semmiféle hatalom soha le nem verte, ezer
éves hazánknak kétharmadát mégis idegeneknek
ajándékozták el. Ámbár ma már nyilvánvaló
tény, hogy a magyar nemzet vezérei a háborút
nem akarták, mégis nekünk kell a háború boszszuállásait legnagyobb mértékben elszenvednünk.
Magyarország 20 milliónyi lakosából alig maradt
nyolc mlliónyi, az elcsatolt részeken pedig há
rom milliónál több szinmagyart veszítettünk el.
A leg-szomonibb pedig ebben a dologban az, hogy
ezeknek az elszakított magyaroknak a gyerme
kei anyanyelvükön nem is tanulhatnak, mert ot
tani iskoláikat bezárták, hozzánk pedig, hogy a
mi iskoláinkban tanulhassanak, nem engedik
őket.
Külső emberünk romlása a gazdasága és
kulturális élet terén is ilyen szomorú. Elrabolták
hegyeinket, bányáinkat, erdeinket, vizeinket, va
sunkat és sónkat s mindenünket, ami egy egész
séges állami élet zavartalan folytatásához szük
séges. Iskoláink és kulturális intézeteink jó nagy
része az elrablóit, területeken volt. Ezeket bezár-

Spszialitások: foghúzás, foktő
in ég, fogtisztitág. Lapunk olva
sóinak o/o engedmény.
Intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n t is t

FENYVESI MENYHÉRT
IX ., 5láday-u. 5.
C n lv tn -té r .

len szenvedésünk örökkévaló
minekünk!

dicsőséget

szerez

Mi azért jöttünk ide hozzátok, hogy ezzel a
hittel és ezzel a bizonyossággal szinültig meg
töltsük a szivünket s a finn testvérek hazaszere-
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P e tő fi a sz ó d i ifjú sá g a
Igen, 1885. szeptember elsejétől 1838. ju
nius végéig Aszódon töltött három esztendő a
költőre nézve az erkölcsi és szellemi erő felrak
tározásának boldog ideje, amely egyénisége ki
alakításában döntő eredménnyel munkál közre.
Petőfi Úti jegyzeteiben megáradó szívvel tesz
őszinte vallomást aszódi élményeiről s az iskolá
ról is, melynek három éven át tanítványa volt.
Felszínesen tekintve, e három esztendő alatt
mindössze annyi történt, hogy Petro vies Sándor
kitűnő eredménnyel végezte el a második gram
matista s a két syntaxista osztályt.
Gondosabban mérlegelve, ugy találjuk, hogy
a fejlődő ifjú e fontos életszakában Korén Ist
ván latin iskolája rakta le a lelki műveltségnek
s a szilárd erkölcsiségnek azt a biztos alapját,
melyre Petőfi életének oly csodás remekművét
építette fel.
Lényege szerint értékelve, e három esztendő
mély értelme az, hogy Petőfi ugyan testileg Kis
kőrösön, de szellemileg Aszódon született meg.
Jelleme alapvonásaiban már itt kialakult;
ténye állandó sajátságai később is: az egyénisé
get őszintén feltáró természetesség, veszélyt nem
ismerő nyíltság, ellentmondás nélküli rajongás
a jó és szél) eszményeiért.
Az egész életét szegénységben küzdő, példá
san becsületes férfiúban, aki a legnagyol>b pon
tossággal fizeti vissza a fehérneműi és ruhái elle
nében kölcsönzött pénzt, ki ne ismerne reá az
aszódi deákra, ki az ifjúság erkölcsét akarja
megnemesiteni?
Eraberszeretete nem ismert határt; gyöngéd
szivében helyet adott a jóbarátnak. — de legtetének és evangéliumi szent hitének diadalmas
jövendők útjait messzire bevilágító tüzénél lángra
lobbantsuk a magyar szivek akarásának és re
ménykedésének hamvadó parazsát.
Egyúttal
azonban bizonyságot is akarunk tenni a mi bizodalmunkról, hogy mi a nehéz megpróbáltatások
viharában sem csüggedünk, mi Istenre vetjük
dolgainkat, mi reményeljük, hogy a jelen szen
vedéseit és gyalázatát jobb jövő váltja fel. És mi
ezt a jobb jövendőt biztató munkával, diadalmas
hittel, áldozatos hazaszeretettel akarjuk kikény
szeríteni és kiérdemelni.
Szeretettel kérem az én finn testvéreimet,
kérem az én mindenkitől elhagyott magyar népem
nevében, imádkozzanak ‘érettünk, hogy ebben a
jövendőket kivívó szent munkában meg ne lan
kadjunk és el ne essünk! Álljanak mellénk a test
vér meleg együttérzésével, bátorító szeretetével,
hogy valósággá lehessen rajtunk is az apostol
mondása, hogy a mi csekély jelen szenvedésünk
örökkévaló dicsőséget szerez minekünk!
Minket pedig segítsen meg és tegyen kitar
tókká a kegyelem örök nagy Istene!
Dr. Tlaffay Sándor.
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igazibb barátai mégis egész életén át, mint Aszó
don is, a könyvek voltak.
A meglett férfi ugyanazt a könnyen indu
latba jövő, viharzó lelket hordozta testében, mely
már itt Aszódon minden érintésre hevesen hul
lámzik s dacos akaraterejét ébreszti föl, hogy
azután mindez ne csak elcsöndesülő emlékké, de
igen gyakran elhatározd cselekvéssé alakuljon át
-benne. Az aszódi iskola eszmélődö ifjának, aki
a legerősebb diákokkal is elszántan száll szembe
az igaztalanul bántalmazottak érdekében,- a leg
természetesebb folytatása az a férfiú, aki a fel
ismert igazság követését élettörvényéül teszi
meg s annyiszor ütközik össze a hátid ma sokkal
az egyéni, a nemzeti, az emberi jogok védelmé
ben.
t
A magyar szabadságharcot költészetével
megdicsöitö költőben ki ne emlékeznék a szabad
ság amaz ifjú forradalmárjára, aki az aszódi is
kola bőr tön ben esküt esküszik minden zsarnokság
ellen?
A színészettel kudarcot vall később is épp
úgy, mint Aszódon. Az lidérofény m aradt előtte
továbbra is, mely a dicsőség lángját loobantgatta
fel előtte, de általa soha el nem érhetve. Azt a
minden más polgári foglalkozástól mentes, sza
bad művészpályát, amit a színészet jelentett az
ifjú diák számára, neki mint költőnek kellett az
irodalom, a költészet terén hivatásszerüleg meg
találnia; azon az utón. mely már Aszódon az első
dalért az első siker örömét hozta meg neki az év
záró vizsgán felolvasott Búcsúbeszéd című költe
ményével.
Ez az egyetlen fenmaradt aszódi diákköri
verse nagyszerű példa már ekkor is arra, hogy ez
a különc ifjú költő a maga érzelmeit mily teljes
harmóniában tudta tolmácsolni az összességével,
mindazokéval együtt, akiknek nevében szólnia
kellett. Az első halk hangja ez annak a hatalmas
szuggesztiv költői erőnek, mellyel élte végén
milliók lelkét ejtette mámorba.
Petrovics Sándor aszódi élete tudat alatti,
ösztönös, sejtelmes érzet a reá várakozó életről,
Petőfi Sándor élete a beteljesülés.
Cancriuy Emilia a szerelem sóvárgó vágya.
Szendrey Julia a szerelem elért valósága.
Az ifjú Petrovics ajakiin még csak szó a
szabadság, a férfi költő lelkében ez a szó már
egyenlő a tettel: teste véres áldozat valósága a
hazaszeretet oltárán..
Élete azzá lett, amiről ifjú szívvel álpiodozot: dicsőség. Halála után neve még többet je
lent az egész világ előtt: megdicsőülés.
S ezt a tüneményesen fenséges sorsot az
aszódi diák már benső remegéssel ott hordozta
lelkében, melynek ébresztésében Koren profeszszor akarva nem akarva: nem utolsó sorban vett
részt. Nem csoda, ha az öreg professzort, ki lioszszu életében megérte, hogy Petőfi a müveit em
beriség hódolattal ünnepelt költője lett. kiváncsi-
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Ságból sok an fölk eresték , h o g y tő le P ető fire v o 
n a tk o zó la g valam i jellem ző v a llo m á st h alljan ak .
E g y ily alk alom m al, m ik o r a k ö ltő v ilá g r a 
szó ló n a g y sá g á ró l esett szó, am in t R e v ic z k y
íjá szló irja hozzám in té z e tt le v e lé b e n , K oren p ro
fesszor a b eszélg etést ezzel v é g e z te be: „L ássa,
k ed v es öcsém , — zo slo v á k a v s e c k o v y s ta n e e s t e
aj m agyar k ö ltő !“ (A tótb ól m in d en v á lh a tik , m ég
m a g y ar k ö ltő is!) É rd ek es v o lt ez a ra g y o g ó
szem m el elm o n d o tt tó t d ic se k v é s, te sz i hozzá R e 
v ic z k y .
V alószín ű , h o g y P etőfi e g y so k k a l szelid eb b
tanárban is m e g ta lá lta v o ln a a ter m é sz eté v e l e l
len tétb en á lló isk o la zsa rn o k o t; m a g y a rsá g á ra rá
ébred a k k or is, h a sz ü le te tt m a g y a r a n e v e lő o k 
ta tó ja . D e K oren p rofesszor n em csa k a zza l sz o l
g á lta en n ek a c so d á la to sa n n a g y szerű e g y é n is é g 
n ek k ia la k u lá sá t, am ib en
ta n ítv á n y a e g y e z e tt
v e le , d e azzal is, am i K orén szin tén ig e n e r ő te l
jes eg y é n isé g é b e n a P ető fi e lle n té tje v o lt. M int
az isten i terv eszk ö ze, m in d en b en a P etőfi le lk i
term észetén ek gyorsab b k ife jlő d é sé t s ie tte tte . S
nem szab ad e lfe le d k e z n i arról, h o g y K oren tó t
m iv o lta m e lle tt is n a g y sz e m e n te lje síte tte m a g y a r
tanári h iv a tá sá t; b iz o n y sá g erre az aszód i gim n ázum ban őrzött sa já t m a g a k é sz íte tte m a g y a r
n y e lv ta n a és stilisz tik á ja , m e ly b ő l P e tő fit a fo 
ga lm azásra ta n íto tta . B é k ü lé k e n y sé g é t m u tatja
ta n ítv á n y á v a l szem ben, h o g y a szerelm es v e r sé 
v e l m eg csu fo lt ifjú n ak az évzáró v iz sg á n a lk a lm a t
a d o tt k ö ltő i teh etség e igazolására: az ő k ie n g e sz 
telő ta p in ta ta m e g y se g ítsé g é r e az isk o lá tó l bú
csúzó d iák n ak , h o g y B u c su v e r sé v e l az első n y il
v á n o s k ö ltő i sik er e m lék ét v ig y e m a g á v a l. P etőfi
k ésőbb nem h e ly e z e tt sú ly t e versre, nem őrzi
m eg azt, n y ilv á n o ssá g r a sem k e r ü l soh a, h a ő
k éziratos k ö n y v é b e le n em m ásolja. A b ö lcs pro
fesszor d icsérete ez, érték es ö n ig a zo lá s az u tók o r
és a z ig a z sá g e lő tt.
D e P etőfi sem v o lt h á lá tla n p rofesszora iránt.
H a fig y elm esen o lv a ssu k Úti jegyzeteit, ahol a v i 
dám ság k ö n n y e d m odorában fo g la lja ö ssz e a szó d i
élm én yeit, am in t g o n d o la ta i során K oren profeszszor szem élyéh ez ér, zárj elek közt- sú g ja feléje
h álafohászát: „ Isten á ld ja m e g ő t!“
A m á sfélszá za d o s életű isk o la , im e, em lék 
szik a m ú ltra s m in t h iv a ta lo s n e v éb en is elism ert
P etőfi-főgim n áziu m , jo g o s ö n érzettel ü n n ep li hű 
sé g e s fián ak szü letését.
M indazok, a k ik szivü k b en hordják az e v a n 
g éliu m , a h a za szeretet k in c sé t s az erk ö lcsi és
szellem i n a g y sá g irán t érzett h ó d o la ttó l ö sz tö 
n ö zv e A szód on ez isk o lá t fö lk eresik , an n a k ódon
fa la i elő tt m éltán á ld o zh a tn a k igaz k e g y e le tte l a
derék ev a n g élik u s professzor: K oren Istv á n
á l
dott em lék én ek is.
(V ége.)

K é s z ü ljü n k a s a j t ó n a p r a !
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Ü n n ep i i s t e n t i s z t e l e t e k s
Husvét 1. ünnepén a Deák-téri templomban d. e.
%9 órakor úrvacsorát oszt és lé 10 órakor (német
nyelven) prédikál Broschkó G. A.; d. u. 5 órakor
(német nyelven) a faisori templomban prédikál Fürst
Ervin. — D élelőtt 11 órakor prédikál és úrvacsorát
oszt Dr. Raffay Sándor püspök; d. u. 6 órakor pré'dikál Dr. Kirchknopf Gusztáv.
Husvét I. ünnepén a fasori templomban d. e. 11
órakor prédikál és úrvacsorát oszt Kemény Lajos;
d. u. 4 órakor prédikál K ésm árszky Lajos.
Husvét 1. ünnepén az Üllői-uti imaházban d. e.
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt A lgőver An
dor.
x

Husvét 1. ünnepén a gyarmat-utcai norvég ima
házban (német nyelven) d. e. Y i\l órakor prédikál
és úrvacsorát oszt báró Podm aniczky Pál.

Husvét 11. ünnepén a Deák-téri templomban d. e.
Jé 9 órakor úrvacsorát oszt (német híveknek)
Broschkó A. G., J é 10 órakor prédikál (német nyel
ven) Fürst Ervin. — D élelőtt 11 órakor prédikál és
úrvacsorát oszt Dr. Csengődy Lajos. D. u. 6 órakor
i rásm agyar ázat.
Husvét II. ünnepén a fasori templomban d. e.
11 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Késm árszky
Lajos; d. u. 4 órakor prédikál Kem ény Lajos.
Husvét 11. ünnepén az Üllői-uti imaházban d. e.
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Irányi Kamill.
Husvét 11. ünnepén a gyarmat-utcai

imaházban

d. e. >211 órakor prédikál Dr. Kirchknopf Gusztáv.
Az A ngyalföldön, a Váci-utca 61. szám alatti is
kolában virágvasárnapján, nagypénteken és husvét
m indkét ünnepén d. e. 10 órakor istentiszteletet tart
Rimár Jenő. H usyét I. ünnepén ugyanitt urvacsoraosztás.
Április 9-én a fasori templomban böjti előadást
tart Dr. R affay Sándor püspök. A nagyhét minden
napján d. u. 6 órakor böjti hitvédelm i előadások lesz
nek a fasori templomban. És pedig: hétfőn, szerdán
és pénteken Gaudi László, kedden, csütörtökön és
szombaton Kemény Lajos az előadó.

A hit védelmi előadások a következők: Április 14-én.
Lehetséges-e az élet krisztianizálása? Előadó Gaudi
László vallástanár, 15-én Az erkölcs örökkévalósága.
Előadó Kemény Lajos lelkész, 16-án Melyik a jövő val
lása? Előadó Gaudi László vallástanár, 17-én örök re
formáció. Előadó Kemény Lajos lelkész, 18-án Vágyik-e
a inai kor megváltásra? Előadó Gaudi László vallásta
nár, 19-én Örökkévaló hit. Előadó Kemény Lajos lelkész.
Az előadások minden alkalommal délután 6 órakor pontosn kezdődnek a fasori templomban.
Finnország ismertetését fejezte be dr. Raffay püs
pök a Deák-téri Luther-Szö vétség f. hó 4-én rendezett
vallásos estélyen. A tőle megszokott közvetlenséggel el
mondotta a Deák-téri iskola dísztermét teljesen megtöl
tött hallgatóság előtt finn testvéreink küzdeiemteljes tör
ténetét. Két nagy hatalom versengett értük az idők
rendjén. Egyfelől a svéd, másfelől az orosz. Az előbbi
volt az áldásuk. A nyugat kultúráját, ,a keresztyénséget,
majd a reformációt a svédeknek köszönhetik. Az oroszok
gyarmat jakként kezelték 1809 óta. 1917-ben szabadultak
lel az orosz járom -alól s azóta akkorát fejlődött ez a
maga nemzetiségét soha mag nem .tagadott nép, hogy
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róluk csak a csodálat hangján lehet beszélni. Megismer,
tűk egyházi szervezetüket is. Ebben a nők egyenjogúak
a férfiakkal. Plurális a választói joguk. Négy finn és egy
svéd püspök kormányozza a finn egyházat. A lakosság
98.8%-a lutheránus. Á hívek által választott, de a kor
mány által kinevezés utján megerősített püspökök mel
lett konzisztóriuinok működnek. Az egyház erőssége a
nemzeti pieUzaius, melynek alaptétele, hogy minél val
lásosabb valaki, annál jobb hazafi. A tanulságos elő
adást, melynek igyekszünk még lapunkban külön helyet
is biztosítani. Ráso L. dr. szövetségi elnök köszönte
meg. egyber. bejelentve, hogyha következő előadást, a
holland egyházról. Kuthy Dezső, az egyetemes egyház
előadója tartja.
Leánykonferencia. Szuchovszky Gyula vallástanár,
a budapesti középiskolák (tanítónő) óvónőképzők, gim
náziumok felső osztályon és kereskedelmi iskolai növen
dékek részére a tavaly elkezdett módon konferenciát rév(letett, melyen részt vettek, a Veres Pálné ev. leány ne
velő intézet protestáns növendékei is igazgatóik, dr.
Szelényi Ödön. tanáruk vezetésével. Elismerés illeti a
szervezés munkájáért Szuchovszky Gyulát, .kinek mű
ködése nem merül ki a tanításban, hanem a Prot. Iparosképzöbrti is hasznos épitőmunkát végez; elismerő-*,
hogy összehozta ezt a közei 200 fogékony lelket s hogy
olyan magas színvonalú előadásokra tudott vállalkozókat
találni. — 4-én’(pénteken) d. u. műsoros estély nyitotta
meg a konferenciát: ennek középpontja Kemény Lajos,
fasori lelkész szívhez szóló előadása volt. melyben fel
írnia hallgatóit, hogy áldozzák magukat teljesen Isten
nek. H. Clauser Margit pompás éneke, Fronten Leo,
dr. Schilling Aladár, M ikut Csák István zeneszémai,
Kosáry Viktória imája s W indt Ilona szavalata nyújtot
tak a szép előadásnak méltó kereteb — í>-én <szomba
ton)\ délelőtt Draskóczy Lajos, theol. igazgató keltett
mély hatást az igazi nőiesség s nem a harcos nő ideál
járól beszélve, majd báró Podmaniczky Pál lelkész
Wrede Matild finn bárónő életéből mondott el mozaikszerű epizódokat, ki a börtönök lakóit vezeti Istenhez,
végül dr. Szuchovszky Lajos beszélt ..Keresztyénség 6“
a inai gondolkodás * cinkm lelkesen. Délután Lömnek
Vilmos nyitota meg Találkozás Istennel“ című gondo
latokban gazdag előadásával <a konferenciát, majd dr.
Láng Margit, főgimuáziumi tanár beszélt a női hiva
tásról s főleg a hiúságtól és tudálékosságtól óvta hallga
tóit. Előadása előtt érkezett meg dr. Raffay Sándor
•püspök, ki tanulságos előadással rekesztette be a szépsikerű konferenciát, figyelmeztette a résztvevőket, hogy
lelkűk gondozásával is törődjenek, ne csak testi jólétük
kel s Istenben bízva keressenek vigaszt, mert az idők
rosszak. A délutáni előadásuk, közt dr. Piufsicó Osz
kár né énekelt meleg hangon. — 6-án ( vasárnap) Mojsisovitz Natália vasárnapi iskolája, Szuchovszky Gyula
szeukbeméde, melyben a szenvedésekkel való megküz
déshez Istenbe vetett hitet kívánt, fejezte be a 2. napi
lelki épülést. Végezetül az Ur asztalához járultak a részt
vevők. llütl Annin osztotta az Ur vacsoráját. — Adja
Isten, hogy a konferencia gazdag gyümölcsöket teremjen
s evang. egyházunk fellendítésére olyan szolgálatot tett
légyen, mint azt buzgó létrehozói remélték.
—m—o.
Pestmegyei ev. esperességünk tudvalevőleg 3 rész
re: felső, közép és alsó részre oszlott. Külön megalakul
ván: a felsőnek espereséivé egyhangúlag Blatniczky
Pál tuukotai. a középsőnek Body P. tápiószelei s az alsó
nak líruttschuilL A. vadkerti lelkész s felügyelőnek
báró Pránuy Gy., dr. Lehoczky A. és báró Kaas A. vá
lasztatott. Isten áldása kísérje ez újabb vezéreink min
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den lépését, szavát és cselekedetét a haza ép egyház szolgáhttáhan. A megválasztott vezérek állása legyen neci
csupán dekórum, hanem főleg szolgálat ós kötelezés az
evangélium szellemében ós erejében. Melegen üdvözöl
jük mindán nyiuk at.
önállósult mendei evang. egyházközségünk lelkészi
állására pályázott Lombos A. J. balassagyarmati, ifj.
Kiss K. békéscsabai, Droba M. (a komitácsi szeri»ek által
elűzött Iváuáti lelkész) szarvasi, dr. Szuchovszky L. bu
dapesti, Hronyccz P. miskolci vallás tanár, Késmárszky
L. budapesti fasori s. lelkész és S itik G. petényi lelkész.
Sok okosságot és bölcsességet kívánunk újabb egyház
községünknek első lelkészének megválasztásához! Ne a
pártpolitika, hanem az arravaióeág, n méltányosság ás
igazság legyen a döntő szempont, meg — elsősorban —
a hívekre való tekintet is, nehogy a pilisiek erősségei
nyerjenek a mandeiekben.
,
A Deák-téri Luther-Szövetség ifjúsági szakosztálya
által 1924. évi április hó 12-én, szombaton este 6 órakor
a Deák-téri ev. iskolák dísztermében (IV., Sütő-utca 1.
szám. II. emelet) hazafias Végvári estet tartott a követ
kező műsorral: 1. Hiszekegy. Énekelte a „Lutheránia“ ve
gyes- és gyermekkara. 2. Végvári: „Mindhalálig“, „Ma
megfogta kezem“ Szavasa Rata tics Sándor. 3. Gaal Fe
renc: „II. Magyar Rapszódia“. Zongorán játszotta Szayer
Irma. 4. Ünnepi beszéd. Tartotta dr. Ferenozv Zoltán,
ő. Végvári: ..Mint Jób*\ „Három szín“. Szavalta nudák
Malvin, fi. Magyar dalokat zongorázott Uray Manyi. 7.
Liszt: „XV. Rapszódia“. Zongorán játszott Ruttkay
Gizi és Lujzi. 8. Végvári: „Nagy magyar télben. . . “ Sza\alta RamnuMsber Lujzi. 9. Kéier: „Honvágy“. Hegedűn
játszotta Hegedűs István, zongorán kiférte Hegedűs
Irén. 10. Magyar dalokat énekelt a „Lutheránia** gyer
mekkara. 11. Végvári: ..Eredj, ha tu d sz...!“ „Hailga, mi
c-z?“ Szavalta Lor«oh Lajos. 12. Hymnusz. Énekeltxj a
„Lutheré ffin“ vegyes- és gyermekkara. Az énekkart Men
ii öl Ernő karnagy' vezette. Ez estre jövő számunkban
vi ««rátérünk.
Az Egyetemi Luther-Szövetség mire. 22-én jól sike
rült téa-délutáut rendezett a Szövetség lielviségében
(VIII., rilői-ut 24). A műsort Polster Gyula József
tréfás katalógusa nyitotta meg. Utána Opanszkv Soma
énekelt szép magyar dalokat. Rarcza Sándor önszugge^zcióivial. Me9terházy pedig novellájával ért el
megérdemelt sikert. Pointer Gyula József és Dittler
Ilona vidám dialóggal fejezték be a műsort. Elismerés
illeti a Szövetség zenekarát, amely Huszár Béla vezeté
kével általános jókedvre hangolta a késő esti órákban
szétoszlott társaságot. — A legközelebbi téadélutánról
annak idején értesítjük az érdeklődőket.
Dombóvár. Látogatott vallásos estélyt tartott az
a nnistámagnyi gyülekezőt április fi ún, melyen Hoff
mann Ernő h. lelkész „Egyháziasság** címen tartott elő
adást. A közénelckel kezdődött és befejeződött ünnepé
lyen Belopotoczky Juci, May Mariska elemi, Beid inger
Erzsi polgári iskolai tanulók szavaltak, nz elemi iskolá
sok pedig egy hangon énekelték a „Légy csendes szív
vel'1, a gimnáziumi és polg. Iskolai tanulók két hangon a
, Szegény fej^nt hová hajtnálak“ kezdetű énekeinket
lelkész harmonium kísérete mellett. A 43.000 K offertórium az imaház alaphoz csatoltatolt.
A Luther-Otthon köréből A népjóléti és munkaügyi
miniszter a Horthy-altcióliól a Luther Otthon részére
két millió korona segélyt utalt át. Jó helyre jutott. Vi
vant sequentes!
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Belmissziói estély S.-Döröcskén. A tolna-baranya- nyit utánvétélezek azoktól, akik a munkát tőlem meg
somotgyi egyházmegyei lelkész-behniisszió egylet rende szerezni óhajtják. A jövő hónapban a könyvet a könyv
zésében márc. hó 22-én lélekemelő vallásos estély tarta piacra adom, amikor is az ára sokkal magasabb lesz.
tott a német anyanyelvű somcgydöröcskei gyülekezet Győr, 1924 április 5-én. Czeglédy Sándor ref. esperes
lelkész.
ben. A közének elhangzása után Baldauf Gusztáv bélmissziói egyleti elnök Máté 20. 17—19 versei alapján
bibliai magyarázatot tartott, amelyben kifejtette a böjt
A kiadásért felelős : Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.
nek evangélium szellemében való megünneplését, találó
képekben mutatott rá, hogy az igazi passzió Krisztus
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
keresztjének szívben való hordozása. Egy fiúnak kedves
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
szavalata és a helyi gyülekezeti dalárdának Simon Ottó
tősége cimére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
II. soroz, tanítónak vezetése mellett: „Danket dem Herrn“
kezdetű zsoltárnak összhangzatos szép elhangzása után
Baldauf Gusztáv hiterösitő és ia lutheránus öntudatot
F e lv é te l a L u th e r - O tth o n b a
erősítő előadást tartott, amelyben kiemelte, hogy nem
a z 1924/25. t a n é v r e
kell félni a katholícizmns erőfeszítésétől, amíg saját
sorompóin belül erőteljes .munkát fejt ki, sem a szekta,sAz intézetbe felvehetők a kir. magyar Pázmány
kodó atyafiaknak haláizgatásától mindaddig, mig saját
Péter tudományegyetem, a kir. József műegyetem, a.z
szivünkben és a meggyőződéses hitvallás szeretet, az egyetemi közgazdaságtudományi kar és az állatorvosi fő
egyházi tradíciók iránti tisztelete és hitünknek tettekben
iskola evangélikus, üres hely esetén református és
nyilvánvaló szieretete. Hangsúlyozta, a hitrokoni kötelé unitárius vallásu hallgatói.
keknek a gyülekezet tagjai között és az ugyanazon
Az intézetbe a főiskolai hallgatók folyamodás alap
hitet való gyülekezetek közti kapcsolatoknak megerősí
tését. Majd egy újabb szavalat és a dalárdának „Ehre sei ján vehetők fel.
A folyamodványokhoz mellékelni kell az erkölcsi és
Gott“ cimii ének eléneklése után buzgó imával és áldással
a szép ünnepély befejezést nyert. A sekták hatásától még legalább jó eredményt felmutatót, a VIII. osztályról
ment gyülekezet öntudatos egyháziasságnak erősítésére szóló értesítést, vagy indexet (az esetleg.hiányzó érett
az ünnepély bizonyára maradandó hatású volt. Wölfel ségi bizonyítvány legkésőbb julius 1-én pótlólag bekül
dendő). továbbá a folyamodó atyjának, vagy törvényes
Gyula ev. lelkész.
„Tizenkét Testgyakorlat“ cimen Hankó Márton, gyámjának hiteles kötelezvényét, melyben az esedékes
pécsi főreáliskolai tanár az „Universal“ szobatornarend- járulékok pontos fizetésére és 'az okozott károk, megtérí
tésére magát kötelezi, végül a hatósági orvosi bizonyít
szer szerint könyvet irt. A szakértők dicsérik a rendszert
ványt
és rövid önéletrajzot, mely a megelőző tanulmá
és azt a módot, mellyel szerző a tornaszer nélküli szoba
tornát meg tudja értetni és szerettetni. A rendszer annyi nyok ismertetését foglalja magában.
Az ellátási dijak fizetése mindenkire a tanév 10 hó
ban uj, amennyiben a testgyakorlatok kiválasztása és
sorrendje, azok végrehajtási módja és az eddig kevés napjára kötelező és kéthavonként előre fizetendők; még
figyelemre méltatott mély lélekzésnek alkalmazása és sza pedig az első részlet a felvételi díjjal együtt a felvételi
bályozása, a természetes és egészséges testmozgások ki értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül, a
választása, azoknak periodikus egymásrakövetkezése, a többi részlet november, január, március és május hó
részarányos izom-képzés és a vérkeringés szabályozása elsején.
teljesen eredeti alapokra van fektetve. — Hankó csinosan
A felvételi és ellátási dijakat a kormány zóhizottság
kiállított és pompásan megfogalmazott könyvecskéjét esetről esetre állapítja meg s kellő időben közli az érde
ajánljuk nemcsak a közönségnek, de főleg — az ügy keltekkel.
aktualitásánál fogva is — iskoláinknak.
A folyamodványok az Otthon kormányzóbizottságá
hoz címezve, az igazgatóhoz (VIII., Üllöi-ut 24) külden
dők minden év junius 15-ig’.
A folyamodókat kérvényük elintézéséről az igazgató *
Most hagyta el a sajtót s egyelőre nálam rendelhető julius 15-ig értesíti.
Minden folyamodványhoz egy, a folyamodó címével,
meg az uj-szövetségi szentirás teljes magyar fordítása
a mai modern magyar nyelven. E hosszú éveken át ké a posta és az ajánlási díjjal ellátott válaszboríték mel
szült uj-szövetség fordítással két célt kívántam megkö léklendő.
zelíteni. Egyfelől azt a szent-irási szöveget kívántain
Igazgatóság.
magyar nyelvre fordítani, amelyet komoly protestáns
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tudósok évszázadok odaadó tudományos tevékenység
árán a mai napig napfényre hoztak s amely sokkal
egyszerűbb és a szent írók eredeti írásaihoz közelebb Ali,
mint az a görög szöveg, amelynek alapján a tiszteletre BUDAPEST, Szentkirály-u. 5/. (Üllői-ut sarkán.)
méltó revideált Károli-féle bibliafordítás készült. Más Kapható Uj ev. énekeskönyv fél vászon
660 K
felől szolgálatot akartam tenni az Isteni Ige azon állandó
Uj ev. énekes könyv egész vászon
820 K
tanulmányozóinak, akik szeretnék, ha számukra az uj
szövetség isteni tartalma a mai egyszerű és közvetlenül Csíki Hit, remény, szeretet imakönyv
érthető magyar nyelven tolmácsoltatnék. A 356 nagy Megrendelhető továbbá az összes iskolai tudományos és
nyolcadrétü lapra nyomtatott kötet alapára fűzve 12 K, szépirodalmi könyvek. Iskolai felszerelés; tárgyak, tér
egész vászonkötésben 20 K. A szorzószám ezidőszerint képek. Műkedvelői színdarabokból nagy választék. ^ El
5500. Portóra küldendő 4000 K. így egy példányért vállalja könyvtárak szakszerű rendezését. Konfirmációs
emlékkönyvek és emléklapok, bibliák, uj testamentumok.
70.000, illetve 111.000 K küldendő be hozzám, vagy eny

Az Uj-Szővsíség mai magyar nyelven.

Luther könyv- és papirkereskedés

Általános Nyomda, Könyv- 6» Lapkiadó rt. Budapest,

HL NagymeaŐ-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Komái).
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I. K o r . 15, 14.
Ma a K r is z tu s fö l n e m tá 
m a d o tt, a k k o r h iá b a v a ló
a m i p r ó d ik á lá s u n k , d o hi
á b a v a ló a t i h ite te k i s i —

L u th er i ig é k
A világ mégis csak világ. A inat semmivel
sem különb a réginél. Nem látszik rajta a7 a más
félezer esztendő, mely Krisztus ótft telt el fölött»*,
de nem igen mutatja a hatását a másfélezer éves keresztyénségnek sem. A mi világunk is az ördög
menyasszonya, mint aminő vök az, amelyben hango
sak voltak a farizeusok ós amely világ aaért volt a
legsötétebb, mert akik az Ur titkainak sáfárjai le
hettek volna, aiok dic.-ekettook azzal, hogy nem
hisznek a Jézus Krisztusban. Minket is azért ül
döznek a fejedelmek és főpapok és azért uszítják
ellenünk a sokaságot, mert több é» más hitet köve
telünk a világtól a Jézus Krisztimért, mint aminö
vel dicsekszenek ök! De nem azért, hogy velük
ellenkezzünk vagy mert a hatalmuk után vágyunk,
hanem, mert e világ számára és e világba való bé
kességet akarunk, nem mint uralkodók, hanem
mint uralt szolgák, követeljük számunkra a Jézus
Krisztusba vetett hithez való jogot. Azt, amely az
írásban a miénk és a sákrámentomokon keresztül
azoké, akik meg akarnak tV-rni és' élni akarnak ve
lünk együtt az Atya dicsőségére
Ez nen» lutheri
evangélium, hanem evangélium a Luther szerint!
(Eat válaszolta Luther azoknak, akik hírül hoz
ták neki, hogy ellenségei öt külön tanok, egy lutheri
evangélium hirdetésével vádolják.)
*
(Egy meisseni nemeV kereste fel Luthert és
kérte, közölné vele nemcsak azt, amit tenni fog az
evangélium érdekében, hanem főleg cselekedetei
nek igazi rugója felől világosítsa fel őt, mert hogy
ő úgy látja, hogy az ő munkája már nem harc csak
a pápa szerzetesei ellen. A nemes a következő vá
laszt kapta:)
Mi azt akarjuk és ha kell, ezért a testünket is
feláldozzuk, hogy egy igazi egyházat és olyan isko
lákat hagyjunk utódainkra, melyben az Isten ural
kodik és amelyben azt tanítják, hogy milyen legyen,
aki <az Istennek szolgál, őszintén megvallom, hogy

az emberek »úgy hálátlansága Isten iránt, az a hihe
tetlen közönyösség, mellyel az emberek semmibe
som viszik az Ur igéit és a világ* közömbössége
minden iránt, ami örökkévaló kincset jelent, két
ségbe ejt, nem a diadal miatt, uvelyet bejelentett a
Krisztus, hanem miattunk, akik nem félünk, de mert
tudjuk, hogy gyengék és gyarlók vagyunk. Azért
aggódom, hogy egyházunknak és iskoláinknak min
den papja és tanítója tud-e uuijd Áhrahámja, Lótja,
Móz«*e, Józsuája, Sámuelje lenni a Krisztusban
adott Istennek? Az emberek annyim hitványak, i
fejedelmek annyira számítók, a gazdagok annyira
önzőek, a főpapok annyira elvakultak, hogy ezek
től félteni az egyházunk és az iskoláink leendő
szolgáit. Ezért is mi imádkozunk nem magunkért,
lianem, hogy jöjjön el minél előbb általunk az utolsó
Ítélet. Jöjjön el, de ne hogy véget vessen e világ
nak, hanem hogy jöjjön benne, telje* dicsőségben
t*s hatalomban: a* lelkek vőlegénye papjaink és t i 
nitóink közé! Aki mást lát a mögött, amit tettem
vagy cselekedni akarok, az Isten igéjét nem olvassa,
nem ismeri! Győződjék meg róki, de ne a pá|ra é*s a
szerzetesek mondásai, hanem az írás alapján.
Közli: Kff.

S a jtó n élk ü li sa jtó n a p
A május 4-re kitűzött sajtónapra az „Evungé*likusok Lapja“ nem jelenhetett meg. Már az ápri
lis 17-én kiszedett és megtördelt 16. szám is a
nyomda szedŐasztalán maradt az aznap beállott
munkássztrájk miatt. A bajon, de különösen a sajtónap érdekében egy pestvidéki nyomdavállalattal
folytattunk tárgyalásokat az ünnepi, május 4-iki
szám és a röpcédulák megjelenése ügyében. Ez a fá
radozásunk is hiábavaló volt, mert a Belügyminisz
ter 82.500—1924. sz. a. kelt rendeleté az „Evangéli
kusok Lnpjá“-t is betiltotta „az ország köznyugalma
és közrendje megóvása érdekében“. Mi nem akarjuk
bírálat tárgyává tenni azokat a tényezőket, melyek
a munkások bérmozgalmát kirobbantották, illetve
a munkaadók álláspontját kikeményitették. Annyit
azonban megjegyzünk, hogy a hatalom körüli és az
azért folytatott áldatlan tülekedés húzódik meg e
harc mögött, melynek a munkások és a munkaadók
ennek a szerencsétlen országnak balpraállhatása,
anyagi és erkölcsi hitelének megerősödése felette
nagy kárát vádlottá. Megvan a véleményünk a fő-
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bizalmiak terrorjáról, a munkásság nagy részének
gerincteleniségéről, a munkaadók álláspontjának
gyengéjéről, a háttérben dolgozó erők romboló
irányzatáról. Véleményünk az, hogy azokban, akik
a Krisztusnak ellenségei, éppen úgy nincs meg a
szeretetnek lelke, mint ahogy azokban sem él, akik
ma uton-utfélen reá hivatkoznak és ebben politizál
nak. Igaz, hogy a mi evangéliumi egyházunknak is
van oka meakulpázni- A sajtónap előkészítése kö
rül szerzett tapasztalataink késztetnek ennek a be
vallására. De azt mégsem érdemeltük meg, hogy
a,zon „fővárosi sajtótermékek“ közé soroztassunk,
amelyek az olvasóközönséget szélsőségesen vezetik!
Örömmel jelezzük, hogy a Belügyminiszter 93.100
ez. a., éppen a mi sajtónapunkon, május 4-én a tilal
mat visszavonta és lapunk megjelenését és terjesz
tésiét újból megengedte. A sajtónapból nem vehet
tük ki részünket, de igyekszünk pótolni a "hibánkon
kívüli mulasztásunkat. A sajtónapra szánt cikkeket
utólagosan közölni fogjuk. Felhívjuk ezekre olva
sóink szives figyelmét.

Megjegyzések az Alkotmánytervezetre.
A magyar ev. egyház nevének és helyének meg
állapítása után logikailag az következik, hogy a
tervezet megmondja, milyen egyházat tart szemei
előtt, melyik az az alap, melyen fel fogja építeni az
Alkotmány minden alkotását. A második pontban,
egy ünnepélyes deklarációban ad feleletet erre a
kérdésre. Fogalmazási hiba lenne, hogy az ág. hit
vallást előbbre teszi az egyeteme^ hitvallásoknak,
a „Hiszek egy Istenben“ előtte áll az ág. hitval-

Beszédek Finnországban
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lásnak, utolsó kijelentése pedig homályos. Mit kell
érteni a „többi“ hitvallásos szavak alatt? Ki kell
Írni a többi symbolikus' könyvek neveit is!
Nem áltatom kijelenteni, hogy ez a paragrafus
a legfontosabb, legnyomósabb pontja az egész terve
zetnek. A bizottság egyházszerető és hivő lelkére
vall az ilyen paragrafus alkotása. Végre az evang.
öntudatnak határozott megnyilatkozása, végre ko
moly lépés arra, hogy evangélikus tudomány és sza
bad kutatás cégére alatt ne lehessen hitetlenséget és
vallási destrukciót tanítani és hirdetni. És mégis a
bizottság az indokolásban csak a külföldi ev. egy
házak példáira hivatkozik, mintha nem volna tuda
tában annak a nagy horderőnek, mely a hitelvi
alapnak az alkotmány homlokára való helyezésével
nyer kifejezést. A bizottság az „Alkotmány teljes
és szerves revideálására“ vállalkozott. Ragaszkod
jon szigorúan a hitelvi alaphoz s célját el fogja érni.
Az alábbi sarokban igyekszem (kifejteni az egyház
hitelvi fogalmát.
Az egyház a „szentek gyülekezete“ (ág. hitval
lás 7. cikk), az apostolok az egyházat Krisztus tes
tének mondták. „És őt tette mindeneknek fe
jére, az Anyaszentegyháznak fejére (tudniillik
Jézust), mely az ő teste és’ teljessége annak, aki
mindenekben mindeneket elvégez.“ Efez. 1. 22. 23.
Ez okból valódi egvházhivek csak azok lehetnek,
akik üdvözülendők, akik az örökélet örökösei, akik
az egyházon kívül állanak, azok mind elkárhozandók. II. Thess. 1. 9. I. Timoth. 1. 20. Az üdvösség,
nyilvánvaló, csak az Anyaszentegyház kebelén belül
szerezhető meg. Az Anyaszentegyház történeti ke
rete nem mindig azonos a Krisztus Anyaszentegy
ház ával. Volt idő — az apostolok korában, — ami
dőn majdnem ugyanaz volt, „azaz majdnem min
denki, aki Istentől született, tagjainak sorába tar-

vatása, hogy a pusztában elkészítse és egyen
gesse az Urnák ösvényét.
A ti reám szegeződő szemetek kérdésére én
is számot adok hát arról, ki vagyok ón? Nem va
gyok diplomata, nem vagyok politikus, nem va
A kunopiói dómban 1924 január 15-én s némi vál gyok földi hatalmasok megbízottja. Én csak a
toztatásokkal a savonlinnai gimnáziumban január
lelkem ösztönzését követem, mikor egy szomorú
17-én. Tolmács Tunkelo dr. tanügyi tanácsos.
ságba döntött nemzet jobb jövendőjének útját
E z is a J á n o s b iz o n y sá g té te le , m ik o r a zsidók
p a p o k a t és le v itá k a t k ü ld ö tte k J e ru z s á le m b ő l,
egyengetem. Kiáltó szó vagyok, mely ébresztésre
hog y m egk érd ezzék ő t „K icsoda v a g y t e ? “ É s
vágyik. Követ vagyok, aki egy nemzet lelkének
m e g v a llá és n e m ta g a d á és m e g v a llá, h o g y :
N em én v ag y o k a K risz tu s. É s k é rd e z té k ő t:
fájdalmát és vágyát viszem el egy másik nemzet
M icsoda v ag y t e h á t? Illés v agy-e ?_É s m o n d á :
N em v ag y o k . A p ró fé ta v a g y -e ? É s m o n d á :
fiaihoz. És csak az az egyetlen kérésem, hogy ezt
N em v ag y o k . A p ró fé ta v agy-e te ? É s ő fe le lé :
a fájdalmat le ne kicsinyeljétek, ezt a vágyát ki
N em . M o n d an ak a z é rt n e k i: K icsoda v a g y ?
M it m o n d asz m a g a d fe lő l? J á n o s 1. 19—22.
elégítetlenül ne hagyjátok.
Kedves finn testvérek! Midőn most e szent
Halljátok, testvéreim, mi esett a magyar
helyen reám szegeződni érzem a figyelő szemeket, nemzeten. Azon a nemzeten, mely évezredekkel
mindenifcből ugyanazt a kérdést olvasom ki. Azt a ezelőtt valahol Ázsia egyik félreeső pusztáján a
kérdést., melyet egykor Keresztelő Jánoshoz in ti őseitekké] együtt vadászgatott az őserdők
téztek a főpapok küldöttei. Azt a kérdést, mely mélységeiben és együtt gyönyörködött a csilla
számonkéri az emberektől, hogy mi járatban van gok járásán. Ezt a mi szegény magyar népünket,
nak, mit akarnak, mi célra törnek? Az ilyesféle mely ezer év óta él a Kárpátok ölén, most leti
kérdésre mindenkinek meg kell felelnie, mert ez porták, kifosztották, szétdarabolták.
nem a kíváncsiságnak, hanem a számonkérésnek
Kedves finn testvérek, ti bizonyosan megér
a kérdése. Ezért felejt Keresztelő János is őszin titek a mi népünk rettentő fájdalmát. Hiszen volt
tén a hozzá intézett kérdésre: „Kicsoda vagy te?‘‘ idő, mikor ti is szenvedtetek, volt idő, mikor a
és megvallotta és nem tagadta, hogy ő sem nem felszabadulás vágyával és akarásával ti is rabi
a Krisztus, sem nem Illés, sem nem a Próféta, gában nyögtetek. A magyar nemzet ezeréves
hanem csak egyszerű követ, kiáltó szó, kinek hi- élete szakadatlan küzdelem volt. Az első 300 esz-
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tozott“, máikor az Isten választottjai távol állottak
az egyháznak nevezett intézménytől, sőt szemben
azzal, üldöztetve attól.
Az Anyaszentcgyház tagjainak más a lelke, mint
a világ fiainak, az üdvösség táborán kívül állóknak.
Ez a lélek a szenvedések, a megpróbáltatások sötét
éjszakájában ott látható a keresztyének orcáján.
Said üldözte a keresztyéneket s gyűlölte „a fájdal
mak. férfiát“, a názáreti Jézust, a (kunaszkusi utón
megvilágodittatván, „a krisztusi dicsőség lelkűt kö
rülhordozza az égetsz világon“, ott ragyog orcáján
az, akárcsak a Mózes orcáján az Isten dicsősége.
(Móz. II. 34. 29.) Az apostolokról, a vértanukról fel
van jegyezve, hogy boldogság ült arcukon s úgy
fogadták a halált, „látván megnyilatkozott egeket
s az embernek Fiát hallani az Istennek jobbja felöl.
(Cselek VII. 56.) Akárcsak a Golgothán „az tgész
sokaság, mely e dolgoknak látására ment vala oda,
látván azokat, amelyek lettek vala, vervén az ő
mellét, megtérnek vala (Luk. 23. 48.), a pogányok
is látván a hitvallók bátor halálát, tömegesen térnek
meg. A családapa képes volt elhagyni a hitvest,
gyermeket, s a megismert igazságért elszenvedni a
halált. Aki előkelő volt, a rabszolgákat választotta
testvéreiül, a gazdag elosztotta vagyonát a szegé
nyek között s boldog volt, ha mehetett „a tűznek, a
vérnek, halálba vadállatok torkába“.
Ezt az egyházat, a szentek eme gyülekezetét, a
világ nem, de Isten ismerte a maga egészében.
(Ján. 10. 14.) Tagjai voltak ott is, ahol azokat senki
sem gondolta, mint a zsidó tanácsban Nikodemus,
vagy a Krisztus sírja fölé keresztyén templomot
építő pogány császárnak keresztyén felesége. Ki
csiny volt a gyülekezet, de a hívők emlékeztek
Jézus szavám. (Ján. 10. 16.) Más juhaim is vágynak
nékem, melyek nem ez okolból valók, azokat is oda

kell hoznom és az én szómat hallgatják, ki hiszen
egy ukol és egy pásztor. A lélek ezen országa egyé
nenként „más és más megnyilatkozásban jelenik
meg. Egyesek a keresztség leikével bírnak“, mint
János és Jakab. Mások a szelídség, a türelem, az
alázat leikével bírnak, „mint Barnabás s azáltal a
vigasztalás apostolai lesznek“, hogy a reménység
által édesei* tegyék az üröm poharat, s gyógyirt önt
senek a megfáradt lelkek sebeibe. Egyesek kiválnak
a tömegből, kik nem választás utján, hanem cha
risma (kegyelmi ajándék) szerint, nyerik és viselik
hivatalukat. A gyülekezet minden egyes tagjának
kötelessége terjeszé-ni az evangéliumot. A belső el
hívásnak szabad teret engedték. . . mindent az
Anyás zenbegy ház dicsőségére! Ez a belső elhívás,
isteni lélek szava nyilatkozik meg egy évezred
múlva a lyoni szegényekben, kik mindenüket el
hagyva, a római pápa kereszteseitől tüzluilált szen
vedtek; ez szólalt meg Lutherben, midőn térdonállva a római pápához csúszott, figyelmeztetvén őt
azon igékre: „az igaz ember hitből él“. Ez szólalt
meg Zinzendorf grófban, ki a tőviskoszorus Jézust
nézvén, egyszerre csak hallja szivében ezen szava
kat: „ezt én tettem te éretted, te meg mit tettél
érettem?“ s lesz sok bűnös lélek megment öjé vő. S
ha nézzük a nálunk, sajnos, nagyon is elhanyagolt
kiilmissziő nemes bajnokait, például egy Livingstonet. ki egész életét annak szentelte, hogy a pogány,
emberevő négerekből Jézusnak tanítványokat nevel
jen, avagy a legkisebb misszionáriust is, ki dacolva
nélkülözéssel, elhagyatottsággal, mindig készen a
halálra Jézusért, el kell ismernünk, hogy az Ur
Any&szetégy háza most is valóság, most is vannak
apostolai, hŐgei és vértanúi. Erős meggyőződés vezet
engem akkor, amidőn azt állítom, hogy a Jézus
Anyaszentegyházát a mi evangélikus egyházunk

tendőt az elhelyezkedés vergődésével töltötték el
őseink. De közben, 1241-ben a tatárok pusztítót
t ik el országunkat. Annyira kiveszett akkor a
népünk, hogy napi járó földre egyetlen emlierrel
sem lehetett találkozni, mert akik a tatárok pusz
titása után megmaradtak, azok is erdőkbe és bar
lángokba rejőztek.
A második 300 esztendőben a török volt a
veszedelmünk. Tőle védelmeztük Európa nyugati
népeit és egész kuUiráját. Hogy mivé tette ez a
sok harc a magyar nemzetet, mi sem mutathatja
jobban, mint az a tény, hogy a török kiűzése után
csak két és fél millió lakosa maradt országunk-

szakított részeken szétszórva még három millió
magyar él. Ezek gyerm ekeinek m ég azt sem en
gedik meg, bog)’ apáik nyelvén tanuljanak. Kép
zeljétek el, kedves finn testvérek, mekkora kese
rűség volna az tinektek, ha gyerm ekeiteknek
nem volna szabad többé finn nyelven tanulni,
fiim könyvet olvasni, finn nyelven az utcákon
beszélni! S az elszakított részeken ez a sorsa a
m agyarságnak, m ely ezer év óta háboritlauul
birta apái örökét! Ugy e megértitek most már,
ha azt mondom nektek, hogy én egy nemzőt bá
natát és fájdalmát hordozom lelkemben és hogy
kiáltó szó vjigyok, moly belekiáltja a ti lelketekbe egy népnek keservét.
De követe vagyok én nemcsak a fájdalomnak,
hanem a vágynak is. Annak a vágynak, mely
megtiport és elhagyott népem lelkében felfakadt.
Mint egy kimeredő szikla, melyet a viharos ten
ger hullámai ostromolnak, olyan most az én
népem a népek tengerében. A gyűlölet és a bosszú
hullámai el-eltem ctik, de népem a hullámokból
újra meg újra előtör, mint élő tiltakozás egy bor
zalmas történelmi igaztalanság ellen. De a ret
tentő magánosságban megértő szivekre vágyik.
Senki sem akarja meglátni a rajtuk esett igaztalanságot. Senki sem akarja megérteni bánatun
kat. Senki sem nyúl felénk jóságos kéz simogatásával, csillapító szeretet m elegével. Pedig mint

,,ak-

# 3

A harmadik 300 esztendő folyamán az osz
trák politika pusztító ostromaival kellett viaskod
nunk. És hogy ez a politika milyen veszedelmes
volt, mi sem mutatja jobban, mint az 1848. évi
szabadságharc, m elyet a nem zetiségekkel és az
Oroszországgal szövetkezett llabsburg-bázzal kel
lett megvívnunk. Mutatja továbbá a világháborút
követő nagy összeomlás, melyben a magyarságot
emésztő nemzetiségek akkora darabot kaptak Ma
gyarország ősi testéből, amekkorát akartak.
És m ost Magyarország kétharmada idege
neké; húsz millió Lakosából alig maradt nyolc;
hegyei, erdei, érce, sója, minden természeti ér
téke az éhes szomszédok prédájává lett. Az el
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legtökéletesebben tükrözi vissza. Kicsiny, alig pár
száz lelket számláló gyülekezeteinkben oly erős ez
a belső elhívás még most is, hogy, amint látjuk,
akár csiak az apostolok korában, tudnak templomo
kat építeni, iskolákat feltartani, mindezt nem a
régi, kiirályaink által adományozott birtokok jöve
delméből, hanem tisztán hitből, „amint az a lélek
ád vala nekik szólamok“, cselekszik „Istennagyságos cselekedeteit“. Ha Pál apostol önmagáról azt
vallja, hogy ő még nem tökéletes (Fii. 3. 12), mi
sem állíthatjuk azt, hogy egyházunk történeti ke
reteiben tökéletes, azon törekszünk azonban, hogy
az ideált, a krisztusi egyházat annál jobban jelké
pezze. Az egyház alakja hasonló a Kér. János szé
rűjéhez (Mat. 3. 12.), a hálóhoz (Mat. 13.. 47.), a
szántóföldhöz, hol a búza és a konkoly vegyesen
nő (Mat. 13. 38.), de lényege a „Krisztus teste az,
melyen minden . . ., szent és fedhetetlen“. (Efez.
5- 25.).
Anyiaezentegyházunk tehát, a közönséges kér.
Anyaszenibegyház, melyért a Hiszekegyben napon
kint imádkozunk. A reformátorok ezen az alapon
állanak. A bázeli zsinat elnöke a kompactakat kérő
huszitákhoz azt a kérdést intézte, hogy miért nem
akarnak visszatérni a rómlai egyházba, azok azt fe
lelték: Mi az egyetemes kér. egyház tagjai vagyunk.
Luther nagy kathéjában a szektákkal szemben az
egyetemes egyház tanára hivatkozik s ezen az ala
pon eretnekeknek tartja az anababtistákat és tár
saikat.
Ennek az egyetemes kér. Anyaiszentegyháznak a
mi „evangélikus“ Anyaszentegyházunk földi expo
nense. Hasonló az olajhoz, mely ott úszik a háborgó

a lázbetegnek egyetlen kéz simogatása is már fél
g y ó g y u l, úgy nekünk is egyetlen nép megér
tése és együttérzése is már gazdag erőforrása
volna a további küzdelemnek és kitartásnak.
Ezért jöttünk hozzátok, kedves finn test
vérek! Többször tapasztaltuk már, hogy ha utiainkat az idők vihara szétválasztotta is, a sziveinket
idő és tér roppant távolsága el nem idegenítette.
Vágyunk egymás után. És nekünk meg kell egy
mást értenünk. Ti is egyedül küzdőtök a nemzeti
létért, mi is egyedül harcolunk a megmaradásért.
Ti Európa északán, mi Európa közepén. Nekünk
kez-et kell nyújtanunk egymásnak, hogy ne érez
zük magunkat elhagyatva.
Ha tehát azt kérdezi szemetek nézése, mi
járatban vagyunk és kicsodák vagyunk? azt fe
lelem nektek erre a kérdésre: mi egy rokon nép
küldöttei vagyunk, amely nép élet-halál harcot
v ív
a megmaradásért. Mi egy nép küldöttei va
gyunk, mely megértést keres. Mi egy nép szó
szólói vagyunk, melynek elhoztuk üdvözletét és
tolmcsoljuk ama nagy kérését: gondoljatok reánk
sokszor szeretettel, imádkozzatok értünk minden
kor hü együttérzéssel, hogy a nehéz küzdelemben
el ne lankadjunk, a jövendőért folytatott munká
ban el ne csüggedjünk.
Isten kegyelme és a finn nép megértő szere
tete legyen bátoritónk a mi nehéz küzdelmeink
ben!
Dr. R affay Sándor.
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tenger vizein, de nem keverődik össze azokkal, sem
az állammal, sem más hitfelekezetekkel. . .
Az Anyaszen tégy ház kötelességei a tanítás, a
fegyelem és a szociális tevékenység. Ha ezen néző
pontból vizsgáljuk az Alkotmánytervezetet, úgy azt
látjuk, hogy mind a három kötelességre van figye
lemmel, megfelelően az elsőre, félintéizkedésekkel a
másodikra, a szociális tevékenység csalk elvben
van kimondva; következménye ez a képviseleti elv
hez való merev ragaszkodásnak. A törvény, a jog,
zsidó és pogány alkotás, szükséges dolog. A keresz
tyének a presbyteriális rendszerben meg is tartot
ták. A számukra a realitás a defenzíva, emellett
azonban volt még a ctoarismatikuis rendszer is
(II. kor. 124. 11.), ez volt a<z élet, a cél, a hitvallá
sok fanatizmusa, a keresztyénség offenzivájának
lelke. A szociális tevékenység. . . Özvegyek, árvák,
szegények, betegek, elhagyatottak, ápolásos támoga
tása volt az az erős fegyver, melylyel a keresztyén
ség meggyőzte a Világot. Ey, a fegyver ma sem lett
rozsdás, gyülekezeteinkben manapság is akadnak
hívek, kik belső elhívást éreznek; egyesek a hit ter
jesztésére (bizonyítja a sok rajongó gyülekezetetek
ben), mások a jótékonyság gyakorlására elhivatot
tak (uriasszonyaink), vannak aztán szerencsétlen,
hajótörött lelkek, kiknek lelke boldogsággal telik
meg, hogy teret adhatunk nekik, hol ők ápolva a
betegeket, a vigasztalás lelkét önthetik a megfáradt
földi vándorok leikébe, valamennyi gyülekezetnek
azonban szent kötelessége valamit tenni a gyülekezeti
szegények és árvákért. (Jakab 1. 27.) A hitelvi alap
nak ezt az oldalát a bizottság jóindulatába aján
lom.
Szekey András.

Lelkész-igazgatót a Luther-Otthon élére
A városi lakosság legnagyobb része már gyermek
korától kezdve szabadságvesztésre van ítélve különféle
börtönökben. Ilyen börtön az iroda, hivatal <és legfőképen
az iskola, ahol a fejlődő erőtől és egyéni cselekvés vá
gyától duzzadó fiatal lelkeket a tanárok az általános mű
veltség szellemi uniformisába öltöztetik, a tantervek elő
irt skatulyáiba gyömöszölik. Azért tartják a diákok —
méltán — az iskolát a pokol tornácának, ahol a jövő
boldogságért előbb meg kell szenvedni s azért várják
rabvággyal azt a pillanatot, amikor széttárul a szabad
ság kapuja, ahol a maguk szabad, fesztelen életét élhetik.
De még főiskolai diákiélek és élet sem bontiakozhatik ki
a maga közvetlen természetes szépségében azon ifjak
részére, akiknek meg van az a balsorsuk, hogy az internátusok, otthonok stb. u. n. jó nevelésében részesülnek.
Ezek és ehez hasonló gondolatok jutottak eszembe,
mikor a Luther-Otthon legújabb fegyelmi ügyéről tudo
mást szereztem.
Nem akarok a fegydlmi Ítélet lényegére 'érdemben
kitérni, nem akarom említeni, hogy az alkalmazott fe
gyelmi szabályzat az egyetemes közgyűlés elé terjesztve
nem lett soha, azt sem vitatom, hogy helyes eljárás volt-e
az egyik diákot kihallgatás nélkül elitélni s nem bito
rolt-e jogot a fegyelmi szék, mikor az alkalmazható pénzbüntetés maximumát sokszorosan meghaladta, hanem
csak arról akarok beszelni, hogy várható-e <a szabályok
megtartása az ifjúságtól, mikor iazt az igazgató maga sem
tartja meg.
Midőn a múlt évben Radvánszky egyetemes fel
ügyelő ur á Luther-Otthont meglátogatta, az igazgató a
felügyelő ur rendelete nélkül az összes ajtókat lezá
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ratta. úgy hogy a rendes látogatási idő alatt nem jut
hattam he ismerősömhöz, s ha velem) mint egyházmegyei felügyelővel szemben igy mert fellépni az egy
ház egy fizetett alkalmazottja, hogyan járhat el akkor
olyanokkal szemben, akik irányában nemi gátolja a Wir
vény hatalma.
Lnther-Otthoni igazgatónak a szabályok szerint lel
késznek vagy tanárnak kellene lenni s kérdéses, hogy
alkalmas e a mégis csak vallásos életre nevelő intézet
vezetésére a jelenlegi igazgató, aki katona volt, az osz
trák militaristák azon fajtájából, akik puskaport sohasem
szagoltak, sárcipő nélkül esőbe soha ki nem mentek.
Külsőre csupa keménység és férfiasság, a ragyogó
egyenruha mögött azonban szellemiekben középszer, lel
kiekben kiskaHberü óvatosság, egyéni «színek, ismeretek
és mélység nélkül.
E katonatipus evangélikus képviselői mögött alig
élt valami villás; összetartozandóság és öntudat igazi
érzéseiből. A legkiesányesebb értelemen vett protestáns
öntudat volt az övék, annak történelmi távlatai és orga
nikus boidegzettsége nélkül, s melynek ismeretbeli ér
érzelmi készlete abból az ideológiából táplálkozott, mely
nek kitaposott utjai mind a dinasztia és Bées felé ve
zettek.
Ilyen lelkiséggel a háború és a forradalom iszonyú
rázkódtatása és végletei után protestáns öntudatot kép
viselni, az ifjúságot keresztyén erkölcsi életre nevelni,
s a báró K«as és Rá só által kitűzött which evangelizáló programmot megérteni szinte lehetetlenség.
Hogy a jelenlegi igazgató adoiuúzó kedélyességével
a Luthor-Otthont ,,az evangélikus hit tűzhelyévé és bás
tyájává“ tehetné, az a uaivság jókora foka nélkül alig
hihető.
De az egész ügy megoldása igen egyszerű és kézen
fekvő. A múlt éviién az egyetemes közgyűlés elhatá
rozta lelkészképző szeminárium Rudapeston való fel
állítását. melynek elhelyezése a mai viszonyok közt
csakis a Luther-Otthon épiklotélten lehetséges. Természete
sen a szeminárium vezetője vágj- igazgatója csakis lel
kész lehet, s a nem theológusok részére sem lehet külön
igazgatót tartani, hanem az egész intézményt lelkészt

vezetés alá kell helyezni.
Az illetékes vezetőknek ezt a kérdést ilyen értelem
ben kell megoldani, ha azt akarják, hogy a LutherOtthon ne kaszárnya legyen, hanoin valóban a szeretet
háza. Lássák meg, hogy a pusztulás terjed s a hanyatlás
kétségbeejtő. Cselek«1jenek és ne várják meg, hogy a
forradalmi láz elfogja a lelkeket, mert nem a forradalom,
liánom a komoly reformáció illő az egyházhoz.

Dr. L. Kéler Bertalan
egyházmegyei felügyelő.
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A keresztyénség jelenlegi helyzete Indiában
Indiában a missziói munka kezdete az 1706-ik
esztendő. M<>rt ott találjuk ugyan Indiában a Tamáskeresztyéneket, akiknek eredete (ha nem is az apos
tolig, akiről nevezik magukat) legalább az ó-korig
nyúlik vissza s ha van is elég nagyszámú római ka
tolikus keresztyénség, amely körülbelül a XVI. század
hires jezsuita misszionáriusa, Xavéri Ferenc munkás
ságára vezethető vissza, a tiszta reformátori evangé
lium Indiában való megszólalásának ez az év a kez
dete, amikor egyházunk nagy fia, Ziegenbalg Rartolomäus Frankebárhan partra szállott és megvetette
alapját annak a virágzó missziói munkának, amely az
ő é« közvetlen utódainak áldott keze alatt gyönyörű
ségesen fölvirágzott ugyan, de a rationalizmus meddő
korszakában szinte halálra sorvadt. Az indiai misszió
iij korszakát jelzi az 1793-ik enztendő, amikor partraszállt «’s megkezdte munkáját a protestantizmus legivigvobb misszionáriusainak egyike, az angol Carey
Vilmos.
A missziói munka itt is először az alapvetés ne
héz munkáját volt kénytelen elvégezni. Tanulmá
nyozta India titokzatos világát — itt Ziegenbalg volt
az úttörő — tanulta s a kér észt yérWghez idomította
India különböző nyelveit — itt Carey volt az úttörő
— s India 120 nyelven beszélő népeinek egész sorát
ajándékozta meg a bibliával és többé-kevésbé gazda
gabb keresztyén építő én theológiai irodalommal. A
múlt század közepe táján elkezdődött az anatás. A
lelkek előbb ezrével tódultak a Krisztus felé, majd
tízezrével, mig a század fordulóján egy-tegy évtized
végén a misszionáriusok a megtértek százezreiről
számolhattak be. Ebben a században már ilyen iranuáUan balad előre az evungéJimn Indiában. Nem is
az elég lassan hóditó ókori, hanem a népeket egy csa
pásra megnyerő középkori keresztyénség ujul meg
szemeink előtt.
Lássunk mindenekelőtt néhány a század forduló
előtti adatot:
A protestáns keresztyének száma
1871-ben
100955
- 1881-ben
299742
1890-ben
865912
1900-ban
506019
1911-ben
1,657035
Ebben az évben ilyen módon — a szír és a római
katiiolikus keresztyéneket is számítva — az indiai
keresztyénség tekintélyes számot ért el: 3,876.191. A
protestantizmus növekedése, mint a fenti számok mu
tatják, rohamos volt, 1871 és 1881 között megkétezeleződött, ami 1900 és 1911 között újra megismétlő
dött.
Az evangélium ügye mast is diadalmasan halad
előre Indiában. Ezt látjuk <a finn testvéreink kitűnő
missziói folyóiratában, a Suomen lílhetysstanomiában
közölt adatból, amely szerint 1921-ben az indiai ke
resztyének száma 4,754.079 volt. Igaz, az indiai népszámlálás részletes adatait, úgy látszik, még neon kö
zölheti H igy nem tudjuk, hogy ebből a számból meny
nyi esik a protestantizmusra, de a protestantizmus
erős növekedésére következtethetünk egy másik ren
delkezésünkre álló érdeke« adatból. A Sventsk Mb*
sioustidwkrift — olvassuk — megállapítja, hogy pl. a
madraszi tartományban, ahol a legutolsó évtized alatt
a lakosság 2.2 százalékkal szaporodott, addig a pro
testantizmus növekedése 14 százalék, mig vele szem
ben a katolicizmusé csak 10 százalék. Ez különben
megfelel a világhelyzetnek. A „gazdag“, a „hatalmas“
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katholicizmus a pogány misszió terén távolról sem
éri el azokat az eredményeket, amelyekre a szegény,
szorongatott protestantizmus mutathat reá.
Mint minden statisztikai adat, a fenti adatok is
csak hozzávetőlegesek. A kereszténység sokkal többet
hódított meg Indiából, mint amennyi a statisztika által
megállapítható és kimutatható. Vannak hatalmas, a
keresztyénséggel rokonszenvező, sok tekintetben már
hozzáhasonult irányzatok, amelyeket azonban még
sem számíthatunk még a keresztyénséighez. Ilyen pl.
a Brahma Szamadzs, amelynek jelenlegi vezére koíunk ünnepelt Írója, Rabindranat Tagore.
A Suomen Lähetystanomia újabb értesülése sze
rint az indiai keresztyénség az elmúlt esztendőben
elérte az 5 milliót.
A Svensk Missionstidskrift — olvassuk — 250
ezerre becsüli az indiai lutheránust. Ez három miszsziói társulat munkájának eredménye. Csota-Naypurban munkálkodik a hires Gossner alapította berlini
misszió, Teluyn-tartományban az amerikai lutheránu
sok, a tamulok között a svédek, akik átvették a há
ború kitörésekor a lipcsei misszió munkáját, amelyet
a Magyarhoni Ág. Hitv. Ev. Missziók Egyesülete tá
mogat.
B á r ó P o d m a n i c z k y P á l.

EGYHÁZI
ÉLET.
••••«#
Sajtónapunk
sikerét ismertetni kívánjuk egyházunk közvéle
ményével. Ezért kérjük a lelkész urakat, közöljék
velünk mielőbb sajtó-napjuk programját és ne
késlekedjenek azon jelentéseik megtételével, ame
lyekre az egyházkerületi elnökségek őket köte
lezték. A sürgősséget ajánlja pénzünk folytonos
értékcsökkenése is. A sajtónap anyagi sikeréről
elmondhatjuk: „bis dat, qui cito dat“.

Állmaim Gusztáv emlékezete. F. hó 7-én hunyt el
64 éves korában Kisszebenben (Sáros u n .) középkorú
lelkészi karunk egyik általánosan ismert, tisztelt és főleg
szeretett tagja A ltm a n n G. személyében. Tanult szülő
városában I.eibiczon, a főgimnáziumot Késmárkon s a
theológiát Eperjesen, Pozsonyban és a balle-wiirttembergi
egyetemen végezte. Ezelőtt 38 évvel választották meg
S tra u c h B. utódjául a Kossuth Lajos által 48-as hazafisága miatt .rhü Szeben“-nek nevezett magyar-német
evang. egyház papjának, ahol sokszor igen nehéz időben
és erős hazafias szellemben végezte lelkészi teendőit.
Mintaképe volt egv munkás, kötelességtudó lelkipásztor
nak és példás családi életet élt hü nejével, H ö n c z Anna
papleánnyal, vejével M a r tin c se k M. lelkésszel és 7 gyer
mekével. Derék fiai »közül G é za iglói főgimn. tanár, E le k
Ksod, ma D. V. jogvégzett tisztviselő, A la d á r gyógysze
rész. Hálás egyháza által kiadott gyászjelentése találóan
mondja róla, hogy „aki ú gy szeretett s akit úgy szeret
nek, annak meghalni nem -lehet. Szerénysége mellett is
igen élénk társadalmi életet élt, s -a templom és paplatt
leégése, a világháború izgalmas gondja, de főleg az össze
omlás, s majd a csehszlovák árulás és megszállás erősen
próbára tette türelmét és kitartását. Ravatala fölött a
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templomban német nyelven S z la b e y M. esperes és m a
gyarul G ó m ö r y J. eperjesi főgimn. igazgató, a sim ái pe
dig egykori hit tanítványa, K la u z e r L. lelkész búcsúzott
el tőle, kinek halálával csakugyan „gyászba borult a fel
vidék megmaradt magyarsága és németsége“. Hét sáros?
pap tem ette, s az eperjesi dalárda is úgy a templomban,
mint a sírnál S z ű n ik E. karnagy vezetése mellett meg
adta neki végső tisztességét. Vele a kisszebeni, még a
reformáció hajnalán keletkezett ev. egyházunk utolsó ma
gyar-német lelkésze hunyt el, és maholnap ez a kímélet
len végzet vár Bártfára is. S tö c k e l L., a „praeceptor Hun
gáriáé“ egyházára. Kitermelte magát az egész ország szá
mára és ma, a hü Szepességhez hasonlóan, az e'ltótosodás
áldozata. Hazánk összeomlása megtörte A ltm a n n - nemes
lelkét 03 csak németországi Gusztáv Adolf-egy.leti össze
köttetése tartotta
meg hitét és bizalmát. Temetésén,
mely valóságos buesujárás volt, Eperjes és Sáros vár
megye egész müveit társadalma vett részt. K öltségeit há
lás egyháza viselte. Sokunknak leghívebb barátja távo
zott el vele. Soká fogjuk gyászolni és áldani emlékezetéi;
a trianoni határon innen és túl.
S á ro st.
A Prot. írod. Társaság f. hó 9-én tartotta Ravasz L.
püspök elnöklete alatt egyik válaszmányi ülését. Gyéren
volt látogatva. Megjelent azon S z á s z K., B a r tó k y J.,
S o lté s z E., M a d a i Gy., B. P a p I., M a rlo n L., Im re L,
S z lá v i k M.,

M a d a i Gy.,

B. P a p I., M a rto n L., Im re 1.,

G y ő k o s s y E. és B e n d l H. Az elnök bejelentette, hogy —

nagy fájdalmunkra — „bizonyos differenciák miatt (me
lyek azok?) V e r e s s J. eddigi szerkesztő-titkár visszalé
pett és helyet Z s in k a F. múzeumi őr foglalta el. Félünk
tele, hogy azzal a változással kiszorul a theologia és a
filozófia a Író t. Szemléből. A Szemle jövője egyelőre biz
tosítva van. A Társaság nemsokára K a n t- ü n n e p é ly t is
rendez, amelyen B a r tó k Gy. kolozsvár-szegedi egyetemr
tanár tartja az ünnepi beszédet, ki különben egy hoszszabb Kant-tanulmánnyal foglalkozik. A Társaság anyagi
ügyeit B e n d l H. pénztáros terjesztette elő. R a ffa y S.
püspök a ni aga elmaradását fasori böjti előadásával ki
mentette.

Megalakult a Bethlen-szövetség a f. hó 10-én a
Deák-téri polgári iskola dísztermében tartott közgyűlé
sien, melyet Barla Szabó József, nemzetgyűlési képviselő
és Bánóczy Béla, székesfővárosi főmérnök hivott volt
össze. A meghívóiból, illetve a magyar protestáns társa
dalomhoz intézett rövid felhívásból, valamint az alapszabálytervzetből megállapítható, hogy itt egy olyan pro
testáns egyesület megalakulásáról van szó, amely a ma
gyar egyetem es prot, társadalmi kérdések érvényre jutta
tása mellett a közös protestáns ügyek istápolását tűzte
maga elé. A célkitűzésben megcsendül az a gondolat Is,
hogy ez a szövetség működésével erős támasza az egy
házaknak, azon Krisztusi feladatoknak, amelyek aiz egyes
egyházak vállán nyugosznak. Ezért ez a szövetség azt
ígéri, hogy nem akar bántani és támadni semmiféle meg
lévő protestáns intézményt, sőt azok segítségére siet es
dolgozni fog azon is, hogy az ezek közti surlódó felüle
tek megszűnjenek! A program elfogadható és megérdemli
a támogatást. Azonban tartunk róla. hogy ez megint csak
egy olyan közösség lesz, melyről áll az ismert ige ,.a
lélek kész, de a test erőtelen!“ Azért mondjuk ezt, mert
a kálvini irány lapjai igen erősen sajátitgatják ki maguk
nak az evangéliomot és jogot formálnak így a mi támo
gatásunkra is. Részünkről Kapi püspök és Kaas báTÓ el
nök jelent meg a közgyűlésen.
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A Deák-téri Luther-Szövetség f. hó 11-iki utolsó
böjti estjén Kuthy Dezső egyet, előadó tartott előadást
hollandiai útjáról. Beszédében vázolta Hollandia fami
liáris, vallási, etnográfiái életét s majd a Maatschappij
ismertetésére bóxt rá. Igen érdekes intimitásokkal s az
egész protesters világ közhangulatát foglalkoztató pro
blémákkal ismertette meg a közönséget, s előadása
örökké propagatrv s fanatizáló hatásával elérte azt a
hangoztatott célját, hogy: Judicate.
A Lutheréul» hangversenye. A Deák-téri Lutherszövetség kebelében működő I.utheránLa vegyes női- és
gyermekkara, felbuzdulva a muH évi sikeren, a Protes
táns t^rsz. Árvaház és részben a Luthoránia javára, f. hó
10 én, az Országos Zeneművészeti Főiskola nagytermé
ben, megtartotta klasszikus hangversenyét. A zsufoJásm
megtöltött közönségnek, soraikban képviselve volt ev.
társadalmunk ezine-java, nem mindennapos müélvezetl»e,i
volt részük. A m iiért a XXIII-ik zsoltár vozotte l*e, mely
Kirchner Klek szerzeménye. A vegyes kar lögsikerültebb
szereplése volt., bár Mendelssohn B. (Alkony pírban),
Snlmmann R. (Vadrózsa) és Schulxut F. (Induló) előadott
müvei is tiljes megértésben érvényesültek és |K>inp;ls ki
dolgozásban kerültek a hallgatóság elé. — A női kai
Rach I. S. korálját (Nyugodj lelkem) énekelte. Szobiam
nem is énekelheti egy női kar. Felejtlietetlen pillanatokat
szereztek a kicsinyek, a gyermekek precíz énekei, akik
Schumann R. (Madárka halála) ás Mendelssohn (IÁodca
ohne Worte Nr. 4) dalait énekelték annyi bájjal, annyi
lélekkel, hogy a közönség szűnni nem «akaró ünnepléssel
hálálta meg a gyermekkar ajándéát. A műsoron szere
peit Koller Alfréd heged ümü vész. Fiatal művészeink
egyik legkiválóbbika, aki előtt a legszebb jövendő fcft
abban sok siker áll. Raft „Caritánáját“ és Corelli ..La
fólia“-ját mutatta be igazán alwzolut művészettel. Zsigmondyné Kabos Ilonka, zongoraművészeink egyik lcgszeld) osillúga ragyoghatta lelkét Chopin .,Beroeu.se“-jéhcn
és „Polonaise As-Dur“-jál>an. Az :iiiitat templomává vál
toztatta át játéka a nagytermet. Mindenki érezte az Isten
közelségét és követelt tőle még egy fényeugárt abból a
ragyogóból. Megadta. Chopin egyik Nosturnejéwl kö
szönte meg a 'hódolatot. Szentmiliályi Tibor, az Operaház
tagja énekelt a tőle megszokott művészettel több és köz
kívánatra megi-ítnételt áriát. Boethovon „Lsten dicsősége“
zárta be a műsort. Az egyesített vegyes- és gyermekkar
gyönyörű munkát végzett ebben is. A siker pálmája és
minden elismerő« MendöJ Ernő karnagyot illeti, akinek
legyen köszönet az egyház részéről is. Az elismerés és
köszönet szava szálljon dr. Bülun Dezső, a Veress PáJikTintézet igazgatója felé is, aki a zongorakiHéretckot látta ei
művészi diszkrécióval és tudással. Az ilyen esték folyta
tását várja és kéri ev. közönségünk.
Böjti vallásos esték. A váci egyházban a böjti vasár
napokon vallásos esték voltak, melyeken az intelligens
kis egyház hívein kívül más vallásuak is igen szép szám
ban megjelentek. Előadást tartottak dr. Kirchknopf Gusitáv a böjti előkészületről, Falvay Jenő a körzetgondnok
ságról, dr. Varsányi Mátyás az áldozat jelentőségéről,
Kemény Lajos az imádkozó ledktiletröl, báró Podinaniczky Pál Finnországról. A böjti estéken énekelt Mar
kovich Eramike, a Polgári Dalkör, Gosztonyi Klementln.
Böjti vallásos estély Pécsett. A pécsi evang. tem
plomban április 11-én böjti hangulatokat élvező, nagy
építő hatású vallásos estélyt tartottak. Az ünnepély sor
rendje ez volt: 1. Böjti közének. 2. Imádság és biblia
magyarázat (Gál. 6, 14. alapján), tartotta Schrödl Mátyás
hitoktató. 3. Krisztus álma, Gárdonyi I.óól, szavalta Ta
kács Aranka. 4. Bossi G-moll Phantasie oegonán előadta
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ifj. Graef János. 5. „A szenvedések jelentősége Isten
világkormányzásában“ szabad előadás, tartotta Takács
Béla kaposvári lelkész. 0. Bach Jesuhclm Juss. Pradeck:
Psalmvers. Énekelte Szontmiklóssy Jánosáé. 7. „Keresem
az Istent“ Ábrányi E.-töl szavalta Lonkey Nándor.
8. Záróimádság, áldás. 9. Közéinek.
A Kelenföldi Evangélikus Nőegylet április 6-án
délután 5 órakor az I., Horthy Miklós-ut 27. szám
«akitti községi elemi iskola tornatermiében vallásos
estélyt tartott, melyen valláskülönheég nélkül na
gyon sokon jelentek meg. Gyülekezeti ének vezette
is fejezte be a nagy gonddal összeállított műsort.
Szabó Aladár s. lelkész imádkozott. Szűcs Gábor, i
kelenföldiek kiváló és fáradhatatlan lelkésze biblát
magyarázott. A hivatalos elfoglaltsága miatt Buda
pestről távollevő dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész
helyett ő tartott gondola tok lmn gazdug előadást is.
özv. Gaál Sindorné brilliáns magyar rapszódiát ját
szott zongorán Windt Ilona Sajó Sándor versét
szavalta mély megértVsnel. H. Chtuscr Margit éimkmüvésznő Ilándel „Largo“-ját, majd Tárnay A ,
Kacsóh Pongráez »s Lavotta H. legszebb dalait
énekelte, Petényi Pál hegedű, illetve Tarnay A. íz
orsz. Zeneművészeti főiskola tanárának kiváló zon
gora kíséret© mellett. Perón yi hegedűművész Tar
tarini „Andante OantabiIc“-jét mutatta be tökélete
sen kiforrt művészettel. Peschkó Zoltán kisérte zon
gorán. Szuchovszkv Lujza és Túli Józsefné mutat
ták be Gyulai Pál „Éji látogatás“ cimü nielodrániáját tökéletes kidolgozásban. A «zabád adakozás
306.000 ezer koronát eredményezett.
A kecskeméti ev. egyház április 6-ra dr. Kirchknopf
Gusztáv lelkészt kérte fel egy evangélizáló istentisztelet ellátására, amelynek offertóriumát az
„Evangélikusok Lapja“ fentartására ajánlotta fel.
A kecwken*é4iek temploma ez alkalommal teljesen
megtelt. A hallgatóság soraiban képviselve volt a
város minden felekezete. At „Evangélikusok Lapja“
560.000 koronát kapott offertorium címen, amelyet
Luknnica Emil 200.000 K.-vul szaporitott Egyébként
Kecskemét nagyobb szabású Soijtónapot fog ren
dezni. Addig is legyen e kicsi egyházunk adomá
nyán és a sajtónapra készülőkön Istenünk áldása.
A sárszentlőrinci gyülekezetben az elmúlt téli év
szakban a következő munkák folytak: I. Advent
I. vasárnapján vallásos estély, melyen K. Szabó Ju
liska, Tót It Etelka, Dósa Pál, Imgier Pál, Farkas
lilie s szavalatokkal, a leányegylet énekkara két
énekkel szerepelt. A lelkész előadást tartott: „A
Krisztus nyomán járó ifjúság a magyar jő vő
alapja“ címen. II. Advent IV. vasárnapján kará
csonyfa ünnepély volt, amelyen az elemi iskolások
veméi, éneked mellett az ismétlőiskolások szavala
tai s a leány egy leinek karéneke is szerepeltek.
III. Február 10-én vallásos estély az evang énekes'
könyv négyszázados jubileuma alkalmából, amikor
az ünnepély szónokai Németh Gyula szekszárdi lel
kész és Koritsánszky Ottó kölesdi felügyelő voltak,
mig a leányegylet énekkara két énekkel, K. Szabó
Juliska, «Szabó Erzsiké, Lágler Pál, Zámbor József
szavalatokkal működtek közre. A leányegylet ének
karát, Fábián Imréné elnök vezeti. — A dalárda
50-ik vasárnapján változatos programmal irredenta
dalosestét tartott vitéz Nagy István karnagy veze
tésével. — Az ifjúsági egylet március 15-ikét. ün
nepelte meg hagyományos kegyelettel, amikor sza
valtak Szabó Erzsiké, Szűcs Juliska, Erdős Erzsiké,
Lágler Pál, Farkas Dénes, Drinóczi István, Molnár
István, Szabó György (saját költeményével), a da-
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lárda öt irredenta dalt énekelt, a lelkész ünnepi be
szédet mondott. Azonkívül az ifj- egylet hetenként
2—2 -estén esti iskolát tartott a lelkész vezetése
inellett, amikor éneklésben, bibliaismeretben s egyéb
hasznos ismeretek megszerzésében gyakorolták ma
gukat. Tartott az ifjúsági egyesület egy házavató
ünnepséget Németh Gyula, a Luther-szöv. ifj. szak
osztálya titkárának s Koriteánsziky Ottónak közre
működésével. Tartott két műkedvelő előadást, me
lyek jövedelméből uj otthonait padokkal, asztalok
kal szerelte fel. — Minden vasárnap este — ha más
ünnepély nem volt — a lelkész az iskolában isme
retterjesztő néprajzi, történelmi, földrajzi, régiségtani előadást (összesen 12) tartott, amelyeken az
ifj. egylet haladó, serdülő csoportjának s a leányegyletnek szinte minden tagja közreműködött. Vi
téz Nagy István tanító az olvasókörben tartott több
előadást orosz fogságban szerzett tapasztalatairól.
— Csütörtök esténként bibliaóra tartatik, melyeken
ez 'évben az apostolok cselekedeteiről Írott könyv
nek olvasását használjuk fel lelkünk épülésére. —
„Az aratásra váró gabona sok, az arató kevés, kér
jétek az aratás Urát, küldjön aratókat az ő aratásá
nak elvégzésére.“
Veszprémben március 28-án és április 4-én böjti val
lásos-est volt a templomban. Az első est műsorában köz
ének után Demjén Márton veszprémi nef. lelkész mondot:.
magas szárnyalásu imát, utána Biró Emilia és Gyenes
Sári, az ifjúsági Luthierszövetség tagjai két hangú böjti
éneket énekeltek, majd Hering János helyi lelkész mon
dott beszédet a Halálról, melyet csak a hit ereje győz
het le. Azután Hering Jánosné énekelt egy szívhez,szólóan
szép egyházi müdalt, végül Bodlaky Magda az ifj. Lutheiszövetség tagja adott elő két böjti hangulatú költeménye.
Az est imával, oltári áldással s közénekkel zárult. A má =
sodik est műsorán a helyi lelkész előadásához, melyet a
halál, a természet, egyéniség és Jézus Krisztus viszonyá
ról .mondott, Hering Jánosné megható szépen, saját harmóniumkisérc tévéi előadott egyházi müdaia, ifj. Chatkovich László, a Veszprém vármegye szerkesztője által
irt és előadott alkalmi költemény, a Gálos Gyula tanító
vezetése alatt álló ifjúsági vegyeskar szép kardala adták
a keretet. Ez az est is imával, oltári áldással s közénekkei végződött. Az első est offertóriuma a Harangszó sza
mára 40.000 K-t, a másodiké az „Evangélikusok Lapja'
számára 30.000 K-t jövedelmezett.
Műkedvelői előadás Pápán. A pápai evangélikus
leánvegyesiilet e hó 1-én és 4-én esti rendes és egy dél
utáni ifjúsági előadásban előadta a színházban Mikszáth—
Harsány; színmüvét „A vén gazember“-t, amelynek be
mutatója csak pár hónappal ezelőtt volt a Nemzeti Szín
házban. A színházat mindhárom alkalommal zsúfolásig
megtöltött közönség egyöntetű véleménye szerint ilyen
sikerült műkedvelői előadás még nem volt Pápán. A da
rabot Nagy Imre, a Kolozsvári Nemzeti Színház volt
nemos tagja tanította «be és rendezte, ugyanő játszotta a
címszerepet is. A kiváló művész valósággal «életet öntött
a tolvaj kasznár alakjába, aki látszólag csalt, lopott, de
valójában titkon félrerakott könnyelmű gazdájának, hogy
öreg napjaira ne kelljen nyomorognia. Hol megkacagta
tott, hol könyekre indított mesteri játéka. P,regier Hon Ka
bámulatosan beleélte magát a hisztériás bárónő szere
pébe. Mindvégig előkelő volt, finom szatírája diszkrét hu
morral párosult. Ifj. Nánik Pál könnyelmű bárója izigvérig Ilii alakítás volt. Valósággal jellemtanulmány volt,
amit nyújtott. Király Ilus tőről metszett komikummal
játszotta a kasznár gazdaasszonyát. Harsogó derültség
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kisérte minden mondatát, minden mozdulatát. Kunszt
Manci ennivaló kedvességgel, természetes bájjal játszotta
a bárókisasszony. Igen jól megfelelt a főhadnagy szere
pében Szabó Imre is. A mellékszereplők szintén harmoni
kusan olvadtak bele a kitűnő együttesbe. Az első felvo
nás után beillesztett körmagyart, mit Bruderné Blau Maigit tanított be, szép fiatal leányok és deli ifjak igen tem
peramentumosán lejtették. A három estély brutto bevétem
felülhaladta a 7 milliót, amiből tekintélyes összeg marad
a gyülekezet orgonájának helyreállítására. Az előadás
sikeréért buzgón fáradoztak Hüt ter Anna elnöknő e*
Fadgyas Aladár titkár.
•MM« »MM«••• • !•
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Szerkesztői üzenetek
Egyetemi Luther-Szövetség, Szeged. Teadélutánjuk
referátumát szószerint «abban a szövegben hoztam, amely
ben azt szövetségük egyik tagja «asztalunkra letette. Arra
hivatkozott, hogy a Szövetség megbízásából bocsátja a
referátumot rendelkezésünkre. A bővebb referátum por
tán érkezett, de már azután, hogy a rövidebb szöveg be
volt tördelve. Mindezt a magam igazolására mondom el.
Mindenesetre sajnálom, hogy jóhiszeműségem folytán sok
minden kimaradt abból, amit közönségünknek érdemes
lett volna megtudnia és fáradozásukról még tisztább ké
pet adott volna. Itt azonban mindenki méltányolja a Szö
vetségük munkáját és kéri azt továbbra is. Nagyon Le«kbtelezne a Sz., ha magáról, belső munkájáról híreket adna.
Egyébként tervbe vettem, hogy az ünnepek utáni napoic
valamelyikén meglátogatom a Szövetséget.
Szalontay Miklós közs. főjegyző, Mátraszőllős. A
hátralék 10.000 korona. A lap küldését beszüntetem, — ké
résére. őszintén megvallom, hogy .nem szívesen teszem.
Kitől várjuk céljaink támogatását, feladataink megérté
sét, ha nem az értelmiségeinktől, akik közt az elsők közé
helyezzük a főjegyzőket?!
W. Gy. lelkész, Somogydöröcske. Köszönöm az elő
fizetőket. A lap menni fog.
Hubert S. Celldömölk. A címére küldött lap azzal a
jelzéssel jött vissza: „Címzett nem fogadja el“. Nem ér
tettük, mert az előfizetése megérkezett. Der mert voltak
— és sajnos vannak —, akik adnak alamizsnákat lapunk
nak, de a lapot nem kérik, nem erőltettük. Nagyon örven
dünk a csalódásnak és intézkedtünk, hogy a lapot meg
adott címére elindítsuk.
H. I. Veszprém. A küldeményt megkaptam. A hibát
én is észrevettem. Az újbóli közléssel reparállom. A leg
nagyobb készséggel állok rendelkezésére. Csak arra ke
lem, közölje velem jó előre a napot, hogy «ehhez képest
osszam be munkatervemet. Áldozócsütörtökre azonban
ne -tegye, mert fiam konfirmációján «mégis osak oitt szeret
nék lenni.
Sz. A. Egyházasdengele. Kérek olvashatóbb Írást.
Dr. H. ß. Mezőberény. A küldemény beérkezett. A
hirdetést én nem kaptam kézhez. A kiadóban maradt.
Siettem a mulasztást pótolni.
Rudolf-főgimnázium, Bcsaba. A lapot imi pontosan
elktildö'tt'ük. Meggyőződtem erről. Sajnos, vannak mar
pótolhatatlan számaink. A még meglevőket a sajbónapkor
magammal hozom.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége címére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
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Jan. 17, 3,—
Az podig az örökólet, hogy
megismerjenek tógod, az
egyedül igaz Istent és akit
elküldtól, a Józus Krisztust

L u th eri ig é k
Fejedelemséged — írja a szász választ(»feje
delemnek — nőm érti, hogy miért terjed a közö
nyösség és erkölesnélkilliség ott is, ahol pedig ele
gén vannak azok, akik az evangéliumhoz ragasz
kodnak és dicsekszenek azzal, hogy kikerültek a
pápa uralma a l ó l ! . . . Hasonlítsa az embereket
olyan vándorokhoz, akik a járt útnál jobban sze
retik a járatlant, a keskeny ösvénynél a széles or
szágutat, a világosságnál a sötétséget, ne felejtse
cl, hogy a jó utón haladónak is látó“szemek re és
halló fülekre van szüksége, vigyázatra és él>erségre, gondoljon Máté 24, 21-re és megérti, hogy
az evangéliumhoz való ragaszkodás és a Krisztus
hoz való tartozás a közönyösséget és erkölcsnél
küliséget csak akkor fogja elsorvasztani, ha ez is
olyan s z ív ó s és következetes lesz, mint amaz.
Ezért, is nem ajánlom, hogy a közönyösek és erkölcsnél-küliek ellen hozzon törvényeket. I)e ké
rem: védje törvénnyel az evangéliumhoz ragasz
kodókat és a Krisztussal dicsekvöket.
Fejedelemséged — Írja a szász választófeje
delemnek — tanácsomat kéri arról, hogy mit kel
lene tennie az igazi keresztyén élet érdekéién.
Válaszom röviden ez: orvosa és jogásza van elég,
de kevés a papja. Ingyen egy orvosa és száz
papja, legyen egy jogásza és kétszáz papja.
\ agyis: p. o. Erfurt számára egy jogász elég, de
kétszáz pap nem sok. Ha megfogadja szerény ta 
nácsomat, meglátja, hogy mások lesznek az embe
rek, olyanok, aminöknek látni szeretné őket. De
ez csak akkor lesz úgy, ahogy mondom, ha a
papok nem bérencek lesznek, hanem pásztorok,
akik az életüket adják a juhaikórt!
Közli: K g.

Kell-e evangélikus sa jtó ? *)
Hóró Hndvnnszky Albert, egyetemen felügyelő.
Erre a kérdésre crtak egy lehet a felelet. KellFeltétlenül kell. Egyházunk sajtó nélkül el sem kép
zelhető.
A kérdés fontosságára való tekintettel — úgy
érzem — indokolni is tartozom fenti megálla pit ásó
mat. Az indokolásnál elsősorban az evangélikus
sajtó jogosultságát, azután pedig annak szükséges
ségét kívánom az itt rendelkezésre álló tér szűk vol
tához mért rövidséggel leszög»*tni.
Olyan kortan élünk, amelyet jövendő nemzedékek papiroskorszaknak fognak nevezni. A sajtóalegelsőbbrangu hatalommá nőtte ki magát. Ma minden
mozgalom a sajtó utján igyekszik tért hódítani. Itt
áll az, hogy egyházunknak is' „idomulnia kell a kor
hoz“. Vem abban kell idomulnia, hogy az evangélium
ból csak egy jottányit is engedjen. Az evangélium
nak minden betűje örökérvényű. Hanem abban,
hogy az illető korok eszközeivel kell azok nemzedé
kére hatnia, amennyiben azok az eszközök az evan
gélium szelleme szerint valók. S az úgynevezett
„modern kor“ modern eszközei közül épp a sajtó az,
amelynek eszközülhasználá&a ellen az evangélium
egyházáhan egyetlen szó sem hangozhatik el. Hi
szen épp a sajtónak volt köszönhető az, hogy Luther
6zerint 95 tétele oly gvonsan jutott el Rómába és
terjedt el az egész világon: „Als seien die Engel
Gottes' ihre Bofcenláufer gewesen“.
Ami most már az evangélikus sajtó szükséges
séget illeti, annak megokolásánál, mint egyházunk
közigazgatilsának egyházunk megtisztelő küzbizalmáhől legfőbb vezetője, természetesen meg kell,
hogy emlitisom azt is, hogv az evangélikus sajtóban
hivatalos rovatot is szándékozunk nyitni. Azok,
akik egyházunkban tisztségeket töltenek be, a sajtó
utján szerezhetnek majd a leggyorsabban kellő tá
jékozódást. egyrészt az egyházfőhatósági rendeletékről, amelyeknek végrehajtása reájuk vár, más
részt azokról az egyházi mozgalmakról, amelyek
felől mindenkinek, aki egyházvezetésben részt vesz,
legalább is „illik“ tájékozva lennie. Ez utóbbit
egyébként minden öntudatos lutheránusra nézve el
engedhetetlennek tartom. De még sem ezt tartom
a legfontosabbnak. A mi egyházunknak nem a közigazgatás az első és legfontosabb teendője, hanem
az igehirdetés- S ennek is egyik legfőbb eszköze a
sajtó. Templomba, sajnos, nem jár mindenki. Aki
jár, abban erősíti a prédikáció hatását a sajtó. És
aki nem jár, mert talán nem is járhat, annak szá
mára a prédikációt pótolja a »ajtó. Ha mi nem visz*) Sajtónapunk számára íródott
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szűk el neki a sajtó utján az evangéliumot, egészen
bizonyos, hogy az evangéliumellenes és keresztyénellenes világnézetek és tanok megtalálják a maguk
sajtója révén hozzá az utiat és az ilyenek elvesz
tése azok bűne lesz, akik kellő támogatás hijján
el engedik sorvadni az evangélikus sajtót.
Ne legyen egyetlen egy tagja sem egyházunk
nak, aki ezt a felelősséget a lelkére venné és igy,
aki meg nem hozná áldozatát az evangélikus sajtó
oltárán.
■ IB IIH IB IIB IIIB IB B IflllllllllllllllflB

Evangélikus karnagyképzés
Az egyházi zene legegyszerűbb és legter
mészetesebb alkotása az ev. chorál, mint az istentisz
telet egyik főrészét képezi. Benne megnyilatkozik
a gyülekezet vallásos ájtatossága és ezzel vesz részt
minden ember cselekvőleg az istentiszteleten. Éppen
ezért kell az ev. chorálnak olyannak lenni, hogy azt
mindenki a legpontosabban ismerje és bármelyik ev.
egyházban a legközvetlenebb módon követhesse. A
gyakorlat azonban másról tanúskodik. A legtöbb
egyház, ragaszkodva helyi szokásához, a chorálokat
másképen énekli, úgy, hogy azok néha a felismerhetetlenségig elváltoznak. Érdekes tapasztalatokat
gyűjthet az, aki az egyes egyházakban a chorálok
éneklésekor azok dallammenetét figyelemmel kiséri.
Általános szokás, hogy az orgonistakántor az
ev. chorál lejátszásánál a verssorok közé kisebb
közjátékokat iktat és az egyes versszakok végén

Beszédek Finnországban

1924

különös módon fitogtatja j ól-rosszul sík érült hoszszabb ábrándszerü invencióit is némely esetben már
csak a szavalat hiányzik a melodramatikus hatás be^
telőzéséhez. Az ilyen közjátékok egyáltalán nem
növelik a vallásos áhitatot, hanem messzire eltávo
lítják tőle az ájtatoisságot kereső és vallásosság után
áhítozó hivő lelki hangulatát és a hitet meríteni aka
rónak vallásos érzületét.
Az egyetemes egyház é n e k ü g y i b i z o t t s á g á n a k
volna a feladata és hivatása, hogy őrködjék az ev.
chorál puritán gondolatmenete felett. N i n c s e n z e n e 
e s z t é t i k u s e b i z o t t s á g b a n , aki rámutatna ezen ano
máliákra is egyúttal figyelmeztetne zeneesztétikai
hatás szempontjából is ezen állapot tarthatatlan
voltára? Van-e tudomása a bizottságnak, hogy min
denütt más és más helyi szokásnak hódolnak, ami
az ev. chorál valóságos elferdítését vonja maga
után s igy ez az istentiszteletnek nem előnyére, ha
nem csak hátrányára szolgál?
Baglyot vinnék Athénbe, ha ezen kérdéseket
tovább halmoznám. Ezt nem is tűztem ki célomul,
hanem röviden rá akarok mutatni arra, miképen le
hetne a bajt gyökeresen orvosolni.
Mivel az istentisztelet funkcióit a lelkész és az
orgnistakántor van hivatva elvégezni, úgy a vezeté
sükön múlik, hogy miképen megy végbe az ének.
Legnagyobb baj, hogy a legtöbb egyházban az éne
keket különböző dallam szerint éneklik. Szigorúan
véve nem is mind különböző dallam, hanem egy dal
lam elferdítése. Gyakran a legszebb ev. énekeket az
egyes egyházaknál fennálló hagyomány és a helyi

zőiről a papokat, tanítókat, tisztviselőket. De azt
nem láttátok, mikép támadtak minden vasúti állo
máson egész utcák azokból a vasúti kocsikból,
melyekben az otthonukból kiűzött éhező és fagyoskodó családok nyomorogtak. Micsoda szív
V i i p u r i b a n a z A g r i c o l a - t e m p l o m b a n 1 9 2 4 . j a n . 1 8 -á n .
facsaró, könnyfakasztó képe volt az a vigasztalan
S zerelm eseim , n e k in y ie te k m in d e n lé le k n ek ,
nyomorúságnak! És még ma is ezrek és ezrek
h a n e m p ró b á ljá to k m e g a le lk e k e t, h o g y c sa k 
u g y a n Is te n tő l v a n n a k e, m e r t sok h a m is
nyomorognak igy abban az országban, melyet
p ró fé ta jö tt a v ilá g b a .
I . J á n o s 4, I.
egykor Kanahánnak hirdettek, melyről egykor
Kedves finn testvéreim! Régi vágyam telje
magunk is azt tartottuk: „Extra Hungáriám non
sült azzal, hogy szinről-szinre láthatlak bennete est vita.“
ket és szép országotokat. Hagyományaink azt
De minden testi szenvedésnél és nyomorú
tartják, hogy rokonok vagyunk. De olyan régen
ságnál nagyobb baj a szellemi és kulturális vesz
elszakadtunk egymástól, hogy som egymást nem
teségek sokasága. Gondoljátok csak el, testvérek,
ismerjük, sem egymás nyelvét meg nem értjük
mikép hatna rátok, ha gyermekeitek az iskolában
többé. A szivünk azonban megérti egymást és mi
többé finnül nem tanulhatnának, finn könyvet a
azért jöttünk közétek, hogy elhozzuk és nektek
kezűikbe se vehetnének, finnül még az utcán sem.
adjuk a mi szivünk szeretetét, a tiéteket pedig el
beszélhetnének! A tőlünk elszakított országrésze
vigyük magunkkal.
ken a csehek, oláhok, szerbek igy bánnak a ma
Mert nekünk most sok szeretetre van szük
gyarsággal.
ségünk.
.! i -j j
Persze azt kérdezitek, hogyan volt lehetséges
Hallottátok, mi esett rajtunk. Hallottátok,
egy
húszmilliós
országot igy tönkre tenni és dara
hogy mi vagyunk ma a világ legel hagy atottabb
nemzete. Hallottátok, milyen hálátlansággal fize bokra tépni? Hogyan volt lehetséges, hogy csehek,
tett nekünk Európa azért, hogy századokon át mi szerbek, oláhok ellenállás nélkül annyit rabolhat
fogtunk fel minden csapást, amely neki szólt. Hal tak Magyarország testéből, amennyi jól esett? Ho
lottátok, hogy azért kell most kárt és gyalázatot gyan volt lehetséges, hogy a magyar nép meg
szenvednünk, mert vitézek voltunk és becsülete nem védelmezte apai örökét?
Ezekre a kérdésekre én az apostol szavaival
sek maradtunk. Hallottátok, hogyan darabolták
szét ezeréves hazánkat. Hallottátok, mikép űzték felelek. Mindez azért történt, mert a köztünk
ki békés otthonukból, kenyérkereső munkáik me- bolygó lelkek közt nem válogattunk, nem vizsgál
tuk meg, hogy csakugyan Istentől vannak-e, ha
*) Tolmács dr. Tunkol.
nem hit tünk a hangoskod óknak. És én bűnbánó-

Ull.Ne higyjetekminden léleknek!*)
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szokások t»»-»zik tönkre. Ezen helyi szokásokat leg
inkább az orgonistakántor tartja fenn és honosítja
meg. Az orgonisták az ev. »bórái dallamait nem úgy
játsszák, amint azokat a ehorálkönyvekben találják,
liánom önkényesen alakítják át azokat, miáltal a dal
lam zeneesztétikái szempontból tekintve, elveszti »ér
tékének legnagyobb részét és nem is tudja azokat
az érzelmeket visszattikröztetni, amelyek a zeneköl
tőt ihlették.
A baj kut.forrását voltaképen a tanítóképző in
tézetekben kell keresni. A mai tanterv szerint az
ének és zene tanítására szánt órák olyan kevés szám
mal vannak, hogy a legszükségesebb elemi ismeret is
alig szerezhető meg ezen idő alatt. Lehetetlenségnek
tartom, hogy a tanítóképző intézetekben a zongorát,
orgonáit, hegedűt, általános zeneelméletet, összhang
zattant, éneket és karéneket heti 1(5 órában sik»*rrel
el lehessen sajátítani. Lehetetlenség, hogy a mai
korban, midőn mindenki a vallásos és hazafias neve
lés hatványozottabb alkalmazását hangoztatja, a régi
keretek közé szorított ének- és zenetanitás kielégítő
eredményhez vezessen.
Minthogy' az ének- ée zeneoktatás a mai viszo
nyok között nincsen olyan akipokra fektetve, ame
lyek a legszükségesebb követelményeknél tovább is
kielégítenének, igy a legsürgősebb teendő volna ev.
karnagy továbbképző tanfolyam megszervezése, ahol
az orgoni stn kán torok és az ev. éneket tanító hitok
tatók alapos zenei oktatásban részesülnének s pó
tolnák azokat a hiányokat, amelyek a tanítóképző
elvégzése után még megmaradtak. Ez a tanfolyam

lenne hivatva az orgonistakántorokat a ma még anynyira elhanyagolt orgonatnnba bevezetni s velük az
orgonát részleteiben is ím'giNmertetni. Megismertetne
velük továblxi a zene- és dalirodalmat, a zene történ etet, a partitúraolvasást, a vezénylést, a b:mg<zer»iéstant, a karénektanitást, a zeneesztétikát, az ev. ehoráljátékot és hymnologiát. Ismeretes lenne előttük
a ehoráJjátók egész rendszere, a karénektanitás inindden mozzanata, szóv:ü zenei ismeretük annyira kifejlődnék, hogy biztos kézzel irányíthatnák az cgyházközségekct ós a reájuk bízott növendékeket.
Hogy a karnagytovábbképző tanfolyam ren
dezés«» égetően szükséges, azt a kath. egyház már
észrevette, amennyiben szervezkedik és a klosterneuhiirgi híres émvkiskola szelh»mében kíván itten
hasonló nívójú tanfolyamokat létesíteni az orsz. zeneművészeti főiskolán. Azt hiszem, ha náluk kulturszük.Wg lett karnagyjaik továbbképzése, úgy mi pem
maradhatunk tétlen, h&nein az ev. egyház vezetősé
gének oda kellene hatni, hogy az ev. karnagytovább
képző tanfolyamok minél elöld) megszerveződjenek.
Ha a reformátusok mindig egyöntetűen tudják éne
kelni a Te benned b íztu n k ... kezdetű zsoltárt, úgy
el k«*ll követk«»zni annak az időszaknak is, amikor
az Erős várunk . . . is egységes da Hamm fog felcsen
dülni.
Aszód.
Habere/irn Gusztáv Adolf.

lag ismerem be itt az Istennek e szent hajlékában,
hogy sorsunk az Isten büntetése azért, mert a v e 
zető lelkeket nem mértük meg az igazság és a ha
zaszeretet m érövesszejével.
De hát képzeljétek bele magatokat, kedves
testvéreim, a magyar nép helyzetébe. Ezernyi vé
res áldozat után egyszer csak azt halljuk, hogy
elveszítettük a háborút. Micsoda lelki megbénulás
vett erőt népünkön! A király is cserben hagyott.
Ravasz csalók elhitették velünk, hogy ha ellenál
lás nélkül rábízzuk a sorsunkat a diadalmasokra,
mindent megmenthetünk.
Ehhez járult, hogy már a háború előtt is, de
különösen a háború alatt az u. n. radikálisok g y ö 
kerestül igyekeztek népünk leikéből az öröklött
hazaszeretet virágát kitépni. A lapokban naprólnapra a világboldogitó kozmopolitizinus eszméit
hirdették. Gúnyolták a hagyományokat, lekicsi
nyelték a nemzeti ideálokat, kipellengérezték a
vallásosságot, m egcsufolták a nemes erkölcsöket
és igyekeztek tönkretenni mindazt, ami egy nép
előtt szent lehet. Meg kell áljapitanom, hogy az
ország függetlenségének és Ausztriától való el
szakadásának meghirdetése a romboló áramlatok
e hörnpölygésébcn még azokat is megnyugtatta
vagy legalább némaságra késztette, akik óvato
sak és vigyázok voltak. Mindenki előtt lehetetlen
ségnek tűnt fel még a gondolata is annak, hogy
az országot szétdarabolhatják. A nagyhatalmak
bizonyos kijelentései is azt a látszatot igazolták,
hogy Magyarország m egszállása csak ideiglenes.
Ezért a hosszas harcok veszteségeibe belefáradt

nép örült, hogy végre nyugalomhoz juthatott. Ká
rolyi Mihály gróf, aki az ország kormányát kezól>e ragadta, nyom atékosan hirdette, hogy a
franciák részéről a legm egnyugtatóbb ígéretek
birtokában van. Es mi hittünk az ilyen beszédek
nek, vezetésére bíztuk m agunkat az ilyen hamis
prófétáknak anélkül, hogy komolyan m egvizsgál
tuk volna, vájjon csakugyan Istentől vannak-e?
Ezért tört össze az ezeréves magyar haza, ezért
szakadt ránk oly sok szégyen és gyalázat, oly
iszonyú nyomor és szegénység!
Mindezt pedig azért beszéltem el nektek, ked
ves Ünn testv»\rek, hogy szomorú sorsunk okait
megértessem veletek. A világháború befejezése
nektek a nemzeti önállóság szent örömét hozta
meg. Jól tudom, hogy ez a ti igaz vall ás osság tok
és nemzeti öntudatotok édes gyüm ölcse. Ti tehát
m egvizsgáltátok a lelkeket, amelyek vezetésere
bíztátok magatokat. Es mi azért jöttünk hozzátok,
hogy ezt a diadalmas lelket és annak gyüm ölcsét
megismerjük. Magunkkal is akarjuk vinni ezt a
lelket. I)e azért igaz testvérszeretettel arra kérünk
benneteket, ne adjátok ide nekünk ezt a lelket
végképen és egészen, hanem tartsátok meg m aga
toknak továbbra is, mert csak ezzel a lélekkel
együtt tarthatjátok meg függetlenségieket.
Végül m ég csak egyet. Jöjjetek el ti is a mi
szomorú, csonka országunkba s a benneteket él
tet»') lelket oltsátok be a mi népünk szivébe s igy
segítsetek romjaiból felépíteni a régi, szép, nagy
Magyarországot!
Dr. Raffay Sándor.

Saxletiner H unyadi

Jan o s

természete* keserüvis hatása f e l ü l m ú l h a t a t l a n .
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„Ti vagytok a világ világossága.“
„Nem rejtethetik el a hegyen épített
város.“
Máté V. 14.*)
Az élet maga a legcsodálatosabb szövevénye a saját
alkotó elemei örökös egymással való küzdelmének és
ellentéteik örökös kiegyenlitődésének. Az a bölcs isteni
kéz, amely az élet eredetét egyedül önmaga által maigyaráztatja meg, de folyamatának titkait a kutató emberi
elme előtt mégis felfedi, de csak azért, bogy a hit nélkül
szűkölködő emberi szivet az élet bevégeztével újabb,
megoldhatatlan rejtély elé állítsa: egyéb téren is bámu
latos mélységeket tár fel előttünk. Nézzétek az isteni ki
jelentés egyes igazságait. A krisztusi igazságrendszer
fenséges egysége és kibeszélhetetlen gazdagsága olyan,
mint valami égbenyuló gránitszikla, amely tömör fensé
gében megmarad, is belül mégis a leggazdagabb változa
tosságot és szinpompát tárja fel: mert az élet minden
viszonyaira alkamas életigazságok gazdag erei vonulnak
rajta át, de ugv, hogy mindegyik őket amaz agy igazság,
a krisztusi vált ságigaz ság gyémánt- és aranycsillogása
szövi át.
. . . Sokszor hallottam észrevételt afelől, honnan van
az, hogy az isteni ige hirdetői egy- ás ugyanazon alap
igéből a beszéd tárgyát kifejező legkülönbözőbb 'tételeket
vonják le, holott az alapige igazsága mindenkor csak
egy lehet. Nos, a felelet megtalálható fent előadott be
vezető sorainkban! Valóban, a krisztusi váltságigazság
gránitsziklája egy, de belül, a maga mélységeiben, egy
mással szent összefüggésben, szent harmóniában lévő
életigazságok egész gazdag arany- és gyémántszövevé
nyét tartalmazza, amelyek tőle elválaszthatlanok.
Nézzétek azt az egy igét: „Ti vagytok a világ vilá
gossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város."
Ugyebár, nem más, mint egyszerű krisztusi jellemzés. A
tanitványi, az apostoli szerep egyszerű kiemelése a hetköznapiság vonalaiból. S mégis, e tömör jellemzés néhány
színe, vonása micsoda mély és (gazdag háttérből emelke
dik ki és kezdve a történelem tanulságaitól fel, a hivő
keresztyén mindennapi bizonyságtételének irány vonaláig,
milyen széles területeken pompáztatja a maga színeit!
Szinte egyszerre elibénk tárul az egész ó-világ a
maga szánalomraméltó egész lelki elbagyatottságában,
lelki homályában — az apostolokra ruházott jézusi vilá
gosság nélkül. Élénkbe tárul a pogány és zsidókor túl
világának, erkölcsi világnézetének egész szegénysége,
sivársága és gyarlósága az istenismeretnek ama mély
ségei nélkül, amelyeket csak az Üdvözítő tiszta és ártat
lan gyermeki szemei pillantottak meg, csak az ő széni
éis tiszta gveimekded hite tudott szavakba önteni, csak
az ő isteni lelkének varázsa tudott az egyszerű apostoli
lelkekbe drága tudományként átültetni.
És élénkbe tárni az Üdvözítő mélységes szeretete az
elhagyatott, a szegény emberiség iránt. „íme, én elme
gyek.“ E világon soká nem maradok. De nem akarom,
hogy a látni akarók ne láthassanak, a hallani akarók
ne hallhassanak. „Ti vagytok a világ világossága. Nem
rejtethetik el a hegyen épített város.“ S azért — clmenvén. tanítsatok minden népeket, hirdessétek az
igazságot. Sugároz lássátok a világosságot, ama he
gyen épített város bástyáiról és világító pontjairól
árasszátok a krisztusi vált ság hitének, a Krisztusban, a
*) Sajtónapunk számára íródott.
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Krisztus szerint való életnek egyedül boldogító és üdv
szerző fénysugarait szerte, a homályban tapogatózó földre,
hogy mindenki lássa, hogy üdvöt önmagán nem, de egye
dül Isten kegyelméből, Krisztus érdemiéből a hit ereje
által talál, — tehát, hogy múló földi kincsek helyett min
den emberi szív igyekezzék oly kincseket szerezni, aimulyek eltétetnek számára az örök életre.
Oh és micsoda gondosság, micsoda mélyreható isteni
ökonómia nyilvánul mag amaz eszközök megválasztásá
ban, amelyekkel ő a maga világosságát e világon elter
jeszteti. Nem királyok, államférfiak, hadvezérek, bölcsei
és tudósok, nem fényes ruhába öltözött főpapok vagy
a maguk számbeli súlyával és e világi hatalmával a népre
reánehezedni tudó pártok tömegerejét, hatalmi súlyát
veszi számításba, — mindössze egy kisded, egyszerű, da
ihletett lelkű csoportot gyűjt maga körül: a 12 tanít
ványt. De tudja, hogy az a világosság, amelyet majd
ezek terjesztenek e földön, a meggyőzés és meggyőződés
szent ihletével lélekből-lélekbe, szivről-szivre száll és
megtermékenyíti és megszenteli e föld színét ,a felismert
isteni életigaz'ságok egész boldogító gazdagságával. S
azért ismételten és ismételten mondja Máténál, Márknál
és Pál apostol által (Máté V. 14—16. Márk IV. 21—22,
Filippi II. 1-1—16): „Ti vagytok e világnak világossága.
Nem rejtethetik el a hegyen épített város. A gyertyát is
nem azért gyújtják meg, hogy elrejtsék a véka alá,, hanem
hogy a gyertyatartóba tegyék és fénye,ljék mindeneknek,
akik a házban vannak.“ „És mondá nékik: avagy azért
hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék, vagy
az ágy alá? avagy nem azért-?, hogy a gyertyatartóba
tegyék? Mert nincsen semmi olyan elrejtetett dolog, mely
nek meg nem kell jelentetni, vagy olyan, amely elrejtethetnék, hanem szükség, hogy nyilvánvalóvá legyen."*
„Mindeneket cselekedjetek zúgolódások éis versengések
nélkül, hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek
fiai — vádolás nélkül valók e gonosz és elfordult nemzet
ség között; kik között fényietek, mint szövétnekek e vi
lágon, kilk az életnek beszédével dicsekedtek.“
Mit jelent tehát a jézusi világosság terjesztéser
Annyit, mint fénylő szövétnekekiül beleilleszkednünk az
ő isteni ökonómiájába, munkatársaiul szegődni az ő gon
doskodó szeretedének, — szent eszközéül avattatni annak,
hogy a Jézus Krisztus boldogító váltságigazságát, ezt az
életben és halálban egyedül üdvszerző igazságot a belső
hitbeli meggyőződés lángoló ihletével mennél több szív
tegye a maga drága életMoesévé, hogy e gyarló és esendő
földi világban mennél többen legyünk olyanok, akik
vágyunk az örök üdvre, erről nyíltan és lelkesen teszünk
bizonyságot e múlandó világban s igyekszünk reá mél
tókká válni mind ,a Jézus Krisztus ama nagy napjáig.
És ha mérlegre tesszük azt a jézusi parancsot, hogy
a gyertyát a maga méltó helyére, a gyertyatartóra keli
tennünk, hogy az isteni háztartás minden gondozottja
számára, világítson — és azt a másikat, hogy szükség,
hogy az ő váltsa,gigazságának giánitsziklájában elrejte
tek minden életigazság nyilvánvalóvá legyen: akkor
máris tisztán és világosan áll előttünk ama keresztyen
evangéliumi feladat jelentősége, hogy mi, mint a 'tiszta
és hamiisiittatlan Krisztusi evangélium hivei és örökösei,
az evangélikus egyházi sajtót és irodalmat lelkünk egész
melegével támogassuk, felkaroljuk közreműködésünkkel,
áldozatainkkal fejlődését, felvrrágozását előmozdítsuk. Mi,
a reformáció szellemörökösei, büszkén utalhatunk a tör
ténelem ama felemelő tanulságaira, hogy a reformáció
a maga szellemi csatáját a szószéki igehirdetés mellett az
írott és nyomtatott betű tisztára szellemi fegyvereivel
vívta meg, — és e csatázás héroszai a mi részünkön
igazán úgy fénylettek, mint „szövétnekek e világon, akik
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az eleinek bestédével dicsekedtek." Ebből a csatából
diadalmasan került ki a Krisztusi világosaiig’ s enne*
termékenyítő áldásit érezte templom, iskola, közműve
lődés, erkölcsi életszínvonal és nemzeti fejlődés. Szent
és drága örökségül maradt tehát mink apáinkról az a
kötelesség, hogy a meggyujtott szövétnekek lángját
élesztgessük, fényét terjeszteni segítsünk. hogy az ének
ben. imában, dalban, szózatban, buzdító, lelkesítő esemé
nyekről. példa adásokról szóló értesítésekben, a múltat
fidtáró történelmi müvekben és a jobb jövőt előkészítő
iránymüvekben jelentkező bizonyságtételek utján hova
tovább. egyre szélesebb területeken terjedhessen az igaz
bit világossága és mindeneket megszentelő ereje.
Evangélikus népem, hit testvéreim! Jézus mondja.
megdicsŐült apáitok jellem e hirdeti, a Krisztusi váttságigazság boldog biftokában saját szivetek dobbanásai
lüktetik belé a ti tudatotok világába azt az igazságot,
hogy: „ti vagytok a világ világossága. Sem fejtethetik
el a hegyen épített város.“ S azért az evangéliumi sajtó
val és irodalommal szemben való viselkedésiek utján is
„úgy fényéljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy
lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti m e n n yei
Atyátokat." . . . Ugv legyen !
Nyíregyháza. 1924 ápr. 22.

dednly Henrik,
püspök.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M B

Lelkész-igazgatót a Luther-Otthon élére
T*. cikkhez köteleseégsz^rücn megjegyezzük a követke
zőket:
Fenti cím alatt megjelent cikk minden sértő szándék
nélkül azon gondolat érdekében látott napvilágot, amit a
cime mond.
A ‘‘zerkesztőséjr félreértések elkerülése, illetve ilye
nek eloszlatása érdekében kijelenti, hogy tőle. de a cikk
írótól is távolállott minden olyan szándék, mely a magyar
katonaságot vagy annak bármely intézményét bántani
vagy lekiesinylené. mint ahogy a Luther-Otthon jelenlegi
igazgatóját egyéni becsületében 'sérteni vagy bántani nem
akarta. — A Szerkesztőség!
•
Egyébként ez ügyben különböző nyilatkozatok köz
lésére kérettünk fel. Az igazság érdekében adtunk helyt
a cikknek lapunk hasábjaiban, ezért ugyanezen érdek
szolgálatíiban hozzuk a Nyilatkozatokat is beérkezésük
sorrendjében*
_

Lelkész-igazgatói a LaliinOtthon élére.

Ezen cim alatt dr. I. Kéler Bertalan egy széles körökben
négy megbotránkoztat ást keltett cikkben támadást intéz
a Luther-Otthon igazgatója ellen. A cikknek tulajdooképeni irányzatával és egy érdemdús egyházi tisztviselő
ellen intézett alaptalan és sértő személyeskedésével más
helyütt fogunk foglalkozni, de miután a cikk támadását
kapcsolatba hozza a Luther-Otthon fegyelmi székének egy
ítéletével, amely fegyelmi széken én elnököltem, kényte
len vagyok a fegyelmi szék Ítélte ellen intézett támadásra
néhány helyreigazító megjegyzést tenni.
A cikkíró úgy állítja be a fegyelmi szék Ítéletét, mint
amely a „főiskolai dii/klélek és élet kibontakozását a
maga közvetlen természetes szépségében“ akadályozta
meg. „azon főiskolai ifjakat sújtva, akiknek megvan az
a balsorsuk, hogy az internátusok, otthonok, stb. úgyne
vezett jó nevelésben részesülnek.“
A tényállás az. hogy amint n cikkíró, aki még a tárgyaláson előfordult egy incidensről is szerzett tudomást,
nagyon jól tudja, hogy az internátus tagjai közül huszon
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egyen éjfél utján, az igazgató engedélye nélkül kierősza
kolták az intézetből való kimenetelt éö reggeli 4 óráig
korcsmában és más helyeken mulattak. Ezen tömeges
rendbontás miatt a fegyelmi szék két ifjút, akik a rendImntást vezérelték, a tanév végéig való kizárásra, a
többieket fejenként 20.000 korona pénzbüntetésre Ítélte.
A cikkíró nem akar a fegyelmi ítélet lényegére ér
demben kitérni, értjük miért, mert hisz akkor nehéz Jett
volna megokolnia azt. hogy „a főiskolai diáklélok és élet
Kibontakozása“ a ..maga közvetlen, természetes szépségé
ben“ feljogosítja az ifjakat a — tömege«* rendbontásra es
«jieli mulatozásra és. hogy „liaison* az, ha az ifjak az
internátu* fegyelmi szabályainak megsértése miatt fegyeinr.Heg büntetve lesznek“.
A óik kiró t**hát az ítélet lényegevei nem foglalkozta,
hanem azért támadja meg az ítéletet é* ezzel a LutherOtthon bízott-.igát. hogy fegyelmi szabályzatot alkalma?,
amely az egyetemes gyűlés elé terjesztve nem lett. Mohát
a ti-ztelt egyházmegyei felügyelő urnák, aki az egyete
mes közgyűlésen a kiküldöttek között szerepel, — mielőtt
alaptalanul támad, — meg kellett volna néznie az 1022.
évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvét, amelynek 117. ponijában a LntJi *r-Otthon fegyelmi szabályzata az egyetemes
gyűlés által jóváhagyva lett.
Felhozza továbbá, hogy a* egyik diákot kihallgatás
nélkül ítéltük ej. V.z sem Mel meg a valóságnak. A vád
lottak az előszobában várakoztak, mind a huszonegyen.
E'einte egyenként, utóbb csoportokban lettek kihallgatva.
Tényleg megtörtént, hogy* az ifjak közül, akik névszeruit
bebiva lettek, az egyik észrevétlenül kinmaradt. Midőn ezt
..z igazgató az elnöknek utólag bejelentette, ez lmhivatta
az ifjút, ez a többiek védekezéséhez, helyesebben beisme

réséhez csatlakozóit és a tárgyalási jegyzőkönyvet aláirt a.
Az utolsó vád az. hogy a fegyelmi szék az alkalmazhaió p- nibUntetés maximumát sokszorosan meghaladta.
Hát ez igaz. de ezzel a fegyelmi szék o-sak a fegyelmi
-zabaly7at megalkotása óta megváltozott gazdasági viszo
nyokhoz alkalmazkodott. Ötezer korona büntetés, tekin
tettei arra. hogy az ifink e-ak a borra bei.-merten 80.000
koronát költöttek, oly csekély, hogy méltán mosnlyoghatfak volna azon. hogy ily csekély összeggel drágult meg
mulatozásuk. A fegyelmi -zékuek tehát nem volt ins»
választása, mint vagy az elsőfokú büntetést. az egyszerű
feddést alkalmazni, vagy ha a pénzbüntetés felemelését
néni tartja megengedhetőnek, a kizárást alkalmazni. A
fegyelmi >z *k meggyőződése szerint az egyszerű feddés
ü l nem lehetett a dolgot elintézni é«s inkább felemelte a
pénzbüntetést, mintsem, hogy alkalmazta volna a tömeges
kizárást.
A jM-nzbüntotésekböl befolyó összeget különben a
Luther-Otthon bizottsága azon szegényebb ifjak segélye
zőére rendelte fordítani, akik a kihágásban részt nem
vettek.t- akiknek szülei a magasra emelkedett tartási
dijakat nem képesek fedezni.

Sztehlo Kornél.
a Luther-Otfhont kormányzó bizottság elnöke.

.\y Hat kozat. Alulírottak, névszenint, Bethlenfalvy
Imre ezredes és An da házy Jenő ezredes, mint Kermeszky
György ur megbízottai és dr. Sztankovits Victor és dr.
Kauser Lipót ügyvédek, mint dr. Kéler Bertalan ur meg
bízottai ezennel 'kijelentik, hogy a fentnevozett megbízóik
között az „Evangélikusok Lapja“ 1924 április 20—május
11. számának dr. Kéler Bertalan ur neve alatt megjelent
„Lelkész-igazgatót a Luther-Otthon élére“ cimii közlemé
nyében foglaltakból kifolyólag felmerült lovagias ügy a
lovagiasság szabályai szerint mai napon elintézést nyeri.
Budapest, 1924 május hó l&án. Dr. Sztankovits Vie-
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tor s. k., clr. Rauser Lapót s. k. mint dr. Kéler Bertalan ur
megbízottai. Bethlenfalvy Imre ezredes s. k„ Andaházy
Jenő ezredes s. k. mint Kemneszky G yörgy u>r meg
bízottai.
346/1924. N y i la t k o z a t . A m a g y a r h o n i e v a n g é lik u s
e g y e te m e s e g y h á z e ln ö k i é r te k e z l e t e 1924. é v i m á ju s 12-én
m e g t ö l t ö t t ü lé sé b e n
m e g ü tk ö z é s s e l v e t t tu d o m á s t a z
E v a n g é lik u s o k L a p ja 1924. é v i m á ju s hó 1 1 -ik i ö s s z e v o n t
s z á m á b a n m e g je le n t a m a tá m a d á s r ó l, a m e ly b e n lá n d o ri
d r. K é le r B e r ta la n e g y h á z m e g y e i m á s o d f e lü g y e lő u r az
e g y e te m e s e g y h á z L u th e r-O tth o n á n a k é r d e m e s ig a z g a tó 
j á t , K e r m e s z k y G y ö r g y n y . h o n v é d a le z r e d e s u r a t r é s z e 
s í t e t t e . — A z e ln ö k i é r t e k e z l e t , m id ő n a tá m a d á s n a k m in t
h a n g já t, m in t ta r ta lm á t e lité li, e g y ú t t a l a L u th e r-O tth o n
m é lta tla n u l m e g tá m a d o tt ig a z g a t ó já v a l s z e m b e n i t is z t e l e 
t é n e k a d k i f e j e z é s t é s ő t to v á b b i v á lto z a tla n b iz a lm á r ó l
é s n a g y r a b e c s ü lé s é r ő l b i z to s ítja . A tá m a d ó c ik k b e n a h a d 
s e r e g t is z t ik a r á t é r t m e g tá m a d ta tá s t a z e ln ö k i é r te k e z le t
u g y a n c s a k m é ly s é g e s e n s a jn á lja é s a z t te lje s e n e lité li.
B u d a p e s t, 1924. é v i m á ju s h ó 1%-én.
A z e g y e te m e s e g y h á z e ln ö k s é g e : G e d u ly H e n r ik s. k .,
a z e g y e t, e g y h á z le lk é s z e ln ö k e , tis z a ik e r ü le ti p ü s p ö k .
B á ró R a d v á n s z k y A lb e r t s. k ., e g y e te m e s f e lü g y e lő , a z
e g y e t, e g y h á z v ilá g i e ln ö k e .
A z e g y h á z k e r ü le ti e ln ö k s é g e k j e l e n v o lt ta g ja i: K a p i
B éla s.
d u n á n tú li p ü s p ö k . D . R a f f a y S á n d o r s. k ., b á 
n y a k e r ü le ti p ü s p ö k . K i s s I s tv á n s. k ., d u n á n in n e n i p ü s 
p ö k . L á n d o ri d r . K é le r Z o ltá n s. k ., d u n á n in n e n i e g y h á z 
k e r ü le ti fe lü g y e lő . M e s te r h á z y E rn ő s. k ., d u n á n tú li e g y h á z k e r ü le ti f e lü g y e lő .
F e n ti N y i la t k o z a t h o z a z ö n m e g b e c s ü lé s ir á n ti k ö t e 
le s s é g n e k
le g h a tá r o z o tta b b
ő s z in te s é g é v e l
k i je l e n tj ü k ,
h o g y a m i r é s z ü n k r ő l m in d e n o ly a n s z á n d é k , m e ly a k á r
a z e g y h á z i fő h a tó s á g , a k á r a h a d s e r e g e lle n i tá m a d á s n a k
v o ln a m in ő s íth e tő , te lje s e n tá v o l á llo tt. H a a c ik k í r ó t ily e n
s z á n d é k v e z e t t e v o ln a , a z t a le g h a tá r o z o tta b b a n m i u ta s í
t o t t u k v o ln a v is s z a e ls ő s o r b a n !
D r. K ir c h k n o p f G u s z tá v s. k .
fe le lő s s z e r k e s z tő .

D r. C s e n g ő d y L a jo s s. k.
f ő m u n k a tá r s .

Sajtónapunk történetéhez
a Deák-téri magyar gyülekezet zsúfolt
templomban sietett .sajtónk támogatására.. Az ünnepi be
szédet dr. Raffay S. püspök mondotta. Örökké emléke
zetes, evangéliomi öntudatunk és egyházunk iránti k öte
lességünknek klasszikus kifejezése volt fópásztorunk ta
núbizonysága az ev. .sajtó feladatáról és céljairól. Az
offertorium 2 millió 200 ezer korona volt.
B u d a p e s te n

A z e v a n g é lik u s ifjú s á g h a n g v e r s e n y e a s a jtó ja v á r a .

Abba az ünnepsorozatba, melyet egész Csonkamagyaroiszágon, — amerre csak evang. templomok és evang. hívők
vannak. — mostanában rendeznek a sajtó javára, bele
kapcsolódott. sőt attól talán kiemelkedett az a bensőséges
kis ünnepély, melyet a Deák-téri Luther-Szövetség Ifjú
sági Szakosztálya rendezett f. hó 10-én a Deák-téri ev.
iskolák dísztermében. Az evang. ifjúság, amely soha egy
percig meg nem szűnt harcolni az Evangéliumért és a
magyar kultúráért és mindenkor irányt adott az ifjúság
evangéliumi munkájának, ezúttal is megmutatta, hogy az
evang. ifjúságnak, — ha k ötelessége szólítja, — miként
kell küzdenie, hogyan kell dolgoznia ev. egyháza és ma
gyar hazája érdekeiért. Az Ifjúsági Szakosztály, — mely
(tulajdonképpen magja egy később létesítendő ifjúsági
szövetségnek, — alig eg y esztendős múltra tekint vissz i.
S ezen idő alatt számtalan kulturestélyt, tea-délutánt és
ifjúsági összejövetelt rendezett, a karácsonyi vásáron
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ifjúsági asztalt állított, a farsangban pedig a Luther-Szö
vetség báljának rendezésével mintegy 4 millió koronát
juttatott a Szövetség, beimissziói alapja javára. Most a
sajtó támogatására szólította az evagéliumi kötelesség.
Ezúttal is megállta a helyét. A hangversenyt néhány lel
kes szóval Lorsch Lajos elnök nyitotta aneg. Beszédébe;!
a protestáns egységet és a sajtó támogatását hangsú
lyozta. Utána Petri Endre akad. halig., a fasori gymnázium tanulója játszotta el zongorán Brahms: „Es-dur
scberzo“-ját Nagyszerű játéktechnikájáért lelkes ünnep
lésben volt része. Majd Dákay Katicza énekelt magyar
nótákat szép sikerrel. Zongorán ifj. Hegedűs István k í
sérte. E gey Ilonka Claude Debussy „Arabesques“ c. da
rabját- adta elő zongorán. Sokszor kitapsolták. (Megje
gyezzük. hogy ez volt Ilonkának első nyilvános szerep
lése.) Utána Rásó Martha szavalta el kedves közvetlen
séggel, de annál nagyobb hatással, Várady Antalnak
„A tanú“ c. költeményét. Hennings Kálmán gitárral kísért
tréfás dalaival ért el n agy sikert. Szünet után Stirling
Manci bájos zongorajátéka (Gaal F.: „IV. Rapszódia“) és
Ormos Imre komoly, átgondolt és hatásos szavalata
(Arany: „Pázmán-lovag“) következtek. A műsor kiem el
kedő pontja Kappel Károly elsőrangú hegedüszáma volt.
Válogatott darabjaival sok tapsot kapott. Kisérte Kovács
Juliska. Végül Ádám Vilma adta elő nagy hatással Gyula
diák: „Memento“ c. költeményét. A műsor a Himnusz eléneklésével ért véget. Műsor után gyűjtés volt az
„Evangélikusok Lapja“ javára, mely kb. 1 «millió koronát
eredményezett. Névszerint adakoztak: Stirling Ferencn«
50.000. Raschovszky Béla 50.000, N. N. 50.000, Mráz Mar
git 50.000. Bohus Tamásné 40.000, dr. Rá,só Laljosné 25.000,
Egey Szilárdné 25.000, Rév N. 20.000, R. Berts Mim!
10.000. 5chneller testvérek 20.000, Gábris Ilanka 10.00b,
özv. lovag Guetman Lajosné 10.000, özv. Bagi Pálné 5000,
Kónyi Lajosné 5000, azonkívül még sokan névtelenül
•kisebb-nagyobb adományokkal. Említést érdieméi még az
is. hogy R aschovszky Béláné, a hangversenyt követő tánc
alatt, saját tulajdonát képező nárcisz-csokor eladásából
m integy 160 ezer koronát juttatott a sajtó javára, kinek
ezen nemes cselekedetéért, valamint mindazoknak, akik
a hangverseny erkölcsi és anyagi sikeréhez hozzájárultak,
a vezetőség ezúton is hálás köszönetét mond.
A k i s p e s t i e v . e g y h á z május 4-én d. u. 4 órakor a ref.
templomban vallásos ünnepélyt tartott az ev. sajtó javára
következő műsorral: „Isten felséges adománya“ kezdetű
gyülekezeti ének elhangzása után megnyitó beszédet mon
dott M á té K á r o ly helybeli lelkész. Utána a polgári iskola
dalárdája énekelt D e m u th L a jo s tanár vezetésével. Az
ünnepély kimagasló pontjai voltak: 11. C la u d i Margin
hangversenyénekesnő szép éneke, k it K o p a Sámuel kisért,
orgonán és S z u c h o v s z k y Gyula fővárosi vallástanár ün
nepi beszéde, melyben az ev. sajtó jelentőségét méltatta.
Az ünnepélv a Himnusz eiéneklésével ért véget. A jö v e 
delem 510.000 K volt.
B ékéscsabán
a sajtó napi szónok dr. Kirchknopf
Gusztáv volt, ugyanő szólott a sajtónapi matinén is a
szép számú gyülekezethez Hamvas József, ny. főgimná
ziumi tanár helyett, akit betegsége akadályozott meg a
megjelenésben. Felejthetetlenné tette az ünnepet dr. Rell
Frigyes, fögimnázuimi igazgató, aki megnyitójában gyö
nyörűen fejtegette a művészet és vallás viszonyát. Mély
átérzéssel szavalt Krüger József. Pompás melodrámával
szerepelt a leányegylet énekkara. Az offertorium 923.000
korona. A leányegyleté 2 millió.
K e c s k e m é te n a sajtónap délelőtti szónoka Sárkány
Béla főesperes-lelkész volt, áld mélyen szántó, az evangéliomva támaszkodó igazságokban gazdag képet vetett
a sajtó szükségességéről és feladatairól a hívek elé. A
délutáni vallásos estélyen, amikor az ev. templomot tel
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jesen megtöltötte a váró? minden rangú, rendű és fele
kezetit lakossága, dr. Rásó Lajos, a L.-S/. h.-elnöke be
szélt meggyőző erővel az ev. sajtó hatalmáról. Beszélt a
sajtó leikéről dr. Kirchknopf Gusztáv. Megnyitó beszédet
mondott .Sárkány Béla főesperes. A három angyal szóza
tát az Ember tragédiájából mesteri kidolgozással Tilczer
Nóra énekelte, harmóniumon kisért-e Szarka Jenő. Han
del Largóját ragyogó művészettel Molitorisz János ur
adta elő. Dawis F. M. ..Jézus vezesd a gyermeket“ e. karát
az alig nehány hónapos egyházi énekkar mutatta be. árnál
téve bizonyságot, hogy a kecskeméti egyház benne egy
hatalmas egy házépítő tényezőt nyert. Kirchknopf dr.
imája fejezte be az ünnepséget, melynek végeztével az
egyháztanács arra kérte testületileg a L.-Sz. központi ki
küldötteit. hogy jöjjön és rendezzen a L.-Sz. minél több
vallásos estélyt közöttük. Az offertórium 1.250.000 K-t
tett ki.
A ceglédi Luther-Szövétség május 11-én gyönyörű
vallásos estély keretében rótta le áldozatát az. evangélomi
■sajtó oltára előtt. A szép közönség egészen megtöltötte
a templomot, s a hatalmasan égre törő közének után a
gyülekezet 'lelkipásztora, Törteli Lojos áhitatós imában
olvasztotta össze a lelkeket. Utána Kapi: Ezrek ajkán
egy szívvel c. éndket adta elő a gyermekkar Kiszety Já
nos tanító szakavatott kézzel való betanításában. Majd
dr. Csengődj/ Lajos tartott előadást az evang. sajtó fel
adatairól. Azután Kapi: Zeng az ének c. éneket adta elő
a kiváló vegyeskar lélekbemarkoló erővel Mayer József
tanít á vezénylésével. Keresztúri Zsófia mélyen át érzett
szavalata után közének fejezte be a minderfképen sike
rült ünnepélyt. — Az evangélium ceglédi híveinek a
Luther-Szövétség zászlója alatt tömörült tábora Haerter
Károly elnök vezetésével épen e napon is bizonyságot
tett arról, hogy egyházunkban őserök buzognak, antik
csak az alkalmat és módot várják, hogy a megillető he
Ivet társadalmunkban elfoglalhassák.
iFolytat juk.)
l » M »t
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A felvidék evang. egyházi életéből.
A felvidéki egyházi élet homlokterében az ottani
cv. egyháznak az u. n. cseh-testvér egyházhoz való
viszonya áll. Egyes csehszlovákok ugyanis, élükön
Zoch püspökkel és Fajnor esperessel, már régóta
a felvidéki ev. egyháznak és
cseh-tewtvér egy
háznak uniójára törkazenek. Ez ellen maguk a tót
evangélikusok főbb egyházi és világi emberei is
nagy számmal tiltakoznak, mivel a két egyház hitvalla-beli megegyeznie lehetetlen és nyilvánvaló az
unió csehszlovák politikai tendenciája«
A cseh-testvér egyház ugyanis elsősorban po
litikai színezetű egyház, amennyiben főlpg politikai,
cseh- nemzeti törekvések hozták létre. 1918-han, az
összeomlás után keletkezett a cseh ev. és a jóval
nagyobb számú reif, egyházak egyesüléséből. (A
csehországi német evangélikusak külön szervezked
tek.) Ennek az egyesült, egyháznak azonban úgyszól
ván semmi hitvallási megalapozottsága nincs, amenynyiben sem az ágostai, sem a helvét hitvallást el nem
fogadta, hanem csupán a cseh-ímorva atyafiak
1662-iki Amsterdamban kiadott hitvallását, de ezt is
csak nagy általánosságban, mert, amint egyik vezető
emberük kijelentette, őket ez sem köti. Tulajdon
képen Húszhoz térnek vissza ,de őt sem annyira mint
vallási reformátort, lmnem inkább mint cseh nemzeti
hőst tisztelik és dicsőítik. llyenmódon mintegy cseh
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nemzeti vallást akrnak termteni. Maguk a csehek,
noha számbelileg kevesebben vannak, ezeknek az
elveknek, főleg a Husz-kultusznak az elfogadását kí
vánják az unió feltételéül.
Az unió tehát a felvidéki ev. egyházra nézve á
sajátos lutheri tipus megtagadását jelentené s mégis
vannak, akik a „hithü“ ev. lelkész és theol. tanár
(Osusky Sámuel) nyolc, a r. kath. egyházból kitért
egyént a cseb-testvérek egyházába vett fel. A múlt év
szeptemberi* n Prágában rendezett ,,csehszlovák
evangélikusok“ nagygyűlése is az uniót propagálta.
(Az unió hívei u. i. a cseh-testvér egyhazt is evan
gélikusnak nevezik csupa politikából.)
Mindazonáltal nagy az ellenhatás az unióra való
törekvés ellen maguk a tótok réazóről is.-u magyar
egyházakat nem is számítva, mivel azokat folyton
politizálással vádolják, igy ebben a kérdésben is.
A felvidékre bevándorolt csehek közül a cseh-testvér
egyház hívei külön egyházakban szervezkednek.
Néhol azonban, mim pl. Körmöcbányán, az ottani
ev .egyháznak teljes jogú tagjai (de nem hívei) akar
tak lenni, ezt azonban az ottani lelkész miatt az ev.
egyház keretébe nem tartozóktól, megtagadta
Ilyen viszonyok mellett, ha a cseh barát unionisták tovább erőszakoskodunk, könnyen lehetséges
hogy a felvidéki ev. egyházban >zakadás áll be. A
csehszlovák politika az egyházba is behatolt.
Hogy mennyin* szivükön viselik a felvidéki
csehszlovák egyházi vezetők -íz ev. egyház sorsát,
és jövőjét, eléggé jellemzi iskolapolitikájuk, mely
nek eredménye az öszes ev. középiskolák államosí
tása, mivel szerintük az állam eléggé gondoskodik
a ..hazafias“ szellemű nevelésről s igy az iskolák az
egyháznak fölöslege* terh«*t jelenteitek. Evangélikus
keresztyén szellemű nevelésre nekik már nincs szük-égük. A csehszlovák politika a fő.
Szomorú a lelkészség állapota is- Minthogy 20
lelkész! állás betöltetlen, theológus pedig a nagv
toborzás dacára, i* kevés van
Mivel állandóan
kisént az egyház és állam szétválasztása, a lelké
szek legnagyobb része* koldusbotra jut. A lelkészek
nagy járulékokkal vaunak megterhelve. Ha valóra
válik Zách püspöknek legutóbb előterjesztett javas
lata a lelkész gyermekeinek neveltetése tárgyában,
akkor a legkisebb jövedelmű lelkésznek is évi 860
cseh korona járulékot kell fizetnie, holott a legutóbb
megüresedett rozsnyói lelké*szi állásra való pályázat
kiírásánál a lelkész egész évi összes jövedelme 3000
koronában volt feltüntetve. Jellemző, hogy' az ev.
miniszter egyszerűen törülte a zsinati törvények ama
pontját, mely az ev. egyháznak a lelkészek fizetés kiegészítését illetőleg az alkumnál szemben támasz
tott igényéről szól.
A megüresedett rozsnyói lelkébzi ál kis betölté
sénél egyébként zavarok támadtak. Az egyház kiirta
ugyan a pályázatot, de felszólította Szkalos Emii
vailástnnárt pályázata benyújtására. A hívek egyhan
gúlag mellette foglaltak állást, de Jánoska püspök
minden indokolás nélkül törölte őt a pályázók kö
zül. A* rozsnyóiak ebbe bele nem nyugodtak s a
választást nem akarják megejteni mindaddig, inig a
püspök intézkedését visza, nem vonja. Lelkesedés
sel kitartanak Szkalos Emil mellett, akit magyar
sága miatt már amúgy is eléggé meghurcoltak. Kí
váncsian várjuk a további fejleményeket.
Felvidéki.

Lapreklaraáclók, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége címére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendők.
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Kant-emlékünnep Königsbergben
Április 22-én volt kétszáz éves évfordulója,
Kant Imanuel, a korszakalkotó német filozófus szü
letésének. A tudós jóformán egész életén ki sem
mozdult a \ szülővárosából, Königisbergből, aliol
1804-ben, február 12-én ihalt meg. Munkássága, mely
a tizenkilencedik század matematikai és természettudományos gondolkozásának alapját vetette meg,
örök dicsősége marad nemcsak szülővárosának,
amely most nagy ünnepség keretében uj siremléket
állított neki, hanem az egész civilizációnak. A sír
emléket április' 22-én leplezték le nagy ünnepség
gel. Az emlékünnepen Harnack tanár mondott nagy
szabású emlékbeszédet, amelynek elhangzása után
leleplezték a művészi síremléket, Lalios königsbergi tanár alkotását
A nevezetes évforduló alkalmából a königsbergi
egyetem ünnepélyes ülést tartott, amelyen a biro
dalom és a külföld többszáz tudása vett részt A
vendégeket JJckeley, az egyetem rektora üdvözölte
és kijelentette, hogy az egyetem nem ünnepelhette
másként Kant születése napjának kétszázadik év
fordulóját, minthogy az egész kulturvilágot az óceá
non innen és túl meghívta az ünnepre. A szónok
Kantot úgy aposztrofálta, mint az emberiség nagy
vezetőjét és a mélyenjáró okfej tőjét mindannak,
ami az emberiség kulturális cselekvését meghatá
rozza. Ennek az ünnepnek mindazok ünnepének
kell lennie, akik egyetértenek abban, hogy a német
gondolkozás, a német alaposság, ia német lelkiisme
retesség, a német éleselméjűség, úgy, ahogy azok
Kantban kicsúcsosodnak, nem mellőzhető értékek a
haladás hitét valló emberiség számára. Ezután
Goedecke-Meyer, a bölcselet tanára, a königsbergi
egyetemen világított rá Kant mély és tártós hatására
egészen a mai időkig, amelyben felébredt a meta
fizika iránti élénk szükséglet. Bölitz porosz tudo
mány és művészeti miniszter Kant nevelői képét vá
zolta és kimutatta, hogy ujult meg az évszázadok
kal ezelőtt lesülyedt Poroszország a bölcselők szel
lemében.
Becker tanár államtitkár a jelenkor oktatási
válságát fejtegette, hogy kimutassa, mit jelent Kant
éppen a jelenkor számára- Hála a nagy bölcselőnek,
a imái eruptiv világnézetű mozgalmakkal szemben
módunkban van a helyes kritikai álláspontot elfog
lalnunk anélkül, hogy ezáltal elvesztenők rokonszenvünket a mai idők szellemének mélységéből ki
emelkedő mérhetetlen világnézeti mozgalom iránt.
A kritika és a tisztelet a két sarkpontja a kanti
filozófiának. A józan ész kritikája, amely tőle szár
mazik, minden időkre megadta megrendithetetlen
alapját a tudományos megismerés módjának.
Azután még a német és külföldi tudományos élet
számos képviselője mondott beszédet.*
Spezialitások: fo g h ú zás, íogtöm és, fo g tisz titá s. L a p u n k olva
só in ak o/o en g ed m én y ,
intézet nyitva : 9 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 tis t

FENYVESIMENYHÉRT
I X .,

R á d a y -u .

5.

C a lv in -té r .

F a l u r a kis számú családhoz házvezetőnő kerestetik
* ** _ ® hi az összes háziteendőket egy cselédleány
segítségével elvégzi. Az állást elnyerni akarók fordulja
nak Dr. Hegedűs Bélához, Mezőberény.
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EGYHÁZI ÉLET.
Olvasóinkat kérjük annak tudomásul vételére, hogy
az előfizetési dijakat 12 ezer koronára emeltük fel, az
egyes szám árát pedig 1000 koronára. E felemelést szük
ségessé tette és indokolja a nyomdai munkások bérharca
következményeként felemelt uj munkádig és a papírárak
folytonos emelkedése. Kérjük arra is előfizetőinket, hogy
előfizetési dijaikat a lelkész uraknál fizessék be, akik
pedig lesznek szívesek az igy összegyűjtött pénzeket ezer.
kesztőségünkhöz eljuttatni. Arra is kérjük t. előfizetőin
ket, hogy minden pénzküldeményüket még 500 K-v-al
emeljék fel, mivel 500 K-t kell fizetnünk a levélhordónak
akár 3. akár 100 K-t kézbesít ki egy utalványon. Ha tehát
többen egy utalványt használnak fel az előfizetési dijak
beküldésére, akkor a kézbesítési dij terhe a dijak beküldői
közt eloszlik és kevesbedik. Felesleges költségkímélés
céljából ajánljuk és kérjük ezt. Ha pedig csekket vagy
utalványt tőlünk várnak az előfizetők, úgy a 12 ezer ko
ronás neyedévi előfizetés a lap előállítása körüli költsé
geinket nem fedezi. Hisszük pedig, hogy k. olvasóink
ezen postaköltségeket nem sokalják.
f Kaas Ivor. Kaas Albert bárót, a L. Sz. országos
elnökét, nemzetgyűlési képviselőt, mély gyász érte.
2 éves bájos, okos, kékszemü, szőkefürtü egyetlen fiacs
káját hiába ápolta hű párjával önfeláldozóan, érte imád
sággal is ostromolta az eget. A folyó hó 7-re virradó
éjszaka tüdőgyulladás győzedelmeskedett a féltett élet
felett. — A kerepesi temetőben vetettek a pici testnek
virágos ágyat a feltámadás reménységében, mig a lelke
visszatért oda, ahonnan édes emlékek csillagfényeis sugárszárnyakon mondogatja a bánatosnak: jobb nékitek,
hogy én elmentem. — Elnökünk • mérhetetlen fájdalmát
Raffay püspök enyhítette a legszebb vigasztalás eleven
igéivel, melyek abból az evangóliomi igéből nőttek ki,
melyet elnökünk hite választott ki bibliánkból. Az O. fiSz. részvétét azok a virágok fejezték ki, melyeket a Szö
vetség igazgatója helyezett a kicsi ravatalra, mint a legőszintébb együttérzésünk és mint azon nagy hitünk bi
zonyítékait: „Az Ur előtt- drága az ő kedveseinek halála.“
Harangavatás Tordason. Lélekemelő ünnepély folyt
le husvét második ünnepnapján e jól nevelt éls fe
gyelmezett fehérmegyei egyházközségünkben. E na
pon avatta Balogh I. esperes a Walser-cégnél Buda
pesten Podhraczky J. lelkész példás buzgólkodásából -és hívei igazán „példa nélkül álló“ áldozatkész
ségéből 9 millió költségen szerzett azt a két haran
got, amely Martonvásárról az eső elől menekülve,
Hoffmann R. felügyelő házán át a következő virágvasárnapon bandériummal ki sár ve került a to
ronyba. A környék hü evang- népe, intelligenciája
és a Dreher-uradalom tisztviselőkara által is .zsúfo
lásig telt templomban dr. Szlávik M. nyug. theol.
tanár oltári imája és az esperes buzdító hazafias vo
natkozásokban is gazdag és tartalmas beszéde után,
nemkülönben a Pontőr B. kántortlanitó által vezetett
és igazán hálás elismerésre érdemes vegyes ifjúsági
kar kettős éneke (Erőis vár . . . és Csendülj, kondulj . . .) után a helyi lelkész hatalmas alkalmi szó
noklata egymásután szólaltatta meg elsősorban be
vont ütővel a hősök emlékére, azután pedig tiszta és
teljes érces hangúkon kegyelmes Istenünk dicsőiségére az uj harangokat. Kevés olyan könnyekig meg
ható pillanatot éltünk át az életben, mint e példás
buzgóságu gyülekezet harangavató ünnepi isten
tiszteleten, amelynek már belsőleg tiszta és díszesen
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felvirágzott temploma és szép éneklési módja is
igazolja, hogy hü vezérek és gondnokok szolgálják
annak anyagi, főleg vallásos erkölcsi ügyét. Az is
tentisztelet Bartsch I. felügyelő elnöklete alatt díszközgyűlés követte, amelyen a lelkész az adakozók
hosszú névsorát olvasta fel. A harangokra való gyűj
tés tulajdonképpen már 1917-ben indult meg, de
csak tavaly gyűlt össze teljes összegé-ben. A siker
után felbuzdulva, mihamarább a templom külső re
noválása fogja követni. Ext szolgálta a Hangya
épület udvarán a falu ifjúsága által igazán szépen
és összhangratosan délután sikeresen előadott Csiteféle „Legény furfangja“ cimü népszínmű is, mely 1
milliót eredményezett- Ennek betanulása és előadása
a lelkész és neje buzgólkodását dicséri. A falu ifjú
ságának énekkara által előadott Hymnusz is, a
templomi egyházi énekhez hasonlóan Pöntör kántortanitó eredményes fáradozását dicséri. A népszínmű
nek egyes alakjai városi helyeken is megállanák
a helyüket. A kettős ünnepélyen a dunáninncni egy
házkerület szeretve tisztelt é« áldozatos buzgóságu
felügyelője dr. L. Kéler Zoltán és fia Bertalan is
megjelent, kit a lelkészlakon az ebéd alkalmával
a lelkész az esperessel együtt melegen üdvözölt.
Résrtvett az ünnepélyeken a lelkész apósa is;
Danykó I. szarvasi igazgató-tanitó személyében.
Sok falusi gyülekezetünk példát vehetne a tordasi
lelkész, tanitó és hü népük egyházias buzgóságából
és áldozat készségéből. Vivant sequentes! Van méig
falusi népünkben is evang. keresztyéMiség és buzgó
egyházi élőt!

Gömüri.
Geduly H. püspök Debrecenben. A debreceni LutherSzövetség március 30-án sikerült vallásos estélyt
tartott, melyen megjelent Geduly H. püspök és dr.
Zelenka L. kerületi felügyelő is. Geduly püspök „Az
Isten országa politikája“ címen tartott főpásztorhoz
iliő hatalmas előadást, a zene- és énekszámok meg
felelő keretet nyújtottak a magas színvonalú ceté
nek. Az offertorium 204 000 korona volt. A német
egyházaknak a karácsonyi gyűjtés*™ kívül újból
250.000 K-t juttattak a hívek.
Győry Loránd Debrecenben. Virágvasámapján ün
nepe volt Debrecennek. Az egykori pesti költő-pap
fia Győry Loránd v. füldmivelésügyi miniszter tar
tott „Virágvasárnapunk ma" címen építő, buzdító
előadást. Az egyházi éh*t különböző kérdéseit fel
ölelő előadás a nagyszámú müveit hallgatóságra
mély benyomást tett. Az előadó azzal a jóleső tudat
tal távozhatott, hogy «zép és nemes munkát végzett.
A hallgatóság pedig szeretettel és hálával gondol a
nagynevű előadóra. Több világi jelesünk is követ
hetné nemes példáját.
Ócsán böjt 4-ik vasárnapján lélekemelő istentisztelet
keretében nyilvánult meg a protestáns testvériség.
Az ott élő evangélikusok az ócsai ref. egyház lel
késze Perjessy Károly és a nemes presbyterium
óhajára Krón Ferenc gyóni lelkész és az énekkar
Szvorényi Pál kántortanitó vezetéke mellett délutáni
istentiszteletet tartott. A (történelmi nevezetességű
templomot a hívek teljesen megtöltötték. Perjesey
ref. lelkész megható imája után az énekkar eléne
kelte „Templomodba, hajlékodba“ kezdetű éneket,
m^jd Krón gyóni lelkész „Kezdetben vala az ige“
textus alapján elmélkedett a diadalmas hitről. A be
széd után felhangzott az „Erős vár“, a hatalmas
templomot (megtöltötte a nógyeskar fegyelmezett,
változatokban gazdag pontos éneke. Az ima végez
tével meglépett hazánkért szállt énekünk az égbe
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„Isten áldd meg, védd hazánkat“ gyönyörű előadásá
val zárult a megható áldozattétel. A két protestáns
tastvéregyház « szép találkozása mély nyomokat ha
gyott még a más vallásunk lelkében is.

Szeretctvendégség a székesfővárosi ev. rendőrök
számára. A Deák-téri Luther-Szövetség páratlan agilitása
ezt is összehozta f. hó 7-én. 133 ev. rendőr és 27 rend
őrtiszt tett eleget György Loránd elnök meghívásának,
aki mögött püspökünk fáradhatatlan élettársával az élen
tv. nőink legjava és leányegyletünk buzgó tagjai fára
doztak a siker érdekében. Délután 5-re rendőrökkel telt
meg a polgári ieányikola díszterme. A azeretetvendégség a „.Mint a szép hűvös patakra“ kezdetű korállal kez
dődött. Majd D. Raffay püspök inagaaszárnyalásu imája
fejezte ki az összejövetel célját, melegítette egymáshoz
és vitte az igy eggyé lett sziveket kedves áldozatként
a szeretet szárnyán Istenhez közelebb. — Győry Dóráiul
ny. miniszter Mk.13, 33—37 alapján Írást magyarázott.
A vigyázáshan rejlő isteni tőrvényről szólott. Szavaiból
a nagyapja fenkölt szelleme és apja mélyenérzü lelke
ln-szélt közvetlenül, pazar gyönyörűséggel a rendnek
őreihez. Lorsch Lajos, a Deák-téri szövetség titkára
szavalt (ábrányi „Keresem az Istent“ c. költeményét.) A
l.ntlieránia gyermekkara énekelt ezután néhány bájos
dalocskát Mcndöl karmesteri rátermettségének újabb bizonyságaként. Adám Vilma mély átérzéssel előadott sza
valata után Balázs-nótákat adott elő a szerző, aki fővá
rosunk rendőrtanácsosa, Szeszlér Hugó fökapitánvhclyettes pompás zongorakisérete mellett. Nádossy Imre
országos főkapitány tolmácsolta — a szeretetvendégség
végén — a székesfővárosi rendőrség köszönetét a ven
déglátó szövetségnek, a siker érdekében íáradozóknak
és az előadóknak. Hisszük, hogy a Deák-téri L. Sz. ez
zel a belmissziói ténykedésével nemcsak egy szép köte
lességet végzett, hanem Isten országának határait egy
eddig teljesen elhanyagolt térre tolta előre, amikor lel
keket nyert meg Isten számára és az evangélium erejét
vitte azok szivébe, akik vigvázói az utca rendjének és
liáztengerünk nyugalmának.
Nagyszabású templomi ünnepéllyel gazdagította az
ifjú és hitbuzgó magyaróvári gyülekezet eddigi templomi
hangversenyeinek sorozatát f. évi április hó 6-án. Az
egyház Elnökségének meghívására a Luther Társaság
képviseletében megjelent Kapy Béla püspök és dr. Ko
vács Sándor egyetemi tanár, akiket a gyülekezet me
leg vendégszeretettel fogadott. A délelőtti istentisztelet
keretében dr. Kovács Sándor mondotta az ünnepi l>eszédet János ev. 4. fej. 34. v. alapján. Megragadó mó
don fejtette ki, hogy nemcsak az egyes ember, de a
nemzetek és egyházak életében sincs magasabb hivatás,
mint Isten akaratának teljesítése. A történelem-bölcse
let mélységeiben járó szentbeszéd maradandó hatással
volt a templomot zsúfolásig megtöltő hallgatóságra.
Délután pedig a templomi ünnepély a következő pro
gramúi mellett folyt le: 1. Böjti gyermekkar. 2. Irásmagyarázatot tartott Szűcs Sándor elkész. 3. D‘Amicis:
Egy bölcső mellett. Szavalta: Nagy Imre gazd. akad.
balig. 4. Allessancho Stradella: Ima. Énekelte dr. Száhlender Ferencné. 5. Ünnepi előadást Kapy Béla püspök
tartott. 6. Cozelli: Adagio. Előadta a gazdasági akadémia
ifj. zenekara. 7. Végül gyűl. közénekkel fejeződött be
a lélekemelő ünnepély.
Az ünnepély legkiemelkedőbb pontja természetesen
Kapy Béla püspök előadása volt, melyet nemcsak a vá
ros, de a környék intelligenciája is eljött meghallgatni,
úgy hogy a gyülekezet szép temploma — mint már
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annyiszor — ezúttal is igen kicsinynek bizonyult. A
mindvégig lebilincselő előadás gerincgondolata a bünbánat és töredelem volt, mint amelyre legégetőbb szüksége
van összetolt és desolált társadalmunknak. Mert csak a
bűnbánó nemzetek léphetnek a megújulás, a felemelkedés
útjára. Fájdalmasan állapította meg a főpásztor, hogy
a mai nemzedéket irányitó eszmék között épen ez nem
szerepel. Költő, politikus alig ad hangot a bünbánat és
megtérés szükségességének. Magyar és idegen törté
nelmi visszapillantással utalt arra, hogy valahányszor
egy nemzet tragikus korszakot él meg, mindig a bün
bánat és töredelem mélységein át tudott felemelkedni.
Az ünnepély végén a főpásztor áldást osztott a je
lenvoltakra. A tempomi estén szeretetadományokból
több mint félmillió korona gyűlt össze, amit az ínséges
német lelkészcsaládok felsegitésére ajánlott fel a gyü
lekezet csekély viszonzásául annak a nagy hittestvéri
szolidaritásnak, amelyet a múltban a német protestan
tizmus részéről az évenként nyújtott Gusztáv Adolfegyleti segélyben Magyaróvár élvezett.
A békéscsabai Ev. Luther-Szövetség a böjt folyamán
minden csütörtökön liturgikus istentiszteletet tartott.
Azonkivül az evang. öntudat ébrentartására minden
vasárnap délután vallásos estélyeket rendezett- Ilyen
vallásos estélyt tartott e hó 13-án is, amelynek kima
gasló pontja volt dr. Kovács Sándor egyetemi tanár
előadása, aki a keresztyén egyház fejlődését fejte
gette hatalmas előadás keretében, mindvégig lebilin
cselvén a hallgatóság figyelmét. Mindegyikünk meg
érthette magats szárnvalásu előadásából azt, hogy
könnyebb egy fellegvárat elképzelni, mint keresz
tyén egyházat Krisztus tiszta evangéliuma nélkül.
Az estélyt az evang. iskolák gyermekkara nyitotta
meg s ugyancsak az zárta be Bohus László ev. ta
nító vezetése mellett. Gyönyörűen énekelték a szebbnél-szebb böjti Chorálokat. Dicséret illeti úgy a ta
nítót, mint a gyermekeket. — Korossy Magda urleány Arany „Ráchel“ siralmát adta elő kiváló ki
dolgozásban, méltó taps és elismerés mellett. Ugyan
csak miagával ragadta a közönséget Veres Imre
Tompa M.-nak „A kisértő“ c. költeményének' elszavalásával. Úgy az alakja, mint arcjátéka, hangmo
dulációja teljesen kifejezésre juttatta azokat az ér
zelmeket, gondolatokat, melyeket a költemény ma
gában rejt. — Botvanszki Jánosné úrnő Linder
László harmonium kísérete mellett gyönyörűen éne
kelt. Róla is az elismerés és a köszönet hangján
szólhatunk, hiszen mindenkor készségesen támogat
nehéz munkánkban, annak dacára, hogy nem is egy
házunknak tagja. Péterfy Károly „Erzsébethelyi“
dalárdája Kapy Gyulának „A mélységből küldöm
sóhajom“ c. darabját adta elő a közönségnek han
gos elismerése mellett. Kérjük őket továbbra is a ki
tartó munkára. — Az Evang- Egyházi Zenekar Saguly József karnagy vezetésével Schumann „Träu
merei“^ át olyan kiváló összhangban adta elő, hogy
a közönség osztatlan tetszése mellett meg kellett azt
ismételnie. Az offertóriumról sem feledkezhetünk
meg, mert az a négyszázezer korona is hangos tanú
bizonysága annak, miszerint evang. közönségünk
honorálja fáradozásainkat s költségeink fedezésére
összeadja a szükséges összeget. A szereplőknek és a
közönségnek is köszönetét mondunk fáradozásaikért,
áldozatkészségükért s egyházunkat továbbra is Isten
kegyelmébe ajánljuk.
Lelkészértekezlet. A budapesti evang. lelkészi és val
lástanári kar május hó 2-án, Broschko G. A. esperes
elnöklete alatt értekezletet tartott, amelyen Algöver An
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dor építő és szép bibliamagyarázata után dr Csengődy
Lajos lelkész Írásba is foglalt tartalmas és körültekintő
előadást tartott az evang. egyház fegyelméről.
Az értekezlet felkérésére, Raffay püspök hozzászó
lása és többek eszmecseréje után, Csengődy konkrétebb
alakban fogja a jól átgondolt kérdést egy közelebbi ér
tekezleten tárgyalni. Lapunkat szívesen bocsátjuk ren
delkezésére mindazoknak, akiknek erről a valóban ége
tővé vált egyházfegyelmi kérdésről érdemes mondani
valóik vannak.
Az értekezlet további rendjén, a sajtónap sikere,
iránt intézkedő püspöki^leirat kapcsán, lapunkat Majba
és Lombos lelkészek egy klikk lapjának igyekeztek meg
bélyegezni és azzal vádolták meg, hogy olyan cikkeket,
melyekben az igazságot személyektől nem lehet elválasz
tani, nem közlünk. Állításaikat olyan példákkal igazol
ták, melyek a legkülönösebb és a megboldogult papita
nács idejében általános tónussá vált hangokat váltottak
ki. Hogy ilyen levegőben kirobbanhatott olyan kijelentés
is, mely a püspöki leirattal, persze az egyháztanácsra
hivatkozva, kereken szembehelyezkedett, azon lehet
csodálkozni, de nem lehet már változtatni. Ehhez ne
künk nincs csak annyi megjegyezni valónk: relata re
fero! Broschko esperes indítványát, hogy a lelkészi érte
kezletek minden alkalommal szeretetvendégséggel fe
jeztessenek be, amelyen jelenjenek meg a lelkészi és
vallástanári kar asszonyai is, Majba lelkész érvelésére
levették a napirendről.
Munkáskonferenciák Debrecenben. Május havában
három egymást követő szombaton munkáskonferen
ciai beszédek tartatnak a debreceni ev. templomban.
Folyó hó 17-én Farkas Győző lelkész „A munkás és
intelligencia viszonya“, 24-én Fábry Tivadar ev. tá
bori lelkész „A népjólét alapjai“ é.s május 30-án
Lábossá Lajos vallástanár „Nyomor és evangélium“
címen tartanak előadásokat.
Böjti esték. A diósgyőr-vasgyári fiókegyházban Yietorisz László az elmúlt böjti időben hetenként vallá
sos estélyt tartott.- Az április 9-iki estélyen közremű
ködtek: Marcsek János tokaji lelkész beszéddel, Zá
hony János énekel, Vietorisz László lelkész szavalat
tal; orgonán Baltazár Dezső játszott. A buzgó hívek
által látogatott esték igen szépen gyarapították a
Templomépitési Alapot.
Testvéri munka. Tokajban a két protestáns egyház
szép, testvéri együttműködéssel adventi ás böjti es
téket rendez. Adventben az evang. böjtben a ref.
templomban gyülekeznek hetenként a hívek az épü
letes estékre, melyen váltakozva működnek közre
ev. éis ref. lelkészek. A közösen rendezett esték fel
emelő és vonzó hatással vannak a hívekre.
Protestáns diákmenza. A Protestáns Nőszövetség a
magyar társadalom áldozatkészségének igénybevételével
protestáns diákmenzát létesít. E célból folyó évi már
cius hó 20-án népes gyűlésben, a budapesti protestáns
előkelő társadalom teljes részvételével megalakult nagy
választmány az ügyek vitelére intézőbizottságot és ügy
vezető elnököt választott. A pénzkezelést a Pesti Hazai
Első Takarékpénztár József-ferencvárosi fiókja végzi. A
felvételről a Nőszövetség, protestáns egyházak és Diákszövetség képviseleteiből alakult bizottság határoz. A
főzés ellenőrzését a nagybizottság kiküldött nőtagjai
látják el. A jogügyeket dr. Pálóczi Horváth Zoltán ügy
véd viszi. Megállapították a napi étlapot 6—7 ezer ko
ronás árban. A már felvett 150 főiskolai hallgató étke
zése április hó 27-én kezdődött. Gróf Ráday Gedeon
ügyvezető elnök kezdeményezésével s dr. Ravasz László
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közreműködésével a gyűjtés mér megindult. Gyüjtöivek széles körben bocsáttattak ki. Számit a nagyválasztmány a vidéki nagy gyülekezetek, társadalmi egye
sületek cs jómódú hívek adományaira. — Ezideig a kö
vetkező adományok érkeztek be: Magyar Rank
mil
lió, Boér Elek a Külügyi Társaság részéről 2 millió,
Magyar-Osztrák Rank 1 millió, Unitárius Szövetség 1
millió, Hollós Ödön. a Magyar Kereskedelmi Rank igaz
gatója 500.000, dr. Imre József egyet, professzor 500.000,.
Szabó Gyula föv. elöljáró gyűjtése 500.000, gróf Vigyázó
Ferenc 200.000, gróf Arz Nándorné 200.000, báró Prónay
Jozcfin 300.000, dr. Lipták Pál és nejo 200.000, dr. Darányi Ignác ny. miniszter 100.000, Okoliesányi Zoltánné
100.000, Szilasvsy Aladárné 100.000, Sigray Pál földbirto
kos 50.000, özv. Sombory Lajo^né 50.nnn, dr. Fáy Ala
dárné 50.000, dr. Csengev Gyula 10O.fKKí. Szemere Magda
35.000, Kranyzell Mklósné 10.000. X. Y. 25.000, Józan
Mikló'né 100000, I^ing Gizella 10.000 K.
Megemlítjük, hogy az első étkezést fápr. 27-én) a
választmány ünneppé avatta, amelyen megjelentek a vá
lasztmány tagjain kívül a budapesti prot. püspökök, a
kultusz- és népjóléti minisztériumok képviselői. Az étel
előtti imádságot Ravasz püspök mondotta. A hatalmas
megnyitó beszédet pedig a menza ügyvezető lelke: Pál*"raay Lenke, a kolozsvári m. kir. tanitónöképzö v. igaz
gatónője, Pálmav győri esperes-lelkészünk testvérhuga.
Kár, hogy evang. társadalmunk épen azon a napon csak
kevés kiküldöttel emelhette az ünnep fényét.
Beszámoló. A mezől»erényi II. kerületi egyházban
működő leányegyesület munkálkodásának advent
tól husvétig tartó időszakában minden vasárnap dél
után vallásos összejövetelt s minden szerdán kézi
munka délutánt tartott. A vallásos öszejöveteleken
felolvasások, bibliamagyarázat s szavalatok utján
igyekezett a vezetőség a vallásosság mélyítésére s
a vallási ismeretók terjesztésére, a kézimunka dél
utánokat pedig a szépérzék és ízlés fejlesztéi^ére, va
lamint megfelelő vallásos tárgyú irodalmi müvek
felolvasása tette hasznosakká. Ezenkívül rendezett az
•egyesület ádventben egy templomi ünnepélyt, kará
csony előtt kézimunka kiállítást, böjtben pedig két
nyilvános vallásos összejövetelt Ebben a komolv
munkában, amely jutalmul egyedül Isten jótetszésének a kiórd emlősét tekintette, az egyesület 00 tagja
megértéssel, nem lankadó buzgalommal vett. részt.
Dr. Gray Herbert előadása. A fővárosi egyetemi és
főiskolai hallgatóság kívánságára dr. Gray Herbert
skót lelkész, az angol keresztyén diákmozgalom tit
kára előadást tart május hó 20-án, kedden este 8
órakor IX., Lónyay-u. 4/c. alatti ref. főgimnázium
dísztermében (II. emelet) a következő tárgyról:
..Hogyan teremthet a diákság tij világot.“ Erre az
előadásra a müveit nagyközönséget is szívesen lát
juk. Az angol nyelvű előadást Victor János tolmá
csolja.
Adományok a Protestáns Orsz. árvaház javára. Bernáth István 20.000, Loksa Imre 10.000, Szilassy György
100.000, Kovácsy Jánosné 20.000, Csury István 10.000,
A répcelaki ev. egyház 3000, Standard Bank és Taka
rékpénztár 500.000, Gahnay Pál 100.000, gróf Arz Nán
dorné 100.000. Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár 100.000, Magyar Hitelintézet R.-T. 108.000,. Nyíregy
házai Takarékpénztár Egyesüet 10.000, Nometz Béla
15.000, özv. Szabó Józsefné 50.000. N. N. 30.000, Szabó
gmréné 10.000, Fekete Benő 50.000, Lipcsey Lajos 20.000.
A szécsényi ev. egyház 2000, Bachmanek Kálmán a
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Brocskó-alapra 500.000 koronát. Népjóléti minisztérium
25 kg. almát, Kesselhauer Olga 20 lisztet, Esterházy
Károly Amerikából 5 dollárt.
Kimutatás az 1924. április 10-ikl Lutherania hang
versenyén teljesített felülüzetésekről. Szent mihál vi Tibor
500.000, Tolnay Kornél 100.000, Flodere-r Vilmos
100.000, (Ír. Raffay Sándor 75 000, Fuszek István
55.000, dr. I/grády Ottó 50.000, Engel Ferenc 50.000,
Illés Ijctjos 45.000. Gyuris Ilonka 40.000, Knuth Ká
roly 40.ÍHK), Sztolár Gyula (Békéscsaba) 35.000, Wiogmnjui Adél 30.000, dr. Hegedűs-Szlovák N. 30.000,
Mátyásy Tivadar 30.000, Gutmann Emil 20.000,
Mayer Mór 20.000, Berger Ede 25.000, Zlinszky B*’.iné- 20.000, Simon Ignác 20000, Lengváry Juci
20.000, Döbrentóy Károly 20.000T N. N. Lengváry
Juci utján 20.000, Kím Kovácsnő 15.000, Benko Vil
mos 15.000, Groiber Oszkár 15.000, Lugogsy József
11.000, Stirling Ferenc 10.000, Rajkó vies Milicia
10.000, Pondelck Józwef 10.000, vitéz Haies Károly
10.000, RéBMÍBOvnky Ferenc 10.000, Rengi bauer N.
10.000, N. N. 10000, Méhnert Ernöné 10.000, Varga
Endréiké lo.ooo, Kovács Sándor 10.000, Harc Irén
10.000, Kengyel Vilma 10.000, Mátyás Gusztáv né
7000, Hoffer Imre 0000, Schindler Alajosné 0000,
Kovácsy Béláné 0<HK), Holbik István 5000, Wachtel
Ernő (Sopron) 5000, dr. Rásó Lajos 5000, N. N.
5000, dr. Schnitz Oszkár 5000. Neszvadba N. 5000,
Kosa Irén 5000, Olejók Gy. 5000, dr. Schulek A.
4000, Engelhartk. Ferenc 4000, Maricsek Mária 3500,
HIttig Lajos 3000, Balassa István 3000. Bachmanok
Kálmánné 2000, Bccht Albert. 2000, Csehi Imre 2000,
N. N. dr. Csengödy I-ajos utján 2000, N. N. dr. Csengődy Lajos utján 2000 korona, összesen 1,625 500 K.

Végre egy lépés a lutheránus bank télé. A reformá
tus testvérek most tolmroznak egy „Országos Reformá
tus Alapítványi Egyesület Rt.“-ot, más szóval: a ..Re
formátus bank“ érdekében. Bár mi még távol állunk
ilyen etikai alappal is biró gazdasági erőinket összefogó
egyesüléstől, mégis történt már egy lépés e felé is. Az
esperes urak és ezek utján a lelkész urak az alábbi fel
hívást kapták meg, melyet ezennel ajánlunk egyházunk
minden tagja szives figyelmébe.
„Régi óhaja egyházunk tagjainak, hogy a főváros
ban evang. vallásit szakférfiúk vezetése alatt álló meg
hízható pénzintézet közelebbi kapcsolatba lépjen egy
háztársadalmunkkal. Sőt közgyűléseinken az utóbbi
években gyakran nyilvánult olyan felfogás is, hogy egye
nesen a hivatalos egyháznak kellene olyan pénzintézetet
alapítania, amely egyrészről az egyházi alapítványok,
alapok és átmeneti tőkeösszegek kedvező gyümölcsöztctését tenné lehetővé, másrészt egyháztársadalmi egyesü
leteinknek működését önzetlenül megkönnyítené.
Sajnos, az utóbbi megoldás — részben ma érvényes
alkotmányunkra való tekintettel — ma még nem remél
hető. Azonban örömmel állapítható meg, hogy a „Magyar
Rank és Bizalmi Részvénytársaság“, mely Budapesten
már ötödik éve s jelenleg 100 millió K alaptőkével mű
ködik — egyházunk közéletében is szerepet játszó fér
fiak vezetése mellett — készséggel vállalkozik arra, hogy
egyháztársadalmi intézményeinket önzetlenül szolgálja,
másrészt az evang. hittestvérek megbízásainak a legelő
nyösebb feltételek mellett szolgálatára álljon.
A nevezett bank jelenleg alaptőkét emel, üzleti tevé
kenységét kiterjeszteni törekszik s ez alkalomból első-
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sorban az evang. közönség számára hajlandó fentartani a
kibocsátandó uj részvények jegyzését.
Ugyancsak készséggel vállalkoznék arra is, hogy ev.
vezetés, illetve befolyás alatt már működő v agy alaku
landó vidéki pénzintézetekkel kapcsolatot (affiliatio) lé
tesítsen, amint ezt a múlt évben már három vidéki ta
karékpénztárral tette.
V égső célja az, hogy fokozottan tőkeerős vállalattá
fejlődve, annak idején esetleg a hivatalos egyházzal való
bankszerü kapcsolatot is felvehesse.
A bank igazgatóságának élén dr. Mikler Gusztáv,
volt zólyomi egyházfelügyelő ügyvéd és takarékpénztári
ügyész, továbbá dr^ Mikler Károly ny. jogakad. dékán,
egyetem i m. tanár állanak. Az intézet — ezzel is kife
jezésre juttatni óhajtván evang. jellegét— telephelyét
múlt év őszén a Budapest Deák-téri ev. egyház épületébe
(Kammermayer Károly-utca 8. sz.) helyezte át. Minden
m egkeresés ide intézendő.“
Fenti sorokhoz nem Írunk magyarázatot. Világosan
megmondják, hogy miről van szó. Mi hisszük, hogy ez
nem lesz pusztában elhangzó szó. Csak arra ajánlkozunk,
hogy szívesen közvetítünk és adunk érdeklődőknek bő
vebb felvilágositásokat.
A pesti magyar egyház „Tabitha“ nőegylete javára
vi rág vasiír napján gyűjtés volt a templomban. A gyűjtés
másfél millió koronát tett ki. Nem sok, hia a «élt nézzük,
m elyet ez az 'egylet szolgál ma, amikor mindig több lesz
azoknak száma, akiknek kellene az a Tabitha, 'aki iseglt
és ijesztő számban elfogynak azok, akik várják a Tabitha
kumit! De ezen a kevesen is legyen Isten áldása.
Kérelem. Teljesen egészséges és munkabíró 58 éves
ágost- h itv. evan g. fő isk o la i k ép e síté sű tanár, E rd ély 
ből m enekült ig a zg a tó , k i az 1923. év i X X X V . t.-c.
létszám csök k en tésén ek áld o za tu l esett, k in ek h a t
tagú család ja, három m ég továb b tanuló gyerm ek e
van, azon n ali alk alm azást k eres. E lv á lla l b árm ily
irodai, g y á ri felü g y e lő i, ellen őri, raktárnoki, k ö n y v 
tárnoki állást, n a g y v á lla la to k n á l a d m in isztra tív bi
zalm i m unkakört; e se tle g n agyob b ház
gondnok
fe lü g y e lő i (de nem h ázm esteri!) teen d ő in ek v é g z é 
sét, v a g y bárm ely rep rezentáló, bizalm i (m agán tit
kári, előad ói) állást, h e ly i n agyob b
n a p ila p ok n á l
korrektori v a g y k ia d ó h iv a ta li v e z e tő m unkakört. —A ján latok at, a m unkakör, és a fizetési fe lté te le k m e g 
jelö lése m ellett „ M e n e k ü l t i g a z g a t ó “ cím en lap u n k
szerk esztő ség e k ész sé g g e l továb b it.

Szerkesztői üzenetek
A s a jtó n a p r ó l s z ó ló t u d ó s ítá s o k a t a b e é r k e z é s ü k s z e 
r in ti s o r r e n d b e n k ö z r e a d ju k . N a g y o n k e v é s tu d ó s ítá s u n k
v a n e d d ig . K é r j ü k a l e k é s z é s ta n ító u r a k a t , h o g y b e s z á 
m o ló ik k a l n e k é s le k e d je n e k .

„Nincs elévülés becsület
dolgában“ c. cikküket a mellékelt bélyegek felhasználásá
val visszaküldtem a megadott címre, mig nézetemet — k í
vánságuk szerint — a szerk. üzenetekben közlöm. Cikkü
ket nem közöltem, bár abban a kir. Tábla tanácsának dön
tésére és arra hivatkoznak, hogy lapunk, mint egyháztársadalmi lap, most már az cl nem évülhető becsület ér
dekében álljon a purifikáló igazság oldaliára és ha n yíl
tan állást foglalt a gyúrói esetben, követelje most az egy
házi bíróság azonnali megmozdulását. Elhatározásom ma
T öbb

e g y h á z ta n á c s o s n a k .
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gyarázata, hogy nekem a legutóbbi lecke elég volt. Egy
lelkészi értekezlet azért ütött rajtam egyet, mert egy
klikk szolgálatában elhallgatom a valóságokat. Egy másik
helyről kifogásolták azt a jogot, mely merészelt m egjegy
zéseket fűzni egv főiskolai tanrendhez. A mai számban
is k ál váriáznom kell valamiért, ami teljesen távol állt
tőlem, de ami különben is csak eg y fatális tévedés és el
nézés folytán 'látott napvilágot. Tanácsom az, méltóztassék talán az illetékes egyházi főhatósághoz fordulni „fel
háborodásában“.
A kiadásért fe le lő s :

Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.

Pályázat jeligére
A Ceglédi Ipartestületi Dalkar választm ánya az egye
sület 25 éves jubileuma alkalmából pályázatot hirdet
„Jeligére“.
A jelige magyaros, eredeti, hatásos és rövid legyen.
28— 32 szótagnál többől nem állhat. D icsőítse a dalt, le
gyen vonatkozásban az irredentizmussal s amennyiben
lehetséges, Cegléd Kossuth-kultuszával. A pályadij 4
(négy) q búza értéke, m elyet a bíráló bizottság döntése
után ad ki a választm ány a legjobb abszolút becsű
műnek.

Pályázati határidő f. évi junius hó 21-ike.
A pályam űvek jeligés levélkével ellátva, az egyesü
let ügyvezetőjének, Beneda Pálnak (Cegléd, VIII., Czukor-utca 18.) küldendők.
A pályanyertes mii az egyesület tulajdonát képezi.
A bizottság a nem nyertes müveket és a zárt jeligés
levélkéket felbontatlanul megsemmisíti.
A nyertes „Jeligéd n ek megzenésítésére 6 (hat) q
búza értékét tűzi ki annak idején a választmány.

A Ceglédi Ipartestületi Dalkar választmánya.
Az irsai (Pestm.) evang. egyház kántortanitói állásra
pályázatot hirdet. Javadalom főbb tételei: háromszobás
lakás, 20 kát. hold föld, párbór, részben természetben,
részben pénzben körülbelül 60 hl. rozs, 2 öl fa. É rtékegy
ség: 60. A tót n yelv ismerete megkivántatik. Pályázati
határidő e lap m egjelenésétől szám ított. 15 nap. Pályázati
kérvények kellően felszerelve Evang. lelkészi hivatal
Irsa címre küldendők.
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orgona és harmóniumgyár B t.:
P É C S .
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K észít uj orgonákat es harmó- *
niumokat a legtökéletesebb rend- 3
szerben. Elvállalja orgonák át- 3
építését légnyomatu csőrendszer- *
rel, teljes javításokat, tisztitá- 3
sokat és hangolásokat.

Uj homlokzatsipokat a leg- •
rövidebb idő alatt készít.«
• MMMM»M»MM«MM«*»MM«»MMMMMMMM»«MM«

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

minden vasárnap.

Fömunkatnrs: Dr. CSENGÖDY LAJOS

E lőfizetési ér n eg y ed év re 12.000 K
E gyes szám ára 1 0 0 0 korona.
H ird e té si á r a k
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szerin t
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I. T h e s s a l. 5, 17—18.

A s a jtó

Szüli teleti imádkozzatok. Mindeulieu hálákat
adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus
által ti hozzátok.

A sajtó olyan, mint az anyaföld, vagy mint
a gyümölcsfa: izes és tápláló gyüm ölcsöket ád.
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L u th eri ig é k
Azt mondják, hogy az egyéniségem miatt
riadnak el sokan a tiszta evangéliom tól. Lehet.
Am én azt mondom: eljö majd az idő, amikor
azok. akiknek ma nem kell a mag, halálom után,
tulajdon kezükkel kaparnának ki engem , a mag
nak burkát. Ezért én Jézussal tartok, aki a János
Írása szerinti evangóiiomhan azt mondja (1 2 ,3 5 ):
.sJáTjafejk. .ón ig v ilá g o ssá g o k v ia , hogy söfcótcég
ne 1dpjen meg titokét“.
Akármit mondjanaik is mások, igaz, hogy Is
tennek tiszta igéje és igazi sákrámentumai a mi
birtokunkban vannak. I)e annak oka, hogy ezt
mások kétségbevonják, mi vagyunk, akik nem
akarjuk hinni és felismerni, hogy a legnagyobb
jótétem ény és a legértékesebb kincs az a halál,
m elyet a Fiú elszenvedett értünk, szolgákért. Aki
tenni akar valamit az evangéliom és a sákrámen
tumok érdekében, tartsa vissza azokat a karokat,
am elyek az Atyát azzal a Fiúval akarják agyon
ütni, aki megváltott minket. — Ha nem fogjuk
akarni ezt, megérdemeljük, hogy megsemmisül
jünk.
Az Ige mellöl ne tágítsatok, mert ez a mi kar
dunk. A világnak ördöge a kardot csatoltatja le
elsősorban. Es ahol hisznek neki és leteszik a
kardot, ott vereséget szenved a békesség. A ján
lom tehát és követelem a zsoltár azon szavaihoz
valló ragaszkodást (45, 4— 5): „Kösd derekadra
kardodat, vitéz! Dicsőségedet cs. ékességedet. Es
ékességedben haladj diadallal az igazságért, a
szelídségért és jo g é rt!. . . “
-----Közli: Kg.

A termőföldet azonban művelni kell, a gyü 
mölcsfát gondozni kell, hogy bőven teremje a jó
és szép gyüm ölcsöt. A parlag v agy gondozatlan
földön csak gaz terem, az elhanyagolt fán elcsenevész a gyüm ölcs.
A magyar sajtó újabb időkben nagyon elhanyatlott. idegen szellem majmolás.% szórakoztatá
sok hajszolása lett benne urni. A napi sajtó pedig
kicsinyes pártérdekek v agy különlegességek olcsó
hajszolása jármába szegődött. Es m égis él • és
mégis ezernyi uj hajtásba szökik, mert m a már
mindenki olvasni akar.
Hogy a léleknek épen olyan szüksége van az
egészséges táplálékra, mint a testnek, azt mindeki tudja Äs érzi. Es a léleknek nem mindegy,
hogy mivel táplálkozik. Evangéliumi népünk lel
kének különösen nem m indegy. Aki egyszer az
Isten igéjének mindennél izesebb és táplálóbb ele
delét megkóstolta, azt többé nem lehet akármivel
kielégíteni. Az egészséges evangélium i lélek viszszavágvik az Isten igéjének kenyeréhez. Még ak 
kor is, .ha elhallgat tatjuk, m ég akkor is, h a tetsze
tös léhaságokkal tömjük meg. A lélek vágyik' az
éltető eledel után.
Egyházi irodalmunk szegényessé sorvadt. A
gazdasági leromlás a szellemi téren is érezteti
pusztító hatását. Sok jó lélek összefogására van
szükség, hogy egyházi sajtónkat ismét m egeleve
nítsük. Elsorvadásáért s ha igy sorvadunk tovább,
elnémulásáért mindannyian felelősek vagyunk.
Ha csak annyit is áldozna minden evangélikus
ember az egyházi sajtóra, amennyit a semmi lelki
épülést, nem nyújtó napi sajtóra vagy a lelki
rombolást végző u. n, szépirodalomra fordít., evan
géliumi egyházi irodalmunk ismét fellendülne.
írássá be minden jó lélek, hogy ez valóban
szükséges és hozza meg mindenki a maga áldoza
tát. ezen a téren is. Az evangélium i sajtó felerő
sítése a lélek szántóföldjének a megművelése.
Jöjjön mindenki, dolgozzunk, vessünk, hadd te
remjen száz magot!

Dr. Raffay Sándor.
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Sajtónapunk történetéhez
Békéscsabán. A csabai evangélikus leányegylet Kathy
Erzsébet elnöklő vezetése mellett áldásos munkát fejt ki.
Amihez hozzáfog, amit magára vállal, annak hűségesen
meg is felel. Akár egyházi, akár hazafias téren szemlél
jük működését, mindenütt a legnagyobb elismeréssel kell
róluk megemlékeznünk. Honleányaink keze munkáját
áldja a csabai hősök temetőjében elhelyezett sok, sok
gondosan ápolt sir, őket áldják a hősök özvegyei, árvái,
akikről soh’sem feledkeznek meg, valahányszor csak
tehetik, mindannyiszor ruhával, élelemmel," pénzbeli ado
mányokkal támogatják őket. Ha egyházi téren keressük,
megtaláljuk őket nemcsak ia rendes istentiszteleteken,
nemcsak a Luther-Szövetség vallásos estélyein mint fő
szereplőket, ott varrnak az offertorium gyűjtéseknél, ott
vannak a gondosan heteken át tartó próbákon, hogy az
általuk rendezendő műkedvelő előadások kifogástalanul
sikerüljenek, ott vannak az ev. egyházi vegyeskarban,
hogy énekükkel emeljék úgy a templomi istentiszteletet,
mint a Luther-Szövetség vallásos estélyeit. Dicséretreméltó ez a szorgalom annál ás inkább, mert a leányegylet
tagjainak legnagyobb része egész napon át elfoglalt,
tanár-, tanitó-, hivatakioknő. Egész napon át ,a hivatalban
s az esti órákban pedig próbákon. Buzgó munkálkodá
suknak köszönhető, hogy az elmúlt esztendőben .sem át
térési, sem reverzális veszteség nem volt a csabai nagy
evangélikus egyházban, sőt ellenkezőleg plus, plus a mi
javunkra mind a kiét, helyen. —Folyó hó 10-én is kiválót
produkált, amikor is Csiky Gergely „Nagymamá“-jár
adatta elő a Városi Színházban. A telt ház minden egyes

Beszédek Finnországban
Vili. A munkásokról a munkásoknak
Helsinkiben, a m unkások otthonában, 1924• jan. 20.
K e d v e s finn testv érek ! V é g te le n ü l sajnálom ,
h o g y nem tu d ok h ozzátok a ti a n y a n y e lv e te k e n
szólan i. H a g y o m á n y a in k szerin t rok on ok v a g y u n k
u g y a n , de o ly a n régen elsza k a d tu n k e g y m á stó l,
h o g y m a m eg sem tu d ju k e g y m á st érteni. Ezért,
k ell a m egértésh ez m in d k ettő n k n ek id eg én n y e l
v e t használnunk .*) A fő d o lo g azon b an m égis az,
h ogy a sziv ü n k k ö z eled jék egym ásh oz. N éha-néha
h allo ttu n k u g y a n m ár eg y m á sró l v a la m it, d e az
ily e sfé le h allom ás n a g y o n is k e v é s ahoz, h ogy
e g y m á st m egértsü k és m egb ecsü ljü k . A m eg b ecsü 
léshez p ed ig n a g y o n is szü k ség es, h o g y a régm ú lt
ban m eg sza k a d t te stv éri v isz o n y u n k a t ism ét f e l
ú jítsuk.
Ti term észetesen elsősorb an az én hazám
m u n k á sviszon yai iránt érd ek lőd tök . B izo n y o sa n
tu d játok , h o g y n álu n k az ipar a háborút m eg elő ző
időkben n a g y o n is a k e z d e tle g e ssé g állap otáb an
v o lt. V olt u g y a n olyan ipari v á lla la tu n k is, m e ly 
ben húszezer m unkás d o lg o zo tt, a m u n k á sv iszo 
n y o k azonban m égsem ala k u lh a tta k ú g y k i, m in t
m ás országokban. M agyarország elsősorb an földm iv elő ország, ah ol az ipari m u n k ásság term észet
szerű leg k iseb b ségb en van . G yárak legin k áb b

*) Tolmácsom dr. Tumhels volt.
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tagja a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott a darabban
szereplőkről. Nagyon sok tapsot arattak, nagyon sok gyö
nyörű virágot kaptak a szebbnél-szebb virágok. Kiválóan
adta: Wilhn Margit (Szereim grófnőt). Valóban rászolgált
a sok elismerésre, mert teljesen beleélte magát szerepébe.
Hosszú Maca az unoka, valamint partnere Holecska
László kifogástalanul játszottak. - Hosszú Maca nemcsalt
vig, hanem komoly is tud lenni, mind a" két szerepet pre
ciziil adta. Berbekuc Mária mint főnöknő, Cselei Piroska
mint tánitónő, Lepény Jucika mint békítője a haragos
ezredesnek és a tőle elválaszthatatlan tábori papnak, —
kitűnőt produkáltak. Az előbbit: Veres Imre (Mercur
titkára), az utóbbit Hófer József (banktisztviselő) alakí
totta nagy hozzáértéssel és rátermettséggel. Timko Zsu
zsika Trézsi szerepében, Kovács Gyula (banktisztviselői
Todorka ílegmás tanár szerepében, valamint Gulyas
György (tanitó), az ezredes öccse sok elismerés és taps
mellett játszottak mindvégig. Jó volt Belcsák Zoltán
(tisztviselő), aki mint pincér szerepelt. Aranyos volt a
12 intézeti növendék is. Az estély jövedelme négy millió
volt, amiből két millió jutott az ev. sajtóra, a többi szín
tén jótékony célra fordittatott. — Az 0. L.-Sz. a sajtója
támogatására küldött két millió koronát mélységes hálája
kifejezése mellett e helyen is nyugtázza. Istenünk áldja
meg különös kegyelmével és segedelmével a békéscsabai
leányegylet példás működését.
Kaposváron a sajtóesten Krebsz Ernő főgimnáziumi
tanár tartott mindvégig lebilincselő, élvezetes előadást a
sajtóról. Vörösmarty: „A szegény asszony könyve“ oimü
költeményét szavalta Ititizés Zsigmond ifőgmn. VII. o. t.
Az énekkar: Erős vár a mi Istenünk-kel kezdte és a
csa k a n a g y v á ro so k b a n ép ü ltek s ig y az u. n.
m iunkásproletáriátus te csa k a vá ro so k b a ^ éit. A
m ező g a zd a sá g i m u n k á so k sohasem tá rsu lta k az
ipari m u n k á so k k a l, m ert e g é sz e n m á so k a ’ v iszo •
n y a ik és az ig é n y e ik .
S a jn á la tta l u g y a n , de be k e ll v a lla n o m , h o g y
a m u n k á sm o zg a lm a k k eletk e z é se k o r a m u n k á ssá 
g o t ú g y az állam , m in t az e g y h á z , ső t a tá rsa d a 
lom is eg észen e lh a n y a g o lta . E zért k erü lt a ztán a
m u n k á ssá g la ssa n k é n t eg észen a z sid ó sá g k ezéb e.
D e hát m it is ak ar voltlakép a m u n k ásság?
U g y eb á r sem m i eg y eb et, m int h o g y m in d en e g y e s
m u nkás m eg tu d ja szerezni és b izto síta n i tudja
m a g a és csa lá d ja szám ára a n y u g o d t és m e g e lé 
g e d e tt é le t fe lté te leit. S m i az állaimnak, e g y h á z 
n a k és társa d a lo m n a k a h iv a tá sa ? U g y eb á r o ly a n
rend terem tése és fen ta rtá sa , m ely b en m in d en k i
b o ld o g n a k és k ie lé g ü ltn e k érezheti m a g á t. H a
m ár m o st a m u n k á ssá g és ezek az in tézm én y ek
a k ö z ö s törekvésiben nem tu d n ak ta lá lk o zn i, a k 
kor v a la h o l hiba v a n . Ez a hiba p ed ig nem m ás,
m in t az, h o g y a m u n k á ssá g érd ek eit az állam ,
eg y h á z és társad alom érd ek eiv el szem b eá llíto ttá k .
A szám itó zsid ó sá g ig en jó l felism erte an n ak az
e lő n y e it, ha a m u n k á ssá g ig é n y e it e g y o ld a lu la g
k iélezi s az állam , eg y h á z és társad alom ig é n y e i
v e l és m a g a ta rtá sá v a l szem b eszegezi. A zsid ó sá 
g o t az uralom n ak v á g y a és a h a szo n lesés á llíto tta
a m u n k ásm ozgalm ak élére. H o g y a ztá n a m u n 
k á ssá g b a n a h azafiságot is m e g in g a ttá k s e lh ite t
ték v e le , h o g y e g y e d ü l csa k a n em zetk ö ziség hoz-
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Hiszek egy-gyel fejezte be. I). e. az istentiszteleten Takáts Bála lelkész prédikált Lukács XI. 28 alapján a Bibliá
ról. Az offertórinni és persely 153.476 koronát ereduiényezett a sajtóra.
Dombovdrott a sajtóünnepély a következő programmal folyt le: 1. Közének. 2. Boldog a ház. Szavalta
5 elemi iskolás 3. Te vagy reményem sziklaszála. Éne
kelték a középiskolai fiú és leánytanulók. 4. Az evan*.
sajtó és annak jelentősége. Felolvasás, amelyet Tóth
Dániel, áll. tanító, a gyülekezet kántora tartott. 5. Oh
nagy Isten sok a vétkem. Énekelték az elemi iskolások.
G. Magyarország. Irta Sántha K. Előadta <> polg. Icám
iskolai tanuló. 7. Közének. A tanulók énekét a lelkes*,
kisérte harmoniumon, aki a d. e. istentiszteleten egyházi
őszedben szólt a sajtó, különösen a bilJia terjesztés é*
olvasás fontosságáról. Offertorium 100.000 korona volt,
melyet az ev. sajtó rendelkezésére Iwiesátott a gyülekezet
az egyházkerületi pénztár utján.
Mcndén. A most anyásitott mendei egjdiáz vezetősége
20 pontból álló ünnepélyt rendezett a templomban. Meg
hatók voltak az iskokisgyermekek szóló egyházi ének
számai és tiszta magyarsággal mély vallásos érzéssel
előadott vallásos versei. A nap jelentőségét Reichel La
jos, levitatauitó Ismertette „A* ev. sajtó és egyházunk
jövője“ címmel. A gyűjtés és az oífertórium eredménye
135.000 korona.
Celldömiilk (Vasm.) A celldömölki gyülekezetben a
sajtónapot a következő keretek között tartották meg:
Délelőtt 10 órakor a rendes istentiszteleten Nagy Sándor
helyi lelkész beszélt általában a sajtó, de különösen az
ev. sajtó mérhetetlen fontom ágáról, a híveket annak hat
hatós anyagi támogatására buzdítva. Délután 5 órakor a
templomban sajtóünnep tartatott szép számú, közöttük

sok más felekezetbeli invek előtt, kik mindannyian mély
séges lelki benyomással távozlak az ünnepségről. A mű
sor a következő volt: Kőiének és a lelkész imája után
az Ev. Ifjúsági Egyesület vegyeskara énekszámot adott
elő Szórády Dénes tanító vezetése alatt. Utána Kiss
Linus szavalta el Varga Gyulán«'* „Győzelem“ c. költe
ménjét, majd vitéz Horkay Béla helyi segédlelkész tar
totta meg „A sajtó fontossága a hit és hitetlenéig nagy
küzdelmében“ gondolat kön'* csoportosított, mély rögö
ket hasogató előadását. Utána az ünnepély fénypontja
ként Lászlótió Kirchner Vilma — a gyülekezet kedves
szombathelyi vendége énekelte el «'*desatyjának, Celldöinölköu élő Kirchner Elek, nyug. győri karvezető, egy
házi zeneszerző büszkeségünk .a 137-ik zsoltár“ c. szerze
ményét. édesatyja orgonajátéka kíséretében, művészi él
vezetet nyújtva mindeneknek. .Szarka Ferenc Ábrányi:
„A koldus“ c. szavalata után Vincze József polg. isk.
tanár adta elő hegedűn Kirchner Eleknek „Fohász“ c.
szerzeményét, a szerző orgonajátékától kísérve, mólv
áhítatot gerjesztve a szivekben. A lelkész imájával b közénekkel ért véget a szép ünnepség. Az istentiszteleti
offertorium, a délutáni ünnepség és az iskolásgj'ennekek
gyűjtése — ide értve a ill iákat is — kerek összegben
850.000 koronát eredményezett az ev. sajtó céljaira.
Ozrion. Nagy ünnepe volt május 4-én az ózdi ev.
egyházközségnek. Ezen a napén ünnepelte meg az ev.
énekeskönyv m-gveszázados s az egj’házközseg negyedszázados jubileumát is, és ez ünnepi megemlékezés, meg
a «ajtónap emlékének biztositás.ira ezen a napon vette
először használatba az ujdunántuli énekeskönyvet. A d»Mclőtti istentiszteleten Turóezy Zoltán lelkész II. Korinthus
3.0
alapján beszélt a sajtó kőkéről, a destruktiv
lélek megölő betűjéről s a konstruktiv betű megelevenít«

h a t j a m e g a z u j é s jo b b jö v e n d ő t, a z m á r a m u n 
k á s s á g te r v s z e r ű f é lr e v e z e té s é n e k s z in te m a g á tó l
é r tő d ő k ö v e tk e z m é n y e v o lt. E l k e ll azx>nl>an is 
m e rn e m , h o g y a m a g y a r m u n k á s o k a t ö r ö k l ö t t és
b e id e g z ö d ü tt h a z a ü s á g á b ó l n em v o lt k ö n n y ű k i 
z ö k k e n te n i é s a n e m z e tk ö z i eszm éik k el b e o lta n i,
d e l a s s a n k é n t m é g is b e lé jü k b e s z é lté k , h o g y a
n e m z e tk ö z i k a p c s o la to k k e r e s é s e é s s z o rg o s fen t a r t á s a s a j á t m a g u k i r á n t ta r to z ó k ö te le s s é g ü k .
Ebl>en a h a n g u la tb a n U t á l t a a m a g y a r m u n 
k á s s á g o t a v ilá g h á b o r ú k itö r é s e . K é sz sé g g e l is 
m e re m e l és az ig a z s á g n a k m e g fe le lő e n h a n g s ú ly o 
zom , h o g y a v ilá g h á b o r ú a l a t t a m a g y a r m u n k á s 
s á g ú g y a h a r c té r e n , m in t o tth o n k if o g á s ta la n u l
h e ly t á llt és m in d e n k ö te le s s é g é t h ív e n b e tö ltö tte .
M u n k á s s á g u n k c s a k a k k o r k e z d e tt az o r s z á g r a
n é z v e v e s z e d e lm e s s é v á ln i, m ik o r a z o ro s z
fo g
s á g b ó l v is s z a té r ő r o m lo tt le lk ű e m b e r e k a b o lsev iz m u s m é rg é v e l in f ic iá ltá k . K u n Bél aj a k i m a g a
is z sid ó é s tá r s a i o ro sz p é n z z e l d o lg o z ta k a z o n ,
h o g y a m u n k á s s á g o t f o r r a d a lo m r a b ír já k .
Ez
a z o n b a n c s a k a k k o r s ik e r ű it, m ik o r k a to n á in k a
f e g y v e r t l e r a k t á k és a le f e g y v é r z e tt k a t o n á k h a
z a ö z ö n lö tte k és s e n k i sem t u d t a tö b b é , h o g y m it
te g y e n . M ik o r K u n B éla b a n d á ja a k o r m á n y t m a 
gához ra g a d u , a m unkásság
k é s z s é g g e l tá m o 
g a t t a . A n é g y h ó n a p ig U r t ó
b o ls e v is U u ra lo m
a z o n b a n a la p o s a n
k i j ó z a n í t o t ta
ő k e t. L á t t á k
u g y a n is , h o g y a b o ls e v iz m u s a z Í g é r t e g y e te m e s
jó l é t e t é s n y u g a lm a t m e g v a ló s íta n i k é p te le n . L á t 

t á k , h o g y a b e c s ü le te s m u n k á v a l e lő b b s z e r z e tt
k é s z le te k e t h a m a r o s a n fe lö lik é s ig y a z á l t a l á n o s
e ls z e g é n y e d é s t k é s z ítik elő . L á t t á k , h o g y a t e r 
m e lő m u n k a m e g f e n e k le tt s h o g y m in d e n k i c s a k
h a r á c s o ln i é s m a g á t b iz to s íta n i i g y e k s z i k a s z v i
té b e n h i r d e t e tt t e s tv é r is é g p e d ig ú g y a s z e m é ly e s ,
m in t a k ö z é le t te r é n ü re s sz ó la m m a r a d t . L á t t á k ,
h o g y in ig a ré g i tis z te s e r k ö lc s i é r té k e k l a s s a n 
k é n t m in d m e g s e m m is ü ln e k , u j é r té k e k e t te r e m 
te n i s e n k i se m k é p e s . M ik o r a z tá n m é g a c s a lá d i
é le t ti s z t a s á g á t, a v a llá s o s é s e r k ö lc s ö s é le t é r in th e te tle n s é g é t is á ld o z a tu l d o b t á k a to m b o ló tú lz á 
s o k n a k : a k k o r a m u n k á s s á g is t u d a t á r a é b r e d t,
h o g y g á l á d u l f é lr e v e z e tté k . H a ez a b e lá tá s a
m u n k á s s á g le lk é b e n fel n e m t á m a d t v o ln a , b iz o n y
n a g y o n n e h é z l e t t v o ln a a k o n s z o lid á ló d á s ú t j á r a
r á lé p n ü n k . E g y é b k é n t é r d e k e s v o l t m e g fig y e ln i,
h o g y a p r o le tá r s á g a b o ls e v iz m u s id e jé n is a te m 
p lo m o k s z o r g a lm a s l á t o g a t á s á v a l á p o l g a t t a v a l l á 
so s é le té t. M ik o r m e g a v a l l á s t a n í t á s á t a z is k o 
l á k u l k i a k a r t á k ti lt a n i , a m u n k á s s á g j a v a r é s z e
e g y e n e s e n n y ílt t i lta k o z á s b a t ö r t k i.
M ió ta a k o n s z o lid á lá s n e h é z m u n k á j á t m e g 
k e z d tü k , n e m ig e n v o lt b a ju n k a m u n k á s a in k k a l.
A m it a f e h é r te r r o r r ó l a b éc si la p o k u t j á n s z é lié 
b e n b e s z é ln e k , a z p u s z ta m e se . H o g y fe le lő tle n
e g y é n e k a z á lla m r e n d in g a d o z ó v o ltá t, h e lly e lk ö z z e l e g y é n i b o s s z ú , v a g y k ic s in y e s k ö te k e d é s
e lk ö v e té s é r e is k i h a s z n á ltá k , a z o ly a n je le n s é g ,
a m ily e n n e l a h á b o r ú u t á n m in d e n á lla m b a n ta lá l-
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lelkiéről. Utána közgyűlésen emlékezett meg az egyházközség a jubileumi alkalmakról s üdvözlő iratot küldőn
Leskó Béla nyug. sajókaz/ai lelkészhez, aki 27 éven át
gondozta Saj óhazáról törhetlen hűséggel Ózdot és nagy
szórványvidékét, valamint a Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmű Részvénytársaságnak, amelynek Isit-en után leg
többet köszönhet az egyháziközség. Hálával emlékezeti
meg a közgyűlés Turóczy Pál és néhai Ferjentsik Miklós
ról, az egyházközség első lelkészéről és felügyelőjéről,
valamint Zorkéczy Samu jelenlegi felügyelőnek az egyház
első negyedszázadából 23 éven át tapasztalt történelmi
veretű -egyházszeretedéről. Déluátn 5 órakor sajtóünno
pély volt, amely.neik központja dr. Deák János egyetemi
tanár előadása volt az ev. sajtóról, aki különösen azt
emelte ki, hogy mit köszönhet a magyar nemzet az ev.
sajtónak. A művészi keretet a Joób Sándor kántor által
vezetett gyermekkar éneke, Gallé Irén tanítónő szavalata,
Gólián Rezsöné 'Szólóéneke képezte, akit Mátray Gézáim
harmóniiumon, Bückert Emil hegedűn, dr. Placskió Lajos
csellón kisért. Bückert Emil, Dunszt Sándor, Parizeik Fe
renc és dr. Placskó Lajos művész! cpiartettet is adott elő.
Az ünnepély közének és imával kezdődött és végződött.
A -sajtónap offertóriuma 1,271.135 korona volt. Az iratterjesztés forgalma pedig 2,191.900 korona. Ebben nagy
segítségére volt az egyházközségnek a brit és külföldi
biblia társulat, amely bibliaárust küldött ki ez alkalomból
Ózdra. A zsúfolásig megtelt templomban igen sok más
felekezetű is gyönyörködött az ev. egyház kulturfölényeben. A 25 éves ifjú egyház első negyedszázada egy-ambi
ciózus ifjú előretörése volt. Legyen a második negyed
század az érett férfiuságé, amely a már megteremtett ke
reteket megtölti az egyház igazi életét jelentő lelki tar
talommal.

Ambrózfalván május hó 4-én u. n. sajtóvasárnapon
a délelőtti tót nyelvű istentisztelet keretében Komlo vsaky
Ferenc ev. lelkész fejtette ki részletesen a sajtó jelentő
ségét, hatását és hatalmát. A délutáni .sajtóünnepéiy
pedig a következő -sorrendben folyt le: 1. Erős vár a mi
Istenünk. . . Énelkelte a gyülekezet. 2. Oltár! imát mon
dott a lelkész. 3. Majd egy gyámintézeti ének el-éneklösy
után Molnár Ilonka Czóbel Minka „Fehér virágokhoz“ c.
költeményét szavalta el remekül, hatásosan. 4. Molitoris/.
Jenő kántor vezetése mellett az iskolás növendékek éne
kelték el Térj magadhoz drága Sión ! . . . kezdetű vallá
sos ének első versét. 5. Cselovszky Samu Tompa Mihály
„Harangszó“ oimü költeményét szavalta el minden hiba
nélkül. 6. Majd a lelkész üdvözölte megható szavak kí
séretében az ünnepi szónokot, mint egykori profeszorát,
mint akinek tanítványaként érzi .magát most is. 7. Az
ünnepi beszédet Mendöl Lajos -szarvasi főgimn. vallás
tanár .mondotta. Magas szárnyalásu, remek beszéde mara
dandó hatást váltott ki nemcsak a tanultak, hanem aw
egyszerű lakosság körében is. 8. Rúnák Mihály ifjú lelke
sen szavalta el Hajdú Istvánnak: „Te benned biztunn
eleitől fogva. . . “ című költeményét. 9. Az iskolás növen
dékek „Kövesd a Jézu st.'..“ cimü egyházi ének eléneklése után 10. Beraczka Mária szavalta el hatásosan Sza
bolcska Mihály „Esteli ének“ cimü költeményét. 11. Majd
hálaadó "imát, mondott a lelkész s megáldotta a gyüleke
zetét s a Himnusz eléneklésével az ünnepély véget ért.
A sajtóünnepély erkölcsi sikerét biztosította Mendöl La
jos remek szónoklata s a zsúfolásig megtelt templom,
anyagi sikerét pedig hirdeti az összeredmény végösszege,
amely 1 millió koronái tesz ki. A gyűjtést a lelkes*
kezdte meg 50, azaz ötven drb tojásnak 62.500 Ikorona
értékben való adományozásával, Havnan Mátyás felügyelő
■— — — — «— B— —— — —— — —
— ^

k oztu n k . H o g y az ily e sfé le tö r v é n y e lle n e s k ile n 
g ések ért, m ely ek n ek k ö ltö tt b orzalm aival a g a z 
te tte ik k ö v etk ezm én y ei elől k ü lföld re m en ek ü ltek
a v ilá g o t telezen g ik , a n em zetet fe le lő ssé ten n i
nem leh et, az m in d en józan em ber e lő tt v ilá g o s.
M unkásokban azonban soha kár nem esett.

szinti sé g szerin t e g é sz sé g e s és h a th a tó s té n y e z ő 
jé v é v á lik a n em zeti ujjáépüliósnek. H o g y e g y e 
sek m é g m in d ig n em zetk ö zi, s ő t ta lá n b o lsev ista
eszm ék et is tá p lá ln a k , az o ly a n je le n sé g , a m elly el,
ú g y hiszem , szó rv á n y o sa n F in n o rszá g b a n is ta lá l
k ozh a tu n k . Én azon b an öröm m el h allom , h o g y ti,
k e d v e s finn te stv é r e k , itt m in d k er e sz ty é n és n em 
zeti á llá sp o n to n á lló to k és ig y tö rek eszta k m a g a 
to k a t é s n é p e te k e t b o ld o g g á , o rszá g to k a t p ed ig
n a g g y á é s e lé g e d e tté ten n i. N in cs is m ás ú tja és
m ód ja a b o ld o g sá g elérésén ek . Én is m u nkás v a 
g y o k , m ert hiszen e g y e d ü l csalk a munkáim ból
élek . N em is ig a zi és nem is halsznos p o lg á ra az
h a záján ak , ak i m unkájából nem t-ud, v a g y nem
akar m eg éln i. D e m ondhatom n e k tek , k e d v e s finn
m u n k ástársaim , h o g y én miég soha nem ta p a sz ta l
tam a m agam lelk éb en , h o g y bennem a h azának
és az Isten ig a z sá g a in a k a szeretete és g y k o r lá sa
e g y é n i érdekeim m el ö sszeü k ö zö tt v a g y c sa k öszsze is nem fért, v o ln a . S ő t e g y en esen az az élet
ta p a szta lá sá b ó l és m eg fig y eléséb ő l leszű rt k om oly
m eg g y ő ző d ésem , h o g y a v a llá sta la n é s hazafiatlan
em ber sem jó m unkás, sem jó em ber nem leh et,
m ert egoista,, ak i a m aga érd ek ein ek és k e d v te lé 
sein ek él és az ö n zés oltárán á ld oz ön m agán ak .
B ú csú zó u l azt k ív á n o m tin ek tek , k e d v e s finn
te stv érek , h o g y a haza k ö zö s ja v á n a k m u n k álásában és a K risztus eg y h á zá n a k szeretetób en és
szo lg á la tá b a n m in d en ik tek ta lá lja m eg a m aga és
szerettei b o ld o g sá g á t és m eg e lé g e d é sét.
Dr . Raff ay Sándor .

A m i a m agyar m u n k á ssá g m ai á lla p o tá t és
mai h a n g u la tá t ille ti, m eg k ell á llap itan om , h o g y
jó n a g y része m a is a n em zetk özi szo ciá ld em o 
krata párt k ö te lé k é b e tartozik . E zek m e lle tt azon 
ban a k eresztén yszocialisiták é s a n em zeti m u n k á 
sok is szervezk ed tek . E k ét utóbbi csop ort e g é 
szen a k e r eszty én és n em zeti eszm ék alap ján áll.
Minden csop ortn ak v a n p ártlap ja. A
„M agyar
M unkás‘‘ cím ű lap a le g e g é sz sé g eseb b e k e g y ik e .
Ebben egész okosan h ird etik , h o g y a p olgárok
b old o g sága az á lla m étó l el n em v á la sz th a tó . H ir
d etik , h o g y az em b eriség jó lé te nem terem th ető
m eg elk ü lön ü lt társad alm i o sz tá ly o k érd ek ein ek
k iélezése alap ján , hanem csa k a k ö lc sö n ö s em ber
szeretet alapján, m ely k ö lc sö n ö s m egértésre
és
m éltán ylásra k ötelez. H ird etik , h o g y a h azafiság
és a v a llá so ssá g az e g y e s em ber és a k ö z ö ssé g ér
d ek eiv el és jó lé té v e l ö sszeü tk ö zö sb e soh a sem
kerülhet. H irdetik, h o g y az az e g é sz sé g e s sz o c iá 
lis elv , h o g y m in d en k in ek m u n k ája u tán k e ll él
nie, d e m unkája után m in d en k in ek m eg is k ell
élnie.
M ondhatom , h o g y e g y e s e lv a k u lt csop orttó l
e ltek in tv e, a m agyar m u n k ásság m a m ind jobban
rátér a józan m érsék let ösv én y ére s m in d en v a ló -
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20 ilrb tojást ajándékozott e célra, s őket kötették átlag
20 drl> tojással a tantestület tagjai s az összlakosság.
Mendöl Lajost az amhrózfalvai fiatalság szeretetének ki
nyilvánítása mettett szép virágcsokorral kereste fel a dél
után folyamán a paróchián. A jóságos Isten áldja inog a
jólelkü adományozókat.
('sawidalberten. Az ág. hitv. ev. egyházközség f. hó
11-én tartotta meg újonnan beszerzett harangjainak felavatási emlékünnepélyét. A íf acélharang, amelyek a ma
gyar állami vasutak Diósgyőröm levő vasgyárából valók,
összsúlya 9 mm. 79 kg. A harangok 16 millió koronába
kerültek; 2 millió koronának megfelelő buzaiuennyistig az
áldozatkész hívek adományaiból, 18 millió korona jtedlg
az egyházközség kispénztárából lett fedezve. Az ünnepi
istentiszteletet, valamint a harangok felavatását a hitbuzgó egyháztagokkal teljesen megtelt templomban a
esanád-osongrádi egyházmegye esperesének megl»izásál»ól
Kondovszky Ferenc amhrózfalvai lelkész végezte, ünnepi
beszédének fejtegetésében, amely az utolsó zsoltár utolso
versének tartalmán alapult, azon keresztyéni — Krisztus
evangéliumából folyó — kötelezőt tségre intette a ivagyon
szép számban megjelenteket, hogy miként a felavatott
harangok hangjaik által, ép úgy mi igaz, becsületes, val
lásos életünkkel hirdessük és terjesszük a mindenható
Isten örök dicsőségét itt e földön, hogy egykoron méltó
részesei lehessünk a mindenható Isten mennyei dicsőségé
nek. Könnyekig megindító felavató beszédében — emberi
szem neon maradt szárazon — pedig hűen a szomorú va
lóságnak megfelelően ecsetelte: mily nagy változásokat
.idézett elő a rettenetes világháború az egyes családok
életében. A csanádalberti evang. családok összeaégónek
és (közösségének: az egyháznak azonban ma öröm ünnepvasárnapja van. Majd pedig Inikességes egyetértésre buz
dította a hű egyháatagokat, mint amely egyetértő bé
kesség nyomán fakad egyedül az áldás. Az istentisztelet
végezte után Trnovszky Sámuel egyházf«dügyelö és Komlovszky Ferencz megbízott lelkész elnöksége alatt dio.közgyiHés volt, amelynek egyik legfőbb tárgyú a mai emW-kezetes nagy irapnak a jegyzőkönyvben az utódok szú
mára való megörökítse volt,“
Az eperjesi ev. collegiumnuk miskolci jogakadémidjít
a sajtónapról az O. L.-Sz. elnökségének a következőket
jelentette: A 276/1924. sz. tiszai ág. hitv. cv. egyházkerüícti püspöki leirat értelmében közlöm, hogy jogakadémiánk az ev. sajtó felsagélyezéaére gyűjtést remlezett és
a gyűjtés eredménye gyanánt 200.000, azaz «kettőszázezer
koronát. 1921. év.i április hó 154H/1923—21. sz. alatt a
tiszai ev. egyházkerület pénztárába továbbítás céljából
beküldött. Közlöm továbbá, hogy a tanári kar a rendé.kezesére álló és általa kiadott irodalmi termékekből a
május hó 4-én tartott sajtónap alkalmával a miskolci ev.
letkészi hivatalnak a templom előtt, való árusítás céljából
összesen 61 drb könyvet 715.000 korona értékben adott
át A május hó 4-én tartott sajtónapi istentiszteleten, me
lyen Geduly Henrik püspök ur Öméltósága tartott a nap
jelentőségéhez .méltó, nagy koncepcióról itanubizonywágo*
tevő egyházi beszédet, a tanári kar és a jogászifjuság
testületiig vett részt.
Diósgyőr vasgyári fiókegyház lelkes kis csapata a
sajtővasámapon a d. e. és «1. u. istentiszteleteken a sajtó
alapnak 900.000 koronát juttatott. Nagyobb összeget ado
mányoztak: Bencze liezsöné, főfelügyelő neje 100 os. h
koronát, Tőrék László főfelügyelő, liókegyiházi gondnok
100.000 koronát, Oiwlrus Jánosnó gyárfőnök neje 50.000
koronát, Jan ovi cs Jenöné 30.000 koronát. Anyaegyházaimc
és sok ezer lelket számláló gyülekezeteink vegyenek pél
dát e vasgyári fiókegyháztól! Isten áldja az adományo
zókat,* de az adományokat is!
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Knkoskereszturon május 4-én és 11-én tartották meg
a sajtónapot. Május 4én d. e. a rákoskere-szturi templom
ban volt istentisztedet, amelyen Noszkó István lelkész szó
s z ‘ki beszédében méltatta az evangélikus sajtó jelentő
ségét r«s felszólította a híveket annak buzgó támogat.v
sára. I). u. 4 órakor a mkosligeití fiókegyház a református
inwiházban tartotta meg istentisztelettel kapcsolatos sajtoünnopélyét. Itt ugyancsak Noszkó lelkész szószéki l»esz«*dében vázolta az ev. sajtó siralmas helyzetét. Istentisz
telet után az ünnepélyen dr. Sárkány Lóránt áll. bigimu.
igazgató hívünk tartott igen szép. lelkeket magával ra>
ga<ló előadást. Május hó 1!-én d. n. 4 órakor a rákoskeresztúri ev. templomban az evangélikus szövetség tar
totta meg sajtó-ünnepélyét, amelyen hivek nagy örö
mére dr. Kovács Sándor egyetemi tanár tartott előadást.
Történeti visszapillantás m»-llet.t. az ó nagy tudásával fej
tegette a sajtónak nagy jelentősegét az ev. egyházban .•»
inul ti »an és mint az ig* hirdetésnek legfontosabb fegyve
rét jelölte meg a jelenben is. Kovács előadását meg
előzte iina és Noszkó lelkész bibliamagyarázata. Azon
kívül egyházi hangverseny számokat adtak elő: szólóének
Kováosovics Edith Ligeti Gyula orgonák ígéretével,
hegedű-duettek« Altsiebler Pál, Kottász Ferenc, Ligeti
Gyula és Kővár «ovies Edith orgonák isé rétével és az evan
gélikus szövetség vegyms kara Ligeti karnagy vezetésé
vel. A művészi, hitméjyitö és magas erkölcsi színvonalon
tartott ünnepélyt a Jcözöna*^? a Himnusz lelkes éneklésfejezte be. Offertórium 440.U0U koronát eredményezett.
A rákoskeresztúri ev. szövetség ezen ünnepélyen kivin
az elmúlt télen 5 nagyobb ünnc|»élyt tartott változatom
műsorral és az egyház híveire áldásos eredménnyel. Meg
tartotta: a reformáció emléknapját, egv adventi estét,
karácsonyi ünnepélyt, amelyen iskolás gyermekek ré
izére szeretetadományokat osztott, szét, egy böjti estét
össri kapcsolva március idusának megünneplésével és a
soproni ev. tlieol. fakultás 12 tagjának igen szép és sike
res közreműködés«1 mellett egy vallásom estélyt, melyen a
theologus«»kon kivül dr. Deák János egyetemi tanár az
evangélikus nők hivatásáról tartott igen magvas előadást.
Ezen ünnepélyeken kivül az evangélikus szövetség min
den csütörtökön egy házi estélyt tartott felolvasásokkal,
szavalatokkal, lelkész hUdi.unigynrázataival és a helyi
szövetséget érdeklő megbeszélésekkel.
Kőszegen jubilate vasárnapján a kőszegi egyház is
megünnepelte a sajtónapot. Közének és ima után özv.
llölLrhvgel Györgyné adott elő orgonák iséret mellett
Beethoven és Mendelssohnból válogatott «larabokat, dr.
Titseli Gergely lelkész tartott igen érdekes fej Logetest
az egv házi sajtó jelentőségéről. é,s a templomi fértikar egy
koráit énekelt. Ima és közének fejezte Is* ezt az élvezetes
nstét. A szépszámú közönség elismerésre méltó összeggel
áklozott a sajtó ügyének.
(Folytatjuk.)
Várjuk a jelentéseket.
SpezialitAsok: fo g h ú z á s, fogtömÓH, fo g tisz titá s. L a p u n k olviisó in ak o/0 e n g ed m én y .
Intézet nyitva : 9 ó rá tó l 7-ig, vus&r- és ü n n e p n a p 9 ó rá tó l 12-ig
D e n tis t

FENYVESI MENYHÉRT
I X .,

R á d a y -« .

5.

C a lv ln -té r.

Budapesti intelligens ev. családnál vidéki urileánv
lakást és telj«*s ellátást kaphatna. Cimet Szerkesztősé
günk közli.
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E g y é n is é g é s s z o l i d a r i t á s
a z e v a n g é lik u s e g y h á z b a n
Néhány évvel ezelőtt az egyetemes közgyűlésen, a
közgyűlési tárgyalás néhány percre való felfüggesztése
idején, egyik, a közigazgatási pályán igen előkelő állást
betöltő fiatal barátomat, akiről tudtam, hogy akkor
először jelent meg a közgyűlésen, megkérdeztem: „Mi
az első benyomása a közgyűlésről?“ Ezt válaszolta.
„Úgy érzem magamat, mintha zsibvásáron volnék, ahol
mindenki csinálja a maga dolgát, de senki mással nem
törődik!“ Válasza meglepett s nem tagadom, kissé roszszul is esett, de azóta sem feledtem el s évről-évre mintha
több igazságot látnék benne. Hogy az egyházegyetem
közgyűlésién mindenki csinálja a maga dolgát, ez helyén
való dolog. Az evangélikus egyház egyik érdeme es
büszkesége, hogy egyéniségeket képez és nevel. Meg
engedem, hogy az ilyen egyéniségekből álló társaság,
még pedig minél inkább különbözik a megszokott sablon
tól, annál inkább lehet idegenszerü, bántó, hathat még
zsibvásárszerüen is, de mérhetetlenül felette áll az olyan
társaságnak, amely nem csak külsejében, hanem bensejében is egyenruhásitott, amelyben egy szerkezetre járnak
az agy ve) ők és azonosak az érzelmi hurok is.
De hogy „senki mással nem törődik!“ ez igen súlyos
vád számba is mehet. Hogyan? Éppen az evangélikus
egyház tagjai nem törődnének egymással, amely egyház
ban pedig túlnyomó, .szinte minden a túláradó érzelem.
Ebből a forrásból erednek a legnemesebb és legmagasztosabb gondolatok, amik valaha emberi agyban egyálta
lán fogantak, erre a forrásra vezethetők vissza a nagy,
bátor és meglepő cselekedetek, amikre az emberiség mű
velődés története, mint kiemelkedő mozzanatokra tekint
vissza. A nagy gondolatok és cselekedetek mindenkor
és mindenütt munkálják a .szolidaritást, közel hozzák
egymáshoz azokat is, akik különben messze esnek egy
mástól. Éppen csak az evangélikus egyház tagjaira nézve
volnának minden hatás nélkül!?
És mégis mintha úgy volna, a látszat legalább az,
hogy az evangélikus egyházban „senki mással nem
törődik“. Ha minden áron magyarázni akarjuk ezt a
sajátságos tünetet, úgy hivatkozhatnánk arra a történelmi
tényre is, hogy évszázadok óta élünk egymás mellett,
különböző nyelveken dicsérve az Istent és ezek a nyel
vek válaszfalakat képeztek közöttünk s akadályozták a
teljes lelki egybefonhat. Valamit talán ez a körülmény
is megmagyaráz, de én ennek a jelenségnek okait mégis
sokkal mélyebben fekvőknek találom. Nincsen olyan jó
dolog, amelyiknek valamilyen rossz oldala nem volna.
Nincsen fény árnyék nélkül. Az egyéniség nagy, ma
gasztos, fenséges dolog, de ennek is megvan a maga hát
ránya, mint minden nagy dolog, ez is elfajulhat az em
ber kezében.
Akinek az a .szerencse jutott osztályrészül, hogy a.'
evangélikus egyházon belül ringhatott bölcsője s lutheri
módon a maga legegyénibb üdvözítő hitével fogódszkodhatik bele a szerető mennyed Atya ingyen való ke
gyelmébe és a Megváltó érdemszerző élete és halála
nagy fényeibe, a legjobb utón van arra nézve, hogy
’'■állásos egyénisége kifejlődjék, hogy Istennel é>s Isten
ben éljen, az Isten közel létéből kiáradó olyan /boldog
ságban, amelyet sem az emberek, sem még a legnehezebb
életviszonyok sem zavarhatnak meg. Kétségkívül ezen
az utón szédítő magasságba lehet eljutni s aki ezen az
utón jár, bizonyos tekintetben hasonlóvá lesz a hegy
mászás ugv nevezett „egyedül járóihoz“, akiknek az a
gyönyörük és szenvedélyük, hogy minden vezető és kisérő nélkül egyedül járják meg a föld legmagasabb és
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legveszedelmesebb hegycsúcsait és ormait. S ezen a pon
ton köveítkezhetik he az egyéniség veszedelmes elfajulása
és pedig akkor, amikor az- emberi szivén erőt vesz bi
zonyos önteltség, önelégültség, amelynek hatása alatt
úgy érzi, hogy legközelebbje in kívül nincsen szükség*
más emberekie, tehát nem keresi Ökot, sőt k erü li' s
utóbb egészen közönyössé is lesz irántuk. S mennél
többen vannak ilyenek az egyházon belül, annál inkább
fogja mutatni az egyház az oldott kéve szerte hullását,
az atomizálódás nagy veszedelmét, azt a látszatot, hogy
tagjai egymással nem törődnek. De ez természetesen
csak az egyéniség elfajulásának, a rossz útra tévedett
eredetiség hajhászásának lehet a szomorú következménye,
mert maga az egyéniség Istennek legdrágább ajándéka
és az is marad mindörökké.
Ezért nézetem szerint papnak, tanárnak, tanítónak
minden vezető állásban lévő egyénnek, családapának,
különösen pedig- az evangélikus «sajtónak nem lehet magasztosabb hivatása, mint minden célravezető eszközt
megragadni s munkába állítani, hogy az evangélikus
egyház ezen egyéniség nevelő és képező erejét mennél
hatásosabbá és produktívabbá tegye. Nincsen ennél szebb
és fenségesebb munka s mindenek felett Istennek is
tetsző. Az Isten gyönyörű világában a legnagyobb erdő
ben sem találni két egyforma fát s a természettudósok
állítása szerint egy és ugyanannak a terebélyes fának
százezernyi levelei között sincsen 2 egészen ugyanolyan.
Ennyire szereti a teremtő a sokféleséget és külömféleságet s a maga képére teremtett embernél az egyéni
séget. De az egyéniség létjogosultságának is megvan a
maga határa. Jogosult addig, amig ,a közösségen belül,
amelyhez tartozik, találja fel hivatását, életcélját, jogo
sült addig, amig ennek a közösségnek, mint organiz
musnak a szerves tagjául érzi .magát ,s át van hatva
attól a gondolattól, hogy csak addig van élete, értéke,
amig annak a közösségnek a szelleméből merit s táplál
kozik s elmetszette élete gyökerét s .menten elsenyved,
amint elidegenedik attól a közösségtől, .amint az reá
nézve közönyössé válik. Ebben a gondolatban rejlik a
legnagyobb szolidaritás, mert ez a szőlőtő és szőlő
vessző szolidaritása.
Az egyéniség mellett ennek a szolidaritásnak, ennek
az összetartozásnak, .amelyben az erő van, a hangsúlyo
zása, követelése, beoltása .már az ifjú szivekbe is kell
hogy mindnyájunknak, de különösen az evang. sajtónak
magasztos hivatása legyen.
Éppen elég volt már a merengésből, az álmodozás
ból, a külön utakon való járásból, a szertehuzásból, itt
a legfőbb ideje, hogy az összetartozandóság lelke fogjon
össze bennünket s vigyen olyan munkamezőkre, ahol
áldás terem s dicsőség fakad. Ha már elvégezett dolog
rólunk lutheránusokról, hogy nem a mienk az ország és
a hatalom, legyen ,a mienk legalább a dicsőség, mint
volt a múltban, úgy a jövőben is. Ez is valami!
Sámsonháza, 1924 április 26.
Kiss István,
dunáninneni ev. püspök.
Előfizetőinket kérjük az elmaradt
mielőbbi beküldésére.
ra b ira
r C&IUI d
segítségével
nak

előfizetési

dijak

^is sz^mu családhoz házvezetőnő kerestetik,
ki az összes házi teendőket egy cselédleány
elvégzi. Az állást elnyerni akarók fordulja
Dr. Hegedűs Bélához, Mezőberény.

Lapreklamációk, pénzküldemények s egyéb a lapra
vonatkozó észrevételek az Evangélikusok Lapja szerkesz
tősége címére (IV., Deák-tér 4. sz. II. em.) küldendőit.
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„Vagyunk még magyarok . . . ! ‘
Sajó Sándor kőbányai áll. főgimn. igazgató te
címzetes főigazgató e ciinü kiváló költeménye ju 
tott eszünkbe, amidőn Pintér Jenő barátjával és főv.
tanker, főigazgatóval, nagynevű iroda lomtört énétírónkkal együtt, közrebocsátott a nekünk is „szives
barátsággal“ megküldött „Mai m agyar k ö ltő n k " c.
gyűjteménye kezünkbe került. A mai magvar lirt
„komolyabb ée* tisztább zengzetü termését“ szólalta tjA meg ,ra magyar költészet szerétéiért; való
nevelés“ gondolatával igazán ügyesen, megválo
gatva annak ismertebb erőit ós alkotásait- Ide valók
a 70-es évekből: J a ka b ö . tés Vargha ü y . (itt sajno
sán nélkülöztük C sengeyt és Sánthát; a 80-asokból:
Kozm a A., P alágyi L., Radó A., S zá v a y Gy.; a
90-esekböl: Bán A., F eleki S., H avas I., 11élt at J ,
Lam pérth G., Petri M., Sajó I. és Szabuleska M.; a
900-n sokból: Babits M., Btír ti M., Bodor A., Farkas
J., G yökö ssy E., H arsányi K ét, L., Juh á sz Gy.,
K osztolányi D., Madai Gy., Oláh G., S ik S., Som lyó
Z., Patai J., S zép E., a 9Í0-esekből: L endvai I., Mécs
L., N adányi Z., R etn én yik S., R éd ey T., Szalh m á ry
I., Zilahy L., T óth A., s végül a 920-a«okból
L. , Forbáth S. és Szabó L. Az egyes költőket rövid
életrajzi adatokkal látták el s megjelölik költem é
nyeik címét, megjelenési helyét ée idejét. Örömmel
halljuk, hogy a külsőleg is díszesen kiállított mai
magyar antológia a megszállott országrészekre is
eljut. Egy-egy nemzeti imádságunk e költemények
mindegyike. Ä gyűjtem ény a Magyar Középiskolai
Tanárok Nemzeti Szövetségének kiadása. „Exegit
monumentum . . . ! “
De egy másik kiváló mai szellemi termékről is
értesíthetjük olvasóközönségünket
P intér
Jenő
,.Magyar Irodidom történct" cimü zsebkiadásával a
müveit közönség számára a Franki in-társulat kiadá
sában. Ebben is hűséggel kezeli a nagy B eöthy
Zsolt szellemi örökségét, hogy példájára nagy és
középső Irodalomtörténetét azok nyomán egy iga
zán díszes kiállítású zsebkiadással egészítette ki.
Ebben nagy érdi* ki öltéssel olvastuk a F üggeléket,
mely „napjaink és az elsza kíto tt országrészek“ m a
gyar irodalm át ismerteti, — egyenként bemutatva a
felvidéki, délvidéki és erdélyi magyar irodalmat.
A mi Rem ényik-ilnkrQ l azt mondja, hogy „Szabolcsi*»
M. mellett a legnépszerűbb“ és „izzó nemzeti éraósektől áthatott, borongó hangú lírikus“. Büszkék is
vagyunk reá mi buléner dobsinaiak! Csenget/ és
Sántha mellőzését azonban itt is sajnáljuk. — T u 
dom ányos irodalmunkról“ is nohány szót szólt.
Méltán kívánja ez az illusztris irodülomtörténetirónk, hogy „a szaktudósok érthető nyelven, egyszerüen és világosan fejezzék ki gondolataikat“, fájó
szívvel állapítja meg, hogy „műveltségűnk mennyire
hiányos egyes tudományágak történetében való tol
jon tájékozat lanságunk m ia tt. . . “ és „éppen nem
vigasztaló, hogy maguk a szakemltcrek is meglepő
közömbösséget tanúsítanak elődeik em lm énvei és
a régebbi századok munkássága iránt“. Utóbbira
példa a mi legutóbbi lutherániánkból: Az optimiz
mus éw pesszimizmus Lutiher-.táns*. kiadványának
soproni írója nőm vette magának a fáradságot, hogy
a Prot. Szemle egyik régebbi évfolyamában észre
vegye azt a két tanulmányt, amely külön tárgyalja
e kiét nagy ethikai problémát „a keresztyénséghez
való viszonyában“. „Ez már igazán több a felületes
ségnél!“ Az egyes szaktudósok és irók felsorolásá
ban természetesen irodalomtörtiánetirónk igen nehéz
és kényes feladat előtt állott és az uttünós hálátlan
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tájékozódásnak minősítendő, hogy a „H ittudom ány"
szerepét vállalta. így többi között hiányos s hibás
rovatában az egyetemi evang. tlieol. fakultásra „át
vett! jelentékeny és kevésbé jelentékeny“ tanárok
éts irók mellett hiányzik egy M asznyik E. és Ha
dácsi Gy. általánosan tisztelt tanári é-s írói neve,
kik pétiig évtizedeken át nagy eredménnyel és nem
zeti szellemben íniveltkk a keresztyén vallástudo
mányt az irodalomban, a sajtóban és a kathedrán
egyaránt. Bizonyos nemzetiségi oldalról nem ok
nélkül mondották Masznyikot „a magyar nemzeti
theológia főpapjának“. Rövid időn belül v'árható
második z^ebkiadásában Pintér töld» illetekes szakemberrel nézze át az egyes tudományágak mai mű
velőinek n/é*vsorát.
P intér és Sajó e két kiváló újabb irodalmi ter
méke is nugszivleU+iül és buzdit&ul igazolhatja a
trianoni határon innen és túl, hogy van nemzeti
kultúránk és „vagyunk még magyarok!“
Végül megemlítjük, hogy „az elszakadt m agyar
ság irodalm i problém ájával" behatóbban foglalkozik
Farkas Gy. a Napkelet muh. évi novemberi füzeté

ben.
fír. Szbí vik Mátyás.

EGYHÁZI ÉLET.
Külföld. J.utharcit lapjának legújabb számában ói
vá-csuk. hogy Benes, a csőitek ravasz diplomatája, Né
metország teljes leigázására a népek ftzöv. tanácsában
tett békés szellemi kijelentése dacára, titkos szövetséget
kötött Franciaországgal és Lengyelországgal. Szomorú
dolog, hogy ez a Jüpokrita államférfi a nemzetközi iteko
nevelten is ©égére alatt -máig is gorázdá lkod hátik
Európa legújabb politikájában. Ez ellen a cseh-francia
barbárság pokoli mtlvo ellen enveH fül szavát Svédor
szág közvéleménye is és élesen ítéli el a inai háborús
állapotot Középcurópában. „A béke nevűben továbbra is
dühöng a háború embertelen módon Németország ellen“
és fekete gyarmati* katonák rontanak meg kultúrát és
erkölcsöt a leicázott németek nél. Ezt a menetel lenes iz
gató politikát folytatta Mólt is. ez az. állítólagos „evan
géliumi ft'rfi“ s a kér. ifjúság vezetője, kit nálunk is ért
hetetlenül és étdcmetlenUl ünnepeltek Valóban difficile
est satyram non scribere!
Kopenhágában egy mttértőnek gyűjteményében egy
ismeretien Cranach Lukáca-félo Lntbor-kn'pot fedeztek
föl. nu-ly a nagy wittenbergi mesternek egyik Legremekelti» és kepéitekésehb alkotása. A Lutlier-képek történe
tének különböző fázisait tudvalevőleg Preuss I. erlan
gen! tanár örökítette meg egy liithü, önálló tanulinányItan és utána Mayors K. insui ev. lelkész egy külön ér
tekezésem a l’rot. Szemle hasábjain. E fölfedezésnek mi
evangélikusok őszintén örvendünk. Csak nagyabb bé
kesség volna Nén »(»törszági »an politikában, tudományban,
.irodalomban és egyházban egyaránt! Csakhogy a mai kor
mányoknak. parlamentekül,k és vezető államférfiaknak
Középcurópában nincsen szemük a látásra és fülük a
hallásra. Onnan <i sok összevisszaság és erkölcsi foga
lomzavar ebben a mai ürönntnlen európai világítani
Két jeles olvasmány. Két kiváló mii hagyta el a
minap a sajtót. Az egyiket dr. Lux Kálmán müegyet. m.
tanár ős ismert nevű ‘műtörténetírónk irta „A visegrádi
vár“ címmel a Műemlékek orsz. bizottsága a a másik
II. Kiss Géza volt kőbányai valláslanár, jelenleg mármonoki lelkész ..Nagyasszonyok a magyar reformációban4
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címmel a derék Bethlen-könyvtár sorozatában. Előbbi
képekkel is gazdagon díszítve, a niagymultu visegrádi
vár gazdag történetét ismerteti, amelynek; alaprajzát
tudvalevőleg ő rekonstruálta. A másik Károlyi Zsuzsána,
Lorántfv Zsuzsana. Bornemisza Anna, Bethlen Kata és
Árva B. Kata áldozatos és imádságom életét rajzolja
meg mesteri vonásokkal. A Bethlen-kiadváinyokban
eddigelé Bethlen G., Arany J., Tompa M. és a Perc
nyiek élete és működése jelent meg Kiss I., Beöthy
Zs., S. Szabó J. (A reformáció hatása, a magyar közmű
velődésre) és Harsányi I. tollából, s megjelenésük a
napisajtó által i,s meleg elismerésben részesült. E jeles
müvek ismertetésére alkalmilag még visszatérünk. E
kiváló irodalmi termékek is igazolják, hogy nagy múl
túnkhoz híven, van még a magyar protestantizmusnak
jelentősége és hivatása elárvult nemzetünk közművelő
désében. Minden ellenkező állítás politikai és egyházi
történetünk meghamisításának a müve. Vagyunk mi még
evangélikusok és reformátusok ebben a hazában! Még
megjegyezzük, hogy Lux K. is Reményik S. költővel
együtt dobsinai szülők gyermeke.
A lutheránusok négy nagy telket kapnak a fővárostól.
A főváros itiörvényhatósági bizottsága a múlt esztendő
utolsó napján tartott közgyűlésében elhatározta, hogy a
pesti ágostai hitvallású evangélikus magyar egyházköz
ség részére telkeket enged át templom, papiak és bérhe
lyiségek építése óljából. Az átengedett telkek a követ
kezők: a Lőportár-utca és Fóti-ut sarkán 634 négyszögöl,
az Orczy-ut és Barcsáinyi-ut sarkán 690 négyszögöl, a
az Orczy-ut és Bacsányi-ut sarkán 690 négyszögöl, a Ra
nolder-, Telepy- és gróf Haller-utcák által határolt fővá
rosi telekből 750 négyszögöl. A szerződés tervezete, mely
szerint a telkek telekönyvileg a főváros nevén maradnak
azzal a telekkönnyvi följegyzéssel^ hogy azt ideiglenes
használatra engedte át. a főváros az evangélikusoknak,
most készítette el a főváros tiszti ügzészsége és azt szer
dán, e hó 2Lén tartandó ülésében fogja (tárgyalni a köz
gyűlési hatáskörben ülésező .tanácsülés.
Egyetemi tanárok. A dorpati tudományegyetem jogi
fakultása két jeles evang. tudósunkat: dr. Bruckner
Győző és dr. Schneller Károly miskolci (eperjesi) jog
ai ad. tanárt és ismert nevű irót tam'wnak hívta meg. A
tanév elején Csekey kecskeméti jogtanár is kapott meg
hívást. Gratulálunk e kitüntetéshez! Ilyen „egyetemi
tanárok“ legyenek minél többen.
Lelkészválasztás. A pusztaföldvári evang. egyházközség, mely Honéczy Pálnak Pilisre való eltávozásával
megüresedett, lelkészének ápr. hó 27-én Szlancsik Pál tótkomlósi segédle'lkészt választotta. Ellenfelei voltak Rapos,
Vúria és Harsányi. Lelkésznek és egyháziközségének ezer
áldást kívánunk egyházat és hazát épitö közös és egyet
értő működésére. Szlancsákot sikeres káplámi működésé
ről Szarvason is előnyösen ismerik. Gratulálunk.
Gyóni-emlékünnepély. Múlt hó 29-én Szuchovszky
Gyula budapesti vallástanár agilis és körültekintő veze
tése alatt a budapesti iparosképző prot. egylet köré
ben nagyszabású és sikerült Gyóni-emlékünnepélyt tar
tottak. amelyen a személyes vonatkozásokban gazdag
megnyitót Raffay S. püspök, s az emlékbeszédet a nagy
költő sógora Szolár F. tanár tartotta. Kiváló alkalmi
ódát irt és előadott „Gvóni szelleméhez“ címmel Lampérth
Géza költőnk. Az estélyen Szilágyi Lászlótól alkalmi
színdarabot, Gyóni-költeményeket és dalokat is adtak
elő. A tiszta jövedelem az emléktáblára szólt, amelyet
a gyóni evang. lelkészlakon állítanak fel. A közelebbi
estélyen május 20-án Győry Lóránd nyug. miniszter
lesz az ünnepi szónok. Szuchovszky Gyulának példás
és sikeres forgolódásaihoz melegen gratulálunk.
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Lelkészavatás. F. hó 13-án avatta fel Raffay püspök
Broschkó esperes és Bezegh titkár segédletével buda
pesti theol. akad. és halló wittenbergi egyetemi tanul
mányai után Fürst Ervin végzett theológust, akit
Broschkó budapesti esperes és a pesti evang. német
egyház hivott meg káplánjának. Már több Ízben is mu
tatta be magát tartalmas szónoklataival. Ezer áldás
kisérje minden szavát és cselekedetét haza és egyház
szolgálatában.
Kormányképviselők. A vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium .megcsonkult országunk és evang. egyházunk
középiskoláinak f. tanévi érettségi vizsgálataihoz a kö
vetkező kormányképviselőket küldte ki: Bony'hádra
Szlávik Mátyást, Kőszegre Wiesinger Károlyt, Sopronba
Deák Jánost, Aszódra Habán Mihályt, Békéscsabára Bolemann Gézát, Budapestre Pröhle Vilmost, Szarvasra
Sztehlo Zoltánt s Nyíregyházára Melich Jánost és Lersch
Ernőt.
Szeretetvendégség. A kaposvári kicsiny, anyagilag
szegény, de lélekben annál gazdagabb gyülekezet ujböl
hatalmas bizonyítékát adta annak, hogy milyen benső
séges munka folyik benne. Ezúttal az evangélikus nőegvlet lépett ki a nagy nyilvánosság elé s május 11-én
d. u. 5 órai kezdettel Szeretet vendégséget“ rendezett
a gyülekezet szegény gyermekeinek felruházására. A
lelkes női gárda Stancz Jánosné társelnök vezetése alatt
olyan munkát végzett, mely becsületére volna a leg
nagyobb evangélikus gyülekezeteinknek is. Az estélyen
mintegy 600 lélek vetít részt vallásfelekezeti különbség
nélkül. Az egybegyűlteket Takáts Béla helyi lelkész
üdvözölte ,a „szeretet“-rő\ tartott lelkes előadásában. Di
cséret illeti meg a műsor többi számait is. Rózsa Bö
zsike gyönyörű klasszikus szólóéneke, Lázár Uyke ha
tásos .szavalata és Mayer Emil István hegedüjátéka szó
rakoztatta a közönséget, akik között ott volt Tallidn
Andor alispán, a város vezetősége, Scholtz Kálmán tá
bornok vezetésével a katonaság vámőrség és csendőr,ség
tisztikara az összes helyi egyesületek és intézmények
vezetősége. Az estély a legkellemesebb hangulatban folyt
le. Az erkölcsi siker .mellett nem volt kisebb az anyagi
siker sem, amennyiben mintegy 8 millió korona tiszta
jövedelmet hozott a nőegyletmek, melyet szegény gyer
mekek felruházására fognak fordítani. Az eredmény mu
tatja, hogy mire képes az a lelkes női gárda, amely
nek lelkében a szolgáló szeretet szikrája él. Mégis a
legnagyobb elismerés Stancz Jánosné 'társelnököt illeti
meg, aki a leggondosabb körültekintéssel heteken ke
resztül fáradozott a siker érdekében. Adjon az Isten sok
ilyen lelkes nőket evangélikus egyházunknak!
A Norvég Misszió április 27-iki estélyén a Deák-téri
díszteremben Johnson' G. német és Varsányi M. .magyar
nyelven tartott hitépitő előadást.
Felvilágosító és ismertető előadásokat hirdetett f. hó
5—10-ére a budapesti állami egyetem kath. templomában
2 dőmés páter „nem ikath. keresztények számára“ a
szokott mederben, modorban és okfejtéssel. Sőt még
azzal is ágáltak villamosokon és másutt röpcédulákkal,
hogy „aki bővebb felvilágosítást akar, írja föl kérdését
egy papírlapra név nélkül. Ezt -dobja be a templom be
járatánál lévő kosárba s a szónok a beszéd (tárgykörére
vonatkozóan felelni fog a kérdésekre.“ Az előadások el
maradtak. .De meddig várjunk rájuk?! A lélekhalászatnák ez a modern neme valóban fényesen rávilágít az u.
n. kér. kurzus pápás ábrázatára. O sancta simplicitas!
Hase klasszikus polemikai kézikönyve régen kicsavarta
a pápás egyház kezéből a tudományos polemizálás tisz
tességes fegyverét. Most már csak a kevésbbé tisztessége
sek állanak rendelkezésére. Állunk e'lébtik!
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Eljegyzés. F. hó 10-én jegyezi« el Budafokon sógora,
Marsaiké Béla házánál Szuchovszky Gyula vallástanar
Terray Nagy Dóáyt, a felvidéki kiterjedt Terray-család
egyik méltó sarját. A komoly ünnepélyesség alkalmából
nagy vendégkoszoru jelenlétében a vőlegény bátyja
dr. Szuchovszky Lajos vallástanár tartóit a jegyesek ne le
jog és szeretet viszonyát fejtegető megható beszédet.
Áldás és In'ke az uj párra.
Shakespeare-est. A Veres PáJnó evang. leányncvehíintézet lelkes, agilis és sokohlalu képzettségű igaz
gatójának: di. Böhm Dezsőnek vezetése mellett a dísz
teremben f. hó 1-l-én nagyszabású Shakespeare-estélyt
tartottak, mely a Petőfi- és Madáeh-estély méltó társa
ként szellemi és erkölcsi sikerét és magas színvonalát
tekintve, l>ecsületérc válik a vezető és rendező igazgató
nak épug , mint a szereplők mindegyikének. Az estély
gazdag műsorát Gaudi L. vallástanár »Shakespeare életét
és klasszikus drámai költészetét kitűnően bevezető és
tájékoztató előadása nyitotta meg, moly után sorra kö
vetkeztek a gyönyörű és örökbecsű részletek és jelene
tek a »ludus Caesarból (Brutust) Krompecker Ilona.
Antoniust Mesterházi/ »Sarolta játszotta), a Romeo (Pa
rali Irma) és Júliából (Tóth Irén), a Coriolántmból (Fillöp
Magda, anyja pedig liezegh Huszágh Magdolna), a Len
királyból (Lear Tury Kató, Cordelia leánya Hügel Mai
gitt. a Macbetbbői (a Lady Szalui Piroska) és a Szentivánéji álomból ( Veiehelyi Eleonóra és KUtvher Marcella
szép Mendelssohn zongorajátéka után főbb szereplői vol
tak lloehsrhorner Lujza, Dcortsák Erzsébet és Gősziéin
Kató). A jelenetek közben a megfelelő helyeken a De?
démona imáját Elischer M. zongorák Mérete mellett éne
kelte László Júlia, a Ccrioiáuushól a Beethoven-nyitányt
zongorázta Hugit M. es Rohm D., a Téli regéből a |»eidita dalt karkisírettel énekelte Para/l Irma és a halha
tatlan Hamlet mo.iológut szép igyekezettel éa nagy si
kerrel Ruttkay Irén szavalta el. A rzép számú és igen
előkelő közönség — közte egyházunk vezetőségéből
dr. Haberem P. felügyelő ás iMndgraf I. gondnok teljes elismeréssel
adózott e kiváló
leányintózetünk müértő é9 fáradhatatlan igazgatójának, jeles
képzettségű tanárkarával és vallástanárának és ko
moly igyekvésü szereplő szép leányának. Legjobban
tetszett Júlia (Tóth I.), Hamlet (Ruttkay I.), Coriolánu*
(Fillöp M.) és Volumnia (Bezegh Huszágh M.) szerepe.
Fővárosunk evang. egyházának „hivatalosaiból“ többeket
is szívesen láttunk volna. Előkelő szüléink leányáé ott
jól vannak elhelyezve. Ápolja, fejlessze és főleg támo
gassa a jövőben is e szép hivatásu s egyetlen ilycsnemf^
leányintézetünket, amelynek igazgatósága már most fel
hívja evang. családjaink figyelmét arra, hogy az
1924/25-iki iskolai évre az előjegyzések a továbbképző
három évfolyamáig és az internátusba megkezdődtek.
Kéri az evang. szülőket, hogy »amennyiben helyre igényt
tartanak, ezt minél előbb jelentsék be, nehogy hely hiánya
miatt éppen a mieink maradjanak ki az egyetlen tovább
képző leányintézetün.kből.
Sz. M.
Szelényi Ödön előadása. A »Szepesi Kör f. hó 4-én a
Deák-téri disztei emben igen sikerült és változatos tar
talomban gazdag estélyt tartott, amelyen több szavalat
és zene- és énekpont mellett kiválóan szép és tanul
ságos irodalomtörténeti előadást tartott Szelényi 0.
theol. tanár „A Szepesség a magyar irodalomban“ cím
mel. A helyrajzi szempontok voltak itt érdekesek Jókai
nál, Mikszáthnál és másoknál. Elismerésre méltó dolog,
hogy mellőzése után is gyakrabban -látjuk -azt a férfiút,
aki az evang. neveléstörténetét megírta, aki a valldaíanitás számára ott, ahol az a legnehezebb és legkíno
sabb problémákkal küzködik, a középiskolák felsőbb
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osztályaiban egészen uj ösvényeket tört (s ezzel ifjú
lelkek ezreiben segített megszilárdítani a vallásos hitet),
akinek vaJláspodagógiai munkássága úttörő jelentőségű
nálunk, s akinek nem egy munkája az utókor számára
forrásmunka, aki a misztika és a theol. ismeretelmélet
problémájának felvetésével a magyar prot. 4heo1. iroda
lomban az első sorban áll, « aki a végső kérdéseknek a
pszichológiába való bevételével a vallásos »'■Jet s meg
győződés szempontjából érvényesítette ott, ahol azokat
figyelmen kívül szokták hagyni
A Prot. Országos Árvaház f. hó 24-én ünnepli igaz
gatója. Broeskó 60 éves jubileumát., öt ven év életkornaR
is tiszteletreméltó, az árvák szolgálatában pedig több
mint hősiesség. Egyházunk »íz. ünepelttel (szembeni hálá
ját leróni sohasem tudja csak mélyebbiteni. Isten áldása
legyen az ünnepel ton és ünneplőkön.
Vallásszabadság. Az oláh hatóságok Erdélyien 180
nazarénus imaházat bezártak és a gyülekezést magánha
zaknál is megtiltottak. Magyarázat.: kezdett terjedni a
görög-keletiek közt.
Meghívó a Bethánia-Egvlet által 1924 május 22—26.
napjain Buda|H>*ten rendezendő országos keresztyén
konferenciára. Tárgysorozat: Május 22-án báró Podmanierky Pál felolvasása Finnországról. Este ('» órakor
ugyanott ezt retet vendégség, szavalat, énekszámok. A
bibliamagyarázatot ifj. Szál ó Aladár dr. gödöllői ref.
lelkész tartja. Május 23-án az °gye.sület nagytermében
10- 11-ig előadás. Podmaniezky Pál báró: Hogy lehetek
liivebb sáfár Isten országában? D. u. a ref. tlieológia dísz
termében flX., Háday-utca 28) 4—7-ig dőadások. (Vargha
Tamás kimszentmiklósi ref. lelkész: A hűn eredete. Nagy István debreceni ref. lelkész: A bűn hatalma és
családsága. — Gáncs Aladár székesfehérvári ev. lelkész:
A bűnből való »szabadulás.) — Május 24-én 10—12-ig elő
adások. (B-*reczky Aliiért dunahogdányi lef. lelkész: Az
igazi bit. — Vass Vinc^* dr. pápai ref. theológiai igazgat-ó:
E világban, de nem e világból.) D. u. 4—6-ig előadások.
(Sallay István pécsi ref. vallástanár: A bűn megbánása
és megvallása. — Nyárv Pál pécsi ref. lelkész: A bűn
nel való küzdelem és a bűnön való győzelem.) — Május
25-én délelőtt istentiszteletek: 10 ór.akor a Kálvin-tén
icf. templomban Vargha Tamá-s kunszentmiklósi ref.
lelkész, a Vilma királyné-uti ref. templomion Szabó
Imre budapesti ref. lelkész, 11 órakor a Deák-téri ev.
templomlvan Podma-niczky Pál báró, a Vilma királynő-uti
ev. templomban Turóczv Zoltán ózdi ev. lelkész beszél.
D. u. a ref. theológia dísztermében .3—5-ig előadások
(Konrad György: Jézus Krisztus tegnap és ma és mind
örökké ugyanaz. »Soli Deo Gloria! még ismeretlen elő
adó.) Este 6 órakor vallásos estély a régi képviselőházban (Vili., »S,-tudor-utca 8), melyen előad.ást tartanak
Turóezy Zoltán ózdi ev. .lelkész (»Szomjuhozom! Ján.
19:28) és Czeglédy »Sándor győri ref. tb. esperes. —
Jelentkezési szabályok: Vidéki jelentkezők legkésőbb
május 15-ig küldjék be a következő adatokat a BethániaEgylct titárához: lév, állás, kor (körülliclül), mikor ér
kezik, mikor indul haza, óhajt-e szállást, részt vesz-e az
olcsó közös étkezésben, szüksége van-e az 50% -os menetkezdvezményre? Minthogy úgyszólván csak közös szál
lások
állanak rendelkezésre,
mindenkit
kérünk,
hogy okvetlenül hozzon magával egy lepedőt, egy kis
párnát As egy vagy két takarót. Minthogy kedvezményei
jegy váltására szolgáló igazolványt csak korlátolt szám
ban kaptunk, mindenki siessen a jelentkezéssel. Tárvol&bb
lakók egyébként előnyben részesülnek. A jelentkezések
és a konferencia költségeire szánt adományok az egyestilet titkári hivatala címére küldendők: Budapest, VIII.,
Gyu)ai#Pál utca 9
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Az aszódi ev. leányneveló' intézetben (polgári leány
iskola, háztartási és gazdasági tanfolyammal) az 1924/25.
tanévre a felvételre jelentkezés már megkezdődött. Pro
spektust küld és részletes felvilágosítással is szívesen
szolgál az igazgatóság. E szép hivatásü intézetünket is
cvang. szüléink szives figyelmébe a legmelegebben ajánl
juk. Leányainkat ott a legjobban helyezhetjük el.
Türelem és szeretet cim alatt napilapjaink egyike a
következő hirt közli: „A felekezeti türelmességnek é;
felebaráti szeretetnek gyöngyöm példáját mutatta a
gyulai baptista gyülekezet, midőn egyik imaházát az
ottani hajléktalan evangélikus egyháznak engedte ál
Istentiszteletek tartása céljából.“ — A baptisták „A
Kiirt“ c. lapja ebhez a hírhez annyit jegyez meg: „a
gyulai gyülekezet csak Krisztus parancsát teljesítette,
akinek két köntöse van, az egyilket közölje azzal, aki
nek egy sincs.“ — . . . És arról is értesít, hogy a baptis
tákat ez a testvéries szolgálat boldoggá tette. — Azt
hisszük, hogy ezt a szolgálatot máskor és másutt is
igénybe kellene venni.

ból lapunk is közli Benka Gyula nagy tanári egyénisé
gének élet- és jellemrajzát. így kellene más evang. kulturhelyeinken is nagy tanáraink emlékét felújítanunk.
Az egyetemi hallgatók tandijsegélyére bevezetett ak
ció eredménye. Adakoztak: dr. Thiering Gusztáv, dr.
Holitscher Pál. dr. Szamosi Arnold, Békéscsabai Ev.
Leányegylet, özv. gróf Degenfeld Lajosn-é, Kecskeméti
ev. egyház, Zsigmondy Dezső, Becht Albert gyűjtése,
Vietorisz László gyűjtése, Gajdács Pál Tótkomlós, Egy
tisztviselőnő, Tomcsánvi Vilmos Pál, Iádossy Invre, Prot.
Nöszövetség Szarvas, Lelbach Keresztély Nagyatád,
G, ö. Sződ, Artner Oszkár, Györy Vilmosné, Gvőry
Lóránd, Györy Margit,- dr. Szelényi Aladár, Oszlányi
Eszter, Sárkány Kálmánná, özv. dr. Koller Gyulám?,
Janecz nővérek, Tinschmidt Sándor lelkész, Fi-alla Dóri
Ottó, Köhler Rezső, Jákobéi Erzsébet, Jákobéi Margit,
•Jákobéi Gyula és neje, dr. Erőss János Szerencs, Bankó
Márton Pécs, Marcsek János Tokaj, Mokri Imre, özv.
Ráth Arnoldné, Farkas Győző, Kiskőrösi ev. Nőegylet,
dr. Rátz Zoltán, Kasper István, Kasper Gusztávné, dr.
Megtalálták a bibliai paradicsom helyét? Az embere Pajor R°zső, Kesselbauer Olga, Blázsy Lajosné Kiskőrös,
ket régóta foglalkoztatja már az a kérdés, hogy hol Koren Pál, dr, Honétzy G-éza Tokaj, Kiss Ferenc Szeged,
volt a paradicsom helye. Si-eglin professzor megállapítá dr. Sárkány Alfréd. Korossy Károly, Belicza András
sai szerint az Áras folyó mentén kezdték meg a kuta Szirák, dr. Polner Aladár, Orphanides Olympia, Orphatásokat és tényleg találtak „kiaknázásra, érdemes gazdag nides Anna, Ligeti Ede, Wallentinyi Irén, Horváth Eleknemes fémtelepeket pontosan a biblia által megjelölt he né, Plaeskó István Szarvas, dr. Schwirián János, Weisze~
Ernő, Nagykanizsai ev. Nőegylet. Nagykanizsai ev. gyü
lyen“'. — Nem hisszük, hogy az elvesztett paradicsomra
a nemes fémek rendkívüli mennyisége vezesse rá az lekezet, Horváth Olivér lelkész, Enyedi Józsefné, Magyary
embereket!
*
; 1 ; Miklós, Simon Aranka, Rencsisovszky Ferenc, Egy fel
vidéki, Bobcsok István. — Az adományok 4 millió
A Magyar Leánycserkész Szövetség megalakulása.
215 ezer koronát tettek ki. Arányosan megosztottuk az
A Magyar Cserkészszövetség 1924 április 2-án tartott
egyetemek 'és a szükség szerint. — „A jótékony adako
idősére meghívta a Leány-cserkész Intéző -Biziottságot. Az
zót, szereti az Isten“ — tartja az írás. Szegény egyetemi
ülésen megjelent Limdonmeye-r Antónia elnöknő és há
hallgatóink nevében köszöni az O. L. Sz. az adományo
rom -kiküldött. Az el-nöknő részletesen ismertette a hazai
kat és azokra az Ő áldását kérjük.
leánycserkészet immár öt éves múltját, ezen öt év alatti
úttörő eredményes munkát. A »kiküldöttek támogató
hozzászólása után az intézőbizottság meggyőződve a
Szerkesztői üzenetek
leánycserkészetnek a fiukénál nem kisebb fontosságáról
K.
J. Csanádalbert. A 3-ik számmal nem szolgál
kimondotta, hogy nincs észrevétele az -ellen, hogy ~a
lányok is viseljék a cserkész nevet és a Magyar Leány hatok.
cserkész Szövetség megalakuljon. Ezt a határozatot
V. L. Diósgyőrvasgyár. Híredet közöltem. Rekla
ünnepélyes felállással pecsételték meg. A Leánycserkész mációkat a kiadóban -elintéztem. Ott azonban — látom
Intézőbizottság 1924 április 18-án tartott ülésén a Ma már — csak akkor lesz r-end, ha ezt is a Szerkesztő-ség
gyar Leánycserkész-Szövetség megalakítását határozatba veszi át. Ehhez pedig idő és munkaerő kell. Honnan
hozta.
vesszük, ma nem tudom. De kell! A lap előfizetési ára
a II. negyedre 1-2 000 K és 500 K (postaköltségre).
A baptisták „Á Kürt“ címmel ifjúsági lapot jelentet
nek meg Gyulán, melyet — Írja- — mindenütt „öröm e*
A kiadásért felelős : Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.
lelkesedés“ köszönt. Mikor szerezhetünk mi ilyen
*
•••••
•« •••• «MM« * ••••••••••• • • • • • •
•« • • • •
örömet az ifjúságunknak? . . .
Benka-emlék. Szarvason a tavaly májusban elhunyt
nagy tanár é,s pedagógus, Benka Gyula-emlékalapot léte
sítenek, amelynek, orsz. evang. egyházi és hazafias ügyét
nagy buzgósággal egy főgimn. bizottság .s annak élén a
’
orgona és harmóniumgyár Rt.
testben és lélekben erős és agilis dr. Belopotoczky György
felügyelő áll. F. hó 11-én a városi színkörben nagyszabású
PÉCS.
emlékünnepélyt is rendezett, amelyen volt tanítványai
Készít uj orgonákat es harmókülönböző oldaláról méltatták kiváló tanári és emberi
niumokat a legtökéletesebb rend
munkásságát. Megnyitót mondott Belopotoczky, ódát irt
szerben. Elvállalja orgonák át
róla ismertmevü költőnk, Gyökössy Endre, zongorané
építését lógnyomatu csőrendszer
gyest szerzett emlékére Chován Kálmán, emlókbeszédet
rel, teljes javításokat, tisztítá
sokat és hangolásokat.
mondott Bell Lajos békéscsabai főgimn. igazgató, mint
:
zeneszerzőt méltatta Gajdács Gyula k-eresk. isk. tanár, s
Uj homlokzatsipokat a leg
egy Benka-féle zene- -és vegyes kar után imádkozott
rövidebb idő alatt készít.
Harsányi Pál ref. esperes. A tekintélyes összegű bevétel
az alapnak szólott. Közelebb Kemény Gábor jeles tollá

ÍANGSTERJÓZSEFésFIa !

Általános Nyomda, Könyv- éí Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymeiő-u. 8. (FeL igazgató: Dr. Merényi Kornél).

B udapest, 1924. Junius 1

X. évfolyam

21. sz á m

w

SZERKESZTŐSÉG :

Alapittttl: Dr. RAFFAY SÁNDOR

Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.

S z e rk e sz tő ié rt fe le lő t:

K ia d ja : A LUTH ER-SZÖ VETSÉG .

P r .K IR C H K X O P F GUSZTÁV

Megjelenik

minden vasárnap.

Főin unkatárs : Dr. CSENGÖDY LAJOS

Előfizetési ár negyedévre I2.000 K
Egyes szám ára 1000 korona.
H ird etési á r a k m e g e g y e z é s sz e rin t
P o s ta ta k a ré k c h e q u e - s z á m : I290.

Efez. 4, W.

tésznek. A hagyomány szerint annyi virágot ne
velt és annyi fát nemesített, amennyi keresztyén
A ki leszállótt, ugyanaz, aki lel lm ment,
életet kioltott.
lel/ebb minden egeknól, hogy mindeneÉn tehát azt hiszem, hogy Károly császárunk
két betöltsön . —
is Dioklecianus sorsára jut, ha a pájiíi követére
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
B
hallgat és elveszti épen azL aminek megtartása
érdekében a kiirtást megígérte: a Németalföldet.

L u t h e r i ig é k

Egy este arról folyt a beszélgetés, hogy a császár
Luther hiveinek kiirtására tett ígéretet a pápai követnek.
Az asztal körül ülök egyike azt is tudni vélte, hogy e
császári nyilatkozat miatt különösen a parasztok közt
nagy a riadalom. Luther arra kérte asztal társait, hogy a
megriadtakkal közöljék a következőket:

Valószínűnek tartom, hogy a császár meg
ígérte a pápai követnek tut, amiről ti tudtok.
Megígérte, de nem is azért, mert a jsipara neki
szüksége vau, liánéin mert nelkünk és a ini iga
zunknak van szüksége arra, hogy neki készül
jünk a próbának, aiui törvény az Isten országá
ban és a keresztyénség történetében is. Emlékez
tetlek titeket Dioikleciánusra. Ez a császár egyike
volt a római birodalom leghatalmasabb, de az
Istentől legmesszebbre került császárainak. Az
ő akarata a keresztyénség kiirtása volt. Attól sem
riadt vissza, hogy egyetlen egy napon kerek
12.000 keresztyénnel fogyassza meg állama pol
gárait. G yűlölje az Íróeszközökben is felette ta
lálékony volt. Különösen az asszonyokban látta
a keresztyénség jövőjének biztosítékait. Ezért
ezek ellen fordította válogatott eszközeit. Ha va
lahol a birodalomban volt két egymás mellett,
nőtt fa, megparancsolta, hogy ezek ágait ugv
hajlítsák össze, hogy a két lehajlitott ágra rá 'le
hessen kötni egy-egy asszonyt lábainál fogva. A
visszapattanó ágak az asszonyt — természetesen
kettéhasitották. Sok lévén a nagy birodalomban
az egymás mellé nőtt fák száma, sok asszony
pusztult el és velük sok anya, de bennük még
több leendő támasza, hirdetője és apostola az
evangéliumnak. És amikor a forró ólom sémi hasz
nált, melyet, az asszonyok szájába öntetett, és a
tüzes vasrudak, melyekkel a mellüket síit.tette le,
de a birodalom legelőkelőbb pogányái is arra. kér
ték ezt a vérszopó bestiát, hogy ha nem akarja
a legbecsületesebb és legszorgalmasabb polgárok
tól megfosztani a birodalmat, hagyjon fel őrületé
vel, otthagyta a császári trónt és elvonult ker

(l’gy lett, ahogy Luther hitte. A Németalföld elve
szett. A császár önként xzánikivetéHbe ment. A hagyo
mány szerint, élte végén, örökké csak azt hajtogatta: Ha
nem bántottam volna azokat, akik voltak, ma engem
nem bántana az, ami voltául.)

Közli: Kg.

A szövetségi munka és a sajtó
Ma, mikor olyan kevés a papiros, úgy érzem,
csak kis töredékét szabad mások elöl elfoglalni.
Kedves volna ugyan hosszasabban imi, de
nagyobb kötelesség töbliet cselekedni.
.Minket, világi embereket a lelkészi kar szi
ves és kitüntető bizodalma régebben is, de külö
nösen 1019-Ikmi, a bolsevizmus alatt és annak
dicstelen, azonban érdeme szerint va4ó kimúlása
óta azzal a megtisztelő felszólítással illetett, hogy
cselekedjünk mi is, velük karöltve.
Érdekes évforduló. Engem is ma, április
22-én öt esztendeje, hurcolt el egy közismert
rablógyilkos a Markó-utrai „forradalmi törvényszékhezu. S miközben gálád bánásmódja ellen
semmi oltalmam nem volt, sorsom iránt, semmi ag
godalmam nem volt. (Hy biztosan, oly megnyugtatólag tudtam, hogy legnagyobb bűnöm: az Úr
isten, a Haza és az Emberszeretet, nemcsak meg
ment, de még inkább elkötelez arra, hogy ebben
a megrögzött, bűnben megmaradni iparkodjam
mindörökké.
Hiszen lehetett volna-e igambit útmutatóm,
hűségesebb vezérem, parancsolás nélküli paran
csolom, mint az egykor is és 1919-ben is megtaga
dott Ur Jézus.
Megsegítette hitünket, megmentette hazánkat
s kiterjesztette kegyelmét, rám, érdemetlenre üt
évvel ezelőtt is.
Mikor aztán a Hitnek, Hazaszeretetnek s Em
berbarátságnak napja újra felragyogott: nem kel
lett-e, még ha tán nem is meggyőződésből, de há-

2

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Iából ezek n ek az éle te t ad ó eszm ék n ek sz o lg á la 
tába teljes erőn k k el od aállan u n k ? N em erk ölcsi
szü k ségérzetü n k et fejezte-e ki a lelk ész! k arn ak
az a paran csoló óhaja: „J ertek , d olgozzu n k k a r
ö ltv e !“
És m egalak u lt egyh ázk erü letü n k b en is az
első E v a n g élik u s S z ö v e tsé g .
N y á rv ég i g y ü m ö lc sé r le lő id ő t h id eg, fa, szén,
tü zelő a n y a g n élk ü li tél k ö v e te tt. A régi
ő sk e 
resztén yek sírb oltok b an , mi rossz ruhában, h id eg
szobákban, szin te v a c o g j a b ú jtunk ö ssze, h o g y
retten etes h elyzetü n k b en is v a la m it alk o ssu n k . . .
Ma: m ár létezü n k !
T alán nem sze r é n y te len sé g , ha e g y , a debre
ceni ev a n g élik u s egyh áz sziv es m e g h ív á sa fo ly tá n
a fo lyó év V irágvasárn ap ján ta rto tt v a llá so s e s 
téje alk alm áb ól elm on d ott felszó la lá so m b ó l enyn y it id ézn i bátorkodom : „A zt hiszem é s ú g y t u 
dom , h o g y h a azok , a k ik a S z ö v e tsé g g e l e lin d u l
tak és v e le k ita r to tta k , m áris érzik, h o g y en n ek
az ú tn a k v é g é n bék e és en y h ü lés várja, ők et, de
azért, m u n k ásságu k m égis csa k ak k or érh et ig a 
zán célt, ha h ozzáju k m ég százezrek és ujaibb
százezrek c sa tla k o zn a k igaz h ittel, nem m ú ló k i
tartással és te lje s ö n z e tle n sé g g e l!“
A tettrek észség , a c se le k v é s, a drám a lü k tető
ereje v o lt és m arad m inden időkben. Ma, m ik or az
ev a n g élik u s m a g y a rsá g élete is n a g y tra g éd ia ,
erre m ég n agyob b szü k ség v a n , m in t v a la h a .
H ogy azonban ez a te ttr e k é szsé g szá rn y a t is
ö ltsö n s a szá zezrek csa tla k o z á sa biztos, b átorító,
töm egeiket csatasorb a h iv ó szó za t a la p já n le g y e n
leh etség es: eliez szerv ezett erő k e ll.

A s z ig e ti v e s z e d e le m
A k ö ltő Z rínyi e p o sz á t a n a g y a lk o tá so k so 
rába á llíto tta a m a g y a r n em zeti k ritik a . E rövid
k özlem én yb en nem is a míü k ö ltő i érték éről, h a
nem ann ak rosszak aratú rágalm áról v a n szó.
M ivel p e d ig a hires ep o p eá n a k m in k et, pro
testá n so k a t b án tó fele k e z e ti je lle g e v a n s m ert a
„S zigeti v e sz e d e lm e t“ a k ö zép isk o lá k m inden iro
dalm i tanára ism erteti, k e ll, h o g y a fe le k e z e ti v o 
n atk ozás ne le g y e n a p ro testá n s k ö zép isk o lá k b a n
a m agyarázatn ál m ellő zv e.
Z rínyi a B rebin g ró fo k ősi n em zetség éb ő l, a
már régóta vezérszerep et já tszó Z rin yi-család b ól
szü letett lG 20-ban; d éd u n ok ája v o lt a sz ig etv á ri
vértan ú n ak és fia a 30 é v e s háborúban korán e l
halt Zrínyi G yörgy h orvát b ánnak. A tyját., a k á l
v in istáb ól je zsu itá v á 'lett P ázm án y P éter térítette
v issza a kath. egyh ázb a s az ő, v a la m in t ö ccse,
P éter n e v e lé sé t is P ázm án y irá n y íto tta . A z irod a
lom iránt va ló szín ű en már P á zm á n y m ü vei k e lte t
té k fel figyelm ét.
K étségtelen ezek b ől, h o g y „A szig eti v e s z e 
delem ‘-ben a P ázm ány P éter, az ellen reform áció
s a jezsu itá k lelk e szól. A h atalm as éposz teh á t
iránym ü és felek ezeti célt szolgál.

1924

S ez a sajtó!
Bárm i rem ek és b ám u latot k eltő a zok n ak a
szerzetesek n ek m un k ája, k ik e g y -e g y in iciáléb a,
a n n a k csu d aszóp en k id o lg o z o tt cifrá za ta ib a szin te
é v e k e t ö ltek bele: n ek ü n k nem m ű v észi betűk k e l
len ek .
*
N ek ü n k e g y sz e m ó lom k aton a, apró, k icsin y ,
d e fü rge é s m iriád be tü csk e k ell, h o g y e g y m á s
m ellé so rakó zásu k v é d ő v o n a la t, á ttö rh etlen falla n x o t terem tsen .
H a ezt k ép e se k v a g y u n k lé te síte n i, e g y ik le g 
n y o m a sztó b b gon d u n k : a tá jék o za tla n sá g tó l sz a 
b adulun k m eg.
A tá jé k o z o ttsá g az erő ala p ja . A z erő a szer
v e z e ttsé g p á n célja . A sz e rv ezettség en p ed ig m e g 
tö rik a tám adás.
Ma p ed ig , m ikor a sa jtó , eg y éb k u ltu rá lis
sz ü k sé g le te in k k e l e g y ü tt o ly k ép z e lh e te tle n n y o 
m orban v a n , n e felejtsü k el a leg n a g y o b b m a
g y a rn a k , S zéch en y i Istv á n n a k e g y örök ig a zsá g a
m ondását.
S zé c h e n y ié t, ki ig y szó lt e g y ik beszédében:
„A k e r e sz té n y sé g tisz ta szellem éb en én m in d en ek 
elő tt n em csa k szó v a l, de te ttle g tü relm es v a g y o k .
E n n élfo g v a m in d en fele k e z e tü ek et tisz te lv é n , tisz 
telem an n á l inkább az ev a n g é lik u so k a t. F el is
szó la lta m e szerin t m elle ttü k m in d en k o r.“
S ez a n a g y lé le k a „ V ilá g “-ban ig y ir a m a 
g y a r n y e lv r ő l és a sajtóról: „E drága k in ccsel
m in d en t v é g h e z le h e t vin n i; n élk ü le o ly a n t, am i
M agyarországhoz v a g y m ás n em zetek k ö z ö tt em 
lítésre m éltó v o ln a — sem m it!‘‘
M ikor rég en S zéch en y i Istv á n szó lt ig y , m a
Z rínyi u g y a n is az O zm án-uralom ban Isten
m éltó b ü n te té sé t lá tja ; a haza azért ju to tt az
e n y é sz e t szélére, m ert a m a g y a r nép elh a g y ta ősi
v a llá sá t, am elyre szen t k irá ly a i té r íte tté k é s m ert
nem tisz te li többé Szűz M áriát, az ország P atrón á já t.
(.
'* :
A bűnbe sü ly e d t n em zetet a v é g p u sz tu lá stó l
csa k e g y ev a n g éliu m i te tt m en th eti m eg. A nem 
zet m a g a nem m éltó a m e g h a ra g ito tt Iste n k e 
g y elm ére, m a g á tó l nem is v ih e tn é v ég b e szab ad u 
lá sá t, de Isten n ek v a la m e ly k e d v e s v ité z e m eg 
v á lth a tja a m a g y a r n ép et, ha, m in t K risztu s, ár
ta tla n u l v é r é t on tja érte.
Isten le te k in t a földre, lá tja , h o g y a m a g y a 
rok m e g v e tik őt s az ő igaz v a llá s á t (a k a to li
k u st), eretn ek v a llá so k a t fo g a d be k eb léb e, er
k ö lc ste le n sé g b e sü ly ed . B ű n eik et nem nézi tovább
az Ur, m egm u tatja, h o g y ő am a n a g y b osszú álló
Isten , reá b o csá tja a m a g y a ro k ra a tö rö k h a ta lm á t
és m in d a d d ig töri-rontja ő k et, a m ig v issz a nem
térn ek e lh a g y o tt isten ü k h ö z.
Ez ism ertetés felta lá lh a tó töb b ek k ö z ö tt a
M ű veltség K ö n y v tá ra M agyar Irodalom T örtén ete
cim ü k ö n y v éb en .
A z ép oszn ak leg a lá b b 100 év ig nem volt. h a 
tá sa . M ellő ztetésén ek okát n em csak csiszo la tla n

e v a n g é l ik u s o k l a p j a

pedig püspöki karunk kívánja szivünkbe vé'sni
ezt a szót: .,Sajtónap‘‘ — értsük meg s kövessük!
f/s közönségünk, m ely hétről-hétre is oly fé
nyes jelét adja áldozatkészségének, fokozza n agy
lelkűségét égés« hon szerető evangélikus társadal
munk javára!

Gjfőrff íAgrárul.
......................... ... ........................ • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Légzőszervünk: a sajtó!
A Luther-Sző vétségnek szervezésekor k ivá
lasztott bibliai jelmondata: ..Sokan egy test v á 
gyniuk a Krisztusban, egyenklnt pedig m indnyá
jan tagjai vagyunk egym ásnak.“ (Róni. 12. ő.)
De a testnek s általa a test minden tagjának
életfeltétele a lélegzetvétel. Ez juttatja az életet
jelenítő tiszta levegőt a szervezetbe. Egyházunk
nak s társadalmi szervezetének: a Luther-Szövét
ségnek légzőszerve az egészségesen kiépített, és
szilárd alapokon nyugvó evangélikus sajtéi. E
nélkül a test s tagjai elpusztulnak. Ez jusson
eszébe a test minden tagjának: minden öntudatos,
igazi evangélikusnak.

Dr. Rnsó Faijós,
a Deák-téri L. 8*. elnöke.
Spazlalitátok: f o g lm r A a , íortom ó a , fo R tiS E titA ii. I j i p u n k o K n B Ó in u k •/» e n c * * < im ín y .
I n té z e t n y itv a : 9 ór*t«M 7 -ijj, v n <*Ar- 6 h ü n n e p n a p 9 ó r á t ó l 1 2 -ig
D en tia t
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C a lv la -té r .

kiUscjélten kell keresnünk, hanem abban is, hogy
nemzeti célzatát nem ismerték fel. Erősen katoli
kus szellemét pedig nem fogadták szívesen. Az
ellenreformáció ugyanis már nagyon éreztette
mindama következm ényeik am elyek épenséggel
nem voltak alkalmasak költői dicsőítésre, sőt e l
lenük nemsokára általános visszahatás k eletke
zett. írja az irodalomtörténet.
S ennek a visszahatásnak mindaddig, amíg
az eposz a felekezeti iskolákban magyarázat tár
gya lesz. a tanár előadásából nem szabad el
enyésznie s bár az elfelejtett nagy munkát, a k ál
vinista Ráday Gedeon s a szintién kálvinista K a
zinczy Ferenc támasztották uj életre, nekünk,
protestánsoknak, kiirtásunkra törő felekezeti ten
denciája miatt az autodaféik lángjai, a gályaraboik
bilincsei s a római német császár romlott zsoldo
saival egyszerre kell említenünk.
A hitviták rég elenyésztek, nem is támadnak
s ne is támadjanak uj életre többé.
Ezeknek a rég lezajlott polémiáknak „A szi
geti veszedelem “ ma is hazajáró kísértető! Csak
hogy a kisértelek a dróttalan táviró és a repülő
gépek korái van már anakronizmusok.
N ógrádi Pap Gyufa,
a Petőfi Társaság r. taprja
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A jezsuiták lapja s a magyar irodalom
Ki merte volna hinni, hogy most, amikor ellen
ségeink az ország életerős testéit darabokra tépték,
szivét marcangolják, feltámadásába vetett hitéi is
cl akarják sorvasztani, akadjanak egyházi férfiak,
akik megzavarják a felekezeti békét, akadjanak,
akik híveik lelkében a kétely hacillusait hintegetik el,
hogy megrendüljön hitük abban, hogy a testvéTfelekezőt hivei Istenhez a maguk áhítatával felemelkedve
ennek a szegény, százszorosán sújtott országnak hü
fiai, építő munkásai lehetnek s rájuk merik sütni ko
runknak rettenetes Kain-béiyegét, a destrukció bé
lyeget.! Sajnos, akadnak. Néhány fanatikus jezsuita
megalapította a Magyar Kultúra c. folyóiratot s ősi
virulenciájukkal rátámadnak szegény katholikus hí
veik lelki talajára s ennek a csonka országnak ügyit?
megzavart lelki egységéro.
Nem először foglalkozunk ezzel a folyóirattal,
de hadd mutassunk be egy néhány sort vakmerő tá
madásait»'»] s ut-zzünk közeletvbröl a szemébe.
„Láttuk 1918 őszén, hogy a mai társadalom,
amely már egy emberöltő óta egyre könnyebben
veszi a házassági kötelességet, a hitvesi hűséget,
más vonatkozásban sem mutat se jellemet, se gerin
cet. Gyáván félreáll, elbújik, elszökik, mihelyt ki
kellene áUani a gátra.
ebben a teljes lezüHésben,
erkölcsi csődben végződő lassú bomlásban tagadha
tatlan. hogy a Protestant izmosnak is része van, mert
elsőnek kezdte ki a tekintélyt, a kinyilatkoztatás
zárt, minden oldalról körülbástyázott fellegvárát.
(..Dr. Ravasz László, mint a protestantizmus védője“.
1921 februári szám.)
..Elő előbukkan lelkűnkből a gondolat, nem szem re
hányáskép. csak sajgó fájdalomképp, hogy a ké*söhhi
Ady eltévelyedésének, züllésének, pusztulásának nem
kis mértékben oka a protestáns engedékeny szellem
a rakoncátlan testi s lelki élet megnyilvánulásaival
szemben. Mi lett volna Adyból, ha szigorú katolikus
nevelésben részesül, ha, ha — katolikus és ezt a k.itolikumot éli is.“ „Az épen a katolicizmusnak világot
jelentő diadala, hogy nélküle — minden művészet
ben vergődés van csak, legyen még oly zseniális is
a müvés7 s művészete-“ („Ady Lajos: Ady Endre“.
1923 novemberi szám.)
Álljon még itt egv-két. idézet jellemzéséiül annak,
hogy Jókairól mily hangon mer írni egy jezsuita
páter. „Szó sem fér hozzá, Jókai olvasóinak egv ré
széivel nemcsak mint vnilószinüt, hanem mint hü kor
festő vahWigot is elhitette mindezt a badarságot,
amit a jezsuitákról itt összeirt.“ (Páter Péter-ben.)
„Valóban, nem is annyira Jókait illeti a tárgyaltak
miatti gáncs, mint azokat a katolikus olvasókat
együttvéve, akik mindezeket a ferdítéseket és intéz
ményeinknek általuk való nevetségessé tételét, észre
isem véve, lelkesedni tudtok Jókaiért“ („Jókai és a
katolicizmus“, 1924 áprilisi szám.)
A jezsuiták szerint tehát a protestantizmus te
hetséget z(Illeszt, legjobb esetben a müvéiszotben való
vergődésre kárhoztatja, az országot bomlasztja. Nem
fogunk ezúttal az utóbbi rettenetes vád egészével
foglalkozni, csak a. protestáns Írókat ért váddal, mert
nemzeti életünk leghívebb tükre az irodalom s iro
dalmunk volt nemzeti életünknek leghatalm asabb rugója. A jezsuiták vádjaiból az következik, hogy eb
ben a rugóban századok óta a protestáns irók voltak
a bénító erő,* mert végre is a protestantizmus szel-
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lerne négyszáz é*v óta működő eleven erő nemzeti
életünkben.
Nem választottuk még soha szét a protestáns
vallásu írókat a katolikusoktól, mert akkor, amikor
nemzeti életünk „szőttje“ am ugyis „kibom lott“, a
fejtést gondolatban is elvégezni veszedelm es, ha
mégis megtesszük, hogy Íróinkat m ost vallásuk sze
rint ktílön-kttlön névsorba foglaljuk, tesszük azért,
hogy rámutassunk arra, mennyire nem leh et őket
összekapcsolt együttm űködésükből kitépni anélkül,
hogy súlyosan vétenénk azon történeti igazság ellen,
hogy egymás fáklyáján gyújtották meg fáklyájukat
s hogy ugyanaz az Istenbe vetett hit s hazafias lelke
sedés kötötte őket össze. A katolikus és nem Magyar
Kultúra-szellemű jezsuita Baróti Szabó Dávid együtt
szerkesztett folyóiratot a református Kazinczyval;
a katolikus Kisfaludy Károly, Vörösmarty és Toldi
ünnepi hangulatban fogadják az evangélikus Ber
zsenyit s Berzsenyi ódával köszönti a pálos szerze
tes Virág Benedeket; a katolikus Vörösmarty kispapok isegitségével adja ki az evangélikus Petőfi köl
teményeit; a fóti szüreteken a református házigaz
dával, Fáy Andrással a katolikus Vörösmarty és
Deák együtt űrit poharat a hazáért, a katolikus Madáchnak a református Arany nyújtja a koszorút és
gazdag segítségét; az evangélikus Bajza József és
Greguss Ágost, a református Erdélyi János, Beöthy
Zsolt nem vittek felekezeti elfogultságot kritikájukba,
akár a katolikus Toldi Ferenc, Riedl Frigyes, N é
gy esy László, V ojnovich Géza, Pintér Jenő — s el
kellene mondanunk két század egész irodalomtörté
netét, ha a katolikus és protestáns irók megértő
együttm űködését teljesen ki akarnék fejteni.
Nézzük hát, hogy a vallási harcok után, irodal
munk újjászületése óta kik voltak katolikus és kik
protestáns Íróink.

Katolikusok: Faludi Ferenc, Dugonics András,
Ányos Pál, gróf Gvadányi József, Baróti Szabó Dá
vid, Révai Miklós, Rajnis József, Virág Benedek,
Pázmándi Horvát Endre, D ayka Gábor, Verseghy
Ferenc, V itkovics Mihály, Kisfaludy Sándor, Kisfa
ludy Károly, Gaal József, Katona József, Czuczor
Gergely, Vörösmarty Mihály, Garay János, Császár
Ferenc, Jámbor Pál, Tárkányi Béla, Csaté Pál, báró
Jósika Miklós, báró Eötvös József, Madách Imre,
Tóth Kálmán, Vajda János, Vas Gereben, Csiky Ger
gely, R eviczky Gyula, H erczeg Ferenc, Endrődi
Sándor, Gárdonyi Géza, Babits Mihály, gróf Szé

chenyi István, Deák Ferenc.
Protestánsok: Bessenyei György ref.,

Báróczi
Sándor r., Péczeli Józisef r., gróf Teleki József r.,
gróf Fekete János, Pálóczi Horváth Ádám r., F aze
kas Mihály r„ Csokonai Vitéz Mihály r-, Berzsenyi
Dániel evang., Aranvosrákosi Székely Sándor unit.,
Ráday Gedeon r., Szentjóbi Szabó László r., Ka
zinczy Ferenc r„ Kölcsey Ferenc r„ Kiss János
evang., Szemere Pál r., Döbrentei Gábor evang.,
Kármán József r„ Bolyai Farkas r„ Bajza József
evang., Erdélyi János r., Vachott Sándor evang.,
Vakot Imre evang., Kerényi Friegyes evang., Szi
lá g y i István r., Székács József evang-, Sárossy
Gyula r„ Szemere Miklós r., Kriza József unit., Fáy
András r., K ovács Pál r., Pákh Albert evang., Vajda
Péter evang.. Petőfi Sándor evang., Arany János r„
7 ompa Mihály r„ báró Kemény Zsigmond r„ Jókai
Mór r., Gyulai Pál r„ Beöthy Zsolt r., Szász K ároly r.,
Lévai József r., Thaly Kálmán r., Tolnay Lajos r-,
Baksay Sándor r., Tóth Ede r., Mikszáth Kálmán
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evang., Szabolcska Mihály r., Kozma Andor eVang.,
Móricz Zsigmond r., Ady Endre r„ Gvóni Géiza evang.,
Végvári evang., Kossuth Lajos evang., báró Wesse
lényi Miklós ref.
(Folytatjuk.)

KANT
Az egész müveit világ, de főleg Ném etország és
különösen szülőhelye és munkamezeje: Königsberg
tudom ányos irodalma és sajtója s így lapunk is
méltóképen m egem lékezett az újabb kor e legnagyobb
gondolkodója és morálbölcselője, Kant Imánuel szü
letésének 200 éves fordulójáról.
Hát ki és mi volt: Kant? A görög Platon és
Aristoteles, e két fejedelm i gondolkodó óta az egész
világ legnagyobb gondolkodója, ki nálunk is, főleg
prot. intézeteinkben iskolát alapított, úgy hogy Paidsen, a berlini egyetem bölcseletkarának nagyhírű irótanára találóan „a protestantizmus filozófusának“
mondotta. Az ö hires kategorikus imperativusa, mint
erkölcs- és törvényparancsa, amely ma a levélhordó
tól kezdve föl a m iniszterig minden porosz és német
emberben él, nem más', mint Jélzus szigorúan fensé
ges erkölcstörvényének, az ő „menyei atyja akara
tának“ bölcseleti alakban való kifejezése. Jakab
levelének filozófiája!
Ma már mindenki tudja, hogy Kant tanította
meg az em beriséget hármas örökbecsű kritikai fő
müvében gondolkozni, akarni és Ítélni Közkincse ma
az ő bölcseleté az egész m üveit emberiségnek. De
legmaradandóbb hatású a morál terén. Nem az ész és
a tudomány, hanem az erkölcsi öntudat tárja fel
előttünk az érzék fölötti világot.
De halljuk csak őt magát.
„Két dolog — úgym ond — tölti el a kedélyt
mindig uj és n ö v ek v ő csodálattal és tisztelettel, mi
nél gyakrabban éls huzamosabban foglalkozik velük
a gondolkodás: a csillagos ég mifölöttünk és az er
kölcsi törvény mibennünk.“ És tovább ig y kiált fel
pathétikusan: „ Kötelesség! Te fensélges nagy név,
am ely nem tartalmazol semmi kedvest, ami behízel
gővé tenne, hanem alárendelést követelsz, de nem is
fenyegetsz semmivel, ami a kedélyben természetes
ellenszenvet idéizne fel és ijesztene, hogy m egindítsd
*az akaratot, hanem csupán törvényt állítasz fel, amely
magától talál a kedélybe bebocsátást és mégis az
akarat ellenére tiszteletet szerez magának (ha nem
is mindig követést), am ely előtt minden hajlani el
némul, bárha titkon ellened működnek is: hol van
hozzád méltó eredet és hol található nemes szárma
zásod gyökere, amely a hajlamokkal való minden
rokonságot büszkén kizár és am ely tőről való eredet
azon értékének elengedhetetlen feltétele, am ely ér
téket egyedül az ember adhat önm agának?“ (Csengey G. fordításában.)
Ez alapon Kant szerint a hit erkölcsi érzület.
am elynél minden a cselekvéstől függ. Morális hitnek
va g y észhitnek is nevezte, am ellyel kötelességünket
isteni parancsnak fogadjuk és követjük. Szembe
helyezte ezt a tételes és szertartásos hittel a pogány. ságban és a zsidóságban. Rugója tehát a tisztelet és
nem a szeretet, mint Jézus evangéliumában. A lomnici csúcs rideg fenségességéhez hasonlít Kant er
kölcs, törvény, köteleség és erényfogalma, amelybe
Jézus vallását szorította. Azért nevezte Alexander B
„jégből való kolosszusnak“. Azt tartotta, hogy az
egyházban, mint morális közösségben a kultusz és az
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erkölcsi érzület igazságiában gyökerező vallásnak
kell lépnie. Kerülte a lélektelen orthodoxizinust és
az észrontó miszticizmust egyaránt a keresztyén val
lás és az egyház világában. De éles megfigyelő ké
pessége volt alapos vallás- t> egyliáztörténeti ismciete alapján az iránt is, hogy a papságban miiulenkor meg volt és van a hajlandóság arra. hogy tiszta
tanító osztályból uralkodó osztállyá alakuljon át.
„Vezérkedésneív“ nevetik azt a mi föegyházi köreink
a „szolgálatok“ rovására. Azért hangsúlyozza Kant,
hogy a keresztyén embernek, mint „morális észlétiynek“ minden igyekezetét az erkölew érzület tiszta
ságára és a becsületes élet lelkiismeretesség» re kell
fordítania- Ez szerinte a Krisztus evangéliumának
legfőbb vallásos-morális tantartalma.
Amint Kant a gondolkodás, úgy — főleg morá
lis oldaláról — a vallásnak világát i« megtisztította,
mélyítette és bővitette. Egyet nem értett meg, ék ez
a keresztyén vallásnak kedélyi, érzelmi oldala,
vagyis az, amit az evangélium egyetlen boldogító é*
üdvözítő istcnfinságnak nevez. Féltette a vallást a
rajongó misztikus eltévelyedéstől és egyel* beteges
kinövésektől. Férfias a vallása minden izében, és itt
közel jár a Krisztushoz, de nem értette meg a ke
resztyén vallásban a gyermeki es viszonyt, mint
i.mélyé „a menyeknek országa“. Ez ország rovására
hangoztatta ,,a k**ekeny kaput“. Találóan mondotta
a köuigsbergi ünnepély egyik illusztris szónoka,
hogy Leibniz mellett Kant az emberiség egyik leg
nagyobb szellemi vezetője ék mindannak m egteste
sítője, amit. német alaposságnak, lelkiismori*0*seégnek és éleselméjűségnek neveznek. A kritika a tudományos gondolkodás ék a tisztelet a morális és val
lás világában a kettős sarkpont Kant filozófiájában.
A pápás egyház csak „rationalistát“ lát trenne és
helyéin* a középkori angyali doktort: Akvinói T a
mást magasztalja, mint p. o. a minap a 8zent IstvánAkadémiában. Értjük, hogy miért? Mert fanatiku- hir
detője a csafatkozhatatlan pápai világuralomnak,
amelynek, mint a Vatikáni dogmával szemben IX.
Pins pápa szerint fel kell tudnunk áldoznunk „az
észt és a lelkirsmeretet“. Azért volt Kant nálunk ré
gebben is a helytartó tanács oktalan ítéletéből tiltott
portéka az egyetemen és a kath. intézeteken, mig
prot. főiskoláink p. o. Pápán. Del*recenben é*s Eper
jesen alaposan tanulták és művelték.
Kantnál is a német szellem viszi a vezérszerepet
nz egész világon és azt máig sem lohet büntetlenül
ügyeimen kívül hagyni setuilyen tudomány terén,
legkevésbé a szellemi tudományok Iran. Mai nagy és
kis rabló ellenségeinek telhetetlen erőszakos örjöngébe keservesen ungboszulja magát.
fír. S zid v ik Mátyás.

Püspöklátogatás Mezöberényben
Május 16-án indult a bányakerület érdemes
püspöke, dr. Raffay Sándor, a kerület titkára, dr.
Rásó Lajos egyetemes ügyész és Kuthy Dezső egye
temes előadó kíséretében Mezöberénybc kánoni vizitációra. Gyomán lépte át a püspök az arad-békési
egyházmegye határát, ezért az egyházmegyei elnök
ség itt csatlakozott a püspök kíséretéhez. A percnyi
pontossággal berékezö vonatból leszálló püspököt ha
talmas ellenzéssel fogadta a nagy tömeg, melynek
élén dr. Moldoványi János békési főszolgabíró, Ele
kes Sándor főjegyző és Braun Magda adott kifejezést
a tiszteletnek, a hódolatnak és szeretetnek. A diadal
kapu alatt szállott főpásztorunk a négy gyönyörű
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arabs szürke ló által húzott diszhintóba. Előtte még
nem látott pompával, fénnyel 100 lovas bandérium
nyitotta meg a nvenHét, mely a fellobogózott é-e virá
gos ablaku utcákon át, Moldoványi főszolgabíróval
és Elekes főjegyzővel az élen, a hintók véget nem érő
sorától kísérve, a díszbe öltözött lakosság, az iskolai
növendékek sorfala közt, a városháza előtt felállított
díszkapunál állott meg, hogy a menet kettéváljon. A
tótajku egyház arannyal díszített, piros mellényt! és
árvuláiiyhajns band«*ristái a vezetést itt átadták a né
met egyház ezüsttel díszített bársonypruszlis banderistáinak, akik a német teníjdom elé vezették a me
notet.
A német templom kapujában Bárdy Ernő lelkész
lelkes hangon köszöntötte a főpásztort, aki az orgona
hangjai mellett vonult be a zsúfolásig megtöltött tem
plom oltára elé*, hogy legszebb imájával és áldásával
kezdje meg a 10 napos látogatást,
A német templomból az egébz közönség a tót
t* inptomhoz kisérte a püspököt, almi a presbitérium
élén Jeszenszky Károly lelkész fogadta a főpásztort.
Ez a templom is szorongásig megtelten hallgatta a
főpapi imát és áldást
öt órátéd kezdve 14 ué-ipe* küldöttség járult a
püspök elé. akik nemcsak az ev. egyház püspökét,
Kanéin a gerinces magyarság vezéralakját, a külföld
előtt fajunk, kultúránk, egyéniségünk, nemzeti élniakar ásunk é*j élnitudásunk méHó reprezentánsát, a
hazaszeretet, békesség, tisztelet, megértés, a jellem
é-s tudás példa képiét ünnepelték.
Pü-[Mikiink válaszai az ő csodálatos emborismereléivek, széles látókörének, nagy szivének ék szeretetének, édéjik szemé*l»öl elftsugárzé* nemes lelkének
voltak tömör, gondolatokban gazdag bizonyság
tevései.
Már sötét e s te volt, mire az utolsó tisztelgőktől is
búcsút véve, sietett a bibliai ünnepélyre és onnan az
ünnepi közvacsorára, almi foglalkozás- é-s valláskülönbség nélkül meleg szeretet vette körül ev. egy
házunk markáns alakú és rajongva tisztelt főpapját.
A felköszöntök hosszú sora fűszerezte a nemzeti
díszbe öltözött hajadonok által tálalt egyszerű vacso
rát, melynek gyönyörű pontja a püspök pohárköszöntője volt. Reiimke volt ez annak, hogy a fehér asztal
mellett is hogyan kell evangéliumot hirdetni és ho
gyan lelirt lelkeket. kuresiM IsteuorsaágH saámára.
Szombaton, 17-én, kezdődött a tulajdon képen i
hivatalos munka a II. kér. tótajku egyház vizsgálatá
val a presbiteri gyűlés keretében, mely a vasárnapi
diezközgyüléis anyagát dolgozta át. A közgyűlésen
a főpásztor megállapította, hogy a mezőberényi
II. kér. gyülekezet mindent elkövet hivatása betölté
sére, hogy panaszra senkinek oka nincs, de minden
kinek annál több joga van elismerni a szép és ékes
iendet. Ami megjegvzésképon hangzott el: az jóin
dulatú tanács, kérés, buzdítás volt a templom láto
gatás fokozása, a kártyaszenvedély és korcsmaláto
gatás elhagyása érdekében. Jóleső őrömmel hangzott
bele a közgyűlésbe az a bejelentés is, hogy az egy
ház egy árvaliázat fog létesíteni, melyhez,' az első
téglákra, 100.000 K-t adományozott egy jószívű
adakozó és amelyhez a főpásztor 1 millió koronát
csatolt a bányakerület nevében. A közgyűlés ke rőté
ben ünnepelté-ik az 1872. febr. 22 óta működő lelkész
nek, Jeszenszky Károly kormánytanácsosnak, érde
meit is, aki most tartotta aranylakodalmát is. Könynyes szemekkel köszönte meg a jó öreg pap az ün
neplést, de azt a kegyelmet is, mely vele volt 52
esztendős lelkipásztori munkája alatt é< azt gazdagon
meg is áldotta-
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A közgyűlést a gondos női kezek által feldíszí
tett tanácsterem ben közebéd követte, ahol újból meg
állapítást nyert, hogy a II. kér. egyház hűségesen és
becsületesen végzi feladatait és tör örök célok felé.
Vasárnap d. u. 5 órakor vallásosest volt a tem
plomban, tulajdonképeni folytatása a leányegylet
által rendezett előző esti biblia ünnepélynek. Ezen
az ünnepélyen szerepelt, a női kar, melynek tanítója
Váczv Dezső, áll. el. isk. igazgató volt. Hegedűs
Margit, áll. el. isk. tanítónő meleg szeretettel köszön
tötte a püspököt, akinek Galó A nnuska kedveskedett
egy szép csokorral. Járosi Erzsiké Szabó,leska M.
„Hegyi beszéd“-ét szavalta bensőséges átérzéstsel.
Kuthy Dezső mélyen szántó, könnyekig megható
bibliam agyarázata után Cservenák Mária szavalt két
Végvári verset. Zacharidesz Zsuzsika, a leányegylet
legkisebb tagjának záróbeszéde, a főpásztor záró
szava fejezte be a bibliaünnepélyt, m elynek hatása
a vasárnap délutáni vallásos estélyen éfrte el tetőfokát
túlnyomó részben hölgy hallgatóság jelenlétében. Az
énekszámokat Tomka Pál, Adorján György és Zsi
linszky Emil tanítók tanították be dicséretremédtóan.
Biszkup F- hitoktató-lelkész m egnyitója kezdte az
építő beszédek ritka értékű sorozatát, melynek fény
pontja K uthy Dezső egyetemes előadó hatalm as kon
cepciójú K risztusnak vitézeket toborzó és még sokáig
tovább csengő szószéki beszéde volt. K rcsm árik Ju 
liska és Plavecz Zsuzsika szavaltak. Jeszenszky K á
roly lelkész az örök evangéliumhrveihez szólott.
Dr. Rásó Lajos a Luther-Szövetség m egalakítása ér
dekében szólott hatalm as érveléssel. Közvacsora zárta
be a vasárnap m unkáját.
Hétfőn és kedden a lelkészi hivatal, az egyházi
vagyonkezelés és az iskolák vizsgálata folyt le. 21-én
pedig a Kereki szórványt látogatta meg a püspök.
A tanyai nép, kiket elfoglaltságuk és a rossz utak
távoltartanak a várostól, az iskola épületénél fogad
ták a püspököt, aki itt az Isten szabad ege a la tt imád
kozott és prédikált, hithüségre, k itartásra és áldoza
tos ev. életre buzdítva a szórványban élőket. Hálás
szavak és szemek búcsúztak a városba visszatérő főoásztortól, aki csütörtökön reggel kezdte meg az
I. kér. ném etajkú egvház kánonszerü vizsgálatát.
(Folytatjuk.)

Sajtónapunk történetéhez
Beszámolónk harmadik része elején álljon, amit ve
gyen szárnyára a nyomtatott betű hatalma é.s vigye szerte
csonka hazánk minden ev. egyházközségébe a ragyogó
példát. Kecskemét alig 1000 lelket számláló egyházköz
sége egy napon 75 uj előfizetőt jelentett be az Evangé
likusok Lapjára. A sajtónapi ünnepélynek hatása, érde
mes lelkészének azon egyszerű felszólítása: tartsuk er
kölcsi kötelességünknek az Evangélikusok Lapjára való
előfizetést! váltotta ki az ev. sajtó támogatását belátó és
megvalósító készséget. Ez a tett és lelkesedés önmagában
is. de önmagáért is beszél: — mások, azok számára, ahol
a sok ezer együtt élő evangélikus közt van is, nincs is
előfizető, ám azokhoz is szol, akiknek mozira, színházra,
sport-, színházi- és divatlapokra van pénzük, csak az
ey. sajtó számára a kritikán és gánicsosikodásoai kívül
innes semmije. Kecskeméti testvéreinket kösz ön tjük a
hálás szeretet hangjával. A 'többieket kérjük: kövessék
a követésre érdemes példát Ján. Jel. 3.2 alapján.
Szarvason ünnepélyes keretek között folyt le
a sajtónap. A délelőtti istentiszteltek szónokai az ujtemplomban báró Podmaniczky Pál magyar nyelven, a
nagytemplomban Placskó István tót nyelven — kidombo
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rították a «ajtó óriási fontosságát. Istentisztelet után a
Prot. Nőszövetség- lelkes hölgyei a templomok bejáratai
nál bibliákat, énekes könyveket s vallásos iratokat áru
sítottak. — Este a Városi Színkörben a Luther-Szövetségnagyszabású ünnepi estélyt rendezett. A Szarvasi Férfi
éialkar kezdte meg az ünnepséget a Magyar Hiszekegy
eléneklésével. Báró Podmaniczky Pál mondott ezután mé
lyen szántó s külföldi utazásainak tapasztalatain élénkí
tett prológot. Utána bájos fiatal művésznő, Molnár Ferike
énekelt precíz kidolgozásban, kellemesen csengő iskolá
zott hangon néhány dalt Iszer Bella zongorák,isérete. mel
lett. A kis fia halála miatt távolmaradt báró Kaas Albert
helyett dr. Scholtz Oszkár méltatta, rendkívül tartalmas
beszédben az ev. sajtó jelentőségét. Csengey Gusztávnak
„Az ősi vár“ c. költeményét szavalta ezután Raab
György s.-lelkész, végül az újonnan .alakult Ev. Leány
kái- tagjai adták elő Kinczler Árpádnénak „A jóság és
gonoszság harca“ c. szinjátékát. Az előadás minden tekin
tetben óriási hatást élt el, — a kiváló rendezés, a sze
replők tehetsége és szorgalma meghozták gyümölcseiket.
Nemfők, angyalok, ördögök teljes átéraéssel, odaadással,
örömmel játszottak. A jók közül is kitűntek a főszerep
lők: mint a jóság angyala Brauner Etelka, komoly,
méltóságteljes, tökéletes előadásával — és Illyés Erzsiké,
a gonoszság megszemélyesítője eleven, kidolgozott, szinte
drámai hatást keltő szép játékával. Az ördögöknek
pedig a darabban előforduló táncaikat, többször meg
kellett isimételniök. A Szózat eléneklése után a közönség
egy minden tekintetben fényesen sikerült este kellemes
benyomásaival távozott a Színkörből. — Másnap a szín
játék ifjúsági elöadásképen megismételtetett. Ezt meg
előzőleg Kellő Gusztáv igazg.-lelkész intézett az ifjúság
hoz tanulságos buzdító beszédet és Raab György «.-lel
kész szavalta el Zábrák D. „Luther Bibliaéneké“-t. —
Hálás köszönettel és elismeréssel tartozunk azoknak,
akiknek érdemié ez a nagysikerű ünnepség. A szereplő
kön kívül Raskó Kálmán főgymn. tanárnak az egész est
előkészítéséiért, Erőss Jolán polg. isik. tanárnőnek a szín
játék minden részletében precíz rendezéséért, Garay
Samu tanítónak a sokszori zongorakiséretért, a Prot. Nő
szövetségnek, különösen a Lányi nővéreknek támogatá
sukért, dr. Danes Szilárdnénak, Bukovinszky Jánosnónak és Szokni Károly tanárnak a színpadnak ügyes dí
szítéséért. Az ünnepi előadások bevétele volt 3,128.600 K,
iskolai gyűjtés 459.324 K, könyvárusitásból befolyt
441.677 K, adományokból 166500 K, összesen 4,196.101 K.
kiadás volt 1,596.101 K. maradt tehát tiszta bevétel
2.600.000 K.
Orosházán május 4-én tartották meg a sajtónapot. A
délelőtti istentiszteleted dr. Kovács Sándor, egyetemi
tanár prédikált Máté 13.24—30 alapján. Meggyőző szavak
kal hívta fel az összesereglet híveket, hogy magvetők
legyenek mindnyájan s vessék a tiszta búzát, ne pedig
a konkolyt. Ha mindenki sorompóba áll a tiszta mag
vetésnél, ugv nem lesz messze az Isten országának meg
valósulása. — Délután 6 órakor a templomban vallásos
ünnepély volt. Az „Erős várunk.. “ eléneklése után
Kováe-s Andor esperes mondott rövid megnyitó beszédet,
melyben élénk sziliekkel tárta fel az evang. sajtó mostoha
helyzetét, Pusztai Jolánba szavalta el mély átérzéssel
Sántha Károly „A könyvek könyve“ c. versét. Stadler M.
„Mindenható nagy Istenünk. . . “ énekelte az egyházi
vegyeskar Fabriczy Pál karnagy szakavatott vezetése
alatt tökéletesen, kifogástalanul, Seemann Zoltán szegedi
katona-lelkész beszélt a sajtó fontosságáról és szükséges
ségéről lelkesedéssel, meggyőző erővel. Kümmerte Ottmár
s.-lelkész szavalta drámai erővel Váradi Antal „Judás“
c. versét. Majd ismét az énekkar énekelte el Meandler
„Szikla omlik, hegy megindul. . . “ szép énekét érzéssel,
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lelket einelŐen. Kálmán Rezső lelkész záróbeszédében fel
hívta a hallgatóságot, hogy amit ma hallottak, mint cse
lekvést vigyék ki az életbe, a Himnusz eléneldésével az
ünnepély véget ért. — A sajtónapi gyűjtés eredménye
751.000 korona volt.
Miskolcon. Az országos sajtón apót az eszméhez méltó
Unnépéi yességgel ülte meg a miskolci egyházunk. A zsú
foltan megtöltött templomban Geduly Henrik püspök tar
totta a szent beszédet, melyet lapunk 19. száma közölt.
(A helyi Jelkész Arnóton végezte az istentiszteletet.) Az
istentisztelet művészi szépségét nagyban fokozta Rákos
Arnold hegedűművész, tanár szereplése. Offertoriumot a
Nö- és Leányegylet tagjai szedtek a tomplomajlóknál,
mely több, mint 700 ezer K-t eredményezett. A templom
udvarán sajtó-termékeinkböl eladást rendezett a lelkész,
3 ez alkalommal 1,300.000 K értékű sajtótennék fagyott
el, ezek között a jogakadémia tanári kara által árusí
tásra átadott jog- éa törtéin lemtudumányi művekből
131.000 K folyt be, mely összeget egészében a sajtóalapra adta át az illusztris tanári kar. Többen előfizettek
az Evangélikusok lapjára 300.000 K előfizetési összeg
gel. E számok beszélnek; beszélnek ártól, hogy intelli
gens középosztályunk bármennyire szegényedett is el.
lelki nemessége megtartja azá az intelligcneiális staudar
dot, melyet a liálmnt előtt elért. Legyen áldás a szép,
építő munkán.
(Folytatjuk.)
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Nagyon kérem k. előfizetőinket az előfizetési dijak
beküldésére. Negyedévre: 12.000 korona és 500 korona
postaköltség (kézbesítési dij). — Támogassuk az Evan
gélikusok Lapját! Az evangéliumot támogatjuk benne!
Németország. Örömmel jelezzük, hogy a németor
szági Gusztáv Adolf-Egyesület 2 évi szünetelés után I.
évi nagygyűlését szept. 22—24. napjain Braunschweig
városában tartja. Reméljük, hogy magyar evang. egyhá
zunk is kidd oda képviselőt egyet, gyámintézete köréből.
Egyúttal mély fájdalommal jelezzük Walther Vilmos
rostocki egyet, evang. theol. tanárnak és ismert nevű
Luther-tudósnak f. évi ápr. 24-én történt elhunytét. Ki
váló müvét Luther jelleméről ifj. V idor János ültette át
magyar nyelvünkre, német eredetijében és magyar fordí
tásában pedig annakidején behatóbban Szldrik M. és
Thuróczy Z. ismertette. Wernle Jesus-a mellett legkivá
lóbb német theol. irodalmi terméke a világháború gyászos
korszakának. A nagy Luther-tudós élet- és jellemképére
még visszatérünk.
Protestáns Szemle. A sztrájk miatt elkésve bár, de
mégis csak megjelent a Szemle ápr. füzete is már ZSin ka
Ferenc szerkesztésében. Amit sejtettünk, bekövetkezett:
aheológia és filozófia mind ritkább lesz az uj füzetben.
Révész J. befejezi „Régi magyar imádkozok ég imád
ságaik“ c. szép tanulmányát, ezúttal Báthori István
ószöv.- izü zsoltár költészetét ismertetve. Majd id, Imre.
József ,,Erkölcsi megújhodás“ eimen mai erkölcsi ziillöMségünk okát az irodalom, főleg u sajtó és a jiolitikai esz
közök elhajlásában látja. Oda tehette volna még a pesti
zsidóságot is. Karácsony S. találó vonásokkal rajzolja
meg a készülő népoktatási reformot éa az alsó néposztály «'máig is XV. és XVI. századbeli) lelkialkatát. A
mi Moravcsik Gyulánénk szép elbeszélést hoz „A kis he
gedűs“ óimén. Haja M. és Muraközy Gy. verset közöl. A
külföldi szemlében a jól ismert ri Fleming presbiteri
világszöv. főtitkár jelentésót ismerteti, és annak nyomán

a Nemzetek szövetségének eddigi sikertelenségére utalva,
találóan megállapítja, hogy az oláh (a cseh és szerb is
ilyen) vallásos gondolkozásra, érzésre és jellemre az
„ultranacionalista.“ is enyhe jelző, amelyhez képest h
legneunzetiW» érzéssel átitatott prot. vallásosság is maga
a nemzetköziség. \ Kritikai Szemlében Harsányt 1. Ba
lassa minden munkáinak kiadását, Szilágyi 1>. Bartáky I.
Mécsvilágát és Győrffy I. Nagykunsági krónikáját ismer
teti. Evang. íróink mennél ritkábban jutnak szóhoz. Nőm
jól van ez Így!
Sz. M.
Magyar cseh protestáns ülés Pozsonyban. A protes
táns egyházi élet főbb funkcionáriusai a napokban nagyíontosságn, a magyar kisebbségi érdekeket érintő tárgya
lásokra utaznak Pozsonyivá. A tárgyalások a Nemzet
közi Jóbarátság Világszövetségének (World Alliance).
PickineonnaJc, a Népszövetségi Unió főtitkárának elnök
lete alatt folynak; a Világszövetség mint internacfonális
szerv, foglalkozik az egyes államok közt felmerült kü
lönböző vitás ügyiek kiegyenlítésével. Ebben az esetlien
arról van szó, hogy a Cseliszlovákiáhan élő magyar ki
sebbségek helyzetét megtárgyalják a cseh protestáns tár
sadalom delegátusaival. Magyar részről Pozsonyba a kö
vetkezők utaznak: Ravasz IAsz ló és Révész Imre refor
mátus püspökök, Geduly Henrik evangélikus püspök,
báró Kaas .Viliért nemzetgyűlési képviselő, Hoer Elek
református főgo ml nők és Kásó I^ajos egyetemes ügyész.
A tárgyaláson a magyar kisebbségeknek a nemzetközi
'szerződés által szabályozott jogi helyzete, tényleges
helyzete, valamint a jogi és tényleges helyzet között
fennálló differenciák elsimítása kerül megvitatás alá.
Mi —• ismére a szJovákok álláspontját — sikert ettől
a tárgyalástól nem várunk.
Országos Tessedik-emlékünnep. A Faluszövetség
kezdésére gróf hadik János elnöklete alatt országos bí
z o ttig alakult a 104 évvel ezelőtt elhalt Testedül Sámuel
szarvasi «lelkész emlékének megörökítése s ma is idő
szerű eszméinek terjesztése céljából. A Faluszövetség
(Bpest, Vili., Vas-u. 19. sz.) az érdeklődőknek megküldi
:ir. Undor Antal igazgató emlékfüzetét, mely Tessedik
sokoldalú, áldásos működését, ismerteti s követendő pél
dául állítja a faliak mai vezetői elé. Hazánkban ő voit
a faitigondozás első apostola, 1779->ben felállított gazda
sági *•«* ipari szakiskolája |>edig az első németországi
szakiskolát is negyedszázaddal előzte meg. Számos mun
kát irt. több hasznos növényt ö honosított meg s a vadsz'keket termővé tevő eljárása ma is a legjobb. Egykori
iskolájába helyezendő emléktábláját, május 29-én leplezték
le országos intézmények részvételével, az iskolákban
pedig c napon nngemlékeztek róla. Szarvas és vidéke
gazdái, iparosai és iskolái munkásságuk eredményeit a
május 29-tól jun. 1-ig tartó emlékkiállításon mutatják be.
Dr. Schauer Gábor főszolgabíró elnöklete alatt a rendezöség mezőgazdaság, kertészet, méhészet, ipar. háziipar,
művelődés, szövetkezés, kereskedelem, vadászat stb. szak
csoportokra oszlik s méltóan mutatja be TeasedLk műkö
désének eredményeit.
Vallásos esték. Lapunk f. évi 14-ik számában irtuk
meg, hogy a soproni ev. tlveol. otthon lakói március
8—lfi-ig vallásos estéket rendeztek Tolna-BaranyaSomogy egyházmegyében. Ennek a megkezdett munkáí ak a folytatását, képezte a Rákoskeresztúron, Nyiregyházán és Debrecenben tartott vallásos est sorozat, A fel
ügyelő tanár vezetése mellett ez alkalommal 12 tehológus
indult útnak április 11-én Sopronból, este 7 órakor már
Rákoskeresztúron tartották meg az első vallásos estet.
Másnap reggel Nyíregyháza felé indultak. Virágvasár
napján a nyíregyházai templomban volt vallásos délután.
A nagyhét első négy napján a 'tanyabokrokba mentek ki,
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Súlyán-, Náclasi-, I. Manda-, Bálint-, Sóskút-, Markó ,
Salamon-tanyára és a kisteleki szőllökbe. Több helyen
délelőtt a gyermekeknek katechizációt tartottak. Nagy
pénteken a debreceni egyházban tartottak vallásos estét.
A gyülekezetekben szívesen ilátták a kis csapatot, a
tiszai egyházkerület főpásztora, az egyes gyülekezetek
lelkészei, egyháztagjai áldó szóval és viszontlátás kíván
sággal bocsátották el a további útra. Köszönet legyen e
helyen is úgy a püspök ur Öméltóságának, valamint az
összes ellkész- és tanító uraknak, buzgó híveknek, .akik
lelkesen támogatták és szívesen várták az érkező csa
patot és akik adományaikkal a Theol.-Qtthon felsegité
sere siettek. A jó Isten áldása nyugodjék ezen a munkán.
Adományok a Protestáns Orsz. Árvaház javára, özv.
Eürdögh Aurólné és Eördögh Zoltán koszoruimegváltás
címen özv. Domanovszky Endréné emlékére 200.000 K,
Reichert Ede utján Névtelen 5000 K-át.
Kitüntetett tanár. Victórisz József dr., nyíregyházi
főgimn. tanár, Senki Pál c. elbeszélő költeményét a Ma
gyar Tudományos Akadémia a Nádasdy-pályadijjal tűn
tette ki. Az üde kedélyű, tiszta tollú költő-tanár az egy
házi ének-költés terén is ismeretes. Kedves egyénisége
méltán vonz rend-, rang- és korkülönbség nélkül. Egyházés hazaszeretete élő tanítás az ifjúság számára. Midőn
egyházunk e kiváló tanárának e magas kitüntetés alkal
mából a legmelegebben gratulálunk, arra kérjük a jó
Istent, hogy so,k ilyen egészséges lelkű, magyarságában
és evang. meggyőződésében törhetetlen jellemet adjon
hazánknak és egyházunknak.
Miniszteri biztos. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter a f. tanévi osztály és befejező képesítő vizsgála
tokhoz szarvasi evang. tanítóképző intézetünkbe minisz
teri biztosi minőségben dr. Szlávik Mátyás nyug. eperjesi
evang. theok akad. dékán-tanárt küldötte ki.
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, mint
már az elmúlt években is tette, az idén nyáron rendezi
Ill-ik vezetői kurzusát, amelyre b. ügyeimét jelen soroKkal bátorkodom felhívni. Ezt a vezetői kurzust elsősor
ban a K. I. E. tényleges vezetői számára rendezzük, akik
valamely munkaágban (K. I. E. vasárnapi iskola, serdülő
csoport, cserkészet, felnőtt-csoport, stb.) aktiv részt vesz
nek. Azután olyanok részére, akik K. I. E. vezetők akar
nak lenni, erre elhivatást éreznek és erről a kurzuson
való részvétel előtt írásbeli nyilatkozatot adnak. Harmadsorban meghívott ifjúsági munkások részére s végül más
js^jusági .munkaágakban szereplők részére, mely utóbbiak
azonban ellátási kedvezményiben nem részesülhetnek. A
kartus helye a szentendrei ref. polg. iskola és internatus,
íihof kb. 20 személy részére ágyakban, másik kb. 20 szé
khely részére a tantermekben szalmazsákokon tudunk fek
vőhelyet biztosítani. (A tényleges K. I. E. vezetők elhe
lyezésük érdekében minél előbb jelentkezzenek.) Szentmidre megközelíthető hajóval (indul Bpest Eötvös-tér.
illetve Pálffy-tér) és helyiérdekű villamossal (indul Buda[►est-Pálffy-tér). Az előadások és az étkezések az interrátus épületében lesznek. A kurzus ideje: 1924 jul. 1—15.
Érkezés jun. 30-án. Ez az idő egybeesik a Mekdsz. taliii
diák,gyű lésével, melynek oka abban rejlik, hogy a kurzus
főelőadója E. M. Robinson ur, aki a kurzus folyamán 12
előadást fog tartani, csak a jul. 1—7-ig terjedő időben
tudta hazánkban való tartózkodását biztosítani. A ku>~
zuson való megjelenés fontosságát emeli elsősorban
Robinson ur jelenléte, azután a megbeszélendő tárgyak:
az amerikai K. I. E. munkamódszere annak a magyar
viszonyokra való alkalmazása, egyesületi munka gyakor
lata, az egyénekkel való lelki foglalkozás, gyakorlati
biliai tanulmányok, praktikus eszmecserék, stb. Szabad
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időben játékok, sport, fürdés, kirándulások stb. A jelent
kezések Megyercsy Béla orsz. főtitkárhoz (Budapest,
Vili., Főherceg Sándor-utca 28) intézendők, lehetőleg
azonnal, de legkésőbb jun. 10-ig.. A részletes tudnivalókat
a kurzus programmjáról, a részvételi dijakról, stb. 10 na
pon belül közöljük az érdekeltekkel.
Nyaralásra alkalmas falvak fejlesztése. A FaUiszövetség kezdésére, dr. Steinekker Ferenc egyetemi dékán
elnöklete alatt az illetékes minisztériumok és országos
közintézmények képviselőiből bizottság alakult, mely a
haza1' üdülő- és fürdőhelyek fejlesztése érdekében széles
körű, oé’turiatos mozgalmat indított. A tömeges külföl
dön nyaralás és fürdőzés miatt évente sok száz mániáid
dal szegényedünk s ezen összeggel pár év alatt hazai te
lepeink szin'onalát és 1 efogadókópességét is versenyké
pessé lehetne lenni. A tárgyalások már folynak a beru
házáshoz szükséges tőke megszerzése 3 az újabban fel
fedezett gyógy fonákok k-hssználása s a nyaralásra alkal
mas falvak egészségügyi, kulturális és gazdasági beren
dezéseinek fejlesztése, kamat segéllyel való támogatása és
c falcak népének egészséges közszellemre, józan önmér
sékletre ránevelése céljából.
f » M f M » f W » § § —f f OCttt—MMM M f M f f — M

Szerkesztői üzenetek
Lombos Alfréd. Levelére egy tárgyilagos beszámoló
val felelek. Azonban beküldött cikkét már csak azért
sem fogom közölni, mert annak van egy olyan lényeges
passzusa is, mely igen messze esik az igazságtól és a
valóságtól. Hogy melyik ez a passzus, azt levélben köz
löm. A beszámoló helyszűke miatt marad ki ebből a szám
ból.
Majba V. Kőbánya. Levelére egy tárgyilagos beszá
moló lesz a válaszom.
Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik eljegyzési
ünnepélyem alkalmával áldáskivánságaikkal felkerestek,
őszinte és hálás köszönetét mondok. Menyasszonyom ne
vében is. Bpest, 1924 máj. 30. Szuchovszky Gyula.
A kiadásért felelős : Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Marcell Endre, evang. vallásu orgonaépitő, lakik Bu
dapesten, IX., Közraktár-utca 14. sz, a. ajánlja orgonaépitö, javító és hangoló munkáját budapesti és vidéki
evang. egyházközségeinknek. „Hűséges és lelkiismeretes"
munkáját igazolják több külföldi és hazai elismerésen
kívül többi között Lévay Mihály püspök, abonvi plébános,
Czeglédy Sándor győri esperes és mások.
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IANGSTER JÓZSEFésFIAj
orgona és harmóniumgyár Rt. j

PÉCS.
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Készít uj orgonákat es lia rm ó - •
niumokat a legtökéletesebb rend- *
szerben. Elvállalja orgonák át- •
építését légnyomatu csőrendszer- •
rel, teljes javításokat, tisztitá- *
sokat és hangolásokat.

Uj homlokzatsipokat a leg-:
rövidebb idő alatt készít. I
• MMI
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általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymeső-a. 3. (Fel. igazgató- Dr, Merényi Kornél),

X. év fo ly am

B u d ap est, 1924. a u g u s z tu s 31,

26. szám ,

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Alapította: D r . R A F F A Y S Á N D O R
Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorora
piap tk ,
Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.
Kiadja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.
Egyes szám ára: 5iO aranyflllér.
S z erk esztésért felelős:
Megjelenik juliaa és augusztus hónapok
» r . H I R C H H Ü O P F 6 V8 ZTÁT
kivételével vasámaponkint.
Hirdetési arak megegyezés szerint.

I. K o r. 3 y 1 6 - 1 7 .Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagy
tok és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha va
laki az Isten templomát megrontja, megrontja
azt az Istent

L u t h e r i ig é k
Az öreg szászválaöztófejedeleiu, Frigyes ber
reg — mondotta Luther — szerette ismételten
hangsúlyozni, hogy az emberi ész holnap sokszor
helyreigazítja azt, arait ina kemény következetességgel állított. Sót! amit eddig az ész elgondolt,
az mind helyreigazításokon ment keresztül. Az
ész munkájának ez a sorsa. Isten igéje ma, hol
nap és mindörökké ugyanaz és ugyanolyan ma
rad. Olyan az, mint <?gy fal, amelyet bevenni vagy
fel lökni nem lehet.
Luther egy'ízben megjegyezte, hogy ésszel ol
vasni és imi a legnehezebb. E téren kibeszélhetienül sokat vétkeztek eddig. Nekünk az a felada
tunk, hogy a vétkezések ezen sorát megfogyaszszuk. Példaként említem llabakuk mondását: „Az
igaz az ö hite által él. (2,4)“ Ezt a bibliai helyet
nem értették meg a szofisták, de nem értették
meg az egyházi atyák sem. Egyedül Augusztinusz
értette meg. Ugyanis igaznak lenni és igazságos
nak leuni nem mindegy. A,z atyák mindegynek
vették, de nem rossz indulatból, hanem mert, az
Írást nem ismerték még teljes szövegében.
Mi tehát feladatunkat vsak akkor teljesíthet
jük, ha állandóan az Írást olvassuk. Az atyák Írá
sának olvasása nem fontos, mert ezek bizony sok
szór tévedtek. Aki őket olvassa, olvassa a biblián
keresztül írásaikat.
Én. csak egy drága kincset ismerek: a Szentirást. Boldogságomnak ez a forrása, üdvömnek,
békességemnek ez a biztosítéka. De ez csak akkor
lesz kincs, forrás, biztosíték, ha mindig velem van
és mindig tiszta. Aki csak időnként nyúl e könyv
után és úgy, hogy azt mások bölesesége és véle
ménye üvegén át olvassa, tehát tisztátalan szem
mel,* magára vessen, ha kishitűség vagy kétséglieesés lepi meg. Ezért ajánlom figyelmetekbe a Ili).
Zsoltár 21. versét: „A kevélyeket megdorgálod;
átkozottak, akik elhajolnak parancsolataidtól *

L e lk é s z e g y e s ü le t
Nagytiszteletü Lelkész Urak!

Miután a hozzám sűrűn érkező levelekből s
esjierességi lelkészi konferenciák határozataiból
azt veszem ki, hogy' a lel kész testvérek szivét a
kongnia, kor- és családipótlék kérdéseit illetően
bizonyos nyugtalanság emészti: legyen szabad e
kérdésekre vonatkozóan ezen sorokban némi fel\ ilágositássai szolgálnom.
Amint ismerőre», még március hó folyamán
e kérdéseket illetően, mint lel készegy esti let i el
nök, felterjesztéssl éltem az egyetemes elnökség
hez. illetve a kerületi elnökségek konferenciájá
hoz, amely konferencia április 24-iki kelettel a kö
vetkező határozatáról értesített: „Az értekezlet
elhatározza, hogy miután a szóbanforgó kérdések
e n az egyetemes egyház és a protestáns közi'»« bi
zottság is feit érj sztéssel éltek, azok elintézését be
várja.“
A határozatot kísérő levélben az egyetemes
előadó ur magyarázatképen azt is közli velem,
hogy a városi és falusi lelkészeket illető különb
ségtételen annyival kevésl»é lehet, már változtatást
eszközöltetni, mivel azt úgy az egyetemes egyház,
valamint a protestáns közös bizottság helyeslöleg
tudomásul vette. Dr. Raffay Sándor püspök u r a
kultuszminisztériumban utánajárt a családi és
korpótlék dolgának. A korpótlék, már l»elekalku1ál tat ott a felemelt segélyln*, a családi pótlékot il
lőt öleg azonban még folynak a tárgyalások a kul
tusz és a pénzügy között.
Igv szólnak az értesüléseim. Miután pedig a
további fejleményekről a helyszínén akartam tá
jékozást szerezni, július hó elején négy' napot töl
töttem Pesten, információkat keresve és adva. S
benyomásaim a következők:
A kongrua-kérdés, úgy vettem ki. már végleg
el van döntve s azon nem igen lesz módunkban
változtatni, miután azt ismeretes alakjában úgy
a róm. katJi. egy ház vezet őség, valamint a prot.
közös bizottság is magáévá tette. A számbeli te
telek ismeretes megállapítása — úgy látom, a mm.
ka«:h. vezető körök meghallgatása után — a kul
tuszminisztériumból indult ki s innen ment át a
prot. körökhöz, amelyek azt egyszerűen tudoma
sül vették. Azirányban való érvelésemet, hogy a
családtalan róm. kath. és a családos prot. lelke-
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szék k ö z ö tt m égis csak v a n k ü lön b ség a m eg élh e
tés dolgában, m in d en ü tt a tö rv én y e lő tti e g y e n lő 
ség re v a ló h iv a tk o zá ssa l ü tö tté k el.
A család i- és k orp ótlék ren d ezése' azonban
m egen ged b izon yos rem én yek et. E zek re v o n a tk o 
zóan a k ö v e tk e z ő le g n y ila tk o zta k : „E z az egész
kérdés m ég tá rg y a lá s a la tt van ; szá m ítá so k a t k e ll
eszk özöln i s h o g y m en n yib en lesz le h e tsé g e s özei
k et az ille tm é n y e k e t v a lo rizá ln i, a z t az ország
p én zü gyi h ely zete fogja eld ön ten i. A m in iszter
m in d en t m eg tesz, a m i* a b ék eb eli v iszo n y o k h o z
hasonló e llá tá so k elérése céljá b ó l le h e tsé g e s és
m éltán yos, d e a p én zü g y i h e ly z e tte l szám olni k ell.
N ézetem szerin t ebben a d o lo g b a n az a hiba
történt, h o g y an n ak id ején a felső eg y h á zi k örök
nem fe k te tte k e lé g sú ly t erre a részletére a k ér d é s
n ek s a k o r p ó tlé k o t elin tézettn efc v e tté k a k o n 
g n ia ren d ezésével; h o lo t a kor- és csa lá d ip ó tlé k
k ü lön álló d o lo g s o ly a n le lk é sz e k e t is érint, a k ik
nem k o n g ru á so k s an n ak id ején m in teg y k á rp ó t
lásu l k a p tá k v o lt e z e k e t a já ru lék o k a t az a n y a 
k ö n y v i stó la elv e sz té sé ér t. Ez ü g y b en — az á tn é 
zett iratok k ö zö tt — c s a k e g y e tle n e g y fe lsz ó la lá st
láttam , az e g y e te m es F e lü g y e lő űrét, aki e g y h i
v a ta lo s le v e lé b e n k ü lö n k iem eli
lelk é sz i k o rp ó t
lék k érd ését s an n a k k ü lö n m e g tá r g y a lá sá t k í
vánja. Ú jabban reform átus részről is történ tek
hasonló fe lszó la lá so k .
A m en n yib en a k o rp ó tlék és csa lá d i p ó tlék
ren d ezése bárki részéről is e lh a n y a g o lta tn é k , én
azt sajnálatom ra jo g fela d á sn a k , jo g fo sztá sn a k
v o ln ék k é n y te le n tek in ten i, m e ly e t a p a p sá g —
nézetem szerin t — szó n élk ü l nem h a g y h a t. R a j
tu n k n a g y o n is v a lo r iz á lt alak b an v e sz ik be a
fizetn iv a ló k a t m in d en ü tt, h ason ló term észetű ig é 
n y ein k teh á t szin tén jo g o su lta k . A d o tt inform á
cióim ban k ü lön b en felh ív ta m erre az ille té k e s k ö 
rök figyelm ét s ezekre a már fen teb b id é z e tt fe le 
letet k ap tam .
A le lk é sz e k r u h a se g é ly é t illető en , am iről
e g y e s le lk é sz i é r tek ezletek szóln ak , sajn os, m in 
d en ü tt csak ta g a d ó v á la sz t k ap tam . Ez irán yb an
k á rb a v eszettn ek ta rto k m in d en továb b i lép ést.
Á ltaláb an az a b en yom ásom , h o g y ü g y ü n k e t
jóin d u lattal k e z e lik od afönn s a n n a k k e d v e z ő
v a g y k e v é sb é k e d v ező e lin tézése inkább az a n y a 
gi leh ető ség en fo g m ú ln i. E g y é b k é n t az ü g y e g y 
előre stagn ál, m iv e l a d ön tésre h iv a to tt té n y e z ő k
n yaraln ak .
S m ert a d o lg o k a t ig y lá ttá m , azért n a g y o n
kérem a zo k a t a lelk észtá rsa im a t, k ik e g y ren d k í
vüli g y ű lé s ö ssz e h ív á sá t sü rgették , h o g y eg y elő re
n yu god jan ak bele a h ely zetb e s a tett in té z k e d é 
sekbe. Én, m eg v a llo m , b izo n y o s m értékben fázom
a ttó l, h ogy országos g y ű lé se k e t rögtön özzek 1, m eri
hiszen tudom , m ibe k e r ü l e g y k im ozd u lás. E ln ö k ilég m inden tőlem telh ető t m eg teszek m in d en k or
a lelk észi kar érdekében, d e m illió s k iad á so k ra
m égsem csáb íth atok sen k it k ü lön ös ok n élk ü l,
pláne n y á r derekán, am ikor a lig le h e t v a la k it ta 
lálni B u d ap esten .
A szintén sokszor szób ah ozott n y u g d íjin tézet
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ü g y é t is ev id en ciá b a n ta rto m á lla n d ó a n . E zen a
téren á ld o za to k a t is fo g o k k érn i a k e d v e s te stv é 
rek től. E g y elő re azonban b izo n y o s á tm en eti in té z 
k e d ések b e k e ll b elen y u g o d n u n k , a m ig a h ely zet
tisztá zó d ik . A k özelm ú ltb a n u g y a n is e téren o ly a n
lép ések tö rtén tek , a m e ly e k a z t en g e d ik rem én y le
nünk, h o g y ta lá n az á llam m al k a p c so la to sa n o ld 
h a tju k m eg eg y h á zu n k n a k ezt a rég en v a jú d ó ,
ég ető k érd ését. Ő szig m eg lá tju k , h o g y a m eg k ez
d ett tá r g y a lá so k h o v á ju tn a k . H a k o m b in á ció in k
n eta lá n h iá b a v a ló k n a k bizon yu ln án ak : ak k or a
régi csa p á ra térü n k v is s z a s önm agunk, ille tv e
e g y h á z a in k erején ek la tb a v e té sé v e l próbáljuk a
n y u g d íjin té z e te t tető a lá hozni. E zirá n y u ja v a sla 
ta im a t m ajd az októberi k ö z g y ű lé sü n k elé fogom
terjeszten i.
E g y e lő r e csa k a n n y it le g y e n szab ad m ég k ö 
zölnöm , h o g y a m a g y a ro rszá g i „ H a n g y a “ sz ö v e t
k ezet e g y szép ö ssz e g g e l já rü lt hozzá n y u g d ijin tézetü n k m eg erő sítéséh ez. A k ezeim k ö z ö tt lév ő
a la p itó le v e lé b ő l a k ö v e tk e z ő
so ro k a t idézem :
„ In tézetü n k ez évi k ö z g y ű lé se m é ltá n y o lv a azon
érd em ek et, m e ly e k e t az ág. h. ev a n g . p a p sá g a
„ H a n g y a “ sz ö v e tk e z e te a la p ítá sa és fejlesztése
k ö rü l szerzett: elh a tá ro zta , h o g y in tézeti a la p ítv á 
n yi ü zletrészek b en e g y 80 m illió korona ö sszeg et
k ité v ő a la p ítv á n y t lé te sít azon célla l, h o g y annak
év i k a m a ta i a m a g y a ro rszá g i ág. h. ev a n g . e g y e 
tem es eg y h á z N y u g d íjin té z e te részére á llja n a k
ren d elk ezésre. A z e célra le k ö tö tt a la p ítv á n y i ü z
letrészek m ár az elm últ 1923. évi ü z le t eredm é
n y éb ő l 6%-os oszta lék b a n r é szesed n ek .“
A sok le v e r ő je le n sé g m e lle tt jó l esik látnom
e g y ily e t is; á ld o tt le g y e n az a szív, a m elyb en ez
a g o n d o la t m eg fo g a n t!
A d d ig is, a m ig n y u g d ijin té z e tü n k v é g le g e s
k ié p íté sé t v ég r e h a jth a tn é k , k érem a le lk é sz te stv érek et, ne h a n y a g o ljá k e l ann ak érd ek eit a sa já t
körükben sem . Ú g y a g y á m in té z e ti g y ű jté se k b ő l,
a m ely ek n ek e g y része a g y ü le k e z e te k szabad ren
d elk ezésére áll, v a la m in t e g y é b m eg k ö zelíth ető
forrásokból ju tta ssa n a k n ek i v a la m it, h o g y ^ellá
to ttja in m egfelelő b b en seg íth essen . A n y u g d ijin téz e t listá in v a jm i g y é r e k m ég az ily e n ad om án yok ;
v ig y á zzu n k , h o g y a sok szor fölpanaszolt^ n yom oi
a m i k ö zö m b ö sség ü n k re is n e m u ta sso n v issz a v á dolóan !
,
N em tudom , m en n yire fo g ren d elk ezesem ro
á lla n i a töb b ször szü n etelő e g y h á zi sa jtó , azért
már előre is' jelzem , h o g y az e g y etem es g y ű lé st
m egelőző nap d élelő ttjén m eg ta rtju k ez id én is a
MELE évi rendes k ö z g y ű lé sé t, azon aztán o tt le 
g y e n m in d en k i, aki teh eti; e zek a g y ű lé se k ^ az
evőim , p a p sá g le lk i m eg n y ila tk o zá sa in a k ^ m éltó
szin terei le g y e n e k . A n a p iren d k e llő élő k é szitásé
cél iából a z°esp eresség i és k erü leti lelk é sz i k o n fe
renciák m eg felelő h a tá ro za ta it és ja v a sla ta it m i
előbb kérem .
N y íreg y h á za , 1924. ju liu s 14.
T estv éri sz e r e ttte l:
Paulik János, a M ELE eln ök e.

I

I
6

j!

I

1924_________ __________

________ E V A N G É L IK U S OK L A P J A

A dunáninneni egyházkerület közgyűlése
D u n á n in n e n i

e g y h á z k e r ü le tü n k

fo ly ó

hó

5—7-ig tartotta évi rendes közgyűlését Salgótar
jánban Kiss István püspök és lándori Kéler Zol
tán dr. egyházkerületi felügyelő elnöklésével. A
közgyűlésen, melyen a csonka egyházkerület öszszes választott és kiküldött tagjai rész tv ettek,
megjelent Sztranyovszky Sándor nógrádi főispán,
Karcsay Miklós, Esztergom várm egye főjegyzője,
Rákóczy István ny. főispán, Zelenka Frigyes dr.
miniszteri tanácsos, Veress Imre, Balassagyarmat
főkapitánya, Laszkárv Gyula, Hiindel Béla dr.,
Okoliesányi Gyula, Kovács Sándor dr. egyetem i
tanár. Kirehner Gyula gyógyszerész, Fényi Géza,
Billnitzer Géza, MihalovLts Samu és sokan még v i
lági kitűnőségeink közül.
A püspök és egyházkerületi felügyelő 5-én
érkezett a fellobogózott é s ünnepi diszt öltött v á 
rosba Kirchner Rezső püspöki titkár kíséretében.
Az állomáson Szelényi János lelkész köszöntötte
az egyházkerületi m éltóságokat az egyházközség,
Kvósch Mihály polgármesterhelyettes a város ne
véljen. Az egyházkerületi elnökség előtt. 5-én d. u.
tisztelgett az egyházközség megbízásában Szelé
nyi János lelkész, L iptay Jenő acélgyári igazgató
a református egyház. Herczeg Mihály esperes a
róm. kath. egyház. Kvósch Mihály a város n evé
ben. K üldöttségileg tisztelgett a kir. járásbíróság,
a szolgabiróság. az acélgyár, a bányatársulat, az
Ev. Nőegylet és a Luther S z ö v e t ig . — 6-án vol
tak a különböző bizottságok gyűlései és ezeket
követőleg az acélgyári kaszinó dísztermében az a
nagyszabású vallásos estély, melynek rendjén,
igen előkelő közönség előtt, szerepelt a bányatár
sulat kiváló zenekara, Koller Alfréd és írónké,
budapesti művészek fenomenális hegedű játéka és
dr. Csengödv Lajos tartalmas előadása „az uj em
bertípusról“. 7-én reggel volt az egyházkerületi
gyámi'ntézct gyűlése, mely előtt. Wenk Károly he
gyeshalmi lelkész és mosoni esperes prédikált a
tőle megszokott, m élységgel és erővel. Ezt követte
Laszká.nv Gyula romhányi földbirtokosnak az
egyházkerület gyámintézeti elnöki székébe való
ünnepélyes beiktatása. Az nj elnök három milliós
alapítványt tett a gyám intézet javára. 7-én dél
előtt 11 órakor vette kezdetét a kerületi közgyű
lés, m elyet lándori Kéler Zoltán dr. beszéddel nyi
tott meg. Az általános feltűnést, keltő beszédben
a kerület érdemes felügyelője rámutatott, arra.
hogy a csonka magyar egyház m egcsonkított eg y 
házikerülete törhetlen magabizó hittel tekint át
Salgótarján nemzeti végvárából a gunyhatárokon.
Beszéde során a felügyelő éles szemekkel meglátta
és bölcs körültekintéssel m egvilágította a közegyház égető problémáit, tanúbizonyságot téve most
is arról, hogy az a vezér ő, akire a kerület nyu
godt lélekkel rábízhatja a maga hajóját. A nagy
tetszéssel fogadott és viharos helyeslésekkel m eg
szakított. megnyitó beszéd után Kiss István
püspök terjesztette elő püspöki jelentését, m ely
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teljes képet adott az egyházkerület belső életéről,
különösen a missziói munka sikeréről és áldásá
ról. Az egyházkerületi ügyek tárgyalásánál az
1848: XX. t.-c. földbirtokreformmial kapcsolatos
végrehajtása volt a legkiemelkedőbb mozzanat. A
kistoronyéi újonnan alakított missziói lelkészi ál
lomásra Lirabacher Zoltán lett m egválasztva a
közgyűlés által. A püspök gyönyörű, gondolatok
ban gazdag imádsága zárta 1k? a közgyűlést.

Vannak, akiknek minden szabad!
cim alatt szóvátettük a „Magyar Kultúra“ folyóirat
nak arcátlan támadását Pesthy Pál igazságügyminiszter ellen. Egy Pezenhoffer nevű atyafi vette
tollhegyre a m. kir. kormány őzen ev. tagját csak
azért, mert ez „nem ezégyenli Krisztus evangéliumit“4
és nem tagadja meg ős hitét. Lapunk júniusi számá
ban (24—25.) igyekeztünk felhívni ev. társadalmunk
figyelmét erre a vallást és tisztességet luiborgató gá
lád támadásra.
Pezenhoffer páter ezt a mi jogos felháborodá
sunkban papírra hízott tiltakozásunkat a pápista ősi
modorral gúnyolódva akarja elintézni, hatálytalaní
tani. Úgy vélekedik, hogy állításait nem érvekkel, ha
nem dühhel fogadtuk. Sietünk megnyugtatni őt az
zal, hogy országunk törvényes tekintélyének ilyen
megsértését nem dühhel, hanem undorral intézi el
minden jóérzésü ember. Ezt válasza még súlyosabbá
teszi. Ebben ugyanis Kri.-ztusnak ez az állítólagos
szolgája a felelősség alól azzal siet kibújni és magá
ról a jól megérdemelt jelzőket lerázni, hogy mi roszszul voltunk informálva az ö személyét illetőleg, mert
ő nem is jezsuita. Ezt tudomásul vesszük. De ez nem
menti őt. Ez súlyosbítja a magyar közvélemény előtti
felelősséget. Ha egy jezsuita ir igy, szomorú. Az ö
nemzetközi, hazafiatlan lelke csak pápista célokat lát
és ismer. Nemzeti érzés, faji öntudat reá nézve kö
zömbös. Az eretnek máglyára való és nem miniszteri
székbe! Ám most. hogy Pezenhoffer nem vállalja ezt
a sötét „mentalitást“, mert ö nem jezsuita, mindazt,
amit róla mondottunk, még inkább fentartjuk. Ma
gyar papnak a m. kir. kormány tagjáról ugv írni,
mint ahogy ő irt Pesthy Pál igazságügyminiszterről,
nem szabad, nem lehet. Ez a magyar nép nemzeti ér
zésének, becsületének és presztízsének a megtaga
dása. És ezt nem a düh diktálja, hanem a tisztesség,
melyre, lm nem vágyik Pezenhoffer, úgy kár volt
megtagadnia még a jezsuiták iránti rokonszenvet. is.
Azért jelentjük ki ezt ilyen kategórikus keménység
gel, mert olvastuk a Pax Ropiana gyűlésén elmon
dott főpapj beszédeket. Ezek pedig elsősorban a ka
tolikus keresztényekhez szóltak. Vele nem is bocsátkozunk vitába. Á gúnyolódáshoz és a szőrszálhasogatáshoz kedvünk nincs, ám ö folytassa. Az ideje
megengedi. Ajánljuk azonban a Tisztelendő Testvér
nek, hogy a bibliát szorgalmasabban forgassa. Ebből
aztán megtudja, hogv a mi püspökeink azért vannak,
mert, a bibliánk tud ilyenekről és mert ezek hatáskö
rét csakúgy, mint jogát, Szcntirásunk állapítja meg,
amelyhez Luther vezetett vissza. Aztán országos t ör
vényeinket is olvasgassa. Ezekből meg fogja tudni,
hogy püspökeink cimét és jurisdictiójál a magyai Ko
rona védi és magyar törvény biztosítja.
Cikkének egyéb éretlenségei nem érdekelnek. Ar
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ról azonban biztosthatjuk, hogy a tolitól való
eltiltás még nem tőle és elvtársaitól függ. Hogy
egyébként mások m iként gondolkodnak Pesthy Pálról
irt sorairól, arról a m agyar kultúráról, melyet Pezenhoffer páter szolgál, azt bizonyítja a következő
cikk:

Pesthy Pál igazságügy miniszter és a jezsuiták.
Éles statisztikus szeme van Pezenhoffer Antalnak.
Ahol a „protestáns“, „evangélikus“, „reform átus“
,-zavakat meglátja, siet az ő felekezeti statisztikájá
val, megméri, mondatbeli használatuk nem ellenke
zik-e az ő számaival. Mert az ő felekezet statisztiká
jával az inponderabiliák is megmérhetek. L egújab
ban az igazságügyminiszternek egy nyilatkozatában
mérte meg a lutheránus szót. Az Újság egy m unka
társa kérte Pesthy Pált, hogy mondjon el egyetmást életéből. Az Újság szerint a m iniszter igv
kezdte: „Apám, aki nagy lutheránus volt, Selmec

bányán járatott középiskolába. Ebben a gyönyörű
felvidéki protestáns városban láttam először, mi az
igazi hazaszeretet. A derék tót nép szive igazi érzel
meivel csüngött a hazán.“ Még ez kellett Pezenhoffernek! E pár szó taglalata hat hasábos sűrűn nyom
tato tt cikket, három apróbetüs hosszú jegyzetet ug
rasztott ki belőle. Miért hangoztatja Pesthy Pál, hogy
ő evangélikus, inkor ezt senki sem kérdezi? — kérdi
Pezenhoffer. (Ki kérdezte Pezenhoffert? Mert a mi
nisztert. csakugyan kérdezték.) Politikailag iskolá

zatlan, tapintatlan szerinte az

igazságügy miniszter,

mikor oly nagy fontosságot tulajdonit annak, hogy
az apja Tolnából a felvidékre küldte gimnáziumba.
Ott tanult a dunántúli fiú hazafiságot? H át az ellen
séghez pártolt evangélikus lelkészek igazolják-e ezt?
(Tán Hlinka is evangélikus?) De ez mind csak be
vezetés. Most jön a. statisztika. Mert Selmecbánya
nem protestáns város: m utatja a statisztika, mely sze
rint protestáns 14.6 százalék (evang. 13.8%) volt
1910-ben a város lakosságából, melynek 81.7%-a k a
tolikus. Az igazságügym iniszter Pezenhoffer szerint
tehát vagy jóhiszemű, itt — tudatlan, vagy rossz
hiszemű- itt — elfogult, fanatikus. Az elsőt elveti,
m arad számára, m int mérlegelésének eredménye, a
második. „Pesthy Pálhoz hasonlók szinte pathologikusan nagy protestáns öntudatával, dagadó önérze
tével, könnyed fölényével és még 80%-ot is negli
gálni tudó elfogultságával szemben micsoda szegény
ség, minő megalázkodás, a „felekezeti békének“ és a
protestantizmus „jogos önérzetének“ mily féltő kímé
lete, mily önérzethiány, sőt micsoda hízelgés tapasz
talható a közéletben szerepet játszó katolikusok fej
széről.“ (Az idézőjelek jelentése ne kerülje el figyel
münket!) Jegyzetben Pezenhoffer (Selmecbánya értel
miségi statisztikájával is m éreget —• ez is neki ad
igazat, állítja.
Jó urak, csak lassan avval a statisztikával! Az
utóbbi években nagyon divatba jö tt a gondolat, hogy
a nemzeti élet mindenféle m egnyilatkozásait a ^ sta
tisztika számkereteibe kell zárni. A jezsuiták minden
igyekezete arra irányul, hogy ezt a ráju k nézve ked
vező irányt kihasználva, a protestantizm ust a maga
országos iélek-arányszám ának keretei közé szorítsák,
illetőleg ezt a törekvést, m int igazságosat, a nemzet
köztudatába belevigyék. Evangélikusok lapuljanak
meg 6.2%-ukhoz. reformátusok 21.3 százalékukhoz
illő szerénységgel s am int a fenti idézetekből lát
szik, korbácsolják a katolikusokat: ki avval a 63
százalékos mellel! Jó urak, vigyázat! A szellemi élet
nem mérhető népesedési statisztikával, a nemzeti erők
fejlesztése, nem a meglévő erők visszaszorításával,
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hanem az eddigi erők fokozásával érhető el. Múltkori
cikkünkből, mely a magyar irók felekezeti eloszlásá
val foglalkozott, látni, hogy a protestáns irók számra
és jelentőségre nézve nem azt a helyet foglalják el,
mely hely a protestánsoknak a lakosság felekezeti
statisztikájában jut, hanem annál sokkal magasab
bat. Kétségkívül igaz is, hogy eddig a protestánsok
nak az egész ország szellemi kultúrájában számará
nyukon felüli jelentőségük van. Minden irigység és
féltékenykedés nélkül nézzük, hogyha katolikus rész
ről az erőknek egyesítését és fejlesztését látjuk a
nagy nemzeti feladatok megoldására. De a feladatok
között nem szerepelhet a felekezeti letiprás, mert az
egymással folytatott harc nem építő, hanem romboló
m unkát jelent. Avval a felekezeti statisztikával való
visszaélés csak ellenségeink kezébe csúsztatja a fegy
vert: ime, a magyarok kisebbségben vannak a Fel
vidéken, Erdélyben épp úgy, mint Délen, mit a k a r
nak hát a m agyarok? Vissza a szerény kisebbség
szerepébe! Még az egész országban is csak a 19. szá
zad folyamán jutottak némi többséghez. E szerint
Selmecbánya se magyar, hanem tót!
Pedig az igazság az, hogy Magyarországon n
legnagyobb országfentartó erő a m agyarságban van,
a kultúrája a legerősebb és a többi hazai kultúrának
a magyarba ömlése történeti, földrajzi és gazdasági
okoknál fogva bizonyos és annál bizonyosabb lesz,
mentül kevesebb akadályt.tám asztunk a nemzetiségi
kultúrák kifejlődése elé. Annál bizonyosabb, men
tül inkább követjük a nemzetiségi kérdésben is Szé
chenyi politikáját. Már most: amennyire nem szám
beli fölényének köszöni a m agyarság politikai és kul
in ralis fölényét, annyira nem számbeli arányai között
marad a protestantizmus politikai és kulturális jelen
tőségében. Hogy pedig a m agyarság és a protestan
tizmus jelentősége közötti kapcsolat mily szoros, mu
tatja a felvidéki városok m agyarsága is. E városok
nagyobbrészt német alapítások, a felvidéki németek
pedig túlnyomóan a protestantizmushoz csatlakoztak.
A városok lakosságának törzsökös polgárságát ké
pezve, a városok vezetésében m egtartották pozícióju
kat s velük a városok evangélikus jellegüket akkor
is, amikor a falvakból beszivárgó tót katolikusok
tették a városok lakosságának számbeli többségét.
De mert a német lakosság a nemzeti gondolat ébre
désével nem a német nemzetiség, hanem a magyar
nemzetiség lobogójához csatlakozott, a felvidéki vá
rosok protestantizm usa egyet jelentett m agyarságuk
kal és természetszerűleg azt jelentették az eredetileg
magyar evangélikus és református vezetőségü felvi
déki városok is. Pesthy Pál igazságügyminisztemek
itt van a maga igazsága, mikor Selmecbányát pro
testáns városnak mondja. Igenis, az evangélikus vá
rosi vezetés mellett lettek Selmecbánya katolikus
tótjai is jó m agyarokká, aminthogy egyes városok
vezető szelleme tette a tótokat pánszlávokká.
Pezenhoffer megelégedéssel konstatálja, hogy
Selmecbányán a protestáns lakosság a múlt század
negyvenes éveiben 19%-ot tett ki, míg 1910-ben csak
14.6%-ot, azaz ,.a protestantizmust közös sorsa, az
enyészet itt is kiséri“. Ne tapsoljon Pezenhoffer! A
protestánsok fogyása a m agyarságban való megfo
gyatkozást is jelenti a Felvidéken. A protestáns ma
gyarság és megmagyarosodott németség, a törzsökös
lakosság pusztulása ingataggá teheti a városok m a
gyarságát. E megfogyatkozás azonban nem pusztu
lás, enyészet, hanem élszéledés az országban. A ki
egyezés után a hirt el énül fellendülő m agyar életnek
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oly nagy hivatalnoki, tanári, Unitói karra volt szük
ség«1 s az előmenetel ezekben oly kecsegtetőnek lát
szott, hogy a régi jó iparosoknak és kereskedőknek
gyermekei ott hagyták szüleik foglalkozását s tz
állam hívogató szavára szétszéledtek az országban s
bizonyos iparágak megszűnte is elősegítette a pro
testánsoknak elvándorlását. In mm az újabb evangó'iktis egyházak keletkezése. A protestánsok elszélodése a Felvidékről általános magyar szempontból ma
éppenséggel nem kedvező, mert a Felvidéken
gyengültek vele a magyar pozíciók. Az erdélyi szá
szok, akik magyar nemzeti élettől elkülönülten éltek
éfc egy tömbben maradtak, a maguk földjét inkább
meg tudták tartani, mint a hazafias szellemű felvi
déki németek. Evangélikus enyészetről hál* Istennek
sehol sincs szó, hanem aranylagos visszaesésről igen,
ott, ahol az evangélikus lakosságnak nincs meg a fa
luból való rekrutálódás lehetősége, mert a városi la
kosság szaporodása nem természetes szaporodás. In
neni bevándorlás utján jön létre. Ha a protestáns ma
gyar és német lakosság helyét a katolikus tót vag\
lengyel zsidó foglalja el, nagy megelégedéssel látja
ezt Pezenhoffer?
Nemzeti kötelességünk egyházunkkal i> az ország
boldogságát elősegíteni, a csonka országot éppé
fenni. Nem az igazságügyminiszter „dagadó protes
táns önérzete“ lesz a katolikusokkal közös munkánk
akadálya, hanem az a felekczetiség, mely jobban gyű
löli a protestánst, mint szereti a magyart.
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Három pestvármegyei kézség pusztulása
Junius hó 13 án R ia, Páty és Torbayy pest
várm egyei községekre rettenetes csapással sújtott
le a ciklon, mely a három községen végigtomboK,
8 perc leforgása alatt rombadöntötto évtizedes
munkák alkotásait s hajléktalanná tette a közsé
gek lakosságát.
Az azóta hivatalosan összeállított adatok a
pusztulásnak megrendítő képét tárják elénk. Min
denekelőtt. megállapítják, hogy a 3 község 1850
lakóháza közül 550-et döntött össze vagy tett lak
hatatlanná a vihar, ami azt jelenti, hogy a lakos
ság 40%-a lett hajléktalanná, 5 halott. 70 sú lyo
san sebesült s a könnyebl»en sérültek egész töme
ge sorakozik a katasztrófa szerencsétlenül jártjai
nak a listáján. 23.000 darab kitépett virító g yü 
mölcsfa — a községek egyévi jövedelm ének a fele
— szétszórva, derékbe törve szegélyezik a vihar
útját. Közelebbről nézve a szomorú valóságot, a
helyzet a következő:
P áty k özegb en 270 lakóház sérült meg, nie*
lyek közül 200 majdnem teljesen összedőlt. A k öz
i-ég lakói közül meghalt 2, mig 27 súlyosan és szá
mosán könnyebben sebesültek meg. A község két
modernül berendezett. 8— 10 épületből álló tégla
gyára, m elyek közül az egyik, a K ecskés T estvé
rek évtizedes gondos és fáradságos munkájának
eredménye volt, a szó szoros értelmében eltűnt a
föld színéről és a pusztulás helyén az épületek
alapkövein kívül csak romhalmaz maradt. A kár
a községben 2— 3 milliárd koronát tesz ki s ha
ezekhez hozzászámítjuk azokat a veszteségeket,
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melyek az elmaradt termés s a következő eszten
dőkben elmaradó gyüm ölcs- és szőlőtermés e l
vesztése miatt beiillanak, szinte felbecsülhetetlen.
Ria községben a pusztulás még borzalmasabb.
Itt 223 lakóház vált lakhatatlanná, m elyek közül,
a hivatalos adatok tanúságai szerint, 8 földig
romhadőlt, 22-nek teteje és m ennyezete teljesen
hiányzik, 07-nek teteje é-s tűzfala. 00 pedig kisebb-nagyobb mértékben rongálódott meg. Az
összedőlt kerítéseknek és védőfalaknak se szeri,
se száma s ezt a kárt a hivatalos adatok nem is
tüntetik fel. A reformátusok nagytemplomának
tornya ledőlt. A katholikus templom teteje hiány
zik. FJpusztultak a Metternich hercegi uradalom
kőépületei is. köztük a község által bérelt köz
ponti épület, melyben a főszolgabírói hivatal s a
főszolgabíró lakása volt. A szegénynegyed, az
ii. n. ..Tópart“ véges-végig romokban hever. E
községben a katasztrófának 3 halottja és 27 sú 
lyosan sebesültje volt. Megdöbbentőek a gazda
ságokban okozott károk. Csak az uradalom kára
másfélül ill iárd korona. A község kára 2 milliárd
körül mozog.
Torbdgyov a vihar neui hagyott ugyan hátra
ilyen súlyos nyomokat, mégis a rom 1»olás ligyeleinremélté. A község 317 háza közül 105 lett lakha
tatlanná. Kipusztultak a gyüm ölcsfák. Megsemmi
sült az idei termés nagy része. Kidőlt falak és keritések hevernek a szétdult vetem ényes kertek
körül.
A katasztrófa emberi tragédiáit közelebbről
nézve, minden egyes községben megdöbbentő ese
tekkel találkozunk. Már maga az a tény. hogy a
vagyonnal nem rendelkező 3 — 4 hold,i s kisgazda
elvesztette mindenét, ami családjának megélhetési
lehetőségeit megadta s most. tnég kénytelen 12—
20 millió koronás l>efektetésekkel megterhelni e l
pusztult ingatlanát, hogy legalább fedél alá k e 
rül Messen a lél beállta előtt, minden m agyarázatot
megad. De még ijesztőbbek azok a tragédiák, me
lyek. mint az emberi szenvedésnek és pusztulás
nak kiválasztott kálváriái játszódtak le a pusz
tulásban.
Az egyik torbágyi összedőlt ház udvarán
nyolc neveletlen árva kuporog. Anyjuk elhalt, a
háztartást legidősebb testvérük, egy 18 éves leány
vezeti. Apjuk 25 esztendeig dolgozott az állam 
vasutak gépgyárában, most súlyosan m egbeteged
ve a gvár elb ocsátottá szolgálatából minden kár
pótlás nélkül. Az elhagyottak abból éltek, amit
kis testvérük napszám ból összehozott és amit kis
kerteeskéjük termett. Most romban a ház, a kert,
nem lehet napszámba járni. A testvérkék kedvellrnül «rubi»asztaliak a mankós beteg apa mellett.
Xmn kevésbé tragikus Bia község körorvosának
helyzete sem. A 40 éves munkában kifáradt öreg
ur 72 éves korában visszavonulva kis kúriájába,
m elyet annyi nélkülözés és erőfeszítés árán épí
tett, azt hitte, hogy megnyugodhat s békében tölt
heti hátralévő napjait. De jött a vihar és elsöpörte
élete minden munkáját, reménységét s itt. hagyta
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összetörve, kifosztva, megsemmisítve, támasz
nélkül.
Hasonlóan tragikus az Éhmann hadiárvák
esete és a Kecskés testvérek tragédiája is, de se
szeri, se száma nincs a megrázó tragédiáknak, ha
egy-egy összedőlt utca lakóinak viszonyai felől
kérdezősködünk. Mindenhol panasz, mindenhol
kétségbeesés és pusztulás. A vihar nem egyesek
vagyonát pusztította el, de tönkretette egy kis
társadalom egész életrendszerét.
A Falu Országos Földmives Szövetség elhatá
rozta. hogy e tönkretett rendszert siet helyreállí
tani és talpraállítani a rettenetes csapás által súj
tottakat a magyar falvak és városok, Magyaror
szág népének támogatásával. Országos gyűjtést
indított az emberszeretet, a kölcsönösség és köte
lességérzet nevében és abban a reményben, hogy
Bia, Páty és Torba gv talp rásegítése ügyében se
gítségére siet mindenki, hogy mindenkin segít
hessen.
A gyűjtői vek' már járják az országot. Ha el
jutnak Hozzátok, evang. Testvéreink, adjatok te
li otségteken fölül, de a szivetek szerint és mint
olyanok, akik tudják, hogy a jókedvű adakozót
szereti Isten.
Püspökeink ezzel ajánlják a Falu Országos
Földműves Szövetség országos akcióját az evang.
hívek, lelkészek és egyházi felügyelők figyelmébe.
Az adományok azonban a fenti szövetség irodájá
hoz is küldhetők (Budapest, VIII., Vas-utica 19.)
Testvéreim! A jótéteményben meg ne restüljünlk!
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orgona és harmóniumgyár Rt.

PÉCS.
Készít uj orgonákat es harmóniumokat a legtökéletesebb rend
szerben Elvállalja orgonák át
építését lógnyomatu csőrendszer
rel, teljes javításokat, tisztítá
sokat és hangolásokat.

Uj homlokzaisipokat a leg
rövidebb idő alatt készít.
>9<
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Spezialitások: foghúzás, fogtömós, fog-tisztítás. Lapunk olva
sóinak O/o engedmény.
Intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig

Dentist
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EGYHÁZI ÉLET.
A nyári szünet után a munka jegyében köszönt
jük olvasóinkat, de abban a reménységben, hogy uj
olvasók és uj m unkatársak fognak hozzánk társulni.
Uj olvasókra, azért is’ szükségünk van, mert úgy lát
juk, hogy egyházunknak minél több olyan öntudatos
és önérzetes evangélikus'tagra van szüksége, akik a
sajnos, elhallgatni nem akaró destruktiv elemek elé
odavetik egész testüket és m egálljt parancsolnak
a tekintélyrombolóknak, akik szelíd bárányok képé
ben ordító oroszlánok egyháztársadalmi megerősödé
sünk utján, vagy legalább is álpróféták, akik h ang
zatos eszmék köntösében m indenekelőtt a maguk
jólétét akarják biztosítani meglevő tekintélyeink lelontásán keresztül. De kellenek az uj m unkatársak is,
mert úgy szeretnők, hogy lapunkat az együttdolgozás
ereje igazolja és tegye egyházi életünk beszédes szó
csövévé. Lapunk hasábjai rendelkezésére állanak
mindenkinek, akinek van olyan mondanivalója, ami
szolgálja az igazságot, a belső emberek számának
szaporítását, ami épit Sionunkon. A forradalmas,
romboló, ízléstelen és evangéliumi lélek nélküli írások
számára azonban helyünk nincs! . . .
K iadóhivatalunkat átszerveztük. A Mosse-céggel való szerződésünk megszűnt. A lapok szétküldését
szerkesztőségünk végezteti. Fővárosi és az olyan
helyeken lakó előfizetőink, ahol lelkészi hivatalunk
vagy iskolánk nincs, a lapokat névre küldjük. Min
den más helyre postacsomagokban. A csomaggal
egyidejűleg leveleket tettünk a postára, mely egy
csekklapot és az előfizetők neveit tartalm azza. Kér
jük a címen feltüntetett lelkész és tanító urakat,
hogy lapunk kézbesítését foganatosítsák az előfizetők
névjegyzéke alapján vagy úgy, hogy arra alkalmas
egyénekkel végeztetik cl ezt, vagy azzal, hogy a
helyi postára bízzák. K érjük a címzett urakat: vál
lalják m agukra a lapkézbesitést. Költségeiket az
előfizetésekből fedezzék, amelyek átvételére és elszá
molására, a jó ügy érdekében, ez utón kérjük fel
őket. E kézbesítések során igazítsák ki az előfizetők
névsorát is, de vegyék át a reklam ációkat is. Hiszsziik, hogy ezen uj rend mellett elejét vészük az ed
digi panaszoknak. A küldött névjegyzék másolata
szerint fogunk elszámolni a lelkész, illetve tanító
urakkal, akik bizonyára készségesen állanak majd
t. olvasóink rendelkezésére, am it eleve is hálásan
köszönünk!
j- Sztanó Sándor, a tabiaknak 45 évig volt hűséges
lelkipásztora, nyugalombavonulásának 14-ik, életének
,85-ilc esztendejében, ez év júliusának 8-án szenderült
jobblétre. Két gyermeke, két unokája és két testvére állta
körül a templom udvarán felállított ravatalát, melyre a
virágok ezreit tette le a hálásan emlékező gyülekezete is.
Élete az Ur szolgálata volt. Jóságáért e földről a Szere
tet és Hála kisérte örök hajlékába.
f Belicza András sziráki lelkész, a nógrádi egyház
megye alesperese, ez év augusztus havának 13-án halt
meg Budapesten, ahol szenvedéseire hiába keresett gyó
gyulást. Mélységes hitével, izzó hazaszeretetével, fényes
tudásával és lelkének nemességével fáklyaként világított
a bus magyar éjben és élő szövétnek volt azon az utón,
amelyen egyházközségét vezette az Isten országa felé.
Égbeszállt evangéliumi kincsekben gazdag lelkét sokan
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megsiratták. Augusztus 15-én temették a sziráki tem.
plomból az ottani evang. temetőbe nagy részvét mellett.
Knnek az igaznak fénye még emlékeiben is világolni fog,
mint a nap.
Uj egy ház társadalmi alkalmi kiadványt szerkeszte
nek „őrtüzek“ cim alatt Majba Vilmos fővárosi ev. lel
kész, Lombos Alfréd zombori ev. lelkész, e. i. budafoki
vallástanár és dr. Kayser Szilárd ny. szab. bírósági alclnök, budapesti ügyvéd. A szerkesztésért Majba felel.
Ugyanő a kiadó is. Társszerkesztő: Lombos. Főmunka
társi Dr. Kayser. A kiadvány ára ivenkint (16 oldal) 40
aranyfillér. 6 iv előzetes megrendelése esetében 2 arany
korona. A „Beköszöntő“ szerint a kiadványok megjele
nési ideje nincsen határozott naphoz kötve. A szükség
hez képest, a zsinatra készülés és egyházi közéletünk
kényszerítő visszásságai szerint fog megjelenni. Képvi
selni akarja azt az ellenvéleményt, melyet a gyűléseinket
uraló csalhatatlan előadói s bizottsági vélemények nem
tűrnek meg. Meg akarja beszélni a nagy nyilvánossá^
előtt az uj zsinati alkotmány tervezetét. Tollhegyre kí
vánja majd venni az E. A. 30. §-a körüli mulasztásokat,
sőt törvénysértéseket is. Beígéri azok megvédését, akik a
szabálytalanságok orvoslását sürgetik, de akiket ezért
liékeltontóknak tüntetnek fel a jogi érzék hiányában
szenvedők. (?) Foglalkozni kíván az egyházi alapok fo
kozottabb ellenőrzésével (1) és az összeférhetetlenségi
esetek lehetőségének megszüntetésével. Minden füzetben
lesz egy „Visszhang“ cimü rovat a jogsérelmek számára.
I^esz benne „bibliafordítás“, melynek „hatása abban fog
mutatkozni, hogy hithü hívek nyomása alatt egyházi
közéletünk is meg fog javulni“ stb. — Amikor bejelent
jük ezen ev. kiadvány megindulását, az ehez való jogun
kat I. dán. 4,1 a-lapján fogjuk gyakorolni mi is, de való
színűleg ev. egyházunk egyéb tagjai is, akiknek figyel
mét felhívjuk máris a „Visszhang“ cimü rovatra. Eblren
a rovatban — ízelítői, de annak bizonyitgatására, hogy
milyen stílusban és irányban fog megvalósulni a program
— az Ev. Lapok szerkesztőjének ront neki a társszer
kesztő. Ilyen „visszhangra“ nincs válaszunk. Ezen as
titán mi lombos urat sohasem követjük.
A dunántúli egyházkerület folyó hó 27. és köv. nap
jain tartotta rendes évi közgyűlését Pécsett. 27-én vol
tak az egyes egyházkerületi bizottságok,, az Egyházkerületi Gyámintézet, a Dunántúli Luther-Szövetség, az
Egyházkerületi Lelkészegyesület és az Egyházkerületi
Tanítóegyesület ülései. A közgyűlés 28-án folyt le. Be
számolónkat lapunk jövő száma hozza.
A Tiszai egyházkerület szeptember hó 10. és 11-én
tartja rendes évi közgyűlését Nyíregyházán.
A tiszavidéki egyházmegye szeptember hó 8. és 0.
napjain tartja rendes közgyűlését Sátoraljaújhelyen. 8-án
d. e. 11 órakor lesz a számvevőszéki ülés, d. u. fél 3-kor
a tanügyi bizottság gyűlése, 4 órakor a gyámintézet köz
gyűlése és d. u. 6 órakor lesz a gyámintézeti istentiszte
let. A közgyűlés 9-én félkilenckor kezdődik, melyet is
tentisztelet fog megelőzni.
Lelkészi konferenciát kérünk! A nagybeteg nyoszolyája mellett konsiliumot tartanak az életmentő orvosok,
összehordják tudásukat, egybevetik bölcseségüket, hogy
a mentés helyes útját megtalálják. Egyházunk ezer bajátgondját orvosolandó, össze fog ülni nemsokára az egye-
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temes gyűlés, ősi szokás szerint Ítélkezni fog, sérelmeket
felpanaszolni, végső szókat kimondani sok hónapos-éves
huzavonákra, hogy aztán rebus bene gestis rövid fohás»szal bezárja tanácskozásait. Kégente ennél több nem is
kellett. De ma, az actio catholica concentrikus támadá
sában. a szekták part mosó áradatában az egyház meg
szaporodott gondjával a zöld asztal már nem tud meg
küzdeni. 1öbb kell ide. A pásztorok imádságos tanácsko
zása, könyörgő fohásza holttetem megelevenítő Lélekért,
hogy elmélyült hittel, megerjedt tűzzel, sok cselekedni
akaró elhatározással siessenek vissza a nyájhoz az egyetemes gyűlés végeztével. Szólok azért, és pedig nemcsak
a magam, hanem biztos tudomásom szerint sok lelkésztestvérem novóben: lelkészi konferenciát kérünk! Vegyo
kezébe ezt a szent ügyet Paulik János, a Mele nagyér
demű elnöke. Állítsa össze a konferencia programját és
hívjon meg arra mindenkit, ki szentegyházunk szolgála
tában áll. Hiszem, hogy vocatorai nem fognak üres kéz
zel visszatérni. Hiszem, hogy a „szántóföld“, az „öt iga
barom“, meg az ifjú „feleség1* senkit sem Tog az úttól
visszatartani. Az egyetemes gyűléssel kapcsoltatván ös*sze a konferencia, a vasúti kedvezmény biztosítva van,
a Luther Otthonban az önköltségi áron való étkeztetés
már régebl>en kilátásba helyeztetett és hogy a konferen
cián való részvétel mindenkinek, még a szerény fizetésű
káplánnak is lehetővé tétessék, a fővárosi gyülekezetek
szívesen vállalják azt a szolgálatot, hogy legbuzgóbb In
veik vendégszeretetének igénybevételével magánházak
nál szállásolják el a konferencia tagjait. Az idők végzete
sen komolyak. A mának az utókor történetírása bizo
nyára ezt a címet fogja adni: „a protestantizmus nehéz
órája“. Nem késhetünk, nem halogathatunk. Jöjjünk
össze egy komoly arcú consiliumra, tegyünk bölcsoséget
bölcseség mellé, illesszünk vállat a vállhoz és így védjük
meg, a mi reánk bízatott, amit Isten egykor számonkér
tőlünk.
Dr. Varsányi Mátyás.
Beiratkozások a miskolci (eperjesi) ev. jogakadémián.
A beiratkozni óhajtó joghallgatók és végzett középiskolai
tanulók a beiratkozási engedélyért a jogakadémiai dékáni
hivatalhoz benyújtandó kérvénnyel folyamodni tartoz
nak. A folyamodási határidő augusztus 31. A beiratko
zási engedélyért benyújtandó kérvényhez csatolandók:
születési anyakönyvi kivonat, középiskolai érettségi bi
zonyítvány, mely utólagosan szeptember 12-ig benyújt
ható: erkölcsi bizonyítvány a folyamodónak előéletéről,
különösen a proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartá
sáról: a községi elöljáróság bizonyítványa a szülők fog
lalkozásáról s vagyoni helyzetéről. A beiratkozás szeptember hó 1—12-ig tart, indokolt esetben a dékán október
hó M-éig adhat engedélyt a beiratkozásra. A szeptemberi
alapvizsgálatok szepteml>er hó 5—12-ig tartatnak. A tan
díjmentesség iránti kérvények szeptember hó 5-ig adan
dók be. Felvételnek csak a megengedett létszám kereten
belül van helye. Mindennemű felvilágosítást, készségesen
megad írásbeli megkeresésre a dékáni hivatal.
Pályázat jeligére. A Ceglédi Ipartestületi Dalkar vá
lasztmánya másodszor kénytelen pályázatot hirdetni,
mert az első, 575 pályamű ellenére is, meddő maradt. A
jelige magyaros, eredeti, hatásos, rövid és dalszerü le
gyen. 16—32 szótagnál többől nem állhat. Dicsőítse a
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dalt, lelkesítsen hazaszeretetre. A pályadij hat q búza
értéke, melyet a bírálóbizottság (főiskolai oklevelü szak
értők) döntése után ad ki a választmány a legjobb, abszo
lút becsii miinek. Pályázati határidő f. évi szeptember 9.
A pályaművek idegen kézzel írva, egyenként külön-külön
borítékba zárva s jelmondattal ellátva, az egyesület ügy
vezetőjének, Beneda Pálnak (Cegléd, Cukor-u. 18. sz.)
küldendők. A pályanyertes mü az egyesület tulajdonát
képezi, melynek megzenésítésére nyolc q búza értékét
tűzi ki — augusztus hónapban — a választmány. Ezért
a pályázók zenésitett jeligét ne küldjenek. A bizottság
a nem nyertes müveket és a zárt jeligés levélkéket felbontatlanul megsemmisíti.
Az Ev. Lapok felelős szerkesztője szeptember 1-vel
4 heti szabadságát kezdte meg. Távolléte alatt a szerkesz
tői és kiadói tisztjében dr. G.unesch Károly helyettesíti.
A bányakerület ez évi rendes közgyűlését szeptem
ber hó 17. és 18. napjára hívta össze a kerület főt. és
mélt. elnöksége. Felkérettünk azonban annak közlésére,
hogy a kerületi közgyűlés dr. Raffay S. püspök urnák
betegsége miatt egy heti halasztást szenved, vagyis
szept. 24. és 2'5-re lesz összehiva. — Püspök urunk a
■soltvad kerti ünnepségen iszerezte betegségét, mely bár
könnyebb természetű, mégis arra kényszeritette kezelő
orvosát, Fehér Árpád dr. egyetemi tanársegéd, hogy vele
még vagy tiz napig az ágyat és azután is a szobát
őriztesse.
Egyházi alapítvány. Nádosy Elek földbirtokos, a
pécsi egyházpresbytere megajándkozta egyházát 5 Pécsi
Takarék pénztár-i részvénnyel, azzal az alapitólevéli ren
deltetéssel, hogy a részvények jövedelmét a .mindenkori
pécsi lelkész élvezi hiványába be nem számítható java
dalomkép. A Nádosy család hagyományos áldozatkész
ségének ezen újabb megnyilvánulása legszebben tükrözteti vissza a család egyházszeretetét és a lelkészi munka
megbecsülését.
Kimutatás a Lutherania vegyes- és gyermekkarának
1924 junius 19-én és 21-én tartott kedélyes házi hangver
senyén az énekkar céljaira befolyt adományok és feiiilílzetésekről: Schreiner Paula 100.000, Fuszek István
100.000, dr. Légrády Ottó 100.000, Hecht Miklós 100.000,
Györv Lóránt 50.000, Szabó Imre 50.000, Horváth Ödön
né 50.000, Pavesó Rezső 50.000, Gertner Oszkár 50.000,
Krepuska Zsazsa 50.000, Gesko N. 45.000, dr. Hegedűs T.
30.000, Kardos Etelka 30.000, dr. Szinnyei Gézáné 30.000,
Dalnoky Miklós 30.000, dr. Rásó Lajos 25.000, Szőke
Jenő 25.000, Szlovák László 25.000, Neuschwender nő
vérek 25.000, Hőhe.r Vilmos 25.000, dr. Csengődy Lajos
25.000, Pataky Antal 20.000, Geyer Ádám 20.000, özv.
Szayer Lajosné 20.000, Jureczky Paula 20.000, dr. Balassa
István 20.000, N. N. 20.000, N. N. 20.000, Hudák György
20.000, Riosz Sári 20.000, Csehi Imre 20.000, Franzoso
Richárd 20 000. Tenk László 20.000, Vadas Gyula 20.000,
Kaspar István 20.000, Gmskovnyák István 20.000, Tersánszky 1. 20.000, Pöbrentey Károly 20.000, Werner
Ágoston 20.000. Hofbauer Ilona 15.000, Gurt Gyula 15.000,
Jureczky Vilmos 15.000, Redoes Juliska 15.000, Paldy
Ferenc 15.000, Szabó N. 15.000, Geeser Margit 15.000,
dr. Kása Lajosné 10.000, Tóth Mária 10.000, Aut Ádámné
10.000, Baghv Rózsi 10.000. dr. Szaplonczav ö. 10.000.
Komjáthy Anna 10.000, Mátyássy Gusztáv 10.000, Kostyál
Manci 10.000, Szántó Margit 10.000, Fehér Klára és OÍga
10.000, Pogány Lajosné 10.000, Smionyi Béláné 10.000,
Kun Lajos 10.000, Korányi Kálmán 10.000, Mizsvinszky
általános Nyomda, Könyv
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A. 10.000, N. N. 10.000, Jákobéi László 10.000, Kónyi
Lajosné 10.000, Fürst Ervin 10.000, Schurtz Zoltán
10.000, Jakus Lászlóné 10.000, Fabriczy Lajosné 10.000,
Csehi Imre 10.000, Jákobéi Lajos 10.000, Horváth I.
10.000, Preiszter S. 10.000, Lengváry Juci 10.000, K.
Győry Margit. 10.000, Redoes János 10.000, özv. Kosa
Zsigmondné 10.000, Broschko G. Adolf 10.000, Bazár Ilona
10.000, Váiady Margit és Ili 10.000, Ivamovics I. 10.000,
Frank Gy. 10.000, Kostyál M. 10.000, Toperczer I. 10.000.
N. N. 10.000, Lang G. 10.000, Vargha G. 10.000, Boros S.
10.000, Uuofer O. 10.000, Fekete F. 10.000, Ruttkai G.
10.000, Pataki K. 8000, Petrák Jánosné 6000, Csanó Annus
6000. Petrák Ilona 6000, Tóth M. 5000, Harcz T. 5000,
Fodor Lajos 5000, Radnai Endre 5000, Vincze I. 5000,
Schenk F. 5000, N. N. 5000, Chladek A. 5000, Ruttkay G.
5000, Szeliger E. 5000, Böhm I. 5000, Dákai K. 5000,
Harkányi 1. 5000, Gruskovnyák I. 5000, Resnik I. 5000,
Riesz S. 5000. Vincze V. 5000. Fekete F. 5000, N. N. 5u00,
N. N. 5000, Ludwig Gy. 5000, Petrák I. 5000, Dobozi S.
5000, N. N. 5000, dr. Hegedűs 5000, Nemes M. 5000.
Döbrentei I. 5000, özv. Rácz F. 4000, Pataky I. 4000,
Vaczó A. 4000, N. N. 4000, Kollár Miksa 3000, Torda E.
3000. Muhi Margit 2000, Kemény I. 2000, Zelenka I.
1600, Kemény I. 1000 korona, amelyekért ezúton mond
hála.; köszönetét a Lutherania elnöksége.
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A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.

HÍGUSZT

KÁROLY
T oronyóragyár

BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirályné-ut 51.
Vállal u j toronyórakés zitóst,
valamint javításokat szak
szerűen, lelkiismeretesen 6a
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jó
karban tartósam órsékelt díja
zás mellett.

WALSER FERENCZ
A la p ítv a 1 $ 5 § . é v b e n .

T ű zoltási sz ere k é s sz iv a tty ú k
g y á ra , h aran g- é s fém öntőde
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 —36. sz.
V illam os m egállö : Váci u t. L an g gépgyár.

Gyárt: Templomharango
kat, összhangzó harangzatokat a legfinomabb
harangfémötvözetből,
tiszta csengésű, előre
megállapított szaval olt
uj hangokkal harang
szerelvényeket forgat
ható vaskoronával szak
szerű kivitelben,
harangállványokat hen
gerelt vasból, szabadonálló, valamint fekvő
elrendezéssel.
Telefon :

B u d ap e st 95—50.
S ü rg ö n y e im : W a i s e r - g y á
L o m b -u tc a B udapest.

és Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymezőn. 8. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Koméi).
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Alapította: Dr. RAFFAY SÁNDOR

Budapest, IV., Deák-tér 4. s z .

p fia p ö k .

K iad ja: A LUTHER-SZŐVETSÉG.
Megjelenik julius cs augusztus hónapok
kivételével vasámaponkint.

Szerkesztésért felelős:

Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorona
Egyes szám ára: 2 0 aranyfillér.
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

II. K orin th . 16, 13.

40 év

„Vigyázzatok. Álljatok meg a hitben. Legyetek
férfiak. I.egyetek erősek!“

Folyó évi szeptember hó 8-án lesz ennyi ideje
annak, hogy dr. SzUivik Mátyás nyug. eperjesi
Iliről, akad. dékán és fel ügyel ötan ár (»ráta Mór
gölnichányai esperes lelkész oldalán eltöltött négy
napi káplánkodása után, volt professzora, Bancsó
Antal utódaként az eperjesi, ma szétzüllesztett ősi
kollégium theol. akadémiája rendszeres tlieol. tan
székét elfoglalta. 1018-ig, a csehszlovák árulásig,
szolgálta becsületes hűséggel és ritka ügyszeretet
tel ezen el hivatását a tiszai kerület, egész Sáros
vármegye. Eperjes városa, az általa nevelt tlieológusok és jogász tanítványainak légiója által mél
tányolva.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lutheri ig ék
Min den ok tő tt arról kell megbizonyosodnunk,
hogy az a tan. m elyet a miénknek vallunk. Isten
nek igéje. Aki közülünk ezt tudja, a / bizonyos le
het afelől is. hogy a mi ügyünknek nem árihat:
ördög és világ, sem az ördögnek vagy a világnak
serege. — Éti, — istennek hála —- a magam tanát
Isten igéjének vallom annyira, hogy minden máska
vetett bizonyosságot kihánytavn szivem ből, még
.azt a kérdést nem ismer.
vagy m*.
hogy ennyire bizonyos vagy a magad bitében''
Avagy te töbhet tudsz. mint. azok az egyházak,
melyek évszázadokon át védték a hitüket és vele
együtt egy szellemi irányzatot, és egy világi hatal
mat? Mi jogosit fel arra. hogy évszázadok tan
rendszerét elveszed, az irányon is változtass, de a
hatalmat is megingassad? — E z ta kérdést is csak
azért vetem fel. hogy annál határozót tahi K i n ism é
teljem meg. amit már annyiszor mondtam: Aki az
én tanomkui valamit talál, ami Isten igéjével el
lenkezik. álljon elő. Nines az az ereje, m ellyel meg
ingathatná istennek bennem élő igéjét. Olyanok,
akik tanomat hamisnak mondják, lesznek bizo
nyára sokan. Am ők csak azt igazolják, hogy az
istennek nem mindig azok a szolgái, akik magu
kat olyanoknak tartják. — Aztán az én m eggyő
ződésem még az is, hogy az én tanom igazságát,
azok bizonyítják, akik szives örömmel hallgatják,
mert él ő bennök az Isten, amiért is én János ev.
8-46-ra hivatkozom: „Aki az istentől van, hall
gatja az Isten beszédeit.“ — lia Pál azt irta Timotheusnak (I. 1.15.): „Igaz beszéd ez és teljes az el
fogadásra“, merem ugyanezt én is állítani a ma
gaméról és pedig megismételve a Péter tanácsát
(II. 1.10.): ..Igen biztos nálunk a prófétai beszéd,
amelyre jól teszitek, ha figyélmeztek, mint sötét
helyen világitó szövétnekre.“
Ha üdvözülni akarsz, úgy légy bizonyos arról,
hogy hited Isten igéje! De ettől ne tántorodj el,
bár tagadják az emlierek, az angyalok. Ennél na
gyobb bizonyosságunk n in cs. . . , de ne is legyen!

IHötl október 24-én született a gömörvármr
gyei Poó.,inán. Német eimigt bányászszlilök gyér
meke. A népiskolát szülővárosában, középiskoláit
Rozsnyón, theol. tanulmányait. Eperjesen és a kül
földön: 3 éven át a Halle-wittenbergi egyetem
theol. és filoz. fakultásán végezte. Az 1883. évnek
Luther-ünnepélyei:
Erfurtban,
Wittenbcrgben«
Eiscnaehban. r Wartburg várában és a reformátor
születóee napján Eislebenlnm és nem utolsó helyen
a doktori cim megszerzése, egy Köstlin. Beysehlag. Schlottmiann. Erdmann, Pott, Haase. Lut
hardt, Droysen és Rielim. sőt a kath. DölHnger
tudománya vonzották őt háromszor is vissza a re
formáció hazájába, amit a Poldt.-féle ösztöndíj tolt
neki lehetővé.
Már a külföldön széleskörű irodalmi munkás
Ságot, fejtett, ki. .-.miről még ma is beszélnek a
Prot. Egyházi és Iskolai Lap. az Evang. Egyház
és Iskola, a Prot. Szemle, az Erdélyi Muzeum, az
Athenaeum, a külföldi. ..Theol. Studien und Kri
tiken“. a ».Zeitschrift für Kirchenreeht und Kir
chengeschichte“. a ..Zeitschrift für Philosophie“, a
Lut.hardt-féle ..Theologisches Lifceraturblatt“ s a
Harnack-félc ..Literaturzeitmng“, mely utóbbiban a
magyar egyházi, theológiai és bölcseleti irodalmat
évtizedeken át ismertette mindaddig, amiig az is
mert orthodox pozsonyi denunciálás e működését
megbénította. Mindezek dacára a világháborúig a
külföldi theológusokkal a legélénkebb irodalmi
összeköttetést tartotta fenn.
Tanári és nevelői munkásságának fénypontja
arra az időre esik, amikor hosszú fáradozásának
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látható ered m én yek én t 1906-ban Z elen k a p üspök
v a sa k a ra tá v a l m eg a lk o to tt ep erjesi T h eoló g ia i
O tthon felü gyelőtan ári tisz tsé g é t v á lla lta és v i
selte a cseh szlo v á k társaság á lta li k iű z e té sé ig . Ez
az otthon b első leg és k ü lső leg m in taszerű en v o lt
m eg szerv ezv e és v e z e tv e , m ert valób an .az v o lt,
ami lenni akart: otth on a egyh ázu n k jö v ő v ezérei
nek, m elyben lutheri lélek és k risztu si szeretet la 
k o zo tt éts form álta az e g y é n isé g e k e t. A leté te m é 
n y e se en n ek S zlá v ik v o lt. E lle n sé g e i és ellen felet
sok m indennel k e seríth etik m eg életét, d e ezt. az
e g y e t el k ell ism erniök1. M ert b izon yos, hogy az ő
ered m én yes m u n k áján ak titk a az a felelő sség érzet
v o lt, m ely n ek tem p lom a az „O tthon“ és am elyb en
a professzor az ifjú sá g b arátja Lett, a k in e k katihedrája v o lt m in d en alk alom , m e ly őt a ta n ítv á n y á 
hoz, v a g y a ta n ítv á n y t az ő k özeléb e hozta. Ő p e 
d ig a m aga részéről sza p o ríto tta , k ö v e tk e z e te s szí
v ó ssá g g a l, e z ek et az a lk alm ak at. H a teh e tte , m in 
den szabad id ejét felh a szn á lta arra, h o g y a T á t
rába és a görnöri érch eg y ség b e rándiuljon ki tanít
v á n y a iv a l, felh a szn á lv a ezen ú tja ik a t arra is, h o g y
ily en k o r e g y -e g y irodalm i é sté ly t tartson e g y h á 
zainkban és m é ly ítse a h aza szeretet is azo k k ö zt,
a k ik n ek it t élni, haln i k e ll. A tátrá,tjárók e lő tt ig y
le tt ismeretles az ő n ev e. A D iv a ld -c é g v a ló b a n ná
lán ál jobbra nem b ízh atta a v ilá g h írű Tátra-album
m egírását.
Isten n ek g o n d v ise lé se ezt a fáradhatatlan em 
bert n a g y család d al á ld o tta m eg, am elyért cso d á 
la to s h eroizm u ssal k ü zd ö tte v é g ig a földi go n d o k
c sa tá it, n yom orú ságait.
Ü ld öztetésb en is v o lt része b őven , azután,
h ogy a világhatlaLmak cseh barátjai E p erjest m e g 
szá llo ttá k , az ősi k o llé g iu m o t elkonfi sikálták, a
ta n ítv á n y o k és tan árok sereg ét sz é tv e r ték . A k o l
légium tú sza k én t T h eresien sta d tb a in tern á ltá k ,
m ajd boisszuból, a p á n szlá v h a llg a tó k n a k a k o llé 
gium ból 1901-ben tö rtén t e ltá v o lítá s a m iatt, 1919ben a c seh szlo v á k k ö z tá r sa sá g e lh a g y á sá ra k é n y 
szerítették . íg y le tt b u d ap esti v a g o n la k ó . Ma is ’*
J u ran ics-u tcai szü k séglak ásb an szoron g élete hű 
ség es tá r sá v a l és jobb sorsra érdem es g y e r m e k e i
v é], m ég a k ö n y v tá rá tó l és attó l a n y u g a lo m tó l
is m eg fo sztv a , m ely e g y 40 év óta b e csü letes m u n 
k ásn ak k ijár. A m ú lt évb en m é g d o lg o z o tt is az
e g y e síte tt b u d ap esti th eo ló g iá n . A tlieol. fa k u ltá s
nak Sopronba v a ló á th e ly e z é sé v el S z lá v ik a n y u g 
d íjasok k ö z é k e r ü lt éts m in t ily e n te n g e d é le té t
n yom orúságok k ö zt, a drága fővárosb an .
Ma em lék eire u tá ltá n él ez a le lk e s term élsz et-,
diák- és irodalom barát, bár derékban k e tté tö r t t a 
nári és irói m ű k öd éséb en , en erg iá já n a k te lje s bir
tokában. Már csak a k orm án y v e sz i ig é n y b e szo l
g á la ta it, m ely m ég ez évben is, 30-szor, k ik ü ld te
érettségi v izsg á k k o rm á n y k ép v iselő jén ek . L a 
punkn ak és a L u th er-n a p tá m a k e g y ik le g sz o r g a l
m asabb m unkatársa. M egható lá tn i, h ogy ez a
m unkatérről leszoru lt p rofesszor h ogyan g a z d a g o 
d ik n ap on k in t a ta n ítv á n y o k h álájával és ra g a sz
k o d á sá v a l. Még a határokon túlról is jön felé je ez
a g a zd a g sá g , m in t az aran ysu gár, h o g y a jó l e l
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v é g z e tt m u n k a büszke ö n tu d a tá v a l fon ja körül az
ev a n g éliu m ezen h ű ség es szolgája, h om lokát, a k i
nek m ár csak az ju to tt o sztá ly részü l, h o g y felh ők
szárn yára bízza a dobsinai pathm osz után v á g y ó
lelk ét, ahol az éd e sa n y a a lu ssza örök álm át, m int
o ly a n em lék, m e ly e t csak m eg sira tn ia sziabad és
nem n a p o n k it a sírnál felú jíta n i, E zt is e lv ise li.
V iselje is, m ert nek ü n k m é g szü k ség ü n k v a n a lel
k ére: a jöv ő ért!
( — c— .
■■BRHHHIBBHHaaMMBnMBaB U U I N I I I I I

A szigeti veszedelem*)
Lector és /. cikkeire van némi észrevételem.
Maga. a nagy éposz s az általam megem lített iro
dalmi történet állapította meg, hogy az Úristen a
magyar nem zetet azért sújtja a törökkel, mert eretnek
vallásokat fogadott kebeléibe. Ez nyílt tendencia s
stigm atizálja az evangélium i vallást követő
ma
gyarságot.
Lector írja is: „Az Írástudók semmikép sem
vitatkoznak azon, hogy a zerini gróf e vitézi éneke,
a kemény kálomista,Sággal pápáért harcoló Páz
mány Péter ihletése.“ S bár én a vitézi ének költői
értékét nem érintettem, örömmel fogadom Lector
e kérdését: „Olyan gyenge lábra állít ják-e a mi
preceptoraink ifjúságunkat, hogy e
vitézi ének
m egtántorithatja őket.?' holott éppen nagy kedvet
lenséggel olvassák mindennemű hiten való ifjak és
leányok, minthogy kiszáradt táplálék
és em ész
tésre semmiképpen sem alkalm atos“ s ha tanáraink
a. Lector által feltételezett formában oktatják ki
a tanuló ifjúságot, én célt értem s hozzájutottam
az általam óhajtott eredményhez.
I.
azonban hom lokegyenest ellenkezőt állít. Ö
azt mondja, hogy: „Zrínyi nagy szellem volt, ro
konszellem a nagy Széchenyivel. Zrínyi nevelését
Pázmány irányította, de szellem ét be nem tölt
hette, ahhoz Pázmány sem volt elég nagy, Zrínyi
sokkal önállóbb.“
Nem veszi észre I„ hogy eképp Zrínyi saját
invenciójából teszi pellengérre az eretnekeket?
Szomorú a mi történelmünk. N égyszáz év óta
nem írhattunk igaz nem zeti históriát. Talán nincs
is más ilynemű könyvünk Horváth
Mihály, a
nagytudom ánvu r. kath. püspök, Kossuth kultuszminisztere, „Magyarország függetlenségi harcá“-nak
történetén kívül. E nacy m üvet is nem bent a ha
zában irta a kitűnő szerző, ki méltó arra, hogy
emlékét minden magyar, felekezeti különbég nél
kül, szivében hordja, hanem szám kivetése alatt,
idegen országban, hová Arad hóhérai elől mene
kült.
Azonban változtak az idők. Most nincs aka
dálya a tárgyias történetírásnak. Meg lehet írni,
hogy a mohácsi vész nem volt „nemzeti létünk
nagy temető]e“, mint Kisfaludy Károly énekli.
A szultán magyar földön megverte a magyart,
de nem maradt itt, elhagyta hazánkat. Igaz, hogy
a királyt a Csele-patakban találták meg s hogy el
esett „Tomory büszke vezér“ több főpappal s oli
garchával együtt s hogy volt vagy húszezer halot
tunk, de ez még nem jelent jóvá nem tehető ka
tasztrófát.
Az ország választott magának nemzeti királyt
Zápolya személyében s az uj király megkezdte a
*) Ezzel a vitát a magunk részéről

lezárjuk.
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A római katholikusok 27. nemzetközi
eucharisztikus am sterdam i kongresszusa
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békés építő munkát. Azaz megkezdte volna, de
jött Ferdinand, a német trónkövetelő s a sánta
Báthory nádor által vezetett pártos föurak és ne
messég egy rész őt. királlyá választotta.
A rám. kabji. egyház e világ minden táján
Ez a választás volt „nemzeti nagylétünk nagy
megkezdte a „nagy restaurálás“ munkáját. Elér
temetője“, nem Mohács. Ez törült ki bennünket az
önálló nemzeti létet élő népek sorából, úgy, hogy
kezettnek látja az időt. arra, hogy belopakodjék
négyszáz év s rettentő világháború kellett hozzá,
az európai zűrzavarosban olyan állam okba is, ahol
hogy visszakapjuk nemzeti függetlenségünket.
rég levilézlott, ahol nincs már keresnivalója, ahol
A mohácsi vész idején két uralkodó, V. Károly
tudják, hogy a római katholicizmus megerősödése
császár s II. Szolimán török szultán küzdöttek a
az
álhun tünkrejuLásáiLak kezdete. Az Ev. Lapok
világhataiomért s I. Ferdinánd V. Károlyra támasz
ez évi ő-ik szalmában adatokkal igazoltuk, hogy
kodott, kinek — mint írják — a nap sosem ál
ez évben megpróbálkozik Kémia az északi államok
dozott le birodalma felett.
„vlsszahéiditásával“. Ezeknek kapuja, szerintük,
Természetes, hogy Zápolya Jánosnak ily idegen
Hollandia. Ezért is idecsöditette össze a „nagy pa
erő ellen a törökkel kellett szövetséget kötnie,
mely szövetség negative azzal az előnnyel járt,
rancsszó“, nemzetközi kongresszusra a világ öszhogy a török hódoltságba eső részeket a német
szes pápistáitnem foglalhatta el, pozitive pedig az a haszon szár
A külföldi protestantizmus, m ely nem szunymazott belőle, hogy megalakult az önálló erdélyi
nyad» nem alszik, hanem éber figyelemmel kíséri
fejedelemség s ha az anyaországban meg is szűnt,
a „régi ellen ség“ minden megmozdulását, a maga
itt virult az állami élet, elterjedt a retonnáció s
embereit ős őrszemeit o kongresszusra kiküldte.
meg lett védve a vallásszabadság.
Óriási költségen m egszervezte a nemzetközi pioInnen jött Bethlen, innen jött első Rákóczi
testáns sajtóirodát (1. 1’. P. B.) aaon célból, hogy
György stb. A török nélkül Erdélyt is elnyelte
a prőtestültizm us hiteles figyelő szemei röpítsék
volna a német s nem támadtak volna a vallási
szerte a „restaurálás“ minden momentumát. — Az
harcoknak halhatatlan héroszai, s az is meg van
írva egyébként, hogy vallásáért a török soha senkit
Ev. Lapok is belekapcsolódtak ebbe a sajtóiro
sem üldözött.
dába. Naponkint pontosan megkaptuk a jelentése
Mi azonban irtottuk az „Aíium“-ot, vertük és ki
ket, m elyeket — bár rövidségük dacára lapunk
kergettük a törököt, s mit nyertünk vele, vagy mit
kereteit nagyon igénybe veszik — érdekességükért
nyert Szobieszky azzal, hogy megmentette Bécset?
közreadjuk:
Hisz ugyanaz az uralkodóház, akinek eminens ér
(Első jelentés. Amsterdam, Weteringsc ha ns 8,
deke volt w hen, nem nagy idő múltán sietett fel
1924.
juLius 24.)
osztat)! a szabad és független Ja*ngyelországot, ná
Repülőgépeken,
autókon, vasúton és hajókon
lunk pedig megszűnt Erdély s jöttek a szörny ü*éigyekeztek kardinálisok, prsielalusok és hívók a
gek.
°
I
kongresszusnak városába. 200.000-re becsülik a
l)r. Takács Sándor, a kiváló kath. történetíró
különböző országokból érkezettek szám át A pápai
megállapította, hogy a török hódoltság korántsem
volt oly nemzeti szerencsétlenség, mint a török
követet, van Rossum bíborost pazar fénnyel fo
kiűzése után. bekövetkezett német invázió és báfó
gadta a katholikus világ és ha rövid időre is, de a
Prónay Dezső, a minden izében magyar four és
múltból elővarázsolta a középkori képeket, és m eg
volt egyetemes ág. ev. felügyelő, ha jól emlék elevenített régi em lékeket. A kongresszus m egnyi
szem, egyik országgyűlési beszédében nyíltan han
tása ünnepien volt. Ám ennek fényéből kicsillant a
goztatta, hogy sokkal boldogabbak voltak azok a
nemzetközi
szándék és a kongresszus feladata.
nemzetek, kik a török alatt maradtak, mert fel
A kongresszus permanens elnöke, Ileylen
szabadultak, holott a német alól lehetetlen volt a
szabadulás.
püspök, kifejezett m egelégedéssel állapította meg,
hogy minden nehézség dacára mégis csak testet,
Meg lehet Írni, hogy azok a vitézkedő magyar
hősök, kik a török testébe vágták buzogányaikat,
öltött a régóliajtott gondolat: Amsterdamban le
nem csupán a törököt sebezték meg, azok egyúttal
het. megtartani az eucharisztikus kongresszust! A
l>elehaeitottak Erdély nemzeti függetlenségébe is s
haarlemi püspök, Gallier, az elnök üdvözlő sza
Erdély elestével lettünk igazán árvákká.
vaira adott válaszában azon reményének ad kife
Végtelen tragikus sors jutott egyébként a bonszerető Zrínyieknek! Az eposz hőse
szigeti vesze jezést, hogy „e kongresszus következm énye csak
delemben, György, a császár pártján a 30 éves há az lehet, hogy a kath. egyház eucharisztikus hitét
im készek azok is elfogadni, akik eddig ezt félre
borúban, a költő vadkan, vagy némelyek szerint
méreg, öccse: Péter a bécsújhelyi városházán mi ismerték és elutasították“.
met hóhér bárdja alatt lelte halálát. Ilona, I. Rákóczi
Felolvasták a pápa levelét. XI. Piusz m egál
Ferencné pedig második férjével, Thököly
Imré lapítja, hogy Amsterdam a maga fellendülését és
vel és fiával, 11. Rákóczi Ferenccel a szultán biro történeti jelentőoégét egy 1345-ben történt eucha
dalmában talált menedéket s igy talált Kossuth La risztikus csodának köszönheti, lvzt. a tényt minde
jos' is, e minden idők legzseniálisabb s leghazanekelőtt le kell szegezni, de azzal, hogy ezt. — saj
szefetőbb államférfla.
nos — nem szabad és nem lehet, olyan hangosan
„Ne bántsd a m agyart!“ Ez volt Zrínyi, a költő
hirdetni, mint ahogyan megérdemelné. A pápa itt
ismeretes jelmondata. Bár utána teliette volna:
arra a tilalomra céíoz, mely Hollandia protestáns
és ne bántsd a tülö kü l ‘sem!
területein a. processiókat nem engedélyezi és köNógrádi Pap Gyula.

4

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

telességévé teszi a k o n g resszu sn ak , hogy a h o llan 
diai kath o licizm u s szám ára siessen m ozgási sza
b a d sá g á t biztosítani. O lyan k ö v e te lé s ez, m ely
több, m in t b eav atk o zás H o llan d ia szu v erén állam i
életébe. A p á p a te h á t hü m a ra d k ú r iá ja egyházp o litik ai p rogram jához: a p á p a sá g n a k , c sa k neki
v a n jo g a a k o rlá tla n a k tiv itá s k ö veteléséhez!
De v o lt a p á p a lev elén ek m ég egy m á sik fel
tűnő k ö v etelése is. K öv eteli, h o g y a k o n g resszu s
ren d jén érv én y esü lh essen a k e le ti o rth o d o x e g y 
ház is és ta rta s s a n a k n e m c sa k ily en ritu su iste n 
tiszteletek , hanem o ly an g y ű lé se k és m egbeszélé
sek is, m ely ek b izo n y itsák , hogy az e u ch arisztia
tiszteletéb en a rém . k a th . és az o rth o d o x egyház
k ö z t k ü lö n b ség ek n in csen ek . E z t te g y é k m eg
azo k ért, a k ik , m in t n e m k á th o lik u so k , e z t eddig
nem tu d tá k . É rd e k e s azo n b an , h o g y e rrő l a d e
m o n stráció ró l m a g u k a k a th o lik u so k is a z t ta r t
já k , hogy ez egyfelől a n y u g a t a n g lik á n ja in a k ,
m ásfelől a k e le t o rth o d o x eg y h ázai k e d v é é rt, de
az unió érd ek éb en k e r ü lt a k o n g resszu s tá rg y so 
ro zatáb a.
A p á p a i b ib o rn o k -k ö v et, v a n R ossum , a p á p a i
eg y h á z p o litik a c s a lh a ta tla n s á g a m e lle tt em el szót.
E m lék ezteti az e g y b e g y ű lte k e t a 16-ik század
k a th o lik u sa in a k ü ld ö z te té sé re és h angsúlyozza,
hogy a k a th . m á rtíro k v é re v ég re m eg fo g ja hozni
á ld á sa it, a k o n g re ssz u s m e g é rti a p á p a ü zen etét,
g o n d o la ta it m a g á é v á teszi és H o lla n d ia v isszatér
az e u c h arisztik u s h it eg y h ázáb a, az eg y ed ü l ü d v ö 
zítő róm . k a th o lik u sb a .
(F o ly ta tju k .)
iiiia im iiin iiiiiiiiiiim iH ia n i

Háborús születések csökkenése és az iskola
Buday László kitűnő könyvében, „A megcson
kított M agyarország“-ban közli a m agyarországi
születések csökkenő szám adatait. 1914-ben az ép
Magyarországon 648.865 gyerm ek született élve,
1915-ben
445.426, 1916-ban 314.016, 1917-ben
297.024, 1918-ban már csak 253.626.
A háború által okozott halálozásokat 600.000-re
becsüli Buday és a szaporaság csökkenését számí
tásba véve, az egész négy évi passzivitást 1,200.000
lélekben állapítja meg. Egymilliókétszázezer ember
rel több élhetne az integer M agyarországon! Számí
tásai szerint ugyané területen az iskolai tanköte
lesek számában a normálishoz képest
1921- ben
132.000 főnyi
1922- ben
352.000
„
1923- ban
843.000
1924- ben
997.000
„
csökkenés fog előállani. (A könyv 1921-ben jelent
meg.) „Ez évben következik be iskoláink legnagyobbfoku elnéptelenedése, am ikor a normális idők
tanköteleseinek 40.6 százaléka hiányozni fog a tan
termekből, városainkban nagy tanitófölösleget idézve
elő. Ennek bekövetkezését előre látva, a statisztikai
hivatal javaslatára a tanítóképzőkben már 1918-ban
korlátozni kezdték a növendékek fölvételét.
Néni csodálatos dolog, hogy a sok kiáltó szám
közül épp az iskolakötelesek csökkenésének száma
talált halló fülekre s ért el rögtöni intézkedést?
Vajon helyes intézkedést-e? Mert ez az intézkedés
ugy-e bár feltételezi azt. hogy iskoláink tanulói
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létszáma oly csekély, hogy azokban a kritikus esz
tendőkben
osztályösszevonásokra
lesz szükség.
Evvel szemben az igazság az, hogy városaink isko
láiban 60-as osztályokkal dolgoznak a tanítók, te
hát oly töm egtanitást végeznek, mely mindennek,
csak intenzívnek nem mondható. Bizony nem ár
tana, ha a kritikus esztendőkben a tanítók kevesebb
tanulóval többet foglalkozhatnának (vagy most már
foglalkozhattak volna) — s az iskolafentartók a
nagyobb eredményt/ látva, egy osztályban 30—35
tanulónál többet föl nem vennének. A müveit nyu
gaton a mi iskoláink töm egtanitását perhorreszkálnák.
Hogy lehet nálunk a tanitónövendékek számát
csökkenteni, mikor Buday szerint Magyarországon
összesen 68.7% tudott írni és olvasni s Csonkamagyarországon is csak 80.2%? (Az, hogy Buda
pesten a városnál százával vannak az állástkereső
tanítónők előjegyezve, egyáltalában nem tartozik
ide, mert ezek családi viszonyaiknál fogva Buda
pesthez vannak kötve s vidéki állást nem foglal
nak el.)
A túlzsúfolt tanterm ek azonban egészséügyi te
kintetben súlyos megítélés alá esnek. Elhasznált, rom
lott levegő tekintetében —• m egejtett mérések sze
rint — csak a III. osztályú váróterm ek vetekednek
velük. A vidéken számtalan az iskoladerem, mely
semmiféle szellőztetőkészülékkel nincs ellátva s az
óraközök után néhány perccel már fojtó a levegő,
úgy hogy az iskolalátogató orvosok ugyancsak csó
válják a fejüket. Csóválják, mert ők a praxisban ta 
pasztalják azt, am it Buday számokban beszéltet: a
tüdővész terjedését. Ez a betegség vágja a legna
gyobb rendet Magyarországon, s hogy mennyivel
nagyobbat, mint a kulturáltabb nyugaton, m utatja
ugyancsak Buday könyvé: 1911-ben tízezer lakosra
Belgiumban 10.2 tüdővészes haláleset jutott, Angliá
ban 10.8, Skótországban 11.7, Hollandiában 11.9,
Olaszországban 12.2, Spanyolországban 12.5, Német
országban 13.9, Svájcban 15.5, Svédországban 15.9,
Írországban 17.5, Norvégiában 17.8, Franciaország
ban 18.6 — és Magyarországon 34.3! ’S ez a szám
a háborús megbetegedések, a rossz táplálkozás, zsú
folt lakások, a köztisztaság csökkenése folytán nö
vekvőben van. Nem lesz-e jobb az osztályokat össze
nem vonni, tanítókat el nem bocsátani, hanem in
kább a tanitópályát kívánatossá tenni? Különben
érdekes volna tudni, hogy Buday jóslata bevált-e.
Kevesbedett-e lényegesen a tanulók száma, vagy ki
pótolták-e részben a meg nem születetteket, kik
eddig iskolakerülők voltak? S vájjon vontak-e össze
osztályokat eddig is, azaz vontak-e el éltető levegőt
gyermekeinktől, sajnálták-e tőlük, ha több tanítás
ju to tt egyikőjükre? Úgy tudom, a felelet e kérdé
sekre oly szomorú, mint a fenti statisztikák.
—V■

A U G U SZT KÁROLY
Toronyéragyár

BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirályné-ut 51.
Vállal uj toronyórakészitést,
valamint javítások at szak
szerűen, lelkiismeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jó
karban tartása mérsékelt díja
zás mellett.
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A reversalisok elleni védekezés kérdéséhez
Az ostffyasszonyfai szabályzat, niely a reversalisadást fegyelmi vétségnek minősíti és egyházi
fenyítékkel bűn tettetni rendeli, napirendre terelte
a reversalisok elleni védekezés kérdését és legkö
zelebb tartandó zsinatunk valószínűleg foglal
kozni fog vele.
Ezért tartom időszerűnek a hivatkozott sza
bályzat felett az Evang. Lapok számában elmon
dott véleményemet kiegészíteni.
Kétségtelen, hogy a római katholikus egyház
a reversalisok megengedése folytán a protestáns
egyházakkal szemben nagy előnyben van. Az a
törvény tehát, amely a romai katholikus egyház
nak ezt az előnyt biztosítja, az egyenlőségi elv lát
szólagos fentartása dacára a keresztény vallásfe
lekezetekkel való egyenlő elbánást és ezzel a val
lási egyenlőség elvé-, sérti.
Az 18(58. évi 53. törvénycikk évtizedeken át
tartott súrlódásoknak véget vetett azáltal, hogv a
reversalisokat érvényteleneknek jelentette ki. A
római katholikus clerus ebben soha meg nem
nyugodott és a törvény ellenére kierőszakolta, - ahol tehette — a reversalisokat.
Bekövetkezett a 90-es évek szabadelvű érája.
Megcsináltuk a polgári házasságot. Es ime, a kath.
clerus, amely mindig a szabadelvűsig ellen küz
dött, most a szabadelvüségre hivatkozva, köve
telte a gyermekek vallása feletti szabad egyezke
dés jogát és a liberális körök, amint ezt lisza
Kálmán a protestáns közös bizottságában beismerte,
kompromisszum gyanánt beleegyeztek a reversalisok megengedésébe, a polgári házasság ellent
küzdelem gyüngitésének reményében.
A küzdelem ugyan nem gyöngült, akkor ke
letkezett a néppárt, de a reversalisok törvényes
sége az állami törvényhozás által elismertetett.
Nekünk, protestánsoknak tehát azt kell kö
vetelnünk, hogy a törvényt változtassák meg és
az előbbi Állapotot, amely a gyermekek vallása
felőli alkudozást tiltja, állítsák vissza.
Ámde mit tegyünk addig, mig ezen az előre
láthatólag hosszú utón célt nem érünk, mit te
gyünk, hogy azt a rombolást, amellyel a reversa lisok egyházainkat pusztítják, akadályozzuk.
Az ostffyasszonyfai szabályzat fegyelmi eljárást akar a reversal istadók ellen indítani és meg
szégyenítő egyházi fenyítékekkel akarja a vétke
seket büntetni.
Hivatkozott cikkemlfen kimutattam, hogy ily
fegyelmi szabályok megalkotására az egyházköz
ség nincs feljogosítva. Ezt legfeljebb a zsinat, te
hetné. De tegye-e azt?
Ha megteszi, valószínű, hogy a zsinat, hatá
rozatait felülvizsgáló kormány az ilyen fegyelmi
szabály jóváhagyását megtagadná, mert helyesen
utal Kéler 1895. évi 43. t.-c. 4. §-ára, amely sze
rint egyházi fenyíték nem alkalmazható senki el
len abból az okból, mivel törvény által engedett
polgári jogait szabadon gyakorolta.
Attól a 43. törvénycikktől ugyan nem igen
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kell megijedni, mórt az nőin egyéb, mint egy úgy
nevezett lex imperfecta, melynek szankciója
nincs. A büntetőtörvények nem ismernek rendel
kezést, amelynek alapján lelkészt, aki az úrva
csora kiszolgáltatását, vagy a temetést megta
gadja, büntetni lehetne.
Mégsem tartjuk célszerűnek a reversalisadást
egyházi fenyítékkel sújtani. Megmondjuk miért.
Az a jegyes, áki reversalist ad, felekezete
iránt legalább Ls közömbös, fia mi most öt akár
törvényesen, akár törvény ellenére fenyegetjük,
hogy a reversal is adása esetében megtagadjuk
tőle az úrvacsorát, a temetést és az egyházi gyű
léseken való szereplést, ez nem igen fogja öt meg
ingatni elhatározásában, sőt ha öt hűtlenségének
a templomban, vagy nyílt helyen való kicégérezésével fenyegetjük, félő, hogy hátat fordít egy
házunknak és mindenképen ürügyül szolgál a má
sik házastárs és hozzátartozói ösztönzésének, hogy
felekezetiből, ahol öt meggyalázták, kitérjen. így
lesz az esetek többségében, egyes kivételek ked
véért pedig nem tanácsos ily célszerűtlen eszkö
zökhöz nyúlni.
Az egyetlen módszer, amely a reversalisok
túlkapásai ellen alkalmas óvóeszköz, buzgó és bi
zalomgerjesztő cura pastoralis és a templomon kí
vüli egyesü lések ben végzett munka, amely az ifjú
ságiján az egyházához való tartozás iránti lelkese
dést ébreszti, de ennél legyünk óvatosak, ne transcendenta.lt« bibliamagyarázatokknl, ne pietisztikus
frázisokkal igyekezzünk ifjaink érdeklődését fel
kelteni, hanem hassunk az értelemre is annak k i
mutatásával. hogy miben különböznek protestáns
egyházaink tanai a római katholikus egyház misz
tikus tanításaitól.
Arra kell nevelni a protestáns ifjúságot, hogy
a protestáns önérzet» gyökeret verjen 'lelkében es
hogy az ifjú büszkén vallja magát, protestánsnak.
Az ilyen jegyes nem fog adni reversalist.
••••••••# ••••••••• ••••••••••••••••••
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Készít uj orgonákat es harmó-1
niumokat a legtökéletesebb rend- £
szerben. Elvállalja orgonák át- £
építését légnyomatu csőrendszer- *
rol, teljes javításokat, tisztitá- £
sokat és hangolásokat.
*

Uj homlokzatsipokat a leg -1
rövidebb idő alatt készít. [
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EGYHÁZI ÉLET.
••••••
Lapunk augusztus 29-én készen volt. Várta az expe
díciót, amikor a posta követelte a hírlap szállítási enge
dély felmutatását. Ennek újbóli beszerzése hátráltatta a
szétküldést. Az előfizetők névsorát lelkészi hivatalaink
nak megküldtem, de a postai csekklap nélkül, mert nem
tudtuk időre beszerezni. Addig is, amig ilyet küldhetek,
kérem a Ntü Lelkész és Tanító urakat, vegyenek a mi
költségünkre postai utalványokat. A régi kiadóhivatal
tól kapott névsorokat revideálják át, igazítsák ki és kö
zöljék velünk mielőbb a szükséges pótlásokat. Munká
jukat és támogatásukat köszönjük.
f Turóczy Pál. Amikor az ózdi ev. egyház kiváló lel
késze, az ifjabb lelkész-nemzedéknek is igazi lelkipász
tora arra készült, hogy saját gyülekezetének lélegzését
mutassa meg .azoknak, akik hivatásuk mezején öt akar
ják követni; — az isteni Gondviselés úgy akarta, hogy
lássuk meg fájdalmát is; lássuk meg, hogy a hivőlélek
hogyan búcsúzik attófl, akit igazán szeret. Az ország kü
lönböző részéről összejöttek a lelkész testvérek konfe
renciára, váratlanul bekövetkezett halálozás után ugyan
akkor volt felravatalozva Turóczy Zoltán lelkész édesatvja is. Temetése juj. 29-én volt a templomból. —
Isteniben boldogult Turóczy Pál megalapítója és első
lelkésze volt az ózdi ev. gyülekezetnek, ő tette azt
minta-gyülekezetté. 45 évet töltött el a lelkészi pályán.
Abból 20 évet Arnóton, 25 évet Ózdon. A hegyaljai
egyházmegyének hosszú időn át alesperese, több ciklu
son át pedig főesperese volt. 1917-ben vált meg főesperesi tisztétől, 1923-ban a lelkészi állástól is, melyet fia
vett át kezéből. Temetésén a lelkészi kar számos tagja
jelent meg. A szertartást Nemes Károly, Pa/ulik János
és Ligeti Ede végezték. Holttestét Ózdról Arnótra szál
lították, — a családi sirbolr.ban nyugvó szerettei mellé.
Sírjánál Herényi Sándor, Hronyecz Pál, továbbá az ózdi
és amóti gyülekezet képviselői búcsúztak el 'tőle. Egy
igazzal kevesebb lett a földön. . . Legyen áldott emlé
kezete!
Sz.
f Placskó István. Múlt hó 28-án hunyt el hirtelen
Szarvason, amidőn tragikus sorsú unokájának ravata
lától ment haza. Temette Szeberényi és Kovács esperes,
Kellő G. helyi és Rusz Z. gádorosi lelkész Szarvas
egész közönségének és Békés ev. papságának mélységes
részvételével. Született 1854. Szarvason. Nagynevű apja
esperes volt. Tanult ott, majd Eperjesen és a hallewittenbergi egyetemen. Lelkész volt Ujvásáron, majd
a zempléni Sókutoo, a sárosi Ófaluban, é.s végül
Szarvason. Évek hosszai során át Osztermann és Jungmann sárosi szomszédos lelkésztársaival ritka .szép har
móniáiban élt, úgy hogy e 3 papi barát a Tanki fürdő
közönségnek szellemi központját képezte. Ugyanilyen
viszonyban volt szarvasi nagy paptársaival is: a ré
gebbiek közül Achim. Lányi és Zvarinyival, s a maiak
közül Kellóval és Bánossal. Szinte versenyeztek egy
mással az egymás iránti szives figyelemben és áldozat
készségben. Példát vehetnek tőlük több lelkészii egyházközségeink. Placskó derűs kedélyű, nagy muzaikakedvelő volt. Hegedűjét éa bibliáját egyaránt kezelte. Ki
apadhatatlan humorának zengő és csengő alakban is ki
fejezést adott. Mig nagy családjának gondja és első ne
jének korai halála sem zavarta meg lelki egyensúlyát.
Sárosmegyében is nagyon szerették a világiak, papok,
tanárok és tanítók egyaránt. E sorok Írójához 40 éves
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zavartalan barátság kötötte. Eperjesen a nemrég el
hunyt Turóczy Pál esperessel együtt voltak theológusok. Have pia anima! Áldassék emlékezete!
Lelkészi konferencia Ózdon. Csonka hazánk külön
böző vidékéről M készeink közül többen összejöttek
Ózdon jul. 29-én és 30-án, hogy Anyaszentegyházunk je
lenlegi állapotáról megbeszéléseket tartsanak, megjelöl
jék azokat az irányelveket, melyeket a lelkipásztori
munkában követendőnek vélnek. A témákat megelőző
leg áhítatot tartottak, melyeket Nemes Károly, Büki
Jenő, Weiser Ernő és Paulik János vezetitek. A konfe
rencián a következő tárgyakat vették beható tárgyalás
alá: Holt gyülekezet (Ligeti Ede); Ébredő gyülekezet
(Paulik János); Élő gyülekezet (Johnson Giesle); Mit
tehetünk ev. egyházunk ‘érdekében (Vietórisz László);
A bibliaolvasással kapcsolatos teendőkről; továbbá: a
lelkipásztorok lelkigondozásának
kérdéséről
(Gáncs
Aladár); végül Marcsek János lelkész-típusokat muta
tott be. Az egyes témákat megbeszélés követett, melyben
a konferencia tagjai élénken vettek részt. Lábossá La
jos különösen is kitüntette magát. Úgy magunk között
erősen alakult ki az a vélemény, hogy nagy szüksége
van egyházunknak arra, hogy a lelki vezetők — terv
szerűen — minél gyakrabban jöjjenek össze, elmondani
egymásnak a különböző témák keretében tapasztalatai
kat, hogy abból tanuljanak és — egymás hitéből erő
södve munkálkodjanak a gyülekezeti éilet kiépítésén .. .
A konferencia nemcsak a résztvevőknek nyújtott gaz
dag lelki táplálékot, hanem a gyülekezetnek is, amenynyiben a konferencia első estjén szépen sikerült és
épületes vallásos estélyt tartottak az ózdi ev.-ok kedves
templomában. A vallásos estélyen Gáncs Aladár imád
kozott; Johnson Giesle, a missziói érdeklődés felébresz
téséről beszélt. Dr. Varsányi Mátyás a keresztyénség tár
sadalmat átható hivatásáról tartott bibliamagyarázatot.
E számok közé szépen illeszkedett Krecsák János szóló
éneke, mit Joób Sándor gyülekezeti kántor kísért orgo
nán, valamint Vietórisz László hatásos szavalata. Ha
sok ilyen konferenciát rendeznek ev. egyházunkban,
akkor — megelevenednek a szétszórt csontok és meg
indulnak az — álló toronyórák. Nem kell elcsüggedni.
A mustármag el van hintve!. . . Kezeket az ekeszarvára
és előre!. . . Külső formája, elrendezése a konferenciá
nak olyan volt, mely büszkeségére válhatna legmódo
sabb gyülekezeteinknek is. Abaífy Gyula segédlelkesz
és Mátray Gusztáv másod felügyelő figyelme mindenre
kiterjedt. A kedves háziasszonyok gondoskodása a pa
zarlással volt határos. A hatalmas sok ezer munkással
dolgozó vasgyár megtekintése is örökké emlékezetes ma
rad. Majd mindeneket jól elvégezve, erősödve hitben,
gazdagodva tapasztalatban, magukkal hozva egy nagyon
jónak talált munkaeszközt,, álltunk be a magunk baráz
dájába, ki a zajos városban, ki a csendes faluban —
azzal a szent elhatározással, hogy egyházunk érdekében
mindent megteszünk. Ha igaz, hogy megteszünk. . . Ve
lünk lesz Isten és az 0 szent segedelme!
Szuchovszky Gyula.
Asszonyaink és leányaink figyelmébe. „Azt akarjuk,
hogy a Magyar Nemzeti Jegybank a mienk: Magyaroké
legyen!“ Ezen jelszó alatt az orosházi Magyar Asszo
nyok mozgalmat indítottak abból a célból, hogy a jegy
bank arany-alapját, az egész országra kiterjedő aranygyűjtéssel megteremtsék. E végből „Kiáltványt“ bocsá
tottak ki, amely igy hangzik: „Szegény kirabolt, meg
csonkított, drága Hazánk aszonyaihoz és leányaihoz!
Magyar Asszonyok! Magyar Leányok! Édes hazánk mind
mélyebben hanyatlik a nyomorúság és a megaláztatások
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lejtőjén. . . Pénzünknek alig van értéke, mert nine«
Nemzeti bank arany-alap. Erdős bérceink mélyében rejlő
arany bányáink az idegen köpönyeg alatt lK‘Jepak<HÍott
ellenség hatalmában vannak... Csak cgv aranybányát
nem vehet el 'tőlünk senki: A Magyar Nő áldozatkész,
szivének aranybányáját. — Magyar Asszonyok! Magyar
Leányok! Az áldozat nagy. csak megértés és egyetértés
kell hozzá. Minden asszony, ha méltó akat lenni arra,
hogy magyarnak neveztessék, áldozzon legalább egy
arany gyűrűt, vagy bármily más arany tárgyat a haza
oltárára. — Hozzák meg az áldozatot asszonyaink nem
csak Orosházán. Inneni Csonka Magyarország minden
városában, minden falujában. — Vigyen minden asszony
egy aranygyűrűt, vagy más arany tárgyat a város-,
vagy a községházára és ott előre megválasztott bizott
ság előtt, a kitett Ívre saját- kezével irja be saját nevét,
a tárgy' nemét és súlyát. A gyűjtés végén a bizottság
haladéktalanul hatósági őrizet alatt vigye föl a gyűjtés
eredményét a Nemzeti Jegybankba, ahol elismervényt
kap róla. Egy gyűrű vagy egyéb aranytárgy soukit
gazdaggá nem tesz. De sok százezer aranygyűrű, rudakb.i olvasztva, hatalmas nemzeti vagyont fog képviselni
s a jövendő boldog Magyarország alapját veti meg.
Ki volna az. aki lemondana arról a dicsőségről, liogv
részes lehet Hazájának, Nemzetének feltámasztásában’-'!
— Karthágó leányai dús hajfouataikat vágták le, bogy
hazájukat védő hajóik számára köteleket fonjanak azok
b ó l... De akkor már késő v o lt ... Hazájukat már meg
nem menthették... — Orosházán a szervező gyűlés ju
nius 5-én tartatott meg, a az arany-gyűjtést egyhangú
lag határozták el. Megalakult a gyűjtő 100-as bizottság,
amelynek feladata a Majánlandó arany, ezüst, idegen
pénz, búza vagy annak napi ára, vágj' magjar pénz
előzetes összeírása. — Magyar Nők! A haza hiv titeket.
Siessetek az áldozattal s a Jegyiünk a miénk lesz s egy
nagy lépéssel közelebb jut hazánk a feltámadáshoz!
Siessetek és ne k éssetek !...“ fírt es ülése ink szerint a
gyűjtés eredménye Orosházán minden várakozás fölötti
volt. . . Az orosházi csodát meg Miét ismételni másutt
is. mindenütt, ahol evang. lélekkél teszik magukévá
asszonyaink •’** leányaink az orosházi jelszót!
A veszprémi egyházmegye lelkészértekezlete junius
11-en folyt le Pápán, Takáts Elek esperes' elnöklet-**
mellett. Megelőzőleg az összegyűlt lelkészek, élükön
az esperessel s Bélák I á ijo s e g y h á z m e g y e i felügyelő
vel az Ur asztalához járultak," hol dr. Mohácsy' La
jos osztotta ki szívből jövő, szívhez szóló szép beszéd
kíséretében az Úrvacsorát. Az értekezletnek, érdeme*
felügyelőjén kívül, vendége volt még az agg főpász
tor, Gyurátz Ferenc ny. püspök is, aki a tanácsko
zás folyamán többször is felszólalt. Az értekezlet
tisztelettel s inegilletődve hallgatta a bölcs férfiú
nak teljes szellemi frisseségéről tanúskodó, útbaiga
zító szavait. A jó Isten tartsa meg Őt köztünk a leg
jobb testi-lelki egészségben az emberi kor végső ha
táráig! Elnöklő esperes megnyitó beszédében rámu
tatott arra, hogy mig a különböző egyházkormfinyzati fokozatokban működő lelkészegyesületek a kö
zelmúlt évtizedeiben megfelelő szellemi kapcsolatban
voltak egymással, úgy hogy eszméik találkozásából
kialakult az egyházi közvélemény: addig ma ez a
kapcsolat, sajnálatos módon hiányzik s évek óta nél
külöznünk kell a közös munkaprogramul megjelölé
sét, azokat az egyházkerületi lel kés'zegy es illeti kérdöpontokat, melyek leiké.*zi karunk összességét érde
kelték, az egy irányban való céltudatos munkát, a
testületi szellem kialakulását g közös érdekeink szol
gálatát elősegítették. Rámutatott még lelkószi ka
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runk nehéz anyagi helyzetére s az államkormánynak
egyházunkkal szemben tanúsított lehetetlen állás
foglalására s az 1848. XX. t.-c.-kel ellenkező bánás
módjára. Ez a helyzet, mely egyúttal szégyenletes,
sötét, korkép, akkor kezdett igazán kialakulni, mikor
az úgynevezett keresztény kurzus a maga hátteré
től környezetten teljes kibontakozást nyert. „Avagy
nein arculcsapása-e — úgymond ■
— lelké-szi kaI unitnak, hogy mikor a jelenlegi kultuszkormány
immár a felekezeti tanítók előtt is megnyitja a
VII. fizetési osztályt, ugyanakkor a főiskolát vég
zett lelkészt a IX., sőt X. fizetési osztályba kívánja
beosztani és hogy ugyanakkor, amikor kongruát,
korpótlékot, családi pótlékot, hi vány szerű készpénzjárulékot a békefndi semmivel határos összegben,
valorizálatlanul kapja a létminimumtól messze elso
dort lelkész, ugyanakkor a tanító hiványszerü kész
pénzjárulékát, szolgálmány váltságit az egyházhatóságok elkerülésével, hatalmi szóval valorizáltatja s általában a tanítói javadalomhoz a gyüle
kezet hozzájárulását önkényesen állapítja meg a
miniszteri rendelet?“ Szükségesnek tartja, hogy i
lelkészi javadalom a köztisztviselők javadalmával
s kedvezményeivel azonos arányban rendezlessék
s a törvényben biztosított államsegélyilletmények
igazságosan valorizáltassanak. Ugyancsak feltétle
nül rendezni kell a nyugdíjügyet is.
Az elnöki megnyitó beszédnek lelkészeink hely
zetéről szóló részével kapcsolatban a kérdést sok
oldalról inegvilágositó vita fejlődött ki, melyben
résztvettek Horváth Sándor, Gyurátz Ferenc, dr.
Mohäcsy Iái jós. Kakas József. Majd felolvastatott
Görög Ernő tési lelkésznek kpvetkező iiiditványai
„Hívja fel az értekezlet a püspök tirakat arra, hogy
az ország kormányzójához és a kormányhoz
monstre -küldöttséget vezessenek a lelkészek szo
morú anyagi helyzetének megvizsgálhatása végett.
A MELE azonnal csatlakozik a KANSz-lioz. melv
tisztességes eszközökkel küzd anyagi
érdekeiért.
Követeljük a családi pótlék, kor|sjtlék és kongnia
valorizálását oly mértékben, mint a. tisztviselőknél
felemeli az állam a fizetéseket.“ Az értekezlet ma
gáévá tette az indítványt s tekintettel arra, hogy az
egyházmegyei, egyházkerületi közgyűlések ideje
már oly közel van, hogy őket a rendes hivatalos utón
hasonló célú mozgalom indítására, illetve hasonló
határozathozatalra felkérni nem lehetne, azért egy
felhívást szerkeszt az egyesület, melyet az Ev. Lap
jában közzétesz a végből, hogy valamennyi illetékes
egyházi testület egységes határozatot hozzon a
monstre küldöttségre vonatkozólag, a kerülethez,
illetve egyetemhez való fe.lterjesztésre. A hivatalos
fórumok közbejötté, ily fontos ügynél semmi esetre
bem mellőzhető.
Gyurátz F. ajánlatára kimondja az értekezlet,
hagy azokban a gyülekezetekben, ahol eddig is szo
kásban nem volt, a délutáni s reggeli istentisztele
teknél is bevezetendő az oltári Igehirdetés. Öröm
mel értesült a lelkészértekezlet arról, hogy G yurátz
püspök — uz egyetem es egyháztól már több éve
nyert m egbízatás alapján — elkészítette az eg yete
mes agenda ké t kö te té t, m ely kéziratban /elnyoma
tásra készen áll. Szükségesnek látja az értekezlet
egy kötelező használatra szánt Konfirmandus Káté
és egy imakönyv, még pedig a Gyurátz-féle „Lelki
vezér“ kiadatását. Több kisebb ügy elintézése után
Hering János veszprémi lelkész és Nagy Kálmán
gecsei lelkész olvasták fel dolgozataikat. Az első
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munka egyúttal referátum volt a „Dunántúli ev.
egyházkerületi gyülekezeti belmisszSói
m unka
program az 1924. évre“ cimü munkálatról, a másik
pedig gazdag lelki pásztori tapasztalat forrásaiból
merített, belmissziói irányú, egyházi 'beléletünk hi
báira, azoknak okaira biztos kézzel rám utató elmél
kedés volt.
A kecskeméti egyház leleplezte a Petöfi-emléktáblát.
Kecskemét főterének legszebb palotája, a, Luther-palotáö
emléktábla hirdeti az evangélikus egyház kegyeletét Pe
tőfi géniusza iránt. Junius 15-én leplezték le nagy ün
nepség keretében az emléktáblát, mely fekete svéd gránit
ból készült ezzel a felírással:
E ház helyén állott ev. egyházunk
iskolája, melyben
Petőfi Sándor
1828—30. években a
betűvetést tanulta.
Az egyház ünnepélyét Kecskemét egész közönsége
magáévá tette. Minden felekezet, minden közhivatal ve
zetősége megjelent, a társadalmi egyesületek és intézmé
nyek pedig elküldötték megbízottaikat. Fél 11 órakor
kezdődött a felvirágozott templomban az ünnepély. A
templomot zsúfolásig megtölötte a közönség, amely előtt
a himnusz elhangzása után Rosenauer Lajos egyházfel
ügyelő mondott megnyitóbeszédet. Néhány egyszerű szó
val mutatott rá borzalmas nemzeti szerencsétlenségünkre
és villantotta fel a remény sugarát. A templom — mon
dotta többek között — az imádkozás és áhitat hajléka, s
most Petőfi Sándorról fogunk áhítattal megemlékezni, aki
nek lángelméje világítsa meg elménk éjszakáját, olvassza
fel szivünk jegét és hirdesse a közeledő napkeletet, a fel
támadást. Ezután Szabó Ambrus szavalta el kiváló tehet
séggel és lelkesen Petőfi „Magyar vagyok“ cimü költe
ményét, mely után Pékár Gyula a Petőfi-Társaság elnöke
tartotta meg ünnepi beszédét. Az ünnepi beszédben rá
mutatott arra. hogy Petőfit négy jellegzetes vonása teszi
naggyá, az hogy: látnoJi, költő, apostol és hős volt. Cso
dálattal tapasztalta a párisi sorbonneon tartott emlék
ünnepélyen, hogy a legmagyarabb költő milyen közel áll
minden nép leikéhez. Rámutatott arra, hogy a 48-as idők
3 kimagasló alakja Petőfi, Kossuth és Görgei evangéliku
sok voltak, ez a tény azonban ne dicsekvővé tegyen ben
nünket más felekezettel szemben, hanem a jövőben is
teljesítendő hivatás érzetével töltsön el. Amikor elhang
zott a beszéd, Herédi Szabó Imre, Kremán Sámuel, Farkas
Kálmán, Zayzon Ferenc és dr. Garzó Béla szép vonós
ötöse következett, majd Szarka Jenő egyházi karmester
vezetésével az egyházi négyszólamú vegyeskar énekelte
el mély hatást keltve Petőfi ..Tied vagyok“ cimü dalát.
Muraközy Gyula ref. lelkész mélyen járó imája és a
Szózat eléneklése után a templomi közönség kivonult a
Lutiher-palcta elé, ahol a cserkészcsapatok kordonja mögött az iskolák sorakoztak, s több ezer főnyi közönség
gyűlt össze. A polgári dalkör országosan elismert művészi
színvonalú énekszámával kezdődött az ünnepély. Plutzer
Károly szavalata után Sárkány Béla ev. főesperes-lelkész tartotta meg az emléktáblát leleplező beszédet. Be
szédében néhány vonással vázolta Petőfi életpályáját,
amig színes közvetlenséggel beszélt Petőfi kecskeméti ta
nuló éveiről. Beszéde közben nagy hatást váltott ki
Mikus tárogató szólója, a Cserebogár sárga cserebogár.
Sárkány a beszéde végén rámutatott arra, hogy az em
léktáblát az egyház nem akarja a maga számára megtar
tani, hanem fölajánlja szellemi tulajdonul a Petőfi Tár
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ságnak. Egyúttal megőrzés végett Kecskemét városának
adja át a már leleplezett táblát. Dörgő tapssal fogadták
a beszédet, amely után Pékár Gyula a Petőfi-Társaság,
Zimay Károly polgármester pedig a város közönsége ne
vében vették át az emléktáblát. Az ünnepély a polgári
dalkör énekszámával zárult.
Egy keresett vallástani tankönyv második kiadása.
Hetvényi Lajos soproni ev. líceumi vallástanárnak a
középiskolák III. osztálya számára irt s az egyetemes
egyház által engedélyezett „A keresztyén egyház rövid
története kor és életrajzokban“ c. képekkel illusztrált
tankönyve második kiadásban sajtó alatt van .s f. évi
szeptember hó 15-ike körül megjelenik. E tankönyvet
eddig használó és ezután alkalmazni akaró vallástanár
és lelkész urak legyenek szívesek e körülményt figye
lembe venni és a jelzett időpontig várni. Szerzőt a nagy
érdeklődés és több helyről jövő felszólítás egyenesen
kénvszeritette a mostani nehéz könyvkiadási viszonyok
között is tankönyvének újból történő kiadására. A könyv
megrendelhető: a Luther^Társaság könyvkereskedésében
Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 51/a, Kókai Lajos
könyvkereskedésében Budapest, IV., Kammermayer Károly-utca 3. sz. és Máhr Árpád könyvkereskedésében
Sopron, Várkerület. Akik mint e vallástani tankönyv
eddigi használói, vagy mint ezután újonnan alkalmazni
óhajtók tiszteletpéldányt óhajtanaik, egyenesen fordulja
nak a szerzőhöz: Hetvényi Lajos ev. líceumi vallástanár
hoz Sopronba, Paprét 2.
A-pesti Veres Pálné-leánynevelöintézetben szeptem
ber hónapban továbbképző tanfolyamok kezdődnek &
magyar- és világirodalomból, müvészetörténetből; ezeken
kívül varró és kalapkészitő tanfolyamok is lesznek.
Ezekre felnőtt urihölgyek is felvehetők, éppen ezért fel
hívjuk rájuk evang. családjaink figyelmét. Felvilágosítá
sokkal szívesen szolgál az igazgatóság (IV., Veress
Pálné-utca 36).
•
••••••••••••
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

Api c s e l e k . 5j 2 9 a

Az alapvető munkát vagymi végezzük el vagysenki!

„Istennek kell inkább engedni, hogynem az embe
reknek.“

(Dr. Ifi'sterházy Ernő. dunántúli egyházkerületi felügyelő
meguvitó beszédéből.)
. . . A világháborút lezáró békekötések óta a győz
tem államok a legyőzött nemzetek fokozott megterbekyióvel igyekeztek maguknak kedvezőbb életfeltételek« biz
tosítani. Es a vAgzeles politika úgy a legyőzött országok
nak. mint a győztes államoknak valutáját soha nem kép
zőit mérvben lerontotta. Egész Európa elszegényedett, a
társadalmi osztályok anyagi helyzete eltolódott, a köz
tük Irlvő ellentét fokozódott. Egyesek munka és fárad
ság nélkül nemcsak megéltek, de jóiéfre tettek szert, míg
mások megfeszített munka mellett is szegényedtek és 1*’rongycőódtak. Ijdsztő mérvedet öltő ínség, nyomorúság
és ennek nyomán terjedő demoralizáló ezen politika
egyedüli eredménye.
Eaeo szenior »étien helyzetben az első reménysugár
ez év tavM iln r.JHant lel s ez a nyugati győztes nem
zeted vezetőférfiainak azon elhatározása volt, hogy az
eddigi jxflitikával szakítanak, mert lelátták, hogy ha azt
tovább folytatják, a legyőzött államokkal együtt, maguk
is inegsmmiftülnek. A világháború :Vlt»l legjobban sújtott
és tönkretett szegény hazánk talpraállitását a győztes
nemzetek kölcsön nyújtásával és a jóvátételnek húsz
évre történt megáll«pitAsával kívánták előmozdítani. A
Németországgal kötendő megegyezés most van tárgyalás
•alatt és elfogadása nemcsak a német birodalom, de egész
Európa konszolidációjának m eneti biztos alapját.
Mindenesetre örömmel kell üdvözölni ezen esemé
nyeket. mert hosszú tíz év pusztításai után ez az első
lépés az újraépítés, az igazi béke frflé.
Bármennyire örvendetes jelenség ez, legyünk azzal
tisztában, hogy a következő évek a legsúlyosabb megpróbáltarás p|é állítanak mindnyájunkat. Mert mindig
nehéz feladat építeni, kétszeresen nehéz ma. midőn min
denünkből kiforgattak liennünket. mindent elveszítet
tünk és jóformán a semmiből kell megteremteni az «íj
Magyarországot.
Miránk, a mai generációra hárul a legnehezebb fel
adat, az aflapvető munka. Ez<t másra nem hízhatjuk, cl
nem halaszthatjuk, vagy elvégezzük mi. vagy senki.
Ki félne e munka nehézségeitől, ki félne a reá váró
küzdelmektől, midőn azért fárad, hogy emberibb életet
élhess eb, hogy saját magát, családját, fenntarthassa, hogy
boldogabb embereket, derilltebb arcokat lásson maga
körül, hogy hozzájáruljon intézményeink, egyházunk, ha
zánk felvirágzásához.
F. szent cél lebegjen előttünk, ennek érdekében kilzcljünk, dolgozzunk.
Párosuljon a megfeszített munka takarékossággal,
mérsékeljük igényeinket, irányítsa kötelességtudás és ön
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Lutheri ig é k
Aki azt hirdeti szerto a világban, Iiojív én uem
az Isten igéjét hirdetem és szolgálom, annak ör
döge van. Minél többen, adják át m agukat ennek
az ördögaek. annál inkább hirdetem én: Amit én
akarok, amiért én élek. az a Krisztus Jézus, aki
egyedüli királya a világnak és akinek! tarónja, mi
nél többen rohanják m eg a feldöntés előre megfon
tolt szándékával, annál kem ényeiben áll. Szikla
az, amelyen hajótörést fog szenvedni minden el
lene fordult fiatalom, m ég ha a Iegpazarabb fény
be öltözik is és ha minden lándzsát ellene szegez
is. Aki ezen t4rón szolgálataim áll. az megmarad,
még ha halálra kínozzák vagy elégetik is és a szél
lel hordát ják szerte p o rré szeit.. . De nem kell odnáttanod a trón mellé, hogy leszúrjanak. Elég, ha
követed Máté 17.5-öt, ahol azt olvasod: „Ez az én
szerelmes fiam; öt hallgassátok.“ És elég, ha Isten
igéjének tekinted a 2. zsoltár 10— 12. verseik ahol
azt írják neked: ,,Királyok, legyetek eszesek és
okuljatok földnek bírái! Szolgáljátok az Urat féle
lemmel és örüljetek reszketőssel. Csókoljátok a
fiút. hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az
utón. mert hamar felgerjed az ö haragja.“ — Ez
j>edig azt jelenti: hiába minden erőlködés és erő
szakoskodás! Aki a Krisztus m ellé állt. annak
nyert iigye van királyokkal és birákkal, ököllel és
haraggal szemben!
Más alkalommal azt m ondotta Luther dr.: ö r 
döge van annak, aki ki akarja magának saiátitaoi
a bűnök bocsánatát. Én azt állítom, hogy ki erre
törekszik, maga az ördög, •’kitől óvakodjatok, mert
diabolus, azaz hazug ő. Azért diabolus, mert ö
akarja meghatározni, bogy mi a bűn. csakhogy ab
ból is hasznot húzzon, amit erénynek tart. Én ér
tem. hogy egv Pál. amikor Jézus Krisztus aposto
lának. szolga iának és a pogánvok tanítójának ne
vezte magát, miért tett nagyobb szolgálatot az
Isten országának, mint a pápa. aki bűnöket megbo
csát. v a g y megtart és erényeket pénzért határoz
meg. Gondolkozzatok az ördögről és megértitek ti
is. — könnyen, mert sokan járnak körülöttetek e
fajtából!
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fegyelmezés tevékenységünket, .szeressük felebarátainkat
s mindezeken felül kérjük a Mindenható segedelmét. így
munkálkodva biztos a siker-.
De ezt. a munkát igazán eredményesen csak úgy
végezhetjük, ha intézményeinknek anyagi létfeltételeit
biztositjük, ha lelkészi, tanári és tanítói karunk tiszt
viselőinek biztos exisztenciát nyújtunk, ha őket anyagi
gondtól lehetőleg mentesítjük, hogy teljes szellemi cs
erkölcsi erőijüket nemes hivatásuknak szentelhessék.

niszterelnöknek s az egész kormánynak megfelelő módon
hozzák tudomására és azok sürgős orvoslására felkérjük.
Kötelességünk ez nemcsak önmagunkkal, egyházunk
kai. de hazánkkal szemben is, mert ha egyházunk 'anyagi
eszközök hiányában nem képes hivatását teljesíteni,
annak gyászos következményeit az egész ország megérzi.

Ev. egyházunk anyagi létfeltételeit két forrásból,
híveink áldozatkészségéből s az állam hozzájárulásából
meriti. Híveink serege anyagi természetű kötelességeit
mindenkor teljesítette. Így a múlt évben is a kerület
által az elodázhatatlan kényszer hatása alatt javaslatba
hozott buzajárulébot nagy többséggel megszavazta- és
tényleg be is fizette. Ezen cselekedetünk fényesen be
igazolta. azon reménységünket, melyet híveink áldozatkészségébe vetettünk. Fogadják érte gyülekezeteink leghálásabb köszöneltünket. De a lelkes lelkészi és fel
ügyelői karnak is kifejezem őszinte köszönetemet e téren
kifejtek 'buzgó munkálkodásáért.
Számításaink, reményeink, miket e reformhoz fűz
tünk, teljesen beváltak és egyházkerületünk költségve
tése teljesen biztos alapon nyugodna, akkor, ha a másik
fél, az állam is teljesítené velünk szemben részben tör' vényen, részben külön szerződéseken alapuló köteles
ségét. Ndm a szorosan vett államsegélyekre gondolok itt
elsősorban, mert mint tudjuk, azon segélyeket részben
felemelte az állam. Sajnos, ezt is többnyire megkésve
juttatta kezünkhöz, mikor annak értéke már meg sem
közelítette azt a tényleges értéket, melyet az akkor
képviselt, mikor megadását elhatározta. De gondolok a
lelkészi kongnia, korpótlék és családi segélyek ügyében,
továbbá a tanítói államsegély revíziója tárgyában a kul
tuszkormányhoz intézeti felterjesztéseinkre, melyeket mai
napig sem intézett el. bár azok érdemleges elbírálását
kilátásba helyezte és utalok azon intézkedésre, mellyel
középiskoláink államsegélyét teljesen uj alapra kívánja
hdlvezni és oly csekély hozzájárulást ajánlott fel fenn
tartási államsegély címén, mely a semmivel egyenlő.
Megértettem a kormány ezen szűkkeblű eljárását
addig, mig az állam bevételei a régi alapon folytak be,
de érthetetlen és tűrhetetlen ezen politikának fenntar
tása és folytatása akkor, mikor az állam összes bevéte
leit valorizálja, mikor autonómiánk elgvenes megsértésé
vel arra kötelezi az iskolafenntartó gyülekezeteket, hogy
a régi tanítói javadalmi tételeket állítsák vissza. Ellen
ben ugyanakkor saját magára nem vonja le ugyanezen
konzekvenciát.
Mindezen jelenségek nemcsak anyagi téren költenek
bennem aggodalmat, de mélyen sértik autonómiánkat, ön
érzetünket is, mert azt a látszatot keltik, hogy indokolt,
a való tények feltárásával a kormányhoz juttatott fei
te rjeszt6seinkelt nem méltatják kellő figyelemre. Én nem
osztom azok nézetét, akik azt hiszik, hogy az államhata
lom a nehéz anyagi helyzetre való hivatkozással igyek
szik egyházunkkal szemben vállalt kötelezettségei alól
fokozatosan szabadulni. De tudom, hogy ha a kormány
ezen az utón tovább halad és nem sikerül jogos igé
nyeink kielégítésére rábírni, úgy híveink teberbiróképességének a végsőkig való fokozásával sem tudjuk intéz
ményeinket a kor színvonalán fenntartani s azok élőbb
ét óbb el fognak sorvadni.

Ez is olyan felkapott fogalom, mint sok más,
melyeket a szalmatüzben égő hazafiul lélek kiter
mel és három nap múlva elfelejt. Azaz, hogy nem
felejti el, ellenkezően, harsányan hangoztatja, majd
elszendereg, végül pedig elalszik. Semmi egyebet
nem cselekszik tehát, mint öntudatát kikapcsolja,
vagyis a szó szoros értelmében pihen. Mindezt pedig
akkor teszi, mikor szellemileg éis testileg megeről
tetve dolgoznia kellene, hogy életrevalóságát ily
módon elárulja. Munka és életrevalóság! Eszköz és
cél! Csak az a kérdés, milyen munka biztosítja az
é le te t' és milyen élettel biztosítjuk a nemzet jővőjét.
Ha azt állítanám, hogy kétféle m unkát isme
rünk, u. m. szellemi és anyagi, vagyis fizikai mun
kát, a valóságot bár nagyon megközelíteném, de
nem meríteném ki. Minden tettünk többé-kevésbé a
már em lített két munkának összetételéből, egy
másba szövődéséből áll. A különbség csak az, hogy
egyiknél a szellemi, m ásiknál az anyagi szempont,
tehát a szellemi vagy fizikai erő játssza a főszere
pet. Ma ezt a két m unkát egyenlő értékűnek szeret
nék minősíteni. Mert jóllehet, a szellem kezdemé
nyez, tervez és igy az alkotás „felelős szerkesztője",
a nyers erő á végrehajtás, a kivitel, a létrehozatal
legfőbb eszköze marad. A z élet biztosítása szem
pontjából meddő volna afelett vitatkozni, hogy me
lyik a fontosabb, mert mind a kettő kenyeret ad;
sokkal helyesebb a kérdésnek m egvilágítása és be
állítása abból á szempontból, hogy a munka az
egyéni, képesség teljes lotbavetésén épül-e fel, az az
egyéni sajátosság híi kifejezője-e? A kérdésnek ilyen
feltétele a munka értékének már igazságosabb és
különfélébb meghatározására, megítélésére ad alkal
mat. Ennek a kérdésnek lényege az erkölcs, a jel
lem döntő szem pontjainak bevitele a mi kemény
napi munkánkba, mely már szélesebb távlatot nyit
meg előttünk nemcsak a magunk, de a nemzet jö 
vője tekintetében is. A különféle munkák között
nagy ám a különbség aszerint, amint azt kizáróan
csak a mindennapi megélhetését,- vagy pedig az
életért, annak fenséges javaiért, a boldogságért, a
nemzet jövőjéért végezzük-e? Vagy talán még sza
batosabban: nagy különbség van a kizáróan önma
gáért élés és a hazáért élés között. Nincs kétség az
iránt, hogy különösen ma melyiket válasszuk a
kettő közül. Bár elméletileg holt bizonyossággal az
utóbbit választjuk, gyakorlatilag ellenben az első
mellett maradunk. Az önzés, a magunk érdekeinek
keresése ellen oly nehezen tudunk védekezni. Végül
mindig az kerekedik felül.
. . .

Ép ezert szükségesnek tartom, hogy sérelmeinket,
egyházunk intézményeinek helyzetét ne csak az eddig
szokásos módon a kultuszminisztériumnak, hanem a mi
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Nemzeti életrevalóság

A k ét munka elbírálásánál immár könnyű u
helyzetünk. Csak azt kell megvizsgálnunk, hogy a
munkának mennyi az erkölcsi tartalma. Mennyi az
az örök érték benne, mely, mint a nemzeti fenmaradás és dicsőség záloga, m ásokat is hasonló tettre
kell, hogy buzdítson; mennyi a múltak tapasztalá
sainak és tanulságainak értékesítése benne, mely
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életképességeinket fokozza; mennyi abban a nem
zeti és faji öntudat, mely az élni akarás, a nem zeti
életrevalóság legszilárdabb biztosítéka. íg y beállítva
a kérdést, ugv találjuk, hogy még az ugyanazou
csoporthoz tartozó munkák között is óriási különb
ségek vannak. A munkának ilyen megkülönbözte
tése mellett a legegyszerűbb fizikai munkának is
nagyobb az értéke, ha azt odaadó készséggel, nagy
célunk magas szem pontjaira beállítva te lje sítjü k ,
mint a még oly nehéz szellemi munkának, melynek
haszonlesés a rugója, kapzsiság az eszköze, önérdek
a végcélja. Pedig ilyen világot élünk ma. Romba
kell ennek a világnak dőlnie, hogy annak nyomán
a m egvalósítható esem ények tisztelete mindjobban
tért hódítva, az erkölcsi világrend uralmát szilárdabb
alapokra fektethessük. Mivel pedig élet csalt' az
igazság utján van, életrevaló is csak az lehet, aki
ezt az igazságot szolgálja.
„Én vagyok az ut, igazság és az élet!“ Nemcsak
az egyeseknek szól, hanem az egész nemzetnek.
„Aki Én bennem hisz, ha meghal is él az.“ Miként az
egyes embert megtartja a hite, azonképpen a nem
zet sem sülyedhet el, melynek erős hiten felépült
tiszta erkölcse van. A z igazi nem zeti életrevalóság
ebben rejlik. Ez tartja fenn a nemzetet, ezen felépí
tett munkája pedig biztosítja fennmaradását időtlen
időkig.
A nemzeti életrevalóság utjának kezdete tehát
az önleszámolás, folytatása a nemzet jövőjéért foly
tatott önzetlen napi m unka, vége az igazság diadala,
vagyis a nemzeti feltám adás.
A maroknyi finn nemzet már bejárta ezt az
utat dicsőséggel. Kövessük példáját!
V itéz Raics K ároly,
tábornok.

Saxlehner Hunyadi
te r m é sz e te *
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A rom. katholikusok 27. nemzetközi
eucharisztikus am sterdam i kongresszusa
II. közlemény.
(M ásodik jelentés.) Magától értetődik, hogy a
pápisták 27-ik nemzetközi eucharisztikus kongreszszusa foglalkoztatja a protestantizmust is, természe
tesen azért, mert előtt«» teljesen nyilvánvaló, hogy
a pápist&ság nem minden ok nélkül tartja immár má
sodízben protestáns országban eucharisztikus kon
gresszusát. (Az első Londonban volt 1908-ban.)
A protestantizmus feladata a p á p is tá ig ezen
céltudatos felh-pésével szemben csak a védekezés
lehet. A védekezés feladata pedig egyfelől arra kö
telez, hogy az eucharisztia előtti hódolás ne sé*rtse a
nem pápista polgárokat, másfelől sürgeti olyan meg
felelő ellenakció mielőbbi megindítását, mely a pá
pista polgárokat ne bántsa.
Első célját a protestantizmus elérte, amikor :«
törvényre hivatkozva, az eucharisztiával való tünte
tést templomokra és zárt helyiségekre szorította,
ahol a pompának és beszédnek szabad folyást en
gedett.
Második célját úgy védte a leghevesebben szol
gálni, hogy az eucharisztia jelentőségét tárgyaltatta
a holland prot. templomok szószékein. Az ily szem
pontból megvilágított témák „az egyetlen közvetítő
ről“, „Krisztus egyetlen áldozatáról“ és arról a kis
resztről szóltak, mely: „a pápistáknál ornamentum,
a protestantizmusban fundamentum“. Amíg prot.
egyházaink ezzel a szószéki munkával siettek ellen
súlyozni az actio catholicát, addig a protestantiz
mus védelmére vállalkozott egyesületek a templo
mokba hívták híveiket, ahol — kivétel nélkül sürti
sorok előtt — közvetlen é»s ellenálliiatlan erővel be
széltek a keresztyén egyház elh ízásáról és a katholikus egyház elvilágiasodásúról. Ezeken az egyesületi
összejöveteleken sok száz és még több ezer ember
tett bizonyságot a reformáció diadalmas hite és an
nak még ma is egészséges ereje mellett.
A protestantizmus védekezésének leghatalma
sabb eszköze az a sok nyomtatvány volt, mellyel az
eucharisztikus kongresszus napjaiban egész Hollan
diát elárasztotta.
Az amsterdami egyháztanács kemény és határo
zott hangú röpirata azzal kezdődik: „Az eucharisztikus kongresszus egy valótlanságot akar megdicsőiteni, védeni és propagálni“.
Az annyira dédelgetőit orthodox egyház egyik
lelkésze „Az Isten igéjével megvizsgált római eucha
risztia“ cime alatt az érvek egész légióját vonul
tatja fel a kongresszus valódi célja ellen.
A Liberális thoológia is megszólalt, mert fölötte
éles logikával azt bizonyítja egyik röpiratában,
hogy a római kath. egyház tana a szentségekről a
pogányság tultinomitott formája.
Ezeket a röpiratokat ezerszámra nyomtatta az
„Evangélikus Társaság“, de egyben arról is gon
doskodott, hogy a kongresszus minden tagja kézhez
is kapja az cucharisztikáról szóló dogma elleni prot.
álláspont bizonyítékait.
Nem mi állapítjuk meg, hane-m a holland napi
sajté), hogy az amsterdami katholikus kongresszus
a protestantizmusnak használt legtöbbet. A protes
tánsok Önérzetét lángralobbantóttá még ott is, ahol
az erősen szunnyadozott, mig viszont a holland ka
tholikusok kezdik hangosan beismerni, hogy erre a
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fölébreszt.ett prot. önérzetre nekik szükségük nin
csen. Az eucharisztikus kongresszus tehát többet ár
tott, m int használt! . . . A református állami párt
ugyanis
julius 24-én gyűlést tartott, melyen
van Rossum számára megfogalmazták a következő
üzenetet:
„Mi, a salvatori teremben egybiegyült fiai a re
formátus egyháznak, nagyon köszönjük, hogy Ön
Rómából ősi* városunkba jött, meggyőzni az itt élő
ket arról a szándékáról, mely a pápa járm ába sze
retné fogni ismét népünket. Mindaz, am it Ön a mi
városunkban mondott és tett, a rra kényszerit, hogy
Önnek polgártársaink ezrének üzenetét a d ju k át.
Az üzenet pedig, amelyet pápai -urának tolmácsolni
el ne felejtsen, ez: Ide többé ne küldje ultram ontán
bérenceit és hagyjon fel a protestantizm us megsemmisitését célzó terveivel. Óvakodjék attól, hogy
visszaéljen azon alkotm ányunk által biztosított sza
badsággal, mely a pápa által u ralt országokban a
mi hittestvéxeink előtt ismeretlen. A jánljuk önnek,
hogy a mi vallásunk háborilását ne folytassa, ne
hogy felujitsa azt a vallásháborút, melyet dicstelen
elődje, urának legvérszopóbb cselédje, Al'ba, felidé
zett. Ezegyszer nagyon kem ény ellenállásra fog ta
lálni. Ön talán azt hiszi, hogy a liberalizmus és revolucionalizmus Önök által nagyranevelt pusztitó
hatása a protestantizm ust elerőtlenitette. Ez csak lát
szat. Az Önök harangjai felébresztették. Aki szelet
vet, vihart arat. Ellenben hisszük, hogy az Ön jelen
léte felkeltette a még alvó prot. önérzetet és a mi
dicső egyházunk története iránti szeretetek A dja
Isten, hogy úgy legyen!“
Zugó tapsvihar közt fogadta el a gyűlés ezen
van Rossumhoz címzett üzenet szövegét. Általános
helyeslés közt m ondották ki továbbá a rám. kath.
állami párttal kötött koalíció felbontását, valamint
a holland vatikáni követnek visszahívását. Ezek
után az „Erős vár a mi Istenünk“ eléneklésével a
legnagyobb rendiben feloszlott a pápista propagandát
ellensúlyozó gyülekezet.
(Folytatjuk.)
i n i i i m i i i i i m i i i m i i i i i i m i i i i

B á ró S z e k e n d o rff h a g y o m á n y a
a m is k o lc i e g y h á z n a k
A hagyomány tárgya: a vattai birtok, a miskolci
evang. presbitérium nak hagyom ányozva a borsodmegyei jótékony intézeteket kim erítően gyámolitő
feltétellel.
Az „Evangélikusok L ap ja“ 22—2S-ik számában
fenti hagyományról szólal meg és tu d a tja jogá
szainkkal — alciktől egyszersmind vélem ényt kér
— hogy báró Szekendorff végrendeletét, melyben
az elhunyt a vattai birtokot a miskolci evangélikus
presbitériumnak hagyományozta, az örökhagyók —
eddig nem közölt alapon — m egtám adták.
Az alapítványi kir. ügyigazgatóság pedig a ha
gyományt egyenesen a borsodmegyei jótékony inté
zetek részére követeli, azon indokkal, hogy a pres
bitérium nem jogi személy és igv nem örökölhet.
Miután a rokonok részéről a megtámadás oka
közölve nincs, úgy erről, ^sajnos, nyilatkozni egyelőre
nem lehet. Nem tudhatjuk, hogy milyen ürüggyel
fognak a tárgyaláson, melyre a miskolci kir. tö r
vényszék illetékes első fokon, előhozakodni.
Ami a kir. ügyigazgatóság álláspontját illeti,
úgy szerintem ez téves. Hiszen az örökösödési jog
határozottan és világosan kimondja, hogy az örök
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hagyó ak arata a mérvadó, ha végrendeletét ép ész
szel és érett megfontolás' után szabályszerűen készí
tette el. Megtámadni a végrendeletet ezen esetben
csak akkor lehet — nézetem szerint, — ha abban
vagy alaki hibák vannak, vagy egyes mondatai félrem agyarázhatók volnának. Abban az esetben, ha
egyes szavak nincsenek is talán a leghelyesebben
alkalmazva, ellenben a mondat értelméből és a ma
gyarázatból, valam int a végrendelet további szöve
géből világosan kivehető, hogy az örökhagyó k it ne
vezett meg örökösnek, úgy kétségtelenül a végrende
let szerint kell eljárni. Azt, hogy az örökhagyó az
egyházközséget tévesen presbitériumnak nevezte,
csak az esetben változtatna akaratán, ha presbité
rium név alatt más intézmény is létezne, m int az
egyházközség.
Miután a végrendelet szövegét úgy magyarázni,
hogy a borsodmegyei jótékony intézetek volnának az
örökösök, nem lehet, továbbá a presbitérium elne
vezés még sokkal kevésbé illeti a fenti intézeteket,
mint az egyházközséget, úgy ezen jótékonysági in
tézetek m ár csak azért sem kaphatják a vattai bir
tokot, m ert az először, is ellenkezik az örökhagyó
törvényes formák között elkészített végrendeletével,
másodszor pedig, ha az egyházközség nem kapná
meg ezen birtokot, úgy sokkal inkább igényt ta rt
hatnak arra az örökhagyó rokonai, mert ha a vég
rendeletben m egállapított presbitérium nem örököl
het, úgy következetesen azon intézmények, melyeket
a presbitériumnak kellene ellátni, sem örökölhetnek,
ellenben a hagyomány a családra száll vissza.
Ami azon álláspontját illeti a kir. alapít
ványi ügyigazgatóságnak, hogy a presbitérium nem
jogi személy, úgy először is azt kell nézni, hogy tu 
lajdonképpen m it értett az örökhagyó ezen presbi
térium szó alatt és hogy az ezen szóval megjelölt
intézmény nem jogi személy-e? Kétségtelen, amint
a végrendelet szövegéből ki is tűnik, hogy az örök
hagyó presbitérium név alatt az egyházközséget ér
tette és semmi mást. Kérdem most már az alapítványi
kir. ügyigazgatóságtól, hogy az egyházközség nem
jogi személy-e? Nem örökölt-e már számtalan eset
ben egyházközség? Támadta-e meg valaha bárki is
e végrendeleteket azon kifogással, hogy az egyházközség nem jogi személy? Van-e törvény, mely az
egyházközségeket nem ismeri el jogi személynek?
Ezeknek alapján teljesen kizártnak tartom, hogy
a miskolci kir. törvényszék az alapítványi kir. ügyigazgatóság álláspontjára helyezkedne és az egyházközséget a v attai birtoktól megfosztaná.
Ha tenné is ezt a törvényszék, úgy az ítélet a
szolnoki kir. tblához, onnan pedig a kir. curiához
fellebbezhető meg és tudom és bízok benne, az egy
házközséget pedig m egnyugtathatom, hogy ha első
fokon el is vesztené a port, úgy a végső fórum előtt
neki ítélik m ajd oda a vattai birtokot, hogy abból
tiszta belátása és az örökhagyó nemes akarata sze
rint tarthassa fenn hivatásuknak a, borsodmegyei
jótékonysági intézeteket.
—Krjó—
Spezialitások: foghúzás, fogtömés, fogtisztitás. Lapunk olva
sóinak ®/o engedmény,
intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n tis t

FENYVESI MENYHÉRT
I X ., R á d a y -u . 5 .
C a lv ip -té r ,
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EGYHÁZI ÉLET.
A dunántúli t g i t á z l M l t l n o z p íd s a
A dunáninueni egyházkerület közgyűlését követte a
dunántúli az öttoruyu osí kaihohkus m o « , t o cs lata*
között.
Az egyházkerület) elnökség 20-án este érkezett Péoste. Az állomáson Neudtwich A. polgármester, gyülekezeti
felügyel« fogadta és üdvözölte az érkezőket, akinek kö
szöntésére Kapi 13. püspök válaszolt.
A gyűlések sorrendjét 27-eu délelőtt a lelkészegye
sület nyitotta meg a varosháza közgyűlési termében. A
gyűlésen Németh Károly alelnök elnökölt, aki elsőben is
az egyházmegyei lelkészegyletek működését ismertette.
Jelentésével kapcsolatban a közgyűlés meleg köszönetét
mondott Kapi 13éla püspöknek a kidolgozott belmissziói
munkaprogramért, Gyurátz Ferenc ny. püspöknek az
Agenda elkészítéséért, melynek mielőbbi kinyomatását a
közgyűlés megsürgette. Ugyancsak köszönetét mondtak
uetvényi Lajosnak a Luther-naptár szerkesztéséért és ki
adásáért. Örömmel vette tudomásul a közgyűlés egy Pé
csett tait&udó lelkészt k o n fere n c iá n a k bejelentését, nem
különben egy németnyelvű, hazafias szellemű vallásos
néplap kiadását.
Letárgyalták a hiványok készpénztételének, a kon
gj ua, korpótiék stb. valorizálásának a kérdését, a hitok
tatók szolgálati pragmatikáját, a lelkész választási sza
bályrendelet módosítását, több zsinat elé terjesztendő ja
vaslatot, a lelkészegyesületi kérdöpoutokat, a lelkészek
jövedelem- és vagyonadóját stb. Horváti) Olivér nagyka
nizsai lelkész indítványára elliatározták, hogy a dunán
túli lelkészek az eddig űzetett 20 kg. búzán felül még 40
kilóval járulnak az 56 nyugdija« lelkész és özvegy nyug
dijának a növeléséhez. Sajnos, a bejelentett értékes mun
káknak felolvasására már néni került sor. A közgyűlés
imáival nyert befejezést.
Utána a Lutherszövetség tartotta gyűlését, melyet
Kapi püspök nyitott meg rövid beszéddel. Majd fájdalmas
érzéssel bejelenti, hogy szentmártom Kadó Lajos, a du
nántúli Luther-Szövetség világi elnöke inás irányú egy
házi munkavállalása következtében a világi elnökségről
lemondott. Ezt a választmány és a közgyűlés sajnálattal
veszi tudomásul. Helyébe pedig egyhangú lelkesedéssel
dr. Ittzés Zsigmond somogyi egyházmegyei felügyelőt vá
lasztotta, kit Kapi püspök meleg szavakkal üdvözöl.
Német Gyula szövetségi főtitkár terjeszti elő a szö
vetség működéséről szóló jelentését. A nagyszámú vallá
sos estélyeken és világnézeti előadásokon kívül a szövet
ség legintenzivebben a diákszövetségek munkájának biz
tosításánál, irányításánál működött. 19 diákszövetség mű
ködik az egyházkerület területén, mindannyi rendkívül
áldásos hatással. A diákszövetségek egységes munkapro
gramot kaptak erre az évre is.
A Szövetség a gyülekezetek rendelkezésére lwiesátotta
a gyülekezeti belmissziói munkára vonatkozó tervezetet
és munkaanyagot. A szövetség jövendő munkaprogramját
illetőleg elfogadta a választmány és a közgyűlés a főtit
kár javaslatait. Eszerint rendezni kívánja a tagrlijak va
lorizálását, kidolgoztatja a helyi szervezetek ügykörére
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vonatkozó szabályzatát. Kinyomatja a gyülekezeti ifjú
sági egyesületek jövő évi munkaprogramját és azt az öe*szes gyülekezeteknek rendelkezésére bocsátja. Kidolgozza
és megszervezi az egyházkerület területén (Sopron, Pécs,
Keszthely) az evangélikus főiskolai hallgatók szövetségét
és pisiig olyan módon, hogy ezen szervezetek egy orazá
gos szövetségijén egyesüljenek.
A szövetség felterjesztést intéz az Országos LulherSzöveLséghez és kéri, hogy protestáns nagygyűlést ren
dezzen, továbbá, hogy sajtótájékoztató és sajtóvédehni
irodát állítson feL
Czipoti Géza, a „liarongszó “ szerkesztője tett jelen
tést a Harang szó munkájúról. Ezzel kapcsolatban Kapi
püspök a legmelegebb elismeréssel emlékezett meg (JzipoLt
Géza önfeláldozó és emberfeletti munkájáról, mellyel a
Harangszó fcutartásái és áklásos munkáját biztosítsa. A
népes közgyűlés meleg ovációban ünnepelte Czipolt Gézát.
Végül Kovács Zsigmond pénztáros tett jelentést a
pénztár helyzetéről és terjesztette elő a szövetség anyagi
helyzetének javítására vonatkozó indítványokat.
A szövetség közgyűlését dr. Ittzés Zsigmond világi
elnök zárta l»e meleg szavakkal.
Ugyancsak 27-én délelőtt tartotta még közgyűlését a
keiület tanítótestülete is, melyen Kapi B. püspököt dr.
Ajkay Béla egyházkerület! főjegyző képviselte.
Krug Lajos elnöki megnyitójában rámutatott a lefolyt
egyesületi év gazdag eseményeire éa az ezekkel össze
függő meddő küzdelmekre. Hogy a tanítóság nem sokat
könyvelhet el siker címén javára, annak okát. abban látja,
hogy azok, akik az ország sorsát intézik, mindig csak az
igeretek aranyfűstjével fizetnek. Azért a tanítóságban
megingott az adott szó szentségébe vetett hit és megren
dültek azok az erkölcsi alapok, melyekre a kulturnapszamosok egész lelkivilágukat, magasztos hivatásukat felépí
tették. A helyzet sivár. Miutha a tanítóság reményeinek
tömegsírja előtt állana, de ez ne csüggessze el, hanem
küzdjön a jövőben is lankadatlan kitartással eszményi és
anyagi céljai eléréséért. Az elnöki megnyitó után a hősi
halált halt 26 egyházkerületi tanítóval szemben rótta le
az egyesület a kegyelet adóját. Ez alkalommal Scherer
János emlékezett meg meleg szavakkal Wiegand Henrik
Lajos iiösi viselkedéséről és haláláról.
Az elnöki jelentéssel kapcsolatosan azután a közgylés foglalkozott a Szövetségtanács határozatával; rámuta
tott a kultuszminiszter által tervezett egységes tauköuyvvállalatban rejlő veszedelemre; tudomásul vette az egy
házkerület éH egyetemes egyház közgyűléseinek a tanító
ságra vonatkozó határozatait; a jövő évi közgyűlésre jkílyaniunkát tűzött ki „Mit öleljen fel a VII. és VIII. elemi
iskola osztálynak tantervé falusi és mit városi iskolabanV“; az egyházkerüieti tanítóegyesület tagdiját évi
10.000 koronában állapította meg; Kapi Gyulát az egyesü
let a maga halottjának tekinti és arról gondoskodik, hogy
méltó emlék hirdesse az evang. tani lóságnak, vele szem
ben sohasem múló mélységes háláját. A közgyűlés foglal
kozott azután különösen azokkal a sérelmekkel, melyek a
kántortanitókat érték és azok eltüntetése céljából az egy
házkerület segítségét kéri és országos kántoriamtól gyű
lés egybehivását határozza el. Végezetül pedig a német
nyelvű iskolák számára szerkesztendő és kiadandó tan-
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és olvasókönyvnek égető szükségességére mutat rá a köz fájdalommal tárgyalta a közgyűlés. Elvégzett becsületes
történelmi munkája tudatában méltóságteljesen utasította
gyűlés.
27-én délután tartotta gyűlését dr. Károlyi E. és vissza a támadókhoz is méltatlan támadásokat.
Scholtz Ödön esperes kettős elnöklete alatt a kerületi
Meleg ünneplésben részesült Payr Sándor, a tudós
gyáminézet. Az évi jelentést Scholtz elnök terjesztette
történetprofesszor, ki az egyházkerület történetének első
elő. A jelentéssel kapcsolatban határozatba ment, hogy az hatalmas kötetét nyilvánosságra bocsátotta. Kimondotta
elnökség egy köriraban újból felhivja a gyülekezetek
a közgyűlés, hogy ezen nagy értékű müvet minden gyüle
figyelmét a gyámintézeti munkának nagy jelentőségére az kezetnek megszerzésre ajánlja.
egyház életében, nemkülönben arra a körülményre, hogy
Meleg szeretettel emlékezett meg a püspöki jelentés
a jövő 1925. évben a nagy szeretetadományra a soros a
kapcsán a közgyűlés az elszakadt nyugatmagyarországi
dunántúli egyházkerület lesz. Majd Czipott Géza pénztá
és muravidéki részek gyülekezeteiről. Különösen szeretet
ros számolt be a gyűjtések eredményéről. A dunántúli
teljes hangot váltott ki a vendvidéki gyülekezetek hősies
egyházkerületben gyámintézeti célokra az 1923—24-ik év.
küzködése.
ben gyűjtöttek 29,013.985 koronát. Évközben adomány
A zsinat kérdésében elfogadta a közgyűlés Kapi püs
képen befolyt egymillió K. A Pécsett megtartott vallásos
pök
indítványát. Szükségesnek tartja az alkotmányozó
estély 3,262.690 koronát jövedelmezett. A pécsi gyüleke
zet adománya 1 millió K. összesen 34 millió 276.675 kor. zsinatra való előkészülést. Mivel azonban a jelenlegi bi
zonytalan helyzet, az államhoz való viszonyunk határo
és 10 dinár.
zatlansága,
továbbá nemzeti érdekek a zsinat rövid időn
27én este 7 órakor volt a templomban a gyámintézet
és a Luther-Szövetség által rendezett vallásos estély. Ezen belül történő magatartását nem teszik lehetővé, szüksé
résztvett Pécs városának szine-java valláskülönbség nél gesnek látná az egyházkerület, ha az összehívandó zsinat
kül. A résztvevők között ott volt többek között Pesthy Pál taxatíve felsorolandó ügyekben intézkedésre, reformok
igazságügyminiszter, Nádossy Imre országos főkapitány életbeléptetésére az egyetemes közgyűlést jogosítaná.
is, akik a kerületi gyűlésre ez alkalommal Pécsre érkézA lelkészi szeminárium szükségét elismerte a köz
tek. Ifj. Graef János művészi orgonajátéka, az ev. ének gyűlés s annak felállítását kívánatosnak tartja. A tény
kar szívhez szóló énekei Haksch Lajos vezénylésében, leges felállítását azonban csak akkor hiszi keresztülviheHöffler Mária gyönyörű szólóéneke mind arról tesznek ta tőnek, ha az egyet, egyház megfelelő anyagi fedezettel
núságot, hogy Pécsett közelebbről az ev. gyülekezet ke rendelkezik. Addig is sürgeti az egyházi kér. közgyűlés
belében erősen virágzik az ének- és zeneművészet. Az a theol. fakultással kapcsolatos theologus otthon felállí
egyházi beszédet Zongor Béla esperes, az ünnepi előadást tását, mely megfelelő vezetés mellett sok tekintetben he
Németh Károly esperes tartotta, mig Lenkei Nándor nagy lyettesítené a lelkészi szeminárium munkáját.
hatással szavalt. Nagy Lajos szentantalfai lelkész imád
A püspöki jelentéssel kapcsolatban meleg elismerés
kozott. Az estély Erős várunk eléneklésével ért véget.
ben emlékezett meg a közgyűlés az egyházkerület lelké
A vallásos estély végeztével a templom előtti téren a
szi karának odaadó és buzgó közigazgatási és belmissziói
pécsi katonai zenekar szerenádot adott. Utána a Nemzeti
munkásságáról.
Kaszinóban ismerkedési estély volt.
28án volt a közgyűlés. A magyar Hiszekegy elénelc- Örömmel vett tudomást a közgyűlés az egyházkerület
lésével vette kezdetét. Majd Pálmai Lajos kiérd, esperes, ben megindult hatalmas behnissziói munkáról, melyről kü
egyházkerületi főjegyző imája, szentigék olvasása (II. lönben az egyházkerület felügyelője megnyitó beszédében
Kor. 4. 1—11.) után Mesterházy Ernő dr. felügyelő nyi is meleg hangon emlékezett meg. A kedvező eredmények
totta meg azt nagyhatású beszéddel. A beszédet lapunk kel kecsegtető hatalmas és áldásos munkáért a közgyűlés
vezető helyén közöljük. Miután Schöll Lajos tolnai főes Kapi püspöknek hálás köszönetét szavazott.
Rendkívül érdekesek a püspök jelentésének a bel
peres az egyházmegye nevében üdvözölte még a közgyű
lést, áttértek a napirend tárgyalására, melynek első pont missziói munkára vonatkozó adatai. 124 olyan gyüleke
ját a püspök nyomtatásban megjelent jelentése képezte. zet van az egyházkerületben, melynek lelkésze hetenkint
Pálmai Lajos egyházkerületi főjegyző előterjesztésében foglalkozik a népiskolai ifjúsággal. 108 gyülekezetben
tárgyalás alá vette a püspöki jelentés egyes "pontjait. van gyermekistentisztelet. Vasárnapi iskolai 24 gyüleke
Élénk érdeklődést keltett mindjárt a püspöki jelentés első zetben működik. Ifjúsági egyesület 69 gyülekezetben vari
pontja, mely egyházunknak az államhoz és a róm. kath. megszervezve vagy szervezés alatt. Az 1924. évi belmiszegyházhoz való viszonyát tárgyalta. Több felszólalás és sziói tervezet szerint 566 vallásos estélyt tartanak vallá
nagyon sok éles, elkeseredett közbeszólás hangzott el en sos előadással. Felnőttek iskolája cim alatt 393 előadás
nél a kérdésnél, bizonyságot tevén arról, hogy az egyház- ban magyarázzák egyházunk alaptanitásait, vagy tárgyal
nak összefüggő egyháztörténeti vagy erkölcstani kérdé
kerület közgyűlése teljes egészében magáévá teszi Kapi
seket. Sokfelé a presbyteriumoknak külön előadásokat is
püspök ama megállapítását, hogy az állam nem teljesiti
egyházunkkal szemben fennálló kötelességeit s hogy a tartanak, hogy ezáltal a presbyteriumot a gyülekezet és
mostani rendszer a protestáns egyházak elerőtlenedését az egyház öntudatos vezető csapatává képezzék ki.
fogja eredményezni. Egyhangú helyesléssel fogadta el a 88 gyülekezetben tartottak a presbyteriumoknak külön
közgyűlés azt a határozati javaslatot, hogy sérelmeit nem előadásokat. Az intenzivebb bibliatanulmányozást 35 gyü
csak a kultuszminiszter, hanem az egész kormány élőt; lekezetben szervezték meg. A szegény- és árvagondozás
feltárja s az egyetemes közgyűlést is hasonló lépésre 89 gyülekezetben van biztositva, a szórványgondozás 74
gyülekezetben, 11 nagyobb gyülekezet életbeléptette az
ösztönzi.
.
!
A katholikus sajtó részéről ért támadásokat keserű utcagondozást.
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A közgyűlés köszönetét mondott «a püspöknek fá
rasztó. de áldást hozó püspöki egyházlátogató kőrútjaiért.
Elfogadta a püspöknek a hitoktatásra vonatkozó
részletes szabályzatát, mely remélhetőleg biztosítani
fogja az egyház szempontjából annyira fontos hitoktatási
munka eredményességét.
Hasonló egyetértéssel tárgyalta le a közgyűlés a püs
pöki jelentés többi pontjait is. Egyáltalában szembetűnő
volt a püspöki jelentés előzetes kinyomatásának és köz
lésének kedvező hatása. A közgyűlési tagok mindannyian
már előre teljes tájékozást nyertek az egyház legfonto
sabb kérdéseire nézve, megismerték a tett intézkedéseket,
a püspök álláspontját, s ennek köszönhető, hogy nemcsak
a püspöki jelentés tárgyalása, liánéin az összes ügyek
tárgyalása is oly csodálatos szép harmóniában és oly
gyorsan történhetett.
Az egyházkerületi közgyűlés egész teljességében biz
tosította a püspököt igaz szeretetérö! és hűséges ragasz
kodásáról.
A főiskolai nagybizotlság jelentését dr. Ruhmann
Jenő terjesztette elő. A jelentéssel kapcsolatban határo
zatba ment, hogy a soproni líceumot reálgimnáziummá
alakítják át. nemkülönben a bonyhádi gimnázium is reálgimnázium lesz. A pénzügyi bizottság jelentését Hanz
maun Károly főszámvevő, a véleményező bizottság jnlentésél dr. Ajkay Béla főjegyző, az egyházkerületi tanító
egyesület jelentését Kmg Lajos elnök adia elő A nép
iskolai bizottság, a számvevőszék, a levéltáros, a gyámintézeti bizottság, a Luther-Szövetség jelentésinek meg
hallgatása után tudomásul vették a különböző miniszteri
leiratokat, letárgyalták a kérvényeket, indítványokat. Mi
után a jövő évi egyházkerületi közgyűlés helyéül Pápa
városát tűzték ki, a közgyűlés Kapi Béla püspök imájával
d. u. 4 órakor ért véget.
f Nemes vitéz Balassa Béla, m. kir. honvédaltábornagv, a honvédfőparancsnok helyettese, számos érdem
rend tulajdonosa. életének 51., h.V/asságánnk 19. évében
f. hó 4-én elhunyt. V fiz katonáink ezen legkiválóbbját.
kit nagyanyja, édesanyja, felesége és 2 leánya «irat. kit
tisztikar és legénység egyaránt tisztelt és szeretett, a ke
repes! temetőben a fiváros állal felajánlott díszsírhelyre
temettük. Egyházunk jő f.át és hű tagját vesztette benne.
Legveh áldás emlékezetén!
Kruttschnitt Antal ünneplése. Meleg ünnepeltetésben
részesítették Kruttschnitt Antal pestmigyei főesperest
10 éves jubileuma alkalmából augusztus 17-én Soltvadkerten. Az ünnepélyen megjelentek báró Kaas Albert
nemzetgyűlési képviselő, egyházmegyei felügyelő, az or
szágos Luther-Szövetség elnöke, dr. Raffay Sándor püs
pök. ki Sárkány Béla főesp^refc. kecskeméti lelkész,
Kovács Sándor dr. egyetemi tanár, Lehóczkv Antal dr.
felügyelő Blatniczky Pál főesperes, Chugyik Pál aszódi.
Koren Márton kiskőrösi lelkészek, Bódi Pál főesperes,
Taubinger Rezső ezredes, tábori főesperes kíséretében
érkezett előző nap már Soltvadkertre. Az állomáson
Kümmerlcl Gttinár üdvözölte a vendégeket. Este 7 órakor
vallásos est vök, amelyen dr. Raffay Sándor püspök és
dr. Kovács Sándor egyetemi tanár tartottak magas szinvonalú előadásokat. Másnap, vasárnap ünnepi istentisz
telet keretében folyt le a szokásos szertartások közön a
főesperesi beiktatás és a jubiláns lelkész püspöki üdvöz
lése. mely után az egyházi és világi hatóságok, testüle
tek s a megszámlálhatatlan jóbarátok tisztelgését fogadta
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az ünnepelt. A tisztelgések után közebéd volt, amelyen az
első felköszöntőt báró Radvénszfty .Albert egyetemes fel
ügyelő mondotta a kormányzóra, aki vasárnap d. e. 9 óra
kor autón érkezett Budapestről. Ugyancsak ez alkalom
mal bensőséges házi ünnepséget rendezett Kruttschnitt
tiszteletére az Első Du navid ék i Takaréikjjénztár, mely
intézetnek a jubiláns 25 óve elnöke. A takarék Krüll
schnitt Antal nevére alapítványt tett és egy ezüstfogantviw sétabottal 'ajándékozta meg. A magunk részé
ről is. az ev. sajtó nevében a legmelegebben üdvözöljük
Kruttschnitt Antal főespdrest jubileuma alkalmából s a
további működésére Istennek gazdag áldását, megsegítő
kegyelmet kérjük. Ad multos annos!
Templomszentelés. Fényes ünnepét tartotta meg jnl.
13-án a galgagyörki kicsiny ev. gyülekezet, örvendotes
volt látni a zsúfolásig megtöltött, újonnan renovált kis
templomot. Megjelentek felekezeti különbség nélkül a
helyi s a környék földbirtokossúga, ijurossága. munkásai
s a gyülekezet tagjai teljem számban. Az ünnepélyt az
egyháztagokból összeállított férfidalárda nyitotta meg az
..Erős várunkkal4' Sramkó Kálmán kántor vezetésével.
Utána az egyházmegye alespercse. Chugyik Pál aszódi
lelkész lépett a szószékre a szentelte fcfl az újonnan re
novált kis templomot lélekemelő szép beszéd keretében.
Beszédében kiemlte s a helyű lelkész érdeméül rótta fel
azon körülményt, hogy ahol összetartás, áldozatkészség
s lelkesedés van minden szép és neme« iránt az Isten és
haza szolgálatában — még a szegénység sem akailály.
Mert az egyház tagjai egytől-egyig z sell érsor ban élő
földnélküli Jánosok s még áldozatok árán Ls széppé
tették a mai nehéz Időkben az Isten hajlékát. (A leg
gazdagabb egyháztag 9 holdas gazda.) A helyi lelkész
a keresztyén felekezetek közötti békesség és szeredet
eredményes munkása. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az. hogy a róm. 'kath. ffifldesurak minden kérelem
nélkül, önzentlenül támogatják az egyházat nemes törek
véseiben. — Kiemelendő a helybeli földbirtokos róni.
kath. Tahy család, kinek keze mmdig e mindenütt ott
van, hol -^egilség kell. A templom megszentelése után
Liptay Lajos menekült sáTOsi főesperes, helyi lelkész
lépest az oltár elé s magasan szárnyaló beszéd keretében
iktatta be uj méltóságában, az egyház, felügyelői székébe:
dr. Okolicsánri Zoltán fflldbirtiflvos, budapesti ügyvédet.
Az ünnepélyt díszközgyűlés követte az újonnan válasz
tott felügyelő elnöklete alatt. Az uj felügyelő beszéde
mélyen bevésődött az egyháztagok leikébe. Kérte a gyü
lekezete«, hogy annak minden egyes tagja lekryen az ő
hu munkatársa s lebegjen szeme előtt mindenkinek az
ö hitvallása: „Minden ember annyit ér, amennyit mások
nak, az egyháznak és a hazának használ." — Az egy
háztanács már a lelkészlak rovonálását is elhatározta s
a mezei munkák befejezése után az újjáépítést már meg
is kezdik. Nemes verselnv folyik most a gyülekezetben.
l7j harangokat akarnak. Egymást licitálják fölül, mert
mindegyik azt akarja, „hogy az ő neve is ki legyen öntve
a harangon".
Még ez hiányzott! A pápisták hannoveri kongresszu
sán Löwenstein Alajos herceg, zugó helyeslés között, azt
a kívánságát fejezte ki. hogy a szentszék lépjen be a
Népszövetségbe. Kívánságának indoka, hogy a népek
szövetsége mostani formájában nem pártatlan és a világ
inegszámlálhatatJlan .sok kairholikusa csak akkor fog igar
zán bizalommal viseltetni iránta, ha meghívja a szentatyát, azt az igazi, egyetlen hatalmat, amely az egész
világra kiterjed. Azt is követelte a herceg, hogy a pápai
szentszék kiküldöttje legyen majdan döntőbíró is a világbéke érdekében. Löwenstein herceg jóhiszeműségét nem
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vonjuk kétségbe, mint ahogy bizonyos az is, hogy egygyel több vagy kevesebb abban <a szövetségben, mely
mindent tesz. csak békét nem tud teremteni, nem lesz
terhére a világnak. De nekünk minden jogunk meg van
annak a kijelentésére, hogy a pápa nem fogja megmen
teni a népszövetség pártatlanságát. Kijelleotésünk illusz
trálását szolgálja az erdélyi magyar katholikusság,
amelynek sorai közt, az oláhok javára kötött konkordá
tum és a kolozsvári minorita rendháznak és templomnak
az oláhok keizére való átjátszása óta, igen erős a szemszékkel szemben való elégedetlenség. Elszakadási moz
galmak is észlelhetők a „pártatlanság miatt“. Azt pedig,
hogy a pápaság az az igazi hatalom, mely az egész
világra kiterjed, van okunk kétségbevonni. — Különben
is: a békére törekvés az „isterüak“ feladata, t. i. Jézus
szerint. Bizalommal a népszövetség iránt majd csak
akkor leszünk, ha ott Jézus lelke kezd uralkodni és bí
ráskodni.
Eggyel több rendház van Magyarországon. T. i. a ve
lencei mecharistarend, mely több mint 150 esztendeje
működött Magyarország erdélyi részeiben, ahol a kisküküllőmegyei Erzsébetvároson, az örmény-hatlokiusokat
gondozta, Budapesten megvette egy Ráday-utcai gyü
mölcsárus házát és azt rendházzá alakította át. Ennek
az uj telepítésnek magyarázata, hogy az örményeknek,
Erdély megszállásával, Magyarországon nincs plébániá
juk. A velencei mechariscák tehát a Ráday-utcában csak
plébániát létesítettek, miután ebből sikerült a lakókat
(számszerint 56) kitelepíteni, részint, barátságos megegye
zés, résziben felmondási per segítségével. A pápista res
taurálás tehát egy uj idegen erőforrást nyert. Rövideken
bizonyára templomépitésre ingyen-telket is fog kapni.
Csak mi ev. nem tudjuk házainkba belaikoltatni patt
jainkat és tanárainkat. A kelenföldiek is hiába könyö
rögnek templomépitésre alkalmas telekért, Persze mi
nem vagyunk „rend“! Szomorú egy valóság!
Scholtz Testvérek Theológiai Olvasókör. Csakugyan
..büszke lehet reá“ a cég. Bizonyára szakember támoga
tásával készült és kiválóan alkalmas a magyar és főleg
német theológiai-egyházi és bölcseleti irodalom megked
velésére. olvasására és megszerzésére. A fődolog most
már csak az, hogy ezt a minden izében korszerű és ége
tően szükségessé vált vállalkozást lelkészeink, felügye
lőink, tanáraink, tanítóink és műveltebb egyháztagjaink
kellőképen támogassák. Bizvást forduljanak a céghez
(Budapest, IX., Ferenc-körut 19—21) az Olvasókör 1. sz.
immár megjelent jegyzékének megküldéséért. Ezzel a mai
szörnyen mostoha viszonyok között is meg van adva a
mód további művelődésünkhöz. A kellő anyagi támoga
tás mellett nagyszerű jövő nyílik a theol.-egyházi és
filozófiai irodalom köztünk és általunk való fejlesztésére
és terjesztésére és melegen üdvözöljük megértő cégün
ket, hogy testet is öltött nagyszerű gondolata. A legme
legebben ajánljuk evang. egyházunk, hatóságaink és hí
veink .szives figyelmébe és mielőbbi hathatós támogatá
sába. A következő számú jegyzéket a következőkkel kér
ném kiegészíteni: Rein Neodistan és történetével, Krüger
és fíevssi Egyháztörtnétével, Hase és Tschäkert Polemikájával, Harnach nagyobb és kisebb Dogmatörténetével,
Schlatter Dogmatikájával. Rein és Hermann Ethikájával,
Halter Symbolikájával, Pfennigsdorf mai Apologetikájával, Augustinus (Voss ford.) Vallomásaival, Achelis,
Kráüss és Niebergall Gyakorlati theológiájával s Euchen
Lebensanschauungen cimü klasszikusan szép müvével.
— A szép vállalat immár megindult. Az első nagy lépés
Scholtz testvérek részéről megtörtént, további sikere az
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Isten kegyelme mellett a mi támogatásunktól függ. Sies
sünk a Theológiai Olvasókör tagjai közé. A cég irodalmi
vállalkozása méltán viseli azt a jeligét: „Jó pap holtig
tanul“. Beszéljük meg annak üdvös és hasznos dolgát
egyházkerületi és esperess. lelkészi, tanári és tanítói ér
tekezleteinkben is. Úgy legyen!
Sz. M.
Lelkészértekezlet. A békési evang. egyházmegye lel
készei értekezletet tartottak junius 19-én Kovács Andor
esperes elnöklete mellett Orosházán. Az értekezltet meg
előzően Russ Zoltán egyházmegyei főjegyző úrvacsorát
osztott az egybegyült lelkészeknek. Az értekezleten Tantó
Imre szabadoktalási felügyelő ismertette a szabadoktatás
célját s 'kérte a lelkészi kar támogatását. Kovács Andor
esperes a missziók szervezésének ügyét ismertette s
örömmel jelentette a mezőtúri uj evang. egyházközség
megalakulásai. Értékes eszmecsere fejlődött ki a kerü
leti és egyetemes múlt évi közgyűlési jegyzőkönyveknek
az egyházmegyét és egyházközségeket érdeklő pontja fe
lett, melyeket Rüss Zoltán terjesztett elő. Csermák
Elemér az államsegélyekről, Kálmán Rezső a szektákról
tartott tartalmas előadást s a nagyon élénk és értékes
vitatkozás eredményének anyagát az értekezlet a kerü
leti lelkészértekezlethez határozta, felterjeszteni.
• ••*»>»«
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A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Nyugdíjas nagycsaládu ev. máv. főtisztviselő protes,
táns vezetésű vállalatnál óhajtana elhelyezkedni Cim a
kiadóhivatalban.
Evangélikus kivatalnoknő délelőtti órákra állást vál
lal. Jó számoló és gépírást tud. Cim a kiadóban.

Készít uj orgonákat es harmó- :
niumokat a legtökéletesebb rend
szerben. Elvállalja orgonák át
építését légnyomatu csőrendszer
rel, teljes javításokat, tisztítá
sokat és hangolásokat.

Uj homlokzatsipokat a leg
rövidebb idő alatt készít.
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AUGUSZT

KÁROLY

Toronyóragyár

BUDAPEST,
VN., Erzsóbeíkirályné-ut 51.
Vállal uj toronyórakészitést,
valamint javításokat szak
szerűen, lelkiismeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jó
karban tartása mérsékelt dijar
zás mellett.

s

általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VL, Nagymező-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornál).
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Alapitottl: D r . R A F F A Y S Á N D O R
Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorora
plipök,
Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.
Egyes szám ára: 20 aranyfillér.
Kiadja: A LUTHER-SZŐVETSÉQ.
S zerk esztésért fe le lő s:
Megjelenik juiius és augusztus hónapok
D r . K I K C H K t V O P F G U S ZT Á V
Hirdetési árak megegyezés szerint
kivételével vasárnaponkint.

Z s id . 4 , 12.
Az Istennek beszéde élő és ható és élesebb min
den kétélű fegyvernél és elhat a szívnek és lé
leknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig és
megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lutheri ig é k
Csalódtam én is. Hittem, hogy az emberek
örvendeni fognak annak, hogy megszabadulnak a
p ip ától, hogy felszabadul a lel ki ismeretük és hogy
meríthetnek szabadon a kegyelem nek azon ára
datából, melynek zsilipjeit Jézus nyitotta meg’.
Hittem, hogy a papok, a magasabb iskolák taní
tói lesznek az elsők, akik isten kegyelm ét sietve
igénybeveszik. Csalódtam, mert éppen ezek tá 
madtak a kegyelem ellen és tartották a legjobb
embereket és a fejedelmeket továbbra is a szol
gaságban. Csalódtam, mert az embereknek nein
kell az őket Krisztusban közvetlenül szerető Isten.
Nem kell a lelkiisme.retnek, a gondolatnak sza
badsága. a pápanéWcüli Istennek fia. De a csaló
dás azért van. hogy ráébredjünk arra. amit. ten
nünk kell. Higvjük tehát, hogy a kegyelem nek
visszautasítása az ördögnek munkája. Ahol az
emberek az Isten igéjét elutasítják, ott az ördög
uralja a világot. De hatalma éppen azon törik
meg. amit elutasít: — az Tsten igéjén.

T eliesitsü k k ö te le ssé g ü n k e t.
Á ldozzunk! D olgozzun k !
(Dr. Merterházy Ernő. dunántúli eevházkerületi fel
ügyelő megnyitó beszédéből.)
Egyetemes egyházunk múlt évi közgvülése a
XV. Országos KnthoHkus nagygyűlésen elhangzott
urotestánsellenes nyilatkozatok hatása alatt a fele
baráti szeretet által áthatott oly határozatot fogadott
el. melynek hatásától méltán remélhettük, hogy a fe
lekezeti békét üdvösen fogja befolyásolni.
Sajnos, ez nem következett be, különösen a katholikus sajtóban folyik a támadás a prot. egyházak
ellen, miközben áz ellenreformáció legsötétebb száza

dának emlékét felidéző az a mondat is nyomdafesté
ket látott: „Az izig-vérig keresztény, tehát a kathoükus Magyarország a cél“.
Ilyen és ebhez hasonló nyilatkozatokat tartal
mazó cikkeket olvasva, ajkunkra tolul a kérdés:
nincsen más, hasznosabb, Udvösebb teendője a kath.
sajtónak, mint ebben a szegény, szétdarabolt, ki
fosztott országban, mely a bolaevizimis rémségeit
csak a napokban látta, Inmnünket protestánsokat
támadni és megsemmisítésünket célul kitűzni? És
mindezt miért? Mit vétett a magyar protestantizmus,
hogy ily kilátásokkal kecsegtetik? Hogy képzelik,
hogy ezen cél elérésére megindított munkálkodásuk
nak eredménye lehet?
Vegyék tudomásul, hogy a négyszázados múltra
büszkén visszatekintő, hazáját mindig rajongva
szerető, azért dolgozni, áldozni kész két millió pro
testánst semmiféle fegyverrel, legyen az lelki, vagy
egyéb fegyvpr, vissza lódítani, őket megsemmisíteni
bein lehet. Az ily célból megindított harc eredményét
felmutatni sohasem fog. De arra alkalmas, hogy auynvira kívánatos összetartás helyett a széthúzás ördö
gét még inkább úrrá tegye felettünk és elkerítsen
bennünket.
Elhiszem, hogy kát Imiik us honfitársaink nagy
többsége nem azonosítja magát ezen támadásokkal,
elismerem, hogy a 'kath. főpapság sem óhajtja ezt a
harcot, hisz egyik kiváló exponense csak nemrég hir
dette azon örök igazságot, hogy a keresztény vallás
alapmotívuma a szeretet s i szeretet alapján hivott
bennünket közös munkára, együttműködésre.
Mi mindig hajlandók voltunk és hajlandók va
gyunk ma is az együttműködésre, mi mindig meg
becsültük és megbecsüljük a róm. katolikusokat,
vallásukat, hitüket, de ugyanazt a megbecsülést kí
vánjuk tőlük a mi részünkre is.
Ezen kívánságunkhoz ma még ezt fűzöm hozzá,
ha másért nem. de szegény, szerencsétlen hazánk kö
zös erővel leendő újjáépítése érdekében jelentsék ki
az arra illetékes egyházi férfiak és világi vezető
egyéniségek, hogy ők ezekkel a támadásokkal nem
értenek egyet, azokkal nem azonosítják magukat s
rajta lesznek, hogy ezen támadások megszűnjenek.
Ezen jelenségeket látva, ne elégedjünk meg a
rekri mi nációval, panasszal és kérelemmel, ne remél
jünk túlsókat a kormánytól sem, hanem magunk is
tegyünk meg mindent, amit a helyzet, lelkiismere
tűnk szava, a dicső múlt és szent hagyomány tőlünk
kivan.
Teljesítsük kötelességeinket, áldozzunk, dolgoz
zunk mindannyian.
Erősítsük vallásos érzésünket, mélyítsük hitéle
tünket, műveljük protestáns öntudatunkat.
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Jókai é s a je z s u itá k
Em lítettük már folyóiratunk 22.—23. számában,
hogy a jezsuiták lapja, a Magyar Kultúra (Ki gon
dolná e névből, hogy jezsuiták szerkesztik?) mily
hangon mer Jókairól Írni. „Badarságokat“ talál a
Páter Péterben a jezsuitákról és csudálkozik, hogy a
katolikus olvasók lelkesedni tudtak, (m últ idő, ké
nem, m ert ezentúl bizonyára nem fognak!) Jókaiért.
Azóta Jablonkay páter két újabb cikkben („Jókai
humora és szellemessége katolikus szempontból“ és'
„Jókai világnézetéről“ tám adja Jókait.
Természetesnek tartju k , hogy épp a jezsuiták
nem lelkesednek Jókaiért, m ert hát Jó k ai sem lelke
sedik értük, de kissé vakm erőnek tetszik, hogy a
katolikus olvasóközönséget el ak arják riasztani
egyik legnagyobb, legm agyarabb Írónktól, ki művé
szetével most is, mint az elnyomatás korszakában sok
hazafias sebet hegesztett be, sok kétségbeesést hidalt
át a szebb m agyar jövőbe. De hát Jablonkay páter
is csak azt adhatja, mi lényege: ami világnézetével
nem egyezik meg, az égettessék el!
Jablonkay Jók ai kedveltségét a fordítások és az
idegen olvasók szűrőkészülékén keresztül ak arja
megérteni s m ert szerinte ezekben visszamarad a
stílus zamata, a nemzeti gondolat, másrészt szerinte
Jókai koncepció, szerkezet, jellemzés, szóval „belső
érték“ szempontjából fogyatékos, — nem m arad más
hátra, mint a világnézet rokonsága, mely Jókai regé
nyeinek elterjedését m agyarázza. Szomorú példája
ez annak, hogy valaki la felekezetiség m egkövesedett
mérő vesszőjével ak arja a költészet rejtélyes vona
lait megmérni. Felekezeti vakság az, mely Jókaiban
nem látja meg a művészt! Maga Gyulai, akire Jablon
kay hivatkozik, Jók ai művészi kiválóságait szebben
jellemezte, m int mindazok a Jókai-istenitők, akik
kel szemben Gyulai Jókainak fogyatkozásait osto
rozta. Gyulái szemét nem lehetett elkápráztatni, tisz
tán látta a hibákat, de a kiválóságot is. Jablonkay
páter pedig mulatságos módon idéz maga mellett
protestánsokat, ha egy-egy m egállapításukban vagy
ezeknek egy részében a maga igazát véli feltalálni,
de aztán . . . a mór m egtette kötelességét, a mór
mehet . . .
Amit itt szóvá akarunk tenni, az Jók ai költői
joga a P áter Péter meseszövésében s Jókai felekezeti
elfogultságának általános vádja.
Mielőtt Jablonkay hozzáfogna Jókai tüzreapritásához, tűzre veti Hugo Y ictort és Sue Jenőt, mint
amely két francia iró Jókaira, saját vallom ása szerint
hatással volt. Megelégedéssel konstatálja, hogy mind
ketten indexen vaunak s az ember kezdi sejteni, hogy
a jezsuita páter Jókai indexre-tételének előmunkála
tait ak arja végezni.
P áter Péter történeti alapjáról Jablonkay azt
mondja, hogy Jókai tévedett: „az a Thurzó, akit
Jókai pápai fölmentéssel püspök létére megházasittat, Ferenc volt s csaknem száz évvel előbb élt“, mint
a lutheránus Imre, aki Nyári K risztinát 1618 nov.
11-én elvette. Ferencet „a főkegyur kinevezte ugyan
1534-ben nyitrai püspökké, de hogy pappá és püs
pökké ne kelljen szenteltetnie magát, 1556-ban vagy
57Jben lutheránussá lett, megnősült s m int hitétől
megvált, a püspöki cimtől is megf osztatott. Minthogy
nem volt fölszentelt pap, fölmentésére a házasság
szempontjából nem volt szükség, de a püspöki jog
hatóságot nem gyakorolhatta tovább“. íg y Jablonkay.
Nem járunk utána ezeknek az adatoknak, Ja b 
lonkay, aki a forrásait is megnevezi, bizonyára lelki-
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ismeretesen közli a történeti valóságot. De hogy
mennyire nem ismeri a költői ábrázolás szabadságát,
látszik abból, hogy megüíődik azon, hogy Jókai „két
történeti személyből egyet csinált“. Nem szól pedig
„semmit arról, hogy a Thurzó-féle házassághoz Jókai
szerint adott pápai fölmentés bulla vagy bréve alak
jában jöhetett-e“. Ezt igazán uem tudom, nem is ku
tatom, de tudom azt, hogy a cölibátus nem volt min
dig érvényben s tudom, hogy a papok házassága nem
ütközik a katolikus dogmákba, hanem csupán fe
gyelmi intézkedés, melyet a pápa bármikor vissza
vonhat. Hogy egyes esetekben megtette-e, nem tu 
dom, semmi esetre sem sérti azonban a katolikus egy
házat Jókai, midőn a pápával megtétetí.
De ugyebár Jókainak, midőn a Jablonkay által
előadott történeti tárgy képzeletét m egragadta, azt a
zavaros anyagot ki kellett kristályosítania? Mert
micsoda zavaros ez az anyag úgy, ahogy Jablonkay
előadja!' Thurzó nem volt pap, mégis kinevezik püs
pökké (bizonyára nem akarata ellenére!) s mégis
hogy fel ne kelljen m agát szenteltetnie, lutheránussá
lesz, (miért nem m ondott le a püspökségről s m aradt
katolikus?), a püspöki címet azért viselte, m ert meg
nem fosztották tőle. Bizony zavaros idők zavaros
eseményei ezek, melyekbe a költő lélektani világos
ságot v itt bele s költői szabadsága annál nagyobb
volt, mert igazán csekély történeti jelentőségű sze
mélyről van szó.
Hogy a monda vagy a költő kőt történeti sze
mélyt összevon, arra sok példa van. Bánk sem ölte
meg G ertrudist s alakja össze van gyúrva Benedek
erdélyi vajd a alakjával, aki a történelem tanúsága
szerint szintén ártatlan volt a királyné m eggyilkolá
sában. Thurzó nyitrai püspök az egyháztörténelem
elsárgult lapjain el volt temetve, Jókai fantáziája
életre keltette s uj, hosszú életet ajándékozott neki,
melyet semmi anathéma nem fog tőle elvehetni.
De Jablonkay páter Jókainak nem tudatlansá
got vet a szemére, hanem azt, hogy ferdített, „tudatos
elcsaivarásokat“ követett el. Ezekkel „a vallás intéz
ményei uj m egvilágításba kerülnek s nevetséget vagy
mosolyt keltenek. Ezzel levonatnak tiszteletet pa
rancsoló m agaslatukról“.
Kedves olvasók, nem csodálkoztok-e, hogy mind
ezt arról a szelíd arcu s szelíd lelkű Jókairól halljá
tok, akiben annyi tiszta gyönyörüségtek volt és van,
melyre a gyűlöletnek, a hitetlenségnek árnyéke soha
sem esett? De mond Jablonkay m ást is:
Jókai „nem talál jóformán más katolikus jelle
meket, mint nevetségeseket, ügyetleneket, hülyéket,
gyöngéket, visszataszítókat, legjobb esetben szánako
zásra méltókat. Ezzel szemben a protestáns, főkép az
unitárius jellemek (Tatrangi Dávid, Manassé, Kárpáthy Zoltán stb.) nemesek, erősek, boldogitóak,
vonzóak“.
Az embernek a hajaszála égnek mered, honnan
veszi ezeket Jablonkay! Hiszen magában a P áter Pé
terben az evangélikus Likavay Grácián, aki a Vágba
löki a leányát, élve befalazza P áter Pétert, épp olyan
szörnyeteg, mint a katolikus K arponay Idálda, a
rossz démon. Másrészt a katolikus Páter Péter és
Grácián ur katolikus lánya, Magdolna a Jókai-féle
angyal-jellemekhez tartoznak, mint amilyen protes
táns angyalok nincsenek ebben a regényben. Mert az,
hogy szerelmi boldogságukat keresve Péter és Mag
dolna protestánsokká is lennének, még éppen nem
teszi őket protestáns jellemekké. Jablonkay bizo
nyára, mint katolikusokat megtagadja, de Jókai k a
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tolikusoknak rajzolja őket, Magdolna apja fenevadjai között szökik a katolikus kápolnába, hogy
ott imádkozhassék.
Jablonkay lassan feszíti a hurt, de egyre erőseb
ben. Szerinte Jókainál „a katolikusoknak csaknem
összes vallási fogalmai, szokásai, szertartásai, szent
ségei, intézményei nevetség és gúny tárgyává van
nak téve“. De általában is teljes hitetlenséget, isten
káromlást lát benne. Idéz az E g y az Istenből ennek
bizonyítására: „A festő hidegvérű ember; lefesti
Venust s nem lesz szerelmes belé s lefesti a Madon
nát s nem lesz bigott. Lefesti az Istent és az ördögöd
s egyiknek sem hízelkedik“. Eddig az idézet, melyre
igy folytatja Jablonkay: „így elmélkedik Jókai
maga Manasséról. Itt már jóhiszeműséget, ártatlan
viccelődést föltételezni vagy védeni nem lehet.
Tudta, miről van szó. E z so kka l rosszabb károm lás,
m int a béresek durva károm kodása“. A máglyák lobogása tűnik fel az ember képzeletében, mikor ezt az
ítéletet olvassa. El tudja hinni s el akarja hitetni,
hogy Jókai tudatosan, az ártatlanság álarca mögött
a hitetlenséget akarta terjeszteni, a „tudta m it csi
nál“ legalább erre «ig éd következtetni és a béres
durva káromkodása bizonyára, mert őszinte kifakadás még mindig kisebb súlyú Jablonkay páter sze
mében. Hangsúlyozza, hogy nem a protestánsok ellen
ir, „hiszen a vallásos, komoly protestánsoknak is le
hetne hasonló szemelvényeket kiböngészni belőle“.
Kétségkívül tehát olyanokat, melyek a protestáns
vallásos érzést sértik.
Nem fogjuk böngészni. Nem tesszük, mert Jókai
regényeiben vallás elleni tendenciát, mint a 18. szá
zadbeli felvilágosodás irodalmában, vagy a 19. szá
zad francia regényíróiban nem találunk. Hogy pedtg
Jókai nem vallásos munkákat irt, melyeket a theológia mérlegserpenyőjére kell tenni, az is bizonyos,
igazságtalanok volnánk tehát vele szemben, mikor
oly mértékkel mérnök őt, mellyel más irót sem szok
tak mérni. S ha esetleg azt látjuk, hogy humora oly
kor sekély, vagy körébe von tárgyakat, melyeket
szívesen menteknek látnánk tőle, bőven kárpótol az
a megragadó költői fantáziával festett vallásosság,
Istenbe és a gondviselésbe vetett hit, mely szándé
kosan rokonszenveseknek rajzolt alakjait jellemzi.
Hogy a protestantizmus nem vészit az ő rajzá
ban, hogy egyes protestáns papi alakjai mesteri kéz
zel vannak megalkotva, az nemcsak természetes a
református Jókainál, hanem javára van költészeté
nek, mert azt rajzolja, amit legjobban ismer, tehát
legmélyebben tud felfogni. De hogy másrészről a ká
tólikusoik vagy a katolicizmus rajzához tudatos fer
dítéseket visz bele, gúnyt űz belőlük, istentelenséget
hirdet, az annyira nem igaz, mint amily igaz az,
hogy Jablonkaynak nincs mag a lelki diszpozíciója
világi tárgyú s nem vallásos célzatú munkák meg
ítélésére. Maga kénytelen bevallani, hogy a katolikus
olvasók közül csak kevesen vették észre azt, amit
Jókaiban oly súlyosan hibáztat s a jövővel kényte
len magát vigasztalni: Jókai „úgy ahogy, irt, elron
totta nimbuszát egy későbbi, pártatlanul és higgadtan
ítélő kor katolikus olvasói előtt“. Ezt a jövőt akarja
előkészíteni! Addig is megbotránkoztatja azokat,
akik nem botránkoztalk meg.
S most másodszor volna szavunk Jabionkay pá
terhez. Ajánljuk figyelmébe az egész magyar irodal
mat, nemcsak a protestáns, hanem a katolikus Író
kat is. Mérje meg őket ugyanazzal a mérleggel s hn.
azokat is könnyűeknek találja, — mielőtt kezébe
venné a nagy seprűt, mellyel a magyar irodalom leg
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szebb gyöngyeit kiseprüzné, szálljon magába s gon
dolja meg, nem kellene-e az ő túlzott felekezetiségr
körül, — hogy úgy mondjuk — egy kis revíziót csi
nálnia.
Múltkor figyelmébe ajánlottuk Vörösmartyt, Eöt
vöst, Katonát, Széchenyit, Deákot. Ajánljuk most
Jósikát is és az újabbak közül Gárdonyit. Murissá
meg, hogy nem a protestánsok ellen ir. Jósika Abafijában megtalálja a jezsuitákat a hóhérral dolgozó
Bátori Zsigmond mögött, megtalálja „a cél .szentesíti
az eszközt” jelszót, melyet a hagyomány a jezsuiták
nak tulajdonit s melynek felhánytorgatását oly rossz
néven veszi Jókaitól. Ha a „visszaim ádkozik“ kife
jezést szemére veti Jókainak, alighanem blaspKémiát
fog látni Gárdonyi A z Isten rabjai címében magában,
megütödik A z egri csillagok egyes helyein, A hatal
mas harm adik schopenhaueri filozófiáján, s felfogásán
a házasságról, A láthatatlan emberben a keresztény
ség é« pogányság szembeállításán. Fordítson egy kis
figyelmet Eötvösre a költőre is, olvassa el a maga
szempontjaival pl. a Falu jegyzőjét. Nem tudom
eddigi fejtegetései alapján, nem sértő gúnyt fog-e
találni ott is, legalább is eltévelyedett katolikus fel
fogást, mikor Vándoryt, a református papot igy mu
tatja be: „Vándorynál papi köntösére nem vala szük
ség, hogy eszedbe juttassa, miszerint azon férfiak
egyike előtt állasz, kiket Isten helyetteseinek küldött
földünkre, hogy szenvedő embertársainknak vigasz
talói legyenek . . . “ S az evangélikus Heidelbergben
tanult ez az Isten-küldötte ember! Vájjon milyen val
lásnak a regény sötét jellemű alakjai: Nyúzó, Macskaházi? Hát Peti cigány? Nem tudom, mert még csak
most olvasom A falu jegyzőjét ebből a szempontból,
de ha száz olvasót megkérdezek, vagy megkérdezem
tőlük, hogy milyen vallásnak Jókai legismertebb re
gényhősei, csak abban az esetben fog egy is biztos
választ adhatni, ha a száz között Jablonkay páter
is ott van. Valóban, nagy íróinknál nem a felekezetnségen van a hangsúly.
Sokkal hálásabb, gyümölcsözőbb és megnyugta
tóbb s értékes munkásság az, amit egy másik kato
likus, de nem jezsuita egyházi iró, Kozári Gyula vé
gez (Emberi Okmányok, 1910 és 1923), ki az anima
naturaliter christiana-t, a teremtésénél fogva termé
szetszerűleg keresztény léleknek megnyilvánulásait
keresi azokban az Írókban, akik tudatosan távolod
tak el a kereszténységtől. Mily másképen ir Kozári
Gyula:
„Tetemre hívtuk, megszólaltattuk a hitetlen Író
kat, költőket, hogy ők valljanak szint az örök meta
fizika, theológia és transcendenda mellett. És úgy
találtuk, hogy mint valami görög tragédia fájdalmas
karéneke bug a fülünkbe az ,,eus positivum“ mellett
ti metafizikus és theológus örök emberi melódiája---a költők, az irók müveiből a múltban most és mind
örökké“. Mert „a szépség Isten alkotása: müveinek
reflexe az Istenség daktiloskopiája, Isten rejtett
arcának fátyola . . . “
A jezsuita páter azonban tagadja, hogy Jókai
költő. Hisszük, hogy ezt senki el nem hiszi neki,
amint senki el nem tudja hitetni, hogy Isten fényes
napvilága vak feketeség.
(—y.)

Saxtehner Hunyadi
p r n u n e te s

k e ie r ü v iz

h a lá la

János

f e l ü l m n l h a t a t l a i l .
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„E gyházi z e n é n k “

;í
m

(Irta: Zalánfy Aladár, zeneakadémiai tanár, a BudapestDeáktéri ev. templom főorgonistája.)
Ily cimmel az Evangélikusok Lapja f. évi junius 22—
29. számában c;kk jelent meg, melyben, .sok alapelvi téve
dés van, azért kérem hát a cikkiró urat, ne vegye tőlem
rossz né'ren, ha egy-két téves megállapítására a zene
elméleti, zene.történelmi és zeneesztétikai szakszerűség
hármas reilektorával egy kis világosságot vetitek.
A cikkiró kétségtelenül az egyes verssorok közötti
közjátékoknak a hive. Ezen közjátékok favorizálása vonul
keresztül az egész cikkein. Ám azonnal kitűnik már a be
vezető sorokból, hogy honnan ered a versW-közjátékoknak emez előszeretete a Cikkírónál. Megmondom nyíltan:
a protestáns korái szerkezetének és stílusának teljes félre
ismeréséből. Mert, nézzük csak, mivel indkolja a verssor
közjátékok szükségét: „önmagukban előadva, avagy
á capella énekeltetve, az egyes verssorok között termé
szetesen (!?) szünet keletkezik“. Majd később: „Hogy
tömegénekléskor, orgonakiséret mellett a verssorok (és
versszakok) közötti hézagokat valamivel ki kell tölteni,
az bizonyos, s hogy a fekvetartás zeneesztétikailag abszur
dum, az is bizonyos.“ Persze, hogy abszurdum! Csakhogy
ott van éppen a hiba, hogy miért keletkezik az egyes vers
sorok között az a bizonyos hézag vagy szünet. Miért?
Azért, mert a magyar protestáns orgonisták még mindig
nem tudják azt, amit németországi 'kollégáik már régen
tudnak, nevezetesen azt, hogy az egyeis verssorok végén
lévő úgynevezett fermáták a koráinál valami egészen
mást jelentenek, mint más müzenében. T. i. a koráinál
a fermata nem jelend a fermátás hang megnyújtását, ha
nem éppen ellenkezőleg, a fehnátás hang megrövidítését
jelzi, még pedig azon célból, hogy az ily megrövidítés
által nyert szünetke alatt legyen időnk léjekzetet venni a
következő verssor számára. Az igy nyert szünetke tehát
csak egy pillanatnyi, egy pillanatka idő pedig édels-kevés
arra, hogy azalatt egy közjátékot eljátszhatnak. Szóval
zenei előadásbeli szabály, hogy a koráinak egészen merev
és feszes ritmusban kelő haladnia elejétől végig, minden
közbeeső hangnyujtás nélküL Nézzük csak a német szak
irodalmat, mit mondanak erről a német protestáns korál
tudósok:
R. Bethge superintendens: „Der deutsche evangeli
sche Choral, seine Bedelutung für das religiöse Leben,
seine Gestaltung in der Gegenwart4 (Kirchenmusikalisches
Archiv, Heft 2) cimü könyvének 50—52. la p ja in :........
Nun fasst man aber immer noch meist die Fermate auch
im Choral lediglich als Zeichen für einen längeren Halt
auf, und daraus folgt eine oft ganz falsche Behandlung
der Zeilensch'lüssel. Dass sie diesel Bedeutung nicht allein
hat, ■zeigt ein Blick z. B. in das Orgelbüchlein Bachs, wo
bei allen Zeilen Schlüssen über dem cantus firmus die Fer
mate steht, ein längerer Halt aber wegen der fortgehen
den Bewegung der anderen Stimmein absolut gar nicht
möglich ist, wo sie also nur den Zeilenschluss markieren
soll. In dieser Bedeutung hatten wir die Fermate beibe
halten . . . wenn man die musikalische Struktur der Chorahnelodien aufmerksam betrachtet und sich durch das
Studium der ursprünglichen Formen Gefühl und Blick
schärfen lässt. ,so wird man bald fühlen und erkennen,
dass bei vielen Zeilenschlüssen der Fortgang der Melodie
einen längeren Halt gar nicht duldet. . . Es empfiehlt sich,
um zweifellose Klarheit für die Praxis zu schaffen,. . . an
Stelle der wegfallefnden Fermate die Zeilenschlüsse durch
zwei senkrechte Strichelchen (11) markieren. . . Es steht
mir unzweifelhaft fest, dass durch .solche Ausführung der
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Choralgesamg sowohl an Lebendigkeit wie auch an Aus
druck ungemein gewinnen wird, indem die Melodie viel
prägnanter und naturgemässer als ganzes in die Erschein
nung tritt. Die Gemelinde wird sich bald an sie gewöhnen,
da sie das Naturgemässe herausfühlt... Auch gewinnt
man den weiteren Vorteil, dass meistens der Text viel zu
sammenhangvoller und daher sinngemässer deklamiert
wird . . .“
Max Richter kir. szemináriumi zenetanitó „Choral
kunde im Dienste des evangelisch-christlichen Lelbens“
(Kirchenmusik Archiv, Heft 13) cimü könyvének 21. lap
ján ezt mondja a fermátáról: „ . . . So geschah es, dass
die Fermaten ungebührlich lange zur Geltung kamen, wo
durch unser protestantischer Choral an Kraft und Feuer
verlieren musste.“
Hermann Bendix „Zur Thelorie und Praxis des Cho
ralgesanges“ (Kirchenmusik-Archiv, Heft 14) könyvének
30—31. 'lapjain: „— In jedem Falle strebe man im Cho
ralgesange rhytmische Korrektheit a n . . . Die Zeilenischlüsse unserer Choräle müssen also bo gebildet werden,
dass sie die durch Versmass und Taktart bestimmte rhytmische Gesetzmässigkeit nicht durchbrechen.“
Der Albert Schweitzer, a sírassburgi egyetem theol.
tanára, a kiváló Bachkutató és orgonista „J. S. Bach“
(Breitkopf u. Härtel 1908) cimü könyvének 778. lapján:
„ . . . man halte die Fermaten nur als natürliche Atem
pausen aus . . .“
Friedrich Conrad Griepenkerl és Ferdinand Roitzsch,
kik az Edition Peters számára rendezték sajtó alá Bach
összes orgonamüveit, az összkiadás V. kötetének elősza
vában ezt mondják: „Die Fermaten im Verlauf eines Cho
rals boizeichnen keine Halte, sondern sie machen nur den
Schluss einer Srtophe bemerklich . . . “
Herman Roth, aki az Edition Pe.ters részére össze
gyűjtött és kiadott 25 vallásos dalt Bachtól (25 Geistliche
Lieder (aus dem Schemellisohen Gesangbuch) für eine
Singstimme und basso continuo von Joli. Seb. Bach),
ezen gyűjtemények utószavaiban elzt Írja: „ . . . die Fer
mate ist nicht oder doch jedenfalls weniger als Halte
punkt denn als Zäsur, beziehungsweise Zeilenschluss
zeichen aufzufassen.“
Végül szabad legyen megemlítenem, hogy kiipzigi ta
nulmányéveim alatt mesterem, Prof. Karl Straube, akkor
a Thomaskirche orgonistája, jelenleg kántora *), mint a
Bach-Verein dirigense, Bach passzióinak és kantátáinak
betanításánál az énekkari és a zenekari szólamokban a
koráinknál előforduló összes fermátákat kitömhette, ne
hogy azoknak olyatén való érte'lmelzése, mint ahogy azt
ma a modern müzenében használjuk, az előadásban zavart
okozzon.
Mindezek a fenti állításomnak helyességét igazolják.
(Folytatjuk.)
*) Hogy mit jelent e szó „kántor“, arról máskor.
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A rom. katolikusok 27. nemzetközi
eucharisztikus am sterdam i kongresszusa
(III. közlem ény.)

Meglepetést hozott a 3-ik kongresszusi nap. A
200.000 résztvevő leolvadt 30.000-re. Ezek közt több
volt az idegen, mint a holland katolikus. A Van
Rossum-féle harci riadót ezen a napon békésebb han
gok váltották fel. A rajnavidéki kiküldöttek és Piffl
bécsi bíboros érsek képviselték a szelidebb irányza
tot. — Annál harcosabb volt a keleti szekció mun
kája. A vihart magister Margotti, a római kongregá
ciónak a keleti egyház ügyeivel foglalkozó alosztá
lyának titkára idézte fel, aki a maronitákat monoíizitizmussal vádolta. A maroniták archimandritája
igen kemény hangon és határozott hangon válaszolt
és a titkárt állításainak tarthatatlanságáról és arról
győzte meg, hogy nem Is ismeri a maroniták egyhá
zát és tanítását. A megszorított titkárt az elnök
mentette ki a kényelmetlen helyzetből azzaJ, hogy a
kongresszusnak feladatát nem képezi a történeti
igazságok vizsgálata, hanem a megértés utjának fel
derítése. Tehát: viz nélküli mosdatás!
Könnyebb és hálásabb volt az amsterdami pap
nak Van Noortnak megbízatása, ö a protestán> egy
házaknak az eucharisztiához való viszonyáról be
szélt. Felállította azt a tételt, hogy az erkölcsök le7Üllésének olca az eucharisztiától eltávolodott protes
tantizmus. Amikor elismeri, hogy laitherben meg volt
az eucharifztikus hit, mert előtte még a bibliának
volt tekintélye. A protestantizmus azonban megta
gadta felidézőjét, amikor megindította a kritika
theológiát, mely tekintélyt és ezzel hitet rombolt. Kü
lönbséget kell tenni tehát Luthernek protestantizmusa
és a racionalizmusnak protestantizmusa közt. Előbbi
az eucharisztiához közel áll, tehát a kalh. egyháznak
nem ellensége. Az ezzel való megértésnek a lehetősé
géről lehet beszélni. Ezért érdemes kath. részről is
engedményeket tenni. A másik felé minden közeledés
lehetetlen, mert ez előtt semmi sem szent.
Noortennek kijelentései meglepték a katolikuso
kat, de nem a protestánsokat, különösen a hollan
diait. Ezt a katholimmus már régóta osztályozza,
hogy az orthodox protestantizmussal barátkozhassak.
De a divide et impera elvet ez már ismeri és nem
dől be a csábításnak. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a hágai protestánsak felelete. A németalföldi
ember nem ideges. De a római kardinálisok, preláti*sok és szerzetesek, amilyen arányban fogyott az ál
taluk felhajtottak száma, olyanban nőtt az önérze
tük és kihívó magatartásuk. Ezt végre is megsokalta
a hollandus idege és Hágában igen kemény hangon
kérte ki magának a kongresszus részéről folytatott
vallásháboritást, követelve a katholikus koalíció
azonnali felbontását és a hollandiai vatikáni követség
visszahívását.
Egyébként a hatóságok teljesen távoltartják ma
gukat. A királyné elutazott. Csak a zsidók zászlózták
fel üzleteiket. De bevonták a zászlódiszt, mikor
észrevették, hogy holland honfitársaik elkerülik üzle
teiket. A hivalkodva járó békebontó papokat eddig
bántódás nem érte. Csak Van Ros.suinnak kocsijába
hajítottak be egy csomag prot. röpiratot. Egyébként
a pápai legátus az elsőosztályu zsidó lakodalmak al
kalmával használt diszhintóban jár, amelyre egy
plakátot ragasztottak. Ez a plakát azt mondja: Jézus
szegény volt és gyalog járt.

EGYHÁZI ÉLET.
• >MM
Házasság. I)r. Kuttner László f. hó 18-án délután
146 órakor vezette oltárhoz Margitai Lenkét a várbeli
(Béceikapu-tér) templomban. Legyen zavartalan a bol
dogságuk és szerelmük „erősebb, mint a halál és kemé
nyebb. mint a koporsó“.
Dr. Szelényi Ödön fegyelmi ügye. Szelényi Ödön
tanár az rvang. egyet, hivatalnál 1924. ápr. 15-én be
nyújtott panaszával önmaga ellen kérte a fegyelmi vizs
gálat megindítását. A budapesti egyházmegyei törvény
szék 1921 szept. 11-én taitott ülésében (a vizsgáló biztos
dr. Elischer Vilmos, ügyész dr. Fetrik Aladár, védő
dr. Ulmnrni hajon voltak) az eljárást megszüntette, mi
után az öeszds felmerült és az egyetemes gyűlés Szélényit minden tekint etbrn igazoló határozata ellenére
(1919/20. évi egvet. jegyzőkönyv 40) terjesztett vádakat
gondos vizsgálat tárgyává tette és azok alaptalanságá
ról meggyőződött. Az itélert indokolása megállapítja,
hogy Sz. Pozsonyban a cseh megszállás alatt nemmi
olyan tényt nem követett ul. amiért hazafion érzésében
kételkedni lehetne. Az, hogy egy ideig hajlandó volt,
vagy a pozsonyi magvar Uccumnál, vágj' a tót akadémia
mellett létesitelndő relativ önáíDóságu magyar-német
akadémiánál, mint a magyarság exponense tanári állást
vállalni, nem hazaflatlan tett: „hanem ellenkezőleg haza
fias áldozatkészségről tesz bizon> ságot“. Már pedig a tót
akadémia első értesítője alapján beigazolást nyert, hogy
a tót jellegű akadémiához tudta nélkül való megválasz
tatását nem fogadta el. A magyar kormánytól megszava
zott, de a helyébe lépett cseh megszálló hatalomtól kért
ruhasegély felvétele «cm haza fiat lan cselekedet, mert
egyszerűen a trianoni békekötést megelőzően irányadó
hágai egyezménynek értelmében történt és a cseheket
sem mik épen sem segítette elő a magyar akadémia helyi
ségeinek elfoglalásánál. mert hiszen ezeknek egy része
úgyis le volt már foglalva, a többit pedig a pozsonyi
egyház kényszerűségből adta lWrbe a tót fentartó ható
ságnak. Végül Ileigazolást nyert, bogy a Sz. távollétiben
Hornyánszky által Zochtól egy ízben küdesönképen fo
lyósított és megszorult felesége által jóhiszeműen felvett
összeget Sz. visszafizette. — Hisszük, hogy ezen objektív
megvilágítás után ez az ügy végérvényes elintézést
nyert!
A tokaji ág. hitv. ev. egyházközség megújított ima
házát f. év szeptember 21-én <1. e. 10 órakor avatja fel
Isten dicsőségére Geduly H. püspök. Dómján E. föesperes,
Turóczy Zoltán és YVeiszer Ernő lelkészek segédletével.
KözreknUködik: a tokaji vegyeskar és Krec-sák Lásaló. A
megújított imaház juttassa eszébe tokaji testvéreinknek
Pál ama intő szavát: „Újuljatok meg a ti elméteknek
lelke szerint“.
Ref. püspökválasztás Dunántul. A Németh István
püspök elhunytéval megüresedett püspöki «zék betölté
sére a dunántúli ref. egyházkerület rendkívüli közgyűlése
elrendelte a szavazást (szeptemlier 14-?g). Értesd léseink
szerint négy jelöltje van a kerületnek: Dr. Antal Géza,
egyhker. főjegyző, pápai theol. tanár, volt országgyűlési
képviselő, Czeglédy Sándor győri lelkész, tb. esperes,
Kis József pápai esperes és a költőpap Medgyaszay
Vince, lepsényi ref. lelkész-esperes. — A püspököt vá
lasztó presbitériumokat vehesse a püspök kiválasztásá
ban lekennek lelke.
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Papp-Váry Elemérné „h iszekegybe és a jezsuiták.
A Magyarországban aranykorukat élő jezsuitáknak van
egy „S zív “ címet viselő néplapjuk. Ebben legutóbb va
lamelyik páter, egy a sok közül, igen hevesen kikel PappVáryné hiszekegyje ellen, amennyiben a „Hiszekegy“=et
(az apostoli hitvallás) profanizáeiónak tartja, melytől el
kell tiltani az ifjuság'ot. Úgy vélekedik, hogy erre a profanizációra, mely az „olvasó“ értékét is csökkenti, semmi
szükségünk sincs, mert a „Hymnusz“-t, ezt az izzó irre
denta költeményt, sohasem fogja pótolni. Ilyen hang
nemben „tárgyalják le“ tehát a jezsuiták még ezt is. Azt,
amihez már ezrek és milliók hite odaforrt Magyarország
feltámadása érdekében! Hisszük, hogy az örök igazság
diadalában bízó és hivő józan, magyar nép nem veszi
komolyan ezt a jezsuita-elméletet, mely bizonyára más
ként hangoznék, ha Papp-Váry Elemérné az „olvasót“
forgatók táborához tartozott volna!
Mit kaptak tőlünk a nyugatnak keresztyénéi? A
a trianoni boldogság óta 15,487.000,000.000 K-t űzettünk
aranyban (és amit elraboltak) a győzőknek. Háromszáz
évig védelmeztük őket. Fejlődtek is szabadon. Jutalmunk
az volt, hogy megsarcoltak, feldaraboltak, mert élni
akartunk. És még az is rosszul esik kér. (?) szivüknek,
hogy csak annak a jognak védelmét kérjük, melyet ők
neveztek el kisebbségi jognak és amelynek tiszteletben
tartását ők helyezték kilátásba a párisi egyezményben
(1924. XII. 9-én). Mert azt olvassuk a lapokban, hogy
Huymans-nak és oláh, cseh, meg szerb csatlósainak na
gyon rosszul esett Apponyi gróf és Bethlen miniszter*
elnök beszéde. Ezek pedig arról beszéltek, hogy mi tel
jesítjük az Isten nélkül reánk mért súlyos feltételeket,
de a győzök feledkeznek meg következetesen arról, amit
ígértek!
Egy és háromnegyed milliárd korona volt a kalocsai
nagypi’épost, tehát dr. Vass József jelenlegi népjóléti mi
niszter osztaléka a káptalani jövedelmekből. A kápta
lani jövedelemből ugyanis 23 és fél rész esik a nagypré
postra. Ha még csak azt jegyezzük meg, hogy a kápta
lan összes jövedelme 100 és egynéhány részre lesz fel
osztva, ki lehet számítani, hogy milyen szédületesen
nagy az az összeg, melyet felosztanak és amelyből 1 és
háromnegyed milliárd jutott a nagyprépostnak, aki mi
niszter is. Kommentár nélkül közöljük ezt a nyomorgó
ország szegényeivel és azokkal a prot. papokkal, akik
kevesebb államsegélyt kapnak, mint róm. kath. kollé
gáik. Persze eszünkbe jut az, amit Jézus a tüfokáról és
a gazdagságról mondott.
Az egyetemes (országos) ref. jogakadémia f. hó
28-án nagy ünnepségek közt fog megnyílni Kecskémé*
ten. Az ünnepségek a templomban kezdődnek (d. e. há
romnegyed 10-kor). Itt Ravasz dr. püspök prédikál.
J4l2-kor évnyitó ünnepély lesz a Tisza István-kollégium
dísztermében. Ezen Balthazár dr. püspök beszél és Joó
Gy. dr. tart székfoglaló beszédet. Délután 6 órakor val
lásos estély lesz. Ezen felolvas Révész dr. püspök, mig
bibliamagyarázatot Révész I. dr. debreceni lelkész mond.
Ezt szeretetvendégség követi. Ref. testvéreink tehát elég
nagy zajjal tüntetnek egyetemes jogakadémiájuk mel
lett, bizonyára annak fentartása érdekében. A mi mis
kolci jogakadémiánk is megérdemelné, hogy országos
ünnepséggel tüntessünk annak léte érdekében.
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A tolna-baranya-somogyi lelkészegylet közgyűlése.
A dunántúli egyházkerületnek ezen legnagyobb kiterje
désű és legnépesebb lelkészegyiete julius hó 1-én Bonyhádon tartott évi rendes közgyűlésén több nagyfontos
sággal biró határozatot hozott, melyeknek mindegyike
méltó egész közegyházunk figyelmére. Már a május 22-én
tartott rendkívüli közgyűlés elvileg hozzájárult az elnök
ségnek azon indítványához, hogy a jövő év folyamán
nagyobb szabású theológiai konferenciát rendez, — a
közgyűlés most elfogadta a konferencia előkészitésévei
megbízott Boldauf Gusztáv elnöknek részletes tervezetét.
Eszerint Kapi Béla és Raffay Sándor püspökök, több a
pécsi egyetemhez tartozó és két németországi egyet,
tanár iesz felkérve előadások tartására. A konferencia
jövő junius hó második felében vagy julius elején Pécsett
lesz megtartva, amiről a részletes tájékoztatást a konfe
rencián résztvevésre való felhívással kellő időben kö
zölni fogja a rendezőség. Elhatározta a közgyűlés egy
német nyelven szerkesztendő magyar szellemű evang.
néplapnak (a „Harangszó“-hoz hasonlónak) kiadását. A
lap legkésőbb adventre meg fog jelenni. Az anyagi ga
ranciát a lelkészek vállalták. Felelős szerkesztőnek meg
választották Baldauf Gusztáv elnököt, lőszer kesztoneK
Uörmer Frigyes varsádi lelkészt, társszerkesztőnek Zu
lauf Henrik kalaznpi lelkészt. Ily lap kiadása régi szükség
pótlását jelenti és bizonnyal csak örömet kelthet min
denütt. A lelkészegylet inditványkép az egyházmegyei
közgyűlés elé terjesztette azt a kívánságát, hogy szorgaimaztassék egy a hitoktatóknak az illető gyülekezethez
való viszonyát íixirozó szabályzatnak mielőbbi megalko
tása, — a lelkész és tanítók hiányilag biztosított készpénzjárandóságaiknak, valamint államsegélyeiknek aranyko
ronákban való valorizálása, — a lelkész es lelkészözve
gyek nyugdíj-, ill. özvegyi ellátási és árvaneveltetési di
jaiknak a mai pénz viszony okhoz mért alapos rendezése.
A felekezetnélküli szülők gyermekeinek vallásbani tanítá
sát illetőleg azt határozta, hogy e gyermekek vallásokta
tását továbbra is vállalja, de a konfirmációi oktatásban
való résztvevős kötelezettsége nélkül. A 'megkezdett egy
házmegyei, belmiss<ziói munkának folytatását, vallásos
estélyek, vendég-szónoklatok tartásával, melyek igen
áldásosoknak bizonyultak, kívánatosnak tartja, és ezek
rendezésére az elnökséget felkéri.
„Vallás nélkül hová juthat el az ember.“ Boison,
esclesi lelkész irja emlékirataiban a következő megsziivlelésre érdemes sorokat: Volt egy asszonyhivünk, aki
fiát nem küldte a vallásórákra, mert „fiamnak nincs
szüksége a vallásra“. Ez 1890-ben történt. 1910=ben, te
hát 20 évvel később ugyanezt a fiút a francia törvény
szék halálra Ítélte, mert meggyilkolta az anyját.
A bányai ev. egyházkerület közgyűlése. Dr. Raffay
Sándor püspök betegsége, illetve abbáziai kényszer-üdü
lése következtében szeptember 24. és 25-re lett elha
lasztva. Szeptember 24-én d. u. 3 órakor a lelkész-egye
sület itartja gyűlését. Ezen megnyitót mond Kovács

7

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1934

Andor. elnök. ..A Lutherszövetség ős a belmisszió“ cimen
előad: Mágocs Károly. A lelkészek államsegélye és rang
osztályokba sorozásáról Csermák Elemér, a szekták el
leni védekezésről Kálmán Rezső, a lelkészek fizetése
rendezéséről Mayer PáJ fog szólani. Tárgyaltatni fognak
végezetül még az egyházmegyei lelkészi értekezletek
jegyzőkönyvei. 24-én d. u. 5 órakor kezdődik a szokásos
előértekezlet. Ezt követi 6 órakor, a Deák-téri templom
ban. a bányai egyházkerület Luther-szö vétségének val
lásos estéje, melyen megnyitóbeszédet Dr. Ráffay Sán
dor ptlspök fog mondani. A 25-én d. e. 9 órakor kez
dődő közgyűlést istentisztelet előzi meg. A közgyűlés
főbb tárgyai egyébként a következők: 1. A k ö z g y ű l é s
megnyitása és megalakulása. 2. A püspök évi jelentése.
H. Az aszódi leánynevelő-hizottság jelentése. 4. \
szarvasi tanitónőképzőintézet kormán ysóbizott ságinak
jelentése. 5. Jelentés a (közép- és népiskolák állapotáról.
6. A pénz- és jogügyi bizottságok jelentései *s javas
latai. 7. A múlt évi kerületi és egyetemes közgyűlés jegy
zőkönyvei kapcsán hozandó határozattok. 8. Egyház
megyék felterjesztései, indítványok. — 25-én tartja évi
közgyűlését az egyházkerület gyámintézete Aszódon, este
féJhétíkor az ev. templomban.

Szerkesztői üzenetek

Portást keresek. Megbízható, ügyes, intelligens há
zaspár portási, illekőleg takarítói állást, kaphat Diák
otthonban. Javadalmazás: lakás, fűtés, világítás és készpénzfizetés. Nyugdíjasok is pályázhatnak. Ajánlatok
személyesen a Diákok Háza igazgatóságánál (VII.,
Hársfa-u. 50/h) alatt nyújtandók be.
Nyugdíjas nagycsaládu ev. máv. főtisztviselő protest
táns vezetésű vállalatnál óhajtana elhelyezkedni. Cim a
kiadóhivatalban.
Evangélikus klvatalnoknő délelőtti órákra állást vál
lal. Jó számoló és gépírást tud. Cim a kiadóban.

WALSER FERENCZ
A la p ít v a

évben.

T ű z o ltá si s z e r e k é s s z iv a tty ú k
g y á r a , h a r a n g - é s lé m ö n tő d e
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 —36. sz.
Villamos megálló: Váci ut. I*sng g<Spiö'*r

Gyárt: Templomharango
kat, összhangzó harang
iatokat a legfinomabb
harangfémötvözetből,
tiszta csengésű, elöro
megállapított szavalolt
uj hangokkal: harang
szerelvényeket forgat
ható vuskoronávalszak
szerű kivitelben,
harangállványokat hen
gerolt vasból, szabadon,
álló, valamint fekvő
elrendezéssel.

F. Debrecen. Cikkedet köszönöm. Erről a számról
lekésett. Közlöm.
K.
G. Szarvas. Az előfizetők névjegyzékének kiiga
zítását köszönöm. K. ügyében eljárunk.
R. Orosháza. A 250 példányt megküldtem. Áldjon
meg az Isten buzgóságodért. Ha volna még csak kilenc
társad, szivesen vállalnám továbbra is az Ev. I^apja
Telefon: Budapest 05—50. Sürgönyeim: W a l l e r - g y á
keresztjét! De igy?
Lomb-utca Budapest.
Többeknek. Megismétlem, amit már egynéhányszor
megírtam. Kéziratokat nem adok viasza. Ilyenekéit nem
SpeilalttA aok: fo g h u rá a , fo g tö 
őrizgetek. A hosszabb lélegzetű cikkeket nem vészén»
m és, fo g tia z titá s . L a p u n k o lva
szívesen, mert lapunk terjedelme változatosságot pa
s ó in a k */o e n g e d m é n y .
Intézet
nyitva : 9 ó rá tó l 7-ig, v a 
rancsol. A befizetéseket külön nem nvugtázliatom. mert
sár- és ü n n e p n a p 9 ó rá tó l 12-ig
a postaköltség ma amúgy is elbirhatatlan. A nyugtázást
D e n tia t
azonban a lap hasábjaiban fogom megkezdeni. A befize
tett összegből levonom a postaköltségeket.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •«•••« »MM« • • • • • • •••*••••««•4 • • • • • •
I X ., R á d a y -u . 5 .

FENYVESI MENYHÉRT

A kiadásért felelős : Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
A budapest-deáktérí

Lutherszövetség

holmivásárt

Tendszeresitett, ahol olcsó pénzért lehet értékes és jó
karban levő holmikat venni, s ahol arra vállalkoznak,
hogy feleslegessé vált holmikat jé áron eladnak. El

adóknak és vekőknek figyelmébe ajánljuk, a holmivásárt
(Deák-tér 4, I. emelet).
A Deák-téri ev. Leányegylet f. h. 21-én kezdi meg
a vasárnapi iskolát. És pedig minden vasárnap; a Dnáktéri polg. iskola Ill-ik emeletén d. e. 10—11, az Üllöi-uti
imaházban d. e. 9—10, a Gyaripat-utcai imaházban d. c.
9—10-ig. Amikor kéri a szülőket, hogy gyermekeiket
a vasárnapi iskolákba elküldeni szíveskedjenek, egyben
közli a tagokkal, hogy a heti rendes bibliaóra minden
kedden d. u. 6 órakor lesz megtartva a Deák-téri polgári
iskola II. osztályú termében

C a lv la -té r .

ÄRGSTER JÓZSEFE! FIAI
orgona és harmóniumgyár Rt. •
P É C S .

I

•

Készít uj orgonákat es harmó- *
niumolcat a logtökóletesobb rond- *
szerbon. Elvállalja orgonák át- {
építését lógnyomatu csőrendszer- 2
rol, teljes javításokat, tisztító.- {
sokat és hangolásokat.

Uj homlokzatsipokat a le g -1
rövidebb idő alatt készít, j
•••M l »MMt I M M I M M M •••••• ■• • • • • »MMI <
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Ág. hitv. evangélikus

v a lttn i kézikönyvek jegyzéke:
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Közép
iskolák felső osztályai és tanítóképzők
számára. 7. ldadás
— —— — —
Bereczky Sándor, Ószövetségi élet- és jellem
képek s tanítások. Középiskolák, polgári
és felső leányiskolák I. osztályának hasz
nálatára. 9. kiadás
— ——— —
— Jézus élete és tanítása. Középiskolák, pol
gári és felső leányiskolák II. osztályának
használatára. 9. kiadás — — — — —
— Keresztyén egyház rövid története. Polgári
és középiskolák III. osztálya számára.
10. kiadás — — —
— — ——
—
— Keresztyén hittan és erkölcstan. Közép*
iskolák, polgári és felső leányiskolák
IV. o. számára. 7. kiadás — — —< —
— A keresztyénség megalapitásának törté
nete. Középiskolák V. o. számára — —
— Az egyetemes keresztyén egyház története.
1. rész. Középiskolák VI. o. számára.
3. kiadás — — — — — — —
—
— Az egyetemes keresztyén egyház története.
11. r. és A magyar ev. egyház tört. Közép
iskolák VII. o. számára. 3. kiadás — —
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid
története. Elemi és polgári iskolák szá
mára. 4. kiadás
—
— — ——
—
Blázy-Török-Törteli, Evangélikus káté népis
kolák számára. 11. kiadás — — — —
Dallamoskönyvecske az uj dunántúli evang.
énekeskönyvhöz. 4. kiadás — — — —
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének elő
készítése az Ószövetségben. Közép-, pol
gári, felső leányiskolák és katonai alreáliskolák I. o. számára
— — ——
—
— A Keresztyénség megalapitásának törté*
nete. Közép-, polgári, felső leányiskolák
V. és hadapródiskolák I. osztálya számára.
2. kiadás — — —
— — —— —
Győry Vilmos, Dr. Luther Márton kis kátéja.
Átdolgozta Marcsek J. VIII. kiad. — —
Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Közép
iskolák IV. osztálya számára — — —
— Az evangélikus keresztyén
világnézet.
VIII. oszt. számára —
— — —— —
Kemény Lajos, Bibliai történetek. I.—II. elemi
iskola számára. 3. bővített kiadás — —

16.000

16.000
16.000
18.000
18.000
22.000
20.000
22.000
10.000
18.000
7.000

12.000

12.000
8.000
16.000
24.000
6.000

— Bibliai története. III.—IY. elemi iskola
számára. 3. bővített kiadás — — — —
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja.
Kötve. 3. kiadás — — — — — —
— A keresztyén anyaszentegyház rövid tör
ténete. Polgári, felső leányiskolák és kö
zépiskolák alsó osztályai számára. Kötve—
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház rövid
története. Népiskolák felsőbb osztályai
számára
— *— — _ _ _ _ _ _
Majba J. V., Luther kis kátéja. 13. kiadás —
— Kis énekeskönyv. Ág. hitv. evang. iskolák
és ifjúsági istentiszteletek számára. 4. kiad.
Pálfy—Bereczky, A keresztyén anyaszentegy
ház története. Protestáns középiskolák, ta
nítóképzők és felsőbb leányiskolák szá
mára. 9. kiadás
— — — — — —
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja.
6. kiadás — —• — —■ — — — —
— Az evangélikus népiskola vallástanitás
módszertana. Tanítóképzők számára — —
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi isko
lák részére. 13. kiadás — — — — —
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén vallástan.
Tanítóképzők, közép-, kereskedőim és
felsőbb leányiskolák számára — — —
Szeberényi Gusztáv, Luther Márton kis kátéja
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztvénség világnézete. Evang. vallástan a kö=
zépiskolák VIII. osztálya számára — —
— Ugyanaz, Il-ik átdolgozott, rövidített kiad.
Sztehlo A., Evang. kér. vallástan. Polgári isko
lák, gimnázium alsó osztályai és konfir
mációi oktatás számára. 10. kiadás — —
Turcsányi—Wangemann,
Bibliai történetek.,
I. rész. Elemi iskolák alsóbb osztályai
számára. 13. kiadás
— — — — —
— Bibliai történetek. II. rész. A felsőbb elemi
osztályok és középiskolák számára. 7. kiad.
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I.—VI. Klasse.
Übersetzt von Josef Hatz. Kötve — —
Zsilinszky M., Az evangéliumi keresztyén életfelfogás. Felsőbb osztály számára — —
Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora
Martina Luthera
— — — — — —
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M e g je le n te k é s k a p h a tó k s

KOKAI LAJO S
kiadásában é s bizom ányában

B u d a p e st, IV,, Kamermayer

3,

B e v e z e té s cé ljá b ó l s z ív e s e n küldünk m u tatván ypéldán yt I
Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Budapest, VI., Nagymező-u. 3. (Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA
Szerkesztőség és k ia d ó h iv a ta l:

Alapította: Dr. RAFFAY SÁNDOR

Budapest, IV., Deák-tér 4 . sz.

p la p ik .

K ia d ja : A L U T H E R -S Z Ö V E T S É Q .
Megjelenik ju liu s és augusztus hónapok
kivételével vasám aponkint.

Előfizetési ár negyedévenkint: I a ranykorona
Egyes szám á ra : 2 0

a ra n yflllé r.

S zerkesitésért feleló*:
> r. K I R C H K I O P F

E fé z. 6 , 16-17.
•«Vegyétek tel a hitnek pajzsát, mellyel ama go
nosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok. Az
üdvösség sisakját is fölvegyétek és a Léleknek
kardját, mely az Istennek beszéde.“
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lutheri igék
N e m e l é g I s t e n i g é j é t o lv a s n i,
is m e r n i
és
tu d n i. I s t e n i g é j é t t a n ít a n i é s t e r je s z t e n i k e ll. A z
e lő b b i a z é r t k e l l , m e r t I s te n
ig é j é t nem i le h e t
e lé g g é t u d n i. A z u tó b b ir a p e d ig a z é r t v a n s z ü k 
s é g ü n k , m e r t c s a k a m in d e n h o v á e l v i t t ig e k c v e s b b it i m e g a z I s t e n h a s o n la t o s s á g á r a n e m é r d e 
m e s e m b e r e k e t . E z e k e t k é t o s z t á ly b a s o r o z o m . A z
e g y i k b e a z o k t a r t o z n a k , a k ik n e m
e lle n k e z n e k
u g y a n a z I s t e n n e l, a k ik n e v é v e l n e m é l n e k u g y a n
v ia s z a , n e m k á r o m o ljá k , d e a k ik r e t e lj e s e n
kö
z ö m b ö s a z ő k e g y e lm e , ir g a lm a , a z ö e g y s z ü lö t t
fia , a k e r e s z t , a b ű n , a b o c s á n a t , a z u t, a z i g a z 
s á g é s a z é le t . — A m á s ik b a a z o k t a r t o z n a k , a k ik
m e g k e m é n y it e t t é k a s z iv ü k e t , a k ik n e k n in c s c s a k
b tin ü k , v é t k ü k , m u la s z t á s u k , n in c s e g y e t l e n t is z t a
ö r ö m ü k , d e v a n a n n á l tö b b b á n a t u k , e lh ib á z o t t
p e r c ü k , k ö n n y e lm ű c s e le k e d e t ü k , m e g g o n d o la t la n
s z a v u k . — E k é t o s z t á ly , b á r n e m e g y f o r m a , c s a k
e g y m ó d d a l m e n t h e t ő m e g . M in d k e ttő t fig y e lm e z 
t e t n i k e ll a z I llé s tü z é r e , a z ö z ö n v íz r e , S z o d o m a
é s G o m o rr h a v e s z t é r e é s J e r u z s á le m p u s z tu lá s á r a .
H iá b a : f é le le m é s r e t t e g é s s z o lg á lj a a z ü d v ö s s é 
g e t . E z é r t a s z o lg á la t é r t t a n it s d é s t e r je s z d I s te n
ig é jé t.
I I M II I IU M ..M M . . . . . . . . . . . . ■ ••••• • • • • • • . . . . . . . . . . . .

Z sig m o n d y J e n ő d r.
M el,* és őszinte ünnepléssel kezdődött a
csonka báoyakcrület ez évi közgyűlése. Annak
szólt a tisztelgés, akinek nevét vezető helyre tettük.
1874-ben lépett a tisztelgő kerület szolgálatába,
hogy még ma is, 50 év múlva, a megmaradt erőket
t szolgálatban Isten dicsőségére és egyháza javára
bölcs szivvel pazarolja. Mert Zsigmondy Jenő dr.
mindent az Isten dicsőségéért és egyházáért t e tt Az
előbbi volt a forrás. A másik a cél. Ami e közé esett,
egy olyan ut volt, melyen sok útjelzőt állított nemes
szive, önzetlen akarása, áldozatos készsége, ragyogó
tudása, éles judiciuma és kemény tárgyilagossága.

G USZTÁV

H irdetési á ra k megegyezés szerint.

ßs ezen az utón nem őt vitték a viszonyok kedvező
fordulásai, hanem ö vitte kedvezően a viszonyokat
és oly időben, amikor világi embereink egész raja
dolgozott az oltáraink körül. Mindegyikük lángolt a
cselekvés tűiében. Nehéz volt megmondani, hogy
ki volt nagyobb, ki volt fáradhatatlanabb, szolgálatrakészebb, hűségesebb a reábizottakban, készsé
gesebb a munkavállalásban, az erők és az idő fel
kínálásában. Ennek a gazdag, termőépitö időnek
drága ajándéka ö , akit megőrzött nekünk az Isten,
hogy példáján tanuljanak a jelen nemzedék annyira
közönyös fiai, alakján át közöttünk járjon a múlt
dicsőségén táplálkozó jövendő reménysége és szivén
át közénk nyúljon az egyháznak ura minket megmegalázó és mégis építő keze. Igen, mert szikár
alakja, melyet meggörnyesztett az idegbontó idő,
ilyen gondolatokat ébreszt, ha szemeit nézzük, me
lyekben a fény intenzitása csak nyert, ha szavát
halljuk, mely amilyen megfontolt mindig, ép oly
ő^rAnte és határozott, a nagyságos tapasztalatok közt
«.lért maga* kora dacára.
75 évos, 1849-ben született. Zsigmondy Pálnak,
a nagynevű pesti ügyvédnek fia, 3ki iskoláit és
egyetemi tanulmányait szülővárosában kezdto és
végezte, majd a bécsi főiskola jogi fakultásán bővi
tette. ügyvédi gyakorlatát 1873-tól 1921-ig foly
tatta. Hazánk főrangú családjai nagy részének ő volt
a jogtanácsosa és 1893-ig, az osztrák-magyar állanivasuttársaságnak államosításáig, a vasút magyar
igazgatóságáiiak jogtanácsosa. A budapesti ügyvédi
kamara választmányának, évtizedeken át, 1904-ig
egyik legtekintélyesebb tagja. Ugyancsak ö volt a
magyar kir. Kúria ügyvédi tanácsának első „ügyvéd
tagja (1900-tól 1914-ig). 1909-ben a királyi kegy az
udvari tanácsosi címmel ismerte el kiváló k v a ttá 
sait. Mint a bányakerület felügyelője, a főrendiház
tagja lett, amelynek előtte gyakorló ügyvéd tagja
nem volt. A budapesti ügyvédi kar 1890-ben az al
elnöki, majd 1910-ben az elnöki tisztséget bízta reá,
miután 1881. év óta annak alapitó és választmányi
tagja volt. 1914-ben, amikor ügyvédi irodáját ha
sonnevű fiának adja át, erről is lemondott, hogy
azóta, mint e körnek tiszteletbeli elnöke álljon fiatal
kartársainak rendelkezésére. Mindezen tisztségek és
élethivatások közt volt ideje élni a fővárosnak is,
melynek törvényhatósági bizottsági tagja és a mű
vészeti szakosztálynak egyik legértékesebb mun
kása, miközben halad a korral, olvas, tanul és több
idegen nyelvet sajátít el.
Egyháza korán felismerte benne az Istenorszá
gára is értékes talentumait. A fiatal és rokonszen
ves ügyvédet 1874-ben segédszindikusnak választja
meg, ami akkoriban nem cim volt, hanem elsőség a
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munkában, az autonom életet építésre és szervezésre
felhasználó, évszázados elnyomás után az elm aradást
sietve pótló lutherániában. A segédszindikusból szindikus, m ajd egyházkerületi, egyetemes egyházi
jegyző, főjegyző, ellenőr, főeílenőr, 1904-ben a pesti
m agyar és német egyház keménykezü, de mindig
tapintatos és nagy körültekintésü közi elügyelő je
lesz, akit a m agyarországi k ét prot. egyházat közö
sen érdeklő ügyek bizottságának jegyzőjévé, tud
juk, hogy ezzel egyik mozgató elemévé választottak
volt meg. Hogy e tisztségek vállalása előtt, azok el
látása közben mennyi más bizottságnak, testületnek
volt tagja, elsorolni is lehetetlen. De m unkája nyo
mát m utatja a pesti elemi és polgári iskolának, kü
lönösen a főgimnáziumnak megszervezése, m egtar
tása, bővítése és híressé tétele. A fasori templom
kövei az ő fáradságot nem ismerő utánjárásának,
agitációjának, pénz és ideje feláldozásának beszélő
bizonyítékai. A tanügy barátja, a belső építés pa
pokat is megszégyenítő apostola, törvényeink és
szabályrendeleteink alkotója, b ajb a ju to ttjain k ta 
nácsadója* igazságaink rettenthetetlen őre, sérel
meink harcosa, nyugdíjintézetünk primus movense.
1911 óta a bányakerület köztiszteletben álló fel
ügyelője és erőskezü kormányosa, aki mindig meg
fontoltan beszél, lelkiismeretesen Ítél, körültekintés
sel épit, a törvényt védi, de az élet ritm usát és a
szükségesség követelm ényeit megérzi, megérti és az
Istennek mindig engedelmeskedik. Amilyen tiszta
volt a dolgok meglátása, olyan kész volt keze is
adakozásra ott, ahol múló kincsével szerezhetett elmulhatatlant. Amilyen szívósan tu d o tt kitartani az
egyháza érdekében jónak ta rto tt tervek és elvek
mellett, oly szívesen fogadott el minden tanácsot és
gondolatot, mely alkalm as volt arra, hogy feljebb
emelje az ev. egyház k ultúrájának nívóját, értékét
és feladatát. A pesti egyház hitoktatása épugy fog
lalkoztatta, m int a kerület legkisebb egyházának
zavaros pénzügye. Pedig amivel foglalkozott, azt
jót ismerte. És ő mindennel foglalkozott, im ert is
mindent és mindenkit. Ez az ő mindentismerése so
dorta őt egyházunk élére akkor, amikor a háború
vihara, m ajd a forradalom és a kommunizmus för
getege egyházunk korm ánya mellől elsodorta az oda
állítottakat. A szive vitte az élre, hogy szerényen
félre álljon a m egm entett vezérlő helyről a rendnek
helyreállításakor. Eközben úgy surrant el felette az
idő, hogy az évek számával szaporodott a tekin
télye, az őszinte tisztelők köre, gyűlt a feléje özönlő
hála és mélyült a feléje szálló igaz szeretet, azok
iránt is, akik a szivéhez nőttek, akik segitőtársaink
voltak abban, hogy a lénye az egyházáért való lám
golásban a mi világitó fényünk, m egtartó melegünk
legyen.
Maradjon a miénk! Ezt ju tta tja kifejezésre a
bányakerület ünneplése. . . és ezt kívánja szolgálni
lapunk is, melynek alig van őszintébb b a rá tja nálá
nál. Legyen Istenünk áldása rajta, nevén, m unkáján,
kerületén és egyházán.
(Z )
Spezlalitások: foghúzás, iogtftmés, fogti8ztitás. Lapunk olva
sóinak o/0 engedmény.
Intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n tis t
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Zsinatelökészitök szives figyelmébe!
Évek óta halljuk a zsinat előkészítés szükséges
ségét hangoztatni. Az erre vonatkozó munkálatok
azonban érthetetlen lassúsággal haladnak. Számos
életre való indítvány lett már évek óta tárgyalás
helyett kényelmesen a zsinati bizottság elé utalva s
azóta a jóindulatból, forró egyházszeretetből fakadt
előterjesztések nyugodtan alhatják örök álmukat.
Távol állok attól, hogy a zsinat feltétlen szükséges
ségét hangoztassam s attól valami különös hatást és
eredm ényeket várjak. Ha vannak bajok s bizo
nyára vannak, azokat rideg törvényhozással még
soha és seholsem lehetett meggyógyítani. A válto
zo tt viszonyok folytán az uj élet megteremtése nem
a zsinat, hanem az egyes egyházak, lelkészek, taní
tók, világiak együttes feladata. Ebből a term ékeny
életből fakadó uj életszabályokat kellene m ajd a
lelkek teljes m egnyugvása idején általános szabá
lyok vagy törvények form ájába önteni. Addig pedig
a változott viszonyok folytán, változást feltétlenül
igénylő intézkedéseket, — am elyeket az élet rég el
sepert} — az egyetemes közgyűlés is foganatosít
hatná.
Ha azonban tényleg komolyan akarunk zsinatot
tartani, úgy m érlegelnünk kell viszonyainkat, hogy
végre is tudjuk-e hajtani határozatainkat, vagy sem'?
Érvényben levő alkotm ányunknak néhány igen meg
fontolt egyházépité'St célzó intézkedései még máig,
30 év múltán sincsenek foganatosítva. Ha a kom oly
intézkedést igénylő paragrafusok végrehajtásáról
előre nem tudunk gondoskodni, akkor a zsinat mun
kája teljesen illuzóriussá válik s minden idő és pénz
áldozat teljesen hiábavaló.
Tegyük fel a határozatok végrehajtásának a
lehetőségét s azok építő voltát. Igyekezzünk a svéd
egyházi alkotm ány némi ismerete alapján — bár az
természetesen eltérő, hisz egyházunk ott államegy
ház — a nyilvnosságra került javaslatok fölött sze
rény véleményt nyilvánítani, illetőleg egy-két gya
korlati kérdést felvetni.
*
A svéd alkotm ány a kettős elnökséget nem
ismeri, szervezetében hierarchikusnak mondható s a
főbb fórumokon tisztán az egyházi emberek intéz
kednek. A legfőbb fórum, amely kb. a mi egyetemes
közgyűlésünknek felel meg 30 egyházi és 30 világi
férfiből áll, rendszerint csak öt évenkint ülésezik.
Az egyes tanácskozó testületekben mindig a lelkész
az egyetlen elnök s fontosabb ügyekben (pld. lelkész
fizetés) sokszor nem is tanácskozhatnak, m ert egy
szerűen el kell fogadniok a főbb hatóságok parancs
csal egyenértékű intézkedéseit. Jelenleg törvényelő
készítő m unkálatok vannak folyamatban, amelyek a
világi elemnek nagyobbmérvü bevonását célozzák.
Nálunk im az ellenkezője történik.
A nyilvánosságra került javaslatok magukon
viselik a minden áron való újnak az akarását, vagy
pedig a svéd alkotm ány hatását. A világi elem némi
mellőzésének szerencsétlen eszméjére gondolok s
csodálom, hogy ez ellen még semmiféle hangosabb
ellenvetés nem történt. Talán azért, m ert senki sem
hiszi, hogy ezen javaslatból törvény is lehetne, hisz
az nem jelentene egyebet, mint egyetemes egyházunk
történelm i szellemével való teljes szakítást. Törté
nelmi szellem nélkül pedig nincsen élet, ki akarhatná
ezt, aki egyházát szereti?
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Bizonyára lesz alkalmunk erről még bővebben
beszélhetni, most még csak annyit, ha ezen ja v a s
latát a bizottság tényleg fenntartaná, akkor a zsi
nati képviselők választását elrendelő felhívásban ez
a körülmény feltüntetendő, hogy az egyházak e kér
déssel foglalkozhassanak és képviselőiknek esetleg
utasítást is adhassanak. Ez a kérdés oly lényegbe
vágó, hogy az egyházközségek külön meghallgatása
nélkül semmiféle körülmények között el nem intéz
hető.
Képzeljük el, hogy a kérdést közgyűléseinken
tárgyalnunk kellene, hány önérzetes világi emberünk
fordítana hátat tapintatlan eljárásunk miatt egyhá
zunknak?
*
A svéd lelkészválasztási törvények szerencsés
módon egyesitik a szabad pályázat ée a püspöki k i
választás kettős módozatát A pályázatban mindenki
részt v eh et A pályázók közül a püspök 3-at jelöl s
ezek között ejti meg a választást maga a közgyűlés.
Egy negyediket a közgyűlés csak akkor jelölhet, ha
azt legalább a gyülekezet háromnegyed része kí
vánja.
Ezen módozatok helyessége felől mindenesetre
lehet gondolkodnunk nekünk is. Ilyen módon néha
szerencsétlen választások megvolnának előzhetők,
viszont a nagyobb tapasztalattal, gazdagabb isme
rettel rendelkező idősebb pályázók jogos igényei is
védelmet találnának.
Ott csak 30 éves korban lehet valaki rendes lel
kész. Ezen intézkedéssel nagyon helyesen védik a
lelkész! állás fokozottabb tekintélyét. Ha más pá
lyán, pld. az orvos, az ügyvéd, csak hosszabb gya
korlat után lehet önállóvá, miért nem lenne az szük
séges a lelkek orvosánál is. Ha nem követelünk bi
zonyos gyakorlati időt, úgy magunk becsüljük le ön
magunk munkáját. Tudom, hogy ezen intézkedés
sokféle oknál fogva át nem vehető, másrészt a kor
még nem teszi éretté az embert, mégis határozottan
ki volna mondandó, hogy a theológiai vizsgák le
tétele után 2 évnél előbb senki rendes* lelkészi állásra
nem pályázhat s ugv ettől, valamint a 24 éves kor
el nem érésétől senki sem adhat felmentést.
•
A legutóbbi években Svédországban több ki
sebb gyülekezetét összevontak. Apró gyülekezetek
nem tudtak papjuknak megfelelő lakást adni (erre a
törvény kényszeríti az egyházat, a 10 szobás pap
iak nem ritka), nem tudtak gondnélküli, kulturembert megillető megélhetést biztosítani (ami 1600
koronával szemben ott 4000 korona volt a m ini
mum), ezért az összevonást keresztül vitték. Pap
jaiknak ezentúl ott több dolguk, de ennek ellenében
becsületes megélhetésük is van. E kényes kérdéshez,
a viszonyok kényszerítő hatása alatt, bármennyire
fájdalmas is legyen, előbb-utóbb nekünk is hozzá
kell nyúlnunk. Nem szabad megengednünk, hogy
bárhol is a szó teljes értelmében nyomorgó lelké
szeink legyenek. Ez az áldatlan állapot sem egyhá
zainknak. sem a papi állás tekintélyének előnyére
nem válik.
A nagyobb vidéki földjavadalmakkal bíró pa
pokat szigorú törvény a földek bérbeadására kény
szeríti s ez nagyon helyes. Lehet, hogy jövedelmük
valamivel kevesebb lesz, de elérik azt, hogy a papi
teendő nem kerül a földmivelés és állattenyésztés
után a második helyre, amint ez talán nálunk igen
sok helyen előfordul.
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A püspök néhány év óta már nem paróchus. Az
upszalai érsek még 4— 5 évvel ezelőtt az elv ked
véért egy kis vidéki egyház papja is volt, de csak
névlegesen, mert egy helyettessel végeztette a lelkészi teendőket s természetesen Upszalában lakott *
nem egyháza területén. Lényegileg tehat úgy sem
volt a gyülekezet papja a az elv látszólagos fenn
tartásáért mindenesetre szenvedett la gyülekezeti
élet, hisz a helyettes soha sem végzi s nem is végez
heti ugyanolyan erővel az egyházópités* munkáját,
mint a gyülekezet rendes lelkésze.
A helyzet nálunk teljesen azonos, az egyes püs
pöki egyházak belső hitélete érdekében fel kell majd
áldoznunk nekünk is a tetszetős elvet s nemcsak,
hogy' fel kell mentenünk mind eddig is püspökein
ket a lelkészi teendők végzése alól, hanem egyene
sen fel kell őket menteni, a paróchuai tiszt viselé
sétől Meg kell előznünk azon beteges állapotokat,
hogy a pü sp ö ki egyházaknak ne leg yenek parochusaik. Tudom, hogy ezzel sok anyagi kérdés lesz
egybekapcsolva, no de gazdag egyházaink mégis
csak meg fogják tudni oldani a kérdést.
»
A diszkrecionális jog ott igen jelentékeny. A
nem paróchusok áthelyezése a szolgálat érdekében
nem ritkaság. Ez a nálunk csak a Dunántúl ismere
tes eljárás a többi kerületben teljesen ismeretlen s
valóban ellenszenves. Protestáns elvi szempontból
ezen eljárás nem helyeselhető, de az egyház érdeké
ben, gyakorlati szempontból figyelemreméltó. El
veink következetes keresztülvitele igen tiszteletre
méltó dolog, de ha alatta szenved vagy pusztul az
egyház, úgy akkor az mégis vizsgálat tárgyává
teendő. Nem ritkán látjuk, hogy elveink dicsőségére,
egyhzaink sorvadnak és pusztulnak.
Itt-ott a személyes* viszony a paróchus és nem
parochusok között sokszor oly áldatlan, hogy az
egyház annak egyenesen az áldozata. Ilyenkor meg
indul a fegyelmi eljárások
hosszú sorozata, azok
nak se vége, se hossza s* akármilyen bölcs Ítéletet is
hoz az illetékes bíróság, Ítélettel az egyházi munká
sok között benső harmóniát még sohasem lehetett
teremteni, már pedig e nélkül egészséges egyházi
élet el nem képzelhető.
Ilyenkor egy tapintatos* elhelyezés egyszerre
oldja meg az áldatlan helyzetet, talán lehetne oly
módozatot is találni, amely úgy az egyház, mint az
érdekelt személyek érdekeit egyaránt kielégitené.
*

Legyen azonban egyelőre elég ezen megjegy
zésekből. Az utóbbi időkben sokat emlegotett egy
házvédelem (reverzálisokkal kapcsolatban) mellett a
lelkészi fegyelem 8 más hasonló kérdések mind rész
letes megvitatást igényelnek. Kívánatos volna, hogy
a fontosabb egyházi kérdések terén kiforrott egy
házi közvéleményt teremtsünk s annak leszűrt igaz
ságait formálja azután törvénnyé a zsinat.
A megoldásra váró kérdések a legszélesebb kö
rökben volnának megvitatandók. Bármint gondol
kozzunk is az egyes kérdések felől, bármily ellenté
tesek is legyenek véleményeink, igyekezzünk egy
mást meghallgatva, egymást meggyőzve egyházi köz
véleményt teremteni. Ha azt tenni elmulasztjuk s a
zsinat kikristályosodott közvélemény nélkül <fog
munkához látni, úgy munkája nem lesz s nem lehet
áldásthozó.
Debrecen, 1924 szeptember hó.
Farkas Győző.
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A rom. katholikusok 27. nemzetközi
eucharisztikus amsterdami kongresszusa
(Utolsó közlem ény.)
A kongresszusnak külpolitikai hatása nincs.
Mert az, hogy a kölni biborosérsek Schultz a West
minstert Bourne biborosérseket m eglátogatta és egy
egész estét nála töltött, vagy hogy a párisi kardinálisérsek, Dubois, a belga képviselőket a nyilt
színen megcsókolta, a külpolitikára h atást nem gya
korolt volna még akkor sem, ha a harcias mechelni
érsek, Mercier, nem tü n tetett volna távollétével.
A kongresszus utolsó attrakciója van Rossum
záróbeszéde. A 70 éves pápai legátuson m eglátsza
nak a fogyó érdeklődésű kongresszusnak fáradtságai
és a protestánsok ellenállása, ami természetesen a
beszédjéből is kicsendül. Sajnálja, hogy a szokásos
processziókat az állami törvények ereje m egakadá
lyozta. Igaz, hogy ez a „hallatlan eset“ nem áll ma
gában. Már 1908-ban eucharisztikus körmenetek nél
kül zajlott le londoni kongresszusunk is. Ezek fáj
dalmas jelenségek, de erősen hiszem, hogy ezen a
sorsunkon javítani fognak katholikus testvéreink
törhetlen kitartásukkal és rem éljük is, hogy a tör
vény jegét megtöri rövidesen az Urnapi körm enetek
engedélyezése. — Ne ütközzék meg senki azon, —
folytatja van Rossum —, hogy sok pompa és még
több külső fénnyel övezgetjük a kongresszust, mely
pénzzé téve, sok szegényükön segíthetne. Judás
látta meg a fény és pompa feleslegességét. Mária
máskép v é le k e d e tt. . . És Jézus Mária álláspontját
jutalm azta. Erre a Jézusra hivatkozva, ahelyett,
hogy a pompán vagy a fényen felakadnánk, imád
kozzunk azon embertestvéreinkéTt, akik a katho
likus hitnek fénye szám ára elvesztették látásukat,
akiknek m egüresedett a lelke, akik Jézust csak
félig ismerik, akik ajta ju k a t előle elreteszelik, tőle
lassan elm aradnak és eltávolodnak. Imádkozzunk ér
tü k és kérjük Máriát: — könyörögjön értük!
Nem mondott ezzel ú ja t a biborosérsek-legátus,
a római propagandakongregáció kardinális prefek
tusa. Ilyen hangnemben beszélt 1923-ban az északi
országokban folytatott utján, ahol ezzel csak azt
érte el, hogy többé senki nem hisz hízelgő szavá
nak. De igy beszélt m ár 1921-ben Bécsben is, ahol a
sötétség, a tévelygés, a züllés, viszálykodás, nyomor
és a halál terjesztőit látta a római akolból kilépet
tekben. Hogy mindezek dacára a „Los von Rom“
piozgalom Ausztria tartom ányaiban erősen hódított,
r.em a legátus ur bűne és mulasztása.
A kongresszus utolsó ak kordja annak a meg
állapítása volt, hogy 1926-ban Ném etországban ül
össze újra, amikor „az embereket m ár egyesítette a
róm. eucharisztikus békéje“.
Ott leszünk mi is, de mint protestánsok! (—x.)

A U G U SZT KÁROLY
Toronyőragyár

BUDAPÉST,
VII., Erzsóbetkirályné-ut 51.
Vállal uj toronyórakószitést,
valamint javításokat szak
szerűen, lelkiismeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jó
karban tartása mérsékelt díja
zás mellptt.
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Népszaporodás és vallás
Hogy a jezsuiták nemzeti érzése mennyire fele
kezeti alapon nyugszik, a rra rávilágít folyóiratuk
nak a Magyar Kulturá-nak egy cikke Pezenhoffer
Antal tollából: „Az 1920-iki népszámlálás eredmé
nyei különös tekintettel a katolicizm usra.“ E cikk
ben szám adatokkal
bizonyítja, hogy „Csonkam agyarország katolikusabb ország, mint az egész
ország“ és hogy a katolikus lakosság természetes
szaporodása 1910—1920-ig is nagyobb volt a pro
testánsokénál. Megmaradt tehát „a tulszaporodás és
a másvallásuak helyének diadalmas elfoglalása,
mely a római katolikus m agyar népben egész
1910-ig m egnyilvánult. . . “ Pedig „legtöbb hősi ha
lottat abszolúte is, aránylag is, a katolikusok adták
a M agyarország bármely keresztyén vagy nemke
resztyén felekezete közt, egyedül ők véreztek arány
számukon felül.“ Még a spanyol járvány is a kato
likusok között dühöngött leginkább. „Mindezek el
lenéire a katolikusok régi tulszaporodása és térfog
lalása és a protestánsok háttérbeszorulása és tér
vesztése az 1910—1920-i évtizedben is nemcsak meg
nem szűnt, haném erejében inkább növekedett, sőt
e tekintetben az 1920-iki népszámlálás a katolikusok
részéről oly hatalm as előtörést, a protestánsok ré
széről oly fokú visszafejlődést m utat, mely részünk
ről még a legoptimisztikusabb várakozást is meg
haladja.“
íme, hova visz a felekezeti szükkeblüség, elfo
gultság! örülni tud a protestánsok térveszteségének,
örélni tud annak, ha a protestánsok kevésbé szapo
rodnak, m int a katolikusok! H át szabad magyar
embernek igy beszélnie? Nem annak kellene örülnie,
ha a m agyar annyi vérveszteség után felekezeti kü
lönbség nélkül életerejét visszanyeri? Ha nemzeté
nek megnyirbált, ősi fája uj hajtásokban gazdag?
Vagy ezeknek a jó uraknak a szemében a protestan
tizmussal együtt a protestánsok is fattyúhajtások?
Ha Széchenyi m egbocsájtott volna az apagyilkosnak
is, m ert Oly kevés a magyar, ők idegenül néznek a
protestánsra, ha m agyar is? Nem az ország talprar
állása, az integer M agyarország célja lebeg minde
nek fölött a szemük előtt, hanem, hogy ez az ország
katolikus ország legyen? Szegény, szerencsétlen, el
tévedt emberek!
Mi nem csak az egész országnak kívánjuk a
gyermekbőség és testi egészség áldását, hanem min
den nemzethü polgárnak a családi boldogságát, ö rü 
lünk, ha katolikus testvéreink sok egészséges, derék
polgárt adnak ennek a hazának és nagyon sajnál
nánk, ha mi protestánsok ebben elm aradnánk mö
göttük.
' j v5^
A legujabbi 10 év statasztikai adataiból nehéz
messzemenő következtetéseket vonni, m ert a háboru
s a nyomába lépő rendkívüli körülményekre aligha
lehet ilyeneket alapítani, de rendelkezésünkre á lla 
nak M agyarország 1890, 1900 és 1910. népszámlá
lási adatai. Ezek szerint Magyarországban H orvát
ország nélkül 1890-ben volt róm. kát. 7,239.212 =
47.8%-a az összlakosságnak, ág. ev. 1,180.489 —
7.8% és ref.: 2,212.633 —' 14.6%, mig 1910-ben róm.
kát. 9,010.305 — 49.3%, ág. ev. 1,306.384 — 7.1%
és református 2,603.381 — 14.3%.
Kétségkívül igaz tehát, hogy a róm. katolikusok
szaporodása aránylag nagyobb, mint a protestán
soké. Ezt Pezenhoffer a katolikus m agyarság „tüne
ményes erkölcsi fölényének és az ebből következő
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fajegészségnek** tulajdonítja. Dven tévutakra és tévtanokhoz jut az ember, ha minden kérdésben a felekezetiségét keresi s amennyiben felekezotiségének
kedvez, meg is találja. Ha Pezenhoffer erkölcsi vo
natkozásokat keres a népesedési statisztikában,
Ügyeimébe ajánljuk a Révai Lexikonnak az 1910-i
statisztikára vonatkozó kővetkező megállapítását:
a házasságon kiviili születések százaléka legkisebb
az ág. evangélikusoknál.
A Révai Lexikon szerint „a születések aránya
állandóan csökken, mig a kilencvenes években még
42 élve születés jutott ezer lélekre, addig azóta állan
dóan 34 és 37 között ingadozik az arány. Mondhatja-e Pezenhoffer, hogy a katolikusok megtartot
ták régi arányszámukat? S nagy lehet-e az öröme,
ha relatíve kisebb a katolikusok születési arányá
nak stilyedése? A katolikusok között is országrészenkint különböző a születési arányszám. íg y pl.
a legtöbb születés a Tisza balpartjára esik (1000
lélekre 41.8) legkevesebb a Duna jobbpartjára (32.2)
ésa Tisza-Maros szögére (32.21. Vájjon a túlnyomóan
katolikus Dunántúl alábbvaló-e Pezenhoffernek. mint
a Tiszántúl? „A hitfelekezetek közül a halandóság
legkisebb a zsidóknál és unitáriusoknál, legnagyobb
a görög-keletieknél" — olvassuk Révaiban s ugyan
csak ott: „A hitfelekezetek közül a zsidóknál hal meg
a legkevesebb (16.7) gyermek, a görög-keletieknél
a legtöbb (33.2)". Országrészek között pedig a Duna
jobbpartján legkisebb a gyermekhalandóság.
Az emberiség mindenféle életmyilvánulása anynyira összetett okokra vezethető vissza, hogy ezek
kutatásában egyszerűen felekezeti szemponttal nem
lehet boldogulni. A népsedési mozgalmakra a va
gyoni viszonyok, a birtokelosztás kétségkívül igen
nagy befolyással vannak, forduljon Pesenhoffer
szoeoiólogus statisztikushoz, attól bővebb felvilágo
sítást fog kapni arra a kérdésre, hogy az egyes fe
lekezetek születési arányszáma közötti különbség
mire vezethető vissza.
Buday Lászlónak 1921-ben a Pantheon kiadásá
ban megjelent „A megcsonkított Magyarország4'
eimü kitűnő munkájából is kaphat szempontokat:
„Ismeretes az összefüggés is, mely a születési arányszám hanyatlása, s másfelől a növekedő kulturfok
s ezzel kapcsolatban az emelkedő gazdasági igények
közt van" — mondja Buday „Talán a gazdasági
kényszer, mindenesetre azonban olyan tömegpszichológiai jelenséggel van tehát dolgunk, mely évtizedek
során lassan, de határozottan formálódott ki s márraár szinte törvényszerűség erejével bir". Mindamel
lett Buday László szerint is fel kell venni a küzdel
met s nem szabad megnyugodni abban, hogy a
születési szám csökkenését úgyis paralizálja a ha
landósági arány fokozatos javulása. Hogy a jómó
dúak egyke-rendszerével szemben a szegénység sza
porodása mily szembetűnő, arra Buday például ^fel
hozza az egykerendszerü Baranya egy járásának
szaporodási statisztikájából Kisluppó és Vörösmart
adatait. Kisluppón, hol jóformán csak cselédek és
napszámosok vannak, az 1901— 10. évek átlagában
42.2 volt a születési arány (ezer lélekre 42.2 születés
jutott), Vörösmarton pedig, ahol a cselédség csak
negyedrésze az önálló gazdáknak, 21.4! Igaza lehet
Pezenhoffernek, midőn hangsúlyozza, hogy a kato
likus lakosság között több a szegény, mint a protes
tánsok között, kik, úgy véljük, aránylag nagyobb
részét teszik ki az ország birtokos lakosságának s
innen származik kisebb szaporaságuk is.
Ez a birtokelosztás azonban csak a kisbirtoko
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sokra e nem a nagybirtokos mágnásokra é® egyházi
birtokokra vonatkozik. A tulajdon-gazdaságoknál
Buday szerint a protestáns felekezetek részesedése
országos arányukat meghaladja, mig a 100 holdon
felüli szabad gazdaságoknál alulmarad, a római ka
tolikusoké fölötte van.
Természetes, hogy a gazdasági cselédek és nap
számosok nagyobb szaporodása nem azt jelenti,
hogy lehető nagy részüket nem kell földhöz jut
tatni, mert a szaporaság magában v éve még nem
nagy nemzeti kincs. A nagyobb halálozási arányt
éppen nem zárja ki, tehát nem jelenti feltétlenül a
lakosság szaporodását is. A megbizhatóság, a megállapodottság talaja a földtulajdonon van 3 a városi
lakosság term észetes rekrutálódása is a birtokos
osztályhoz van kötve. Ha a városi polgárság k i
egészülése és gyarapodása nem Galíciából történik
s a birtokos osztály gyermekeinek egy része a vá
rosban talál megélhetést, akkor a birtok felaprózásától nem kell tatania a sokgyermekes családapának.
De a helyes birtokpolitikán felül a társadalomnak
mindent meg kell tennie, hogy a szaporodás gátjául
álló psychikai okokat leküzdje s ebben szép szerep
jut a lelkészeknek, a protestáns lelkészeknek a ma
guk családi életének példájával is.
A városok természetes szaporodása sokkal ki
sebb, mint a falvaké s növekedését a munkaalkal
mak növekedésével a kisebb városokból és a falvak
ból beözönlő lakosoktól nyeri. A városok a népkeveredés nagy kohói, melyekben azonban nemcsak
keveredik a lakosság, hanem el is cg s mentül na
gyobbak a városok, annál gyorsabban ég el, úgy
hogy mindig több meg több beözönlő lakosra van
szükségük, hogy megnagyobbodjanak. Innen van
az. hogy Németországban még békében fogyott a
zsidó lakosság — mint valahol olvastam. A zsidók
ugyanis városokban élnek leginkább s minthogy a
falvakból való rekrutálodásuk lehetősége nem volt
meg, Galíciából és Oroszországból való letelepedés
pedig nem volt megengedve, természetszerűleg fogvniok kellett. S itt volna a zsidó-kérdés megoldásá
nak természetes alapja. Ha az orosz és galíciai zsidó
erkölcsi fertőből nem származik ide oly elem, mely
csak nehány generáció múlva veti le parazita tulaj
donságait, de azért már a második generációban az
okleveles értelmiség közt foglal helyet, a régi megmagyarosodott hazafias zsidóság csak ösztönzői«
lehet a magyar gazdasági életnek és szellemi fejlő
désnek. Ha nagy Széchenyink tanácsát követtük
volna, ma nem volna zsidó-kérdésünk.
A cikkíró nem állitja, hogy minden katolikus
ország népe jobban szaporodik, mint a protestáns
országoké, de hát ezt a tüneményes erkölcsi fölény
megállapítása után elvárhatnék. Vagy csak a ma
gyar katolikusokról áll? Mert Franciaország lakos
ságának 90%-a katolikus, lakosságát 40 év alatt
?,Yi millióval tudta csak szaporítani s voltak évei,
mikor a születések száma alul maradt a halálozások
számának. Evvel szemben Németország 1871—
1910-ig 58.1%-kal szaporította lakosságát. A szapo
ra ságban 1880-ig a német protestánsok vezettek,
innen 1910-ig a katolikusok. Vagy Franciaországot
az eretnekség tartotta vissza a szaporaságtól? Spa
nyolországnak is igen rosszak a népszaporosodási
statisztikái.
Az igazságnak tartozunk vele, hogy el nem fe
lejtjük, hogy Pezenhoffer cikkének vége felé pro
testáns testvérekről, a velük való német versenyről
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beszél. Ezt a frazeológiát mindenkor elismerjük, de
ne legyen ez fejtegetéseiben porcukor, m elyet a k e
serű méregre hint, hanem legyen orvossága a meg
zavart felekezeti egyetértésnek.
—y.
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Strophe, dam it der Gemeinde die Sangeslust nicht
aus gehe! . .
Ismét egészen más az eset egy korái első vers
szaka előtt. Itt igenis szükség van korálelő játékra,
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
B melynek hármas hivatása vau, u. m.: 1. hogy a ko
rái m elódiáját az exponálás által a gyülekezet em
lékezetébe idézze, 2. hogy a hi vöket a következő ko
rái megfelelő hangulatába varázsolja, s 3. hogy az
Irta: Zalánfy A., zeneakadémiai tanár, a Budapest- illető korái hangfajának tonalitását a hallgatókban
B eálltén ev. templom főorgonisiája.
megrögzitse. — Hogy mi szükség van ily célból ép
pen Nagy Lajos előjáték-gyűjtem ényére akkor, ami
(Második közlem ény és vége.)
kor a zenetörténelem kimagasló egyéniségei is meg
Lássuk most, hogy miképpen állunk az egyes
ajándékoztak m inket orgonára komponált protestáns
verssorok közötti közjátékokkal. Tény és való, hogy
korái elő játékkal, azt nem értem. Hogy csak a leg
volt idő, am ikor ezeket a közjátékokat széliébe ív nagyszerűbbeket említsem: Johann Sebastian Bach:
hosszában alkalm azták. A nnyira megrögzÖdött volt 56 kürzere Choralspiele; Choralvariationen; Grössere
ez a szokás, hogy még a legnagyobbak leg und kunstreichere Choralvorspiele (Choralphanta
nagyobbika, a hatalm as Bach, sem tudta m agát ez
sien); 18 Choralvorspiele, Bach orgonamüveinek Pealól teljesen emancipálni. Mentségül szolgáljon, hogy
ters-kiadásu V., VI., VII. és IX. kötetében. Johan
ez az akkori idők bárok korizlése vagy inkább kór nes Brahms: Op. 122: 11 Choralvorspiele (2 füzet).
tünete volt. De hogy a mai korálkutatás tudományos Max Reger: Op. 67. 52 Choral vor spiele (3 füzet);
m egvilágítása folytán m ár teljesen idejét m últák ezen
Op. 79 b: Vorspiele (2 füzet); Op. 135 a: 30 kleine
közjátékok, annak igazolására szabadjon idéznem a
Choralvorspiele. Sigfrid Karg-Elert: Op. 65: Choralkövetkezőket:
Improvisationen (6 füzet); Op. 78: 20 Prä- und PostMax "Richter „Choralkunde etc.“ cimü fent idé ludien (Choralstudien). H át még a régi nagy meste
rek: Buxtehude, Pachelbel, Bruhns, Scheidt stb. kozett müvének 22. lapján ezt olvassuk: „Es ist histo
risch zu begründen nicht möglich, dass die Zeflen- rálelőjátékai! Érdekes megemliteni, hogy m it mond
zwischenspiele deshalb eingelegt wurden, um den des
Bach korálelő játékairól a már említett Schweitzer
Lesens noch nicht ganz kundigen Gemeindemitglie „Deutsche und Französische Orgelbaukunst und Or
dern Zeit zu geben, sich die neue Zeile vorher durch
gelkunst“ (Breitkopf u. Härtel 1906) cimü könyvé
zulesen. denn im 17. und 18. Jahrhundert gab es
nek 46. lapján: „ . . . Es w ird bei uns kaum mehr
meines Wissens keine Orgel-Choralbiicher m it Zeilen und so ausschliesslich Bach gespielt, als in manchen
zwischenspielen. Diese den Choral in Misskredit Pariser Kirchen. W ährend des Offertoriums zu Notrebringende Errungenschaft w ar dem 19. Jahrhundert
Dame zieht Bachs Choralvorspiel über „ 0 Mensch,
Vorbehalten“ — Ime, a XIX. század általános mű bewein' dein' Sünde gross“ durch die mächtigen H al
vészeti dekadenciájának egyik szimptomájal
len der K athedrale. — A N agy Lajos-féle előjátékgyűjtem ény helyett vegyük h át elő a nagy Bachot
W alter Fischer, a berlini Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche orgonistája s a Hochschule für Musik
s tanuljuk meg a francia katholikus orgonistáktól,
tanára „Die Entw icklung des Choralvorspiels bei miképpen kell szeretnünk a mi lutheránus Bankun
Joh. Seb. Bach“ ('Kirchenmus. Archiv, Heft 9) cimü
kat.
müvének 32. lapján igy nyilatkozik a verssor-közjá
A Nagy Lajos korálköny vének hibája még —
tékról: „W ir achten . . . auf die uns jetzt völlig über ami ugyan az összes korálköny vek 99%-ának is hi
flüssig, ja geschmacklos erscheinenden Zeilen bája — hogy a korálok harmonizálása nem az orgozwischenspiele“ .
naszerüség, hanem a vegyeskarszerüség szempont
K arl Balthasar lelkész Ammendorf-Halle-btan jából történt. Be kellene már egyszer látnunk, hogy
„Grundsätze und Richtlinien für den musikalischen nem mindegy az, ha valam it orgonára vagy vegyesTeil des evangelischen Gottesdienstes“ (Kirchenmus. k arra irunk-e le. Vegyeskari letét leorgonálása so
Archiv, Heft 21) cimü könyvének 12. lap ján szintén ványul, vérszegényen hat még Tuttiban is! Ily letét
elitélöleg
nyilatkozik
a
verssor-közjátékokról: mellett az orgona nem töltheti be azon hivatását,
,. . . . Zeilenzwiscbenspiele, wie sie z. B. bis in die hogy a gyülekezeti éneket (Gemeindegesang) vezesse.
80er Jahre in Reuss noch üblich waren, sind mit Mert igenis, az orgonának nem kisérnie kell a ko
Recht wohl überall abgetan; leibhaftige Typen einer ráit, hanem vezetni! Az orgonista a gyülekezet hiva
rationalistisch-passiven, ebenso kurzatm igen als sess talos zenei szakembere, legyen hát zenei pásztora is
haften Generation ! . . .“
az éneklő nyájnak. Tehát olyan korál-letétre volna
íme a kritikája azoknak a verssorok közötti szükségünk, mely az orgona természetével megegye
közjátékoknak, melyeknek Pazár István u r oly lel zik, azaz amely anyagszerü. Sajnos, alig látni ily
kes hive. T ehát a N agy Lajos-féle korálkönyv m ár korálköny vet. Mintát azonban annál jobbat találha
ezért sem jó és nem korszerű, eltekintve még más, tunk. Elsősorban Bach-nk1. Nézzük csak meg orgonaalább tárgyalandó okból is.
müveinek (Peters) V. kötetében, miképen vezeti be
Egészen m ásként állunk azonban az egyes „Christ, der du bist der helle T ag“ fölötti variációit.
versszakok közötti közjátékokkal. Ezek feltétlen Ez a bevezetés szolgáljon m intaképül a korái helyes
szükségesek, nemcsak azért, hogy a gyülekezetnek játszására. Látszólag nincs is pontosan megszámlál
egy kis pihenést nyújtsunk, hanem azért is, m ert ez ható szólamusága. Hol több, hol kevesebb a szólam.
által a korái mint körülhatárolt zenei müforma preg De úgy van megcsinálva, hogy „hangzik" is az or
nánsabban válik ki. Azonban nem szabad ezeknek gonán! Ilyen letéttel lehet a gyülekezet énekét ve
hosszúra nyulniok. Balthasar fent em lített müve zetni! Másik nagyszerű példa, ugyancsak e kötetben,
13. lapján erre vonatkozólag ezt m ondja: „ . . . N i e az „O Gott, du frommer Gott“ fölötti variációnak
mehr als ein paar Akkorde vor einer einzelnen téma-exponálása. Mendelssohn is kiváló példát ha-
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g y o tt rán k a k orái an y a g sze rü o rg o n á lá sá ra V I. or
g o n a szo n á tá já n a k az elején (V a ter u nser im H im m el
reich ).
M in d ezek et ö ssz e fo g la lv a é s á tg o n d o lv a m e g 
á lla p íth a t ju k , h o g y a so r k ö z já ték e g y ó sd i, id e jé tm ulta, Ízléstelen cop f, h o g y k o r á le lő já té k o k a t e ls ő 
sorb an a n a g y m esterek m ü v e ib ő l m eritsü n k , s h o g y
a k o rá it n e v e g y e sk a r i le té tb ő l org o n á i ju k . A N a g y
L a jo s-féle k o rá lk ö n y v p e d ig e három sz e m p o n t e g y i
k én ek sem felel m eg.
A m i a k á n to rk ép zé st, h ely e seb b e n m o n d v a or
g o n ista k é p z ést, illeti, a z t csa k e g y m ódon tu d h a tju k
m agasabb n ív ó ra em eln i, m ég p e d ig ú g y , h o g y a k ik
a ta n ító k ép ző b en
o r g o n ista k é p z é st is ó h a jta n a k ,
a z o k csa k e g y b izo n y o s zen ei fe lv é te li v iz s g a sz ű r ő 
jé n k ere sz tü l v é te s s e n e k fel. A z ily e n fe lv é te li v iz s
g á n a zen e a la p elem ein ek ism erte é s b iz o n y o s fokú
(2— 3 é v a la tt elsa já títh a tó ) z o n g o ra tu d á s k ö v e te lte ssé k .
• •MMtMM* • • • • • • • • • • • • • • • • • • «MM» »MM» •••» •• MM»«

EGYHÁZI ÉLET.
I Kardos Béla, Nagykürtösnek fiatal, kiváló és ritka
tehetségekkel megáldott papja, hirtelen, váratlanul, né
hány napi szenvedés után, meghalt. Felesége, három ár
vája, szülői, halasé agy armati lelkész testvérünk és gyü
lekezete gyászolja a jó férjet, gondos apát, szerető fiút,
testvért és lelkipásztort. Emlékét áldjuk.
f Beretvás PáL A kecskeméti egyház benne páratlan
buzgalmu fögondnokát és egyháztanácsosat temette o
hó 24*én. Egyike volt azon keveseknek, aki óriási elfog
laltsága mellett mindig talált időt és alkalmat, hogy egy
házán segitsen, azért önzetlenül, de áldozatrakész kézzel
dolgozzék. Áldás legyen emlékezetén.
Ami a lényegen nem változtat. A jezsuita rend ró
mai generálisa fölmentette P. Somogyi Jenőt, a magyarországi jezsuita rend tartományföuökét állásától és he
lyére P. Csávossy Elemért nevezte ki. Ez a jezsuiták ma
gyarországi restaurációé törekvésein nem fog enyhíteni.
Sőt! ismerve a kinevezett megalkuvást sohasem ismert
lényét, a modern inkvizíció fokozását jelenti a kinevezés.
Újabb ok arra, hogy résen keU lennünk!
Magyar katholikus nagygyűlés lesz október 12—14-én
Budapesten. Miként az eddigieket, úgy ezt is az Orsz.
Kath. Szövetség rendezi Az eucharisztikus körmenet sem
fog hiányozni, melyet Csernoch biboros-hercegprimás fog
vezetni. — Mikor ébredünk rá már mi is ilyen országos
nagygyűlés rendezésének szükségére? Beszélnivalónk
volna nekünk is sok. De meg a mi eucharisztiánk is meg
érdemelné, hogy felmutassuk ország-világ előtt, annak
bizonyítására, hogy vannak nem róm. kath. magyarok is.
A dunántúli ref. püspökválasztás. A Németh István
püspök elhunytával megüresedett püspöki állásra beér
kezett szavazatokat 19-én bontotta fel az ezzel megbízott
bizottság. A 216 érvényes szavazatból dr. Antal Géza
egyházkerületi főjegyzőre 95, Czeglédi Sándor győri lel
készre 58, Kiss József pápai lelkész-esperesre 32 és Med*
gyaszay Vince lepsényi lelkészre 31 szavazat esett. Mi
után abszolút többséget egyik jelölt sem kapott, az egy
házi törvények értelmében a bizottság dr. Antal Géza és
Czeglédi Sándor közt elrendelte a pótszavazást. A pót
szavazás határnapja október 15-e.

__________
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A deáktéri ev. leányegylet vasárnapi iskolái már dol
goznak és pedig: a deáktéri polgári iskolában minden
vasárnap d. e. 10—11, az Üllöi-uti imaházban és a Gyar
mat-utcaiban (norvég) 9—10-ig. Ezek az iskolák ifjúsá
gunkat és gyermekeinket várják. A leányegylet minden
kedden este 6 órakor tartja bibliaóráját a deáktéri isko*
Iában.
A Protestáns Árvaházi Képes Naptár félszázados em
lékünnep! száma. A „Protestáns Arvaházi Képes Naptár*1
a jövő évben ötvenedik évfolyamába lép. A félszázados
jubiláris szám, a Naptár szép múltjához hivon, Lampérth
Géza, a kiváló író és költő, a Petőfi Társaság tagjának
avatott szerkesztésében, rendkívül gazdag, értékes és ér
dekes tartalommal jelenik meg s a jövő évi naptáriroda
lomnak valóságos meglepetése lesz. Első cikkében a Nap
tárnak a budapesti Protestáns Arvahuzzal, melynek ne
mes emberbaráti céljait kezdettől fogva szolgálja, szoro
san összeforrt múltjára vet a szerkesztő érdekes vissza
pillantást s kegyelettel emlékszik a már elhunyt nagy
nevű első szerkesztőkről: Farkas Józsefről, Győry Vil
mosról, Kenessey Béláról, akiket később is országos ne
vek követtek a szerkesztésben, mint Szabolcsba Mihály,
Raffay Sándor. Az Árvaházról s annak szintén félszáza
dós áldásos működését ünneplő érdemes igazgatójáról:
Brocskó Lajosról; majd a halhatatlan regényíró Jókai
Mór születésének százados évfordulójáról; a közelmúlt
ban elhunyt Pap-Váry Elemérnéről, a „Magyar Hiszek
egy“ költőjéről; Könyves Tóth Kálmán debreceni lel
kész-íróról; továbbá Vilma holland királynő jubileumá
ról s Hollandiáról; a vitézzé avatott protestáns lelkészek
ről stb. hoz a Naptár cikkeken és képeket. — Szépiro
dalmi és ismeretterjesztő része is gazdag és változatos.
Cikkekéi, elbeszéléseket, költeményeket írtak bele: Bo
dor Aladár, Brocskó Lajos, Győry Lóránt, Lukácsy
Imre, Medgyaezay Vince, Móricz Pál Muraközy Gyula,
Nagy Vince, (Sallói) Pagonyi Piroska, Pmzsina Pá!,
V. Sipos Ida, Szávay Gyula, Szigethy Ferenc, Szűcs Jó
zsef. dr. Than Lóránt, Vidor Marcell. — A már eddig is
közkedvek „Éidekes és hasznos tudnivalók“ és ,.A gyer
mekeknek“ című állandó rovatokhoz most egy újabb Is
járul: „Emlékezzünk régiekről“ címmel, amely protes
táns elődeink küzdelmes múltjából hoz éTdekes és hitépitő megemlékezéseiket, képeket. — Naptárunk elsősor
ban protestáns ntpllnk számára készül, de irodalmi szín
vonalon álló közleményeit, képeit s elsőrangú kiállításit
minden rendű és rangú olvasó élvezheti s amelynek jö
vedelmében Protestáns Arvaházunk is részesül, bizalom
mal ajánljuk szives figyelmébe. Kapható Kókai-cégnél
Budapesten.
A Prot. Diákmenza, mely az elmúlt évben 150 egyet,
hallgatónak adott nagyon jó élelmezési, ez évben is meg
kezdte áldott tevékenységét. Ez évben az étkezésre
260-nál több hallgatót vett fel. Napi 8000 koronáért adja
az étkezést. Ez az összeg természetesen nem fedezi a
költségeket. Szükség van tehát ez évben is arra, hogy
jótevő lelkek támogassák. Ajánljuk ezt az ügyet is In
veink áldozatkészségébe. Az eddigi gyűjtés ercldményét
a következőkben nyugtázzuk:
Nemzeti Hitelintézet
1.000. 000, Szászy Béláné gyűjtése 1,000.000, Czeglédi ref.
Nőegylet 1.000.000, Kultuszminisztérium 3,000.000, Hód
mezővásárhelyi ref. Nőegylet 500.000, dr. Ravasz Lászlőné gyüjtőivén 110.000, Hajós Ivánná gyűjtése 475.000,
dr. Rorák Imréné gyűjtése 536.000, M. Ag. Ev. Egyete
mes Egyház 500.000, Jalsovitzky Sándor és fia Károly
800.000, Konkoly Thegel Kálmán 50.000, Névtelein ada
kozó Budai előfizető Ravasz László kezeihez 60.000, Bi-
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berauer Richárd és neje 100.000, Szászy Béláné 200.000,
Sólyom Andrásné 50.000, dr. HeinTich Anrtón 100.000,
Szászy Lajos 100.000, Hegyeshalmi Lajosné 50.000,
Heinrich Gyula 50.000, Görgey Istvámné 100.000, dr.
Vámossy Lóránt 100.000, Vámassy Károly 100.000, dr.
Szászy István 100.000, dr. Fáy Áladéra é gyűjtése
200.000, Dárday Ede 670.000, dr. Révész Kálmán
100.000, dr. Nagy Sándor gyűjtése: dr. Vecseri Sándor
160.000, Margalits Andor 300.000, Bekő Ferenc 100.000,
dr. Matolay 10.000, K. Nagy Sándor 32.400, Detrich Jó 
zsef 100.000, Mátéffy László 100.000, Kádár Árpád
100.000, Mezei Imre 50.000, Menning Antal 50.000, Ko
váié Jenő 25.000, dr. Wellisch István 30.000, Ref. Egy
ház 100.000, Böszörményi Jenő 10.000, Sebestyén Béla
10.000, Fáy Aladárné gyűjtése: Ribáry Dámielné 100.00Ü,
Fáy Aladár 50 000, Vigyázó Ferenc 200.000, Csengey
Gyula 10C.0O0, Okoldcsányi Zoltán 100.000, K. Virágú
Andorné 100.000, Ifj. Fáy Aladár 50.000, dr. Kovács
Józselfné 200.000, Sz/trokay Istvánná 100.000, Unitárius
egyház 100 svájci frank, „Egy biró“ Ravasz László ke
zeihez 500.000, Deák Károly 1,000.000. Az adományokat
dr. Raffay Sándomé ev. püspök neje címére kérjük
IV., Deák-tér 4. szám alá.
Palesztina lakossága. E lakosság az 1922. angol népszámlálás szerint mindössze 757.181, amelyből 598.339
mohamedánul, 83.957 zsidó, 73.024 keresztyén és 1862
hindu vallásu. A mohmedánusok 4 felekezetre oszlanak,
amelyből az orthodox szunniták 590.890 lélekkel a több
séget alkotják. A keresztyének 15 vallásfelekezetre
oszlanak. Ezek között 33.369 görögkeleti, 14.245 római
kath. és 11.191 egyesült gör. kat.h. vallásu. A szunni
ták tehát teszik az összlakosság 8, a zsidók 11 s a ke
resztyének 10 százalékát. Az 1 százalék a többi moha
medán felekezet és a két indiai vallás (hindu és sitik)
között oszlik meg. A Szentföld három legnagyobb vá
rosa: Jeruzsálem 62, Jaffa 47 és Haifa 24 ezer lakossal.
Magában Jeruzsálemben 33.971 a zsidó, 14.699 a keresz
tyén és 13.411 a mohamedán lakos. Palesztinában an
golok, amerikaiak, franciák és dánok nagyobb mérvű
ásatásokat végeznek. Nyomában vannak Herodes vár
osházának, Samariában Saul király palotájának, to
vábbá a régi Dávid városának és Brandenburg német
szaktudós becslése szerint ,Hussey angol nő nagyszerű
fáradozásának: Krisztus valódi sírhelyének a városon
kívül, vagyis nem azon a helyen, ahol ma a széntsirtemplom emelkedik és Krisztus mai állítólagos sírja
látható. Az ásatásoknak fontosabb eredményeire van
még kilátásunk. Csak már a német tudományos buz
galom is megindulhatna a Szentföld kutatása terén.
Elrettentő példa. Budapesten történt, hogy egyik
vegyesházasságban élő hittestvérünk róm. kath.-nak szü
letett gyermekét megkeresztelni vitte a .fővárosi templo
mok egyikébe. Miután a kereszitelést megelőzőleg be kel
lett vallania, hogy ev. vallásu feleségével csak polgári
házasságot kötött, mert annak idején ez a megoldás fe
lelt meg legjobban mindkét fél vallási öntudatának, a
plébános a gyermeket csak törvénytelennek volt haj
landó beírni. A katholikus fél természetesen tiltakozott
ezen becsületet, de törvényt is .sértő minősítés ellen. Am
eredménytelenül. Erre a katholikus fél nyomban beje
lentette, hogy a róm. kath. egyházból kilép és felesége
vallására fog áttérni nem is annyira a gyermeke kánonjogi törvényessége érdekében, mint inkább azért, mert
nem akar egy percig sem olyan magát egyedül magyar
nak tartott egyházba tartozni, mely Magyarország tör
vényeit büntetlenül semmibe veszi. Ez az eset kommen
tárra nem szorul, de követendő. Itt említjük meg, hogy
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a fővárosi szegényházban állandó a panasz, hogy az apá
cák a pTot. benlakók számára nem hivatnak prot. papot.
Az utolsó kenettel láttatják el haldoklóinkat és bete
geinket. Hol vagyunk? Magyarországon?! . . . De az is
tény, hogy a kórházak grátisz-halottjait, ha hozzátarto
zója nincs, a kórházi lelkész temeti. Miután a fővárosnak
csak pápista vallásu kórházi papjai vannak (nekünk
protestánsoknak még csak kedvezményes villamosjegyet
sem ad kórházi és temetői szolgálatunk ellátására), ma
gától értetődik, hogy halottainkat a pápisták tem etik. . .
Ennek a türhetetleb állapotnak mégis csak véget kellene
vetni!
Zászlót avat vasárnap d. u. 3 órakor a kispesti 87.
számú „Turul“ cserkészcsapat (az állami polgári iskola
tornatermében). A zászlóavatásra dr. Raffay Sánáoi
püspököt kérték fel, aiki azonban kénytelen volt ezt a
feladatot Kirchknopf G. dr.-ra áthárítani. A zászlóava
tást műsoros, szeretetvendégséggel kapcsolatos ünnepély
követi.
—
—
"
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
»MM«• • • • • • MM«« • • • • • • . . . . . .
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jANGSTER JOZSEFésFIA
orgona és harmóniumgyár Rt.

PÉCS.
Készít uj orgonákat es harmóniumokat a legtökéletesebb rend
szerben. Elvállalja orgonák át
építését légnyomatu csőrendszer
rel, teljes javításokat, tisztítá
sokat és hangolásokat.

Uj homlokzatsipokat a leg
rövidebb idő alatt készít.
• • • • • • M«M«MMM»«MM»•«•••

WALSER FERENCZ
'

A la p ítv a 1 9 5 $ . évben«

T ű zoltási sz e r e k é s sz iv a tty ú k
g y á ra , h a ra n g - é s fém öntőde
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 —3 6 . sz.
Villamos megálló : Váci-ut. Lang gépgyár.
Gyárt: Templomharango*
kát, összhangzó harangzatokat a legfinomabb
harangfémötvözetből,
tiszta csengésű, előre
megállapított szavatolt
uj hangokkal: harang
szerelvényeket
forgat
ható vaskoronával szak
szerű kivitelben,
harangállványokat hen
gerelt vasból, szabadonálló, valamint fekvő
elrendezéssel.
Telefon: Budapest 95—50. Sürgönyeim: W a l s e r - gyá
Lomb-utca Budapest.

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

X. évfo ly am .

B u d ap est, 1924. o k tó b e r 5.

31. sz á m .
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Alapított!: Dr. RAFFAY SÁNDOR

B u d ap est, IV., D eák -tér 4 . sz.

p l.p S k ,

Kiadja : A LUTHER-SZŐVETSÉG.
Sxerlceaztésért fe le lő t:
Megjelenik Julius és augusztus hónapok
D r.KIR C IIKIV OPF GUSZTÁV
kivételével vasárnaponkint.

Kol. 2 , 6 - 7 .
Amiképen vettétek az Ur Krisztus Jézust, azonképen járjatok is őbenne. Meggyökerezvén és
felépülvén őbenne és megerősülvén a hitben,
amiképen taníttattatok, bővőlködvén abban há-

Lutheri ig é k
Nincs, legalább az én számomra, nincs drá
gább kincs, m int Istennek az az igéje, m elyet elém
vetett. Aki ezt bírja és őrzi, mindenkor örvendjen
és bizakodjék. Csak arra vigyázzon, hogy ebbe az
igébe ne keverjen sem ö, sem más Isten nélküli
igéket. Mert az. aki erre nem vigyáz és nem ügyel,
ha ma nem is, de talán már holnap kétségek közé
jut é s akkor semmije sincs, ami öt megvigasztalná
és fölemelné. Már pedig nincs szomorúbb látvány,
mint látni egy embert, aki összeroppant, mert nem
vo lt hite, mert nem volt. ami megbátoritsa. Ezért
mondja a 119. Zsoltár 21. verse: „Megdorgálod a
kevélyeket és megátkozottak, akik a te parancso
latodtól eltávolodtak.“

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

Á llítsuk h ely re a z ö s s z h a n g o t é s
b izto sítsu k a z eg y h á z b elb ék éjét
(Zsigmondy Jenő dr. egyházkerületi felügyelő meg
nyitó beszédéből.)
. . . Közigazgatásunk legfontosabb szervei közé
tartoznak közgyűléseink és habár különféle okokból
a presbiteriális rendszernek vagyok is hivő, még sem
volnék hajlandó lemondani a közgyűlések intézmé
nyéről, mert főleg ezekben látom az egyházi közér
dekeket biztositó garanciákat. Az egyházi közigaz
gatásnak súlypontja az egyes egyházközségekben
fekszik és az az egyházközség, amelyben a közigaz
gatás kifogástalanul működik, a fejlődésnek és felvi
rágzásnak legbiztosabb előfeltételei felett rendelke
zik. Azonban ugyancsak az egyházközségek közigaz
gatása van leginkább kitéve annak a veszélynek,
hogy helytelen mederbe sodortassék, amennyiben
igen gyakran az egyházközségek belső ügyeinek in
tézésénél egyéni érdekek, személyiek és pénzügyiek
egyaránt, érvényesülnek és annál könnyebben érvé

Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorona
Egyes szám ára: 20 aranyfillér.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

nyesülhetnek, mert úgy a presbitérium, mint a köz
gyűlés tagjai rokonsági, sógorsági vagy jóbaráti v i
szonyban állanak egymással. Ily személyes tekinte
tek már kevésbé érvényesülnek az esperességi köz
gyűléseken, de teljesen ki vannak zárva a kerületi
és egyetemes közgyűléseken, amelyeken a határoza
tok hozatalánál kizárólag objekcio, az egyházközsé
gek javát szem előtt tartó indokok az irányadók.
Sajnosán tapasztaltam, hogy az egyházközségek,
ben a belbékét a legtőlib esetben az egyházközség
tagjai és elöljárósága és a lelkész között előállott és
mindinkább elmérgesedett ellentétek zavarják meg.
Már pedig ott, ahol ily ellentétek felmerülnek, az egy
háztagok az elöljáróság és lelkészeknek az egyház ér
dekeit előmozdító egyetértő áldásos működése mái
a priori ki van zárva. Nem kutatom, hogy kiben rej
lik ily áldatlan állapotok előidézésének oka, de hi
vatalos állásomból kifolyólag megállapíthattam, hogy
majd az egyik, majd a másik részen keresendő a
hibás. Mégis, véleményem szerint, elsősorban a lel
készektől és a gyülekezetek vezető embereitől volna
elvárható, hogy ők találják meg és ők egyengessék
a kiengesztelés és kibékülés útját, mert magasabb in
telligenciájuk folytán, az ő módjukban áll a vezeté
sükre bízott nyáj lelkületére hatni, azt felvilágosí
tani, esetleges helytelen felfogását megváltoztatni,
másrészről saját inaguktartásóból mindazt kiküszö
bölni, ami az ogyháztagok elégedetlenségét idézhetné
elő. Ezért kérve-kérem lelkészeinket és az egyház
községek világi elöljáróit, hogy ténykedéseikben
mindig és kizárólag a gondozásukra bízott gyüleke
zet javát tartsák szemük előtt. Ne vezettessék ma
gukat emberi gyengeség és szenvedély által, hanem
tetteikben és elhatározásaikban nyilatkozzék meg ma
gasaid) intelligenciájuk, papi méltóságuk és a krisz
tusi szeretet, mely az ellentétek elsimítását tartja leg
főbb és legszentebb feladatának. Ha ily irányban
fognak működni, ha ily szellemben fogják tevékeny
ségüket egyházközségeik érdekében érvényesíteni,
úgy meggyőződésem szerint a bajok meg fognak
szűnni és az egyháztagok panaszai el fognak némulni
és helyre fog állani az összhang, amely az egyház
belbékéjét biztosítja és a legáldásosabb gyümölcsöket
termi . . .
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A Tiszai egyházkerület közgyűlése
A magyarországi ev. egyház egyik legnagyobb,
ma, a trianoni országölés óta legkisebb, mindössze
15 egyházközséget magába foglaló, Tiszai egyházke
rület, f. hó 16-án és 17-én tarto ta évi rendes közgyű
lését Nyíregyházán, dr. Zelenka Lajos kúriai biró,
kir. törvényszéki elnök, egyházkerületi felügyelő és
Geduly Henrik püspök elnöklete mellett.
A közgyűlésen m egjelentek az egyházkerület
nek megmaradt kiválóságai közül: a hegyaljai és
tiszavidéki egyházmegyék elnökségei, Nemes Károly
és Dómján Elek esperesek, Lichtenstein László és
dr. Händel Vilmos egyházmegyei felügyelők, dr. Mikler Károly egyházkerületi főjegyző, ny. jogakadém iai
dékán, dr. Galánffy János, dr. H orvay Róbert, dr.
Bruckner Győző jogakadém iai dékán, Draskóczy La
jos ny. theol. akadémiai igazgató, dr. Maurer László,
dr. Bencs Kálmán korm ányfőtanácsos, polgármester,
íőgimnáziumi felügyelő, P aulik János egyházkerületi
egyházi főjegyző, dr. Obetkó Dezső és dr. Schnel
ler K ároly jog-akadémiai tanárok, Szohor Pál, N yír
egyháza városának főjegyzője, az egyházközségek
lelkészei és felügyelői, középiskoláink igazgatói és
felügyelői, Nyíregyháza ev. egyházi és iskolai életé
nek számos reprezentánsa.
A közgyűlés első n apja a különféle bizottságok
ülésezéseivel telt el, melyeken a második nap programm ját készítették elő. A délután folyamán a k e 
rületi lelkészegyesület ülése és a szokásos gyám inté
zeti istentisztelet folyt le, mely utóbbin Turóczy Zol
tán, ózdi lelkész mondott beszédet.
A közgyűlés tulaj dónk épeni napja szeptember
17-én reggeli áhítattal kezdődött. Dr. Zelenka L.
egyházkerületi felügyelő nyitotta meg. Beszédében a
következő nagyfontosságu gondolatokkal foglalko
zott:
Csonka országunk súlyos helyzete folytán létre
jö tt kivételes törvények s az ezek alapján kiadott
egyes kormányberendezések nem egy esetben súlyos
bonyodalmak okozói, belevágnak az ev. egyház féltve
őrzött autonóm iájába, alkalm asak a felekezetek k ö 
zötti egyensúly felbontására, anyagi vonatkozásban
pedig egyenesen veszélyeztetik az ev. egyház szer
ves intézményeit, sőt m egbénitják az ev. egyház
szerveinek funkcionálását is. Ennek következtében
a magyarországi prot. egyházaiénak haladéktalanul
be kell rendezkedniük annak közeli lehetőségére, am i
dőn az állam külön válik az egyháztól.
Ennek a lehetőségnek súlyos következményeit
csak az 1848 : XX. t.-c. végrehajtása akadályoz
hatná meg, mely által minden prot. gyülekezet s m a
gasabb szervet képező egyházkerület és egyetem is
a földbirtokreform révén olyan tőkéhez jutna, hogy
annak felhasználásával, a hívek súlyosabb megadóz
tatása nélkül is képes lenne életerős tevékenység ki
fejtésére.
Különös nyom atékkai m utatott rá az egységes
keresztyén front m egalkotásának szükségességére,
mert csak ezáltal látja biztosítottnak a történelmi ala
pokon berendezett nemzeti állam további fenmaradását. Addig, amig a lélekhalászás s a felekezeti kér
dés kíméletlen kiélezése tart, kedvező eredmény e
téren nem várható. De örömmel állapítja meg, hogy
a két prot. egyház között ez a közös célokra való
törekvés kedvező.
Az ev. egyház saját feladatainak komlokterében
az uj egyházi Alkotmány m egalkotása áll. A zsinattartásra vonatkozólag azonban nincs meg a kellő
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egyetértés. Nagy tábor vitatja azt, hogy a mai m eg
csonkított nemzeti egyházi élet nem alkalmas ilyen
korszakalkotó reformok megteremtésére, ő maga is
osztja azt a nézetet, hogy addig, mig az állam és egy
ház közötti viszony véglegesen nem tisztázódik, el
kell halasztani a zsinattartás idejét. Van erre az
időre is elegendő tennivalója az ev. egyházaknak.
Erre a közös munkára azzal hívja fel a közgyű
lés utján az ev. egyházi élet minden tagját, hogy te
remtsenek egy egységes közszellemet, mely az eszme
értékét mérlegeli csupán s nem azt, hogy kitől szár
mazik, vagy ki hajtja azt végre s hogy vájjon ennek
a munkának gyümölcsét már mi is, vagy csak a késő
unokák élvezik. Olyan közszellemet kell terem te
nünk, mely mindenkor elvi alapokon áll, működik,
ha kell, harcol, de mindenkor nyilt színen és nemes
eszközökkel. Helyre kell állítani azt a közszellemet,
mely kiveti soraiból a javithatatlan megátalkodottat,
de viszont megbocsát a jóhiszemű tévedőnek, sőt a
megtérő bűnösnek is.
Az egyházkerületi felügyelőnek nagy tetszéssel
fogadott beszéde után, miután a közgyűlés is meg
alakult, Geduly Henrik püspök terjesztette elő évi
jelentését.
A püspök, mielőtt a szorosan vett egyházi termé
szetű jelentése előterjesztésébe fogott volna, kedves
kötelességet teljesített azáltal, hogy megemlékezett
Nyíregyháza város százéves jubiláns ünnepségeiről,
helyesebben a város örökváltságáról s ezzel kapcso
latban váz ev. egyházközség itteni megalakításáról,
fejlődéséről, küzdelmeiről. A jelentés ezen részének
m eghallgatása után az egyházkerület közgyűlése
Nyíregyháza város iránti meleg érdeklődésének kíván
kifejezést adni azáltal, hogy a várost az örömnapok
alkalm ával jegyzőkönyvi kivonatban üdvözli s to 
vábbi fejlődésére Isten áldását kéri.
Rátérve a részletes jelentésre, a püspök minde
nekelőtt rátér az elmúlt év egyik legfontosabb ese
ményére: az ev. theol. fakultásra, melyben az ev.
egyházegyetem több évtizedes törekvése nyert meg
oldást. A fakultás a pécsi tudományegyetembe kap
csolódott be, de Sopronban nyert elhelyezést. Ezzel
kapcsolatban hálásan fogadja a közgyűlés Mikecz
István alispán nemesszivüségének azon megnyiltkozását, mellyel négy szabolcsi ev. theológus részére
havi 60—80 kg. búza segély utalt ki.
Kedvező fordulat következett be a jogakadémia
fentartása körül is, amennyiben éppen a jelen köz
gyűlés előtti napok egyikén értesült a püspök a
Nyíregyházán időző belügyminisztertől, hogy az egy
házkerület és Miskolc városa között a jogakadémia
fentartása tárgyában létrejött szerződést a kormány
képviselője már aláírta.
Az Eperjesről Miskolcra áthelyezett tanítóképző
intézet elhelyezése azonban, az illetékes tényezők
minden jóindulata mellett, még mindig nincs véglege
sen biztosítva, aminek oka főleg a súlyos lakásviszo
nyokban keresendő.
Az egyházkerület anyagi viszonyaira, illetve az
államsegélyekre vonatkozólag sajnálattal állapítja
meg a püspök, hogy a békében biztosított összegnek
csak egy századrészét kapja a kerület, a lelkészi kon
gnia csak egytizedét folyósítja a kormány, s mig a
középiskolákat és egyházközségeket arra kényszeríti,
hogy a tanárok és tanítók illetményeit a fentartó
aranyparitásban folyósítsa, addig maga a békében
törvényhozásilag biztosított állami fizetéskiegészités
összegét jóval az aranyparitás alatt fizetik ki.
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Hosszasan foglalkozik a jelentés a belmissziúi
kérdéssel, az egyháznak a többi egyházhoz való v i
szonyával, az egyházat ért öröm- és fájdalomteljes
eseményeivel s a kerület nuilt évi közigazgatásának
főbb eseményeivel.
A közgyűlés nagy tetszéssel fogadta a püspök
nagy gonddal kidolgozott és az egyházi élet minden
ágára kiterjedő jelentését és javaslatait elfogadta.
Tizenegy órakor a közgyűlést az elnökség félbe
szakította, hogy eleget tegyen az ev. Leányegylet
meghívásának, mely villásreggelivel vendégelte meg
a közgyűlési tagokat. A féltizenkettökor folytatott
közgyűlés elintézett még több kisebb jelentőségű
ügyet. Ezzel egyideüleg lilé&ezett az egyházkerületi
törvényszék is.
Délben a Tisztviselő Otthonban táTsasebéd volt,
ahol számos pohárköszöntö hangzott el, melyek mind
egyike arról tanúskodott, hogy a fehér asztal mellett
is tudnak foglalkozni az élreállitottak egyházunk sok
bajával és azok megoldásával.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
B

Raffay Sándor dr. püspök övi jelentése
Zsigmondy Jenő dr., a bányakerület pátriárkafelügyelője 50 éves jubileumának méltó megün
neplése mellett, a bányakerület ez évi közgyűlésének
legnagyobb eseménye a püspöki jelentés előterjeszlése volt. A jelentés, melyet helyszűke miatt csak rö
vid kivonatban közölhetünk, beszédes bizonyítéka
annak, hogy a bányakerület püspöke az elmúlt közigazgatási évben heroikus munkát végzett. Figyelő
szemét nem kerülte el senuni, ami egyházunkat érdekli.
Keze ott nyugodott az ekeszarván, begy minél mé
lyebb legyen az a barázda, melybe Istenországa mag
vait vetni több, mint kötelesség. Helyén volt a szive,
mikor az érzés mély világából kellett szeretetet hozni
fel ebbe a közönnyel és szenvedéllyel harcoló világba.
És bölcs volt, ahol el kellett kerülnie az anyagiasko
dás áradatában mint veszélyesebben kiemelkedő
szcilláit a rosszakaratnak és karibdiszeit a belső ba
joknak.
A 13. zsoltárnak szavaival jellemezte találóan koíunkát, melyben valami csüggetegség üli meg a lelke
ket, amelyben a tanakodás, tépelödés, tanácstalanság
köde borong felettünk, s amelyben belső erőink lan
kadnak, híveinket valami érthetetlen közöny fogja el
és a pásztorokat meg vakarni tétlen elmélázás . . . De
ugyancsak a 13. zsoltárból veszi a kivezető útra eső
szövétnek fényét. Mert ez a fény az Urra eszméltet és
ö arra kényszerit, hogy „evangéliomi életünk tiszta
ságával, hitünk komolyságával, erkölcseink erejével,
munkánk diadalmas előretörésével mutassuk magun
kat szükségeseknek, nélkülözhetetleneknek“. Csak
ezen épülhet fel alkotó munkánk és az az egyházsze
retet, melytől sorsunk jobbrafordulását várhatjuk. Az
állam felé hiába fordulunk. Az államkormánytól és a
többi kér. egyháztól a mai közhangulat mellett nem
sok jót várhatunk. Az utóbbiak kíméletlenek, az
előbbi, amellett hogy az állambiztonság megszilárdí
tásával van még elfoglalva, sajnosán, meglepetésszerüleg olyan rendeletekkel halmoz el, melyek autonóm
jogainkat és életünk zavartalan fejlődését nemcsak
sértik, hanem ennek rovására a róm. kath. egyházzal
szemben elhanyagol.
Ennek illusztrálására felhozza a hadügyminiszter
azon rendeletét, mellyel tényleges szolgálatban levő
katonatiszteket az egyházi életben való szervezett
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munkálkodásból eltilt. — FelcmLiti a kardoskuti
esetet, ahol a város bérbevette iskolai célokra a pap
lakot és azt nem adja vissza immár 4. esztendeje,
minden közbevetés ellenére, rendeltetésének, mert a
közigazgatási hatóságok, népjóléti- és kultuszminisz
ter is mintha azt akarná, hogy ott lelkészünk ne le
hessen. — Eredménytelenül interveniált a lelkészek
államsegélye ügyében is, akik a kormány szűkkeblűsége folytán a tanárok és tanítók mögé kerültek. Sé
relmezi a vallástanárok és fogházi lelkészek díjazását
és középiskoláink mostoha államsegélyezését.
A középiskolák átminősítéséről szóló törvény
megalkotásánál is mellőzés érte egyházunkat, mert
jóformán meg se hallgattak. Sérelmes a tanítói fizeté
seknek aranykoronákban való megállapítása azért,
mert nélkülünk történik ez, tehát saját tanítóink ja
vadalmazásának megállapítása jogának megszünteté
sével.
Hátér a földbirtok rendezésére is. Érthetetlennek
tartja, hogy .,vannak egyházközségek, melyek az évi
adók és az illeték egyenértékek fizetésiének kötelezett
sége m iatt elmulasztják a lelkészi és tanitói állások
nak földdel való biztosításának ezt a kínálkozó mód
ját“. Javasolja, ismerve a kínálkozó alkalom kihasz
nálásától való félelem és aggályokat, hogy a kerület
keresse meg az egy. egyház utján a kormányt az elő
zetes tize élvek leszállítására és a földnek, az 1848 :
XX. t.-c. részleges törlesztése fejében. ellenszolgálta
tás nélküli átengedésre. „Ha ez ma egészében lehetsé
ges nem volna, akkor a megváltás összegét az egyház
kulturális és neinzetépitő szolgálatainak méltánylásá
val, de meg a kath. egyháznak a történelmi fejlődés
folyamán juttatott állami birtokok némi ellensúlyo
zása szempontjából is mérsékelje“.
A felekezetközi viszonyok romlásának oka is az
állam, mert tétlenül nézi a sajtóban és a templomok
ban és a közéletben nyíltan folyó felekezeti izgatást.
Nincs szava a protestánsok gunyolása ellen, sőt maga
is hajlik a Regnum Marianum kiépítése felé. — Kéri
a püspök „a róm. kath. társadalom józan és Krisztus
szellemét magában hordozó részét: tűrjük el egymást
szeretettel, éljünk egymás mellett békességgel, ha
másért nem. hát a megtaposott haza belső nyugal
máéit“.
Ezek után áttér belső életünk jellemzésére. Ez az
élet csendes volt, de mégis csak ébredést mutat.
örvendetes és korszakos jelentőségű oseménj
volt: a nagy pest megyei esperességuek három részre
való oszlása, ami „nem gyengülést, hanem erősödést
fog jelenteni, mert az ev. mindent átható erejének
megannyi uj tűzhelyei lesznek“ és méltó társai a régi
egyházmegyéknek, melyek mintha újulnának a bélmissziói munkában.
Megtudtuk a jelentésből, hogy Mende anyásult,
hogy Purgly főispán került a csanád-csongrádi, Tolnay Kornél a pesti egyházmegye felügyelői szi
kébe. Megtudtuk, hogy a tótkoinlósi Hrdlicska lel
kész helyére Jeszenszky János került, akinek le.lkületére jellemző, hogy jótevéssel kezdte működését.
Jegyzőkönyvi elismerést indítványoz a csákvári
gyülekezetbe távozott Csengődy Lajos dr., püspöki
másodlelkésznek a kerület szolgálatában teljesített
lelkes és fáradhatlan munkálkodásért.
Kitér a jelentés a „Sopronban megnyílt, de a
Fécsett székelő egyetembe szervesen belekapcsolt
theol. fakultásra, melynek megoldását nem igy gon
dolta. A többség akarata, a viszonyok nyomása
alatt, máskép döntött és én — jelenti ki a püspök
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— meghajoltam a döntés előtt. A dja Isten, hogy a
fakultás munkálkodása ne az én aggodalmaimat, ha
nem a fakultás sorsát eldöntők reménységét iga
zolja“.
Szól a jelentés a makói-, m ajd a mezőberényi
kánoni egyházlátogatásról, a szarvasi Tessedik ün
nepről és K ruttschnitt A., soltvadkerti lelkészesperes 40 éves papi jubileumáról.
A Luther-Szövetség megszervezésének szüksé
gességét különösen kiemeli a főpásztori jelentés,
mert ennek keretei minden belmissziói m unka elvég
zésére alkalmasok. — A sajtó tám ogatását kéri. A
cserkészet pártolását ajánlja.
Az ifjúság lelki nevelésének érdekében a jóltevők ünnepétől áldozatkészebb és hálásabb jövőt
vár.
A szarvasi tanítóképző ügyében megoldást
talál. Az árvák ügyét (Szarvason és Békéscsabán)
különösen a szivén hordja.
A lelkészi fizetések és hiványok rendezését sür
geti és életrevaló gyakorlati megoldást ajánl.
Kegyelettel adózik elhunyt papjaink emléké
nek: a nagykikindai Jeszenszkynek, a bényei Rieesánszkynak és a szarvasi Placskónak.
A főpásztor meleg szeretőiével köszönti a kidől
tek helyébe lépett uj lelkipásztorokat: a tótkomlósi
Jeszenszkyt, a Pilisre került Honéczyt, a Bényére
választott Doleschallt, a pusztaföldvári Szlancsikot
és a gyulai misszióban dolgozó Kemény Gábort.
Miután a nemes részvét hangján emlékezik a
dunántúli ref. volt püspökről, Németh Istvánról, azzal
fejezi be a nagy figyelemmel m eghallgatott és hálás
köszönettel, meg tiszteletteljes elismeréssel fogadott
jelentést: „bizalommal kérem a közgyűlés minden
tagját, egyházunk minden egyes tisztviselőjét és al
kalm azottját, hogy nem törődve sokat a körülöttünk
dúló és bennünket is ostromló bajok és visszásságok
özönével, nemes versengést kezdjünk egymással nem
az itélgetésben és gáncsolásban, hanem az alkotó
munkában, — hadd lássák meg egyházunk egész
életén, hogy itt mindenütt és mindenkiben az evan
gélium munkás ereje él és diadalm askodik“ .
Az ezen jelentéssel kapcsolatos intézkedések
ről, az egyházkerületi közgyűlés lefolyásáról követ
kező számunkban még visszatérünk.
( x)
Spezialitésok: foghúzás, togtömés, fogtisztitás. L apunk olva
sóinak °/o engedmény,
intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D en tist

.
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AUGUSZT Toronyóragy&r
KÁROLY
BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirályné-ut 51.
Vállal

uj

toronyórakészitést,

▼alamint javításokat szak
szerűen, lelküsmeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jó
karban tartása mérsékelt díja
zás mellett.
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A h am b u rgi k ik ötőb en
Irta: K u th y Dezső, egyet, misszionárius.
Neki a kikötő tarka képe érdekel most minket. Nem
a vitorlások és gőzösök, amelyek a kikötőben vesztegel
nek. Nem a benzin, gőz, avagy szél ereje által hajtott
kis és nagy hajók sokasága, amelyek fürgén, avagy lom
hán mozognak a nagy vizeken. Nem a méltóságteljesen
hömpölygő hullámok hátán sebesen to vasikló motorbir
kák és csolnakok. Nem is a színes embersokadalom.
amety a világ minden tájáról, mindenféle szinü, nyelvű
és vallásit népből verődött ott össze.
Mindez nagyon érdekes és exotikus látvány magyar
ember számára. Ámde a mi tekintetünk most nem ezekre
iiányul, hanem egy hosszú menetre, amely a Hamburgamerikai vonal csarnokaiból az Elbe-csatorna hidján át
a kikötő felé kanyarog. Férfiak és nők, gyermekek és.
aggastyánok. Mind-mind szótlanul, némán. Mindenkinek
bús a tekintete, gondbarázdás ,a homloka. A legtöbbnek
könny csillog a szemébiln.
Keservesen átesnek a hajóraszállást megelőző utolsó
tortúrán is. Aztán megindul velük a két hajócskavontatta gőzösóriás a kikötőből a nyílt óceán felé. Las
san, határozatlanul. Mintha utasainak szivevonaglása
nem engedné teljes gőzzel nekiindulni a nagy útnak,
amelynek irányát az első árbocra felvont amerikai lo
bogó jelzi. A hajózenekar rázendít a bucsudalra: „Nun
ade, du, mein lieb4 Heimatland“. És mire a fájdalmas
akkordokat eftnyeli a kikötő zaja és a hatalmas gőzös el
tűnik szemeink elől, a mi utasaink már teljés gőzzel f a 
ladnak az uj világ partjai, a bizonytalan jövendő felé.
Fejem felett- ezüstszárnyu sirályok repdesnek. Titok
zatos hangjuk, mintha a gaz megszállók által hazájuk
ból kiüldözött, szegény, hontalan, messze idegen világ
ban uj hazát kereső, bús magyar kivándorlókat siratná.
Könnyes .szemmel nézek utánuk ón is. Óh, mert én tu
dóim, mennyi fájdalmat, mennyi gondot, aggódást és fö
leimet visznek magukkal a lelkűkben. Súlya alatt csoda,
hogy el nem sülyed az óriás hajó. Tudom. Tudnom kell.
Hiszen a magyar evangélikus egyház azért küldött ki
a hamburgi kikötőbe, hogy ott a magyar ev. kivándorlók
ügyét tanulmányozzam és lelkigandozásukat megszel vezzein.
Erről a miinkámról szeretnék elmondani egyet-mást
e lap hasábjain az Evangélikusok Lapja olvasóközön
ségének.
Azon tizeinkét esztendő alatt, mióta Némethont Já
rom, átutaztam keresztül-kasul az egész országot, de ma
gyar felirást, hazánk külképviseleti hatóságait és egyegy magyar egyesület helyiségit leszámítva, ott még se
hol sem találtam. A hamburgi kivándorló-csarnokokban
azonban mindenütt ott a magyar felírás is. Ez mindjárt
meggyőzhetett arról, hogy igazuk volt azoknak, akik
egyházunk figyelmét a magyar kivándorlók lelki gondo
zására felhívták és egy magyar evang. lelkésznek e
munka ellátására leendő kiküldését sürgették.
Kétségtelein az, hogy — amint a magyar felírások is
mutatják — békeidőben is sok magyar kivándorló for
dult meg a hamburgi kikötőben. Épp oly bizonyos azon.
ban az is, hogy ma is sok fordul meg ott mindazon
megszorítások ellenére is, amelyekkel az Egyesült Álla
mok az odavaló bevándorlást megnehezítik. Ezt is a ma
gyar felírás igazolja. Azon idegennyelvü felírásokat
ugyanis, amelyek a háború után szükségtelenné váltak,
törölték.
Nem szabad szem elől tévesztenünk azon tényt,
hogy a kivándorlás okai a háború ellőtt mások voltak,

1924

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

mint ma, s hogy a kivándorló elem som ugyanaz ma,
mint a háború előtt volt. Anélkül, hogy általánosítani
akarnánk, úgy vélem, helyes az a megállapítás, hogy
a háborút megelőző időben inkább teljesen nincstelenek
é? olyan szegény emberek vándoroltak ki. akik úgy h:t
ték, hogy ott több a látható eredménye a munkának, to
vábbá kalandvágy-ók. nvugtalanvérüek adták a fejüket
kivándorlásra, nem is szólva azokról a munkakerülőkről,
akik odakint munka nélkül való megélhetésről, könnyű
meggazdagodásról ábrándoztak. Világod tcliát, bogy a
kivándorlás föoka akkor jórészt a ninestelenség, az em
berrel veleszületett elégedetlenség, a kalandvágy és öo
logkerülés voltak. Ma azonban, s ezt utam tapasztalatai
alapján pozitív tényként állapíthatom meg, a legértéke
sebb magvar elem hagyja el különösen a megszállt terü
leteket, meat épp ezeknek az eltávolítása érdeke a meg
szálló hatalomnak. Nem azért, mert elégedetlen, hanem,
mivel számára a helyzet tarthatatlan. Nem azért, mintha
semmije sem volna, hanem azért, mert fokvőségét és in
góságait pénzzé téve, menteni akarja a megszállók
túlkapásai által veszélyeztetett vagyonkájának romjait.
Nem azért, mintha kalandokra vágynék, hiszen elég volt
neki a háborúban a kalandokból. Nem is munkakerül's,
hanem égő munkavágy űzi el onnan, almi a magyar sza
mára nem nyílik munkaalkalom, oda, almi úgy remeit,
hogy rém az a jetszó: pusztuljon, aki magyar.
•MM* • ■•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • »MMI >MMt

K örü ln ézés a k órh ázak b an
Múlt -zámunkban ismertetett
„elrettenő
példa'1
sokaságával találkozhatunk, ha cgv kissé körülnézünk
kórházainkban e ha jólesik fáradhatatlannak lenni: isko
láinkban. felekezetközi intézményeinkben, fogházaink
ban. ha nyitott szemmel járunk az emberek között b jó
zan ésszel fel tudjuk fogni tapasztalatainkat — meg
döbbenve értjük meg a „pusztulunk-veszOnk“ szomorú
alapokait.
Komoly, egyházun kitt vezető szónokaink nyíltan
mondották több alkalommal, hogy .,a rúm. katholikusok
nak — az Ő szempontjuk szerint — igaowik van!“ Igen?
Hál nekünk mikor lesz igazunk? Húsz* -tétlenül immár
nem nézhetjük, hegvan húzzák koporsónkra a drága
anyaföldet . . .
Látom tisztán a helyzetet. Sehol annyi értékes köz
katona nem várja a parancsot, mint éppen nálunk. Min
denkit a heiyére! Mindenki ragadja magához az Evangé
lium fegyverzetét éd föl a sáncokra: „Győz az ige mind
örökké!" — amint Lutherunk mondja. Kórházaink a togeihanvagoltabbak, ottani tennivalónk valóban a legsür
gősebb. Tagadhatatlan az, hogy a szenvedő lélek a leg
könnyebben inegkörnyékezhető. . .
De hadd jöjjenek a tapasztalatok:
A napokban meghalt, nagy tekintélynek örvendő
Kubisch Emil. rákoskeresztúri igazgató-tanitót látogat
tam meg a Hangya-kórházban. Tanító édesapám jól»arátjának betegágyánál üldögéltem. Szórnám megjegy
zéseket fűztünk ev. egyházunk mulasztása miatt —
kórházi nemtörődömségünkhöz. Mint a „Hangyádnak 25
esztendőn át lelkes harcosa, annak kórházában feküdt
Budapesten, a Bakátsttéren. Szobatársai voltak: Sebes
tyén N. ref. lelkész a Dunántúlról, egy ref. vallásu
egyetemi hallgató és egy róm kath. kisgazda- Tekinte
tem a közös asztalon lévő olvasnivalókon akadt meg.
Oda viszem az en atyai jóbarátomhoz a jezsuiták által
irt és kiadott imádságon könyvet; hallhattam az egész
életén át bensőséges egyházi életet élő ember lelkének
keserű, nemtörődömségünk miatti kialkudásait, hogy
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kezdő emberekkel experimentálunk, nincs kórházi lel
készünk, akinek egy kis érzéke volna a betegségek fel
ismeréséhez és szive a betegekhez, lelke a vigasztalás
hoz . . . ö a ,,Hangyá“-ba jött és itt is apácák ápolják;
hát miért nem hoznak legalább neki diakonisszát. Sze
gény jó ember, hogy a másikat meg se lássa, magamhoz
vettem: a budapesti Szent Domonkos-rendi plébánia
egyházközségi tudósítóját. Szegény evangélikus betegek
ilyenekkel táplálják lelketekct; ez csak előkészület, az
tán egy homloksimogatús, egy párnaigazitás, lábadozás
hoz egy szeretetteljes kóré*», amit ápolónknak rendesen
meg szoktunk tenni. Meg ia teszik a legtöbben.
Ellátogatnak a kórház kápolnájába misére. És az
u tá n ? ... Tudjuk, nii következik. Felgyógyuláskor a lelkéezi hivatalivá jönnek egyesek. Isten csodája, hogy
csak egyesek és mondják: olyan hűségesen ápoltak, ked
vükért a Szent Antalhoz fóidultam . . Megsegített . . .
Fogadalmamat teljesítettem . . . Tudunk esetet, mikor a
haláloságyon téritettek át, sőt ezen funkciónál is orvo
sok asszisztáltak. Akik meggyógyultak, azok i<s megszok
ták a misére való járást . . .
De e szomorú esetnél a még szomorúbb tapasztala
taimat nem sorakoztatom fel. Csak még egyet, amikor
még az Ev. Szövetség megbízásából a vidéken gyűjtö
gettem evangélikusainkat össze, semmivel -sem tudtam
úgy hatni, mint a fővárosi lelki, szellemi és testi gon
dozással. Hogv ott is felkeressük ő k e t ... Aki csak egy
napig feküdt i« a Hókus-kórluizhan. a* megérti az én
aggodalmamat.
Kutisch bácsi Is megértette. Egy' hét múlva — Ígér
tem — hogy újból meglátogatom. Ne gyere! — mon
dotta. Holnapután hazamegyek, nem bírom tovább!
Gyere ki Keieszturra —• tarokkozni. Életben maradá
sához akkor még semmi kétség sem fért. És nála i» be
következett . . . Az utolsó pillanatban küldtek értem,
hogy urvacsoráztassam meg . . . Nem találtak rám az
iskolák tömegében. Máskor is tapasztaltam, hogy' a róm.
kath. ápolónak nem sürgős az ev. lélek vergődése. Tud
juk, könnyű a másik betegnek azt mondani: küldtünk,
de nem jönnek! Ne is akarjon ev. lelkészt, úgy sem
jönn ek . . . Nagyon el vannak foglalva . . .
itt a róni.
kath. lelkész, menjen misére . . . És a beteg saját egy
házát szidja — anélkül, hogy annak lelkészei megérde
melnék. Bendl főpénztáros mondotta egv alkalommal,
Hő lelkész van a fővárosban és 48.000 lélek. Helyes be
osztássá] a lelkészek raegethetnók híveiket! A tisztán látó,
gazdag tapasztala tu **nil**rnek én is igazat adok. A
helye» munkamegosztás és mindenkit a maga helyére
való állítás: csodával határos dolgokat eredményezhet.
De maradjunk kórházainknál. Hús vét körül az egyik
»tbészeti klinika mellett mentem el, melynek főorvos
igazgatója éppen ev. Fölnéztem az egyik kórterembe.
Vacsora után voltak a betegek s beszélgettek a legkü
lönbözőbb témákról, amikor érdeklődtem közöttük az
evangélikusok felől. Sorba mentem mindegjik ágyához.
Egyszer csak nagyon nvuj'ózkodik felém egy 14 éves
nek látszó fiúcska. Majd meg is mondja, hogy ö pápai
diák és református, de hát vau egy „becsületbeli adósL
sága“. legyek szives segiteni rajta . . . Megdöbbentem.
Már irt is? Már ebben a körben is? Betegen i s ? . . . De
nem! Nem kártya! Csak az apáca tegnap ado-tt egy
„A S zív ;-et, bár hiába mondta a szegény gyermek, hogy
nincs pénze, nem kell az újság, mégis otthagyta azzal,
hogy majd ha lesz, kifizeti. Engem pumpolt meg érte,
de „becsületbeli adósságát“ kiegyenlítette. Az apáca kér
désemre volt szives azt mondani: nem tudtam, hogy nem
keresztény; lia azonban elolvassa, nem árt az ő leikének
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gem. Keresztyén mivokunkról illő formában felvilágosí
tottam. Megköszönve szives fáradozását, tovább mentem.
A „becsületbeli adósság“ azonban sokáig marad meg
emlékezetemben. Szervezetlenségünk legpompásabb ki
fejezője . . . .
A múlt héten, szeptember 25-é,n Budakeszin voltam.
I.ujzika hugomal egy kisszebeni szanatóriumi ápoltat lá
togattunk meg. Elsorakoztatta előttem a neveket, az
evangélikusokat. Elmondotta, hogy szeptember 8-ára volt
kitűzve egy ev. istentisztelet, mennyire boldogok vol
tak . . . Nem jött senki. Naponként járnak a róm. kath.
kápolna miséjére, mert hát a beteget, az egészség és
szerető szivek után vágyakozót csak a jó Isten tudja
meghallgatni. Mivel látogatási időm túl voltunk, csak
nagy nehezen engedtek be Lelkész? — mondották. —
Hol az igazolványa, megbízatása, vagy hozzá hasonló
valami? Amikor búcsút vettünk, megszállott területre
való testvén)őnk sírva futott szobájába vissza — két
i ónap óta első látogatói voltunk. . . Nem úgy a többiek.
Esztendőkkel ezelőtt egy szép gyermeket keresz
telitem a Deák-téren. A vallatásnál kisült, hogy „tör
vénytelen“. Akik hozták, újságolták, hogy az anyja
állandóan .sir, nem tudják megvigasztalni. Másnap el
mentem a nőgyógyászati klinikára. Megvigasztaltam.
Testvérnőmnek mondottam. Bátorítottam, hogy el nem
hagyjuk. Neki is, gyermekének is — egész életén át se
gítségére leszünk. . . Ne féljen, Krisztus őt is, gyerme
két is szeretettbe fogadja. . . Egy kis kelengyét is sze
reztem számukra. És az eredmény? Az asszony fanati
kus evangélikussá lett. Nagyszerűen vivja az élet nehéz
harcát. Fiából pedig papot akar nevelni!. . .
Hiányos volnék, ha kórházi tapasztalataimnál nem
említeném meg a sokunk által ismert ,,jó Szabinka“ né
nit. Esztendők óta küldöm hozzá az ország legkülönbö
zőbb vidékéről a szegény és gazdag szembetegeket.
Csak egv névjegyembe kerül. Vagy abba sem. Csupán
azt kel! mondani, hogy ő is ev. — és akkor a „jó Szabinka“ néni fáradságot nem ismerve teljesiti a kérése.
Mert hát ő csak ápolónő, de elintézi azonnal a felvétel
nagyon nehéz munkáját, közbe a főorvossal gondolán
megvizsgáltatja s ha szükséges, orvosságot, pápa szemet
szerez a beteg számára.
Evangélikus testvéreim, ne essünk kétségbe. Egy
kis összetartozás-érzésre van csupán szükség és egy kis
komoly szervezkedésre. Ha sikerül, akkor az a fény,
melegség és szeretet, mely bennünk lakozik, ledönti a
pokolnak is minden kapuit!
S zu c h o v szk y G yula.

Saxlehner H
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ANGSTER JÓZSEF és FIAI

*

orgona és harmóniumgyár Rt. *
P É C S .
I
Készít uj orgonákat es harmó- •
niumokat a legtökéletesebb rend- g
szerben. Elvállalja orgonák át- •
építését légnyomatu csőrendszer- *
rel, teljes javításokat, tisztitá- §
sokat és hangolásokat.
$

Uj homlokzatsipokat a leg- 5
rövidebb idő alatt készít. •
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EGYHÁZI ÉLET.
Báró kövesházi Kövess Hermann, a volt cs. és kir
hadesreg Temesvárt született egyetlen veretlen vezére
tábornagya, Bécsben 74 éves korában hirtelen elhunyt,
Budapesten temették el a város által ajándékozott dísz
sírhelybe nagy katonai pompa és óriási részvét között
Egyházunknak ezen kiváló fiát, magyar tragédiánk ezen
legtragikusabb hősét, akit egy félvilág bámult me„
kiváló haditetteiért és emelt az elsők közé, de akit egyw
trafikkal jutalmazott a hálátlan kor, csak a katonaság
tekintette halottjának, gondosan elzárva az ország nem
katonai rétege elől a részvét közvetlen megnyilatkozását,
Balassa tábornok, a honvédség főparancsnoka helyettese
után, rövidesen ez a második eset. — Kénytelenek va
gyunk szóvá tenni ezt, mert a kegyeletnek ilyen egy
oldalú kisajátítása különösen fájdalmasan érint az adott,
esetben. — Tábornagyunk emlékét áldjuk!
•j- Kubisch Emil, Rákoskeresztúrnak 31 éven át fá
radhatatlan vezetője, a Hangya szövetkezet helybeli meg
teremtője, ottani ev. egyházunknak kántortanitója, 63
éves korában Budapesten elhunyt. Neje, született Kuszy
Hermin és két, fia: Emil (irsai tanító) és László (banktisztviselő'), továbbá István öccse, mint legközelebbiek —j
egy kis unokával, Isten szent akaratán megnyugodva,
gyászolják azt, kinek meleg szive elsőbben is őket boldo
gította. Koporsója körül impozánsan nyilvánult meg az
őszinte részvét. Tiznapi betegség után, szept. 27-én volt
a temetése Rákoskeresztúron. Pályatársak, tanítványok,
ismerősök nagy sokasága kísérte utolsó utján. A gyász
szertartást Blatnyiczkv Pál főesperes, Noszkó István és
Szuchovszky Gyula lelkészek végezték. Kiváló érdemeit
méltatták Noszkó István ev.- Batta Árpád ref. lelkész,
Késmárszky Gyula helybeli-, Perényi Rezső a régi Pestmegyei esperes-ség Tanító Egyesülete nevében. A Hangya
központ is szép beszéddel rótta le háláját rákoskeresztúri
megalapítójónak. Legyen emlékezete áldott!
Kapi Béla püspök és neje Hegedűs Katinka leányát,

Magdát, szeptember hó 30-án vezette oltárhoz a szombathelyi ev. templomban Balogh Ernő, nagygeresöi ev. lel
kész, Balogh Gábor és neje Pálffy Lidia fia. Istenünk ál
dása nyugodjék meg az uj frigyen és tegye általa teljessé
szülők hitét, örömét és reménységét.
A budapesti III. kerületi egyházközségnek (óbudai)
a FOB a Metternich hercegi uradalomból 50 holdat megitélt (Bot és Etyck község határában). A birtokbahelyezés csak a jövő évben fog megtörténni, de azért így is
örömmel hozzuk tudomására az érdekelteknek.
Mikolik Kálmán ünneplése. A Budapest-deáktéri iscola csütörtökön ünnepelte meg nagy csendben, de annál
melegebb szeretettel Mikolik Kálmán igazgató hdvataloscodósának 50-ik évfordulóját. Egyházunk derék, odaadó
is hűséges munkását, aki igazi paddagogosz volt a Kriszusra, mi is köszöntjük. Ad multos annos.
Gyermeki hűség. A mi időnkben az a gyakoribb,
íogy szülők, édesanyák tesznek gyermekeik nevére
alapítványokat. Megfordítva ritkább. Ebből azt következetem, hogy a szülőkben nagyobb a szeretet gyermekeik
ránt, mint a gyermekekben a szülők irá n t. . . Elmon-
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dandc esetben ez utóbbinak, a ritkábbnak, a nemesebb
nek az iskola példájával találkozunk. Gróf Vigyázó Fe
renc, aki rám. kath., édesanyja iránti gyermeki hűségé
nek szinte példáit lan jelét adta, amikor gróf Vigyázó Sándorné született báró Podmaniczky Zsuzsanna nevére a
rákoskeresztúri cv. templom orgonájára 20 milliót, sze
gény ev. iskolásgyermekek részére 1 millió K-t adomá
nyozott. Itt említem meg, hogy kötelezte magát arra is,
hogy Istenben boldogult édesanyja egyházi adóját állan
dóan fizetni fogja. (Évi 6 mm búza.) A Podmaniczky-vér
meg nem tagadhatja önmagát. . . A reformáció kezdete
óta sok-sok Isten áldása fűződik e név hordozóihoz. Csak
fájdalom, hogy már kevesen vannak. A nemes grófnak
cselekedetén is legyen Istennek gazdag áldása, ez tegye
öt is a szeretet lelke által boldoggá ! . . .
Ez is vegyesházasság volt. Olyan, amilyen nálunk
nagyon gyakori. Evangélikus volt a férj, a feleség római
katholikus. És ő is hallgatta a vegyesházasságok elleni
prédikálást a maga templomában. Hallotta éppen ele*
get. Mert Monoron is arról szól a nóta alkalmatos és
alkalmatlan időben. Hallgatta. És — megszívlelte. Mi
nek legyen két vallás egy családban?! Jobb, ha egy
valláson vannak a házasfelek. Levonta ez igazság kon
zekvenciáit: evangélikussá lett. — Itt ugyan rosszul sült
el a pápista téritgetés. De nem ez az oka annak, hogy
az esetet ideiktatjuk. Fordult elő és fordul még elő
ilyen eset több is. Ámde ez az áttérés annak bizony
sága, hogy bármit mondjanak is, bármint jósolgassa is
az ellenfél, hogy az evang. egyház ideje lejárt s a refor
máció ötszázéves évfordulóját azzal fogja megünne
pelni, hogy utolsó hive is visszatér az egyedül üdvö
zítő anyaszentegyház kebelébe, van még hóditó erő
egyházunkban, van még érzék az emberekben az evan
gélium iránt, van még meggyőződéses lutheri hit, amely
nemcsak megtartani, de hódítani is tud. Ez a nő hosszú
éveken át hallgatta az evang. lelkipásztor igehirdetését
és szorgalmasan olvasta a bibliát. Elmélyedt egyházunk
hit- és erkölcstanában, történetében. És mindig többet,
mindent tudni akart. Átvette még az evang. egyházjogot is. Lelke egész meggyőződésével lépett a plébá
nos elé a vallomással, hogy névleg is evangélikussá
lesz, mert másként nem tehet. Nem szégyelte a Krisz
tus evangéliumát, mert meggyőződött róla, hogy Isten
nek ereje az. — Adjon az evangélium Istene egyhá
zunknak minél több ilyen hívet és i l y e n vegyesházas
ságot.
Cserkész zászlóavatás Kispesten. Kispesti „Turul“
nevű evang. cserkészcsapatunk 4 éve3 fenáMása alkalmá
ból múlt vasárnapon a Kossuth-téri polg. fiúiskola előtti
nagy téren és folytatólag annak tornatermében emléke
zetes és lélekemelő zászlóavaitó ünnepélyt tartott. Azon a
Hymnusz és Kozma Lajos csapatparanesnok. lelkes meg
nyitója után az avató beszédet Raffay S. püspök, mint
az ünnepély egyik fővédnöke képviseletében Kirchknopf
Gusztáv dr., theol. tanár, Luther-Szöv. igazgató és
bányakor, lelkész tartotta, aki Példabeszédek: 26. alapján
a mai önző „földi látásokból“ élő sivár jelent és léha
nemzedéket ostorozva, a „mennyei látások“ felé törekvő
cserkészifjuságban .látja munkás isten-, haza- és teatvórszeretetben gyökerező jobb magyar jövőnk zálogát,
amelynek .szimbóluma a kispesti lelkes hölgyek által
nagy költséggel készített és pazarul feldíszített nemzeti
zászló. A hatalmas beszéd a maga mély .érzéseivel, mag
vas gondolataival, tanulságos tapasztalataival és szónoki

erejével helyenként könyekig megrázó, de mindvégig
építő és biztató hatással folyt a más vallásuak által is
látogatott igen nagyszámú ünneplő közönségre. Az ün
nepi beszédet lélekemelő, dán személyes tapasztalatokkal
is fűszerezve mindvégig vallásos lendülettel Faragó Ede
M. cs. szöv. orsz. főtitkár tartotta, melynek utána mély
érzésű gondolatok kíséretében Válya Gyuláné úrnő, mint
az ünnepély másik fővédnöke a zászlót Kozma parancs
noknak adta át. Igen tartalmas üdvöizlő beszédet mon
dott a helyi ev. egyház részéről Máté Károly lelkész s a
város részéről dr. Válya Gyula pcigármester. A zászlót
a csapat birtokába átvette Oberhoffer József s.-tiszt. 5 je
lölt ifjúinak fogadalomtétele is a felavatott zászló előtt
megható jelenete volt az ünnepélynek. A pesti Deák-téri
magyar ev. egyház tanácsa képviseletében Németh Géza
mérnök, mint egyháztanácsos is megjelent. — A szeretetvendégséggel kapcsolatos műsor dúsan terített asztalok
mellett a tornateremben fofiyt-* le, hol a két dialog, mint
Kovács T. kesergő monológja, a melodrámák, szavalatok,
játékuk és színdarab jó betanulással azt igazolták, hogy
fiatal cserkészeink ügyes és öntudatos vezetés mellett
valóban „jó munkát“ végeztek. A terített asztalok a kis
pesti nők áldozatos jóságát dicsérték, s a jókedvet a
tárogatós nóták is élénkítették. Az egész ünnepély ügyes
rendezése Ihász Dániel buzgalmát dicséri. E cserkészünnepély is méltó eszköze volt a vasárnap igazi meg
ünneplésének — Kispesten. Vivant sequences! „Előre és
fölfelé!“ — igv hangzott találóan a zászlós szegek beverő sénél az egyik jelige.
Gömöri.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Beteg feleségére való tekitettel egy 30 éves áll. al
kalmazott, lehetőleg dombos vagy erdős vidéken: imoki.
titkári, felügyelői, raktárnoki, vagy más hasonló alkalma
zást keres. Becsületes megbízhatóságáért Szuchovszky
Gyula vallástanár (IV., Deák-tér 4, H. 13) vállal felelős
séget. Szives megkereséseket ezen címre kérünk. Mutas
suk meg, hogy szivünkben van megértés ev. testvérünk
baja iránt! . . .

WALSER FERENCZ
A la p ítv a 1 8 5 8 . é v b e n .

T ű zoltási sz e r e k é s sz iv a tty ú k
g y á ra , h a ra n g - é s Sém öntőde
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 — 36. sz.
Villamos megálló: Yáci-ut. Lang gépgyár.

Gyárt: Templomharango
kat, összhangzó harangzatokat a legfinomabb
harangfémötvözetből,
tiszta csengésű, előre
megállapított szavatolt
uj hangokkal: harang
szerelvényeket forgat
ható vaskoronával szak
szerű kivitelben,
harangállványokat hen
gerelt vasból, szabadonálló, valamint fekvő
elrendezéssel.

L

Telefon: Budapest 95—50. Sürgönyeim : W a l s e r - g y á
Lomb-utca Budapest.
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1924

Ág. hitv. evangélikus

vallásiam' kézikönyvek jegyzéke:
Batizfalvy-Bereczky, Bibliaismertetés. Közép
iskolák felső osztályai és tanítóképzők
számára. 7. kiadás
— —• — — —
Bereczky Sándor, ószövetségi élet- és jellem-képek s tanítások. Középiskolák, polgári
és felső leányiskolák I. osztályának hasz
nálatára. 9. kiadás
— — —— —
— Jézus élete és tanítása. Középiskolák, pol
gári és felső leányiskolák II. osztályának
használatára. 9. kiadás — — — — —
— Keresztyén egyház rövid története. Polgári
és középiskolák III. osztálya számára.
10. kiadás — — — — — — —. —
— Keresztyén hittan és erkölcstan, Közép*
iskolák, polgári és felső leányiskolák
IV. o. számára. 7. kiadás — — —- —
— A keresztyénség megalapításának törté
nete. Középiskolák V. o. számára —• —
— Az egyetemes keresztyén egyház története.
1. rész. Középiskolák VI. o. számára.
3. kiadás — — —
—— — — —
— Az egyetemes keresztyén egyház története.
11. r. és A magyar ev. egyház tört. Közép
iskolák VII. o. számára. 3. kiadás — —
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid
története. Elemi és polgári iskolák szá
mára. 4. kiadás
—
—— — — —
Blázy-Török-Törteli, Evangélikus káté népis
kolák számára. 11. kiadás — — — —
Dallamoskönyvecske az uj dunántúli evang.
énekeskönyvhöz. 4. kiadás — — — —
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének elő
készítése az Ószövetségben. Közép-, pol
gári, felső leányiskolák és katonai alreáliskolák I. o. számára
—— — — —
— A Keresztyénség megalapításának törté*
nete. Közép-, polgári, felső leányiskolák
V. és hadapródiskolák I. osztálya számára.
2. kiadás — — —
—— — — —
Győry Vilmos, Dr. Luther Márton kis kátéja.
Átdolgozta Marcsek J. VIII. kiad. — —
Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Közép
iskolák IV. osztálya számára — — —
— Rövid egyháztörténet.
—— — — —
— Az evangélikus keresztyén
világnézet.
VIII. oszt. számára — — — — — —
Kemény Lajos, Bibliai történetek. I.—II. elemi
iskola számára. 3. bővített kiadás — —

16.090

16.000
16.000
18.000
18.000
22.000
20.000
22.000
19.000
Í8.000
7.000

12.000

12.000
8.000
16.000
25.000
24.000
6.000

— Bibliai története.. III.—IV. elemi iskola
számára. 3. bővített kiadás — — — — 9.000
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja.
Kötve. 3. kiadás — — — — — — 20.000
— A keresztyén anyaszentegyház rövid tör
ténete. Polgári, felső leányiskolák és kö
zépiskolák alsó osztályai számára. Kötve— 14.000
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház rövid
története. Népiskolák felsőbb osztályai
számára
— —
7.000
Majba J. V., Luther kis kátéja. 13. kiadás — 5.000
— Kis énekeskönyv. Ág. hitv. evang. iskolák
és ifjúsági istentiszteletek számára. 4. kiad. 8.000
Pálfy—Bereczky, A keresztyén anyaszentegy
ház története. Protestáns középiskolák, ta
nítóképzők és felsőbb leányiskolák szá
mára. 9. kiadás
— — — — — — 28.000
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja.
6. kiadás — — — — — — — —
— Az evangélikus népiskola vallástanitás
módszertana. Tanítóképzők számára — — 7.000
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi isko
lák részére. 13. kiadás — — — — — 12.000
Schmidt Károly Jenő', Keresztyén vallástan.
Tanítóképzők, közép-, kereskedelmi és
felsőbb leányiskolák számára — — — 16.000
Szeberényi Gusztáv, Luther Márton kis kátéja 6.000
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztyénség világnézete. Evang. vallástan a kö=
zépiskolák VIII. osztálya számára — — 15.000
— Ugyanaz, Il-ik átdolgozott, rövidített kiad. 10.000
Sztehlo A., Evang. kér. vallástan. Polgári isko
lák, gimnázium alsó osztályai és konfir
mációi oktatás számára. 10. kiadás — — 10.000
Turcsányi—Wangemann,
Bibliai történetek..
I. rész. Elemi iskolák alsóbb osztályai
számára. 13. kiadás
— — — — — 12.000
— Bibliai történetek. II. rész. A felsőbb elemi
osztályok és középiskolák számára. 7. kiad. 24.000
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I—VI. Klasse
Übersetzt von Josef Hatz. Kötve — — 24.000
Zsilinszky M., Az evangéliumi keresztyén életfelfogás. Felsőbb osztály számára — — 16.000
Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora
Martina Luthera
— — — — — — 6.000

M e g je le n te k é s k a p h a tó k s

KOKA!LAJOS
kiadásában é s bizom ányában

B u d a p e s t, IV., Kantermayer

. 3.

B e v e z e té s cé ljá b ó l s z ív e s e n küldünk m u tatván ypéldán yt F
Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Bpest, VI., Nagyanező-u. 3. Fel. igazgató:

Dr. Merényi

Koméi).

X. évfolyam

B ud ap est, 1024. o k tó b e r 12

32. szám .

Szerkesztőség te kiadóhivatal :
Alapította: Or. RAFFAY SÁNDOR
Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorora
p S sp & k ,
Budapest, IV., Deók-tér 4 . sz.
Egyes szám ára: 20 aranyftller.
Kiadja: A LUTHER-SZŐVETSÉQ.
Saerlceaztésért felelő* :
Megjelenik jolias te augusztus hónapok
D r .K IR C H K K O P F GUSZTÁV
kivételével vasárnapsakiat.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

I. K ö p . 1 5 - 3 3 .
„Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megronlauak
gonosz társaságok.“

Lutheri ig ék
Istent keresni nem elég. Nem szabiul nyugod
nod, am íg meg nem találod. Ez jnxlig bizonyos,
lia nem az észen, hanem a szivén á t indul meg a
keresésed. Az ésszel keresi az Istent, aki sze
retné megismerni pontosan az Ur Istennek lén ye
gét és akaratát- A szivén át megtalálod az Istent
az Igében és az Isten egyszülött tiában, a Krisztus
Jézusban. Ez azok útja, akik Pállal tartanak. Ö
ugyanis azt mondja az első korinthusi levélben
(1, 21—23): „Minekutána az Isten böleseségében
nem ismerte m eg a világ a bölcseség által az Is
teat, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés boKmdsága által tartsa meg a hívőket. Mert eg y 
felől a zsidék jelt kiváltnak, m ásfelől a görögök
böicaeséget keresnek. Mi pedig Krisztust, prédi
káljuk. mint megfeszít tettet, a zsidóknak ngyan
bot ránk ozást, a görögöknek pedig bolondságot;
ámde magoknak a hivatalosoknak, tigy zsidók
nak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát
és Istennek bölcseségét-“
Mint minden ut, úgy ;iz Istent m egtaláló ke
resi) tit is nehéz. Ám csak a kezdete- Mert ott kell
megkezdeni, ahol maga a Krisztus is m egkezdte,
t. i. a fogandtatá&nál és a születésnél, a jászolnál
és az anyja szeretettnél. — ö azért, jött közénk a
földre, üresitvén meg önmagát, szolgai formát
véve fel emberekhez hasonlóan, azért prédikált és
tett, csodákat, azért, vállalta a keresztet a velejáró
szenvedéssel és halállal, de azért tám adott fel.
liogy magára vonja a mi figyelmünket és a mi
szivünk szemeinek látását: az érzéseinket és gon
dolatainkat. Éa aki igy merül bele a Krisztusba,
az nem kutatja az Isten lényegét és az ő egeinek
jelentőségét, hanem odaboml a lába e lé és kéri,
hogy beszéljen minél többet arról a szere tétről,
m ellyel elborítja a világot és arról az irgalomról,
m ely felemel minden bűnöst és kegyelem m é vál
toztat át minden büntetést..
Az Istent, lehet keresni úgyis, hogy nem ta 
lálja m eg a kereső. Ezek élén Lucifer halad. Mö

göttük jön a kétség!»resés. Mert Krisztus nélkül
minden ut idevezet. A kétségbeesés a krisz tűsnél killi IstenkeresésMi az Istent megtaláljuk. Krisztusunk akarja,
ha átadjuk neki a szivünket!

A k e r e sz ty é n eg y h á za k e g y e s í
té sé n e k k é r d é sé v e l fo g la lk o zzék
e g y e te m e s k 8zgyü lésü n k !
(Zsigmondy Jenő dr. bányakerületi egyházi felügyelő
megnyitó beszédjéből.;
. . . A Prágai Magyar Ilirlap-bau olvastam, hogy
az angol és az amerikai egyházak elhatározták egy
világkonferenciának 1925-re való egy behívását, me
lyen megbeszélik az egymáshoz való közeledés mó
dozatait, esetleg az összes keresztyén egyházak egye.

dlMét
Ami az el*« problémát illeti, ennek megvalósítá
sát nem tartom lehetetlennek annál kevésbé, mert
hazánkban már évekkel ezelőtt íg y hasonló mozga
lom indult meg, amely végeredményében a „keresz
tyén kurzns“-hoz vezetett ugyan, de mindnyájan tud
juk, hogy ez a mozgalom nem valósította meg azokat
a reményeket és várakozásokat, amelyek keletkezése
ér* létrejöttekor hozzája fűzve lettek és azért kötve
hiszem, hogy az ujahb mozgalom, mely internacionális téren kívánja a problémát megoldani, nagyobb
sikert fog elérni.
Az összes keresztyén egyházak egyesítését,
amelynek előfeltételét az egyes keresztyén felekeze
tik dogmáinak feladása, vagy azoknak összeegyez
tetése képezné, már eleve kizártnak és kilátástalan
nak tartom. Ebben az irányban is történtek már ha
zánkban a múltban kísérletek, amelyek nem is az
összes kér. egyházak, hanem csak a két protestáns
egyháznak nívóját célozták megvalósítani, de telje
sen eredménytelenek maradtak.
Ily tapasztalatok lilán minden kísérletet, amely
az összes, egymástól dogmáikban annyira eltérő kér.
egyházak egyesítését célozza, már eleve teljesen
meddőnek és céltalannak vélem.
Ha az említett újsághír azonban nem hírlapi
kacsa, hanem tényleg komoly háttérrel bir és tényleg
az összes keresztyén egyházak egyesítésének kérdé
sében egy világkonferenciát akarnak összehívni, úgy
a mi egyetemes közgyűlésünknek is e kérdéssel szem
ben állást kell foglalnia. Es ezért helyesnek találnám,
ha illetékes köreink e kérdést figyelenunel kísérnék,
hogy annak szönyegrehozatala ne találjon bennünket
készületlenül ! . . .
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A bányai egyházkerület közgyűlése
1924. szept. 24. és 25-én.
A .bányakerületi evangélikusok
parlam entje
szeptember 24-én kezdte évi rendes m unkáját. 24-én
délelőtt már a különböző bizottságok dolgoz
tak. Délután 3 órára volt jelezve a lelkészegyesület közgyűlésének kezdete. De az általános rész vét
lenség és lanyha érdeklődés m iatt bizony 4 óra volt,
mikor Kovács Andor im ával nyitotta meg a közgyű
lést, hogy ezután röviden beszámoljon a múlt évi
munkáról és kitűzze a jelen akarásait. A tőle meg
szokott világossággal rajzolta meg a jelen képét:
— a kid túra csődjét, amelyhez — őszinte vallomása
szerint — az ev. egyház is hozzásegítette nemzetsé
günket. De m ert kárbaveszett m unka volna keresni
ma ennek okait, igen kemény erővel m utat reá a mi
jóvátevésünk eszközeire. Ezek közt első helyen áll:
a lelkipásztori munka sürgős és intenzív megindí
tása, melynek legjobb és legcélravezetőbb kerete a
Luther-szövetség. Igen helyesen m utatott rá a rra is,
hogy a legközvetlenebb feladatunkat azért is ebben
kell meglátnunk, m ert csak így szerezhetjük meg
azt a tábort, mely m ögöttünk lesz, ha az állam hova
tovább mind mostohábban fogja kezelni az államse
gély ügyét. De segítségünkre lesz ez a keret és a
benne folyó lelkiismeretes m unka abban is, hogy a
lelkészek fizetését ne azok örökös siránkozása, ha
nem a lelkigondozottak spontán megértő m egnyilat
kozása rendezze.
Általános tetszés kisérte és jutalm azta az elnök
fejtegetéseit. Ezután á tté rt a napirendre. Egyesületi
jegyzőnek Bohár Mihály lett megválasztva. Az első
előadó Kálmán Rezső, orosházi lelkész volt. A szek
tákról és azoknak veszedelméről szólott, felfedve
azon eszközöket, melyekkel dolgoznak és azon mó
dokat, m elyekkel híveink közt halásznak. Felhívta
a gyűlés figyelmét arra a különös tényre, hogy a
szekták főleg, szinte kizárólag csak a prot. egyhá
zak hívei közül szedik áldozataikat, ami sejteti min
denki előtt, hogy a róm. kath. egyház intezivebb
lelkipásztori m unkát végez, pedig minden szekta ka
rikatúrája a reformációnak. A szekták elleni védeke
zést előadó 5 pontban foglalta össze. 1. Hassunk
oda, hogy a lelkészképzéis sürgősen egészítse ki a
szektákról szóló ismereteket. De tartsu n k ezzel fog
lalkozó ismétlő tanfolyam okat (konferenciákat) a lel
készekkel is. 2. Folytassunk igen komoly és erőtel
jes egyháztársadalm i m unkát a Luther-Szövetség
keretei közt. 3. K öveteljünk több hierarchiát, hogy
legyen kevesebb a sok fegyelmi. 4. Akadályozzuk
meg, ne a törvény, hanem közvetlen hatással a ki
téréseket, a felekezetenkivüliséget éis ügyeljünk
arra, hogy jelentkezésnélkiiliséggeí ne vétessenek fel
a tőlünk távozók semmiféle egyházba. 5. Népünket
világosítsuk fel újságokkal és előadásokkal.
Az előadáshoz több hozzászólás hangzott el, me
lyek rendjén az 5 ponthoz hozzácsatolódott az a
6-ik, hogy a diakonuszi intézm ényt meg kell alkotni.
Mágocs Károly, irsai lelkész „Luther-Szövetség
és belmisszió“ címen annyi figyelemreméltót mondott
és annyira eltalálta azt a gondolatot, mely a bánya
kerület szükségei és bajai közt a megoldást és kive
zetést látja, hogy előadását egész terjedelmében kö
zöljük.
A lelkészi kar anyagi helyzetének mikénti megja\itásáról Horemusz K. orosházi lelkész mondott sok
igazat és elfogadhatót. Követelte a* hiványok valo
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rizálást, tehát az aranyalap elismerését azoktól,
akik már aranyalapon vesznek, adnak, keresked
nek és számítanak. — Előadó indítványa igen étlénk
eszmecserét váltott ki, melynek vége egy a kerületi
gyűléshez felterjesztett határozati javaslat lett. Eb
ben kidomborodik a lelkészek joga a fizetésük ren
dezéséhez, de az is, hogy nem felülről kell a kér
dést megoldani, mert ez recenzust keltene, de alul
ról, ahol, ha megértenek, biztosan segítenek a hü és
odaadó lelkipásztoron.
Mayer P ál lelkész hosszabb lélekzetü indítványa
a Horemuszé után tárgytalanná lett.
Draskóczy ny. theol. igazgató a nyugdíjügyet
és a földreformot tette szóvá. A püspök mindkét
kérdésre m egnyugtató választ adott.
Végezetül elhatározta az egyesület, hogy a jö
vőben vidéki gyülekezeteinkben fog gyülekezni,
illetve konferenciákat tartani, ahol alaposan és nyu
godtan tárgyalhat és a továbbképzést is inkább
szolgálhatja.
A gyűlés Zsigmondy Jenő felügyelő ünneplésé
vel és Kovács A. elnök im ájával é rt véget.
Délután fél hat órakor kezdődött a Deák-téri
templomban a bányakerületi Luther-Szövetség köz
gyűlése, melyet a ,.Ne csüggedj el kicsiny sereg“
eléneklése után dr. Raffay S. püspök nyitott meg.
Jellemezte röviden a szövetség m últ évi m unkáját,
köszöntötte m unkástársait, és miután a közvetlen
előttünk álló feladatokra világos fényt vetett, meg
választatta az uj tisztikart és a választm ányt. (Név
sorukat közölni fogjuk.)
A közgyűlést követte a Luther-Szövetség vallásos estéje, melyet Zalánfy A. zeneakadémiai tanár,
orgnamüvész, orgonajátéka vezetett be. Kár, hogy a
íossz és művészi célokra teljesen alkalm atlan orgo
nán játék a nagyszerűsége nem érvényesült. A „Lutheránia“ vegyeskar éneke után Jakabfi György,
békéscsabai lelkész prédikált Zsid. 12.12 alapján a
Luther-Szövetség m ulasztásairól és feladatairól. Sok
igazat m ondott és még több megszívlelni valót. F áj
dalom, nem sokan hallgatták azok közül, akiknek
szólott. Mindössze 11 (tizenegy!) lelkész vett részt
az istentiszteleten, tehát még a pestiek sem mind!
— A Lutheránia éneke, lapunk szerkesztőjének
imája és Zalánfy orgonajátékával é rt véget a val
lásos est, mely a jelen voltakat építette és uj elha
tározásokra késztette.
Szeptember 25-én volt a tulajdonképeni közgyű
lés, melyet pont 9 órakor nyitott meg Zsigmondy
Jenő dr. kerületi felügyelő. Megnyitó beszé-dét kö
zöltük. Régi vezérünkből felénk csapott az uj tűz.
Hálásan köszönjük néki!
A nagy tetszéssel fogadott megnyitót Raffay S.
dr. püspök köszönte meg és köszöntötte meleg, felejt
hetetlen és őszinte szavakkal az 50 év óta egyháza ér
dekében páratlan odaadással dolgozó felügyelőt. Amit
a kerület jubiláló felügyelőjével szemben érzett és
érez, azt a főpásztor mind csokorba kötötten eléje
rakta. És nem szóvirágok voltak ezek, hanem az elis
merés virágai a legszebb szavakban kifejezve, me
lyeket a. közgyűlés minden tag ja m agáévá te tt és
amelyekhez a vallásügyi kormány is, külön átiratban,
hozzáfűzte a magáét. — Zsigmondy dr. szerényen ki
tért az elismerés elől, m ert „csak kötelességből tette
azt, amit te tt“. Az ünnepséget a jegyzőkönyv meg
örökíti. Scripta manent a jövő számára!
Nagy figyelem közt. terjesztette elő a püspök évi
jelentését, melvre, miután lapunk múlt heti számában
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nagy vonásokban már közölniük, o helyen nőin térünk
ki, csak annyit jegyzünk meg e nagy koncepciójú j e 
lentésről, hogy az abban foglalt javaslatokat a köz
gyűlés elfogadta.
A püspöknek élénk helyesléssel fogadott jelen
tése után a közgyűlés' elsősorban a választásokat ej
tette meg. A dr. Kásó Lajos lemondásával megürese
dett világi főjegyzői tisztséget, dr. Scholtz Oszkár
jegyzővel, az ő helyét pedig dr. Lányi Márton buda
pesti ügyvéddel töltötték be. Dr. Petrik Aladár lemon
dott törvényszéki jegyző helyére dr. Sarmly Istvánt
választották meg. Az iskolai bizottság előterjesztései
kapcsán a közgyűlés Bartos Pál népiskolai és dr.
Hittrich Ödön középiskolai tanfelügyelők üdvös ja
vaslataival foglalkozott 8 azokat határozati erőre
emelte. Az uj népiskolai statisztikai ivek használata,
a tanítóképzők vallástanitási tantervé, újabb tan
könyvek megiratása, az elemi iskolának 8 osztályúvá
fejlesztése, a szülői értekezletek, a jótevők emlékét
megörökítő hálaünnepek tartása, a cserkészek beha
tóbb felkarolása stb. tanügyi vezérembereink munkás
ságáról tanúskodnak. Üdvös munkát várhatunk a
tanítóegyesületektől is, melyeknek kerületi alapsza
bályai jóváhagyást nyertek. Biztató jövővel kecsegte*
az a tény. hogy ugv az aszódi leánynevelőintézctben,
mint több más iskolánkban az evang. növendékek
száma szaporodott. — A pénzügyi bizottság előter
jesztései után behatóbban foglalkozott a közgyűlés a
szarvasi tanitónőképzővel, melynek jelen alakjában
való fenntartása mellett a közgyűlés az intézettel kap
csolatos pénzügyi és jogi kérdésnek tisztázását ren
delte ol. A jogügyi bizottság előterjesztései közül az
egyetemes theol. szemináriumról készült, tervezetnek,
továbbá az önálló hitoktatókra vonatkozó *zabálvzatnak bírálata, a budai egyházközségnek a kerületi köz
gyűlés által is jóváhagyott kettéválása, a szentetornyai egyházközségnek évtizedek óta húzódott határrendezése, valamint az orosházai egyház ügyei keltet
tek nagyobb érdeklődést. Utóbbiak tárgyalása során
a kér. közgyűlés az egyházközségnek a politikai köz
ségnél való képviseltetése tekintetében az E. A. 58.
§-nak szigorú betartását követelte meg. örvendetes je
lenség. hogy a kerület a mezőtúri és a gyulai missziói
egyházak önállósulása folytán két anyaegyházzal gya
rapodik.
Több kisebb jelentőségű felebbezés- elintézése
után a közgyűlés általános helyeslés mellett rendezte
a szegedi egyház ügyét s felhatalmazást adott a püs
pöknek arra. hogy az egyház olöregedett lelkésze
mellé kisegítő erőt állíthasson. Foglalkozott még a
közgyűlés néhány sérelmes üggyel is. melyeknek or
voslása iránt az egyetemes közgvülé** van hivatva
intézkedni. Ugyancsak az egyetemes közgyűléshez ter
jesztetett fel az a kérelem, mely szerint a földbirtokreformmal kapcsolatban a kormány más keresztyén
egyházak javaihoz mérten minket is részesittessen
megfelelő nagyságú földbirtokban. A Baldácsyalapitványi bizottságnak, a számvevőszéknek előter
jesztései után a közgvülés még a missziói jelentések
kel « a belmi-ssziói bizottság munkaprogrammjával
foglalkozott mely utóbbi főleg a munkásoknak eg y 
házunk életébe való bekapcsolását emelte ki. Miután
még a kér. lelkészegyesület tette meg javaslatait,, a
közgyűlés a püspök imájával véget ért.
A gyűlés tagjai azután közebéden vettek részt,
melyen meleg ünneplésben részesítették dr. Zsig
mondy Jenő kerületi felügyelőt.

Z s in a tr a k é s z ü lé s
Az uj E. A. IF-ik és III-ik részének előkészíté
sére kiküldött albizottság lándori Kéler Zoltán elnök
lete alatt szeptember 2(5-án ülésezett. Ez az albizott
ság tárgyalás alá vette a dr. Händel Béla által az I.
részről elkészített tervezetet oly módon, hogy párhu
zamot vont ezen ós az eredeti (dr. Mikler-féle), az
E vangélikusok Lapja 1924. február 10-én m egjelent
0. számában teljes egészében leközölt tervezet között.
Miután az albizottság e párhuzamba állítás foly
tán megalkotott iij tervezetét az Egyetemes Felügyelő
úrhoz azon kéréssel terjesztette be, hogy azt „a zsi
nati teljes bizottsággal tárgya Hassa le s a tárgyalás
ról felvett jegyzőkönyvet az albizottságoknak mihez
tartás végett küldje meg“, jobb jövőnknek vélünk
szolgálatot teljesíteni, ha ezt az „első részre vonat
kozó albizottság]' javaslatot“, helyesebben ellenjavaslatot még az egyetemes gyűlés és így a zsinati teljes
bizottság közeli ülése előtt publikáljuk. — természe
tesen minden megjegyzés nélkül.
Az E. A. II. és III-ik részére vonatkozó tervezet
előkészítésére kiküldött zsinati albizottságnak az
/. részre vonatkozó javaslata (ellenjavaslata) a követ
kező fogalmazásban kerül a zsinati teljes bizott
ság elé:
Általános határozatok
1- §A magyarországi ovang. egyházat, melyet teljes
néven magyarországi ágostai hitvallású evangélikus
keresztyén egyháznak nevezünk, a magyar «zent ko
rona területén lakó, továbbá a magyar állam kötelé
kébe tartozó s végül a magyar állam területén ingat
lan felett rendelkező (tulajdonos, birtokos, haszonélvező. stb.) hívek összesége alkotja.

2.

§•

(Marad a Mikler-féle tervezet változatlanul.)
3. §.
A magyarországi evangélikus egyház országos
törvényekben és békekötésekben, valamint százados
gyakorlatban gyökerező önkormányzati jogánál fogva
a vallást és- az egyházat érdeklő ügyekben önállóan
és szabadon intézkedik.
4- §Az egyház iskolái, az egyház belső életét, továbbá
a külföldi hittestvérekkel való kapcsolatot munkáló
és fentartó szervezetei az egyház fennhatósága alá
tartoznak.

5- §.
(Marad a Mikler-féle tervezet változatlanul.)

6.

§.

Az állami jogsegély bármely fokon álló törvé
nyes egyházi hatóság által hozott jogerős1 határozat
vagy jogerős Ítélet végrehajtása céljából igénybe
vehető. Az állam és hatóságai a kért jogsegélyt meg
nem tagadhatják.

7. §(A Mikler-féle tervezet szakasza mellőzendő az
általános részben, inert, e kérdés a különös részbe
tartozik.)

8.

§.

Az evangélikus egyház tagjai azok a hívek, akik
az első szakasz szerint az egyházat alkotják.
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9. §.
Minden egyháztagnak kötelessége, hogy az egy
ház hitelveihez és jogrendjéhez alkalmazkodjék, az
egyházat erkölcsileg és anyagilag is támogassa, a je 
len törvény értelmében ráruházott tisztségeket hiven
betöltse és életmódjával az egyháznak tisztességet
szerezzen.
10. §.
Minden egyháztagnak jogában áll az egyház
gondozását és szolgálatát igénybe venni, az egyházi
hatóságokhoz és testületekhez kérvénnyel járulni s
az egyházi szerveknek jogsértő vagy téves eljárása
ellen panaszt emelni. Az önkorm ányzatban azonban
csak azok a tagok vehetnek részt, akik a különös
részben m egállapított feltételeknek megfelelnek.

11.

§•

Az evangélikus egyházban minden hatalom az
egyházközségből ered, mely kötelességeit és jogait az
egyház alkotm ánya szerint gyakorolja.

12. §.
Az evangélikus egyház önkorm ányzati hatásköre
a jogalkotásra, a bíráskodásra és a közigazgatásra
terjed ki.

13. §.
Törvényalkotó jogát az egyház a törvényesen
összehívott zsinaton gyakorolja.
14. §.
(Marad a Mikler-féle tervezet változatlanul.)
15. §.
Az egyház közigazgatását az e törvény- különös
részében m egállapított hatáskörrel az egyházközségi,
egyházmegyei, egyházkerületi és» egyházegyetemi ha
tóságok és testületek intézik.
16. §.
Az evangélikus egyház — az ősi gyakorlathoz
liiven — önkorm ányzatának minden fokozatán a v i
lági és lelkészi elemnek egyenjogú 'befolyását sértet
lenül fenntartja.
17. §.
A közigazgatás szcryei a következők:
a j az egyházközségben a lelkész, ha több lelkész
van, az igazgatólelkész, a felügyelő, az egyházköz
ségi tanács és a közgyűlés,
b ) az egyházmegyében az esperes az egyház
megyei felügyelő, az egyházmegyei tanács és a Köz
gyűlés,
c> az egyházkerületben a püspök, az egyliázkerületi felügyelő, az egyházkerületi tanács' és a köz
gyűlés,
d ) az egyházegyetemen az egyetemes egyházi és
iskolai felügyeld, az egyetemes tanács és a köz
gyűlés.
18- §•
A szabályrendelet alkotási jog az egyházközségi,
az egyházmegyei, az egyházkerületi és az egyetemes
közgyűlést illeti meg. A szabályrendeletek jóváha
gyásának kérdését a különös rész szabályozza.
19. §.
Mindegyik felsőbb hatóság köteles az alsóbbfoku
hatóság hatáskörének épségben m aradása felett őr
ködni.
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20.

§.

A közgyűlések az egyház hívei számára nyilvá
nosak és tárgyalásaikról jegyzőkönyv veendő fel. A
tanácsülések nem nyilvánosak.

21.

§.

A közgyűlés érvényes határozatát csak egy ké
sőbbi közgyűlés változtathatja meg, vagy helyezheti
hatályon kívül szabályszerű, határozattal. A válasz
tásra vonatkozó közgyűlési határozatok csak törvény
kezési utón változtathatók, illetőleg semmisíthetek
meg.
......

22.

§.

A közgyűlések és tanácsülések elnökei kötelesek
a rend fenntartásán és azon őrködni, hogy a gyűlés,
illetve tanácsülés hatáskörén túlterjeszkedő, vagy a
fennálló törvényekkel ellentétes határozatot ne
hozzon.
23. §.
Ha valamely közgyűlésen a rend nem biztosít
ható, vagy attól lehet tartani, hogy a közgyűlés hatás
körén túlterjeszkedő, illetőleg törvényellenes határo
zatot hoz: az elnökségnek — s ha egyet nem> értené
nek, az elnökség egyik tagjának is — joga és köte
lessége a tárgyalást felfüggeszteni, a nyilvánosságot
kizárni és zárt közgyűlést elrendelni, ha pedig ez
nem vezetne eredményre, a közgyűlést berekeszteni
és erről a legközelebbi felsőbb fokú hatóságnak jelen
tést tenni. Tanácsüléseken e szabály megfelelően al
kalmazandó.
24. §.
Az evangélikus, egyházban az igehirdetést, a
szentségek kiszolgáltatását és a hívek lelki világá
nak és valláserkölesi életének gondozását, a lelké
szek látják el.
25.—32. §§-ok.
(A Mikler-féle tervezetből kihagyandók, mert a
kérdések a különös részbe tartoznak.)
33. §.
Az evangélikus egyházban hivatalt és állandó
tisztséget mindenki csak az illetékes egyházhatóság
választása alapján tölthet b e és jogait csakis az előirt
eskü letételéitől kezdve gyakorolhatja.
3 4 §.
Minden egyházi tisztviselő, alkalmazott, megbí
zott vagy kiküldött, továbbá tanácstag és bíró a meg
állapított eskü letételével m agát az egyház törvé
nyeinek és rendeletéinek m egtartására kötelezte é s
így egyházi szolgálatában elkövetett cselekményeiért,
kijelentéseiért és m ulasztásaiért egyházi törvényke
zési utón felelősségre vonható.
Indokolás
1. §.
Egyházunk kötelékébe tartoznak tehát:
1. Mindazok az evangélikusok, akik a magyar
szent korona területén étnek,
2. mindazok az evangélikusok, akik nem élnek
a magyar szent korona területén^ de magyar állam
polgárok, 5
3. mindazok az evangélikusok, akik nem élnek
a m agyar szent korona területén és nem is magyar
állampolgárok, de a m agyar szent korona tertWtén
ingatlan felett rendelkeznek.
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A bizottság azért tartotta szükségesnek az első
szakasz megváltoztatását, mert gondolni kell azokra
a hívekre is. akik magyar állampolgárok, de külföl
dön tartózkodnak és gondolni kell azokra is, akik
külföldön tartózkodnak. E kérdés az adózás szem
pontéból fontos.
A csatlakozás kérdésének szabályozása a külö
nös részbe tartozik.

13. §.
A második mondat elhagyandó, mert az egyházi
alkotmány nem tartalmaz ily megszorító rendelkezést
s mert az utolsó zsinat is változtatott hitelveket, arai
kor például kimondta, hogy a lelkészjelöltek felava
tása a püspök kizárólagos joga. fE. A. 133. §.)
14. §.

2. §•

15. §.
Jogkör es hatáskör synonym fogalmak. Elég
tehát a hatáskör kifejezés, mint közkeletűbb.

3. §.
Az utolsó mondat elmaradhat, mert az államfő
legfőbb felügyeleti jogát az országos törvények amúgy
is biztosítják.
4. §•

Helyesebbnek látszott a ..szervezetek*' szó hasz
nálata, mert taxatíve felsorolni minden alakulatot,
melyet az egyház fennhatósága alá tartozónak mon
dunk. nem lehet. Gondolni kellett arra is, hogy lehet
nek olyan szervezetek ia, amelyek a külföldi hittest
vérekkel való kapcsolatot munkálják és fontosnak
látszik, hogy ezekre nézve is az egyház fennhatósága
kimondassak. Az utolsó mondat törlendő volt, mert
az alapítvány jogi személyiségét törvénybe iktatni
felesleges.
5. §.
6. §.

A szakaszt ki kellett bővíteni az utolsó mondat
tal, mert a Mikler-féle tervezd 7. §-a a különös
részbe tartozik.
8. §•

Az első szakasz megmondja, hogy kik alkotják
az egyházat, s igy a tagság megállapításánál egysze
rűen utalni kell az első szakaszra. Hogy meddig ma
rad valaki tagja az egyháznak, e kérdés szabályo
zása a különös részbe tartozik, mert itt van helye a
tagok jogai és kötelességei részletes szabályozá
sának.
9. §.
Egyházról lévén szó, előbb kell a hitelveket s
aztán a jogrendet, előbb az erkölcsi s aztán az
anyagi támogatást említeni.
10. §.

Némileg módosítva van e szakasz. Szükségesnek
látszott már az általános részben kiemelni, hogy az
önkormányzatban való részvétel nem minden egy
háztagot illet meg.
11 . § •
Az egyházi alkotmány szövege fenntartandó,
mert e szövegezés rövid é« szabatos. Minthogy azon
ban mégis gyakran téves magyarázatokra adott okot,
szükséges volt annak hangsúlyozása, hogy az egy
házközség is csak az egyház alkotmánya szerint
gyakorolhatja kötelességeit és jogait.
12 . §.

Felesleges úgy a kormányzás, mint a közigazga
tás kifejezést használni, mert ez fogalomzavart okoz
hat, Kevesen lesznek ugyanis tisztában a kormány
zás és közigazgatás fogalmával és még kevesebben
azzal, hogy e két fogalom milyen viszonyban áll egy
máshoz. A két kifejezés közül a közkeletűbb közigaz
gatás kifejezés használata látszik célszerűnek.

lő . §.

A ..nem lelkészek“ kifejezés az eddigi „világi“
kifejezés helyett nem látszik szerencsés módosításnak.
Igaz ugyan, hogy’ a „világi“ kifejezés arra látszik
utalni, mintha ezzel szemben nálunk is léteznék papi
rend, már pedig nincs, mégis más megfelelőbb kife
jezés hijján megtartandó. Negatívummal nn'gjelölni
egy embercsoportot nem igen szokás, bizonyos mér
tékben visszatetsző és nem is helyes, meTt ily elne
vezés mellett a lelkészek és nem lelkészek úgy tűn
nek fel, mintha egymással szemben állanának, mintha
egymásnak ellentétei volnának, mintha a r. k. Cha
rakter indelebilis re emlékeztető lényeges különbség
volna köztük, már pedig mindez nem felel meg az
egyetemes papság elvének.
A ..közügyek** kifejezés nem szabatos. Amikor
jogok gyakorlásáról van szó, nem szabiid ilyen tág
• rtelmü kifejezést használni. A ..közügyek intézésé
ben“ helyett az önkormányzatban való részvételre
kell utalni.
Azon passzus ellen, hogy a nem lelkészek közre
működése igénybe vétetik és biztosittatik, a leghatá
rozottabban tiltakozni kell. mert ilyen beállítás mel
lett úgy tűnik fel a világi elem. mintha a lelkészekkel
szemben valami minoris gentis volna, amelynek csak
meg van engedve, hogy részt vegyen az egyház
ügyeinek intézésében.
A „közreműködés“ kifejezés nem helyes, mert
nem fejezi ki teljesen a lelkészek és világiak egyenjogus.ígát. Minthogy alapelv nálunk a hívek egyen
lősége, ideértve a lelkészeket is, továbbá alapelv a
hatalomban való részesedés, s minthogy nálunk e ha
talom munkával járó kötelességet jelent, nem lehet
szó sem igénybevételről, sem biztosításról, hanem
csupán e fontos régi elv reprodukálásáról.
17. §.
Indokolatlan, hogy a tervezet kihagyja a világi
elemet
Egyházunknak van egyetemes egyházi és iskolai
felügyelője, de nincs központi hivatala.
Ez a központi hivatal nagyon kellemetlenül em
lékeztet a neolog zsidók országos irodájára. Hazai
evangélikus egyházunkat mindig a generális inspek
tor képviselte, nem pedig egy központi hivatal.
18. §.
Az első mondat felesleges, mert ugyanazt mondja
ki lényegileg, amit már kimondott a 15. §., de külön
ben szó fér a helyességéhez. Azt mondja, hogy e
szervek mindegyike önállóan intézi a hatáskörébe tar
tozó ügyeket. Ez azonban ellentétben áll azon kardi
nális elvvel, amely szerint a lelkész és a felügyelő
egyetértőleg intézik az egyház ügyeit.
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Egyébként sem világos a szakasz. Az összes
közigazgatási szerveket a k a rja szabályrendelet alko
tási joggal felruházni. Például szefv nemcsak az egy
házközség, de a lelkész is. Ha m indegyik szervet fel
a k a rja ruházni e joggal, oly szabályrendeletéhaos
keletkeznék, amelyben senki sem ismerné ki magát.
19. §.
(Lásd a 15. §-hoz irt indokolást.)
20. §.
A tanácsokra való tekintettel meg kellett emlé
kezni ezekről is, é célszerűnek látszik, hogy ezeknek
ülései ne legyenek nyilvánosak.

21. §.
A kánoni látogatást részletesen kell szabályozni,
ez azonban a különös részbe tartozik. Célszerű volt
kimondani, hogy a választásra vonatkozó közgyűlési
határozatok törvénykezési utón változtathatók, ille
tőleg semmisithetök meg.

22.

§.

A tanácsok behozatala folytán m indenütt meg
kell emlékezni ezek elnökeiről is.
23. §.
A kettős elnökség fenntartása, indokolja a módo
sítást.
24. §.
A m ódosított szöveg jobban felel meg a lelkészi
állás méltóságának.
2 5 .-3 2 . §§-ok.
E szakaszok nem tartoznak az általános részbe,
tehát innen kihagyandók. A minősítés kérdései a kü
lönös részben tárgyalandók.
33. §.
Szükséges a szakaszt kibővíteni az utolsó mon
dattal. m ert egyházi életünkben gyakori jelenség,
hogy az egyházi tisztviselők éveken át gyakorolják
jogaikat, anélkül, hogy az ^lőirt esküt letették volna.
34. §.
Az eddigi módosítások alapján van módosítva a
szakasz, és ki van bővítve a tanácstagok és bírák
megemlítésével, m ert szükségesnek látszott a felelős
ségre vonhatás szempontjából ezekről expTessis
verbis megemlékezni.

Saxlehner Hunyadi
te r m é sz e te s

k eserü viz

János

h atása

AUGUSZT TKÁROLY
oronyóragyir
BUDAPEST,
VI!., Erzsébetkirályné-ut 51.
Vállal uj toronyórakészitést,
valamint javításokat ssakszerüen, lelkiismeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak j ti
kárban tartása mérsékelt díja
zás mellett.
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ALuther-szövetség és a belmisszió
(M á g ó cs, albertiksai lelkész előadása a bányakerületi

lelkészegyesület okt. 24-én tarto tt gyűlésén. Idő
szerűsége m iatt egész terjedelmében közöljük.)
A Luther-Szövetség és a belmisszió nem olyan
téma, melynek idő- és alkalomszerüségét evang. lel
készek előtt hosszabb bevezetésben indokolni kellene.
Az evangélium ügyének m agyar őrállói előtt fájón
tudott dolog az, hogy a ránk nézve katasztrofálisan
végződött háborúban a magyarhoni evang. egyház
csonkittatott meg a legnagyobb mértékben s hogy
m egcsonkított létfentartásáért ő vívja a legnehezebb
harcot egyrészt a nagy anyagi javakkal rendelkező,
egyre jobban szervezkedő, öntudatosan célra törő
katolicizmussal, másrészt a külföldi pénzzel dolgozó
s számottevő sikerekkel dicsekvő szektás mozgal
makkal. Fölöslegesnek tartom , hogy bármely rövid
ideig is, akadémikus' jellegű s pusztán dialektikai ér
tékű diseussiót folytassak arról, hogy e két vetélytárs közül, melyik a számottevőbb, melyik a vesze
delmesebb. Meggyőződésem szerint fontosabb annak
m egállapítása s a köztudatba való mielőbbi átvitele,
hogy eme, az evangélium jövőjét illető döntő jelen
tőségű vetélkedésben, ha úgy tetszik, küzdelemben
— csak egy öntudatra ébredt, célját biztosan kitűző
s világosan látó, eszközeit jól m egválogatott evang.
egyház tu d ja megállni a helyét. Ha ezt meg nem lá t
juk, elsősorban mi, az egyház lelki vezetésére hivatott
lelkészi kar, ha ezt a köztudatba idején át nem viszszük, ha erőinket — megkeresve, felfedezve, életre
keltve s felfokozva azokat, frontba nem állítjuk,
akkor — ha nem is napjaink és esztendeink, — de
évtizedeink és évszázadaink meg vannak számlálva
s jövendőnkben kevés reménységünk vagyon. Sor
sunk a gabonaszemek s a hullámverte sziklának sorsa
lesz, mely két malomkő között könyörtelenül felőr
lődik, kétfelöli csapdosás alatt lassan, de biztosan elmosatik.
E veszedelem meglátása, s annak öntudatos szer
vezett m unkával való elhárítani akarása teszi idősze
rűvé a Luther-Szövetség és a belmisszió kérdését.
A Luther-Szö vetséget és a belmissziót végső fo
kon egyazon meglátás és egyazon szent óhajtás hozta
létre. Az a fájdalm as meglátás, hogy az evangélium
egyháza, amennyiben azt a Krisztuson, mintegy fun
damentumon emelt épületnek tekintem, nem csupa
élő kövekből áll, s az* a szent óhajtás, vajha e holt
kövek a velük való foglalkozás' által élő kövekké
válnának s Péter ap. szavai szerint lelki házzá épül
nének fel. (I. Pét. 2.5.) A belmisszió a külmissziónak
mintegy áldott ellentéteképen fejlődött ki azzal az
indokolással, hogy az egyháznak a missziói parancsot
teljesítendő nem kell okvetlen Afrika és Ausztrália
vadjai közé menni, van áz egyházban magában is
elég tudatlanság, erkölcstelenség, gonoszság, sötétség,
pogányság. Van tennivaló idehaza is elég. Sőt első
sorban itthoni keresztyénségünknek kell egészséges
nek, élőnek, intenzívnek lennie, ha azt akarjuk, hogy
expanzió, külső hódításokra is képes legyen, hiszen
a szív is csak akkor tud a legtávolabb eső tagokba
is életet vinni és azt ott fenntartani, ha önmagában
egészséges. Az Evangélikus Szövetség a protestantiz
mus' szülőföldjén, Németországban is kultúrpolitikai
p árttá lett, hogy fontos közjogi, kultúrpolitikai
kérdésekben az evangélium egyháza érdekeinek szó
szólója, képviselője legyen.
N á lu n k b e lm isszió és L u th e r - s z ö v e ts é g e g y ü tt j e 
le n tk e z ik . Igaztalanok lennénk, ha nem ismernők el,
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hogy belmissziói munka nálunk k folyt és folyik. De
ezt inkább csak egyes speciális hajlandóságú ihletett
férfiak végezték és végzik, különösen ha az isteni ke
gyelem kiváltságos egyházakban jelölte ki munka
terüket. Fájó sebünk, s az egyházak között folyó v e 
télkedésben való lemaradásunk oka inkább az, hogy
a végzendő belmissziói munka nem öntudatos & nem
egységes. Ezen segítendő, alakították meg férfiak,
akik éber szemmel aggódó lélekkel figyelik az idők
jeleit, a Luther-Szövetsóget.
Fájdalom, egyházunk belmissziói munkásságát a
Lnther-Szövetség által idáig az óhajtott s az elérendő
cél érdekében megkívánt mértékben alátámasztani nem
sikerült. A dunántúli munkáról, ahol pedig aránylag
még a legintenzívebb, ép a napokban állapította meg
bizonyos rezignációval a püspöki jelentés, hogy „a
szövetség külső keretei ugyan megvannak, de tarta
lommal az óhajtott mértekben kitöltve nincsenek4*,
hogy „a szervezeteket élővé tenni a vezetőség néni
tudja « nem képes a szervezeteket az összes gyüleke
zetekre kiterjeszteni“. Azt mondottam az előbb: „fáj
dalom“. S ez részemről nemcsak két gondolatkört
áthidaló sablonos szó, hanem a lelkem mélyén nagy
erővel égő valóság. Mert — mélyen tisztelt lelkésztársaim — azt a munkát, melyet a belftnsstló s a
Luther-Szövetség fogalma jelöl meg. egyházunknak,
ha élni akar, el kell végeznie. El kell végeznie, nem
csak azért mert versenytársai elvégzik, de azért is,
mert belső elhivatasa kötelezi rá.
Az egyetem es papság szép elvét pl. sok más elte
metett evangéliumi elvvel együtt a reformáció hozta
ismét napfényre s mutatott rá mint olyanra, amelyet
a Kriszta* egyházának meg kell valósítania, ha azt
akarja, hogy betöltse a Krisztus által m egállapított
ama hivatását, hogy legyen só, mely irt ad az önma
gában hasznavehetetlen világnak, hogy legyen kovász
a világ tésztáját erjesztő.
Ez a s z 4p elv azonban csak elv maradt a kezünk
között. Mint a bibliai haszontalan szolga nem sáfár
kodtunk vele jól, nem tudtuk s még ma sem tudjuk
kellőképen kihasználni. Könnyebb, formális értelem
ben érvényesítettük csupán, levonva egvházközigazgatási téren a belőle folyó konzekvenciákat (egyházi
és világi ikerelnökség), de nem tudtuk érvényesíteni
materiális-lényegi értelemben olykép, hogy a világi
elemet bele tudtuk volna vonni a szorosan vett egyház-épitő és egyházfentartó munkába. .Amit mostaná
ban szomorú szívvel látunk majdnem minden vona
lon, az következett be itt is: az evangéliumi szellem
nek azokat a fegyvereit, melyeket a reformáció adott
a kezünkbe f> amelyekkel őseink a küzdelmes múlt
próbás évszázadaiban olyan lelket igézőn viaskodtak
— uj meg uj csodákkal lepve meg a világot — most
a pápás egyház és a szekták használják fel ellenünk,
azokkal a szárnyakkal, miket eleink szabadítottak
fel — lefejtve róluk évszázados nehéz bilincseket —
most mások repülnek, bizony-bizony túlszárnyalva,
megelőzve minket. — Hogy az egyetemes papság e l
vével mikép sáfárkodtunk, említettem már. Nem tud
tuk megtalálni a módját, hogy világi elemekkel — hogy
úgy mondjam — alátámasszuk az evangéliumi egyház
tekintélyét, hogy azzal — ha nem is numerikus, — de
szellemi és erkölcsi erővel, melyet ez az elem még
mostani állapotában is képvisel, egyházunkat emel
tük 8 előbbre vittük volna. S a pápás egyház? Nem
Ismeri az egyetemes papság elvét. A klerikust messzi
magasra emeli a laikus fölé és a laikus tömeg uj meg
uj vonatkozásban mégis rendelkezésére áll ad
maiorem ecclesiae gloriam. Micsoda büszkeséggel

vesz részt ez az adminisztrált tömeg a különféle kör
menetekben! Boldog, aki a sátort viheti a pap feje
fölött, aki egy-egy zászlót vagy gyertyát szorongat
hat a kezében. Főurak és tudósok, államférfiak és fe
jedelmek alárendelik egyéni meggyőződésüket az
egyház tekintélyének, hogy az — legalább ünnepi
megnyilatkozásaiban — tisztán és kritikamentesen
álljon a nagy tömeg előtt. Ez a világi elem — külö
nösen annak öntudatos része — lapjaiban féltve védi
egyháza minden érdekét, módot talál az irodalomban,
hogy burkolt, de tetszetős formában apclogizáljon.
(Erdős René.) Papjait védi. tekintélyükön az egyház
érdekében csorbát ejteni nem enged. A legkülönfé
lébb szervekben — Jézus szent szive szövetség, Tóz*afüzéregylet, kát. legényegylet, kongregációk — mint
szervezett segédcsapat áll az egyház, illetve a lelkész
rendelkezésére.
Mi mindezt fájdalmasan s az egyház nagy kárára
nélkülözni vagyunk kénytelenek. Nekünk — egy-két
igazán dicséretre méltó kivételtől eltekintve — nincse
nek szerveink, nincsenek segítőtársaink. Nincs senki,
aki felhívná figyelmünket, hogy hol, mely lelkeket
fenyeget veszedelem, kit kisértenek áttérésre, kit csáliitanak reverzális adására, kit akarnak behálózni
inézédea szavakkal vagy anyagi segítség Ígérgetésé
vel a szekták. íme egy belmissziói munka sürgős meg
indítását parancsoló életadta helyzet, melyben azon
ban alig látunk valamelyes tevékeny kedést, mert a
Luther-Szövetség hijján erőink nincsenek sem nyil
vántartva, sem megszervezve, sem pedig munkába
állítva.
A másik elhanyagolt munkatér .ahol vetélytársaink, s itt különösen a szekták — bennünket meg
előzve — szorgalmatoskodnak — az iskolán s a tem
plomon ’ kivfiü népneveié*. Az életből merített szoíén y megítélésem szerint a szektárius mozgalmak
sikerének titka főleg abban keresendő, hogy ők a lé
lek körül de facto több munkát végeznek, mint mi.
V égjük a dolgot egész üzleti alapon! Mit nyújtunk
mi híveinknek ellenértékéül a különféle címen befize
tett egyházi járulékoknak? A gyermeknek 12 éves
koráig oktatást iskoláinkban, a felnőttnek pedig va
sárnap és ünnepnap alkalmat arra, hogy meghallgat
hasson egy jó vágj- rossz prédikciót. És mit nyújta
nak a szekták? A mondottakon felül az iskolaköteles
gyermeknek vasárnap délutáni oktatást, az iskolából
kikerült ifjúságnak alkalmat arra, hogy az ifjúsági
egyletben — önképzőkör formájában — kellő vezetés
inellett művelődjön, tanulhasson, -szerepelhessen, a fel
nőtteknek alkalmat és lehetőséget arra, hogy ének
karban, zenekarban magát művelhesse s adott alkal
makkor Önmaga is tevékenykedhessen.
A kísértésbe jutott lélek ezeket mind látja, lato1gatja s méltóztassanak elhinni, amikor esetleg egyhá
zunktól elfordul, akkor ez a munkaplusz nagy szere
pet játszik.
Tudom én azt jól, hogy annak, hogy a szekták
ezt a munkát el tudják végezni, mi pedig a legtöbb
helyen nem, megvan a maga magyarázata. A szekták
kisebb közösségei intenzivebben pasztorizálhatók.
mint a mi 2000—3000 lelkes gyülekezetiök, viszon*
múltúnkból eredő megkötöttségeink: az istentisztelet
helye és ideje, a temetések ideje és mikéntje, híveink
nek szereplésünket illető igénjei a legtöbb helyen a
lelkész számára fizikailag teszik lehetetlenné az ilyen
munkának rendszeres elvégzését. Pedig ez a munka
itt van. Mint egy általunk elvégzendő feladatot tárja
azt elénk az egyre nagyobb igényekkel fellépő élet.
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S ha mi meg nem oldjuk, akkor kénytelenek v a
gyunk átadni a helyünket azoknak, akik ezt a miunkát
készséges örömmel, győzelemre törő lelkesedéssel el
végzik. E m unka elvégzéséhez azonban m unkásokra
van szükség, akik az egyetemes papság szépséges
elvét megvalósítandó, a lelkész mellé állnak s neki
segítségére vannak. S ez volna a Luther-Szövetség
másik szép feladata: számbavenni az erőket, m unká
sokat fedezni föl, képezni ki és állítani munkába az
Ur -szellőjébe, hogy segítsék vinni az egyház m egtar
tás — építés — és fejlesztés m unkájának nekünk
édes terhét.
így kapcsolódik egybe, feltételezi, m ajd meg ki
egészíti egym ást a belmisszió és a Luther-Szövetség.
Tudom én azt jól, hogy a vázolt értelemben vett
munkának vannak nagy anyagi és szellemi, általános
és helyi akadályai, mikre az idő rövidsége m iatt k i
térni nem akarok. De ha én gondolok a méhébea
egyházunk számára veszélyeket hordó időre s ha
látom, hogy mások semmitől vissza nem riadva, mily
buzgón tevékenykednek, hogy a jövendő robogó sze
keréről le ne m aradjanak, akkor mindig a kanti afo
rizma ju t eszembe: „Du sollst, also du kannst auch“.
Evangélium egyháza, ha élni akarsz, a haladó idő
parancsolta m unkát el kell végezned, k e ll a zé rt, hogy
a m ódját is m egtaláljad annak, hogy elvégezhessed
az evangélium diadalára s az evangélium Urának
dicsőségére.
Tornázzunk az „Universal“ tornarendszer szerint.
Legújabb, IcgTaeionálisaibb szobát, orn-a (szeriek anélkül).
Az összes izmokat hartmóiüku-san -fejlesztő, szabályozott,
erőteljes légzéssel (kapcsolatos, bő mellkasit, erőts tüdőt,
karcsúságét, szép testi formákat, fiatalos külsőt előidéző
teste teleiket felüditő, természetes, egészségles -testmozgá
sok. A gyakorlatok periodikus sorrendinek, könnyein
emlékezetben tarthatók, 6—18 perceit igényelnek. Nem
es 'korkülönbség nélkül minden-ki használhatja. Kapható
magyar és német nyelven minden nagyobb könyvkeres
kedésben. Ária jelenleg 7000 korona. Könyvkereskedők
nek szerzőnél megrendelve (Hankó Márton, Pécs) 30%
engedmény.

WALSER FERERCZ
A la p ítv a 1 8 5 8 . é v b e n .

T ű zoltási sz e r e k é s sz iv a tty ú k
gyára, h aran g- é s fém öntőde
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 — 36. sz.
V illam os m e g á lló : V áci-u t. L a n g gép g y ár.

Gyárt: Templomharango
kat, összhangzó harangzatokat a legfinomabb
harangfémötvözetből,
tiszta csengésű, előre
megállapitott szavatolt
uj hangokkal: harang
szerelvényeket forgat
ható vaskoronával szak
szerű kivitelben,
harangállványokat hen
gerelt vasból, szabadonálló, valamint fekvő
elrendezéssel.
95—50.
S ü r g ö n y e im : W a l s e r - g y á
L o m b -u tc a B u d ap est.
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R e v e r z á lis
Bárcsak úgy lenne, ahogyan Sztehló lá tja a dol
got, hogy t. i. napirendre terelődött a reverzálisok
elleni védekezés kérdése és a legközelebb tartandó
zsinat is valószínűleg foglalkozni fog vele! Ideje már,
hogy' végre szemébe nézzünk ennek a nagy kártevő
nek és leszámoljunk vele.
Azt senki se vonja kétségbe, hogy egyházunk
szelleméhez legméltóbb és legalaposabb védekezés:
olyan egyházi öntudatra nevelni híveinket, hogy
am int az egészséges test olykor minden külső behatás
nélkül eltávolítja magából a beléje került idegen ár
talmas anyagot, úgy küszöbölje ki egyházi életünk
erős, egészséges funkciója a reverzálisokat minden
mesterséges beavatkozás nélkül. Elsősorban „buzgó
és bizalomgerjesztő cura partorolis“. E z t a z a la p v e tő
m u n k á t n e m p ó to lh a tja so h a és se h o l se m m ifé le fe 
g y e lm i sza b á ly z a t. Ez annyira evidens dolog, hogy

felesleges szószaporitás a reverzálisok ellenében fe
gyelmi szabályok helyett intenzivebb egyházi m unkát
ajánlani. Nem arról van itt szó: cura pastoralis-e,
vagy pedig fegyelmi szabályzat, hanem mind a kettő
ről együttvéve, egymás mellett, egymást kiegészítve,.
A kérdés közjogi odalát illetőleg, hogy t. i. az
álland törvényekkel nem jutunk-e összeütközésbe a
reverzálisok fegyelmi megtorlása m iatt, m egnyugtató
feleletet ad o tt Sztehlo. Ha mégis a kényesebb jogászi
elméknek aggodalmai volnának, tessék megnézni az
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 26. pontját, ahol
kim ondatik határozatikig, hogy az egyetemes gyűlés
magáévá teszi a bányai egyházkerület -azon állásfogla
lását, hogy „mindazon ev. egyháztagok, akik a r. k.
egyház jav ára reverzálist állítanak ki, az ev. egyház
ban egyházi tisztséget nem viselhetnek és az egyházta
nács tagjaivá nem választhatók“. Az egyetemes gyű
lésen pedig bizonyára ismerik a törvényeket, tud
ják, hogy mit szabad és m it nem szabad; az egyete
mes gyűlésről talán mégse lesz m egállapítható a
„puffogó jelszavak hatása és ijesztő eredménye egy
házjogi oktatásunk teljes elhanyagoltságának és
szakszerűtlen vezetésének“. Az egyetemes gyűlés ha
tározata és az ostffyasszonyfai szabályzat pedig lé
nyegében egy és ugyanaz.
A kérdés egyház jogi oldalánál a magunk portá
ján vagyunk. Egyházi alkotm ányunk mai formájában
nem n y ú jt minden kétséget kizáró jogalapot az egy
házi fegyelem gyakorlására, igy fegyelmi szabályzat
hozatalára -sem. Ez mindenesetre egyik nagy hiánya
E. A.-unknak, amelyen segíteni van hivatva a legkö
zelebb tartandó zsinat. Ez senki máson, mint egyedül
csali rajtunk áll. De az is igaz, hogy olyan jogalapot
adni az E. A.-ban az egyházi fegyelem gyakorlásá
hoz, hogy ennek alapján feltétlen jogunk, sőt köteles
ségünk legyen fegyelmi szabályzat hozatalára, ehhez
erő, bátorság, m egalkuvás nélküli célratekintés kell.
V ájjon meg lesz-e? Az Isten adjon Szentleiket és
erőt azoknak, akik ebben törvényt szabnak.
A kérdés gyakorlati oldalát illetőleg Sztehlo nem
ta rtja célszerűnek a reverzálisadást egyházi fenyí
tékkel sújtani, m ert attól tart, hogy ezzel elidegenitjük egyházunktól a reverzálisa dókat, sőt ezek még
m ásokat is el fognak idegeníteni. Az nagyon való
színű, hogy az illetők még jobban elidegenednek egy
házunktól. De nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy amikor az egyházi fenyíték adott esetet meg
torol, akkor példát statuál a reverzális kísértései kö
zött az ingadozók, a gyöngék előtt. Ha majd azt lát-
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jók, hogy igen kellemetlen következményei vannak
a reveizálLjokimk, talán még se fogják olyan könyuyen megadni azt. Ne ijedjünk hát meg az elidege
nedéstől. Ilyenfajta elidegenedés még úgy erkölcsi
leg, mint szám be ti fég kisebb veszteség, mint ami ér
bennünket akkor, ha túlzott aggodalomból, vagy bár
mi okból tartózkodunk a keményebb, határozottabb
opponáfástól.
Végül legyünk tudatában annak, hogy a reverzális nem csupán felekezeti érdeket sért, liánom rut
megsértése ez a minden felekezeti érdeken felül ke
resztyén morálnak. A leendő szülő egy még meg
sem született embert önző egyéni érdekből odakényfzerit egy olyan egyház kötelékébe, amely egyháznak
a tanítását ő maga helyteleníti, mert ha nem a maga
egyházának tanítását tartaná helyesnek, lunem a
katiiotikust, akkor neki kellene áttérnie. De mivel i
maga egyházát jobbnak tartja, megmarad benne, de
gyermekét amoda kényszeríti. Tehát meggyőződése,
hhe, vallása ellenére ráaröszakol ja gyermekért* azt,
amit 5 m agira nézve helytelennek tart. Ez nyilván
valóan erkölcstelen cselekedet, ami semnúképen 5 0
menthető kielégítő módon azzal az érveléssel, hogy i
magunk meggyőződése mellett tisztdetbuu kell fc’.rtamaik a máé meggyőződését.
A reverzáfis egvik legerkőlestelenel'b fegyver
a hath, egyház arzenáljában, amit hogy forgathat,
nem nagy díszére válik a magyar törvényhozásnak.
Ezzel a fegyverrel lelkiem«*retet gyilkolnak. Ilyen
brutális és gonosz fegyverrel szemben, amit ők poli
tikai kompromisszum gyanánt kaptak, kötelességünk
kemény acélból való paizsot emelni.
Molitorisz /.
év. lelkész.

Báró kövesházi Kövess Hermann
tábornagy temetése
Az a név, melyet fentebb leirtuuk. a ínagya-r hadi
dioaiflég ilapjára s egyben evangélikus egyhá&unk java ni
rródik. Viselője az erdélyi protmlian/tiztnus hagyoiuáu ved
nek talajából sarjadt ki s » háborúban többek ikűzött
Erdély vvdelmextiselieu, is kiUiut. Mint a hadiszercncso
alkuul® leedveltje a ^veretlen“ hadvezér dísze« jelzőjét
vwüi, de fcév«d<éa volna, sikerek ívok a ■<szKrenosúti®k
tulajdon irtani. ..ILa valakinek egyszer slkuriil valami, ak
kor az lehet szerencse. Ha uzuivhaii valakinek mindig
■szórwnes»je vau, akkor az érdemnek is fesz része a do
logban.“
Ai üeozeonalás után a tábornagy — ki a Mária Torézia-rwsd pafl-anoimofci kerwzóeee is volt — liócsliwi La
kóét, bed a nohi is Mken kútfőit földi megpróbáltatások
tól f. évi szeplemJter hó 22-én váltotta nueg a váratla
nad reója támadt Indái. Utolsó kívánsága szerint hazája
földjében kivóat pihenni.
Temetése, melyen a Kormányzó Ur Oföiuéétósiga
is risztret*, Budapesten a legnagyobb katonai (tompa
kifejtése mellertt, a közéleti és katonai előkelőségek nagy
száma részv..télé vei f. évi szeptember 29-én ment végbe
a* országos tiezti 'kaszinó előcsarnokából, hol 'ftuArLngw Iíezső eepeww, ki « háborúban a bokkogultnak p*rancsneAsága alatt .szolalt, ia ravatal felett; a követheti
bemédet mondta:
Aa onyésifltt szihittlenül hömpölygő árja koporsót
hozott. Hazavágyó lakója « fi pihenőre tér abba a .földbe,
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mely őt spülte, mely bármily ajtku hü fiát kebelére fo
gadja s trely a hazatérőt is „Istent ho«ott“-tnt köszönti,
amint egyker legjobb Aldósival ámsztá ed »«ép jövőt
ígérő útjára éa a szülőanya büazke.»ógév«i kásórte maga
san Ívelő pályáját. A győzelmes tábornagy gtóttája övozi
a hazatérőt, ki ultink » értünk küzdött s harcol! «s ki
nek koporsóját a körösen átélt sok áldozatos szenvedése
iiek s -az apai szivét is megsebreit vesziteséguek emtekc
szenteli meg. Midőn moat földi küzdelmeit levetkőzve,
pihenőre kosaid abban az áldott földben, meiy porait
örzendi, azt a vallomást alva-um hidegül! ajkáról, me
lyet az apostol hagyott őrükül minden becstitetes har
cosnak azokban az alázatosan bizakodó ig.-khen: „Ama
nemes harcot megkarcoltam fuláeotaat. eWegestatn, a
hitet meglaitattam, végezetre eUéfotett nékem az igaz
ság koronája, melyet megád nekem az Ut ama napon, az
igazi Bíró, nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak
is, akik vágyva-várják ar ö uargjciem^wit.“ (LL Ti«.
1-, 7., 8.)
Harca nemes hitre volt kettős M r ie M M
A legnagyobb diszj>oinpn, mit letörpitetc haderőnk
nyújthat, matatja, lwgy egyik veséréó temetjük annak
a nemes liarónak, mely — mint a következések t igazol
ták — wmzatUMt Wérdekmért tolit. A .>mrmát .«dtoá
gon, a Ka'kán fekete hegyei kiűzött. Érdéiv bórcMben
és az Alpesek csúcsain fonódott győzelmeinek megszakí
tatlan láncolata, melybe gyanánt* agy ogánsaí 'kirvácbolódott bele a magyar katonák vhénfoge. küuv büszke
volt s ikák oly közel álltak a hadvezér szíréhez. Velük
\olt kész a végzőt válságában védelmeim a mcg.-zzdlókkai szemben az ezeréves haza ősi halárait, ha a hazat
vélk*-*n etjákseókuak. tói »olya iuui vág v da elélie au
mák a k'gncanesehb harcnak, mely re ö. a közam»u<Liaus
Nikerii hadvezér, belliikész«éggel («lajóulta szolgálatát.
Nemes honvédő szándékáért * minden harctéri diadaláért
méltán adó»:k ueká ltmivédségürtk eliaaiorésH-l.
De apostoli szent igénk értelnie szerint, moly *>«•*»•
külső harcról szól, a külső Jwurcra és vezérkedesre csak
az képes, ki bensőjében is meglKircolja a keresztyén em
ber nemes lm reá* az önszivébo« meg-aileginozdnló s lá
zadó ellenkezések, önzések, kétségeokedészk. eBcewere
dések s olkedvetleredéselk ólálkodó Ivada elfon. Ez*, a
harcot is híven harcolta halottmik s győzelmi bérként
kivivá magának az IsteiuciulelP* hivatás káutt örömteljes (sLaaihmt. a <leiü!t, bizaimatkidk» kedélyt, a nagy
clhatározásoklioz szükséges nyugodtságot a végül azá a
ielki békességet, melynek Uirtokáinaji az Lsteu kegyeim»'n«k eiös várában tudva magát, amaz utolsó ellenségudk:
a halálnak váratlan támadásait is mint katona ős keresz
tyén uyngodtan fogmlhatá. Elvégezte tolását, melyben
a hu hitvese én szerető fiai körében talált zavart akin ciailwli boldooságónak melegén kivtil gazdvtgon élveaé
iföádi ltod ura feltétfon bizalmát, munkatársai ős bajtársai
ős/, üde tisztéiértót s a válságos időkben általa vezényelt
ezázenFóknek láza lomteljes ragaszkodását., mindig szeré
nyen é.s a m6«ok niiuikajának és érdemének méltányló
elisnaermével. — Mogtartot^a hitét; azt ia Ment kapcsola
tot, mely a porszülte emberi a logmagasctosabb közösségbe: a minden jóság, szeretet, H75entsóg, igazság és tö
kéletesség Istenének megszentelő szeMen*körebe emoli s
megtíMiitju a lcgmontoíiálib viszonyok közt is —: mint
a .magyart eaenérres áilünu^fotvljen már nem egyszer:
Mohi. Mohács, Ónod és Világos ultán — nem csüggedni,
de bimi, megujhodni, szenitesüim, munkáikodni, láimi a
még ,jo. sirou túl is xemélni!“
Jobb jövő latóscl ment át balottvnfc • n yoaemmAg
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■völgyéből oda,, iliol a hősi halálban megdicsöült baj tár
saknak s köztük a legjobbaknak: a vitéz magyar kato
náknak egész seregét találja is hol, velük egyesülve, nem
csak magának esdi az igazság koronáját amaz Bírótól,
hanem mindazoknak is, kik vágyva-várják az Ur igazságtevéiének megjelenéséit, szegény csonka hazánknak is
üdvére, boldogságára s feltámadására! Ámen!
A Nagy Pál gyalogsági tábornok, a honvédség főparancsnoka által vezényelt katonai gyászuienet a Kos
suth Lajos-utcán, Rákóczi-uton és Köztemető-utón át
sok ezerekmek sorfala közit a Kerepesi-temetőbe vonult,
hol a székesfőváros áltál adományozott díszsírnál Szabó
Gábor lelkész ajánlta megható imában a hadvezért, ki
százezrek felett parancsnokolt s ki most mennyei Ura
parancsára maga jelentkezik 'számadásra, a Seregek
Urának kegyelmébe . . . Miközben a koporsó alászállt
az anyai öld ölébe, a honvédcsapatok diszsortüzzel, hat
ágyulövéssel s a Hymnus-szal adták meg az elhunyt tá
bornagynak a már leereszkedő eisthomálynák árnyában
az utolsó katonai tisztességet . . . Áldott legyen a föld,
mely porait őrzi!

EGYHÁZI ÉLET.
Javítsák meg sürgősen a deáktéri templom orgoná
ját! — Aki hallja vasárnapról-vasárnapra azt a kínos
nyögést, kopogást, melyét ez az orgona végez, rontva
az áhítatot és a templomi hangulatot, indokoltnak fogja
tartani az illetékes tényzőkhöz intézett felszóditásuinkat.
Igaz, a kezdeményező lépések niegltöxténtek. A jóin
dulat nem ‘hiányzik. De nincs meg mindenkiben a pénz
áldozat miatt. Kérjük a híveket, siessenek a jó ügy se
gítségére. Ne hirdesse az orgona vasárnapról-vasárnapra,
hogy az áldozatkészség hiánya kopog és nyöszörög
benne! Mindent, ezt az ügyet is meg lehet, de meg is
kell oldani sürgősen és alaposan. A deáktéri templomban
ne nyögő-láda és sipszekrény, hanem egy olyan orgona
álljon, melyen áthathat a zene is, Bach öröksége, a lu
theri reformáció másik hatalmas és etlenálihatlan erős
sége!
Az Országos Luther Szövetség folyó hó 15-én, szer
dán délután 3 órakor tartja rendes évű közgyűlését a
Budapest—Deák-téri ev. polgári iskola dísztermében.
Amikor az elnökség ezúton meghívja az Országos Vá
lasztmány minden tagját, a kerületi szövetségek elnö
keit és kiküldötteit, az egyetemes 'közgyűlésre érkező
összes kiküldötteket, meghatalmazottakat és minden ér
deklődőt, közöljük a következő napirendet: 1. Elnöki
megnyitó. 2. A múlt 'évi működésről iszóló jelentés. 3.
Zárszámadások. 4. Költségvetés. 5. Tagdijmegállápátás.
6. Választások. 7. Esetleges indítványok.
Az Orsz. Ev. Tanáregyesület 1924 okt. 15-én d. u.
fél 4 órakor a Deák-téli polgári leányiskolában közgyű
lést tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Adattok a készülő leányközépiskolai törvényjavaslathoz: Arató István. 2. Pedagógia és vallás talál
kozása a mxi kultúrában: Gaudy László. 4. A titkár évi
jelentése. 5 A pénztáros jelentése. 6. Indítványok.
Az Ev. Tanáregyesület Vallástanitási szakosztálya
folyó óvd október hó 15-én (szerdán) d. e. 9 ÓTakor a
Deák-téri ev. iskola épületében gyűlést tart, melyre a
kartársakat tisztelettel meghívjuk. A gyűlés tárgysoro
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zata: 1. Gaudi László: Javaslat a középiskolai vallásbanitás anyagának és tantervének uj megállapításáról. 2. Vidovszky Kálmán: A vallástörténet helye a köaépiskolai
vaüástanátásban. 3. Szuehovszky Gyula: A vallásoktatás
az állami tanítóképző intézetben. 4. Lömnek Vilmos: Az
u. n. önálló vallástanárokra vonatkozó szabályrendelet.
5. Elnökválasztás. Szeretettel kérjük a kartár sokat, hogy
a gyűlésen miniéi nagyobb számban rész tvenni szívesek
legyenek. Akik gyűlésünkön részt nem vehetnek, de velünk együtt haladni óhajtanak, pontos lakáseimükkel
értesítést küldjenek jegyző címére: IV., Deák-tér 4.,
II. em. 13. Budapest, 1924. október 2. Reif Pál elnök,
Szuehovszky Gyula jegyző.
Theol. fakultásunk tanrendje. A megszokott theol.
enciklopédiái mederben haladva, a folyó téli féléviben
soproni fakultásunkon előad Deák J.: Héber nyelvet,
Ezsaiás könyvét, Ószöv. bevezetést és Ótesit szemináriu
mot (utóbbiban mit tárgyal?). Kiss J.: Ujszöv. beosztási,
Római levelet és Ujszöv. szemináriumolt (itt mit tár
gyal?). Profile K.: Kér. hittant, Rendszeres theol. (szemi
náriumot (mit tárgyal?), Theol. enciklopédiát és Ko
runk szellemi áramlatait. Itt azt várnók, hogy fejtegesse
theol. fakultásunknak magyar szellemi áramlatainkhoz
való viszonyát és kér. egyházunkra és egész szellemi müvelődésünkre vonatkozó jelentőségét. A rendszeres theológiának az irásmagyaráza tarra való következését inkább
szellemes, mint találó eljárásnak találom. P a yr S. előad: Ő-, közép- és legujabbkori egyháztörténetet, Szimbolikát ér Egyház történeti szemináriumot (mit tárgyal?),
Stráner V. előad: Katedhetikát, Gyakorlati exegezist és
homil. és káteoh. szemináriumot. Kovács S.: A XVIII.
század egyháztörténetét. Hazai prot. alkotmánytörtónetét. Magyar prot. föld- és néprajzot és Egyházjogi szórnibáriumot. (Lt mit tárgyal?) „Az ezután kinevezendő
tanár“ előad: Vallásibölcsészetet, Kér. neveléstaidományi, Ö- és középkori filozófia történetét (csak 2 órá
ban?) és Vallástud. szemináriumot. A tanszék betölté
sét egyetlen evang. theológiánkon sürgősen várjuk és
kérjük, s arra csak egy komoly jelöltünk lehet. Végül
Karner F. K. előad: Ujszöv. nyelvészetet és Máté evangélrumát. A rendkívüli tárgyak között szerepel ,a Miagyar
közjog, a Keleti nyelvészet és kultúrtörténet, a német
és a tót nyelv. Bizonyos megelégedéssel és elismeréssel
közöljük, hogy „korkérdések“ (melyek azok?) címen a
kar tagjai az egyet, hallgatók és az érdeklődő közönség
számára hetenként egy-egy előadást is tartanak. A sze
mináriumokról szólva, fokozatosan várjuk és (kérjük
Augustinus vallomásainak. Luther három reformátori
röpiratáiiiak. aiz ágostai hit vallásnak s a heidelbergi ká
ténak, Schleie rimaeher beszédeinek, Ritschl theológiájának, a vallástörténeti iskolának s a modem pozitív theológiának felöMését. S végezetül az egész, közvetlenül
lapunknak most sem beküldött, különben tartalmas 'tan
rendihez egy jóakaró megjegyzést: Nemcsak a címlapon,
hanem az evang. hiittud. 'karnál is meg kellett volna je
lölni, hogy a kar, az intézet s nemcsak a dékáni hiva
tal „ideiglenesen Sopronban működik“, A be mean avatott
olvasóra nézve igy világosabb lett volna az ideiglenes
helyzet. S erre az ideiglenességre vonatkozólag azlt vála
szolta Kapi püspök a dunántúli egyházkerülati közgyű
lés alkalmából as őt fogadó pécsi polgármesternek:
„Összejöttünk abban a városban (t. i. Pécsett), mely ha
talmas, erős kath. tábor közepette szeretettel ölelte ma
gához a mi evang. theol. fakultásunkat stb.“ Épp az
ellenkezője áll. Azért van a theol. fakultás Soproniban,
mert nem lehetett és ma isem lehet Pécset. Ez az igaz
ság. S befejezésül az egészhez még megjegyezzük, hogy
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a tanrendre vonatkozó korábbi és mostam jóakaró kri
tikai megjegyzéseink neon „támadások“ s nem tkok értük
wmegbaraigT»cLm“, 'mert jól tudják azt az illető tudós pro
fesszor urak, hogy aki haragszik, annak ovinos ágasa,
aminthogy nincs is igazuk.
Gömön.
Gömöri megjegyzéefnhe z csak annyi megjegyezni •va
lónk van, hogy a honi egyetemek értesítői a szemináriumi
munkát közelebbről nem határozzák meg. Reméljük, hogy
az egyetemes közgyűlés rendjén lesz alkalmunk a fakul
tás munkájáról bővebb jelentést és részletes uj tanren
det hallani. Ebben bizonyát a az egyházi és liturgikus
ének tonrtásáiól is szó lesz.
Debreceni egyházunkban alapos építő munka folyik.
Beszédes bizonyítéka ennek az a felhívás, melyeit a maga
egészéiben közlünk: „Az élő Isten benső átélése révén el
jutni az igazi keresztyén jellemhez, mindnyájunk (közős
szent feladata. Ezen örökkévaló célok eléréséhez kíván
segítő kezet nyújtani híveinek debreceni evangélikus
egyházunk is. Az ifjúság vallásos nevelése, nemcsak ön
magunk, az egyház, hanem szenvedő hazánk egyik leg
szentebb érdeke. Ennek sikeres előmozdítása minden
szülő elengedhetetlen kötelessége. Őrködjünk azon, hogy
gyermekeink pontosan látogassák a hittanórákat és a
rendes vasájmapi istentiszteletet. A példuadá» a 'legjobb
nevelőeszköz lévén, né küldjük, hanem veressük gyer
mekeinket az Ur házába. Templomunk küszöbét átlépve,
tartózkodjunk az ének megkezdése előtt vág)' az akut
minden mollözbetö beszélgetéstől, öve zavarjuk ezáltal
mások és önmagunk áhítatát. Vegyünk élénken részt a
közös énekben, amely istentiszteletünk egyik jelenté
keny alkatrésze. Tanuljuk meg a közeledő reformációi
ünnep alkalmából az „Erős várunk** szövegét. Dlő. hogy
Luther Márton hatalmas énekét mindnyájan tudjuk. A
karácsonyi ünnepék alkalmából legyen az uj énekeskönyv, biblia, imádsagos -könyv legszebb ajándékunk.
A Luther Naptár találjon befogadásra minden hajlékban.
Vegyeskcrunk, melynek egy házépítő munkájáról már
számos esetben meggyőződhettünk, október hó eftső
napjaiban kezdi meg újból a maga működését. A műkö
dők fáradozását megköszönve a ezt továbbra is -kérve,
kérem mindazokat, akik ezen a téren egyházunkat szol
gálni akarják, hogy a karnagy urnái jelentkezni szívese’;
legyenek. Tervezett vegyesházasságra kérem figyelme
met idején felhívni. Az Ev. Filiér-Egyesületet és LutherSzö vétségét ajánlom a hívek jóakaratába. A szegények
támogatása tél idején elsőrendű kötelességünk lévén, kö
szönettel fogadunk karácsonyig akáT havi részletekben,
akár egyösszegben jószívű adományt. Gvüjtöiwei sen
kit sem zaklatunk, de közgyűlésünk remélj, hogy nem
lesz egyetlen tag sem, aki az ünnepek előtt, nem áldozna
szívesen a szeretet oltárán. Betegekre és szegényekre 'kü
lönös gondot akarván forditarw, kérve azokra figyelmem
felhívását, közlöm még az alábbiakat: Okt. 4-én, szomba
ton, d. u. ü órakor „Svódoi-zági utam“ címen előadás a
vármegyeháza dísztermében. Okt. .Vén: Ünnepi istentisz
telet az ,,Aradi vértanuk“ emlékére. Délelőtt 11 órakor:
Az Ifjúsági Egyesület megalakulása. Okt. lá-én d. e. 11
órakor az Ev. Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövet 'bégének megalakulása. Kérem az ev. egyetemi és főisko
lai hallgatók előzetes szives jelentkezését. Okr. 12-én
d. u. ő órakor templomban vallástanitási szülői értekev.let. Okt. 19-én d. u. 5 órakor az „Átok buli a“ címen elő
adás, tartja Lábossá Lajos vallAstanár. Okt.. É5-cn, szom
baton, d. u. 5 óraikor szülői értekezlet az iskolában.
..A gyermek munkabírása“ címen előadást tart Elefánt}/
SándoT tnn’tó. Okt. 2G-án d. e. ev. istentisztelet PaUagon. D. u. 5 órakor tartandó előadásom címe: „A protes
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tantizmus szükségessége“. Okt. 31-én d. e. 10 ómaikor
ifjúsági istentisztelet. Délelőtt 11 óraikor ifjúsági ünne
pély. D. u. 0 órákor a 95 tétel Ismertetése. Nov. 2-án
d. e. 10 órakor: Reformáoiói istentisztelet és urvacsoraosztás. D. u. 5 óraikor: Reí. ünnepély. Szónok: Dr.
Gulánffy János, a Lutbor-Szövetség elnöke. Nov. 9-én:
Ev. istentisztelet Hajdúböszörményben. Nov. 23-án: Ha
lottak vasán apja. Az egyházi beszéd a halottak emlé
kének szól. Nov. 30-án: Advent első vasárnapja. Urvacsoraosztás. December havában két vallásos estély.
Előadók: Dr. Szlávik Mátyás ny. ev. theol. dókán elő
adásának ciine: „Az antik morál és Krisztus“; és Sárkány
Béla peötmegyei föesperres. Dec. 3-án, szerdán, d. u. 0
órakor: Bibliáéra kezdete, tart husvétig. A megbeszélés
táigvát ..Jézus élete“ fogja képezni. Dec. 23-án d.
órakor: Karácsonyfá-ünnejíély. Dec. 24-én, a szentestén,
d. u. 5 órakor »tenltiisaUáet. Gyerrnekistentisztclct a tél'
időt kivéve, minden csütörtökön reggel 8 órakor. Vasár
napi iskola a rendes istentisztelet uíán. Fentiek meg.szivlehwét és a g)'ülckezieti életben való élénk közreműködést kér, lelkipásztori áldáskáváoáasal
Farkas
Győző, ielkósz.
Papavatás a Budapest-deáktéri templomban. Folyó
hó 5-én tir. Rafíay S püspök öt uj Timotben.st avatott
fel a hámyakerület számlára. A nagy templomban óriási
közönség jeienlétéhen folyt le az egyszerű evangélikus
ünnepség, melynek középpontját a püspök magas szárnyalásu, a lelkész hivatásáról, munkájának céljáról és
feladatáról szóló klasszikus szépségű és a magyar ev.'lel
kipásztornak ideálját találóan megrajzoló beszéd ké
pezte. Broscbko G. A. esperes és Bezegh Samu püspöki
titkár segédkezett a püspöknek az ünnepség fényének
emelésiben. A felavatás keretei közt Wolf Lajos, újon
nan felavatott lelkész mondotta a szóezéki beszédet a
vasárnapi epistola alapján. A fiatal prédikátor rokonszen
ves alakja, beszédének mély tártain iá, sikerült formája
és köfvetian elöad:Lsa épitőleg hatott az egész gyüleke
zetre. Az 5 felavatott közül: Fabak F. és Szlovák M. a
pHisi, Wolf L a hartai, Kolbenhayer P. az orosházai és
Szalfer K. a kecskeméti eg)-ház által nyert meghívást.
— Az Egyháznak Ura áldja meg kibocsátásukat és munkájukat Isten országában és a mi egyházunkban.
Megtisztulás. Csak nem akarunk mi, evangélikusok,
mint protestánsok is nyelvünkben, nyelveinken és írá
sainkban megtisztulni az evangéliummal és Jézus vallá
sával homlokegyenest ellenkező a pápistás, zsidós és
pogányos szóllásmódoktól és kifejezésektől. Csakúgy bemzsegelt a levegőben az egyes szónokok ajakán a bányaker. közgyűlésen is a sok „érrfe/n“-hüséges szolgálatok
(amelyek lehetnek nagyobbak és kisebbek, de legyenek
hűségesek és áldozatosak), s a sok „szentelés“-avatás he
lyett. Hát még milyen a közélet és a sajtó — tele sok
zsidósággal és pogánysággal, s még a Győri és Dunántúli
énekeskőnyv is a ,jo rs“ és „végzet“ kifejezéseivel gond
viselés helyett! Igazán ideje volna tán pályázatot hir
detni vallásos, egyházi és it odaírni életünknek a sok
pápás, zsidó és pogány kifejezésektől való gyökeres meg
tisztulására. Mit ér az írás, a kerosztyénség és a sok pré
dikáció, ha nem tudjuk vagy nem akarjuk azok evamgéliumi-jézusi élet igazságait átvinni nyelvünkbe, irodaimunka és a közéletbe. Legalálab is a hivatalosak jobban
vigyázhatnának erkölcsi, szellemi életünk evangéliumi
tisztaságára. Egymást javítsuk és tisztítsuk meg. mint
p. o. a káromkodástól társas érintkezéseinkben. Tollal és
beszédeinkkel is szolgáljuk az evangélium ügyét és ezzel
tisztítsuk meg folytonosan és fokozatosan közéletünket!
Sz. M.
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A Lnther-Társaság idei rendes közgyűlését október
25—26-án Pápán tartja. A tagok vasúti 'kedvezményben
részesülnék. Jelentkezések dr. Kováets Sándor íőltriikárhoz intézendők, kiállítási illeték és potsitaífecltség fejében
5000 korona melléklésével. Jelentkezés utolsó batárideje
október 19. — Az egyet, gyűlés alkalmával a jelentkezé
sek átvehetők. — Itt közöljük a pápai lelikészi hivatal
következő felhívását is: A pápai lelkészi (hivatal felhívja
mindazokat, aíkák a f. hó 25—26. napjain Pápán megtar
tandó Luther Társasági gyűlésen megjelenni szándékoz
nak, hogy ezen .szándékúkát iá leílíkészi hivatallal mielőbb
közölni szíveskedjenek, annak megjelölésével, hogy az
elszállásolást és 'élelmezést szállodáiban, illetve vendég
lőben kívánják-e, vagy pedig miagánháznál?
Bethel pusztulása. Mint Luthardt lapjában olvasom,
a Bielefeld melletti Bethel nagy be'lmissziói területén
augusztus 8-án nagy tűzvész pusztította el 180 állatnak
szóló takarmányállonnányát és helyislégeit. JT'kár a;z állatállományra és a tejmennyiség fogyásával iá lakókra is
egyenesen katasztrófálisnak mondható. Kaivánatos volna,
h& az intézmény tanulságos áldásait évéken át élvezett
lelkészeink a régi magyar haza minden pontján segély
akciót, indítanának Bethel kárvallott beírni®sz iái munká
jának fekególyezésére. Pénzbeli adományok magához
Bodelschwingh lelkészhez küldendők, vagy átutalanidók.
A postai csekk száma: Hanno ver a 1904. Tán nálunk nem
desz akadály a nagy- és kisántánt elvalkuit németdíülhe
és hazugságainak légiója. De majd csak ind is megtisztul
a politikai látóhatár és eloszlatja a hályogot a szörnyen
félrevezetett ántánt (szeméről.
Protestáns Szemle. Október havi füzete is pontosan
megjelent. Amitől Veress Jenő szeikasztő visszalépése
után ttorto,ttunk, ime (bekövetkezett: az újabb füzeteiknek
elkálomistásodása, s a theológia és filozófia leromlása,
őszintén sajnáljuk Veress J. távozását s a Prot. Szemle
e metamorfózisát! Az októberi füzetben Horváth Gy.
egy arcképpel is ellátott ismeretlen Kálvin-képet ismer
tet a Raffael-iskolából. A jogász Búza L. a képviselők
felelőt fenségéről ir s Karácsony S. befejezi igen tortáiinas és magvas, refor meszimékiben gazdag tanulmányát a
nép oktatási reformról 'és az alsó néposztály lelki alka
táról. Egy elbeszélés és két vers után a külföldi iszemlében Révész Imre ismerteti volt nagyhírű francia pro
fesszora, Doumergue, a hires Káfvintudós barátságosabb
megiálliapitáaait „az erdélyi kérdésről“ és ri alatt különös
elismeréssel Payr S. dunántúli egyháztörténetének mo
numentális I. kötetét. De már aztán unott kerets a Szemle
kritikai részében Bury egyik (angol müvének hosszadal
mas ismertetése, ki a németeket „ítéljes vadságában
fondorlattal teli, hazugságra fent fajnak“ mondja (1. ez
zel szemben róluk Luther megállapítását Walther müvé
ben!) vagy Kádár J. „A pesti és budai német színészeit
története“ s az unalmasan terjengős „Színpadi beszá
m olóit. Csupa „szeli emelkedések“ egy protestáns
szemle hasábjain. Végül Tankó B. elismerő reflexiók k í
séretében egy Kovács ö., Böhm K. .és Molnár
A. tudományos munkássága iránt <■ méltó
léltemei őssel illeti Makkal I. kolozsvári theol. tanártársunk
vallást ör tüneti képét és vaiiá sfilozófsai eiöadáisiait. —
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Nem abban az irányban és azzal a oédzittbtal alapitottuk
meg három évtizeddel ezelőtt imí prot. theol. professzorok
a Prot. Irodalmi Társaságot! Arról újabban teljesen le
siklót t.
‘
Sz. M.
A magyrországi ág. h. ev. egyetemes egyház f. hó
15-én és következő napjain tartja évi rendes közgyűlésiét
Budapesten, az ev. polgári leányiskola dísztermében.
15-én a különböző bizottságok gyűlése znék. 16-án lesz a
tulajdonképpen! közgyűlés, melyen nagyon sok és fon
tos elhatározás vár a közgyűlésire.
Az Ujpest-Árpád-uti Mozgószinház Vállalat R. T.
(Luther-Társaság vállalata) f. évi okt. 16-án este 7 órakor
tartja közgyűlését a Budiapest-Lipót városi Takarékpénztár tanácstermében a következő tárgy so roaattal: 1.
Az igazgatóság évi jelentése. 2. A felügyelő bizottság
jelentése. 3. Határozat a tiszta nyereség felosztásáról.
4. Határozat az igazgatóság és felügyelő bizottság fel
mentése tárgyában. 5. Az igazgatóság kiegészítése és fel
ügyelő bizottság megválasztása. 6. Esetleges indiitványok. A közgyűlésen megjelenni szándékozók részvé
nyeiket legalább 24 órával előbb helyezzék letétbe & Li
pótvárosi Takarékpénztárnál (V., Vilmos esászár-ut 36.)
Az igazgatóság.
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A budapest-deáktéri Lutherszövetség holmivásárt
rendszeresített, ahol okvsó pénzért lehet értékes és jó
karban levő holmikat venni, s ahol arra vállalkoznak,
hogy feleslegessé vált holmikat jó áron eladnak. El
adóknak és vekőknek figyelmébe ajánljuk a holmivásárt
(Deák-tér 4, I. emelet).
Portást keresek. Megbízható, ügyes, intelligens há
zaspár portási, ilkltőleg takarítói állást kaphat Diák
otthonban. Javadalmazás: lakás, fűtés, világítás és készpénzfizetés. Nyugdíjasok is pályázhatnak. Ajánlatok
személyesen a Diákok Háza igazgatóságánál (VIT.,
Hársfa-u. 59/b) alatt nyújtandók be.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
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ANGSTERJOZSEFésFIA
orgona és harmóniumgyár Rt. j

PÉCS.
Készít uj orgonákat es harmó- 3
niumokat a legtökéletesebb rend- 3
szerben. Elvállalja orgonák át- 8
építését légnyomatu csőrendszer- 3
rel, teljes javításokat, tisztitá-8
sokat és hangolásokat.
•
Uj homlokzat&ipokat a leg- •
rövidebb idő alatt készít, j
•••••(MM**MWc,******( **M*Ma**>Niw*M*M*t * " '>

, Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Bpest, VI., Nagymezö-u. 3. Fel. igazgató:

Spezlalltások: foghúzás, foktő
mén, fogtisztitás. Lapunk olva
sóinak o/0 engedmény.
Intézet nyitva : d órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n tis t

FENYVESIMENYHÉRT
IX » , R á d a y - u . 5.
: Calvin-tór.
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Merényi
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Előfizetési ár negyedévenkint: I
Alapttvtll: Dr. RAFFAY SÁNDOR
p S ap fik .
Budapest, IV., Deák-tór 4. az.
Egyes szám ára: SO aranytallér.
Kiadja: A LUTHER-SZŐVETSÉG.
Sxerkeaztéftért fölélő« :
Megjelenik jutlus és augusztus hónapok
D r .K I R C H K ü O P F GUSZTÁV
Hirdetési árak megegyezés szerint.
kivételével vas&maponkint

la TlUla 2f 5 “~6a
Egy az Isién, egy a közbenjáró U Isten és embe
rek között, az ember Jézus Krisztus, aki adta
önmagát válteágul mindenekért.

Lutheri ig ék
Vita indult Luk. 8 , 10-rŐl, mert felvetődött
a kérdés: mi lehet az a titok, melyet csak azok
érthetnek meg, akik Isten országát keresik és an
nak igazságát? — Luther a kővetkező választ
adta: Isten országának titka: a Jézus Krisztusban
megjelent kegyelem. Ez rejtve marad azon ész
előtt, mely elzárkózik a Szentlélek elől, mintahogy
tényleg sokan is vannak azok, akik mindent lát
nak és hallanak, ebből sokat meg is értenek, di
csekszenek is azzal, hogy Isten országáért dolgoz
nak, annak igazságát keresik, csak éppen a Krisz
tusban megjelent kegyelem marad rejtve előttük.
Pál apostol ezen titkot kerülgetőket a korinthusi
I. levélben (2, 14.) „érzéki embereknek“ nevezi,
akik ,jietn fogják meg az Isten lelkének dolgait.“
— Ebből az következik, hogy „akiket Isten lelke
vezérel, azok az Isten fiai.“ Isten országát ezek
keresik a feltalálás biztos reményével, mert az
azt feltaláló titok a kezükben van. övéké a
Krisztus és az abban megjelent kegyelem. Nem
az a fontos tehát, hogy mi a titok, hanem az,
hogy azt minél többen értsék, vagyis keressék,
mint Isten flak!
______■ ______

O k tó b e r 31-én
ünnepli a világ a diadalmas lutheri reformáció
407-ik évfordulóját ünnepeljük meg mi is mind,
nemcsak a fővárosban, hanem minden faluban
éa nemcsak ünnepélyekkel, hanem rendes isten
tiszteletekkel, amelyeken vegyünk részt kivétel
nélkül valamennyien. Ezen a napon szüneteljen
minden munka. A munkás tegye le szerszámát.
A hivatalnok ne menjen hivatalába. A keres
kedő zárja be üzletét Az ev. gyáros állítsa meg
üzemét Ez a nap legyen azé az áldásé, mely a
wittenbergi barát személyén át sugárzott bele
a világba és legyen azon feladatoké, melyekre
az ev. népét* kiválasztotta az Isten.
A reformáció legyen és maradjon proteetáció és confessio!

Radvánszky Albert bárt), egyetemes egyházi
ás Iskolai felügyelő beszéde, mellyel az évi
egyetemes közgyűlést megnyitotta
Főtiszt. Egyet. Köagyűlés!
Az 1924. évi rendes egyetemes közgyűlés az az
alkalom, amely minket itt ma egybegyüjtött.
Úgy érz«m, az évszára maga követeli, hogy annál
néhány pillanatra megállapodjunk, mert ezen évszám
az idők országutján fontos távolslgjelző. Jelzi egy
részről, bog) már tiz esztendőt rohant előre az idő
a világháború kitörése óta, de jelzi másrészről azt
is, hogy* a nagy rombolás után, mit a világháború
hozott, megsemmisítvén a békés világ annyi értékes
alkotását, még csak nagyon kis utat tett meg az idő
nek jobb világ felé nagy lassúsággal döcögd szekere.
Azt kiszem, nem tévedek, ha azt állitom, hogy
az óvfczám maga tárja élőnkbe a problémákat, me
lyekkel elnöki megnyitóra kapcsán foglakoznunk
kell. Tény az, hogy közgyűlésünk közvetlen feladata
az egyházunk életében egy esztendő folyamán elő
fordult jelentős események, valamint a fontosabb
folyóügvok lftárgyalása és elintézése. De azon er
kölcsi súlynál fogva, amelyet egyetemes egyházunk
képvisel, szükséges, hogy ilyenkor az egyházat köz
vetlenül vagy* közvetve érintő korkérdésekkel is fog
lalkozzunk és nemcsak Jtözegvházunk, de az é g é «
társadalom előtt is lerögzítsük azt az álláspontot
amelyet egyházunk, mint az evangélium letétemé
nyese, azokkal szemben nemcsak jogosult, de köte
lezett is elfoglalni.
A háború kitörését követő első egyetemes köz
gyűlés alkalmából egyházunk akkori köztiszteletben
álló és érdemekben gazdag egyetemes felügyelője a
háború okául a bűnt jelölte meg. Amennyire idŐczerü volt akkor a háború okával foglalkozni, anynyira időszerű ma annak következményeit tenni
vizsgálat tárgyává annyival is inkább, miután azok
egyházunkat közvetve és közvetlenül ie súlyosan
érintik.

A szociális nyomor
A háború következményeinek részletesebb vizs
gálatánál úgy látom, hogy mindannak, ami a háború
következtében lelkiekben éa testiekben az emberiségre
szakadt, főforrása a háború által anyagi téren ered
ményezett leromlás és az ennek nyomán felburján
zott szociális nyomor, »ami viszont maga után vonta
az erkölcsi állapotok és vele a közállapotok lerom
lását. ámde a szociális nyomor enyhülésével —
sajnos — nem tart arányosan lépést a közállapotok
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javulása. Ennek m egállapításakor nem annyira a
külső rendre és fegyelemre gondolok, ami végered
ményben hatalmi eszközökkel is biztosítható, hanem
inkább a köz m entalitására és annak azon megnyi
latkozásaira, amelyek, ha az állami törvényekkel nem
is kerülnek ellentétbe, de ellentétben állanak az
isteni törvénnyel és a keresztyén erkölcsi világren
det aláaknázzák.
L
E g y h á z u n k a n y a g i n e h é z s é g e in e k e lő id é ző je

Mindezekből folyóan nemcsak az állam nak és a
társadalom nak, de az egyháznak is egyik legfőbb
gondja kell hogy légyen a szociális nyomornak, mint
az erkölcsi nyomor egyik föelőidézőjének az enyhí
tése. Az ehhez szükséges anyagi eszközök azonban
sajnálatos módon nem állanak az egyház rendelke
zésére, legalább is nem kellő mértékben.
Á lla m se g é ly

Köztudomás szerint mind egyetemes egyhá
zunk, mind kerületeink, valam int az alsóbbfoku többi
egyházi közületeink is nagy anyagi nehézségekkel
küzdenek.
Számbavehető anyagi főerőforrásaink
egyike: a hívek adózóképessége, az egyház számára
aligha lesz fokozotabb mértékben igénybevehető. Ezt
úgyszólván a végsőkig kim eríti az államhatalom, mi
előtt az egyház ahhoz hozzáférhetne. Másik fő
anyagi erőforrásunk: az államsegély. Ezt papirkoronában kifejezve, kétségtelenül tetemesen fel
emelt mértékben élvezzük, de a békeévek aranyértékű, akkor is szükreszabott volt m értékét az
állam elvitathatatlanul felette nehéz pénzügyi hely
zete következtében aligha fogjuk egyham ar elérhetni.
Remélnünk kell azonban — am it egyébként a viszo
nosság elvéből folyóan jogosan el Í3 várhatunk —
hogy az állam, m éltányolva azt a tényt, hogy az
állam sem lehet erős ott, ahol az egyház gyenge,
pénztigyeink kon3zolidásával kapcsolatosan máv
csak sa já t jól felfogott érdekében is fokozott m érték
ben fogja egyházunkat gondoskodásának körébe
belevonni.
L e lk é s z i n y o m o r

Nagy gondot okoz a le lk é s z i k a r különösen
készpénzfizetésü részének ínséges helyzete, s ez ko
moly aggodalm akra ad o k o t Félő, hogy az anyagi
gondok alatt felőrlődik ereje és elernyedt erővel nem
tudja majd felvenni és úgy lefolytatni a harcot a
korszellem túlzásaival szemben, am int azt az egyház
és az evangélium érdeke megkívánná.
H ito k ta tó i in té z m é n y

Nagyon szomorú jelenég az is, hogy az önálló
h ito k ta tó i in té z m é n y , amelynek létesítése az állam
i észéről a konszolidáció terén igen helyesen a leg
első alkotások közé tartozott, nemcsak hogy még
mindig nincs kellőképen megalapozva, állandósítva,
hanem ellenkezőleg, hitoktatóinknak még a létmini
mumot sem biztositó illetményei legutóbb az állam
részéről még tetemesen, le is szállíttattak, nem is
szólva arról, hogy újabb állások szervezését az állam
teljesen beszüntette.
n y u g d í ja s o k h e ly z e te

ínséges helyzetről szólva, első helyen n y u g d íja s
le lk é s z e in k és ö z v e g y e in k sa n y a rú helyzetéről kellett
volna beszélnem. E téren valam it tenni egyházunk
nak eminens kötelessége és érdeke. Az állam mélyí eható tám ogatását ez ügyben sem nélkülözhetjük.

Kifejezetten hangsúlyoznom kell azonban, hogy e
kérdésnek rendezése egyházunknak nemcsak volt
lelkészeivel szembeni elsőrangú erkölcsi kötelessége,
de érdeke is a jelen és a jövő szempontjából egyaránt.
A mai nyugdíj mellett ugyanis élemedett korú lel
készeink nem tudnak nyugdíjba menni, ami termé
szetszerűleg bénitólag hat sok egyházközségünk
egész életére, fejlődésére.
E g y h á z i k ö te le z e tts é g e in e k szo c iá lis o ld a la

Jóllehet a szociális nyomor egyházunknak hiva
talos funkcionáriusaival szemben is éppen elég gon
dot okoz, mégsem szabad szem elől tévesztenünk azt,
hogy az egyháznak szélesebb körökkel szemben is
vannak e téren kötelezettségei. Be kell vallanunk,
hogy az egyház kötelezettségeinek szociális oldala
eddigelé nem részesült kellő méltánylásban. Azt
hiszem, munkánk e részének fokozottabb figyelemre
m éltatása ma, amikor ez a kérdés' tolult minden kér
dések homlokterébe, önmagától adódik, és e téren
tennie kell az egyháznak minden fokozatán, hogy
úgy fejezzem ki magamat: többet, m int amennyit
tenni képes. Nagyon üdvösnek tartanám , ha e szem 
pontok szemelőtt tartásával egyetemes gyámintéze
tünk alapszabályszerüleg szélesebb alapokon építené
ki szervezetét s igy a mainál szélesebb körben le
hetne* a hivatalos egyháznak eléggé meg nem hálál
ható módon segítségére.
II.
E g y h á z u n k b a n e lő fo rd u ló e g y é b b a jo k e lő id é z ő je

Szociális m unkára nemcsak a krisztusi könyörületesség kötelezi el az egyházat, de az a tapasz
talat is, hogy az anyagi nyom orral szorosan össze
függ az erkölcsi nyomor és az a zavaros helyzet is,
amely vallási és egyházi tekintetben lábrakapott a
világon mind az egyházon belül, mind pedig egyház
közi vonatkozásban. E tekintetben hazánk is elég
szomorú képet m utat. Itt is nagy rombolást vitt
véghez e tereken a korszellem. A nyugaton azonban
— nem is szólva a keletről — még szomorúbb a kép.
Minthogy pedig, eltekintve a közelmúltban hozzánk
keletről behatolt volt, de nálunk remélhetőleg vég
kép elintézett bolsevista veszedelemtől, számunkra
minden mozgalom és szellemi áram lat bölcsője két
ségtelenül nyugaton ring, és miután a magyar anynyira fogékony minden iránt, ami idegen, attól
tartok, hogy nálunk e tekintetben a legrosszabb
még hátra van, miért is szükségesnek vélem, hogy a
jövendő kilátásaival tisztában legyünk és felkészül
jünk arra az esetre, ha a korszellem minden túlzása
hozzánk is elhatna.
V a llá sta la n sá g

A háború nyomában fakadt laza erkölcsi felfo
gással és élettel azonban karöltve já r a hit dolgai
ban való eltévelyedés is. Itt nemcsak a kifejezetten
vallásellenes, bűnös irányzatokra gondolok, de az
európai kontinens több országában az egyházon
belül lábrakapott azon különböző theológiai irány
zatokra is, amelyek liberális gyűjtőnév alatt vias
kodnak az evangéliumi pozitivizmussal és amelyek
a radikalizmussal vállvetve bontogatják az egyház
bástyáit.
S z e k tá k

Sajnos, ugyanezt eredményezi nálunk a külön
böző szekták képviselte rajongás is. Az egyénnel
való intenzivebb foglalkozás mellett a szekták ter
jedésének okát abban is látom, hogy jóvalutáju kül
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földi segítséggel módjukban áll sokat tenni a szo
ciális nyomor enyhítése körül. Ezáltal is hiveket
szereznek maguknak, ami egyébként annál is könynyebb számukra, mivel a hirdetett sokféle tan olyan
fogalomzavart idéz elő, hogy abban még a szakértő
nek is nehéz magát kiismernie, menuyivel inkább
tóvelyedhetnek tehát el egyes naiv lelkek. Sajnáltttal kell megállapitanom, hogy a szekták leginkább
nagyobb gyülekezeteinkben terjednek, el kell tehát
készülnünk arra, hogy a helyzet e téren még inkább
rosszabbodni fog. Az előkészülés alatt a szociális
nyomor elleni küzdelem kimélyitéeét, valamint min
den tekintetben egységes frontnak megteremtését
értem. Ha ugyanis kis táborunkat még a visszavonás,
vagy, arai még rosszabb lenne, a tan is megosztaná,
menthetetlenül el lennénk veszve. Hiszem és remé
lem azonban, hogy a lelkészek fokozott fzociális és
missziós irányú munkáján hajótörést szenvednek a
szekták további kísérletei. A szekták elleni fokozott
lelkipásztori tevékenységet annál is inkább elvárhat
juk az e teintetben elsősorban illetékes lelkészektől,
mert a leginkább veszélyeztetett egyházközségeink
ben működő lelkészeinket a megélhetés anyagi gond
jai sem akadályozzák lelkészi hivatásuk minden tisz
tének teljes odaadással való végzésében.
Beimisaxió
A szórványokban élő hi vek intenzivebb gondo
záftbavétfle is, eltekintve egyéb szempontoktól, már
rsak a fentiekben vázoltakra való tekintettel is
eminens kötelessége az egyháznak. Nem mulasztha
tom el, hogy a kérdéssel kapcsolatban ne mutassak
rá Kapi püspök urnák közismert nagyszabású belmiasziói programmjára, mely valósággal korszakos
alkotásnak mondható és mint ilyen érdemes az
Egyet, közgyűlés köszönettel párosult elismerésére.
A belmissziónak minél szélesebb körben való lelki
ismeretes gyakorlása, azaz az egyes lel kekkel való

C a n crin y Emília*)
Irta: Dr. O svdth Gedeon
Petőfi életének és költészetének hatalmas iro
dalma van már, méltó a nagy lélekhez, melynek g a z 
dagságát tükrözni akarja. Érthető mégis, ha e rend
kívüli, bár rövid, de annál változatosabb életnek min
den részlete a leggondosabb vizsgálódás ellenére sem
került még napfényre.
A költő lelki fejlődésével kapcsolatban az
Aszódon eltöltött diákévek élményeinek föltárása
egész fejezetet tesz ki, mégis homályban maradt a
költő ebő szerelmének: Cancriny Emíliának érdekes
alakja. Pedig joggal tarthat számot e név arra, hog 7
Petőfi jól ismert nőideáljai sorában a méltó helyet
elfoglalja.
Igen, mert a költő életében többet jelentett ö,
mint egy diákszerelem múló emléke.
Az a varázs, mely ennek a 14 éves rózsásareu
szép barna leánynak szelíden mosolygó kék szeméből
sugárzott felé, a korán érett ifjú leikébe mélyen
fészkelte be magát s annak rejtőkén legbensőbb lény-í
kiérlelésében együtt munkált ott Ovidius panaszom
verseivel, Horatius férfias komolyságával, Gyöngyösy
és Gvadányi dévaj kedvével, Csokonay eleven szel
lemével, Vörösmarty költészetének lenyűgöző bájá*) A Petőfi Társaság 1924. junius 15-én tartott gyű
lésén e tanulmányt Ferenczi Zoltán olvasta föl.
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minél behatóbb foglalkozás szempontjából kiválóan
fontos szerep jut a Luther-Szövetségnek. Ezért lát
tuk célszerűnek az állami hozzájárulással megszerve
zett uj állásban működő, második egyetemes misszior.áriusnak a Luther-Szövetség részére történt átenge
d ését
K ivándorló misszió
Ugyanez a szempont vezette az egyetemes egy
házat akkor, amikor a hamburgi kivándorló csarno
kokba ez év nyarán az ev. kivándorlók lelki gondo
zásának megszervezésére kiküldöttem Kuthy Dezső
lelkész, egyetemes misszionárius urat aki ezen sok
tudást és tapintatot igénylő munkakört a nála meg
szokott, de épen azért eléggé nem dicsérhető, példás
lelkesedéssel és fáradságot nem kímélő önzetlenség
gel oly alaposan megszervezte, hogy őt az ottani
rendszeres munka folytatásában a siker reményében
(Fürst Ervin budapesti Deák-téri segédlelkósz sze
mélyében) fiatalabb munkaerő válthatta fel. Egyelőre
minden nyáron négy hónapra tervezzük a hamburgi
munkát, amelynek nemcsak egyházi, de nemzeti
szempontból való nagy fontosságát L talán feles
leges ehelyütt bővebben fejtegetnem.
Theol. fakultás
Mindezen szempontok és általában egyházunk
egész jövendőjének az érdeke adja meg a theol.
fakultás e közigazgatási év folyamán végbement
megnyitása tényének mérhetetlenül fontom jelentősé
gét. Nagy megnyugvásunkra szolgálhat, hogy egy
házunk jövő lelkészgenerációjának a képzése pozitivhitü professzorok közébe van letéve, akik az ifjú
lelkósznemzedéket a hit reá váró harcára az evangé
lium szellemében készitik elő.
Szem inárium
A lelkészképzés mindenekfelett fontos ügyét
szolgálni hivatott lelkészképzö-szemindriMm feláUitása
val, a népdalok és mesék szálló sóhajával. Mind e ha
tások együttes eredménye v o lt hogy az a tizenöt éves
Petrovics Sándor, akiből a magyar költészet s a v i
lágirodalom Petőfije lett, önmagára talált s dalolni
kezdte csordultig telt szive édes ábrándját a szere
lemről.
Nem csoda, ha azt a lé n y t aki ajkát olső dalra
fakasztotta, nem tudja feledni akkor sem, mikor
Aszódtól már végleg búcsúznia kell. A selmoczi
líceum mostoha sorsú vándordiákjának nem a sok
nélkülözés, bántalom fáj, meJyet szenvedni kényte
len, hanem az a csalódás, melyet a „esalk.a Emma“
esküszegésével okozott neki; férfias daccal szemére
is veti ezt A hütelenhez c. költeményében. A gráczi
őrhelyén didergő katona vesztett boldogságát siratva
küldi sóhaját a Galgapartihoz:
Lángszerelmem szép viszonzója,
Barna lány
Emlékezve küldsz-n még sóhajt a
S zív után,
Melyet annyi kéjnek bölcsejében
RingatáL,
Melynek első éneket Lantjára
Te csalál?
A hírnévre kapott s Eperjesen ünnepelt költő
gondolatait ez az emlék szövi át. Az ideáljaiban s em
berekben csalódott férfi ezt az ábrándképét sohasem
tudja megtagadni.
Ki volt e leány, hogy annyira homályban maradt
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sajnálatos technikai, valam int pénzügyi okokból Óái
— am int még őszintébb sajnálattal kell m egállapíta
nom — a theológus ifjúságnak szerzett jogaira hivat
kozó kérvényében kifejtett álláspontja m iatt nem volt
a folyó tanévre keresztülvihető. Hiszem azonban,
hogy a jövő tanévre sikerülni fog megfelelő m eg
oldást találni és ezt a lelkészeink theoretikus képzé
sét praktikus képzéssel kiegészíteni hivatott intéz
ményt megnyitni. Különben hála legyen az amerikai
lutheránus egyháznak, am ely a szeminárium érdeké
ben nagy anyagi áldozatokat hozott és mindazoknak,
akik a közös protestáns segélyzöbizottság svájci köz
pontja által hozzánk elju ttato tt segélyeikkel igyekez
tek egyházunk ezen egyik legsúlyosabb gondterhé*
könnyíteni. Ennél a pontnál hálás elismeréssel Jcell
rámutatnom a szeminárium szervezetének kidolgo
zása tekintetében D. Raffay Sándor püspök ur, a
theológiai és lelkészt vizsgák rendjének kérdése te
kintetében pedig K api Béla püspök ur által készített
felette értékes elaborátum ra, am elyek a kerületek
hozzászólása alapján mai közgyűlésünk tárgyalási
anyagának egyik pon tját képezendik.

Iskolaügy
A fentiekre való tekintettel azonban nemcsak
a lelkészképzés tartozik jelenünk legfontosabb fel
adatai közé, hanem általában az ifjúság oktatásának,
jobban mondva nevelésének kérdése is, még pedig
annak minden fokozatán. Luther m ondása ugyanis:
„Gute Ju risten schlechte Christen“ nálunk eddigelé
nem igazolódott be, ső t ellenkezőleg, jogászaink leg
értékesebb egyháztagjaink sorába tartoznak. Hogy
pedig ez így van, abban nem kevés az érdeme az
eperjesi kollégium jogakadém iájának, amelynek ha
tása a la tt jogászaink kitűnő egyháztagokká nevelőd
tek. Épen ezért nagy aggodalommal lá tta egyetemes
egyházunk, hogy az állam m egvonta segítségét a je 
lenleg Miskolcon szék élő ezen egyetlen jogakadé
az irodalom történet előtt? Elsősorban azoknak ille
nék tudni ezt, akik Aszódon élnek, hangozhatik reá
a felelet. Igaz. Hosszú éveken át éreztem én e vár
ható válasz igazságát; de különösebben zaklatott a
kérdés akkor, midőn a nagy költő születésének év
százados fordulója következett.
S elkezdtem k utatni Cancriny Emilia ismeretlen
lénye nyom át szerte az országban; mivel pedig Írva
áll, hogy árva papleány volt, ak i ev. lelkészhez ment
nőül, különösen a lelkészek körében tudakozódtam ;
még megszállott területre is Írtam utána. Mindhasztalan.
•
Az volt a hiba, hogy a távolban kerestem azt,
aki ott rejtőzött a közelben, ahol aztán meg is talál
tam, az aszódi ev. egyház esketési anyakönyvében.
Innen aztán könnyű volt kiolvasni, hogy Emilia,
Concriny K ároly hartai ev. lelkész és Greguss Terézia
22 éves leánya, 1845 m ájus 26-án esküdött hűséget
Mocskonyi József tápiószelei ev. lelkésznek. Tehát
abban az esztendőben, amelynek tavaszán, április ha
vában Petőfi a Felvidékre utazik s kocsijával Aszódon
halad át.
A költő Úti jegyzeteinek tanúbizonysága szerint,
mikor ide éT, elborítja szivét az emlékezés árja s a
képzelet átvillanó fényénél egy pillanatra ú jra átéli
aszódi diákéveit: itt kezdett verseket csinálni, itt
volt először szerelmes, itt a k a rt először szinésszé
lenni . . . Van is ideje a múlton felejtkezni, m ert az
aszódi rettentő sár annyira m arasztalja a kocsiját,

miánktól. Annál nagyobb hálával és elismeréssel kell
megemlékeznünk Miskolc városának a végsőkig el
menő áldozatkészségéről, amely jogakadém iánk fenn
m aradását biztosította. Ugyancsak őszinte elismerés
illeti e tekintetben a tiszai egyházkerület elnökségét
a felmerült akadályok leküzdése körüli fáradhatatlan
közremunkálásáért.

Elérni és középiskolák
Még a jogakadém iai képzésnél is fontosabb sze
rep ju t azonban elemi és középiskoláinknak, ideértve
leányiskoláinkat is. H a valaha, úgy ma van különö
sen szükség arra, hogy azok necsak tanítással, de
jellemképzéssel is foglalkozzanak és gyermekeinkből^
ifjainkból és leányainkból egyaránt, sziklaszilárd
lutheri jellem eket neveljenek. Tanítóságunk és tanári
karunk válla, helyesebben lelkiismerete egyik főpillér, amelyen egyházunk jövendője nyugszik.
Ezért ju t fontos szerep a tanítóképzésnek, amelynek
egyetemessé tételét nagyon kívánatosnak tartanám .
Ezeknek az igazságoknak a felismerése késztet
engem arra, hogy egyetemes felügyelői tisztem is
kolai felügyelői jellegét minél inkább kidomborítsam
és csakugyan felügyeljek arra, hogy iskoláink száza
dos hagyományaikhoz híven teljesítsék egyházunk
tanítói hivatását és valóban lutheri jellemeket nevel
jenek. Ezért látogattam meg a lefolyt közigazgatási
év folyamán több különböző fokozatú tanintézetün
ket s ezért szándékozom iskolalátogatásaim at a jövő
ben is folytatni.

Zsinat
Van azonban egyházunknak egy másik nagyhorderejű belkérdése is, am elynek döntő fontossága
lesz egyházunk egész jövendőjére, ez a zsinat ügye.
A zsinat az egyházon belül részben meglévő, részben
még csak fenyegető bajoknak kell hogy g átat ves
sen, illetve azoknak elejét vegye. Nem csupán tan,
hogy ki is kell szállnia belőle. Nem írja, de bizonyo
san megtudja, hogy Emma menyasszony. S mig
aszódi élményeiről az önmagával évődés könnyed
hangján beszél, végül is az aszódi sárral fejezi be,
melyről azt mondja: „mély volt, mint itt keletkezett
első szerelmem“.
Egy dévaj perc átsuhanó ötlete ez, mely a múlt
édes emlékei közé belopja az átszenvedett keserűség
gyötrelm eit is s nevetni tud már fölöttük.
De am int a költő felvidéki utján Eperjesre ér, az
aszódi emlék bubája ismét visszatér leikébe. S mikor
Tompával és Kerényivel költői versenyre kél, A z
erdei lak c. költeménye hangulatos bevezető soraihoz
a hasonlatot, mintegy elégtételül azért a gunyoros ö t
letért, nemes gyöngédséggel feledhetetlen első szerel
méről, illetve az ö szerelmes szivéről veszi:
Mint a szív az első szerelemnek titkát,
Rejti a kis kunyhót bércek koszorúja.
Mig a költő felvidéki diadalutjának emlékein
mereng, Emilia már a tápiószelei lelkészlak nagytiszteletti asszonya; itt él férjével a finomlelkü, hűséges
hitves csöndes boldogságban 17 éven keresztül; frigyöket négy fiúval és négy leánygyermekkel áldotta
meg az ég. Mikor férje meghal s ő 39 éves korában
kora özvegységre jut, az igaz édes anya szerető gond
jával neveli gyerm ekeit derék emberekké.
H artán 1823 nov. 10-én született, Petőfivel egy
esztendőben; nála 10 hónappal volt fiatalabb. Alig egy
esztendős' korában elveszíti édesatyját, aki tizenkét
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de külső rmd és fegyelem d ó id b a n is. A forradal
mak. amelyek a népek önrendelkezési joga és az
égvén szabadsága jelszavának hamis alkalmazáséval
nagy pusztítást vittek véghez, káros utóhatásukat
egyházi közéletünkben is éreztetik. Különösen két
szempontból.
T e k i n t é l y é s a u to n ó m ia

A túltengő egyéni öntudat a tekintély tiszteletét
megingatta. Az autonómia pedig, amely szent előjoga
az egyháznak, félő, hogv hamis alkalmazásban az
égvén autonómiájává fajul. Kétségtelen, hogy az
evangélium egyházában a tekintély elve egész más
alapokon nyugszik, mint egyébüt.t. Nálunk nincs
intézménybiztositotta egyéni csal hatatlanság.
De
igenis tekintélyt teremt az egyén élő krisztusi hite.
S minthogy, legalább is ugv volna rendjén, hogv a
hivek közbizalma ilven világitó krisztusi egyénisége
ket emeljen vezérekké a szolgálatban, mégis kell, hogy
azok a vezérkedő szolgák tekintély súlyával bírja
nak. Ennek a felfogásnak érvényesülését azonban —
sajnos — gyakorta nélkülözzük egyházi közéletünk
ben. Ezzel függ össze az autonómiának ugyancsak
gyakran előforduló hamis érvényesítése. A szabadság
és szabadosság közti határt sok Ízben nemcsak egye
sek, de egyházi testületeink némelyike sem tudja
betartani. — Mig a szabadság megkötöttség az er
kölcsi rend törvénye által, addig a szabadosság nem
ismer törvényes megkötöttséget. A szabadság fejlő
dést, a szabadosság felbomlást eredményez. Ha sza
badosság üti fel a főiét, ^nnek megfékezéséről idején
gondoskodni a vezetők kötelessége, addig is amig *
baiokon a zsinat törvényhatóságik*g segíteni kénes.
Mikor tartjuk meg a zsinatot, az ma még bizonytalan.
De jobb később tartani kellően előkészítve, mint ko
rábban kellő előkészítés nélkül. Az előmunkálatok
serényen folynak. Azonban egyházunk közállapotai
nak végleges és teljes javulását a zsinattól sem vár
hatjuk. Saeretet-sugaHta megértés és minden önző
évi lelkészkedés irtán a faluban kiütött tűzvésznek,
illetve a túlfeszített oltási munkának lesz áldozata.
Özvegyen maradt édesanyja három leánva és Károly
fia taníttatása céliából költözik Aszódra. Károly akkor
végzi be Itt tanulmányait, mikor Petőfi megkezdi.
Tgv találja itt a koránfejlett szén Emíliát, aki a nagy
költőt ötven évvel éli túl: 1000 dec. 23-án hal meg
77 éves korában. Táoiószelén Benedicty Ovula föld
birtokos úri házánál volt vendégségben, mikor ebéd
után rövid pihenőre tért s nem ébredt fel többé: min
den fájdalom nélkül örökre elszenderült.
Mindenesetre rendkívül érdekes önálló, fölényes
egyéniség volt ő, aki szinte elrejtezni kivánt a múlt
valósága elől. hogy hozzá egvkor a nagv költő fpllobbant szivének mámorában oly elragadtatott szenve
delemmel ragaszkodott. Tgv történhetett meg. hogy az
ismeretlenség fátyola annyira reáborult.
Az előbb említett Benedicty Gyula írja kérdé
seinre, hogy Petőfire vonatkozólag mindig diszkrét
volt; csak annyit mondott róla, hogy hozzá sok le
velet irt.
Rokonsága körében közölték velem, hogy gyer
mekei előtt nem emlegette Petőfit. Ozv. Mocskonvi
Oyuláné. a nagvtiszteletü asszony menve, 1923 febr.
14-én kelt levelében ezt közli velem: Anyósom egy
szer említette, hogy kis iskolás leánykorában íroga
tott neki Petőfi verseket s azokat az iskolából hazarnenet a táskájába s zsebeibe dugta; ő fé lt hogy az
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egyéni érdeken felülemelkedő, önzetlen egvházszeretet hozhat csak e téren gyökeres- javulást. Erre kell
nevelnünk nemcsak a jövő generációt, de önmagun
kat te.
■] T T M IR
n i.
A fe l e k e z e t k ö z i h e ly z e t e lm é r g e s e d é s é n e k
e g y ik fő o k a
S z e r e t e t . Ez az isteni ige szint© idegenül hangzó
szó a mai nemzedék számára minden vonatkozásában.
A háború okozta szociális nyomor helyett inkább el
keseredést szült é-s elmérgesitett minden kérdést a r
egéez vonalon. Talán nem tévedek, ha erre az álta
lános szimptomára vélem visszavezethetni azt a szét
húzást és visszavonást, amely a felekezetek között te
fennáll. Végtelenül sajnálatosnak és egvben végze
tesnek is Ítélem azt a jelenséget különösen a mai
szomorú időkben, amikor a szociális nyomor mellett
a materializmus olyan ijesztő módon terjed és a le g 
különbözőbb nevek alatt felburjánró keresztényellenes világnézetek annyira hódítanak korunk em
berei között. Epen ezen szempontból kellene a krisz
tusi világnézet védelmére a keresztyén lelki egység
frontját megteremtenünk.
P r o te s tá n s e g y s é g

Sajnos azonban, ennek az egységes keresztyén
frontnak a megteremtése, ugv látszik, legalább egy
el őre leküzdhetetlen nehézségbe ütközik és igv leg
alább az egységei protestáns védelmi vonal megal
kotását teszi elódázhntatbnul szükségessé. Meg is
alakult ez év márciusában Harlemben a protestantiz
mus védelmére a világszövetség, amelvbc egyházunk
is belépett. Be kellett lépnie. Létérdekünk az a ránkkényszeritett egyenlőtlen harcban, hogy magunk
mögött tudjuk zárt sorokban a világ egész protestan
tizmusát, amelyre nézve ugyancsak nagv értéket je
lent a magyar evnng. egyház bekapcsolódása. Egvhátekolában s otthon is haj éri miattuk, azért eldobálta,
elégette azokat; ezért nincsen semmi tőle . . .
Nagy örömömre ez az urhölgv elküldte hozzám
Emmának 1R49-ből származó Daguerretvpiét, mely Őt
26 éves korában áhrázolia. E kép m ásolati, valamint
a nagyassz.onv 73 éves korából származó fényképe
azóta a Petőfl-Ház tulajdong. E Daguerre-kén azzal
te értékesebbé vált előttem, mert ez ernklyo birtoká
ban a Petőfire vonatkozó kutatásom még eredménye
sebbé vált. Ugvanis nevezett urhölgv azt Is közölte
velem, hogv emlékezete szerint anyósát még életében
fölkereste Baróti Lajos dr., a Petőfi-ereklyék gyűj
tője. talán ő többet tudna róla mondani. íg y fordul
tam a jeles történettudóshoz. aki a becses Dagurrekép másolata s az általam felkutatott adatok ellené
ben (Balatonalmádin 1923 márc. 30-án kelt levelébon)
látogatásáról a következőket tudatta velem:
„Petőfivel való ismeretségét igv beszélte ol ne
kem Cancriny Emilia maga 1884 Őszén Tápiószelén
nála tett látogatásom alkalmából. — Cancriny Emilia
és Petőfi az ifjuság majálisán találkoztak először.
Petőfi nem vegvült a táncolók közé, mert nem tudott
táncolni. Egy fához támaszkodva irigy szemmel nézte
társait, kik a szép barna lánykát táncra hivták, vagy
vele társalogtak. E naptól fogva szinte kereste az al
kalmat, hogy Emmával találkozzék. Boldog v o lt ha
láthatta, ha köszönhetett neki, ha távolról követhette,
mikor iskolába sietett. Utóbb bátrabb lett: leveleket
írogatott hozzá, (a tanitóné öccse, a kis Svehla Lajos
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zunkat e világszövetség megalakulásánál felkéré
semre nagy sikerrel Kuthy Dezső egyetemes misszio
nárius ur képviselte, kinek ezirányu m űködéséért itt,
a közgyűlés színe előtt is, kötelességemnek tartom
az egyház hálás köszönetét tolmácsolni.

Külföldi összeköttetések
Ugyanezt a célt szolgálja általában a külföldi
kapcsolatok felvétele, illetve kimélyitése. Ezeknek az
összeköttetéseknek a kiépítése terén a lefolyt év
ugyancsak sok értékes eseménnyel gazdagította legüjabbkori m agyar egyháztörténelm ünket, amelynek
egy külön fejezetét képezi D. Raffay Sándor püspök
urnák finnországi útja, az u t fizikai erőit — sajnos
— nagyon megpróbálta, Isten segítségével azonban
megrongált egészsége már úgyszólván teljesen helyreállott. Azzal az őszinte kívánsággal köszöntöm öt és
köszönöm meg neki egyetemes egyházunk nevében a
nagy és sok fáradozást, hogy u jult erővel még soká
szolgálja e téren iá egyházunk ügyét.

Üdvözlések
Köszöntésről és köszönetről lévén szó. lehetetlen
mindkettővel nem illetnünk dr. Zsigmondy Jenő egy
házkerületi felügyelő urat, aki egyházi közszereplése
ötvenéves jubileuma alkalmából röviddel ezelőtt lel
kes ünneplésben részesítette kerülete, amelynek ke
retében kötelességemnek ismertem őt az Egyet, egy
ház nevében személyesen üdvözölni. Hálás emléke
zéssel arra a sok önzetlen m unkára, am it egész köz
egyházunk. de különösen egyetemes egyházunk szol
gálatában is végzett és végez, kérem az evangélium
Istenét, tartsa meg őt még soká, hogy szivének me
legsége és elméjének bölc-sesége még soká sugároz
zon felénk, ha egyházépitő munkára egybegyülünk.
Köszöntőm az egyetemes gyám intézet most meg
választott uj világi elnökét báró Feilitzsch Berohtold
urat is bizalommal és azzal a kívánsággal, hogy ve
vőit átadójuk) nevenapján pedig versben üdvözölte.
Emma a leveleket visszaküldte és azt üzente Petőfi
nek: hagyjon föl az ilyenekkel és gondoljon inkább
leckéire. A gimnázium évzáró ünnepélyének, vagy he
lyesebben az éw ég i vizsgálat napjának délutánján
volt a leányok vizsgája is. Petőfi arra kérte szüleit,
hogy m aradjanak másnap reggelig, hogy a leányok
vizsgálatán ő is jelen lehessen. A vizvSgálatot a tem
plomban tarto tták meg. Emmának m egeredt az orra
vére s hogy a vérzést elállitsa, a tanitóné lakására
ment. Visszajövet váratlanul eléje toppant Petőfi.
„H át maga még itt van?“ — kérdezte tőle megle
pődve Emma. „Igen, — felelte Petőfi —- nem akartam
előbb elutazni, mig m agától el nem búcsúztam.“ S
ezzel egy kis virágcsokrot n y ú jto tt át a leánynak.
Emma nem a k arta a csokrot elfogadni. ..Fogadja el
— igy szólt hozzá kérő hangon Petőfi — nem bánom,
ha el is dobja azután.“ Emma erre átvette a feléje
nyújtott csokrot, Petőfi köszönt és távozott, Emma
pedig a templomba sietett. Többé nem látták
egymást.“
Hozzáteszi még Baróti: ,,A szép öreg asszony (va
lóban az volt s szép lehetett leánykorában is) beszédközben szüntelenül mosolygott s épen nem látszott
büszkélkedni azzal, hogy Petőfinek ő volt első ideálja.
Az első szerelem emléke végkép elmosódott-e már
lelkében, vagy neheztelt-e Petőfire „A hűtlenhez“
cimü költeményért? — nem tudom. Annyi tény, hogy
Petőfi költői nagysága iránt közönyösen* viselkedett.

1924

zetése m ellett legyen a gyáinintézet igazán az, ami
lenni hivatott: egyházunk sebeket bekötöző és gyó
gyító irgalmas szamaritánusa.

Lutheránus martyr 400 éves fubüeuma
Zárnám megnyitómat, ha az 1924. évszám még
egy pillanatnyi megállást nem parancsolna. Ez az év
egy olyan százados évfordulót jelez, amely a külföldi
protestantizm us figyelmét is egyházunkra irányozza.
Ez év őszén van négyszázados évfordulója annak,
hogy György budai könyvárust Luther irataival
együtt megégették. Történészeink egy része azt ál
lítja ugyan, hogy tévedés van a névben. A szóbanforgó m artyr nem György budai könyvárus lenne,
hanem Cordatus Conrad fivérének János nevű szol
gája. Bármint is legyen, az nem változtat a tényen,
hogy itt négyszáz esztendővel ezelőtt a lutheri hit
nek m artyrja volt. Legyen emléke mai közgyűlésünk
jegyzőkönyvében megörökítve. Legméltóbban azon
ban akkor szenteljük meg a vértanú emlékét, ha mai
egész közgyűlésünket és egész életünket az a szent
elhatározás hatja át, hogy hitünket semmiért, de hi
tünkért m indent ha kell, még életünket Í6 felál
dozzuk.
Ilyen értelemben üdvözlöm közgyűlésünk mélyen
tisztelt tag jait és nyitom meg Isten nevében az 1924.
évi rendes egyetemes közgyűlésünket.

Kozmetikai kezelés
naponta délután 3 órától 6 óráig. Szeplöt, pattanást,
mite8sert sikeresen elmulasztom.

Déva kozm etikus
I X ., E r k e l - u t c a 13/a, I I . I I ,
„Sohasem szerettem a verseket“ — mondotta. Petőfi
nek hozzáirt névnapi köszöntőjét mégis megőrizte,
mig el nem kallódott. Kár, hogy elveszett. Ha fönn
m aradt volna, a m agyar Parnassus édesszavu fülemi1éj ének első félénk hangjait hallanék.“
Még egy férfiút sikerült találnom, aki Petőfire
vonatkozólag beszólt egyszer Szarvason a 61 éves
szép „Mili néni“-vel,„ ahogyan meghitt családi körben
hívták Emmát.
— Kellemesen beszélgettünk, — Írja Reviczky
László, jelenleg kondorosi lelkész, — arra is célzást
tettem, hogy ő az a „hűtelen“. Á, mosolygott, — hiszen
nem volt m it megszegni, m ert nem volt semmi foga
dalom, csak olyan kiélezett vonzódás volt az: gyer
mekábránd.
No, de a Sándor követelte a hűséget. — mondom
— s igy bizony tudni kellett annak okát?
— Ó — olyan természetű volt, hogy mindent kö
vetelt . . . — volt a válasz.
S hozzáteszi még Reviczky: Ez a Mili néni a
régi szépségnek minden nyom át birta még akkor is.
Ugyanez a valóság állapitható meg azon a fény
képen is, mely Emmát 73 éves korában ábrázolja s
amely unokája: Udvardi Kossuth Lászlóné urhölgy
ajándékából került a Petőfi főgimnázium birtokába.
Az ismerősök egybehangzó vallomása szerint
Emilia középtermetű, kékszemü, feketehaju szép nő
volt. Szépségét érezte. Élete végső szakában környe
zetében zárkózott, kevés beszédű volt. Mindig olva-
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tünk, de még többet, ha összefogód zunk s egységes harc
vonalba indulunk az ellenséges erők megtörésére.
De hogy diadalmasan megvívhassuk a reánk váró
harcot, megfelelő hadseregről Ls kell gondoskodnunk,
vagy talán mondjuk Így: hadseregünk szellemét keli
több erővel, bátorsággal óh elszántsággal megtelitenünk
Mert. Uraim, ne ámítsuk macáinkat: nekünk nemcsak M
a bajunk, hogy megkeveabedt/ünk s földrajzi mogcsonkittatásunkkal jelentékeny erőforrásoktól fis hIüttettünk,
hanem az is bajunk, hogy elbágyndt köreinkben az ősi
lutheránus energia, az ősi evangélikus öntudat. Bizonyos
lagymatagság vett erőt a lutheránus lelkeken. Nem lán
golnak eléggé, nem büszkék eléggé lutheránus mivol
tukra. Az evang. papikarnak nincs olyan — vagy ba von,
kevés helyen van — olvan lelkes és elszánt táborkara,
mim pl. a római katholikusoknak. akik a világi elemet
saját érdekeikért szinte fanatizálni tudják. Kérdezem:
mi ennek az oka? Éd azt hiszem, hogy mi túlságosan
szadadclvüek. túlságosan engedékenyek vagyunk s a
fiatal generáció nevelésébe nem viszünk bele annyi ener
giát. annyi felekezeti öntudatot, mint amennyit a lutheri
egyház történetének tanulságai alapján bele vihetnénk,
amiért is aztán híveink elszintHednek s az élet birkózá
saiban nem fejtenek ki kellő ellenállást Pedig egy evan
gélikus ember büszke lehetne egyházára. A mi egyházunk
úgy kulturális, mint erkölcsi és gazdasági tekintetben a
világnak egyik legjótékonyabb tényezője. Mi közülünk
kerül ki — a statisztika tanúsága szerint — o legkeve
sebb analfabéta, koldus és bűnöző; s ezzel szemben a leg
kiválóbb szellemeket szállította egyházunk a világnak
s hazánknak dicsfénykoszorujába is nem egy olyan
drágakövet illesztett már a történelem folyamán, amely
nek ragyogása az egész világra ellátazik! . . . Mi még
mindig nem neveltük oda híveinket, hogy ezt mindnyá
jan átérezzék s ebből kifolyóan büszkék legyenek luthe
ránus mi voltukra. Nevelésünknek azért öntudatosabbnak kell lennie: egyházunk kiváló vonásait jobban lü
kell domborítani és a szivekbe bevésnie. Szószékeinken

sott, vagy kézimunkáit; pihenőül a szobábban föl 5
alá sétált.
Gyermekei családja körében sem maradt meg
soká; inkább önállóan szeretett élni. Élénk szelleme
kedvét lelte az előkelő társaságban. Mint i tápiószelei
parochia nagyasszonya, állandó összeköttetést tartott
fenn az ottani földbirtokos családokkal; szívesen lá
tott vendég volt a báró Kaas, Ivánka. Benedicty,
Orczy. Dubaviczky, ÁHczián házaknál.
Feltűnő, hogy ez az olvasmányokat kedvelő
nagymüvoltségü urinő a verseket nem szerette, pedig
az irodalmi műveltség iránt élő vonzalmát szüleitől
kaphatta örökségül.. Körmendi származású atyja
ugyanis lelkészkedése előtt a gróf Teleki család ne
velője volt s igv minden irányban alapos műveltség
gel kellett bírnia; anyja a tudományos és fejlett
szépérzékéről nevezetes Greguss- családból szárma
zott, a kiváló esztétikusnak: Greguss Ágostnak közeli
rokona volt. A meglepő önvallomásról, hogy miért
nem kedvelte a költeményeket, Emilia nem nyilatko
zott; de aligha tévedünk, mikor azt hisszük, hogy
ebben nagy része lehetett épen magának Petőfinek.
Az a hozzáirott szerelmes vers. moly árulás folytán
Korén professzor kezébe került s’ melyért a „vőle
gény“-nek csúfolt Petrovics Sándor a tanulók gunv
hahotája között oly férfias daccal tűrte a „szégyen
padot“, az érzékeny lelkű s kényes Ízlésű leánynak
csak kellemetlen érzést okozhatott.
Tudnunk kell ugyanis, hogy a szigora Koren
büntetésmódjához az indítékot minden valószínűség

szerint az Emilia családjában épen akkor bekövetke
zett eljegyzések, illetve lakodalmak szolgáltatták.
Ugyanis Emilia idősebb nővére: Carolina 1837 jul.
15-én, ifjabbik nővére: Therézia 1838 május 1-én
megy férjhez; minek megtörténtével Emilia a soron
levő eladó leány, akire — ha később is — hasonló
szerencse várakozik. S most e kis leány körül a pro
fesszor nagy bosszújára állhatatos kitartással épen
az ő kosztos diákja settenkedik, minek nyilvánvaló
bizonysága a kezébe jutott verses vallomás. A pro
fesszori és kosztostnrtói mivoltában közelről érdekelt
Koren minden áron véget akar vetni a dolognak s az
éretlen gverekcsiny hősét komoly színben nyilvános
vőlegénynek teszi meg az iskola Ifjúsága előtt f
ezzel teszi nevetségessé. Természetes, hogy az eset
hire nem marad meg az iskola falain belül s a bünte
tésnek a viszonyokban rejlő személyi éle még inkább
Emíliát találja és sebzi meg. Igv érthető, ha nemcsak
a versfaragó deáktól idegenkedik el, aki őt — ártat
lanul — mintegy hírbe hozta, de magától a versétől is.
Mikor aztán nem látták egymást többé s Petőfi
csalódása fájdalmában A hűtelenhez c. költeményét
megírta hozzá, a szakadás közte és a versek között
végleg bekövetkezett.
így az életben Cancriny Emilia mindinkább eltá
volodott a költőtől. Egyik szóbeli közlés szerint volt
idő, mikor hallani sem akart Petőfiről. Egyetlen csa
ládtag emlékezik csupán homályosan egy képről,
melynek megbecsülésére intette a nagyasszony uno
káit, mert hires költő képe a z . . . De nem is az a

E lnöki m egn yitó*)
— A ME LE 1924. okt. 15-én tartott közgyűlésén. —
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Kedve« Testvéreim!
Bizonyos aggodalmak közt hívtam össze Lelkész
egyesületünk mai közgyűlését, mert hiszen a mai viszo
nyok között gyűléseket tartani nem tréfadalog; de mi
után az élet naponként vet fel kérdéseket, amélyek min
ket közelről érdekelnek, kénytelen voltam a lelkésztewtvérek áldozatkészségére appellálni s mai értekezletünkre
szives megjelenésüket kérni.
A legközelebbi egvüttlétünk éta. sajnos, a viszo
nyok netn javultak, «őt talán irtkább rosszabbodtak szá
munkra. Olyan atmoszféra kezd körülöttünk kialakulni,
amely egyházunkra nézve nem (kedvező. Mert. ha itt lá
tunk is szigeteket a nagy óceánon, melyeiken a hfrbuzgóság virágai nyílnak, egyes területeken azonhan a ha
lódás fájó jelei is észrevehetők. Olyanok lettünk, mint
azok a léghajósok, akiknek benzin tartályából áz olaj
fogyni kezd. A levegő ugyan tele van biztató szókunok
kal. de a való élet eey cseppet sem nyújt okot valami
nagy optimizmusra. A világ még mindig olyan képet má
dat, mintha sohasem hallott volna a Krisztusról.
Nekünk ez annál inkább fájhat, mórt hiszen tudjuk,
hogy a világon csak a Krisztus oocrt.be*, akinek szelle
mét azonban ma még elnyomj« a vaadindulat. A sóik ag
gasztó jelenség azonban kell. bogy no Hceüggedéere.
hanem inkább mélyebb szántásra ösztönözzön bennünket.
Mi V»nne velünk s md lenne egyházunkkal, ha a sok le
hangoló jelenség láttára ml is, az ö r szolgái, netán fáj
dalmas rezignációbo merülnértk s nem próbálnánk az
Idő kerekét az általunk helyesnek felismert irányba for
dítani?! Egyenként, kiki a maga helyén, is sokat tehc
•) A Lelkészegvlet felkérésére teljességében
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is természetesen többször kell megcsendülmök az evan
gélikus öntudat erősítésére alkalmas gondolatoknak; az
egyházi életben pedig — hiába — hozzá kell nyúlnunk a
fegyelem eszközéhez, amitől egyesék annyira fáznak,
mert hát az a lagymatagság, amely sorainkban fedburjánzott, egy cseppet sem építi egyházunkat. Ránk ugyan
senki sem foghatja, hogy mi talán türelmetlenek s egresz
szivek volnánk, mert hiszen a mi egyházunk az elnézés
és türelem terén elment már addig a határig, amelyet,
túl már csak a foszlás következhe'tik. Az egyháznak azon
ban van önvédelmi joga és kötelessége is.
Mindezeket azért mondom, kedves testvérek, mert
napirendünk során egy egyházvédelmi szabályzat is szóba
keiül, -amelyet komolyan kell megtárgyalnunk.
Van egy másik hiányunk is, az nevezetesen, hogy
még mindig nincsen egységes frontunk, mert nincsen tel
jesen kiforrott egységes evangélikus közvélemény. Olyan,
amely súlyként esnék bele az országos közszellem mér
legserpenyőjébe is. Amióta a GyámLntézet s a Lubhertársaság vándorgyűlései szünetelnek, szűk gyűlési te
rembe szorítkozik csupán nyilvános szereplésünk, amely
ről a nagyvilág alig vesz tudomást, miközben más egyhá
zak ugyancsak hangosan adnak életjelt magukról. Egy
házi szempontból nem kicsinyelhető az, amit a római
katholikus egyház a maga nagygyűléseivel tesz; vagy
amit újabban református testvéreink tesznek több napra
terjedő konferenciáikkal; sőt a kicsi emberekből álló
Bethania, amely szintén több napokra kiterjedő konfe
renciáikat képes összehozni s propagálni általuk a maga
felfogásait. Mindenesetre tiszteletreméltó jeled ezek az
éüniakarásnak és élnitudásnak s nekünk hasonló akciókra
szintén él 'kell szánnunk magunkat.
Mai értekezletünkre olyan kérdéseket igyekeztem
bevonni, amelyeket a köznapi szükség diktál. Bármeny
nyire szeretném is ezeket a konferenciákat eszmei ma
gaslaton tartani, az élet arra kényszerít, hogy anyagi kér
désekkel is foglalkozzunk azokon. Mert dacára a sok
rendezésnek, az evang. papikar nagyobb felének még ma
fontos, hogy Emma szerette-e valóban ezt a tüzeslelkü rajongóját? Vagy hogy a hozzáirott költemé
nyek tökéletesek-e? A lényeg az, hogy Petőfi az ő
bűbájos arca mosolyában fedezte föl az élet legna
gyobb szépségét, az ábrándos ifjúság legédesebb ál
mát: az imatisztaságu első szerelmet. Erről szól az
1846-ban Írott Tündérálom c. költemény, mely a köl
tőnek valóságos hattyúdala az első szerelemről. Ké
sőbbi szerelmi emlékek zenéje is megcsendül e mű
ben, de az arckép, melyet eszményéről rajzol, az
Emmáé:
Sötétkék csillag volt az ő szeme,
És szemöldöke fekete szivárvány;
S vállán úgy úsztak barna fürtéi,
Miként az éj egy rózsatenger árján.
Mióta szive először dobbant szerelemre, sok tö
vistől vérzett arca és keze. Úgy futott a világon árván,
egyedül, mint az égből kilökött hulló csillag.
Sok idő múlt el azóta; a válásokozta sebek is be
gyógyultak már, megnyugodni még se tud teljesen:
De e sebeknél jobban fáj nekem most,
Jobban fáj az, hogy már-már feledem
Ábrándjaidnak édes üdvösségét,
óh tündérálom, első szerelem!
Igen. Emma nem távolodhatik el végleg rajongó
hívétől soha. Mert bár elporladt szive a tápiószelei
sírban, emléke ott él Petőfi költészetében s a költő
dicsősége örökéletet biztosit nevének.
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sincs elrendezve a megélhetése. Tudjuk, hogy a legújabb
(90670/1924. Sz. II. ü. o.) miniszteri rendelet a prot. lel
készek fizetéskiegészitését a békebeli kongruának 50 szá
zalékában állapítja meg, családi pótlékát pedig szemé
lyenként havi 5—5 aranykoronában. A korpótlékról azon
ban, amelyet annak idején az anyakönyvi stóla kárpót
lásaiként utalt volt ki az állam, a miniszteri rendelet hall
gat. Szóval, a lelkészeket az állam még mindig nem szán
dékozik a közalkalmazottakkal egyforma elbírálás alá
vonni. Maga az egyház pedig a háványokbam megállapí
tott díjtételek valorizálásával szemben állandó félénksé
get tanúsít, aminek az a következménye, hogy sok he
lyütt a 'lelkész jövedelme mélyen alatta marad a leg
soványabb békeesztendők nívójának is. Különben ez az
oldala egyházi életünknek tele van alkotmányjogi sérel
mekkel, úgy hogy csodálkozom, hogy ezeket illetően
erős tiltakozások nem történtek. Ezeket a dolgokat szó
nélkül nem hagyhatjuk, s hogy mi lesz a ten dónk, azt a
napirend során a mt. értekezlet lesz hivatva eldönteni.
Nyugdíj intézetünk mai állapota is egyházunknak
állandó nyitott sebe. A legnagyobb nyugdíj, amit a múlt
évben nyújtani tudott, havi 104 ezer korona, lelkész
özvegynek 5 gyermekkel 48 ezer korona. Egy élete alko
nyára jutott s talán a VII. fizetési osztályba besorozott
elemi iskolai tanítónak lehet arra gondolnia, hogy nyu
galomba vonul, de egy evang. lelkésznek, ha csak külö
nösen kedvező viszonyok közt nem élt, nem szabad arra
gondolnia még 70—80 éves korában sem, ha csak nem
akaT éhenhalni. Hát, Uraim, ez már kegyetlenség! Nyug
díjintézetünk ezen szervezetlensége nem csak azoknak
az ügye, akik annak ma éppen mártírjai, hanem keil,
hogy 'közegyházunknak is ügye legyen, mert árt a presz
tízsének és jövendőjének. E téren komoly lépésekre kell
elszánnunk magunkat s ne csodálkozzanak a lelkésztest
vérek, ha tárgyalásaik folyamán e tétellel kapcsolatban
én áldozatokat fogok kérni önöktől s egyházaiktól.
Az egyházi sajtó mai állapota is bánthat bennünket.
E téren Í3 okvetlenül kell valamit tennünk, hogy el ne
némuljunk, mert az elnémulás végzetes következmények
kel járna egyházunkra nézve. A világi sajtóba is fog
kelleni belekapcsolódnunk, ami, azt hiszem, egy kis áldo
zathozatal mellett nem is lehetetlen.
Mindezekről a kérdésekről kell, hogy szó essék a mai
értekezleten. Azonkívül arra is kell még figyelmeztetnem
a kedves testvéreket, hogy a hitoktatásnak óhajtott e
tervbe vett Teformja még mindig stagnál; az irodalmi té
ren munkaszünet állt be; ev. tani tóneveiésünk ki nem
elégítő: leikészképzéstink nem elég gyakorlati; miszszióink több helyütt még mindig szervezetlenek, a diafconiszügv nagvfontosságu kérdése évről-évre megoldat
lanul tovább tolódik. Mindezeket nem azért hozom fel,
hogy akáTkit is elkedvetlenítsek, hanem inkább azért,
hogy gondolkozásra késztessek a célravezető eszközök
felett. Egynéhány órára terjedő értekezletem nem is le
het ezeket a kérdéseket mind elővenni, de ha az evangé
likus papikar elszánja magát arra, ami az én szivemben
édes vágyként lobog, hogy évenként egyszer-kétszer,
minden más gyűléstől függetlenül, a Lelkészszövetséggel
karöltve hosszabb lélekzetti konferenciákat tartsunk, alt
ikor a korszerű kérdések mind sorra kerülhetnek s a lelkészi továbbképzés többször felmerült és hangoztatott
eszméje is megvalósulást nyerhetne. Majd erre még ki
térek.
Kedves Testvérek! Nem egy bajunknak és hiányunk
nak oka elsősorban az anyagi erők hiánya, amely hiányt
fokozzák nemcsak a mai szerencsétlen pénzügyi viszo
nyok, hanem az is, hogy egyházegyetemünknek külső
struktúrája nem áll arányban benső teherviselő képessé
gével. Hiába, nem egészen félmillió egyháztag nem bir
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ej olyan köreteket, aminőket annak idején a körei más
fél millió efbixt. És én attól tartok, hogyha egyházegyetemünk az adott viszonyokhoz nem igazodik, később
nagy kárvallások árán leer kénytelen mai felfogásán
változtatni. Ez a kérdés különben a zsinat hatáskörébe
tartozik, amely zsinat, dacára, annak, hogy többször han
goztatták a sürgősségét, évről-évre halasztódik; s nem
is baj talán, hogv halasztódik, mert hiszen kellően elő
készítve még mindig nincsen a a világ ma még mindig
forrásban lévén, a sűrűn változó viszonyok aligha nyúj
tanának elég szilárd támpontokat akármihSle okos meg
állapodásoknak is.
*
Kedves Testvérek! Hiterős, bátor és állhatatos lelkek
kellenek ahhoz, hogy az egyházat mai nyomasztó hely
zetéből egy örvedetesebbre átvezessék, olyanok, amelyek
lagymatagon nem hajladoznak erre is, arra U egy kis
haszonért, vagy népszerűségért, hanem odaállnak —
akár pergőtüzek fergetegében is — a porondra Luther
nek amaz igéjével: ,.IU állok, másként nem tehetek!“ Le
gyen azért mindennapi imáinknak állandóan visszatérő
passzusa
zsoltárírói fohást: «Tiszta síivet teremts
bennem, óh Isten, és az erős leiket ujitsd meg bennem!“
A Krisztus ós az egyház szerelmétől irányitotz lélok
tükröződjék mostani tanácskozásainkon is.
PauHk János,
ev. lelkész, a MELE elnöke.

ANGSTER JÓZSEF ts FIA
orgona és harmóniumgyár Rt.
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P É C S .
Részit uj orgonákat es harmóniumokat a logtőkéletesobb rend
szerben. Elvállalja orgonák át
építését légnyomatu csőrendszer
rel, teljes iavitáaokat, tisztitáBokat és hangolásokat.
Uj homlokzatsipokat a leg
rövidebb

idő

alatt

készít.
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Spezial ttiaok: foghaaá«, fortCtuéa, lotftiartit Ah. Lapunk olymaöluak •/« enged mény.
Intézet nyitva : A órától 7-ig, va
sár- én Ünnepnap 9 órától IS-lg
D en tiat

FENYVESI MENYHÉRT
I X ., R á d a y -n . 5 .
' C a lv tn -té v .

AUGUSZT

KÁROLY

T oronyórátjár
BUDAPEST,

VII., Erzsébetkirályné-ut 51.
Vállal uj toronyórakészltéat,
valamint javításokat saak■zerílen, lslkiismearoteaen is
gyorsan eszközöl. Vidéki
tsmplomok toron"tóráinak iókarban tartása márzékslt díja
zás mellett.
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Nyílt levél a Lelkész-testvérekhez
„Lelkipásztor“ cim alatt tervbe van véve egy a né
met, néhai jó „Mancherlei Gabon und ein Geist“ és kfllö
nősen a még mow. is megjelenő „PastoralblJttter“-hez
hasonló, de a hazai viszonyoknak meqfrlelA rövid, 5—10
perc«», népies evangélium szerű prédikációkat, irásmagvarázatokat, x homiletika. katochetika, lltu/glka Heten
tisztelet élénkítése, énekügyi körébe vágó dolgozatokat,
jó tanácsokat, bekr.iaszió, vallásos összejövetelek céljára
szolgáló pro grammot feltüntető havi folyóiratnak, ha le
het, már adv. első vasányapjától, illetve január 1-től
kiadatása. — A havonklnt megjelenő Lap egy-egy füzete
kh. 90— i8 oldalra terjedne s egy füzet, a rendelők szá
mához viszonyítva. 1— iH
aranykoronába kerülne.
(Ménr anmyrh.i se kerülne, mint a „Színházi Élet“!?) —
A megrendelők fokozáaa végett, a német nvdven pnéd’kálókra tekintettel, a lap jórószébe (tán felcTéróbcu)
német nyelven (emit németül tudó magyar lelkészeink
írnak, a hazai viszonyoknak megfelelőlegö prédikáció
kat, irásrruurvarázatokat is felvennének. E lapot s a benne
1»vő prédikációkat a fUiabeli leírta kóntortardtók l*
sikerrel használhatnák.
A kollegáktól és az eziránt érdeklődőktől e hó v í
géig tiszteletté! a következőkre kérek választ:
1. Helyeslik-e a fönti lap kiadását?
2. Miként gondolják ennek legsikeresebb megvaló
sítását?
9.
Hinv előfizetőre, mily összegű anyagi támogatásra
számíthatna a lap *zerkesttője. illetve kiadója?
4. Ki. vagv mely egyesület vállalkozna a lan szer
kesztésére. kiadására, ki ajánlkozna munkatársnak?
5. Mivel pedig tudjuk azt, hogy magyarhoni ev. pap
jainknak is sok szép magyar és német nvelvfl prédiká
ciói, rövid, ötperces irá ama gyalázatai, uj«M> kottás etrrházi énekei ott bevernek eltemetve az Íróasztal fiókjá
ban, kérem azt la megimi. hajlandó volna-e ar illető ete
ket a lapnak átengedni s minő munkával, dolgozattal (é*
milyen nyelven) méltórtetma például a Up dee«nberi,
januári és februári számában réestvenni.
Vértesi Zoltán, ev. Mkész.
Magyarboly (Baranya vm.1
Hisszük és merjük reméuyleni. hogy Vértesi testvé
rünk életrevaló tervét minden lelkészünk magáévá teszi
é^sepitségérp lesz annak megvalósításában.

A pesti evang. aymnasium szónokköltészeti
osztályával összekötött m agyar nyelvtársalom örömUnnepe
Ezzel a címmel számol be Som fai K ároly a pesti
evangélikus gimnázium önképzőkörének működéséről a
Pesti D ivatlap 1845. évfolyam nyárelő (junius) 5-ikí
számában. Vahot Imre Pesti Divatlapjának akkoriban
P e m Sándor volt a segédszerkesztője, kf hajdan
tanítványa volt a gimnáziumnak. Nagy szükség volt
akkor a „nyelvtársadalom “ működésére: Pest még
nagyobbrészt német volt. A Nemzeti Színházban
Egressv Gábor, Szentnéteri. Fáncsy, Lendvay, Laborfalvv Róza. Priell Kornélia lelkesen As tehetséggel
játszották Vörösmarty, Szigligeti drámáit, de a német
színháznak nagyobb volt a közönségo. A Nemzeti
Színház a városon kivül esett — kicsi volt akkor a
mi Pestünk — és a kerepeei-uton nagy porfelhőt
vertek fel a szekerek, mint a lapok fölpanaszolják.
Bezzeg közelebb esett, szebb helyen épült a német
színház, különb díszletei voltak, főrangú közönség
látogatta. A csárdást akkor egyengették a juhász
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táncból az úri Ízlésű közönséghez, de még idézőjel
ben írtak róla. A m agyar iparpártolás, a honi kelmé
ben járás nagy hullámokat vert, de az üzletekben
nem tudtak magyarul &' a Pesti D ivatlap cikket kö
zöl: „A jánlat a bolti segédek m agyarosítása iránt".
Az iparegylet is terjeszti a m agyar nyelvet s a Pesti
Divatlap örömmel állapítja meg, hogy K ronperger
lelkész urnák már 220 tanítványa van az iparosok
köréből s lelkesen kiált fel: „Éljen nemzetiségünk
dicső apostola!“ Minden kis jelenséget, mely a ma
gyarosodásra mutat, örömmel regisztrálnak, még azt
is, hogy a Buda gőzhajó jegyszedője is m agyarul ad
útbaigazítást az utazó közönségnek. Sok kicsiségből
tevődik össze Széchenyi nagy gondolata: a m agyar
Budapest legyen M agyarország középpontja.
Somfai K ároly szerint (kinek nevét hiába kere
sem Szinnyeinél) „négy vagy öt évvel ezelőtt“, tehát
1840-ben, vagy 41-ben — Hittrich Ödön gimnáziumtörténete szerint 43-ban — „a pesti evang. gim
názium humanitási (mai V. és VI. oszt.) osztályának
néhány bonfiasb érzelmű növendéke, akkori oktató
juk dT. T a u b n e r K á r o ly vezérlete alatt társalomba
álltak össze“. Céljuk a m agyar nyelv művelése volt
s azért egy nyelvtanuló és a haladottabbak részére
nyelvgyakorló „szokm ányt“ állítottak fel, melyek
csakhamar eggyé olvadtak. „Mert. csekély vélemé
nyem szerint, épen nem túlzott azon követelés, hogy
olly ifjak, kik Magyarhon fővárosának egyik tano
dájában négy évet töltének, az ötödikben legalább a
honi nyelv elméletét tu d ják “ — m ondja Somfai. —
Valóban, ma nem nagy követelménynek látszik, de
hát akkor még nagyrészt németül tanito ttak a glmnáziumban.
Az 1843. év vége felé „a. szellemdus V ajda lévén
ez osztály oktatója, egyszersmind a társalom elnök
letét is felvállalá, de a változás nagyon is rögtönözve
tevén, amaz évben a minden esztendő végén tartani
szokott örömünnep is elm aradt“. A szellemdús V ajda
pedig Vajda Péter, a költő volt, ki azonban csak két
hónapig tanított a pesti evang. gimnáziumban.
Tudósítónk ezután melegen m éltatja Vajda utód
jának dr. T e ic h e n g rä b e r (Tavasjó L a fo s n a k működé
sét a m agyar önképzőkör élén, ki a la tt a kör szép
m unkásságot fejtett ki s m agyar könyvtárát 200 kö
tetre szaporította- Az 1844-ik évi örömünnepről nagy
megelégedéssel számol be Somfai. „Kímélettel fogok
szólani, előre mondom, — vezeti be referádáját —
de az ifjaknak tömjénezni ném, m ert minden józan
gondolkodású ember tudja, hogy az ily tömjénezés
az ifjakra nézve méreg.“ Az ünnepélyen önálló mun
kákat olvadtak fel és szavalatokat adtak elő. Mi
csoda gondolatkörben mozogtak a negyvenes évek
diákjai? Szimay T. „a tudom ányok vezérválasztó
gyűlése“ címen olvasott fel allegóriát, Csernovie®
„Simplon“ címen útirajzot. Rezek h á la sz ó t mondott
az 1844. orsz. gyűl. képviselőihez. V ájjon mit kö
szöntek az akkori diákok a képviselő uraknak?
Talán, hogy a nem-nemeseket hivatalviselési és bir
tokszerzési képességgel ruháztak fel? Hogy a m agyar
nyelv érvényesülésének nagyobb teret vívtak ki? . . .
Csak a n y ite z ó (megnyitó) nem nyerte el Somfai
tetszését, annál inkább R áday P. Búcsúszó c. B er e k e s z tő szó za ta . Több verset szavaltak Petőfitől, ki
éppen 10 évvel azelőtt já rt az evangélikus gimná
zium első osztályába: Megy’ a juhász szamáron,
Egy estén otthon. Ebéd után, Vörösmarty Hymnusát,
Székács Háladalát. „Legtöbb tetszésben részesült a
sza valók közt a fiatal Márton, ki Szálkav egy kor
szerű saty ráját „ ó lm o s b o to k “ olly remekül szavalá,
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hogy közkívánatra ismételni kellett“. Ma bizarm ak
tetsző gondolat a sza valóval kétszer mondatni el egy
költeményt!
„A terem fulladásig tömve volt b nem egyet lát
tunk jelesb honfiaink közül, emlitjük csak gróf Ká
rolyi, gróf Hunyadi, gróf Ráday, bátó Podmaniczkj*
ö méltóságukat, továbbá Schedius, Császár stb. hon
fia® érzelmű urakat.“
Érdekes egy-egy pillantást vetni az elmúlt idők
k árpitja mögé és megnjoigtató, ha az ember a maga,
egyháza, nemzete igazolását látja bennük. Mily érde
kes és megnyugtató egyúttal, hogy annyi nem
magyar eredetű férfiunk buzgólkodott a m agyar nyelv
ügyében, 'bizonyítva azt, hogy a m agyar kultúra nem
a nemzetiségi elnyomás talaján vetette meg a lábát,
hanem munkásául szegődött a nem-magyar eredetűek
légiója, akik belátták, hogy a Duna-Tisza medencéjé
nek népeit a történelem viharai össze-vissza fogják
hányni mindaddig, mig a magyar kultúra annyira
meg nem erősödik, hogy vonzó körébe esnek az öszszes nemzetiségi kultúrák. S hozzátesszük, mig ez a
kultúra. Széchenyi szemeivel annyira előre nem lát, ,
hogy türelmetlenségével maga nem fokozza a
centrifugális, a fajrokonokhoz huzó erőket, melyek
azonban a földrajzzal a történelem irányával, a
gazdasági érdekekkel, a jövő boldogsággal ellentét
ben vannak. Mert Széchenyi szerint is a boldogság
az ember célja.
Midőn ellenségeink a nemzetiségi térképet or
szág h atára egállapitó fegyvernek használtak fel mi
ellenünk, minden ellenérveink között vájjon magunk
is elég nyom atékosnak tartottuk-e azt az érvet, hogy
a nem-magyar eredetű, tehát nemzetiségi polgárok
százezrei k í v á n tá k a m agyarosodást?
— y-

A XVI. országos katholikus nagygyűlés
Aki figyelte egy félév óta a m agyar sajtónak
azt a részét, mely M agyarország feltám adását „a
római katholikus m agyarságtól v árja“, m ert „a pro
testantizmus olyan eretnekség, mely magában hordja
a halálnak csiráit“, előre látta, hogy az ez évi, a
XVI-ik országos katholikus nagygyűlés a szokottnál
ünnepibb keretek é® impozánsabb méretek közt fog
lezajlani, kevesebb tám adással ellenünk, de zajosabb
tüntetéssel „a róm. kath. eucharisztia“ mellett. —- A
kath. nagygyűlés kim ondottan bevallott célja a ma
gyar kath. szervezeteknek nagy tömegekben való
felvonultatása volt, egyszer azért, hogy lássa ez a
világ „a kath. társadalom ban felhalmozott tettrekész,
hatalmas, szinte kimeríthetetlen energiák duzzadását“,
de másodszor azért, hogy az utcára v itt szervezett
ségükkel végleg meghódítsák azokat, akik azt hiszik,
hogy ez az az igazi seregszemle, „melyben a nagy
m agyar tradiciók eleven valósága bontakozik ki“. —
A titkos cél azonban az volt: meggyőzni a ma itt
élőket arról, hogy „M agyarországban a róm. kath.
egyházat feltétlenül számításba kell venni a politikai
erők viszonyában“.
Éz a Pázm ány fegyvertárával felkészült országos
tüntetés m ár szombaton, október 11-én kezdődött
azzal, hogy a „Katholikus írók és hírlapírók Országos
Pázmány-Égyestilete“
megkoszorúzta a „magyar
Cicerónak“ (!) szobrát az Apponyi-téren. Itt egy
K r ü g e r A . nevű szónok kegyesen átengedte a protes
tánsoknak Bethlen Gábort, akivel szembehelyezte
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Pázmányt „az akkor is szétszakított Magyarország
tiz e in e k sikeres egyesitőjét“. Ezt a PázraányEgyesület irodalmi estélye követte, amelyen minden
felolvasás, előadás „a törekvő magyarság azon jövőbelátását“ kívánta szolgálni, melynek letéteményese
a pápá« egyház.
* Ezzel egyidejűleg tartotta közgyűlését az „Orsz
Magyar Katbolikus Főiskolai Diákszövetség“, Al
brecht főherceg elnöklete alatt, „azon patkányok ellen,
melyeket — úgymond — egyenkint nem veszünk üldö
zőbe, mert úgy véljük, hogy jelentéktelen károkat
okoznak“. Sző* esett itt arról is, hogy ,.a fajvédelem
nem áll a tekintély tiszteletén“, mert egy olyan áram
lat ez, '‘mely pogány eszmék irányába sodorja a katholikus ifjúságot. — És itt hangzott el Olattfelder
Gyula püspök ajkáról az a megállapítás is, hogy ér
téket csak a. katolikus világszemlélet ad.
A tu Injd ónk épen! nagygyűlés a Bazilikában kez
dődött azzal a Veni sancté-val. melyen természetesen
közéletünk kjválóságai mind megjelentek. Voltak
ezek közt protestánsok is! *— Innen a Vigadóba vo
nult át „a tömeg“, ahol Apponyi nyitotta meg „a
nyilvános ülést“, ő a katolicizmust olyaD ragyogó
napnak tartja, amelyben ki-ki megláthatja, hogy
..ime itt a tekintély, amelynek jogcíme erős, «szinte
— kénybzeritő: ime a tan, mely minden világprobléma
megoldásához kezünkbe adja a kulcsot!“
Apponyi után a pápai nunenis „csinált nem irre
dentizmust, hanem propagandát a pápának, aki első
nek nyújtja ki „RUséges kezét“, hogy alamizsnát
nyújtson nyomorgó fiának“. Bizonyos, bogy a „szerctet‘'-uek zengett himnuszt a nuncius és refraineszerüeu Papp-Váryné igéihez. Csak azok, akik tapsol
tak neki, ne rontanák le ennek őszinteségét azzal,
amit p. o. ellenünk cselekszenek!
Utána Leopold A. dr. bizonygatta, Vaes minisz
ter forradalmi szerepét erősen bírálva, hogy sürgősen
királyra van szükségünk ..a fökegyura^ág gyakor
lása“ érdekében!
Ez után a m. kir. valite- és közoktatásügyi mi
niszter. Klebelsberg Kunó gróf beszélt .„a katholikusok feladatairól az ország újjászületése érdekében“ .
Ehhez az előadásához sok m egjegyzést fűzhetnénk,
mert ő hite megvallásában tovább m ent mint p. o.
a Pezenhoffer által kifogásolt lutheránus miniszter.
De nem tesszük, mert nem akarjuk zavarni őt „a
lelkek szanálásában“, melybe a m. kir. kultuszminisz
ter — merjük hinni j— belevett miüket is.
Prohászka püspök az érkötési dekadenciáról be
szólt sok igazat éis még több- m egszívlelendőt A
férflvilág féktelen nemi életét ostorozta egyfelől, mig
másfelől ennek fokozásáért az asszonyok divatját
vádolja meg. Az ellenszert termé?zetesen a kath. er
kölcs erejében találta meg, melyet ajánlott minden
kinek.
Az eucharisztikus körmenot melyben a mieink
ből is kellett látnunk eg yesek et vasárnap délután
volt. A Bazilikából indult és az Országházhoz veze
te tt nyilván azért hogy ezzel utat mutasson törek
véseinek, annak az évezredesnek, mely ismét követeli
magának a világi hatalom erejét Is.
Ovüléseztek mindenféle egyletek. Volt dísz
hangverseny, katholikus tanitógvülés, szóval szóhoz
jutott minden tényező, mely a kath. restauráció szol
gálatába állott. Volt eeprjesi jogakadémiánk tudói
tanára. Berzeviczy Albert is szerepelt. A katholicizmus
a művészetben c. alatt megtudtuk, hogy a művészet
csak kath. lehet. (!) Wolff Károly pedig elárulta,
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hogy amit a kath. egyház ma tesz, az csak önvéde
lemből folytatott aktivitás, egy olyan imádkozás,
mely azért van, hogy kövesse a cselekvés.
Sok mindent kellene és lehetne még kiemelni a
három napos XVI. kath. gyűlésről készült jegyzetek
ből. De a fentiek is eléggé bizonyítják, hogy a fél
éves felkészülés teljes sikerre vezette a Pázmány
korát felidézni akaró pápista egyházat. A tábort meg
szervezte. A célokat kitűzte. A gondolatokat elvetette.
Az eszközöket korszerűvé tette. A forma tetszetős. A
hang a mi hangunk. A módszert is tőlünk vette. A
Pázmány még hiányzik és tőlünk függ, hogy elma
radjon. hogy csak szobor legyen, melyre koszorút
helyeznek. De ha csak annyit teszünk ennek érdeké
ben, amennyit eddig tettünk, a hiányzó megjön.
Nem tudtuk feleslegessé tenni. Fonti beszámolónk azt
akarja: „Vigyázzatok! Azt kiáltják ! . . . “
(—Z-)
»»»>>♦*—***

A múlt iskolai év tanulságai
Böngészgettük evang. iskoláink múlt évi értesí
tőit s benyomásainktól szeretnciJc beszámolni. H iá
nyos e beszám olás mert hézagte az anyagunk is:
u. i. az iskolák vezetői nem mind tartják szükséges
nek az évi értesítők rendszeres szétküldését testvérintézetoinknpk, nem is szólva arról, bogv az Evang.
Lapja egy helyről kapott csak értesítőt. Pedig az er.
nyilvánosság tájékoztatása, egym ás megismerése
lenne a legfontosabb.
A fontonbb személyi vonatkozású hírek, melyek
részben örömet, részben hanatot jelentenek Bcnko
Gyula em lékünnepe (Szarvas'), dr. Bell Lafos 25 éves
jubileum a (Békéscsaba), Gretrinarher Jen ő ("Budapest)
és dr. N eum ann Jenő (Szarvas) halála. Megemlítjük,
hogy a bonyhádi intézet büszkén említi mint felücyelőjét: dr. P esthy Pál m inisztert ki nem mulasztja el
evang. mivoltának hirdetését magas állásában sem.
(érért — mint tudjuk — katholikus részről erősen
támadták is) — legvünk ily’on vezetőinkre büszkék.
A tanitó-nevelői munka normálisan fo ly t bár
egyes helyeken gyengébb eredménnyel. Budapesten
a főgimnáziumban nyilvános órákkal igyekeztek a
fiatal tanári nemzedék nevelésére — az elv helyes,
megválóéi tájára kellene mindenfelé törekedni. Ugyan igy áll a szülői értekezletek dolga, melyek tanárok és
szülők közvetlen érintkezésére, némileg a szülők
nevelésére is fontosak lennének — ezt vidéken való
sították meg főleg.
Nagy esemény volt a budapesti evang. főgim ná
zium 1923. évi 100 éves jubileuma, melynek utó
hangjai a jelen évi értesítőben is meglátszanak. A
volt tanítványok egyesületbe tömörültek, hogy összetartozandóságukat kimutassák, hálájuknak alapítvá
nyokban adták jelét: különböző sportok kultiválását
kívánták ezzel elősegíteni. (Kérdés azonban, hogy az
alapitó levelek teljes leközlése a mai gazdasági viszo
nyok mellett indokolt-e — alig hisszük.)’— S még
emeljük ki. hogy' minden intézet igyek ezett kirándu
lásokat rendezni, tanulmányi célból talán legtöbbet
a Veres1 Pálné-utcai pc«ti leány'nevelöintézet mely
nek ez szerves, programjához tartozó kelléke, a legnagy'obbszorüt Budapesti fögimn., mr»ly 30 növendé
ket vitt husvétkor olasz útra (Róma—Nápoly), s
erről naplószerii beszámolót Itt is olvashatunk.
Ezzel eljutottunk az u. n. programmos értekezések
hez, melyeknek hiányát nagyon érezzük. Tudományos
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folyóirataink elmaradása folytán igazán kötelessége
lenne minden intézetnek az, hogy tudom ányosan mun
kálkodó tanárának legalább szűk keretek közt alkal
mat adjon cikkei megjelenésére. Budapesti főgimná
ziumunk vezet ebben is, közli d r. K U m e rt J e n ő mellett
dr. H ittr ic h Ö dön „Hasonlóságok és ellentétek a pesti
ref. és ev. egyházak történetében“ és olasz beszámolója
című előadását. Az aszódi főgimnázium értesítőjében
dr. O svá th G ed eo n „Petőfidcultusz“ címen beszámol
annak a mozgalomnak eredményéről, m elyet a centennárium alkalmából Petőfi ifjúságunkra való hatáság
nak kim utatására indított. Sok ifjú dolgozata fejezte
ezt ki s 11 művésznő vendék rajza, m elyet kis Petőfimuzeuma számára nyert meg az iskola. S ha még
megemlítjük, hogy a 4 éves Veres Pálné-intézet elsőÍzben m egjelent értesítőjében alapitója, D. R a f f a y
S á n d o r püspök vázolja az iskola nagy hivatását, bi
zony az em lített ünnepi alkalm ak, beszédein, nekroló
gokon kívül több értekezés nem is disziti értesí
tőinket.
Az ifjúság egyéni életét az e g y e s ü le te k m utatják,
ötömmel jegyezzük fel, hogy k ét helyen (Aszód,
Szarvas) alakult z e n e k a r , a c s e r k é s z e t virult, főleg
Csabán és Budapesten, a nyíregyházai leánygim ná
ziumban ez évben szünetelt. A leány cserkészet még
meglehetősen bizonvtalan probléma, mely m egoldásra
vár. T o r n a ü n n e p e k k e l igazán szép eredm ényt m utat
fel Bonyhád s a nyíregyházai leánygimnázium.
S most fejezzük be a kérdés s ta tis z tik a i, a n y a g i
oldalával a böngészést. A vidéki intézetek v a llá si
a d a ta i normálisak általában, mindenesetre feltűnő,
hogy az aszódi főgimnáziumban 87 evangélikusra
183 róm. kath. jut, Bonyhádon pedig 135-re 137. A
zsidók száma a vidéken normális, sőt kedvező arány
ban áll a többiekkel. A budapesti ev. főgimnázium
ban 281 evang.-ra 206 zsidó esik, ami a m últ éveket
nézve, kedvező haladás, de még mindig igen sok; a
Veres Pálné-intézetben azonban 127 keresztyénre 11
zsidó esik, ez az arány összes intézeteink közt, me
lyeknek ad atait láttuk, legkedvezőbb. A legrosszabb
arányt nyíregyházai leánygimnáziumunk m utatja, hol
35 ev. mellett 101 zsidó áll (az összes keresztyének
száma 148!) — s itt fölmerül a kérdés: érdemes-e
ilyen evangélikus intézetnek fenntartása, avagy kell-e
leánygimnázium Nyíregyházán? Ha látjuk aszódi
polgári iskolánk kedvező vallási mérlegét Veres Pálné
továbbképző (3 óv a IV. középosztály fölé) statisz
tikai adatait, s mellé állítjuk ezt a p ár számot: levon
hatjuk a tanulságot, mely a túltengő gimnáziumi ok
tatás redukálását kívánja. A fiúiskolák reformja- is
erre vezetett, mennyivel inkább kell kevesbbiteni
érettségizett szellemi proletárterm elő leánygim ná
ziumaink számát s helyébük a jól átalak íto tt tantervű
régi felsőbb leányiskolát állítani. S ha még anyagilag
fontos lenne a zsidók felvétele, de — megdöbbentő!
— Vidéken a legtöbb helyt e g y s é g e s a ta n d íj (tudtunkkal Nyíregyházán is, erről az értesítő nem ad
felvilágosítást.} Budapesti intézeteinkben más vallásúak többet fizetnek, m int a fenntartó egyház gyer
mekei , zsidók 4, 5, 8-szorosát, az evangélikusok dijá
nak: &
> ebben van ráció.
Vidéken Szarvas az egyetlen, mely különbséget
tesz jövő évre — a többiek aránylag magas (legtöbb
helyt 60 aranykorona) tan d ijat kívánnak valláskülönb
ség nélkül — igaz, tandíjm entességgel enyhítik ezt s
itt véreink nagy előnyben vannak. A szociális érzék,
intézeteink fenntartásának nagy terhei is az ilyen tandijm egállapitást kívánják, m int a pesti (bár a főgim
náziumban a múlt évhez képest a keresztyének dija
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100 százalékkal emelkedik, a zsidóké ugyanaz!) —
nem kell félni: a jónevü, általában szépen viruló inté
zeteinket más vallásunk ezután is éppen olyan szíve
sen fogják felkeresni, mint eddig. Kívánatos lenne
azonban az, hogy evangélikus családjaink kötelessé
güknek tartsák evang. intézetek pártolását, hol leg
alább olyan nevelés nyerhető, mint másutt. Ehhez
azonban szükséges azok ismerete, am it titkolódzással
el nem lehet érni: csak értesítők, közlemények kül
F ig y e lő .
désével.
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G yám intézetU nk
október 15-én. d. u. 5 órakor tartotta évi rendes
közgyűlését a budapest-deáktéri ev. polgári iskola
dísztermében. A gyűlés lefolyásáról szóló beszámo
lónk, helyszűke miatt, a következő számra marad.
Addig is vegyék tudomásul az érdekeltek azt a ha
tározatot, mely az adományok kiosztását intézte el.
A n a g y s z e r e te ta d o m á n y t, az ezidei gyámintézeti
istentisztelet offertóriumát, i l , 707.705 koronát, a tordasi (fehérmegyei) gyülekezet kapta.
A k is s z e r e te ta d o m á n y , 2 millió korona, a csur
gói, a galgagutai, a tokaji és kispesti gyülekezetek
közt lett arányosan felosztva.
400— 400 e z e r k o r o n a s e g é ly t kaptak a követ
kező gyülekezetek: Lenti (Zala vm.), Keszthely,
Vönöczk, Rád, Tápiószele, Szeged, Csabdi és Egyházasd engeleg.
800 e ze r k o r o n á t kapott Hernádvécse.
562.995 k o r o n á t kapott a soproni diakonissza
állomás.
A B o g n á r-a la p itv á n y b ó l 5 millió ju to tt a szek
szárdi gyülekezetnek.
3 m illió t kapott: Gyula, 1— 1 m illió t: Zalaeger
szeg, Szentgotthárd, Gyúró, Luciáivá, Vérteskerthely,
Abaujszántó és Sátoraljaújhely.
Gyámintézetünk te h ít ez évben 33,270.700 koro
n át osztott ki ínséges időket élő gyülekezeteink k ö z t
Isten áldja meg az adományozót és az adományokat!

Segítsük egyetemi hallgatóinkat!
Az egyetemi hallgatókra magas tandijat ve
tett ki á tépedt hazánkra ránehezedő élet. A mi
hitünket vallók közül sokan nem bírják el a ne
héz anyagi áldozatot, pedig sokan vannak kö
zöttünk olyanok, akik megérdemlik,, hogy révbe
segítsük őket!
A, múlt évi sikeres tandijakció arra báto
rítja az Orsz. Luther-Szövetséget, hogy ez évben
is kérjen egyetemi hallgatóink számára anyagi
támogatást. Aki megérti kérő szavunkat és aki
nek adott az Isten fölösleget, küldje el adományát;
báró Kaas Albert, Orsz. Luther-Szövetségi elnök’,
nemzetgyűlési képviselőnek (Budapest,. Izabellá
ittea 43), aki az adományoknak főiskolai hallga
tóink közti szétosztásáról gondoskodni fog. Iste
nünk minden adományt és minden adományozót
meg fog áldani.
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Technikai akadályok miatt elmaradt egyes számunkat
e kettőssel pótoljuk. — Helyszűke miatt az egyetemes
gyűlésről szóló részletes beszámolónkat lapunk következő
summában közöljük.
f Moravcsik Ernő. Megint szegényebb lett sorunk.
Fótolhatatlan veszteség érte nemcsak a magyar orvosi
társadalmat, a magyar pszichiátriát és elmekórtant, ha
nem egyházunk* is, mert meghalt Moravcsik Ernő, a néhai
aszódi papnak fia, aki ha nem Í9 tartozott a közgyűlési lu
theránusok közé, de hllséges, ragaszkodó hive volt a mi
evang. egyházunknak ott, ahol a tudományt szembeállít
ják a hittel, az orvost a vallással. 67 éves k o T áb a n , ok
tóber 10-én hak meg Verebély professzor klinikáján egy
foggyulladás okozta vér mérgezés következtében.
Neve fogalom volt. Tisztelettel beszélt róla Európa
minden pszichiátere. 0 a mi kuiturfölénylinket jelentette,
mert rendszeres, mélyreható, lankadatlan és sokoldalú
munkájával nemcsak a magyar pszichiátriának «^érzett
becsülést, hanem általában a magyar tudománynak. —
Találóan így jellemezte, aki őt ismerte: „Moravcsik Ernő
professzorban csak okos és szelíd bölcsesség éli. Ebben
a mi beteg világunkban ő maga volt az egészség. Ebben
a szörnyű káoszban ő maga volt a harmónia. Ebben a
súlyos Őrületben 6 volt maga a derűs nyugalom, a józan
vigasztalás, a gyógyító balzsamok embere. Mindent tu
dott, amit egy tiszta szellem, egy erős lélek, egy átható
értelem megtanulhat. Emberi nagyságának titka, hatalmas
tudását egységes világnézetbe összefogó ereje derűs, iga
zán krisztusi féléktől áthatott lelke volt.“ . . . Íme az
evang. ereje, az ev. papnak fia! — Áldjuk a nevét, az
emlékét!
f Buzsákl Wälder Gyula, a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár Egyesület vezérigazgatója is a mi sorainkból
dőlt ki e hó 16-án, még fiatalon, 52 éves korában. Pénz
kapacitásaink egyik, kgkiválóbbja volt, akitől sokat vár
tunk volna még. Isten utjai azonban mások voltak. Ma
gához vek«. Legyen áldott emlékezete!
Október 6-át kegyelettel ünnepelte a Veres Pálné
ev. leénynevelöintézet A növendékek ügyes szereplése
szépen egészítette ki azt a nagy hatást, melyet dr. Szí
gethy Lajos tanár költői beszéde elért. Beszédében a
megszállt területek nagyjainak megszólaltatásával buz
dította kegyeletre a növendékeket s nyújtott reményt
jobb jövőre hallgatóinak, kiknek »óráiban az igazgató
tanács részéről Landgraf János cgvh. felügyelő volt jelen
Harangavatás. A szentesi egyházközség junius
15-én, Szentháromság vasárnapján avatta fel hadhavonult harangjai helyett újonnan beszerzett két harangját.
Az egyiket — 2 métenmázsást — az egyház buzgó nő
tagja, ötv. dr. Sulcz Lajosné Szeberényi Irén adomá
nyozta boldogult férje, Csongrád vármegye árvaezéki el
nökének emlékezetére, a másikat — 3 és fél mázsa súly
ban — a hívek közadakozásból öntették. Fehérruhás
lányok és a főgimnáziuma ifjúság cserkészcsapatának kí
séretében vontatták be a virágokkal borított harangokat.
Az ünnepi istentiszteleten résztvebtek az egyházak, a
vármegye, a város küldöttei s templomot betöltő gyüleke
zet hallgatta Petrovica Soma tb. esperes szárnyaló
imáját s Botyánszky János segégleLkész alkalmi beszé
dét. A hívek áldozatkészségéről tanúskodó uj harangok
csengő-bongó hangjai mellett egy felemelő ünnepség em
lékével gazdagodva hagyta el a gyülekezet a templomot.
Most a szintén elrekvirák orgonasipok pótlására és az
elesett hősök emléktáblájára van folyamatban a gyűjtés
és adományokat ezúton is kér az egyházközség.
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30 év. A mai idők komolyságához, sőt komor zord
ságához képest szerényebb keretek között, de annál me
legebb bensőséggel és köz vétlen »éggel follyt le múlt va
sárnapon a Deák-téri evang. templomban az istentiszte
leten és utána Broschkó Gusztáv Adodf pesti német
evang. lelkész és budapesti esperes 80 érvi lelkéazflcedésének a bolsevista zűrzavarok miatt elodázott lélekemelő
jubileuma. Ugyanis 1894 október 11-én avatta őt lel
késznek néh. Sárkány Sámuel bányakerületi püspök Bochát Dániel és Horváth Sándor akkori lelkészek emléke
zetes segédletével Meghatóan szép oltári és szószéki al
kalmi imája kíséretében Phil. 1. 3—6. verseire alapított
gyönyörű beszédjében az Urnák eme csendes, meünchthoni lelkű szolgája őszinte vallomást tett, 30 éves lel
kész! múltjára utalva, alázatos hálájáról és a jövőre
nézve biztató bizalmáról a jó Isten iránt. Beszéde előtt
Schnell szép vegyes karéneket vezetett, beszéde után
Bartsch M. operaénekesnő Händel klasszikus szépségű
Iargo-ját énekelte el. istentisztelet után elsőnek Raffay
püspök, Zsigmondy felügyelő, Bendl pénztáros, majd az.
követőiig a prezsbiteríum nevében Heim felügyelő és
Haberem P. h az iskolák résiéről Hütrich, Mikolik és
Szilsz igazgatók, lakásán pedig a nőegylet tagjai Steitír
hardt An Ülné elnöknő vezetése mellett üdvözölték me
legen. Ugyancsak lakásán üdvözölték a pesti magyar
egyház részéről Landgraf J. és Kemény L. igazgató-lel
kész, az Országos Luther Szövetség részéről báró
Kaas A., a Deák-tériek részéről pedig dr. Rásó L.
Életrajzi
adataiból
a
kővetkezőket:
Született
1870 szeptember 29-én SzépésbéIán, ahol az ottani vidék
Bél Mátyása, Weber Samu védőszárnyai alatt igen szűk
anyagi viszonyok között nevelődött Szinte születésének
percétől kezdve Madách „Ember tragédiájáénak igéje:
munka ús küzdés jutott neki osztályrészül. A középisko
lát a késmárki lyceumhan, akad.-tbeal. tanulmányait az
eperjesi kollégiumban s az egyetemieket Lipcsében vé
gezte, mely utóbbi helyen a nagynevű Luthardt melleti
Fricke, Hauek és a kiváló filozófus Wundt voltak az ő
tanárai. Eperjesen többi között Kovács A., Doleschall
L. és Oömöry J. igazgató-esperesek voltak tanulótáiwai.
Majd 10 évi pe9ti káplánkodása után Schranz utódjául
választották. Egy év óta Kaczián I. utóda, budapesti
esperes. A magyarhoni külmisaziói egyesületnek alapí
tása óta buzgó pénztárosa, a budapesi esperes gyámin
tézet elnöke, sőt egy évig Bognár E. halála után az
egyet, gyánrintézetnek elnökhelyettese is volt Mint üyem
1921-ben képviselte az egyet, gyám intézetet a G. Á.
egyesület brémai közgyűlésén éá 1913-ban a ikülmissziói
egyesületet a lipcsei nagygyűlésen. 30 évi eredményes
munkája után mint élőszóval, úgy itt — szép családjára
is gondolva — azzal a fohásszal fordulunk feléje és szo
rítjuk meg mindenkor szerető kezét: Ad multos annos’
Sursum corda!
Oömöri.
A protestantizmus világstatisztikája. A stockholmi
világkonferencia számára összeállított statisztika pon
tos adatai szerint — mint Luthardt lapjában olvassuk —
az egész földkerekségen több, mint 200 millió prot. ke
resztyén található. Ebből a brit világbirodalomra esik 46
s Európára 72 millió. Utóbbinak számába esik a német
birodalom 40, Svájc 2, Németalföld 3, Franciaország az
elrabolt Elszász-Lotharingiávad 1, az északi országok
10, Ausztria-Magyarország & rabló utódállamokkal 4 s
Oláhország Erdéllyel 1 millióval. Az északamerikai Egye
sük Államok 74 millióval szerepellnek, amiből a baptis
tákra 21, a methodistákra 22, a pffe&byteiűáinuspkTa 9 e
a quackerekre 0.3 millió esik. A ^stockholmi világkonfe
rencián e szerint a brit prot egyházak 108, az európai
világrész 175 B az amerikai 199 képviselővel fognak sze
repelni. Van hát még protestantizmus, főleg egységes
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evang. keresztyénség a világon, ami hangosan megcá
folja azt a pápás vádat, mintha az destruktiv és romboló
vallásos-erkölcsi és politikai élet és világfelíogáa volna.
Azért sürgetik nálunk és másutt is a Jézust elhagyott
és velük rokon jezsuitáik a tridenti zsinat ama dogmati
kus határozatát és ennek veszedelmét csonka hazánkban
is érezzük, hogy „haereticos et skismaticos pro posse
persequar!“ Állunk elébük!
Élő világvallások. Azokról beható hosszas tanulmá
nyozás alapján nagy müvet irt H um e amerikai tudós.
Azok között első helyen áll a keresztyén vallás 557, Koníurius vallása 250 és a mohamedánizmus 230 millióval.
Az indiai hindusok száma 217 s a buddhistáiké 137 millió.
Tudósunk szerint a legkisebb vallási közösséget Zotroasster perzsa tana és hitrendszere képviseli 100 ezer kö
vetövei. És ezt a múmiát akarják ma Nietzsche módjára
újból kiásni és benne Krisztus közvetlen elődjét látni.
Még előcsarnoka sem lehet, mint a zsidóság és a pogány
ság. Mint látjuk, nemcsak a bel-, hanem a külmisszió szá
mára is sóik még a vetni és aratnivaló. Az amerikai tudós
idézett müve üdvösen egészíti ki W arneck világhírű külmissziói történetét. Nekünk itt csonka hazánkban
egyelőre a belmisszióval kell még beérnünk, amelyet az
egyetemes felügyelő klasszikus szépségű elnöki megnyi
tója is erősen hangsúlyozott. Ez pedig ma igen nagy és
nehéz munka, amelyhez nagy hit és még áldozatosabb
szeretet szükséges. Ment — mondja Szabolcska M. —
„csak egy vaMás van a világon és ez a krisztusi szere
tet “
A világháború felelőssége. Ebben az u. n. győző
hatalmak hivatalos hazudozásainak a légiójával megtelt
kérdésben a német történettudósok okú 3-iki m.-frankfurtd értekezlete a következő kijelentést tette: „Az egyes
népek, nemzetek, országok vagy pártok a világháborúért
való felelősségének kérdése csakis az abban részt vett
hatalmak nyilvános és titkos levéltárainak alapos és mód
szeres forrásszerü kutatása alapján oldható meg végle
gesen. E kérdésnek a győző hatalmak diplomatáinak egy
versaillesi vagy trianoni aktusa által való eldöntése olyan
szörnyűség, amelyre eddigelé a világtörténelemben senki
sem vetemedett. A versaillesi békekötésben és a Trianon
ban kikényszeritett aláírás a történettudományra nézve
teljesen jelentéktelen. Hogy pedig éppen Németország
támadása indi tóttá volna meg a világháborút, a történői i
tényekkel homlokegyenest ellenkezők.“ Úgy .látszik tehát,
hogy kezd már virradni és majd csak kiderül az igazság,
amelyet Rein, a nagy jénai pedagógus hozzánk intézett
levelében igy formulázott, hogy ez a világháború és an
nak befejezése az u. n. győző hatalmak szégyene, gyalá
zata. Hát a mi rabló utódállamainknak van-e lelkiisme
rete?!
A Deák-téri lelkészi kör október 31-én délelőtt 11
órakor kezdődő istentisztelettel üli meg a reformáció 407.
évfordulóját. Prédikálni dr. Raffay Sándor püspök fog.
Lesznek még istentiszteletek d. e. 9 órakor (ifjúsági) és
10 órakor (katonai). .Előbbin Gaudi L. vallástanár,
utóbbin Szabó G. katonai lelkész fog prédikálni.
Ugyanaznap délután 6 órakor rendezi reformációi em
lékünnepét, a Deák-téri templomban, a Deák-téri Lutherszövétség is, melyre ezúton hívja meg az elnökség az ér
deklődőket. Az ünnepség Tendje méltó lesz a nap jelen
tőségéhez, de az eddig rendezett ünnepségekhez is. Egy
ben közli az elnökség azt is, hogy november 7-től kezdve
december 19-ig minden pénteken délután 6 órakor vallá
sos estélyeket is rendez, amelyeken egy 7 előadásra ter
vezett sorozatban tárgyalni fogják az előadók: Luther
hatását az életre és pedig: a vallásosságra (nov. 7-én), az
erkölcsiségre (nov. 14-én), az egyházra (nov. 21-én), az
államra (nov. 28-án), a kultuszra (dec. 5-én), a kultúrára
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(dec. 12-én) és a magyar nemzet életére (dec. 19-én). Az
első három előadást dr. Raffay Sándor püspök, a 3—6,
dr. Kirchknopf Gusztáv egyházkeTÜleti lelkész, a hete
diket dr. Szigethy I.ajos ev. főgimnázium! tanár fogja
megtartani. A Szövetség megfelelő kísérő számokról is
gondoskodik és minden érdeklődőt szívesen iát. (Belpű
dij nincs.)
Az evangéliumi alapon dolgozó magyar Ichthys
cserkészcsapatok 1924. október 26-án avatják fel zász
lajukat a Vilma királyné-uti (faori) református templom
ban délelőtt 10 órakor. Prédiálni Szabó Imre ref. lelkész
fog. A zászlót lapunk szerkesztője fogja megáldani. A
zászlóanyai tisztet üzv. báró Solymossy Ödönné vállalta.
A zászlót Ravasz Árpád ref. főgimn. igazgató, a Ma
gyar Cserkészszövetség dásztagja fogja átvenni. 12—i-'g
séta a Képzőművészeti Múzeumban. y%4—5-ig séta a Vá
rosligetben. Kiindulás a Széchényi-szigetrőL Schulek Já
nos építőművész, képzőművészeti tanácstag és Szentgyörgyi István szobrász, képzőművészet') főiskolai tanár
vezetésével.) 5—6-ig cserkószősszejövetelek a fasori ev,
főgimnázium összes helyiségeiben. 6—%8-ig ichthystábortüz a nagyközönség bevonásával. E ritka ünnep
ségre jöjjenek el minél többen azok közül, akik hisznek
Magyarország feltámadásában és adakozzanak az ünne
pély költségeinek fedezésére is.
Egyházhüség. Annak és a szülőföld szeretettének
ritka szép jelét láttuk a minap a Deák-téri ev. templom
ban, amidőn az egyetemes gyűlés alkalmából Magyart
Miklós zalai esperes és kapolcsi lelkész egykori konfir
mandusának-: Molnár István fővárosi tisztviselőnek és ne
jének 25 éves (vegyes) házasságát megható szép beszéd
del megáldotta. Áldás és béke legyen továbbra is velüK..
Tehát mások is! Nagy feltűnést kelt politikai és
sajtókörökben — írja az egyik napilap — Gaspari bíbo
ros államtitkár újabb bizalmas körié vele, melyben hivat
kozva Laurenti bíborosnak annak idején a papság poli
tizálása ellen intézett felszólítására, nemkülönben XI. Pins
pápa legutóbbi beszédére, arra hívja fel a püspökök
figyelmét, hogy a papságot tartsák vissza az aktiv poli
tikában való részvételtől. — A Vatikán ezen körrendeleté
a nacionalista körökben élénk benyomást keltett. Don
Sturza erre a támadásra kijelentette: „Mi nem hajiunk
meg, akármit csinál is a vatikáni“ — Mi úgy tudjuk, hogy
Don Sturza róm. kath. vallásu.
Az Egyetemi Luther Szövetség f. hó 18-án tartotta
ünnepélyes alakuló közgyűlését a Deák-téri ev. iskolák
dísztermében: Megjelentek: dr. Raffay Sándor ev. püspök,
dr. Mauritz Béla tanáréinak, báró Kaas Albert, akit a
közgyűlés nagy lelkesedéssel diszelnökévé választott,
majd Plenczner Sándor szép beszéd kíséretében átnyúj
totta az erről szóló díszes ökle velet. — Kaas báró megha
tott hangon mondott köszönetét az ifjúságnak, de az ér
dem — úgymond — nem az övé, hanem azé az ev. tár
sadalomé, amely lehetővé tette a nyomorgó prot. ifjú
ság támogatását. — Raffay Sándor püspök ur emelkedett
szólásra ezután -és kifejtette, Kaas báró az édesapja,
Kaas Ivor báró Írásaiból merítette két nagy életelvét: a
haza és a vallás szeretetét. Arra kéri az ifjúságot, hogy
e két elv vezérelje hazánJk újjáépítésében. Mint a mo
hácsi vész után, úgy ma is a® evangélium az, amely ki
vezeti szegény hazánkat szerencsétlen helyzetéből. —
Beszéde végeztével 1 millió koronát ajánlott fel az arra
rászorult hallgatók segélyezésiére, amely összeg Kaas
báró és a jelenlevő előkelőségek áldozatkészisége folytán
4 millióra emelkedett. — Ruzicska Andor szünidei elnök,
majd Plenczner Sándor tb. elnök és Polster Gyula felszó
lalása után egyhangúlag megválasztották az uj tisztikart:
Elnök Ruzicska Andor, alelnökök Nagy Kálmán, Pataky
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Ernő, irodalmi és prop. tittkár Polster Gyula József,
belmissziós és prop. titkár Mesterházy László, segélyügyi
és prop. titkár Balogh István, gazdasági és prop. titkár
Urbánszky Andor, zeneügyi és prop. titkár Huszár Béla,
fötkkár Kapuazta István, rendező háznagy Kapi Gyula,
pénztárosok Udvardy Sándor, Toldy Elemér, könyvtáro
sok L/tavecz Pál, Pataky László. A lélekemelő közgyűlés
a Hymnus hangjaival ért véget.
A dunántúli ref. egyházkerület püspök választása
— amint értesülünk — fordulóponthoz jutott. Czeglédi
Sándor, győri lelkész és eaperee, a Dunatuli Pro«. Lap
September 28-iki számában arra kéri az egyházközsége
két. hogy a püspöki állásra történő pótválasztáa egyhan
gúsága érdekében, tekintsenek el személyétől. Ily tuódor.
dr. Antal Géza, egyházkerületi főjegyző püspökké lett
választva. 29-én iktatják.
A református egyházi élet intenzitása csökkent.
Ezt jelentette Balthazár püspök a szeptember 25-én Deb
recenben ülésező Tiszántúli reform, egyházkerület köz
gyűlésének. Az okát a püspök a hitélet ellanyhulásibar
látja és abban, bogy az egyház életébe politikai jelszava
kat csempésztek be. — Ez bizonnyal igaz, bár mi azt hiszszűk. hogy az intenzitás «Lanyhulásának más okai is van.
nak! Ezzel szemben a zsidók az intenzitás emelkedéséről
beszélnek és ezt a politikai jelszavakra vezetik vissza!
Népszavazás a felvidéki felekezeti Iskolák ügyében.
Prágából jelentik: A Felvidéken a tót püspökök akciót
indítottak annak megállapítására, bog}' a lakosság milyen
arányban kivánja a kathoiikus felekezeti iskolák léte si
ket, hogy a püspöki állásra történő pótválasztás egyhantéséc. A felekezeti iskolák mellett kerekszámban SOO.OOO
kath., tehát körülbelül 90 százalék szavazott. A Felvi
déken egyébként a protestánsok és zsidók túlnyomó
része is a felekezeti iskolák mellett van.
Német püspökök körlevele az erkölcs érdekében.
Berlinből jelentik: A német püspökök elhatározták, bog}’
körlevelet bocsátanak ki híveikhez a közerköles megvé
dése érdekében. A felhívásban rámutatnak, hogy az
utóbbi esztendőkben Amerikában és Európában is több
főpap felszólalt a nyilvános helyeken való szemérmet
len viselkedés, az erkölcstelen táncok, az erkölcstelen
ruhadivat és a nyilvános fürdőkben tapasztalható szemér
metlenségek ellen. A német püspökök megismétlik ezeket
a felhívásokat és felszólítják a népei, hogy a német nem
zet érdekében térjenek vissza az enkölcsös és egészséges
életmódhoz.
Iparos és munkás evangélikus öntudatról ugv toaz
bizonyságot, hogy október 31-ét kiemeli a hétköznapok
sorából. Délelőtt istentiszteletre megy, délután JíG órakor
pedig VIEL, Alföddi-utca 13. szám alatt rendezendő vallá
sos estélyre. Erősítsük önmagunkat és másokat az egyházhüségben!
A Kelenföldi Evangélikus Nőegylet 1924 október
12-én (vasárnap) d. u. 5 órakor tartotta az I., Horthy
Miklós-uti községi iskola tornatermében ez ősszel első
szeretetvendégségót és vallásos estélyét, amely alkalom
mal a termet zufolásig megtöltötték a bivek és az egye
sület pártfogói. Az ünnepélyen szerepeltek Levius Fe
renc, Dubovszky Klára, Makldstván, Dárday Vidor, a
Belvárosi Színház v. tagja, draskóczi Dolinay Gusztáv,
Striss Gyula és Mohr Henrik óbudai ev. lelkész, aki az
„Élet útja“ címen tartott mélyen átgondolt és Krisztus
iránti hűségre buzdító előadást. Az ünnepélyen több
mint egy millió gyűlt össze a szegény gyermekek kará
csonyfájára.
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I RODALOM
MMM

Ü d vö zlet
D r. S z lá v I k M á ty á s n a k
I860, október 24-9824. október 24.*)

.i i /

Fiatal öregem,
Köszönitek melegen
Teljes szivem szerint.
, Hogy átöleljelek,
ünnepeljek veled:
A lelkem kényszerít.
Negyven éved alatt
Még fiatal maradt
Feure tör 6 lelked;
Egy édes öntudat
Aranyozta utad —
Jutalmad föllelted.
Jutalmad a munka,
Ki ezt meg nem unta,
Élete nem meddő,
Te édesen érzed,
Hogy munka s önérzet:
Jutalom e kettő.

,

Mily pálya! Bár rögös,
[te szép és örökös:
Vetni a jövőnek;
Látni, Hogy az ágak
Egyháznak, Hazának,
.Vínf cédrusok nőnek.
Ifjúság barátja,
üdvözöl a Tátra
Édesen és fájón;
Ha Ht írt nem lclhett
Ifjodjék meg lelked
Ott azon a tájon.

*

Mit nekünk a vénség,
És mit a szegénység,
Ha ifjú a lelkünk,
S ezreket ifjitunk,
Bőven gazdagítunk:
örök jőliat leltünk.
Születésed napján
Vén lantomhoz kapván,
Zengjen. Téged áldva/
Nevedet őrizze,
Koszorú köritse:
Tisztelet és hálál
Sántha Károly.
*) ősz póétánk Írását kivételesen közöljük. így érez
nek, gondolkodnak és beszélnek egymásról a régioki
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Az Akadémia legújabb kiadványai. Ezek között
szerepel az 1923. évi és az Í924. I. félévi A kadém iai Értesitő, mely Balogh Jenő főtitkár kitűnő szerkesztésében
jelent meg. Az első a belső (hivatalos adatokon kívül re
mek beszédeket közöl B erzeviczy Albert elnöktől An
di ás sy Gyula, Madách Imre, Csokonay Mihály és Ipolyi
Arnold emlékezetére, magvas tanulmányt hoz N é g ye ssy
László tollából „Egyetemesség, magyarság és egyéniség“
címmel és kivonatosan közli a bemutatott értekezéseket,
amelyek 'között különösen Császár Elemér „Az irodalmi
kritika“ cimü tűnik ki. A második ugyancsak N é g ye ssy
L. tollából szinte művészi tökéletességű emlékezetet ád
Beöthy Zsoltról, közű Jó zse f főherceg todlából a szomo
rúan érdekes, de vitézi erényekben gazdag bérces kárpáti
virágait és teljes egészében bemutatja Balogh főtitkár
klasszikus szépségű jelentését, mely az akadémiai jutal
mak sorában megemlíti, hogy a nagyabb dijat Vargha
Gyula s a kisebbet Szabolcsba Mihály, két protestáns je
lesünk nyerte el. A* Akadémia Kant-ünnepet is ült, ame
lyen B erzeviczy remek megnyitója után a hosszabb elő
adást Fauler Ákos iónevü filozófusunk tartatta. Az újabb
kb dványok sorában Z sigm ond Ferenc s.-pataki tan ir
„ ‘«'kai“ című müve is szerepel, aki nagy mesemondónk
ról már az Irodalomtörténeti Közlemények tavalyi év
folyamában is hosszabb kritikai tanulmányi közölt, A
nekrológok Békédről, Lehr Albertról é6 Fejérpatakyról
emlékeznek meg. A f. évi költségvetésből is kitűnik,
hogy Akadémiánk most máT nemcsak szellemi, hanem
anyagi tekintetben is a megújulás stádiumába jutott.
Valóságos szellemi élvezet az Akadémiai Értesítőnek az
olvasása.
Bibliai történetek. Kemény Lajos fasori evang. lel
késztestvérünk müve az elemi iskolák III. és IV. osz
tálya számára Rókáinál immár IV. bővített kiadásban
jelent meg, ami bizonyára kelendőségéről és belső tar
talmi értékéről tesz bizonyságot. A történetek jól van
nak megválasztva és megfelelő énekversekkel kiBérve.
Több énekvers, fohász és költemény magának a szerző
nek a müve. A függelékben foglalt szép imák között
egyet a szülök és a haza mellett „egyházunkért“ is kel
lett volna közölni. Az ó és uj szöv. képek is jól sike
rültek. Igazi gyermekbiblia Kemény müve, mely 9 ezer
keronáért megszerezhető. Szívesen vesszük a jövőben is
Kemény Lajos (apja fia!) népies vallásos egyházi és iro
dalmi buzgólkodását
Dr. S zlá v ik M átyás .
•••••• ••••»*

Nagy missziói estély. Perrier Lajos, a montpellieri
egyetem élettan professzora október 29-én este 6 órakor
a ref. theológia dísztermében (IX., Báday-utca 28, II.)
vetített képes előadást tart a külmisszióról, különös te
kintettel a szláv problémára. Ifj. Victor János ref. belinissziói lelkész bibliamagyarázata, ének és zeneszámok
egészítik ki a programmot. Belépődíj 5000 és 10.000 ko
rona, Mindenkit szeretettel meghiv a Magyar Evangé
liumi Keresztyén Missziói Szövetség. Hívjunk má
sokat is 1
A Pesti (Deák-téri Luther-Szövetség 223. sz. P. L.
Sz. cserkészcsapata 30, tizedik életévét betöltött fiút
vesz fel újoncokul. Március közepéig tartó kiképzés
után avattatnak fel a fiuk, addig szeretetteljes és lelkiismeretes foglalkoztatásban lesz részük. Jeelntkezni a
hó két utolsó szerdáján és szombatján lehet d. u. 5 és 6
óra között a Deák-téri iskolák első emeletén levő cserkészotthonban. — Manapság sokat panaszkodnak evan
gélikus és összetartás és megértés hiányról, vájjon igaz
lesz-e most is?!
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Kintzlerné Scholtz Inez színdarabjai iskolai elő
adásra és nagyobb leányok számára alkalmasak. „Luther“
cimü darabja német nyelven is megjelent. Megrendelhe
tők M ikolik Kálmán polg. isk. igzgatónál Budapesten,
TV., Sütő-utca 1. Egy-egy darab ára utánvéttel 25.000 K.
FELHÍVÁS
Felkérjük a nyugdíjasokat és özvegyeket, hogy lakhelyváltozásukat azonnal és idejében jelentsék az egyetemes
pénztárban Budapest, IV„ Deák-tér 4., I. em., nehogy a
nyugdijak szétküldése a helytelen cim miatt késedelmet
szenvedjen és felesleges költséget okozzon.
Isten országa és saját érdekében vásárolja meg a
következő évi Luther-naptárt. Tartalma és kiállítása fe
lülmúlja a többieket. A Deák-téri lelkészi hivaitalban is
kapható. Ára 28.000 korona. Minden evajig, család asz
talát díszítse!
PALYAZAT
A szarvasi ág. h. ev. egyháziközség pályázatét hirdet
a „tulakőrösi“ tanyai hatoszitáilyu, osztatlan elemi nép
iskolájának tanítói állására. K ötelesség: a rendes tanítói
munkán kívül ismétlő iskolai oktatás és istentiszteletek
tartása. Javadalom : szabad lakás 1 (egy) holdnyi belső
séggel, készpénzben 400 (négyszáz) borona, 1925 no
vember 1-ig 20 (húsz), azontúl 25 (huszonöt) métermázsa
búza és a törvényes államsegély. A tót nyelv ismerete
szükséges. Pályázati határidő a Néptanítók Lapjában
közzétett pályázat megjelenése után 8 (nyolc) nap. A
kellően felszerelt kérvények az ág. h. ev. igazgatói lel
készi hivatalhoz küldendők Szarvasra (Békés vm.).
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.

Saxlehner H unyadi Já n o s
természetei keseruviz hatása f e l ü l m n l h a t a t 1 a Ä.

' WALSER FERENCZ 1
A la p ítv a 1 8 5 8 . é v b e n .

T ű zo ltá si sz e r e k é s sz iv a tty ú k I
g y á ra , h a ran g- é s fém ön téd e I
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 — 36. sz.
Villamosmegálló* Váci ut. Lang gépgyár.

Gyárt: Tempiomharangokat, összhangzó harang
iatokat a legfinomabb
harangfómötvözetből,
tiszta csengésű, előre
megállapított szavatolt
uj hangokkal: harang
szerelvényeket forgat
ható vaskoronával szak
szerű kivitelben,
harangállványokat hen
gerelt vasból, szabadonálló, valamint fekvő
elrendezéssel.
B u d a p e s t 9 5 —5 0 .
S ü rg ö n y e im : W a l s e r - g y á
L o m b -u tc a B u d a p e st.

általiam» Nfwmda, Könyv- és Lapkiadó rt. Bpest, VT., Nagymező-u. 3. Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél).

Budapest, 1924, november 2.

X. évfolyam

35. szám.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorai a
Alapította: D r . R A F F A Y S Á N D O R
pa.pök.
B udapest, IV., D eák-tér 4 . sz.
Egyes szám ára: 20 aranyflllér.
, Kiadja: A LUTHER-3ZŐVETSÉQ.
Sierkeiitéurt
faidői:
Megjelenik Julius és augusztus hónapok
D r. HIRCKK M OFF 6 CISZTÁI
hjirdetésl árak megegyezés szerint
kivételével vasirnaponkint.

R ó m . I.y 16-17.
N«m szégyenlejn a Krisztus evangéliumát; mert
Istennek hatalma az minden hívőnek üdvössé
gére; mert az Istennek igazsága jelentetik kJ
abhan hit bői-hit be, miképen meg van Írva: „Az
igaz ember hitből ÓL"

Lutheri igék
N e k e d — írja Melanchtonnak azon mozgal
mas napok egyikén — g o n d o k a t o k o z a z, h o g y
nem, lá to d ü g y ü n k k im e n e te lé t. E z jó l van ig y !
M ert ha ily e t lá tn á l, n e m v e n n é k a z ü g y b e n tö b b é
ré szt és e g y p e rc ig sem vá lla ln á m a n n a k o k á l.
Iste n e z t az ü g y e t e g y o ly a n fo g a lo m b a s z ő tte ,
m e ly e t T e o k o s k ö n y v e id b e n so h a sem ta lá lsz m eg.
E fo g a lo m n e v e : h it. A h it p e d ig — P á l m o n d ja
— c s a k r e m é n y le tt, te h á t n e m lá to tt d o lg o k v a 
lósága. M iért k é ts é g e s k e d s z h á t f H a van e fö ld ö n
ig a z ü g y , az e n y é m és a tie d az! F ü lö p , ha va n
Is te n , ú g y a z v e le d va n és velem . D e ha a z Iste n
v e lü n k , k i e lle n ü n k f

A Wittenberg körüli kicsi falvak egyikében
jártak egyszer valamelyik este. Egy halvány
mécsnek fényében látják, hogy egy anya imára
kulcsoltatja gyermekeinek kacséit és hallják,
amint az anya azt mondja kicsinyeinek: imádkoz
zatok Luther ügyéért.
— Félsz-e még, Fülöp? — kérdi Luther Melanchtontól. — Gyermekek imádkoznak értünk, a
diadal biztosan a miénk!

Luther
Október 31-ike, akarva nem akarva, ez év
ben is, mint minden esztendőben, a wittenbergi
barát, a legnagyobb történelmi fordulat; a refor
máció okozója felé terelte milliók figyelmét. Az
egyikét azért, hogy e régi fény gyújtson uj szövétneket, a másikét, hogy „a kereszténység vesze
delmes megbontóját“: Luthert és a reformációt
tegye felelőssé azért, ami ma van.
Ez egyszer az előbbiek bátorítására, az utób
biak munkája megakasztására, közöljük az iro
dalom, a történetírás egyik fejedelme: C a rly le ér
tékelését a „Hős Pap“-ról.

1840 május 15-én olvasta fel ezt a dolgoza
tát, mely azóta bejárta, majdnem műiden nemzet
nyelven, az egesz vuagot. A legszebb rész ennent
hangzik:
„unkán találunk olyan embert, aki egy moz
galmat megindított, s axi maga, beiesouioüva,
aouui el nem pusztult! L z a lorradaimaá rendes
leioiyasa. m in er jói onnan ura rnaraui ennek. a
legnagyobb lorraaaiomnax; minden rendű és
rangú protestáns orca tekintett mint vezerre, s 6
fon tartotta a beket, szilárd központ maradt. Aki
erre kepe*, abban királyi lenetseg lakozik: an
nak az adománynak ken benne lennie, amelynél
fogva minden alkalommal meg tudja ítélni, hol
van a dolog valódi lényégé, bátran arra iielyezkooik, limit igazi erős einuoriiez Ülik, aki köré
gyűlnek az tan inas derek emberek, másként nem
is ieneuie vez»«r. m in e r nuiy, úszta iteioteuetsege,
a hallgatás, türelem, mérséklőt ereje s egy csőino
más erő, ezek közt a körülmények közt, nagyon
Iigy elemi wn oltó.
«
Azt mondám, hogy türelem, egy igazán ki
váló fajtája a tUrelmoeségnek: megkülönböztetést
tesz arra nézve, hogy mi a lényeges, s mi nem az;
a lényegtelen hadd menjen a maga utján oda,
ahova akar. Panasz merült föl, hogy ilyen s ilyen
református prédikátor papi talár nélkül nem akar
prédikálni. Jól van, mondja Luther, mit árthat
neki egy papi talár? „Legyen meg neki talárja;
vegyen magára három talárt, ha kedve telik
benne!“ A karlstadti vad képrombolásnál, az
anabaptistákkal, a parasztháborúval szemben ta
núsított magatartása nemes, az ideges erőszakos
kodástól nagyon különböző volt. Biztos és gyors
bepillantással veszi ki, hogy mi történik voltakép: erős, igazságos ember létére előro meg
mondja a kivezető utat, s minden ember követi
őt. Hasonló bizonyságot tesznek róla írott müvei.
Fejtegetéseinek elméleti része ma már elavult; de
még most is sajátságos vonzóerőt gyakorol. A
nyelvtani részt ma is élvezettel lehet olvasni; iro
dalomtörténeti éTdeme a legnagyobb; dialektusa
az egész német irodalomnak nyelvévé vált. Az a
huszonnégy negyedivrét-kötet nincs jól írva, he
venyészve készült, egészen más, mint irodalmi
célzattal volt megírva. De nincs könyv, amelyben
helyesebb, valódibb, hogy úgy mondjam neme-
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sebb férfiasságot találtam volna. Nyers becsületesség, egyenesség,, egyszerűség, nyers, józan ész
és erőteljesség. Cikázó villámokat lövel; találó,
népies mondásai a dolog mélyére hatolnak. Jó
humor is, sőt gyöngéd szeretet, nemesség és mély
ség: ez az ember akár egy költő is lehetett volna!
Az ő feladata volt: eposzt alkotni s nem Írni.
Nagy Gondolkodónak nevezem őt, aminthogy
lelki nagysága azzá is avatja.
Richter mondja Luther szavairól, hogy azok
„félig nyert csaták“ . Méltán lehet őket igy ne
vezni. Lényeges tulajdonsága az, hogy küzdeni és
hódítani képes; ő az emberi bátorság valódi kife
jezője. Nem élt derekabb ember, halandó szív,
bátrabb nem dobogott teuton földön, amelynek
jellege a bátorság volt. Kitámadása Wormsban,
az „Ördögök“ ellen, nem puszta nagyzolás, mint
az volna, ha azt valaki ma cselekedné. Luther
hitte, hogy vannak ördögök, a pokolhoz tartozó
szellemek, akik az embereket szakadatlanul gyöt
rik. Irataiban gyakran visszatér erre és sok olcsó
élcelődésre adott alkalmat. A wartburgi szobá
ban, ahol a Bibliát fordította, még most is muto
gatnak egy foltot a falon, mint vívódásainak em
lékezetes jelképét. Ott ült Luther s fordította az
egyik zsoltárt; a hosszas munka, a betegség, a
koplalás kim entette; valami éktelen, meghatáro
zatlan kép tárult szeme elé, amit ő ördögnek tar
tott s ami munkájában meg akarta zavarni;
Luther az ellenséggel szemben kitörő daccal ug
rott föl, tintatartóját hozzávágta a kisértethez, s
ez nyomban eltűnt! A folt most is ott látható, sok
dolognak különös emlékeként. Ma minden gyógyszerészsegéd megmondja nekünk, hogy mit tart
sunk erről a jelenésről tudományos értelemben,
de az emberi szív, amely s.zemtől-szembe áll ma
gával a pokollal is, és dacol vele, a rettenthetet
lenségnek nagyobb bizonyitékát nem képes felmu
tatni. Ami őt kínozza, az nem létezik sem e föl
dön, sem a föld alatt. — ö bizonyára nem félt.
„Az ördög tudja, — írja egy alkalommal, — hogy
ez nem a bennem lakozó félelemtől ered. Meg
számlálhatatlan ördögöt láttam és dacoltam ve
lük.“ Esküdt ellensége, György herceg, „nem har
sonlit az ördögök egyikéhez se, távol attól, hogy
ördög legyen. Ha Lipcsében leime dolgom, még
akkor is belovagolnék,, ha kilenc napig csupa
herceg esnék is.“ A hercegeknek minő áradatán
kell vala átlovagolnia!
Nagyon tévednek azonban azok, akik azt
képzelik, hogy ennek az embernek bátorsága
puszta düh, engedetlen makacsság és vadság.
Épen nem. Van olyan fajta rettenthetetlenség,
amely a gondolat vagy érzés teljes hiányából, a
gyülölség és vad harag berzenkedéséből ered. A
tigris bátorságát nem sokra becsüljük. Egészen
más volt az eset Lutherrel! Nem lehetett, igazta
lanabb vád, mint az, hogy kegyetlen erőszak la
kozott benne. Szive sőt inkább szelíd, tele szána
lommal és szeretettel, aminthogy minden igazi
bátor szív ilyen. A tigris az erősebb ellenség elől
megszalad: nem tartjuk mi bátornak a tigrist,
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csak kegyetlennek és vadnak. Nem ösmerek meghatóbb valamit, mint a szeretet szelíd megnyilvá
nulását, akár egy gyermek vagy anya szelídsége
ez, Luthernek nagy, vad szivében. Olyan becsüle
tes, annyira ment minden nyegleségtől, egyszerű,
kifejezésben bárdolatlan, — tiszta, mint a sziklá
ból kibuggyanó forrásvíz. Tényleg mi egyéb volt
a kétségbeesésnek és önkinzásnak az a lesújtó
megnyilatkozása, amit ifjúságában láttunk, mint
egy tulfinom kedély fokozott szelídségének a kö
vetkezménye? Olyan emberek hangulata ez, aminőt a szegény költőnél, Cowpemél, tapasztaltunk.
Fölületes szemlélő előtt Luther félénk, gyönge
embernek tűnhetett föl; szerénység, szeretetteljes,
visszahúzódó gyöngédség a fő jellemvonása. A
hozzá hasonló szívben föltámadt nemes bátorság,
ha egyszer fölingerelték, daccá fejlődik s isteni
lángra lobban.
Luthernek a fehér asztal mellett tartott be
szédeiben, barátjai által halála után összegyűjtött
adomáinak és mondásainak gyűjteményében, a
mely a tőle eredő könyvek közt a legérdekesebb,
igen sok olyan vonást találunk, amelyek öntudat
lanul életrajzi adatokul szolgálnak s az ő termé
szetét tükrözik vissza. Kis leánya halottaságyánál
tanúsított magatartása olyan csendes, olyan nagy
szerű, oly szeretetteljes, ami a legmeghatóbb dol
gok közé tartozik. Meg van nyugodva abban,
hogy az ő kis Magdalénája meghal és mégis oly
kimondhatatlanul vágyakozik utána, hogy élet
ben maradjon; pici lelkének szárnyalását az is
meretlen ország felé félelmetes gondolatban k ö 
veti. Láthatjuk, minő rettenetes, szivet facsaró é3
őszinte, — minden dogmatikus hit és tantétel m el
lett érzi, hogy milyen semmi az, amit tudunk vagy
tudhatunk: az ő kis Magdalénája Istennel lészen,
amint Isten akarja; Luther szemében is ez minden!
Egy alkalommal az ő magányos Patmosából,
a kóburgi várból, kitekint az éjszakába: fölötte a
Mindenség nagy boltozata, a rajta keresztül-kasul
húzódó néma, sötét, rengeteg felhők; ki tartia
fönn ezeket? „Soha senkise látta az oszlopokat
és mégis meg vannak támasztva.“ Az Isten tartja
fönn őket. Tudnunk kell, hogy Isten nagy. Isten
jó, akkor is bíznunk kell benne, ha semmit se lá
tunk. Lipcséből hazafelé térőben a gabonaföldek
szépsége meglepi: amint itt áll a sárga aranyka
lász, magas, hegyes száron, meghajtva dús fejét,
gazdagon himbálva, rengve, — a nyájas Föld
hozta létre, Isten parancsára, az ember kenyerét!
Egy este-, naplementekor, a wittenbergi kertben
egy kis madár éjjeli szállást keresett: fölötte a
csillagok —- mondja Luther — s a világok mély
séges mennyországa, s a kis madár összevonta
pici szárnyait, bizalommal helyezkedett el, mint
otthonában, Alkotója neki is adott otthont! Nin
csen ő híjával a derült pillanatoknak: nagy, sza
bad, emberséges szív lakozik ebben az emberben.
Közönséges, mindennapi beszédmódjában is bizo
nyos nemesség van, népies, kifejező, természetes:
imitt-amott szép költői színezettel ragyogó. Egy
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nagy és jó testvért érez őbenne az ember. Mind
ezeknek a benne lakozó érzéseknek nem összfoglalata-e a zene iránti előszeretete? Sok kifejezhetellen dolgot fejezett ki ő* fuvolája hangjaiban.
Azt mondja, hogy az ördögök megszaladtak fuvo
lájától. Halálmegvetéis az egyik, s zeneszeretőt a
másik oldalon: egy nagy léleknek két ellentétes
sarka; e között a kettő között elég tér nyílik min
den nagy dologra.
Luther arca kifejezi egész lényét; Kranach
legjobb arcképeiben megtalálom az igazi Luthert.
Durva, pórias arc; merő. sziklakemény szemöldö
keivel és csontjaival az őserő jelképe; első tekin
tetre csaknem visszataszító arc. De főleg szemei
ben van vad, visszafojtott bánat, mondhatatlan
búskomorság, minden mély és finom érzésnek a
forrása, ami az egész arcra rányomja a nemesség
bélyegét. Amint mondottuk, kacagás honolt eb
ben a Lutherben, de könnvek is. Könnyek is áz
tatták, könnyek és verejtékes munka. Életének
alapvonása a szomorúság, komolyság. Utolsó nap
jaiban. annvi győzelem és diadal után. úgy nvL
lafckozik. hogv torkig van az élettel: azt. tárttá,
hogv egyedül Tsten kénes a dolgok folyását Irá
nyítani. s hogv az Utolsó Ítélet napi a talán nincs
is messze. Ami őt illeti, ő eerv dolog után sóvároghogv az isten váltsa meg őt munkájától hagvia
elköltözni, nyugodalomra haitani feiét. Kevéssé
értik őt azok. akik ezt hátrányára akariák ma
gyarázni! Ezt a Luthert igaz? nngv embernek tar
tom: nagy értelmileg, bátorságban, szerzetben és
tisztességben: egyike a leghívebb és a Ingértéke
sebb embereknek. Nagy. nem mint egy kicsiszolt
obeliszk. hanem mint egv alpesi hegv. olyan egy
szeri!. becsületes, öntudatlan, egv szikrát se pó
zoló. egészen más célt követve, mint azt. hogv
naggvá legven! Oh. igen, törhetetlen gránit, meszszire. magasra fölnvulvn az M ? . de szskadékaiban üde források, örökzöld, bájos völgyek, virá
gokkal! Valódi szellemi hős és próféta: még egy
igazi fia a természetnek és a ténynek, «akiért .a
mostani és jövendő századok hálaimát zenghetnek
az égnek.“
Carlvle szerint Luther tört énetet csináló hős
volt., akinek értékét e világból kihazudni csak az
fogia. aki az igazságtól fél. Carlvle sorait olvassa
el, aki büszkén vallia magát lutheránusnak, de az
is. akit előítéletek tartanak az ősi ellenség tábo
rában. Mi magyarok pedig olvassuk el sokszor.
Mert ma is igaz, amit. 1840-ben Carlvle különösen
hangsúlyozott: ..A hősök kultusza most és minden
időkben az emberi élet hatalmas éltetőié. A val
lás erre van alapítva. Az egész társadalom ezen
nyugszik.“
________________________
8oeilfias«ok ! focrVin^A«.
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Az Országos lutlier-Szflvetség közgyűlése
(1924 október 15-én d. u. 3 órakor.)
Az egyetemes gyűlés ez évi munkája rendjén
ülésezett az Orsz. Luther-Szövétség is. Megjelentek a
kerületi elnökségek és az egyetemes közgyűlés tagjai
majdnem kivétel nélkül. Kaas Albert báró, nemzet
gyűlési képviselő, a Szövetség elnöke, miután üdvö
zölte a megjelenteket, a következő beszéddel nyitotta
meg a közgyűlést:
Mélyen tisztelt Luther-Szövetségi közgyűlés!
Midőn két évé a Szövetség elnöki tisztét elfog
laltam, megnyitó beszédemben feladatainknak mint
egy mottóját abban fejeztem ki, hogy a társadalmat
vissza kell vezetnünk a valutáktól a bibliához. Ez
alatt a két év alatt a gazdasági összeroppanás maga
alá temette nemcsak a valutaspekulációt, és válságba
taszította az ipart és- kereskedelmet, hanem megbéní
totta az egész termelést is.
A gazdasági erőknek a kiapadása, exisztenciáknak tönkremenetele, az általános ijedelem által meg
hatványozót! kétség természetszerűleg átcsapott a
szellemi és kulturális térre is, és nem kímélte meg
egyházunk társadalmának az épületét sem. Ezen álta
lános társadalmi jelenség alól senki magát ki nem
vonhatja. Azok a helyzeti lehetlenségek. melyek min
den tervszerű, előre átgondolt munkának az prodményességét elháríthatatlan és kiszámíthatatlan külső
és tőlünk nem függő esetlegességek játékszerévé tet
ték. Minden aktivitást ált::Iában megbénítottak. — Ez
a jelenség mindazonáltal, hogy egy komplikált oksorozatnak kényszerű eredőjeként jelentkezik, mégi»'
mélyreható aggodalommal kell, hogy mindenkit eltöltsön. Kerületi gyűléseinken a mindig esemény
számba menő elnöki megnyitók és püspöki jelentések
mondhatni mind súlyos szavakkal mutatnak reá a
helyzetre, mint amely komoly, és ha tovább is ugyan
abban az irányban halld, válságossá fejlődhetik.
Nem akarok e helyről most az államhatalom kul
túrpolitikájával foglalkozni, mely intézményeinknek
fenntarthntását immár kétségessé teszi. Az Egyetemes
Közgyűlés beható tárgyalás alá fogja ezt venni. Sem
a megromlott felekezetek közti békére, a sérelmekre,
a támadásokra, melyek nem kimélte.k sem élőket,
sem holtakat, és kezet emeltek Jókaira és a magyar
hiszekegy szerzőjére, kitérni nem akarok.
Kerülöm itt a politizálást, mert a Szövetségben
és az egyházban egyházpolitikát csinálni akarok.

A bajok megvannak, a bajokat mindenki tudja
és látja.
A szekták munkája folytán sok tekintetben a leg
becsesebbeket, a hitet keresőket veszítjük el. A
marxista szoci«áldemokrácia a munkástömogeket a fel
korbácsolt osztályszenvedélyek folytán alig hozzáfér
hetően zárja el egyházunktól.
A róm. katholicizmus a treuga deit felmondotta,
és minket csak másodosztályú polgártársainak tekint.
Három ir,ányból támad reánk a kor örvénylő ha
talmas áradata, és mind a háromnak az ereje az ő
szervezettségében van.
Ezzel szemben az evangélikus társadalom siker
rel csakis az ő sajíitos ősi vértezetével veheti fel a
küzdelmet, a reformáció hithüségével. az Isten Igéjé
vel és az ő szervezetével: a belmisszióval. Erős Vár
a mi Istenünk, de a hitvédőknek a várfalakra kell kiállani. — Mert az Istennek az eTeje élő, és ható és
hathatósabb minden kétélű fegyemél. — És ez a fegy-
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ver az apostoloknak adatott, hogy menjetek el és ta
nítsatok minden népeket. Ez a mi egyetlen erőnk, a
misszió, amely elég erő, ellenállhatatlan, de élni kell
vele.
..i f
i ) *$!
Ahol az ev. egyház hatalmas, ahol az öntudat
erős, ott olyan intézményeket produkált, a köztisztes
séget olyan fokra emelte, a bűnözést olyan mérték
ben visszaszorította, hogy az ezidei kath. nagygyűlé
sen Prohászka Ottokár ideálul azt festette, hogy:
„Nekünk azok az állapotok kellenek, aminőket Hol
landiában, Skandináviában és Angliában látunk.“ A
legnagyobb elismerés a protestáns kultúra ereje előtt.
És mégis 1890-ben, a tiszai kerület rozsnyói határo
zata ma is csak óhaj. Ezt kérték: A zsinat elé tarto
zónak és szabályozandónak tartja, hogy a belmisszió
nálunk még jóformán ugaron fekvő tág mezejének
hovatovább behatóbb megművelésére kiváló gond
fordittassék. 34 év múltán. A gond meg van ma is, de
a mező vetetlen.
A 93-as zsinaton, május 9-én Hörk József a kö
vetkezőket mondotta: „Még ott is, ahol az ev. egyház
erős, mint pl. Németországban, nem találják a köz
szervezetet, magát a hivatalos egyházat elégségesnek,
hanem egy nagyon kifejlett szervezettel igyekeznek
az egyháznak segélyt nyújtani hivatása tekintetében.
Nálunk, ahol az egyház alapelveitől kezdve, a Szentirásig lépten-nyomon úgyszólván minden meg van tá
madva, a bajokon csak úgy lehet segíteni, ha a
lelkész valóban cura patoralist gyakorol.“
Ha már akkor érezték a vezetők Magyarországon
egy megfelelő egyháztársadalmi szervezet létesítésének
a szükségét, melynek főcélja a belmisszió legyen,
amely gyűjtse össze egy táborba az ev. társadalmat
ecclesia militánssá, hogy erőssége legyen a hivatalos
egyháznak, úgy ez másra mindenkire, elsősorban a
hivatalos egyházra fokozottabban életkérdés.
És mégis, amidőn a Szövetség két évi működé
séről beszámolnom kell, jelentésemnek a vége ered
mények felmutatása helyett egy kérdés lesz. Ezt
leszek kénytelen vita alá bocsátani és határozatot
kérni minden személyre, főleg az én személyemre
való teldntet nélkül, teljes nyíltsággal és őszinteség
gel.
■ I1! , i
A Luther-Szövetség Orsz. Központja a megalaku
lás után első feladatának a szervezés kérdését tekin
tette. Megkezdettük egy statisztika összeállítását a
helyi Szövetségek viszonyairól, hogy ezzel kapcsolat
ban a központ figyelemmel tudja kísérni minden egy
házközségben az egyháztársadalmi megmozdulásokat.
Köszönettel adózom itt e helyen Geduly püspök ur
Öméltóságának, ki legelső volt abban, hogy egy mé
lyen átgondolt, mondhatni mintaszerű körlevélben
hívta fel lelkésztársait ennek a munkának az elkészí
tésére. Sajnos, hogy a gonddal és munkával túlter
helt lelkészi kar mindezideig az országban az anya
got úgy feldolgozni, hogy a központ magának tiszta
képet festhetett volna, nem tudta.
A szervezés munkája elé a sokszor tanácstalan
ságig szomorú pénzügyi helyzetünk gördítette a leg
nagyobb akadályt. Pénztárosunk jelentéséből látni
fogja a mélyen tisztelt közgyűlés, hogy a Szövetség
központjának sohasem állott annyi pénz rendel
kezésére, hogy egyetlen vezető tisztviselőjének,
az igazgatónak csak a lehető legegyszerűbb meg
élhetést is biztosítani tudta volna. Csak a legnagyobb
elismeréssel és a legnagyobb hálával említhetem meg
azoknak a nevét, akik teljesen ingyen, nagy kész
kiadásaik megtérítését is alig túlhaladó, és akkor
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sem biztos tiszteletdijért munkaerejüket, lelkesedésü
ket, ügybuzgalmukat egyházunk szolgálatába bocsá
tották.
A mai viszonyok között azonban állandóan a
Szövetség ingyen munkára működését nem alapít
hatja. A Szövetség egyik előharcosa, Scholz Oezkár,
kerületi főjegyző, családi körülményei folytán lemon
dani volt kénytelen. Szövetségünk az ő ügyszeretetét
ma is sajnálattal nélkülözi. Egy ideig, amig az Egy.
Egyház más ügyekben el nem szólította, Kuthy Dezső
vállára sulyosodott minden teher. E helyről nem tu
dom neki méltóan megköszönni ezt a sok fáradságot
és lelki elszántságot, amellyel ev. társadalmunk öntu
datra ébresztését fanatikus hittel szolgálta. Dr. Csengődy Lajost is-, ki vidékre távozott és amig Pesten
volt, egy ideig lapunkat szerető buzgalommal vezette,
szintén elvesztettük. Báró Podmaniczky működése
szép eredményeket Ígért, főleg a pietista irányú
szekta-mozgalmakkal szemben, de ő is csak ideigle
nesen vállalkozott.
Lendületet vett a Szövetségi munka, amidőn
együttes pártfogása lehetővé tette azt, hogy dr.
Kirchknopf Gusztáv, theol. tanár, lelkész urat nyer
hessem meg Szövetségi igazgatónak és őt kérjem fel
a lap szerkesztésére. Dr. Kirchknopf egy valóban
boszorkányperbe beillő üldöztetés után törhetetlen
magyarságáért esztendőkig tartó és- komoly veszedel
mekkel teljes, mondhatni martiromság után volt
kénytelen otthagyni az elszakított Kolozsvárt, mert
a megszállók erőszaka kiutasította. Küzdelemben megacélosodott akaraterővel fogott a munkához. Lapunk
már-már megszűnés előtt állott. Neki köszönhető,
hogy az Evangélikusok Lapja megjelenik, sőt azt
anyagilag, amennyire lehetett, megalapoznia sikerült.
Ellenben, most kerületi lelkésszé választatván, sajná
lattal és tanácstalanul nézem esetleges távozását.
Köszönetét, mondok mégegyszer mindeme munka
társaimnak, valamint dr. Rásó Lajosnak, aki, hogy
az egyházunknak kicsoda, azt mindnyájan tudjuk, de
hogy Szövetségünknek lelke és nekem mennyire tá
maszom volt, ezt csak én éreztem. Kétségtelen mégis,
és ezt nem a magam mentségére vagyok kénytelen
megállapítani, hogy a Szövetség ilyen változó körül
mények között fokozottabb ,céltudatos munkát nem
folytathatott.
Az Evangélikusok Lapjának a helyzetét Szövet
ségünk igazgatói jelentése fogja részletesen ismer
tetni. Elnöki jelentésemben csak arra nyilatkozom,
hogy a lap kiadásával járó nagy költségek emész
tették fel, mondhatni összes bevételeinket.
Az alapszabályok értelmében a Szövetség Orszá
gos Központja az autonóm hatáskörrel bíró kerületi
Szövetségeket kapcsolja össze, és szerepe az irányí
tás, tájékoztatás, valamint képviseli a Szövetséget az
állammal, más felekezetekkel és- a külfölddel szemben.
A belmissziói munka súlypontja ezek szerint a kerü
letekre és a kerületekben működő helyi szövetségek
re esik.
A Dunántúli Luther-Szövetség Kapi Béla püspök
elnöklete alatt fejti ki nagyarányú működését. A
püspök ur megküldötte nekünk az erre az évre ki
dolgozott munkaprogramját, amely klasszikus sza
vakkal fejezi ki, hogy „a hivatalos egyházzá szaka
dás“ veszedelme ellen a fokozott belmissziói munká
ban látja az egyház boldogulásának és felvirágzásá
nak a reményét.“
Dunántúl a gyülekezeti belmisszió végzésére, egy
különálló szervezet állított a lelkész mellé.
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Uugyamcsak a tagozódott szervezet kiépítése ér
dekében a nyár folyamán szóbeli előterjesztést tettem
D. Raffay Sándor püspök urnái, ki gazdag külföldi
tapasztalatai átültetéaeképen arra hívta fel figyelme
met, hogy a Szövetség és az egyházmegyék között
teremtsék meg a bensőbb kapcsolatot. A püspök ur
intencióinak megfelelően a felső- és íz alsópesti
egyházmegye a múltban szokásos belmissziói bizott
ság megalakítása helyett, mely a tapasztalat szerint
legtöbbször papiroson maradt, a belmissziót az esporeeségenkint szervezendő Luther-Szövétségre bízták.
Ez elé a tagozódás elé pozitív reményekkel néz
hetünk. Ez által szervesen belekapcsolódik a Szövet
ség a hivatalos egyházba. Minden ülésen jelentést be
terjeszteni köteles, ezáltal tapasztalatait az egyház
megye nyilvánossága elé viheti.
Az egyházmegye elnökségének irányítása mellett
pedig közte és a belmissziói munkakörnek megfele
lőbb, flexibilisebb Szövetség között a harmonikus
kölcsönhatás biztosittatik.
Az egyházmegyénket történendő kiépítés útját
tartom ezért is a mai helyzetben a legmegfelelőbbnek,
mert mindazokkal a nehézségekkel találkozva, ame
lyekkel a központ megküzdeni volt kénytelen, be kel
lett látnom, hogy a Szövetségi munka szervezésével
talán bizonyos mértekben tévedtem. A magyar ev.
egyház zdnntpresbyterilnus fejlődés0 bizonyos mér
tékben ellentétes az egyháztársadalmi szervezet olyan
kialakulásával, amely központi irányitá* mellett kí
sérelte meg az egyháztársadalmat lefelé áthatni.
Ebben keresem az okát annak a részvétlenségnek,
amelyet minden egyéni szemrehányás és vád nélkül,
de mégsem hallgathatok el.
A mely helyi Szövetséget a központ személyesen
meg nem látogathatott, arról egyáltalában nem tud
juk. él-e, é* működik-e?
A hányakenlleti gyűlés alkalmával a kerületi
Szövetség uj tisztikart választott. A Dunántúli Szö
vetség megküldütte a kerületi Luther-Szövet^égnek
az egyházkerületnek tett jelentését.
Békéscsaba, ahol személyesen ismételten megfor
dultam, gyönyörű eredményeket mutatott fel, de ezen
kívül helyzetjelenté« két év óta, mondhatni, nem ér
kezett. A korflleti hozzájárulást pénztárunk be néni
vételezte, mert nem folytak be.
Az ifjúsági munkának eredménye az Egyetemi
Luther-Szövetség. melyről megállapítható, hogy min
den egyes tagja egvszer&mind lelkes munkása is volt.
Kimagaslóan egyetlen nagy eredményünk ehhez a
munkához fűződik, amennyiben az Evang. Lapban
közzétett egyszerű kérésre milliók gyűltek be a ta
vasz folyamán a szegény egyetemi hallgatók tandijsegélyezésére, ugyannyirn, hogy a beérkező kérvé
nyek majdnem mindet kedvezően lehetett elintézni.
Erre a célra várakozáson felül nagy volt protes
táns, nemcsak evangélikus társadalmunk áldozatkészsége.
önámitás lett volna, ha a valóság takargatásával
mindezeket elhallgattam vagy szépítettem volna, éj
az őszinte következtetést le kell vonnunk mindezek
ből, azt ugyanis, hogy az épitést újra kell kezdeni,
és talán megfelelőbb alapon, — alulról csak egy bi
zonyos, hogy a nehézségeket valamiképen le kell
küzdeni, a munkát abbahagyni nem szabad, mert, a
jövő boldogulásának kérdése.
A tisztelt közgyűlésnek határoznia kell, hogv mi
uton-módon latja biztosítva a Szövetség elvállalta
feladatoknak a megvalósítását: az ev. öntudat meg-
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crösitéeét, a társadalmának a megszervezését, az Ev.
Sajtó ügyét és a beLmi.^sziót?
Meg tudja-e adni az Országos Szövetségnek
azokat a feltételeket, amelyek nélkül céltudatos
munka nem képzelhető? Bir-e egyetlen egy olyan
állást kreálni, mely az igazgatónak bár szerény, do
nyugodt exisztenciát biztosítani és tud-e és akar-e a
Szövetség lapjának olyan hirezolgálatot, munkatársa
kat és olyan elterjedést biztosítani, amelytől függ a
sajtó jósága és amely egyedül képesítheti arra, hogy
«az evang. egyház benne igazi védő orgánumát lássa.
Egy embert kérek az egÁsz egyháztársadalomtól, a
kinek tegyék lehetővé, hogy szolgálhassa egyházát,
ée kérem az önök munkasegitségét az egyház
számára.
A mi engem illett, két év sikertelen küzdelmei
után, amidőn azt az eredményi, amit lelkemben ma
gam elé rajzoltam, felmutatni nem tudtam, kőtelességszerüen ée természetesen félre állok, nem elkedvetle
nedve. sem nem hiteveeztetten. hanem azzal az át
gondolt tudattal, hogy a központot igy erő hijján,
eredményesen vezetni nem lehet ée az organizáció
kiépítése vagy megváltoztatása nélkül célhoz nem
vezethet“
Az elnököt marasztaló kijelentések közt fogadott
megnyitót követte a következő igazgatói jelentés:
Igen tisztelt közgyűlés!
A magyar haza és az abban álö ág. h, ev. egyház
iránti kötelességnek kategorikus imperativaisza, 18
évi lelkésti működés után, a gondviselő isten rende
lése a székesfővárosba kényszeritett, ahol az egyete
mes ev. egyház nagyérdemű elnöksége megtisztelő
meghívására vállaltam az aílam támogafisával meg
szervezett, azon bebnissziói lelkészi állást, mellyel —
a mé!t és főt egyetemes elnöki értekezlet elhatáro
zása folytán — «gvüttjárt az Országos lmther-Szövét
ség alapszabályszerinti igazgatói ügykörnek ellá
tása is.
A folyó esztendőnek április hava 1-én vettem át
i bben a minőségben tisztemet és ezzel együtt a
Luther-Szövetség tulajdonát képező „Evangélikus La
pokénak szerkesztését is. Egy fél esztendőnek munkáj.áról kiwánok tehát tájékoztató jelentést terjeszteni
.az i. t. közgyűlés* elé.
Tisztem első teendője az 0. L.-Sz. munkatervé
nek kidolgozása és az egyeteme« egyház érd. elnök
ségének ehhez való hozzájárulásának megszerzése
volt. A munkaterv, a helyzet és a viszonyok nem
ismerése miatt, csak az alapszabályoknak és az azok
ban megjelölt munkatérnek megfelelő gondolatok ős
tervek alapján készült. Ezért azon a feltevésen épült
fel. hogy mindem esryházközségnek. egyházmegyének,
egyházkerül°tnelc meg van a maga azonos elveken és
alapokon megszervezett ós egy közös cél felé törekvő
Luther-Szövetsége. Ezeket a tagokat összefogni, mű
ködésükbe az egy közös- lelket bele vinni, ébrentartanl
és egy szociális értékű munkának aprónénzére föl
váltani, képezte a munkaterv alapgondolatát annak
a célnak a megvalósítását hogy a Luther-Szövetség
a csonka liaza egyetemes cv. egyháza belmisaziói te
vékenységének primus movense. — Hogy ez a mun
katerv csak «akadémikus értéknek bizonyult, annak
nem a terv, nem is az ennek fundamentumát alkotó
alapszabííly volt .az oka. hanem olyan viszonyok,
helyzetek, állapotok, felfogások, nézetek, melyek
meglevŐ8égét csekélységem tiszteletteljesen megálla
pítja, de mint hatáskörébe nem tartozót, nem bírálja.
Egyetemes egyházunk isteni hivatásába vetett hitem
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mindössze csak azon alázatos kérésemnek előterjesz
tésére kötelez, hogy addig is, amíg a gyakorlati élet
szüksége és az ennek harcai közt leszűrt tapasztala
tok nem fogják eldönteni a Luther-Szövetség helyét
a közegyház építése és megtartása munkájában,
kezdje meg minden egyházközség híveinek társa
dalmi megszervezését és az ennek megfelelő gondo
zását, tehát az országos szervezetnek, a lényegünknek
megfelelő, alulról meginduló kiépítését. A keretek
emeltessenek fel. A cél érdekében induljon meg mi
előbb az agitáló munka. Az utakat és eszközöket kiki
megfogja találni a helyzete nyújtotta lehetőségekben.
Ezért első tiszteletteljes indítványom odairányul,

méltóztassék gondoskodni az alapszabályoknak minél
tágabb körben való terjesztéséről. E közben méltóztassanak nem megelégedni azzal, hogy ennél csak
egyesek lelksedése vagy érdeklődése érvényesüljön,
hanem alkalmaztassák a felsőbb érdek által parancsolt
szigor is, az evang. alapján, mely azt mondja: ,,kényszeritsétek őket bejönni! . . . “ Afelől ugyanis lehet
vitatkozni, hogy a Luther-Szövetség irányítsa és
vigye, szervezze és teljesitse-e a belmissziói munkát,
de minden vitán felül áll, hogy a L.-Sz. keretébe
pompásan beleillik a belmissziói munka minden
iránya, míg ha a belmissziói tevékenységből kiszo
rítjuk a Luther-Szövetséget, egy önképzőkörré lesz,
melynek lehet lokális vagy partikuláris, de nem lesz
generális értéke. És ha jól figyeltem meg a viszonyo
kat és egyházunk helyzetét ennek az országnak tár
sadalmi tagoltságában, a belmissziói munkába bele
tartozik a híveink politikai, nem pártpolitikai (!) irá/nyitása is. Ezt lehet különösnek, talán feleslegesnek
tartani, de figyelembe kell vennünk nem a pápistákért,
akik a hivatalos egyházon kívül a kath. népszövetség
re bízzák ezt a feladatot, nem a kálvinistákért, akik a
kálvinista politikai párt létrehozásán fáradoznak a
hiv. egyház berkein belül és nem a zsidókért, akik
politikai célok érdekében megindították, és sikeresen,
a. zsidó ébredés mozgalmát, hanem azért, hogy a par
lamentben üljön olyan ev. emberünk is, akit nyíltan
vezet és szólásra késztet az ev. egyház létének és
megmaradásának önérzetes programmja. A L.-Sz.
egészséges és ideális működése esetében lehetetlennek
tartom, hogy p. o. a békéscsabai választókerület egy
szocialistát küldjön a nemzetgyűlésbe ! .. .
Ezt és a szociális missziói terület elhanyagoltsá
gának látását akkor szereztem meg, amikor azokat
a helyeket jártam be, ahol L.-Sz.-ink már működnek
és a központ támogatását kérték. Igv jutottam el
Váczra. Aszódra. Szarvasra, Mezőberénvre, a kanonika vizitáció alkalmával, ismételten Kecskemétre és
többször a legélénkebb szövetségi élet példás váro
sába: Békéscsabára, ahonnan mindannyiszor azzal a
tapasztalattal jöttem vissza, hogv népünk várja a
megmozdulását, a szikrát, mely lángra gyújtsa alvó,
mert elaltatott lutheri öntudatát. És ugyanazt tapasz
talta a L.-Sz. szolgálatában a vidéken járt érd. elnö
künk. továbbá Rásó Lajos dr.. Scholtz Oszkár dr.,
Kováts Sándor dr., Kuthy Dezső és különösen a fá
radhatatlan buzgalmu Györy Loránd testvérünk. E
félév rendjén úgy a megnevezettek, mint csekélységem
is több előadást tartottak ifjúsági- és leányegvleteinkben. cserkészcsapatainkban. Csekélységem résztvett
pünkösdkor egy cserkésztáborozásban is, hogyirásmagyarázattak prédikációval, tábortűz mellett is építő
munkával keressek barátokat a L.-Sz.-nek. Tarthat
tam előadást a prot. nők szövetségében, a Magyar
asszonyok nemzeti szövetségben, sőt Kecskeméten
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még az Ébredő Magyarok Egyesületében is. Minden
hol megértés fogadott és jóindulatú támogatás köve
tett. Bizonyítja ezt az is, hogy szövetségünk céljaira
más vallásuak is adakoztak. Jártam ismételten Tata
bányán az anyásitáshoz nagyon szükséges talaj elké
szítése érdekében és a csonka Moson vármegyében,
ahol fokozott éberségre és figyelemre szükségünk
van, talán nem is annyira a kedves szomszéd, mint
inkább az ott hatalmas arányokat öltött katholikus
restauráció miatt.
Tudom, hogy az ezen nagy vonásokban megraj
zolt tényleges munka szóra sem érdemes, de nem volt
teljesen eredménytelen. Mindenütt hagytunk valamit
abból a tüzből, melyet látni szerettünk volna lángolni,
hogy eméssze el kicsinyeskedésünket, féltékenykedé
sünket, áldozatra képtelenségünket, munkakedvhiányunkat és közönyösségünket. Nagyon kérem, kö
szönje meg az i. t. közgyűlés a*fent nevezett testvé
reinknek, közvetlenül a központ szolgálatában, vég
zett munkáját, köszönje meg a kerületi és vidéki szö
vetségeknek, sajnos, előttünk ismeretlen tevékenykedését.
Kérem azonban még b. türelmüket az Evang.
Lapja működéséről szóló jelentésemhez is. Amikor
márciusban e Lap szerkesztését átvettem, az előfize
tők száma 1716 volt. A kiadóhivatal példás rendetlen
séggel és megrcndszabálvozhatatlan indolenciával
dolgozott. Az állandó drágaság, a folyton emelkedő
munkabérek és papírárak, a rendszeres bármozgal
mak, vidéki munkatársaknak hiánya, a vidéki szer
vezetek nemtörődömsége, az anyagi eszközök ijjeszto
hiánya, az anyagi támogatásnak elmaradása az Ev.
Lapja létét nem egyszer kétségessé tette. Hozzájárult
ehhez az is, hogy a szerkesztésben elődöm, akinek e
helyen mondok köszönetét munkájáért, ezernyi más
elfoglaltsága mellett és miatt, a lap anyagának össze
állításán és a lap megjelenéséhez feltétlenül szükséges
fizikai fáradozáson kívül, nem adhatta a lapnak oda
egészen a lelkét. Pedig egy lap sikerének titka, hogy
azt ne melleslegesen, fáradt kéz vezesse és Írja, ha
nem egy öntudatos erő, mely a lapot szereti az olva
sókért és ezeket azokért az értékekért, melyeket a
lap zászlajára irt, programjába felvett. Azért mondom
ezt, hogy ezzel indokoljam azt a tökéletlen munkát,
melyet a Luther-Szövetség tulajdonát képező Ev.
Lapja szolgálatában elvégeztem. Hogy a helyzet ja
vult, az kétségtelen. Ma 2550 az előfizetők száma,
akiknek nevei ma már kartotékázottan ismeretesek.
A kiadóhivatal személyes felügyeletem alatt műkö
dik és merem állítani, hogy a rendelkezésremre álló
csekély eszközökhöz képest, ha nem is teljesen kifo
gástalanul, de mégis már úgy, hogy a panaszok hova
tovább, lassan tárgytalanokká válnak. Ezt az ered
ményt is mindenekelőtt az i. t. választmánynak kö
szönöm, mely egy irodai segéderőt bocsátott rendel
kezésremre és annak a segéderőnek, Furmanek Paula
kisasszonynak, aki nem a csekély 'bérért, hanem
annak értékét messze fölülmúló pontossággal, lelki
ismeretességgel és odaadással szolgálja lapunk rendel
tetését. Köszönet illesse egyetemes egyházunk médt.
felügyelőjét, a mélt. és főt. egyházkertileti elnöksége
ket, akik az annyira félreértett és annyi méltatlan
megtámadtatásnak okát. bár, sajnos, nem nagy ered
ményekre vezető körlevelet az Ev. Lapja érdekében
kiadták és a sajtónap elrendelésével lapunkat a csőd
től megmentették és annak fentartását talán ez évre
még biztosították.
(Folytatjuk.)
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EGYHÁZI ÉLET.
f Dr. Kail AntaL A székesfehérvári gyülekezet és a
fejérkomáromi egyházmegye nagytekintélyű volt felügye
lője, dr. Kail Antal, kir. kúriai bíró, október 17-én,
59 éves korában váratlanul elhunyt, mély gyászba «borítva
családját, egyházát és mindazokat, akik közt élt. Arról
a Felvidékről való volt, amelynek magasfoku evangélikus
kultúrája már sok közéleti kiválóságot szállított a ma
gyar hazának. Magas méltósága mellett is puritán jellemű
és az egyszerűséget kedvelő férfiú volt, ki az egyháziban
rejlő életkincsokét már akkor is felismerte, amikor még
nem volt semmiféle keresztyén kurzus. Ezért vállalta
előbb a székesfehérvári gyülekezet, majd a fejéxkomáromi
egyházmegye felügyelői tisztjét. Mint biró, tagja volt a
kerületi, majd az egyetemes törvényszéknek és jogügyi
bizottságnak. A múlt ősszel megrongált egészségi álla
pota az egyházi tisztségekről való lemondásra kénysxerHette. De pár nappal előbb még réAxt vett Kapi Béla
dunántúli püspök üdvözlésében, aki a Protestáns Iro
dalmi Társaság szolgálatában az ős koronázó városba ke
rülvén. a gyülekezetben is hirdette az Igét. Temetését
Balogh István esperes betegsége folytán Podradszky
János alesperes, Magyar Géza száki. Gáncs Aladár
helyi lelkészek végezték. A dunáninneni egyházkerület
képviseletében lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi
felügyelő, az egyliázmogye nevében pedig dr. Händel
Béla, egyházmegyei felügyelő méltatta a simái az el
hunyt egyházi érdemek. A ritka nagy részvéttel lefolyó
temetés «mély benyomást tett az egész városra. Legyen
áldás emlékezetén!
A Protestáns Irodalmi Társaság Székesfehérvárott.
Vidéki utjaihan októbeT ll-én jutott el a Protestáns
Irodalmi Társaság az ős koronázó városba. A város leg
nagyobb dísztermében lejátszódó gazdag műsor kereté
ben volt a bemutatkozó, amelyen Kapi Béla püspök, a
Társaság alclnöke, mondott a hazaszeretetről nagysza
bású és ielkiismoretbe markoló beszédet. Megalkuvás és
önzés nélküli hazaszeretetre van szükség, melynek leg
nagyobb öröme a magas célok szolgálatába való oda
adás. A város protestáns közönsége és intelligenciája
nagy figyelemmel hallgatta a lebilincselő előadást és az
zal a belátással távozhatott, hogy a jelszavas bazafiság
és keresztyénség helyébe mindent meg kell tennünk,
hogy a lélek szerint való és egész életei átalakító ma
gyar kenreaztyénség lépjen. — A művészi számokban
Maurer Inna énekmüvésznő Hummeltől HaJloluját, Or
szágit Tivadar hegedűművész Händel—Hubay Larghettóját, dr. MolnáT Imre dalmüvész régi magyar énekeket,
Szilágyi Dezső irró egy novelláját adta elő. Keretet
Miklós Géza ref. lelkész megnyitója és Gáncs Aladár ev.
lelkész záróbeszéde szolgáltatott a felejthetetlen esthez.
A gyülekezet kérésérre másnap Kapi Béla püspök
ur prédikált az evangélikus templomban. Ámos 8, 11—12
alapján beszélt a legnagyobb éhségről, az Isten igéje
utáni éhségről, hangoztatva a bibliaolvasásnak mindönki
számára való nélkülözhetetlenségét.
A norvég misszió 1924. november hó 2-án este C
órakor a budapest—deáktéri ev. polgári leányiskola dísz
termében Missziói estélyt tart keresztyén és zsidó vallásu közönség Tészére, melynek során Gratz Vilmos harmóniumon játszik, Berts Mimi, a m. kir. Opera ny.
tagja énekel. Előadást Johnson Gisle norvég ev. lelkész
tart „TTj ég és uj föld: az latén neve“ címen. A záróimát Szabó Aladár ev. s. lelkész mondja.
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A „Soproni Ev. Líceumi Diákszövetség* a líceum
hősi halottai emléktáblájának leleplezése alkalmából 1904.
november bó 4-én a liceum tornacsarnokában délelőtt 10
órakor kezdődő kegyeletes ünnepélyt s közvetlenül utána
ugyanott rendes közgyűlést «tart. I. Az emlékünnep sor
rendje: 1. Magyar Hiszekegy. Énekli a líceumi vegyes
kar. 2. Alkalmi költemény. Irta: Hamvas Józ§ef. Sza
valja: Takáts Ödön Vili. oszt. tanuló. 3. Ünnepi beszéd.
Mondja Kapi Béla püspök, a líceumi Diákszövetség véd
nöke. (Az ünnepi beszéd befejeztével az emléktábla lelep
lezése és átadása következik.) 4. Himnusz. — II. A
közgyűlés tárgysora: 1. Imádság. 2. Elnöki megnyitó.
3. Titkári jelentés. 4. Jelemé« a számadás és a pénztár
megvizsgálásáról. 5. Indítványok. Az indítványok az
elnökségnél október 31-ig írásban bejelentendők. 6.
Imádság.
Az Akadémia kiadványai. Ezek között szerepel az
A lm anach az 1924. évro. Biztos tájékoztató e tudomá
nyos intézetünk hierarchiájában. A nyelv- és széptudomány köréből került ki S zin n y e i F. „Kármán József és
az Uránia névtelenjei“ c. kritikai értekezése, amelyben
megállapítja, hogy az „Uránia névtelenjei“ kifejenét»
irodalomtörténetünkből törlendő. — De különös élvezettel forgattuk C sászár E. szerkesztésében az „Irodalomtörténeti Közi.“ 31-ik évfolyamának első kettős füzetet,
amelyben S o ly m o s sy S. a külföldi ev. irodalom felhasz
nálásával „a Toldi-monda keletkezését“ és maga a szer
kesztő „a negyvenes évek munkásságát“ ismerteti. Az
„Adattár“ közli a régi magyar Írók (Kisfaludy S., Fáy
A., Kölcsey F.) kiadatlan leveleit, Kisfaludy S. kiadat
lan kéziratait stb. Végül a .könyvismertetés“ rovatában
Hartmann J. B eö th y Zs. Homenüékeit, Zlinszky R ie d l
Fr. Petőfijét, Kocsis L. Balassa minden munkáit, Gálos
Ady L. AdvjAt és Mkrovies Gy. Balogh K. Madách
Imre otthonát ismeitetL Az Irodalomtörténeti Reperto
rium teljes képét adja az 1933. évi irodalomtörténeti
irodalomnak. Különös melegséggel ajánljuk e kiváló
folyóirat megszerzését és <auuhnányozását. Ma már az
Akadémia élete is szépen megindult és legyőzte az össze
omlás átkos következményeit. Megújhodása B e rze v ic zy
A. elnök és B alogh J. főtitkár közismert kiváló személyé
hoz és áldásos működéséhez fűződik.
A budapest-deáktéri Lutherszö vétség pénteken, no
vember 7-én, délután 6 órakor tartja első vallásos esté
ly é t. Ezen kezdi meg dr. Kaffay Sándor püspök 7 elő
adásra tervezett előadási sorozatot azon hatásról, melyet
Luther fejtett ki az életre. Az előadás címe: Luther ha
tása a vallásosságra. — Mindenkit szívesen látunk. Be
lépődíj nincs.
E gyetem i hallgatóink felsegélyezési akcióiát
hívein k áldozatkészségébe ajánljuk. A legszerényebb
adom ányt is kö szö n jü k.A z adom ányok A rtner Oszkár,
igazgató , ur címére, küldendők. (E g yesü lt Fővárosi
Takarékpénztár, Budapest, D orottya-ntca .>

A budapesti m. kir. állami gépgyár tisztviselői és
munkásai 1924 október 30-án d. u. 6 órakor reformációt
emlékünnepre hivták a székesfőváros közönségét. Az
Ünnepi beszédet dr. Raffay Sándor püspök vállalta.
Énekszámokkal az Acélhang máv. gépgyári dalegyesület
(Hiszekegy, Erős vár a mi Istenünk. Hynrmusz), Záborsxky Istvánná, a m. kir. Operaház tagja (a nagy' ária
Hunyadi Lászlóból, Tiszaparti jelenet Bánk-Bátvból), zcneszímmal (gordonkán), Zsámhoky Miklós zeneakadémiai
tanár (Popper „Orosz fantázia“, Ghopin „Nocturno“ «je
Zsolt Nándor „Szitakötő“) szerepel. Rachmaninoff „Prelude“-jét és Liszt „Etude de conccrt“-jét zongorán Ritter
Anna adja elő. A Máv. gépgyár vezetőségét mély tiazteUttel köaa öntjük ezen nagyszabású ünneprendezósért.
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„Nemzeti hősök“. A szives olvasó ne gondolja itt
Carlyle vallási, reformátori, tudós, művészeti vagy hadvezéri „hóserre“, hanem arra, hogy Kassán, a kurucok
fészkében és Rákóczi nyugvóhelyén, a csehek és az áruló
csehszlovákok a Ravasz-féle „Erő“-nek eredeti tudósítása
szerint ma a középiskolákban azt tanítják, hogy „Janosik nem volt útonálló, rabló és betörő, mint eddig taní
tották, hanem a magyar elnyomók vértanú nemzeti
hőse“.5 Hát mi, mint kis rozsnyói diákok, még láttuk az
alsósajói határban, ahol a pandúrok elfogták, azt az
akasztófát, amelyen őt és haramiatársát, Dorveczet, fel
kötötték azért, hogy a gánor-szepesi érchegység renge
tegeiben és főleg a Hrádeken kirabolták a jolsvai vásárra
menő dohainai és szepességi lakosokat. Ma népszerű
alakok Csehszlovákiában, népies iratokban terjesztik
életrajzukat, pedig azokhoz képest Rózsa Sándorék szalónemberek voltak. ■
— Nemzeti hősnek tanítják Maszaryk
Tamást is, „Csehszlovákia megteremtőjét“. Gratulálunk
e társasághoz. Igazán uj morál, hogy a cseh nemzeti hős
nek élet- és jellembépéhez az árulás és a ’rablás is
hozzátartozik! S végül kassai cseh éts csehszlovák oktatók
szerint „Mátyás király sem volt magyar, hanem szlovák;
nem is tudott magyarul és a felesége ruhájába Is szlo
vák szavakat hímzett be és most Budapesten van, — az
tán mint Petőfi-Petrovics, minden kiváló magyar ember
(pl. Kossuth) szlovák volt“ stb. stb. így tanítanak ma
Kassán történetet. Egy Eperjesről kiutasított, de Sop
ronban képesítőzött Gallo nevű, mai sárosi tanfelügyelő
pedig lapjában irta: ha Kossuth és Petőfi ma élne,
csehszlovák volna. 0 sancta simplicitas! Kevés lehet ott
a nemzeti kultúra, ahol azt ily vakmerő módon mások
tól kell elrekvirálni. Azért szorulnak Janosik és Dorvecz-féle haramia hősökre, akikből János vitézeket kell
faTagniok.
Gömöri.

A Magyar Luther-Társaság idei rendes közgyűlését
Pápán, f. évi november hó 15. és 16. napjain tartja. No
vember 15-én, szombaton este, vallásos ünnepély lesz
az evang. templomban, amelyen előadást tart Pékár
Gyula világi elnök, ezenkívül több művészi szám gazdar
gitja a műsort. 16-án, vasárnap délelőtt lesz a közgyű
lés, amelyet ünnepi istentisztelet előz meg. A résztvenni
szándékozók az elszállásolás és vasúti féláru kedvez
mény biztosítása végett jelentkezzenek november 5-ig
dr. Kovács Sándor főtitkárnál (Budapest, V., HokUutca
29. tszám). A vasúti kedvezményért 5000 korona előzete
sen fizetendő (esetleg bélyegekben).
Hátrálékos előfizetőinket kérjük tartozásaik sürgős
rendezésére! Azon lelkész és tanító urakat, akik posta
csomagban vagy keresztkötés alatt kapják lapunkat, le
gyenek szívesek a kézbesítési vállalni. Evangélikus saj
tónk ügyét szolgálják vele!
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Z o n g o ra- vagy hegedüórákat vállal lakásért vagy
díjazásért Kaszap Emilia. lakáscímet érdeklődőkkel
(telefonon is 109—76) szívesen közli «kiadóhivatalunk.
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természetes keserüviz hatása f e
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IANGSTERJÓZSEFesFIA)
orgona és harmóniumgyár Rt. j

PÉCS.

i

Készít uj orgonákat es harmö-1
niumokat a legtökéletesebb rend- 3
szerben Elvállalja orgonák át- *
építését légnyomatu csőrendszer- 3
rel, teljes javításokat, tisztitá- 3
sokat és hangolásokat.
Uj homlokzatsipokat a leg-;
rövidebb

idő

alatt

készít.;

Kozmetikai kezelés
naponta délután 3 órától 6 óráig. Szeplöt, p attanást,
m itessert sikeresen elmulasztom.

Déva kozm etikus
I X ., E r k e l - u t c a 13 a. I I . I I ,

WALSER FERENCZ
A la p ítv a 1&5S. é v b e n .

T ű zoltási sz e r e k é s sz iv a tty ú k
g y á ra , h aran g- é s íém ö n tő d e
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 —36. sz.
V illa m o s m e g á lló : V á c i u t . L a n g g é p g y á r

Gyárt: Templomharangok at, összhangzó harangzatokat a legfinomabb
harangfémötvözetből,
tiszta csengésű, előre
megállapított szavatolt
uj hangokkal harang
szerelvényeket forgat
ható vaskoronával szak
szerű kivitelben,
harangállványokat hen
gerelt vas ból, szabadonálló, valamint fekvő
elrendezéssel.
T e le fo n :

B u d ap est

9 5 —5 0 .
S ü r g ö n y e im :
L o m b -u tc a B u d a p e st.

W a l s e r - g y á

AUGUSZT ToronyóragyAr
KÁROLY
BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirályné-ut 51.
Vállal uj toronyórakószitóst,
valamint javításokat szak
szerűen, lelkiismeretesen és

gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jé*
karban tartása mérsékelt díja
zás mellett.

általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Bpest, VI., Nagymezu-u. 8. Fél. igazgató: Dr. Merényi Kornél).

X. évfolyam

Budapest, 1024. november 16.

86.- 87. szám*
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.

Alapította: D r. RAFFAY S Á N D O R

Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykoron

pAspök,

Kiadja: A LUTHEH-SZÖVETSÉG.
Szerke&ztésért felelő, :
Megjelenik Julius és augusztus hónapok
D r. K m C I I K \O P F U llN Z T .it
kivételével vasámaponkint.

Jak . 4 :8
K özeledjetek az Istenhez és ő közeledni fug

hozzátok.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Lutheri igék
Nem az ég és nem a föld az Isten kedves lakása
és nincsen az a fény és pompa, vagy császári és
királyi hatalom, mely biztosítani tudná ezt. Az
Isten abban az eml>erben vesz magának Lakást,
aki az ö szavait megtartja. Ezsaiae BG, 1 szerint az
ég csak az ö ülőszéke és a föld csak az ö zsámo
lya, tehát nem a lakása. Aki az Istáit nagyon ke
resi, megtalálja azokban, akik Krisztust szeretik
és szavait megtartják, mert úgy van ez, mint a
hogy Krisztus mondja: .,Aki engem szeret, meg
tartja az én beszédeimet: és az én Atyám szereti
azt és ahoz megyünk és annál lakozunk.“ Éhez a
Krisztusszeretéshez nem kell fény és pompa és
nem kell császári hatalom. Az ég és föld ismerete
nélkül is meg lehet tartani a Krisztus szavát. Aki
megtartja. Isten lakása lesz!. . .
Amint az Isten mindent a semmiből hivott
elő és a sötétségből teremtette a világosságot, úgy
az ö szava a halálból hozza elő az életet is. Aki az
Isten szavához ragaszkodik, megéli — előbb vagy
utóbb — a Dávid tapasztalatát (Zsolt. 33, 9):
meglesz., amit Isten mond és előáll az, amit Ö pa
rancsol. E tapasztalatért azonban szenvedni kel!,
minél jobb vagy. annál többet.

Az Országos Luther-Szövetság közgyűlése
(Folytatás és vége.)
A szerkesztőség, de szövetségünk lapkiadó
bizottságának mentségére legyen szabad a sajtónap sikertelensége magyarázataként két tényt kö
zölnöm. Egyszer azt, hogy a sajtónap beleesett
a fővárosi nyomdászok heteken át tartó sztrájk*
jába, araikor a belügyminiszter a mi lapunkat is be
tiltotta, de másodszor azt is — amit nem szívesen
említek meg — hogy bizony papjaink, felügyelőink,
tanáraink és tanítóink, tisztelet minden eleven kivé
telnek, nem támogatják a lapot abban a mértékben,
amelyben azt nem szerkesztő várja el a célért, ha
nem a laptulajdonos Szövetség megérdemelné a közzel
szemben vállalt felelősségéért. Lehet, sőt valószínű

Egyes szám ára: 20 aranyfillér.
Hirdetési árak megegyezés szerint

nek is tartom , h o g y a sz e r k e sz tő sz e m é ly e , a S z ö v e t
s é g m u n k á já n a k , fela d a tá n a k nem ism erése, az e d d ig i
er ed m én y ek c s e k é ly s é g e , sz ó v a l a jo g o s k ritik a k e 
rin g a z é r d e k lő d é e n é lk ü lisé g m ö g ö tt, m ely azo n b an
ig a z ta la n m in d a d d ig , a m ig n ém a m arad. A zt is e lfo 
g a d o m , h o g y a la p nem e le g iti k i a h o z z á iü z ö tt v á ra 
k o z á so k a t, h o g y az e g y ik n o k nem e lé g n é p ie s, a m á 
sik n a k nem e lé g o rth o d o x , a h arm ad ik n ak nem e lé g
lib erá lis, nem tartalm as, v á lto z a to s, e g y h á z i h írekben
s z e g é n y , nem e lé g a g g r e s s z iv az e lle n s é g g e l szem b en ,
h iá n y o s a k ü lfö ld sz em u ie lta rtá sá b a n é s nem ta r ta l
m az eb n él k e d é s e k e t é s p ré d ik á c ió k a t. D e a k ik ezen
k ifo g á s o k v a la m e ly ik e m ellé á lln a k , g o n d o ljá k m eg,
h o g y a la p e g y h á z tá r sa d a lm a t é p ítő és ir á n y itó b első
e g y h á z p o litik a i célo k a t k ö v e t és par e x c e lle n c e a k ö 
z é p o s z tá ly szám ára Íródik, csa k ép p en , h o g y é l és
hogy* 8 o ld a l n a g y o n k e v é s a h h oz, h o g y m ind en
irán yb an lá sso n és b e sz éljen , m int p. o. a K a th o lik u s
S zem le v a g y a zsid ó „ E g y e n lő s é g “ . A ztá n m eg a z t is
g o n d o lja m e g m ind en jo g o s bíráló, h e g y h étről-hétra
egy' la p o t m eg tö lten i egy’ em b ern ek , m u n k atársak ,
h írsz o lg á la t, a s z e g é n y s é g e m ia tt m ás Lapok lá tá sa
n élk ü l, a c é ltu d a to s m u n k á t bizony' m e g n e h e z íti és
le h e te tle n n é tesz i. K é n y te le n v a g y o k b e c sü le te s lé le k 
k el fel is v e tn i a z t a k érd ést: a k a rja -e az 0 . L .-Sz.,
h o g y a z E v . L ap ja to v á b b ra is le g y e n ? B izo n y á ra
a k a rja , m ert k ell ak arn ia! D e ez e setb e n n a g y o n k é
rem, g o n d o sk o d jé k azon fe lté te le k e lő te re m tésé rő l is,
m e ly e k m ellett ez le h e tsé g e s is. N em m ondom , h o g y
2000 elő fizető és é v i 4 a ra n y k o ro n á é e lő fizeté si dij
m e lle tt lap u n k nem exi& ztalhat. l)e a zt á llito in , h o g y
nem fejlő d h e tik , izra o so d h a tik , nem ja v u lh a t. P e d ig
ha ez nem k ö v e tk e z ik be, a v iss z a fe jlő d é s és v e le a
h a lá la is b iz o n y o s. M éltó zta ssa n a k a lap ü g y é v e l
o ly a n sz e r e te tte l fo g la lk o z n i, m in t a m in ő le lk e se d é sse l
szo lg á lta m id e ig le n e se n , az érd. e ln ö k sé g felk érésére
a n n a k é r d e k e it és a m ily e n ő sz in te s é g g e l v a llo m be,
h o g y a je le n le g i h ely z etb e n és v isz o n y o k k ö z ö tt a n 
nak to v á b b i v itelére nem v á lla lk o z o m . N em b írják
a z id eg eim , nem g y ő z i a le g k é sz sé g e se b b lé lek m ellett
a te st e r ő tle n sé g e és m iután a z e g y e te m e s eg y h á zn á l
v is e lt b elm issz ió i le lk é sz i m u n k ától is v issza lé p tem ,
uj á llásom b an nem e n g ed i az id őm , d e a zé rt is, m ert
ar n io n an b tö lte n d ő o elm ;ssz io i le lk é sz i á llá ssa l,
b izo n y á ra to váb b ra is, e g y ü tt já r a L .-Sz. ig a z g a tó i
m eg b íza tá sa is, am i v isz o n t te r m é sze te ssé te sz i, h o g y
m u n k ája sik er e érd ek éb en a sa jtó a z ő k ezéb en m a
rad jon . — N em m u la szth a to m el, h o g y ő sz in te és
m e le g k ö sz ö n e té t ne m on d jak m in d a zo k n a k , a k ik a
sz e r k e sz té s fölötti» n eh éz m u n k ájáb an tá m o g a tta k ,
a n y a g g a l, g o n d o la to k k a l, te r v e k k e l elá tta k . D e k ö 
szön öm a n e g a tiv é r d e k lő d é st is, m ert m e g g y ő z ö tt
arról, h o g y L .-Sz.-re ma m ég in káb b sz ü k sé g v a n ,
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mint valaha, mert szükségünk van befelé a léleknek
fegyelmező erejére, kifelé a lélekben való egységre!
Hogy úgy legyen, várjuk az i. t. közgyűlés' elhatáro
zásait és kérjük e jelentés tudomásul vételét.
Az igazgatói jelentéssel kapcsolatosan az elnök
vita alá bocsátotta a maga megnyitó beszédjét is.
Dr. Zelenka Frigyes, a tiszai kerület felügyelője,
volt az első, aki Kaas Albert bárót az elnöki tiszt
további megtartására kérte a közgyűlés élénk tetszés
nyilvánul ásai között. Zelenka dr., aki az elnöki meg
nyitóban a Luther-Szövétség regenerációjának uj pro
gramját látja, melytől teljes sikert vár és remél, az
eddigi sikertelenség okát nem az elnökben, hanem a
viszonyok mellett a tényleg eddig meg volt, de meg
magyarázhatatlan közönyben látja. Ezen változtatni
csak a közöny megszüntetésével lehet. Ezt Ígéri az
elnöknek, akit ezért is maradásra késztet. Ilyen érte
lemben beszélt Kapi Béla püspök is.
Kaas báró a zajosan megnyilvánult bizalom előtt
meghajolt és az elnöki tisztet újból vállalta.
Az igazgatói jelentéshez Geduly püspök szólott,
bejelentve, hogy az Evang. Lapja megszűnéséről
beszélnünk sem szabad. A közgyűlés ezt határoza
tával ki is mondja és hozzájárul Geduly püspök azon
indítványához, hogy az Ev. Lapja szereksztésével
bizasisék meg Németh Károly, lébényi (dunántúli)
lelkész és esperes, aki — tudomása szerint — nem
csak alkalmas a lap szerkesztésére, de készségesen
vállalja is. — Miután Németh Károly a lap szerkesz
tését vállalta, a közgyűlés őt felelős főszerkesztőnek
meg is választotta azzal, hogy a lap átadásáról a vá
lasztmány fog intézkedni.
Ezután elnök bemutatja az 1923-ik év átvizs
gált számadásait. Ezek szerint a bevétel 9,735.927
korona, a kiadás 3,730.628 korona volt. Ebből a
kiadásból 2,841.829 koronát emésztett fel 1923-ban
az Ev. Lapja fentartása. A mutatkozó 6,005.628 ko
rona azonban csak látszólagos készpénzegyenleg, mi
vel ebbe bele van számítva az egyetemes egyház
által adott 5 milliós kölcsön.
Az elnök bemutattatta a folyó évi számadásokat
is. (1924 jan. 1-től október 1-ig.) Ezek szerint a be
vétel: 66,065.540 korona, Ebben az Ev. Lapok javára
befolyt 21,596.910 K szerepel, mint a dunáninneni,
a tiszai és a bányakerület gyűjtése. (A dunántúli
egyházkerület az Ev. Lapok fentartásához a sajtó
napi gyűjtéssel nem járult hozzá.) A kiadás, az
5 milliós kölcsön és az ezután fizetendő kamatok le
vonása után 12,209.110 korona készpénzegyenleget
mutat fel, mely — a még hátrálékos előfizetési djak
beérkezése esetén — az Ev. Lapok ez évi fentartását valószínűleg biztosítani fogja. (Egy 8 oldalas
szám kiadása ma 1,772.250 korona. 2550 példánynak
postaköltsége 1,275.000 korona, ha a lelkész urak a
lapok kézbesítését nem vállalják, mig ha vállalják,
vagyis ha a lapok postacsomagokban küldhetők, a
postai kiadás csak 406.000 korona.)
A közgyűlés az elszámolást tudomásul vette és
a számadó pénztárosnak, Artner Oszkár, bankigaz
gató testvérünknek, a hűséges sáfárkodásért kötszönetét fejezve ki, a felmentvényt megadta.
A számadásokkal kapcsolatosan a közgyűlés,
Kapi Béla püspök felszólalása alapján, felkéri a vá
lasztmányt, hogy nemcsak a szövetség, hanem a lap
további fentartása érdekében keressen eszközöket
és módokat.
Majd a tisztikar megválasztására került a sor.
Egyhangú lelkesedéssel a következőket választották
meg:
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Elnök: Báró Kaas Albert, egyházmegyei fel
ügyelő, nemzetgyűlési képviselő.
Alelnökök: (a bányai egyházkerületből) dr. Rásó
Lajos; (a dunáninneniből) dr. Csengődy Lajos; (a
dunántúliból) dr. Ittzés Zsigmond és (a -tiszaiból)
Lichtenstein László.
Igazgató (ki a jegyzői tisztet is ellátja) további
intézkedésig: dr. Kirchknopf Gusztáv.
Ügyész: dr. Konkoly Elemér.
Pénztáros: Artner Oszkár.
Ellenőr: Landgraf János.
Számvizsgálók: Marik Ernő, Marschalkó János
és Kemény Lajos.
Az ifjúsági-, a gyámolitó-, a kulturális- és a
sajtóügyi szakosztály elnökeinek és tagjainak meg
választását a közgyűlés a választmányra bizta. A
választmányba beválásztattak a következők:
(A bányai kerületből): Kovács Andor, Kocsinszk Mihály, Sárkány Béla, Sárkány Ernő,
dr. Máros Elemér, dr. Fabinyi Tihamér, dr. Nádo3y
Imre, dr. Scholtz Géza, dr. Scholtz Oszkár, Vidov3zky
Kálmán;
(a dunáninneni kerületből): dr. Stranyovszky
Sándor, Draskóczy Béla, dr. Händel Béla, lándori
dr. Kéler Bertalan, Mihalovics Samu, Balogh István,
Wenk Károly, Podhradszky János, Gáncs Aladár és
Kirchner Rezső;
(a dunántúli kerületből): Németh Gyula, Czipott
Géza, Zongor Béla, Kong Lajos, Fábián Imre,
dr. Pröhle Károly, dr. Deák János, Hollós János,
dr. Kring Jenő és dr. Bertha Benő;
(a tiszai kerületből): Paulik János, dr. Galánffv
János, dr. Händl Vilmos, dr. Vietórisz József, dr.
Vietórisz István, dr. Simkó Endre, dr. Bruckner
Győző, dr. Schneller Károly, Adorján Ferenc és
Farkas Győző.
Egyben felhataImazást kapott a választmány,
hogy magát választmányi tagokkal még ki is egészít
hesse.
Elnök bemutatta a dunántúli egyházkerületi
Luther-Szövetség és a hegyaljai egyházmegye indít
ványát. Előbbi felkéri az O. L.-Sz.-et, hogy a refor
mátusok hasonló szervezetével karöltve készítsen elő
és szervezzen meg egy prot. nagygyűlést, mely egy
házunknak nem adminisztratív, hanem életkérdéseit
tárgyalná meg és segítené megoldáshoz. Kéri továbbá
egy sajtótájékoztató és ellenőrző iroda felállítását,
mely egyházunk törekvéseiről, munkájáról, életnyilvánulásairól tájékoztatná a sajtót s azokkal a táma
dásokkal szemben, melyek ép a sajtóban érik egyhá
zunkat, erélyesen védekeznék. — A hegyaljai egy
házmegye pedig azt indítványozza, hogy „Pásztor
szó“ vagy más címen adjon az Ev. Lapjához egy
olyan állandó mellékletet amely négy oldalra össze
hajtva, tartalmazna minden vasárnapra egy igehir
detést és imádságot.
A közgyűlés ezen indítványokat érdemleges
megtárgyalás és esetleges megvalósitás céljából ki
adta a választmánynak.
Ezt követte Vidovszky Kálmán békéscsabai val
lástanár értékes előadása „az ev. cserkészetről“. (Ezt
alkalomadtán közölni fogjuk.)
A közgyűlés az elnök éltetésével ért véget,
hogy helyét átadja az Országos Gyámintézetnek.

MinerHunyadi Ján o s
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A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesúlet
közgyűlése '
(1924 okt 15-én d. e. 9 órától.)
A Lelkészegyeeület évi rendes közgyűlését nagy
érdeklődés között nyitotta meg Paulik Janos elnök,
nyíregyházai lelkész. Megnyitóbeszédét, mely méltó
előkészítője volt a gazdag tárgysorozatnak és mar
káns útjelzője annak az iránynak, mely felé a köz
gyűlés elhatározásainak indulnia kellett, lapunk
múlt heti számában közölttik.
E megnyitóra az első visszhangot a debreceni
egyetem kiváló tanára: Csikesz J. adta meg, amikor
nagyhatású beszédben adott kifejezést annak a mi
már elkerülhetetlen gondolatnak, hogy az evangé
likus és a református egyház hívei közt sietve helyre
kell állítani a testvéri megértést, mint valóságot. Az
ez irányban eddig hangoztatott jelsz3vak.it és ékesszólamokat váltsa fel a tett, a becsületes kézszoritá«
és az előítéletektől, féltékenykedéstől és hatalmi ver
sengésektől mentesített együttérzés. — Csikesz sza
vai meleg visszhangra találtak és osztatlan helyes
lést, mikor az elnök késznek nyilatkozott szolgálni
az együttműködést!
Az irásmagyarázatot Chugyik Pál, aszódi lel
kész végezte, a tőle megszokott mélységgel és min
den figyelmet lekötő közvetlenséggol.
A lelkészek fizetésrendezése volt a tárgysorozat
tulajdonképeni első tárgya. Németh Károly esperes
lelkész tárgyalta. A valóságnak megfelelő színekkel
mutatott rá az ezen tárgy mögött rejlő és megoldást
követő kérdésekre és követelte a protestantizmu*
számára is a törvényen alapuló jognak tiszteletben
tartását az egész vonalon.
A nyugdíj kérdését az elnök terjesztette elő.
Tárgyilagos, bár emelkedett és sürgős megoldást
kéTŐ hangon szóit erről az évek óta csak vajúdó és
a megnyugvást szerző megoldásra még mindig csak
kevés reményt nyújtó problémájáról az ev. lelkészi
karnak. Raffiv Sándor püspök sietett eléje a további
meddő vitának, amikor a megoldás mikéntjére rá
mutatott és igyekezett «megértetni a lelkészkedő pap
sággal nemcsak azt, hogy az egy et, egyháznak is ér
deke e kérdésnek mielőbbi és minden kedélyt meg
nyugtató megoldása, hanem igazolta az ezen meg
oldás előtt lévő akadályokat is, melyek eltakarítására
megtalálták a módot is és ezzel a türelem útját is.
Csak a rosszindulat és a felületes napisajtó riport
Oies exponense látott Paulik és Raffay közt éles
ellentétet és hallott szenvedélyes divergáló nézete
ket és hangokat.
Ugyanez a sajtó csapott Duszik Lajos, miskolci
lelkész, előadásával is éktelen lármát, ezzel is persze
a maga malmára hajtva a vizet. Ezért szükségesnek
tartjuk közreadni, szószerinti szövegben, Dusziknak
ezt az „Ev. öntudat erősítése“ érdekében mondott s
még Apponyi gróf által (Jászberéaiyben) is aposztro
fált beszédet. Ha talán mindenben nem is helyesel
jük kitételeit, de bizonyos, hogy lényegében igazat
mondott és bátran, kertelés nélkül mondta ki azt,
?mi mellett frázisokkal elhaladni nem lehet. A test
vériségnek olső kelléke: az őszinteség és nyíltság.
A szemben álló tábor az elmúlt évben igen erősen
élt az őszinteséggel, a nyíltsággal is. Joga volt a
miénket kifogásolni, de kötelessége azt épugy meg
hallgatni, mint ahogy meghallgattuk mi is (p. o. a
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Sziv-ben, vágj’ a Magyar Kultúrában). — Duszik be
szédjének szövege a következő:
Nem tudom: mihez hasonlítsam egyházunkat?
Gazdátlan házhoz, mely itt áll, omladozik, roskado
zik a haladó, fejlődő élet utján, ajtai nyitva. . .
ablakai betöredezve . . . szép k e rtje pusztulóban? . . .
Az evangéliumi utashoz ki aláméne Jeruzsálemből
Jerikóba s útközben rablók kezébe esett, ott fekszik
véresen ? . . . A beteg fához, mely áll, nő, de itt-ott
sárgul a levele, száradnak gallyai?
Ma nem üldöztetünk és mégis vesztünk.
. . . Hiányzik bennünk lelkészekben a térítési
veleitas. Eszünkbe se jut, hogy — térítsünk, sőt az
egyéni véleménynek valami gonosz, öngyilkos értel
mezésével tiszteljük a szabad akaratot s engedünk
kit-kit a maga útjára. Úri asszonyainkat a kathollkus
cselédek babonái, olvasó.« imái megszéditik. Egy’ al
ternativa áll előttünk: vagy haladottabb, magasabbrendü, boldogitóbb a mi vallásunk s akkor térítsünk;
vagy nem s akkor — pusztuljunk.
Téríteni pedig kétféleképpen lehet: számokat é«
sziveket szerezni. Nekünk az utóbbira kell töreked
nünk. De mit látunk?
Urnapi körmeneteken, feltámadási professziókon
a mi hiveink is ott lépkednek. Letelepednek a je
zsuita missziós páterek szónoklatait hallgatni s va
lami áruló maga feledéssel nem átallják végig hall
gatni a mi vallásunk ócsárlását s az evangélikus
papok katholikuesá áttéréséről költött, hazug mesé
ket, S ha mi merészelünk szólani. intve, óva, ha mi
a térítés ellenében térítésre, reverzális ellenében reverzálisra ösztönözzük a mi seregünket, saját hiveink
néznek gyanús szemmel reánk és saját hiveink fe
nyegetnek, saját kiveink kelnek védelmére a „bé
kességének, mely a fojtó halál békessége.
Ma már kezdünk a „kurzusából kiábrándultán
hazatérni, mert az első nagy ölelkezés, az első sze
relmi láz elmúlt ée kezdünk ráeszmélni, hogy’ a kathoficizm us olyan, mint a francba nemesség: nem tanúit
és nem feledett semmit a forradalom alatt. Ma nyíl
tan ellenünk üzen hadat.
Rágalmazó boái Utászai vádol: mi a destrukció
népe vagyunk, tehát a mi vallásunk az „ cgyké“-nek
kedvez, a mi felekezetűnk talaján tenyésznek a nép
betegségek, .a mi világnézetünk: a liberalizmus for
rása minden romlásunknak.
Nézzünk a vád szemébe.
Igaz, a mi felekezetűnket egy’ szent, szellemi for
radalom tüzes kohója edzette, formálta. Luther ki
jelenti: „Én sein .a pápáknak, sem a zsinatoknak nem
hiszek.“ Ez lázadás, ez nogácló; az igaz. Ezen nincs
mit tagadni. Egyházunk „nem quietumokat. közöl,
hanem m o t í v u m o k a t (Ravasz L.) De ezt destruk
ciónak nevezni rosszakarat diktálta elferditési törek
vés. Mert Luther rombolt, Luther lázzadt de nem
azért, hogy az oltárt is szétzúzza, hogy a Nihil előtt
álljon meg, hanem rombolt mindent, mi lelkét a me
nyei Atyjától elválasztotta, visszatért a formák,
dogmák, máglyák és pápák olpogányosodott egyhá
zától a K risztushoz!
Igaz, hogy tekintélyt rombolt egyházunk, mert
e tekintélyek hamis bálványokká lőnek, melyeknek
vérrel és bűnnel szennyezett kezéből nem fogadhatta
el az üdvösséget.
De a külső tekintély helyett a belsőt fogadja el.
Ott van K ant, Fichte, Hegel bölcsészeié. A lelki
ismeret filozófiája ódái szavakban szólal meg a königsbergi bölcs ajkán. „Kettő tölti el szivemet bámu
lattal: a felettem domborodó csillagos ég s a keblem-
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ben élő erkölcsi törvény . . Úgy cselekedjél, hogy
elved az egyetemes morál maximájáid szolgáljon!“
Ez a destrukció ? . . .
Avagy destrukció-e, midőn mi — akár tetszik,
akár nem — az evangélium demokráciájának va
gyunk az apostolai, kik engedelmeskednek a felsőbb
hatalmasságnak, mert Istentől rendeltetett, de csak
addig, mig az egyetlen Hatalom nem parancsol más
képp, mert „Istennek kell engednünk inkább, mint
sem az embereknek.“ A mi demokráciánk a Pál
apostol demokráciája: „Nincs sem zsidó, sem
görög..
Halhatatlan lelket látunk mindenkiben! A trón
magasában és a börtön mélyén. . . Ezért a demokrá
ciáért lehet — meghalni.
Destrukció-e midőn a szellem jogait érvénye
sülni engedjük, akarjuk? A tudás és hit ellenséges
viszonya katholikus találmány! Mi tudjuk, hogy men
nél többet merít valaki a tudás vizéből, annál szaba
dabban száll lelke a végtelen felé . . .
Nekünk a tudományt nem lehet elhagynunk,
nem lehet kiátkoznunk, ördögi machinációnak tar
tunk, mert azzal elveszítjük a létjogot. Mi a hala
dás népe vagyunk. Mi a magát „természettudomá
nyosának nevező atheizmussal szemben a természettudományos hit gyönyörű igazságait, az élő, egyete
mes lélek kijelentéseit tanítjuk. Ma Magyarország
ideiglenesen Regnum Marianum lett, ma igazoltatá
sokkal engedi elfecsérelni a drága tanulási időt, ma
a numerus clausus, a szellemi sötétség, a kulturaellenesség árnyékos, salakos utján járunk, de ne
künk a haladás vonaljára meg kell váltanunk a
jegyet! .
Haladás.- Itt gnóthi seauton! Tele vagyunk pa
nasszal. Jajgatunk, hogy megfőjttattunk, pedig a
magunk marka szorítja torkunkat! Jajgatunk, hogy
eltipornak, pedig magunk heverünk a sárba. . . Jaj
gatunk, hogy hátra szorittatunk, pedig magunk ma
radunk e l . . . Tessék átnézni az evangélikus egyház
iskolapolitikáját. Micsoda vakság? Hogy dobáltuk az
állam álarca alá rejtőzött klerikalizmus ölébe isko
láinkat, azon csak kacagrii lehetett Rómában és
simi — Wittenbergben. Mintha a fa ágai ellen pa
naszkodnék, hogy azok nehezek és leszívják életét?
Mintha a madár szárnyai ellen panaszkodnék. Hol
fogsz világnézetre nevelni, egyházam, hol fogsz evan
géliumi jellemre edzeni, ha sem iskolád, sem sajtód
nincs ? . . . „Fenn az ernyő, nincsen kas.“ Van drága
sujtásos dolmányunk, de — mezítláb járunk; van
fakultásunk, de elemi és középiskoláink ma-holnap
— nincsenek. És még panaszkodunk!
A vallástanárokkal — félek — trójai falovat
húztunk be sáncaink közé: a lelkészt terhementesitetttik, de az oktatást elegyháziatlanitottuk. önálló
tényezők nem érezik a felelősséget, nem pásztorok:
tanítók, bölcsek, tudósok, de nekünk — apostolok,
misszionáló, fanatikus evangélikus dervisek kellenek,
oly nagy, romlott helyzetünk.
Legyen vége az aluszékonyságnak. a gonosz
ugynevezett liberalizmusnak, mely álmos, fáradt bá
mulással a „minden mindegy“ a nicsevo sivárságára
nyomorodott. Liberális vagyok, mert a becsületes
katonát az ellenség soraiban is megbecsülöm. Libe
rális, mert a zászlóhüséget ellenségeimnél is tiszte
lem. De nem lehetek a közömbösség liberalizmusá
nak álláspontján, mert nem mindegy, hogy azt az
egyetlen Istent hol és hogyan imádjuk. . . Leveszem
a kalapom a katholikus templom előtt, de az evan
gélikus templom előtt meg letérdeplek és boldogan,

az otthonába lépő gyermek örömével lépem át kü
szöbét.
Templom! Adjuk vissza jelentőségét. Ki onnan
a gyűléseket! Az Isten házában senki nem lehet
„méltóságos“, senki „nagytiszteletü“, ott minden di
cséret az Istené! A papok legyenek papok, tudósok
és bölcsek de mindenekfelett szent tiszta életű
minta-emberek!
A katholicizmus tombolhat, de — nem sokáig.
Jő az idő, mely megméri és ráírja: „ufarsin“. Ma
odajutott, hogy megállapíthatjuk: eltért az evan
gélium szellemétől, mert a türelmetlenség és gyűlölet
csóváit lóbálja, amidőn minket, az élő Istent létek
ben és igazságban imádó Krisztus-követőket eretne
keknek minősít, kikkel együttesen, közösen nem
tarthat Istentiszteletet, azt „se ló, se szamái“-nak
minősiti (Zadravetz), a mi templomunkba nem lép
het be, a mi általunk megkötött házasságot ágyasságnak bélyegzi. Ez nem keresztyén szellem. Ez csak
átkot, pusztulást idézhet. De szomorú lélekkel kény
telenek vagyunk megállapitani, hogy nem magyar,
mert az az egyház, melynek fiai éppen most bonto
gatják sorainkat, éppen most szítják a viszályt, mi
kor egyesíteni kellene minden magyart a mi feltáma
dásunk gondolatában, az az egyház, mely érdekét
védve, Rómát szolgálva, a magyarnemzet örök büsz
keségét, Jókait nem átallja indexre vetni, az nem
nevezheti magát — már internacionális szervezeténél,
de szelleménél fogva sem magyarnak.
Testvéreim! A jövő a mienk! Optimizmus a hit
ismertető jele. Hiszek a haladásban, tehát a szeretet
és igazság győzelmében. Nekünk — mint viharos
éjben az őrtüzet — meg kell tartanunk egyházunkat,
hogy az eljövendő jobb kor számára, egy szabad
fejlődésü boldog Holnap számára átmentsük a mi
egyházunk kulturérdekeit.
Testvéreim! Kolumbusz hitte, hogy Amerikát
eléri. A viharokon, viszályokon túl mindig hitte,
látta az ő sikerét. Nekünk látnunk kell a hóditó, a
hatalmas, a lelkeket foglyul vivő magyar evangé
likus egyházunkat dicső felségében; látnunk a Reg
num Marianum helyett a regnum Christianumot; és
látnunk kell a nagy szabad, az integrum regnum
Hungaricumot! Ezért tudnunk kell meghalni.“
Dómján Elek, sátoraljaújhelyi esperes és Marcsek János, tokaji lelkész mondott sok megszívlelni
valót az „egyházi fegyelem“ örök, de napjainkban
fölötte aktuálissá lett témájáról, mig Vidovszky Kál
inál’ az ev. cserkészetről értekezett.
A pénztári jelentést Platniczky Pál terjesztette
elő. De az „Evang. sajtó“ megint szó nélkül maradt.
Most az idő előrehaladottsága vette le a napirendről.
Megszokta már ezt a lemaradást. Ha azonban még
egy-két ilyen figyelem éri, félünk tőle, hogy nem is
lesz többé alkalma a MELE-nek még vele is foglal
kozni. Ez a gyűlés is az elnökség iránt érzett ragasz
kodásnak élénk megnyilatkozásai közt ért véget,
tényleg a korai délutáni órákban.
Ezentúl a MELE konferenciákkal egybekötött,
több napos gyűléseket fog tartani vidéki centru
mainkban. Nagyon üdvös lesz!
(—z.)
Spezialiiások: foghúzás, <ogtömés, fogtisztitás. Lapunk olva
sóinak O/o engedmény,
intézőt nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D en tist
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nem a kath. nagygyűlésre, hanem arra a gondolatra,
mely e csonka hazában a magyarság megmentésére
t* megtartására csak a rám. kath. keresztyénséget
tartja képesnek. Mert ez volt az az egyetemes prot.
reformációi ünnepély, melyet a Bethlen Gábor-Szövetség rendezett október 31-én este 6 órakor
a régi orezágházbnn, a hova már a kora esti
órákban oly nagy tömegekben vonult fel a székes
főváros prot. lakossága, hogy még a Vigadó nagy
terme is szűknek bizonyult volna. — Pedig ezen a
napon a főváros ev. és ref. hivői szinte reggel óta
járták a különböző istentiszteleteket és ünnepélyeket
és közülök sok ezren az utcákra szorultak, mert nem
volt egyetlen egy olyan templom és terem, mely
képes lett volna befogadni a reformációt ünneplőket.
— Az evang. eucharisztiájának ereje kapta el teljes
erejével a protestánsokat. A pünkösdi lélek hatalma
mozgatott embereket és tett bizonyságot arról, hogy
mindaz, amit a protestantizmus elemyedettségéröl,
erőtlenségéről olyan nagy hangon szeretnek hirdetni
ebben a Regnum Marianum-ban, nem igaz. Nem ké
szítette fel. nem preparálta és nem fanatizálta ezeket
a megmozdult tömegeket előzetesen senki. Mindössze
néhány újság közölte a Bethlen Gábur-Szövetség
rövid szavú meghívóját. Nem zárt sorokat őrző egye
sületek hajtották fel a tagjaikat programnirzerüen
és előre megfontolt szándékkal. Nem karezallagos
rendezők terelgették és fegyelmezték az ezreket.
Vitte, vezette, gyűjtötte és fegyelmezte őket a prot.
öntudatuk, az a lélek, mely protestálni fog mindig
minden lelkiismereti kényszer ellen és amelynek
hitet kell tennie az evangédiom üvőzitő ereje mellett.
Aki látta ezt a megmozdulást, ezt a forradalmabizonyságtevést az ősök hite, a valóságul kive
zető egyedüli ut, ami igazságunk és ami életünk
mellett, pünkösdi csodát látott, mely ha ezentúl nem
nehány rövid napnak előkészítése után fog meg
ismétlődni, hanem hetek odaadó felkészülése után
fogja a lelkeket összefogni, e csonka haza népe nem
csak azt fogja látni, hogy vagyunk é« hogy van
bennünk „élni jog és győzni erő“, de megláthatja
azt is, hogy van missziónk, van feladatunk olyan,
melyet c*ak mi végezhetünk el és senki más!
A Bethlen Gábor-Szövetség által rendezett ün
nepségről számoljon be ne a mi topunk, melyet elfo
gultnak tarthatna talán valaki, hanem az egyik napi
lapból átvett következő beszámoló:
Budapest protestáns társadalmának óriási rész
vétele mellett tartotta pénteken este hét órakor a
régi képvi3előház tanácskozótermében a Bethlen
Gábor-Szövetség ezidei egyetemes protestáns refor
mációi ünnepségét. Az érdeklődés a reformáció em
lékünnepe iránt olyan hatalmas volt, amilyenre az
utóbbi évek protestáns mozgalmai között példa nin
csen. Este féihat óra után a régi parlament épületé
ben egyetlen ember nem tudott bejutni, a kintszoníltak ezrekre menő tömege a Sándor-utcában re
ménytelenül szemlélte a helyzetet és kétségbeesetten
látta, hogy elkésett, a protestánsok ünnepségére nem
juthatott be.
A régi képviselőház termében öisszegyült órjási
közönség soraiban a társadalmi és az egyházi élet
nek, valamint a honvéd tisztikarnak több előkelő
ségét láttuk. Jelen voltak többek között: Imre Sán
dor kultuszminiszteri államtitkár, Nádoey Imre or
szágos főkapitány, Bemát István, Halász Lajos ki

rályi főügyész, báró Radvánszky Albert, Taubinger
Rezső evangélikus tábori főesperes, Kovacs-Nagy
Sándor, Schdtz Oszkár, Cséeíi-Nagy Imre altábornagy, vitéz Sárkány Jenő altábornagy, Haits Lajos
tábornok. Jelen volt az ünnepségen dr. Ravasz
László w dr. RaJfav Sándor püspökök egész csa
ládja is.
Az ünepség a reformáció történelmi énekének,
az Erős várunk az Ur Isten . . . kezdetű vallásos dal
nak elénoklésével kezdődött, amely után Józan
Miklós unitárius püspöki vikárius mondott nemes
‘«zavakból összeszőtt imát. Az ima után
dr. Szabó Sándor

nemz<‘tgyüléfú képviselő, a Bethlen Gábor-Szövetség
ügyvezető alelnöke
mondta el megnyitóbeszédét. Beszédének történelmi
vonatkozású kezdőmondatai után hivatkozott arra,
hogy a magyar protestánsoknak a reformáció sok
kal többet jelent, mint más nemzeteknek, mert ná
lunk a reformáció a nemzeti gondolat újjászületését
is jelentette. Ma. mikor mindenki a maga igazával
tör előre, ő csak egy igazságra mutat rá a Krisztus
igazságára, mert ez az igazság az utat és az életet
jelenti. Nem tagadást, nem kételkedést jelent a pro
testantizmus, mint sokan mondják, hanem állítást,
élő hitet és igazságot.
K ö p i lie In

evangélikus püspök
ünnepi beszéde következett. Bőszedében többek kö
rött a következőket mondotta:
— Nem a történelmi kényszer avatja az ünnep
napot azzá hanem a közösség lelke. Ünneppé csak
akkor lerz az esemény, ha a nemzet az ünnepet je
lentő tötténelmi pergamentre ráüti a m iga szente
sítő bélyegét. Ha a közösség egy történelmi ese
ményben meglátja a maga lelkének képét, akkor azt
az eseményt lelkesedésével szent ünnepnappá avatja.
Az igazi ünnep mindig lényegkifejtés, lényegmeg
találás. Igazi ünneplés tehát csak az lehet, amikor
megszereztük az ünnep igazi lényegét és megtalál
juk a kötelességeket, amelyeket az ünnepek reánk
hárítanak. A reformációból örökké élő szellem áradá
sát érezzük, amelyet kimeríteni nem lehet.
— A reformáció lényegének Keresésénél a vallás
lényegéhez kell visszamennünk. Nincsen csodálato
sabb, hatalmasabb és lelketrázóbh szó a bibliában
annál a kérdésnél: Mit cselekedjem, hogy az örök
életet elnyerjem? Az örökkévalóság olyan probléma,
amellyel minden kornak számolnia kell. Luther Már
ton a lélek üdvösségének kérdését az evangélium
világánál megtalálta és megoldotta. Rámutatott a
lélek csődjére, de ugyanakkor a hitre is, amely két
ejpuszti thatatlan karhoz hasonlóan öleli magához az
isteni hit igazságait.
— Nem elég, ha társadalmi és bizonyos etikai
tisztesség uralkodik az emberben, több kell ennél, a
lelkeket meg kell menteni egy uj, boldogabb, tisz
tább élet számára. Mikor jött a reformáció, az egyé
niség született meg újra. Egyetlen korszak sem
teremtette meg az emberiség eiletideáljónak aat
a gyönyörű harmóniáját mint a reformáció kora. A
reformáció a legnagyobb méltóságot ébresztette föl
a lelkekben, mikor azt mondotta az embernek: Ta
az tetem munkatársa vagy. A reformáció tehát elve
tett minden közbenjárót és megteremtette azt as
igazi emberi méltóságot amelynek legnagyobb té-
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evezője az önállóság és a felelősség. A reformáció
a* felelősséget aláhúzta, mikor igy szólt az ember
hez: Te vagy felelős a lelkedért. A reformáció adta
meg a döntő irányítást az államok kialakulásánál
is, mert az egyéniségeket helyezte oda az államok
fundamentumául. Nekünk, magyar protestánsoknak
ie büszkeségünk, hogy nemzeti államunk kialakulá
sánál a történelem által is szankcionált nagy érde
meink vannak. A protestantizmus nevelt és nevel a
prolitikai életre erkölcsi személyeket és nevel a po
litikai erkölcsre és politkiai felelősségre is. A tudo
mányba a reformáció belejegyezte a nevét, mert a
gondolkozás és kutatás szabadságát egy hatalmas
tételbe egybefoglalta. A lelkiismereti szabadságából
születtek meg a legszentebb emberi jogok. A lelkiismereti szabadság azonban nem jelent szabadossá
got, kötetlenséget. A reformáció eredményeinek két
fontos tétele van, az egyik a lélek reformálása, a
másik a társadalomnak, a közéletnek a protestáns
szellemimmel való megifjitása és átalakítása.
— A protestantizmus ünnepével a magyar his
tória a magyar nemzetnek azt üzeni, hogy a törté
nelmi bizonyságok szerint a protestáns egyház nem
destruktiv, hanem konstruktiv. (Hosszantartó, lelkes
éljenzés és taps.) A protestantizmusnak áldása s
nem átka volt a nemzetre. (Nagy taps.) Egyidejűén
a protestáns egyházakhoz is üzen a reformáció ün
nepe és pedig először azt: „Ne engedjék a protes
tánsok, hogy a protestantizmusból elvesszék a lelki
lényeg, mert ezáltal kulturmozgalommá lesz csupán
és elveszti erőtadó tulajdonságait“. A második üze
net igy szól: „Találjátok meg egymást“. (Nagy taps.)
Egy bölcső ringatott benneteket, protestánsokat,
szükséges tehát, hogy a magyar nemzet mai napjai
ban minden protestáns kéz egymásra találjon. Végül
a. reformáció ünnepe üzen minden protestánsnak is.
„Egyházad vár?> gondoltál-e reá? Mi fűz téged egy
házadhoz? Tradició csupán, amely olyan, mint a por
a ruhán, le is rázhatjuk?“ Öntudatos, bátor, férfias
protestánsokra van ma szükség, akik nem konjunk
túrából, hanem önérzetesen vallják magukat a pro
testáns egyház tagainak. A hit adja meg a keresz
ténység súlyát. Mi megyünk előre a protestantizmus
utján: Hiszünk, imádkozunk, összetartunk és dolgo
zunk. (Percekig tartó, szűnni nem akaró, tomboló
taps és éljenzés.)
Kapi Béla evangélikus püspök lelketrázó be
széde után Szilágyi Dezső szavalta el nagy tetszés
mellett A nagy Kazánfűtő cimü ünnepi ódáját, majd

dr. Ravasz László
református püspök
záróbeszéde következett. Beszéde elején hivatkozott
arra, hogy délelőtt egy iskolában fiatal lánykák előtt
kellett magyaráznia: mi a reformáció. Most meg
ismétli ezt a magyarázatot. Egy kisleány nagyon
szerette az édesanyját, azonban korán árván maradt
a leányka és nem maradt egyéb emléke drága any
jától, csak egy' arckép. Az árva ezt az arcképet sze
rette, ez volt mindene, ez jelentette az édesanyját.
Mikor növekedett az árvaleány, nagy szeretetében
elhatározta, hogy feldíszíti édesanyja arcképét.
Festett neki gyönyörű hajat, rózsás arcot és a fe
jére egy csodálatos diadémot, holott addig az anya
fején az anyai méltóság diadémja csillogott. Bíbort,
bársonyt rakott az árva édesanyja képére, az eredeti
egyszerű fehér ruha helyett. A kép gyönyörű lett.
de már nem hasonlított az igazi édesanyjához. Akkor

jött valaki, aki ismerte életében az anyát és vissza
állította a képet az egyszerűségbe, ahogyan Isten
látta és teremtette azt. Ezt csinálta a reformáció.
Nagyon szép volt a középkori egyház, egy hibája
volt csupán, nem hasonlított az Isten első egyházá
hoz. A reformáció a tisztább vallást, a tisztább ke
reszténységet jelenti. (Taps.) A protestantizmus több
vallás érdekében született. Több hitet, boldogságot
hozott és a hivő lelkek boldogan elpihennek szerető
keblén. A protestantizmus teljes vallás, egész vallás,
teljes Krisztust, egész Krisztust bírni a lelkekben.
Újabban minden rosszat a protestantizmustól szár
maztatnak. Azt mondják, hogy a francia forradalom
is a protestantizmus következménye volt. Kérdi,
miért van az, hogy a tisztán protestáns Angliában
egyetlen forradalom sem lehetett. Két érdekes és
gyönyörű történetet mond el a protestantizmus iga
zának megérzékeltetésére, majd beszédét igy fejezi
be: Magyarország felett a halálharangot meg akar
ják huzni szenvtelen kezek, hogy elpusztuljon a
nemzet. Itt van a protestantizmus, amely inkább vé
res darabokra engedi szaggattatni magát, de a ma
gyar nemzetet elpusztulni nem engedi. (Tomboló lel
kesedés, éljenzés és taps.)“ .
A régi parlamentben az ünnepség a himnusz eléneklésével fejeződött be,
Az utcán rekedtek nagy tömege óriási lelkese
déssel vette tudomásul, hogy az ő számukra külön
ünnepélyt rendeznek a Kálvin-téri templomban. A
tömeg megindulása és a Kálvin-térre vonulása meg
állította a forgalmat, hogy szinültig megtöltse ref.
testvéreink legnagyobb budapesti templomát. —- Itt
a „Te benned bíztunk eleitől fogva“ kezdetű zsoltár
eléneklése után imádkozott a Kálvin-téri gyülekezet
segédlelkésze. Az első szónok Raffay Sándor dr.
püspök volt, ki, bár készületlenül állott a nagy tö
meg elé, örökre felejthetetlen, hatalma^ erejű be
szédben foglalkozott a reformáció örök jelentőségé
vel és annak áldásaival, az életre gyakorolt hatá
saival. Bizonyságot tett főpásztorunk amellett, hogy
nekünk, az ev. népének nemcsak múltúnk van, mely
értékes é3 amely mellett a történetiró objektivitása
nem haladhat el, hanem jelenünk is van, melyet nem
szabad figyelmen kívül hagynia annak, aki Krisztus
diadalát és ennek az országnak feltámadását akarja.
A püspök nagyhatású beszédjét követte dr.
Szabó Sándor, a Bethlen Gábor-Szövetség elnökének,
majd Józan Miklós unitárius esperes, püspöki viká
rius és Kapi Béla p. beszéde, akik nagyjában meg
ismételték a régi országházban már elmondott gon
dolataikat. Az ünnepséget Ravasz László püspök
gyönyörű imája zárta be. Féltiz is elmúlt már,
mikor felhangzott a nemzeti imádság és a hívők
ezrei egy nagy emlékkel, megujitott prot. önérzettel, megerősített hittel és abban a tudatban siettek
a nagy háztengerbe beleszoritott hajlékaik felé, hogy
reájuk szüksége van Istennek és a hazának.

(—x.)

Kozmetikai kezelés
naponta délután 3 órától 6 óráig. Szeplot, pattanást,
mitessert sikeresen elmulasztom.
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Dr. Antal Géza ref. püspök

Uj egyházközség Budapesten

Csakugyan „gondviselésszerüleg“ választatott
meg okt. hó 16-án, mint már említettük, el lenjelöltjé
nek: Czeglédy Sándor győri espereslolkéaznek emel
kedett gondolkozásra valló visszalépésével a dunán
túli ref. egyházkerület püspökévé. Előkelő hollandus
összeköttetései révén a megcsonkult haw javára ki
fejtett eddigi munkásságával is, é3 azzal theol. tanári,
írói és széles látóköri politikai működése mellett kü
lönösen is rászolgált úgy a hazában, mint a hollan
dus külföldön arra, hogy egyhangúlag püspöknak
válasszák. Becsületére válik e választás a Dunántúli
ref. egyházkerületnek s az elismerés a hollandusok
részéről sem fog elmaradni. Hisz széles látókörét, fenkölt egyéniségét, a politikában is éles Ítélőképessé
gét és maradandó értékű hazai és hollandus tanári
és irod. munkásságát s mindmegannyi hűséges szol
gálatát évek óta ismerjük és becsüljük. Született
186t>-ban Tatán. Tanult Pápán, lltrechtben, Tübingában és Berlinben. Bölcsészdoktori oklevelet szerzett
Becsben. 10 évi középiskolai tanárkodása után Pápán
a rendszeres theológia. majd a bölcselet és neveléstudomány tanárának, időközileg egyházkor, főjegyző
nek választották. lí)06-ban a Konvent megbízásából
Amerikában a ref. egyházközségeket látogatta meg és
t-zéleskörü tapasztalatairól .,'Tanulmányok“ cimü mü
vében számolt be. Az 1910. évi országgyűlésre Pápa
városa választotta meg, amelyen igen szép é5 ered
ményes működést fejtett ki. Az összeomlás után 1910
őszén Hollandiába ment az egész nemzet hálájára
méltó propaganda-munkát végzett nagyvárosi elő
adásaival. Neje Opzoomér Adél Madách és Petőfi
holland fordítója. Előzőleg „A harag és a dulás“
vörös idején ő is sokat szenvedett. Hollandiai iro
dalmi működése jutalmául több külföldi társulat tag
jának választotta. Holland újabb bölcselettörténete,
Erűin és Scheffel müveinek fordítása a bécsi holland
követ jelentések kiadása és sok akadémiai beszéde és
értekezése maradandó becsű irodalmi jelenségek. Bi
zonyára sokat várhatunk még tőle hollandus össze
köttetései révén püspöki méltóságában, amelybe okt.
29-én barátja, R évész Kálmán tiszáninneni püspök
iktatta be igen nagy’ ünnepélyességek között, ame
lyeken evang. egyházunk is képviseltette magát. Uj
állásában áldja meg az Isten minden lépését, szavát
és cselekedetét haza és egyház szolgálatában! Sokat
várunk, remélünk és kérünk még tőle! Még nagy
szükség van reá. Ad multos annos! Előre és fölfeléi

A bányai ev. egy’házkerület szopt. hó 25-én tar
tott közgyűlése egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy
a budai egyházközség kelenföldi köréhez tartozó
hívek külön egyházközséggé alakuljanak. Ezt meg
előzőleg a budapesti egyházmegye julius hó 30-án
tartott közgyűlése is egyhangú határozatul adu
jóváhagyását az uj egyházközség megalakulásához,
aminthogy egyhangú lelkesedéssel hozta a budai egy
házközség is a különválásra vonatkozó haUrozaUt.
Minthogy a kerületi közgyűlés végzése ellen a törvé
nyes luitáridőn belül fellebbezést senki nem adott be,
azért a haUrozat immár jogerős. Csak 1918-ban köz
vetlen a forradalom kitörése előtt alakult itt Seholtz
GuszUv budai püspök-lelkész nyugalomba vonulásá
val lelkészi kör. A hat esztendő alatt, ami azóta el
múlt, bebizonyosodott az, hogy’ ennek a különálló
városrésznek, amely a hatalmas Gellért-tömb által
földrajzilag is el van vágva a budai egyházközség
másik részétől, ez a berendezkedés nem felel meg
mert erőit csak akkor fejtheti ki szabadon s hivatá
sának csak akkor felelhet meg, ha teljesen független
s önálló életet élhet Talán ez a belátás bírta csendes
beleegyezésre azokat is, akik az E. A. betűje szerint
jogilag alkalmasnak találták azt, hogy a főváros te
rületén uj egyházközség alakuljon.
A régi egyházközségtől, «amely már most szükebb
haUrok között „budai egyházközség“ néven él to
vább, az Erzsébethid meghosszabbított vonala vá
lasztja el a „kelenföldi egyházközség“-et amelyhez
hozzátartozik az egész Gellérthegy', a Horthy Miklós
ul környéki s a kelenfödli városrészek, valamint a
budafoki tiókegyházközség is, Albertfalva, Budatétény, Nagyatétény', Budaörs s Törökbálint szór
vány helyekkel. S bár a Kelenföld elnevezés aligha
a pogány magyaroknak n Dunán való át-Are/ésétöl
ered. émintahogy az ősrégi regősének tartja), hanem
sokkal inkább a német Kreenfeld. vagy Kreinfold
szóból származik, de azért történelmileg bizonyos,
hogy a halódó V0?110)’*3??3! itt is véres küzdelmet
folytatott a korcsztvénség s hogy' ezt a földet vér
tanuk vére áztatta. Az uj egyházközség történelmi
hivatása az volna, hogy' a Duna mentéről s a fejérmegyei síkságról a főváros felé húzódó népáradatból
az evangélikus híveket felfogja s őket itt vallásom
gondozásban részesítse. Közvetlen a háború előtt,
amikor egy délutáni szemlélődé« közben száz épülő
házat lehetett itten megszámlálni, úgy látszott,
mintha 20—25 esztendő múltán itt alakulna ki Ma
gyarország egyik legnagyobb evangélikus gyüleke
zete. Szinte boszorkányos gyorsasággal épültek itt
a hatalmas bérpaloták s amerikai méretekben növe
kedett a lakosság száma is. A római katlionkus ogyliáz hamar felismerte azt a határtalan fejlődési lehe
tőséget, aminek az arányai itt már olyan felöltő mé
retekben bontakoztak ki. Megelőzte az államot s ma
gát a székesfővárost is, mert ezek még csak tervez
gették ide közintézményeiket, amikor a katholikuegyház Szt. Imre-Kollegiumát itt már megépítette.
iskolákat s kápolnákat épített és süriin behálózta c
területet a különféle szerzetes rendek rendházaival.
Ez utóbbiak itt most is egyre sokasodnak, telkeket
s hazakat vásárolnak. Legutóbb is a székesfőváros,
mint patronus megépítette a Villányí-uton ?. róni.
kath. templomot és plébánia épületet, de mintha ez
még nem volna elegendő, ide tervezik a cisztercita rend rendházát és hatalmas templomát is. A mi evan-
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IANGSTER JÓZSEF es FIA}
orgona és harmóniumgyár Rt j
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Készít uj orgonákat es harmó- •
niumokat a legtökéletesebb rend- 2
szerben. Elvállalja orgonák át- •
építését légnyomatu csőrendszer- •
rel, teljes javításokat, tisztitá- •
sokat és hangolásokat.
*

•

Uj homlokzatsipokat a leg -;
rövid ebb idő alatt k észít.;
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gélikus egyetemes egyházunk pedig legutóbbi időkig
jóformán semmit sem gondolt az itteni evangélikusság sorsával. A kelenföldi hívek ma is még a Horthy
Miklós úti községi iskola tornatermében tartják isten
tiszteletüket s összejöveteleiket s az egész vidéken
egy talpalatnyi területet sem mondhatnak a maguk
énak. Több mint egy évtizede hasztalan kopogtattak
a székesfővárosnál, telket mai napig sem tudtak
kapni. Hiába jártak közbe egyházunk vezetői:
Scholtz Gusztáv és dr. Raffay Sándor püspökök, sőt
utoljára báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő is, hiába vannak az ügynek lelkes támogatói
magán a városházán is, érthetetlen okokból a telekadományozás ügye a fővárosi adminisztrációban vala
hogy mindig elakad. Ugyanaz a főváros, amely tem
plomokat építtet s a pesti oldalon egyre-másra tel
keket adományoz, a kelenföldi evangélikusokat évről-étvre uj meg uj Ígéretekkel csititgátja. A város
építő hivatal mindig más és más megoldási lehető
ségeket csillogtat fel, amikről, mikor a kelenföldiek
valóra váltásukat kérik, kiderül, hogy csak elodá
zásra alkalmas Ígérgetések voltak. Pedig végtelen
szomorú volna az, ha az építkezés várható fellendü
lése s a népességnek evvel együtt járó növekedése
az itteni evangélikus egyházat még templom nélkül
találná. A Duna jobb partján a budai Vártól egész
Székesfehérvárig nincsen evangélikus templom s ép
ezert a kelenföldi templomnak egyetemes egyházunk
szempontjából is nagy jelentősége volna. Az is bizo
nyos, hogy a Kelenföldön a templomépités tisztán
telek-kérdés; egyrészt azért, mert megigért nagyobb
adományok ehhez a föltételhez vannak kötve, más
részt pedig azért is, mert a Kelenföld ma bizonyára
Magyarországnak egyik legjobban adakozó gyüleke
zete. Egyébként is virágzó egyházi élet van a szinte
elviselhetetlenül nyomasztó körülmények között is
Kelenföldön. A templom nélkül való nyáj hiven öszszetart; a gyakori vallásos estélyek és ünnepélyek
igen látogatottak; a „Nőegylet“ jól megszervezve,
céltudatos egyházépitő munkát fejt ki s meglepő
eredményesen működik a kicsiny „Leányegyesület“
is. Pedig az egyesületek is megfelelő helyiség hijján,
nagy nenézsógekkel küzködnek. Most, mikor uj szer
vezkedés s önálló berendezkedés küszöbén áll az
egyházközség, újra éled a bizalom is a kelenföldiek
szivében. Remélik, hogy azok, akik most a hívek bi
zalmából az uj egyházközség élére kerülnek, kemény
energiával veszik majd kézbe azokat az alapvető
feladatokat, amiknek megoldása eddig nem sikerült,
s bíznak abban is, hogy tehetős és előkelő hiveinfcnek figyelme országszerte ráirányul arra a küzde
lemre, amit a kelenföldi evangélikusok intézményeik
kiépítéséért oly szívós kitartással folytatnak. Szívből
kívánj ük*, hogy az uj egyházközség szebb jövendő
nek induljon, s hogy a kelenföldiek reményei Isten
dicsőségére valóra váljanak.

AUGUSZT

KÁROLY

Toronyóragyár

BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirályné-nt 51.
Yállal uj toronyórákészitést,
valamint javítások at szak
szerűen, lelkiismeretesen ó*
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jó
karban tartása mérsékelt díja
zás mellett,
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Vidovszky Béla képkiáilitása Békéscsabán
Az Evangélikusok Lapja hasábjain helyet ké
rünk Vidovszky Béla számára. Helyet kérünk, hogy
ev. társadalmunk figyelmét fölhívjuk erre a kiváló
ev. magyar festőművészre s a mi legújabb értékeink
közé iktassuk őt.
S Vidovszky Béla méltán megérdemli, hogy a
mi társadalmunk meleg szeretetébe fogadja. Kevés
olyan festőművészünk van, akinek élete és művé
szete oly gyönyörű összhangba olvadna, mint az övé.
S ha ez összhang lelki rugóit keressük, nem feled
kezhetünk meg puritán egyszerűségéről, nemes sze
rénységéről. Hányszor élte át az igazi műalkotás
nyomában járó sikernek az önértékelést- magasra
röpítő pillanatait s maradt, aki volt: a babért hom
lokán a szerénységnek láthatatlanná tevő süvegével
fedte el. És szerénységéhez gyönyörűen illeszkedik
lelki finomsága, mely idealizmusát táplálja s a min
dennapi élet porától, sarától, fojtó gőzétől táv cd
álló külön világába vonja őt, hol a szép kultusza
otthonos. S e finomság jellemzi művészetét is és kü
lönösen kisebb képeiben ragyog föl jellemző erővel
s teszi végtelenül bájossá azokat. Finom lelke az
érzelmek közül is különösen azokhoz vonzódik,
amelyek az említettem összhangot szolgálják. Lelké
nek s egyúttal művészetének egyik alapeleme ilyen
érzelem: a szeretet. Megnyilatkozik az gyermeki szeretetében s amaz értékes müveiben, amelyeket,
sugallt; megnyilatkozik az Alföld s általában a ma
gyar föld és élet szeretetében, amelyek művészeté
nek kiapadhatatlan forrásai; megnyilatkozik termé
szetszeretetében, amelynek ö annyi szép órát köszön
het s mi annyi értékes alkotást.
A művész élete és művészete között uralkodó
összhang nemcsak tárgyválasztásán tetszik meg,
alkotására is ráleheli vonásait. Szereti a finom tár
gyakat s e finomság ott ragyon vonalaiban, rajzá
ban, színeiben egyaránt. Szereti a magyar tájat és
életet s e szeretet összeolvadva lelke sajátos magyar
ságával, a tisztánlátás nagy adományával ajándé
kozza meg őt. E tisztánlátás viszont egyfelől a köz
vetlenség friss hangulatával árasztja el képeit, ame
lyek épen ez okból távol állanak minden mesterkéltségtől, másrészt kitűnő megfigyelővé avatja,
mint arcképeinek kifejező ereje bizonyítja. S e tulaj
donságában kell keresnünk azt a határozottságot is,
amely annyira jellemző képeire s csak igazi művész
nek lehet elidegeníthetetlen sajátja.
Vidovszky művészete, amely az életképben, a
tájképben s az interieurben tetőzik, elérte az abszo
lút érték határát. E tény felismerése vezette csabai
tisztelőit a kiállítás eszméjének megvalósitására. A
kiállítás megnyitása nemcsak a város kulturális ün
nepévé vált, a művész ünneplésévé is kiszélesedett.
Elsőnek dr. Rell Lajos főgimn. igazgató szólt a ki
állítást rendező főgimnázium s Aurora-kör nevében
s jellemezte Vidovszky művészetéit; dr. Kovacsics
Dezső főispán találó vonásokkal ecsetelte a művész
pályafutását s megnyitotta a kiállítást; dr. Berthóty
István polgármester a város közönsége nevében üd
vözölte őt. A tiszteletére összegyűlt nagyszámú kö
zönség meleg elismeréssel adózott a művésznek s
gyönyörködött a szebbnél szebb képekben.
Vidovszky Béla csabai ev. főgimnáziumunknak
derék tanítványa, osztály- és lakótársa volt a világ
háború legnagyobb magyar költőjének, Gyóni Gé
zának. A két művészi lélek együtt szőtte egykor a
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jövő szép ábrándjait. Gyónit tragikus hőssé avatta
a véres zivatar s költészete gyönyörű torzóvá lett;
Yidovszkyt, bár szintén katona »»olt, megkímélte,
megmentette számunkra. Bár elérte az abszolút érték
határát pályája egyre emelkedik s nemzetünk még
igen sokat várhat, e nemes összhangot lehelő, alkotó
magyar lélek művészetétől.
Dr. ReU Lajos.
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Felekezetiség, nemzetiség
és áliamhiiség a Felvidéken
A Pesthy Pál igazságügyminiszter nyilatkoza
tában említett evangédikus tótok haza faágával szem
ben Pezenhoffer Antii a jezsuita Magyar Kultúra ha
sábjain jónak látta a bányai evangélikus püspöki
jelentést kijátszani, mely megemlékezik azokról az
evangélikus papokról, akik az összeomlás idején a
Felvidéken hazaíiatlanul viselkedtek. Minthogy katholikus részről háuytorgatja ezt fel, a protestáns
„szinte pathologikus önérzettel“ szemben, könnyen
azt a látszatot kelti, sőt tapasztalásból tudom, hogy
azt a következményt vonták is le belőle, mintha
katholikus részről nem volna ugyancsak oly „nagu
rész<(, (mert Pezenhoffer kijelenti, hogy a nagy rész
ié vetette a súlyt) bevallani való. Nemzetiségi kér
désben közvéleményünk annyira tájékozatlan, fele
kezeti tekintetben annyi balvélemésnyt terjesztenek
körében, hogy nemzetiséget, államhüséget és vallást
oly káosszá kavar, mely súlyos problémáinkban való
tieztánlátását károsan megzavarja.
Még azt sem fölösleges előrebocsátani, hogy a
Felvidéken, melyet a csehek Szlovenszkónak nevez
tek el, magyarok és németek, akár evangélikusok,
okár katholikusok, együttműködnek azért, ami őket
összeköti s amiről nekünk hallgatni nagyobb bölcseség, mint sokat beszélni. Ha óvatosan mégis beszé
lünk róla, csak azért tesszük, mert evvel is fel akar
juk emelni tiltakozó szavunkat az ellen, hogy innen
vessék közéjük a felekezeti villongások csóváját.
Nem mintha attól félnék, hogy ott az összetartásra
felszáll a vörös kakas, hanem mert bennünk való bi
zalmunkban rendülnek meg.
A felvidéki magyarságot és németséget, akár
protestáns, akár katholikus, innen csak az elismerés
illeti meg. Marad tehát a tótság, melyről beszélhe
tünk.
Van-e oly tájékozatlan ember, aki el tudja
hinni, hogy a tótság politikai viselkedése vallások
szerint tagozódik? Ha valaki egyszerűen azt hiszi,
hogy a katolikus tótok, szemben az evangélikusok
kal, a magyar nemzeti állam ideáljának eszmeköré
ben mozognak, akkor nagyon nyugodt álmai lehet
nek. Csak egy pillantást kell vetnie a statisztikára,
melyre Pezenhoffer oly szívesen hivatkozik. Cseh
megszállás alatt 2,113.000 róm. kath. és csak 397.000
evangélikus van, tót anyanyelvű pedig 1,702.000.
Nem tudom megmondani, hogy az evangélikusok kö
zül mennyi a tót anyanyelvű, minthogy azonban
nagy részük magyar és néanet, mindössze is arány
lag kevesen vannak és összesen teszik a tótság egy
negyedrészét, egy tekintetre is látható, hogy a tótok
túlnyomó része római katholikus. Csonka-Magyarország evangélikusainak nemzetisége Buday László
szerint kétharmadrészben magyar, egyötödében tót
és 13%-ában német. Buday László (A megcsonkított
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Magyarország, a Magyar Tud. Akadémia által Lóvaydijával kitüntetett mü) azt mondja: „Súlyos veszte
ségünk a felvidéki ágostai lakosság, mely magyar
iskoláiban századokon osztotta szét a kultúra Idncseit.“ (32. 1.)
De miért is Irányítanák a tót politikát Magyaror
szághoz és Csehországhoz való vonatkozásában fele
kezeti szempontok? Az evangélikus és katolikus val
lás lényegéiben, magyarországi történetében semmi
sincs, ami ezt indokolná. A protestantizmus kedve
zett a nemzeti eszmének, nemzeti érzésnek, de a fel
buzduló magyar nemzeti érzés magával ragadott
6zámtilafl protestáns nem-magyart is, minek élő tör
téneti bizonyítéka különösen az evangélikusok köré
ben az a sok német és tót vezetéknév, melyeknek vi
selője odaát és ideát magyar érzésű. A protestantizmus
erősen magyarosított az országban, mint magyarosí
tott a katolicizmus éw minden eszme, mely nagyobb
tömegeket megmozgatott. Minden nyomorúságunk
ban vigasztaló tudat és jövőnknek záloga. De a nem
zeti eszme nem csak magyarosított, hanem a nem
zeti öntudatot természetszerűleg fölébresztetto sok
tótban is.
Hibáztunk, ha rossz néven vettük tőlük s csak
ott volt igazunk ahol a ucmzeti eszmo ellentétben
állott az államhüséggel. Pedig de sokat intett ben
nünket Széchenyi, hogy ne kívánjuk a némettől, tót
tól, hogy „abból magát klvetkeztesse — nemzetiségébül — miből a kivetkezőt mi, ha vérünk által tör
ténnék, vagy johban mondva történik, mert hiäzen
még most is mindennap történik, a lehető leggya
lázatosabb tettnek hirdetjük“. (Kelet Népe). Nem azt
jeJenti ez, hogy Széchenyi nein óhajtotta a magya
rosodást, csak nem azt tartotta a magyarosodás ut
jának, hogy ostorozzuk a más nemzetiségét ő erő
szakot alkalmazzunk vele szemben. „Várjunk vala
mit az időtül is“ — tanácsolja. Hogy pedig az idő
mit tett mutatják a következő számadatok. A török
bábomban a magyarság annyira megfogyatkozott
hogy, Horvátországot nem számítva, 1787-ben
2,322.000 magyar állott szemben 5,681.000 nemzeti
ségivel, tehát 29% 71%-kal! A Bach-korszakban
1850-ben, tehát éppenséggel nem magyar-barát nép
számlálás már 5 millió magyar és 6 millió 300.000
nem-magyart talált. Vagyis föltételezve, hogy’ a ma
gyarság és a nemzetiségek egyenlően szaporodtak, a
magyarság 63 év alatt 1 millió 700.000 nem-magyart
olvasztott be. A magyarság azonban még akkor is
számbeli kisebbség volt. Evvel szemben 1910-ben már
9.944.627. vagyis 54.4% volt a magyarság 8,319.906,
azaz 45.6% nemzetiségi mellett, mi igen nagymérvű
beolvasztó erőről tesz bizonyságot.
A felbuzdult nemzetiség idején kevés ember
láthatja be, hogy pl. egyr Conversationslexicont az
összes magyarországi nyelveken megírni, erőpazar
lás, tudományos színvonalon megtartani képtelenség
s hogy a magyar műveltségen mint összekötő kap
cson dolgozni mindnyájunknak érdeke. A cseh kul
túra pedig amellett, hogy alacsonyabb a magyar
nál, a tótnak sem nyelvi, sem kulturális önállóságot
nem jelent. A tót meg a cseh nem értik meg egy
más nyelvét és nem puszta tréfa egy felvidéki lap
nak a b'/detése, melyben egy magyar hölgy ajánlko
zik, 1' gy egy csehet német nyelven tó t nyelvre hajlandó tanitajii. A tót kulturális önállóságot pedig
veszélyezteti a cseh. mert a maga nyelvét tolja a tót
alá.
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Vagy talán úgy gondolná valaki, hogy a ka
tolikus egyház szervezeténél fogva többet tehetett
a magyarságért, mint az evangélikus? Többet, mert
egyházközségeinek nincs autonómiájuk s a magyar
államhatalomtól függő egyházi főfunkcionáriusai a
nemzeti érdekeket is jobban meg tudták védeni?
A nemzetiségi érzés azonban az államhatalmon és
egyház tekintélyén kivtil esik s ha tapintattal sok
sikert lehet is elérni, mégis, a politikai fordulattal
a katolikus papok nagyrésze (ezen van a mi hang
súlyaink is!) sietett tót nemzeti érzéséről bizonyságot
tenni és a magyar államhoz való hűségét is meg
tagadni. Persze itt is csak tót eredetűek nagy részé
ről van szó.
De ha megengedjük, hogy a katolikus egyházszervezet előny volt a magyarság # szempontjából,
akkor meg most azt kell konstatálnunk, hogy odaát
ma épp oly hátrány, mikor az államhatalom a csehek
kezében van. A pápa a békeszerződések teremtette
politikai helyzetet elfogadta: katolikus és nem ma
gyar érdekeket szolgál. A politikai hatalom elűzte
a magyar katolikus püspököket, tanitószerzeteket,
apáoákat, ahol csak tehette. Ez állapotokkal szem
ben a protestáns egyházközségek az autonómián
elkövetett minden erőszakosság ellenére is szerve
zetüknél fogva jobb helyzetben vannak s többet
menthetnek meg.
Talán azt hiszi valaki, hogy egy „szlovenszkói“
püspöki udvarban ma magyar szót hall? S a hata
lomhoz jutott katolikus papok pedig folytatják a
maguk hatáskörében azt, amiért ők odakerültek.
A nemzetiségi kérdés a vezető az utódállamok
ban s nem a felekezeti. Eötvös mondotta, hogy a nem
zeti törekvések célja csak valamennyi létező állam
feloszlása által érethetik el. Az ántánt a nemzeti esz
mét állambontó végletes alakjában dobta a közép
hatalmak népei közé és elérte célját. *) Francia kato
likusok és angol protestánsok győztek magyar és
német katolikusokon és protestánsokon. Felekezeti
szempontok itt sem játszottak szerepet, — sajnos, —
vallásosak sem. Aki a háború és a békekötések tör
ténetébe felekezeti szempontokat csempész bele, az
csak növeli azt a zavart, melyből a mi jövőnknek
kell kitisztulni.
Ha népszavazásra került volna a sor, a tótok
tulnyomó többsége annak idején felekezeti különb
ség nélkül is mellettünk szavazott volna. A győző
államok tudták, miért nem engedik meg a plebiscitumot és Csehországgal együtt számítottak az 'erő
szak teremtette helyzetben az idea nélküli érdekhajhászatra, melyet korunk „konjunktúra“ néven nevez.
A tótok viselkedése legnagyobbrészt csakugyan a
konjunktúra jegyében áll s ma ebben a fegyverrel
kavart európai káoszban sokszor mi is megadhatjuk
a felmentést. Csakhogy a konjunktúra változó va
lami. Nem változik azonban a Kárpátok-koszoruzta
Duna-Tisza medencéje, mely földrajzi és gazdasági
egységet jelent. Amig a Vág, Nyitra, Garam és
Ipoly a Dunába folyik, Budapest felé és nem Prága
felé fordul a tót érdeklődés s a magyar Alföldet ke
resi a szemével, még ha a fegyverek Prága felé szó
lítják is. Nem változik az a közös történelem, mely
*) De nem a nemzetiségi eszme érte el a célját, mert
Ósdi-Szlovák ia 13 millió lakosságából csak 7 millió a
szláv (ök ugyan 8 milliót mutatnak ki!) s 6 millió a ma
gyar és német.
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ezer év óta összeköt s Írják bár meg hazug módon
s tanultassák bár be 3zajkó módjára, az ezer év óta
kialakult közös gondolkodás beszédesebb lesz ö a
telkekből ki nem törölhető marad. A cseh idegenül
jár a tótok között. A mi bennünket itt elsősorban
érdekel: vallási kapcsaik sem erősek. Az evangélikus
tótok nem vonzódnak a katolikus csehekhez, s velük
együtt a katolikus tótokat is elriasztja a osehektől
ezeknek a magyar felfogástól , teljesen elütő vallási
nézteik, melyek közel állanak a vallástalansághoz.
A tótokat sok egyéb, nideg zuhanyként ható
körülmény kijózanitotta első mámorukból és mi is
a történelemnek elég iskoláját jártuk azóta. Máris
van barátunk volt ellenségeink között, hát csak azok
kal nem békélnéínk meg, akikkel ezer évig együtt él
tünk? De nem is a nagyobb rész volt, mely tőlünk el
akart szakadni, sőt C3ak törpe kisebbség kereste
eleinte az ántánt-konjunkturát. S hibáztunk mi is,
amikor a rosszul értelmezett nemzeti állam fogalmá
ból kiindulva, magunk is csak azokat tekintettük
nemzetiségieknek és nemzetiségi politikusoknak, kik
nek szeparációs törekvéseik voltak s nem azokat
is, akik az asszimiláció híveinek vallották magukat.
Jobban mondva ezek is inkább fajmagyaroknak
akartak látszani s a magyarság azoknak akarta őket
látni, ahelyett, hogy mint az asszimiláció hívei a
saját berkeikben küzdöttek volna eszméikért s a
magyarság ebben ismerte volna fel a maga érdekét.
A sovinizmus vallási térre is átcsapott és Er
délyben görög-keleti, sőt görög-katholikus vallásu
magyarok is áttértek más vallásra (az utóbbiak néha
kerülővel róm. katholikus vallásra), csakhogy olá
hoknak ne tartsák őket, ahelyett holy saját hitsorsosaik körében képviselték volna a magyar gondola
tot. Az oláhok ekkép nagyrészt vallásilag is elszi
getelődtek, mi csak növelte az ellentéteket. A tótok
nál a vallás kapcsolatot talál a magyar katolikusok
kal és evangélikusokkal egyaránt, minek csak örül
nünk kell. E részben sokkal többet tehetünk, mint
a reformátusok, mert a református vallás hazánkban
jóformán csak a magyarsággal forrott össze.
Sokban tévedtünk, sokat kell tanulnunk. Min
den kérdésben nem lehetünk egy véleményen, pár
toknak is kell lenniök, de soha semmit sem szabad
tennünk, ami azt az egységet kezdi ki, mely az
integer Magyarország megteremtéséhez szükséges.
Annak az egységnek egyik feltétele pedig a feleke
zetek kölcsönös mebeosülése: a felekezeti béke. A
felekezeti béke meg magában foglalja azt, hogy a fe
lekezetek egymás területéből nem akarnak hódítani.
Katolikus egyházi körök mondjanak le tehát a ka
tolikus restaurációs törekvésekről, melyeknek sike
rük úgy sem lehet, káros következményük annál
több. Jól meg kellene gondolniok azt is, hogy kato
likus országokban, hol a protestantizmus mérséklő
ereje nem érvényesül, a kormányzás terén vissza
hatáskép oly végletes irányok kapnak lábra, melyek
éppenségel nem kívánatosak. A legműveltebb kato
likus országok, Franciaország és Olaszország kerül
tek a legélesebb ellentétbe nemcsak a pápasággal,
hanem magával a katolicizmussal, sőt a vallással is,
melynek tanítását az iskolákból száműzték. Cseh
ország a nyomukba lép és a hitoktatást nem tette
kötelezővé,. Az iskolai igazgatóhoz beadott Írásbeli
kérelemre mindenki megkapja a hittan tanulása alól
való felmentést s ezt a rendelkezést a Csehország
által elszakított magyar területekre is rákényszeritette. Evvel szemben azokban az országokban, me-
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vekben a protestantizmus mérsékli a végletes katoikua irányok uralomrajutását, mint Magyarországon
e Németországban, az ellenkező végleteknek nine5»
aÚtja.
Caüggedésre nincs okunk, de az is bizonyos,
lOgy Magyarország kiegészülését ölbetett-kezü fataizmusaal, egyszerűen mechanikai erőkbe vetett hit
el várni nem szabad, hanem jövőnk elsősorban
zoktól az aktiv történeti erőktől függ, melyek nem
«ak a múltban működtek, hanem most is duzzadnak
»ennünk. Ha azonban felekezeti harcokban egymás
ilen fordítjuk erőnket, akkor nem segíthet rajtunk
naga a nagy természet, a Kárpátok, a Duna-Tisza,
íz amit Isten alkotott és cseh, oláh, szerb el nem
■onthatott, de a magunk hasznára nem tudtunk forlitani.
—y.

EGYHÁZI ÉLET.
A legnagyobb nélkülözés a legnagyobb kitartás a
cgtragikusabb sors lemondás az ifjúság Örömeiről. —
íz az osztályrésze a mai egyetemi ifjúságnak. Hideg
7 -oba és könyvtele őség s a nélkülözés eddigi ezer gondja
nőst megsokszorozódott, most a szanálás ajándékaként
>gy olyan terhet raktak ezekre az ugvia roskadozó válakra, melyet elbírni segítség nélkül képtelen. Másf>l
nillió koiona tandíjat kellett fizetni a beiratkozáskor s
igyanilv magasak — már az aranyparitáson felül állavak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak is. Az állam az
>dd:gi szokásától eltérően, egy fillérrel sem támogatja a
nensákat, megszűntek az eddigi mensasegélyek, kiapadt
óin den forrás, mi eddig támaszul és segítségül szolgált
szoknak, kik erre rászorultak; ilyen körülmények közt
i hallgatóság negyedrésze legalább a legborzasztóbb uuraerus ciausus miatt kénytelen lesz tanulmányait abba
hagyni, esetleg befizetett tandíját »« elveszti, mert nem
tudja fizetni a magas laboratóriumi, meoaai dijakat,
mert nem tud a bét kilométerre levő sasadi Horthykollcgiu'ubol bejárni a uiagae villamosbérlet-dij miatt.
Elzár gond és ezer nehézség a mai diák élete s száz
szorosán az a mi ev. egyetemi hallgatóinké, « ha azt
akarjuk, hogy egyházához ragaszkodó, annak később hű
szolgákén* dolgozó, önérzetes és öntudatos evangé
likus társadalmunk legyen, segítsük meg ezt az Ígéretes
jövőt a mában, segítsük meg abban a hitben, hogy százannyit fog visszafizetni, mint ama Jézus szerinti talen
tum.
Pro juventute evangeJica — mindenki tud nélkülözni
néhány koronát 6 az egybegyült összeg — laboratóriumi
ós mensadij kiűzetésével — sok-sok diák válláról vesz
majd le súlyos keresztet!
Szives adományok az Országos Luther Szövetség cí
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztáros. Egye
sült Budapesti Főv. Takarékpénztár utján.
Báró Karú Albert,

az Óra. Luther Szöv. elnöke.
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A szegedi evang. Egyházközség, az Evang. Luther
Szövetség és az Egyetemi Luther Szövetség október
31-én délután 5 órakor „Roformáció Emlékünnepélyt“
tartott az evang. tomplomban. Az ünneplő közönség zsú
folásig megtöltötte a templomot, áhítattal áldozott Luther
nagy szellemének s a nagy' lelki újjászületés emlékének.
Az ünnepély műsora a következő volt: A m. kir. honvédzenekar Fiohtner Sándor karnagy vezetésével „Erős vár
a mi lMenünk“-et adta elő. amely útin Zéman Zoltán
százados-lelkész költői szavakkal megnyitotta az ünne
pélyt. Ezután az evang. férfikar „Az Ur az én kőszik
lám“ c. karéneket énekelte el Fichtner Sándor vezény
lete mellett, majd Dózsa Martba egyetemi ballgatónö sza
valata következőét. Kartmann Elza szólóéneke után
Kengyel János tanár magos számyolásu. gyűjtőszava
ünnepi beszédet mondott Ezután Fiedler Valter oellomüvész violinrellon művészi szépségű darabot adott elő,
majd az ifjúsági énekkar szép éneke után Parasz kay
Gyula joghallgató, az ..Egyetemi Luther-Szöv.“ elnöke,
szavalt. Kartmann Elza énekelt megint, majd Pctró Ele*
hitoktató-lelkész imával zárta bo a szép ünnepélyt. Az
eiYia^. férfikor végül a „Magyar gályarahok énekét“ adta
elő.

A Reformáció 407. évfordulója Budapesten. A deáktéri egyházközségben délelőtt 9 órakor kezdődött az Unnépségek rendje az ifjúsági istentisztelettel, melyen
Gaudi László valláetanár prédikált. A 10 árakor kezdő
dött katonai istentiszteleten *Szabó Gábor tátx>ri lelkész
hirdette az igét. 11 órakor volt a gyülekezet istentkatelete, amelyen zsúfolt sorok előtt dr. Raffay Sándor
püspök prédikált. Délután 6 órakor a Luthe r-Siövétség
tartotta szokásos emlék ünnepélyét. Ezen az ünnepi be
szédet lapunk főszerkesztője mondotta. Az ünnepség
fényét emelte a „Lutheráuia“ vegyeskor két éneke és Zalánfy Aladár zeneakadémiai tanár hannóniumjátóka. Úgy
a délelőtti iftentlszteleten, mint a délutáni ünnepélyen u
közönség oly nagy számban jelent meg, hogy a templom
nem tudta befogadni őket. Százakra ment azok .száma,
akik a templom előtti téren szorongtak türelmesen.
A fasori templomban délelőtt 10 órakor Kömény L.
igazgató-lelkész prédikált. Ö volt a szónoka a déiután
6 órakor tartott Luther-Szövetségi ünnepségnek is, ame
lyen Késmúr.szky L. segédlelkész imádkozott, Adám
Vilma és Biri Lajos szavalt. Az ünnepséget a fasori
Luther-Szüvetség közgyűlése követte.
Telt imaházakban prédikált Kelenföldön Szüte Gá
bor- lelkész, Óbudán Mohr Henrik lelkész, az Angyalföl
dön Rimár vailáafcanár, az üllői-utón Algöver vallástanár,
Kőbányán Majba V. lelkész. A várbeli egyházban délelőtt
dr. Varsányi M. lelkész prédikált a gyülekezetnek, Gaál
József vallástanár az ifjúságnak. — A budai várbeli
Luther-Szövétség délután fél G órakor tartotta „nagy
ünnepélyét“, melynek ünnepi szónoka: Pesthy Pál,
m. kir. igazságügy-miniszter volt. Ezen szerepelt még
énekszámokkal: a budai Lmher-Szövetség énekkara,
Szentruihálvi Tibor, a m. kir. üpeiaiház tagja, Sz. Szalay
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Hona, a m. kir. Öperaház tagja. Orgonája játszott: Mikus
Csák István, hegedűn: Franzcn Leo, cellón: Dr. Schil
ling Aladár, hegedűn: Dullien Klári hegedümüvésznő.
Szavalt Thurzóné Szakács Erzsébet, a kolozsvári Nem
zeti Színház volt művésznője. A m. kir. postászenekar toronyzenéjével fejeződött be az ünnepély.
A néhai „Alkotmány“ örököse, az „Uj Nemzedék“
állitja a következőket: „A kálvinista Debrecen lakossága
körében nagy feltűnést keltett, hogy az amerikai refor
mátus magyarság Baltazár Dezső második amerikai útja
alkalmával rendkívül felháborodott hangon foglalkozik a
püspök személyével. Ez az ellenséges fogadtatás nemcsak
a debreceni református egyház várakozásának anyagi ku
darcát jelenti, hanem Baltazár világi és egyházpolitika;
törekvéseit is sulyorsan megbélyegzi. Az Amerikai Magyar
Reformátusok Lapja különösen október 4-ik.í számában
mond -éles kritikát Baltazár látogatásáról].
— A püspök ur — irja — két évvel ezelőtt is itt járt
közölttünk. Jövetele akkor is vegyes érzelmeket váltott
ki belőlünk. Voltunk, akik megjelenésétől a háborgó ke
délyek megnyugtatását vártuk és voltak, akik nem biz
tak abban, hogy ez a várakozás valóra fog válni. Nekik
volt igazuk.
Az amerikai reformátusok főképen azt róják Baltazár
terhére, hogy az amerikai episzkopális egyházzal fogott
kezet, ahelyett, hogy szorosabbra fűzte volna a kapcsokat
az amerikai és a magyarországi református egyház között.
— Ahol Amerikában — mondja a lap — a Reformed
Church ellen cselekvőén küzdenek ős vele szemben ellenegyházat szerveznek: az ellenmunka hazulról érkezett
szervezői egytől-egyig Baltazár nevével, tekintélyével és
írásával lépnek fel. Ahol az episzkopálisok bele akarnak
marni a testünkbe, hazulról érkezett munkásuk Baltazár
Dezső levelét lobogtatja. Ha itteni ellenfeleinknek ked
vük szottyan, hogy odahaza rágalmazzanak meg egy
kissé, a Baltazár Dezső lapja az, mely minden percben
rendelkezésükre áll. Ha gúnyolódni kell felettünk, ugyan
csak az ő lapja az, amely készséggel használja a gúnyoló
dás fegyverét . . . Baltazár Dezső tevékenyen közremű
ködött az otthoni közvélemény megtévesztésében.
Az amerikai magyarok megsemmisítő bírálata való
színűvé teszi, hogy Baltazár Dezső további szereplése
Amerikában legfeljebb a zsinagógákra fog szorítkozni.“
Miután valószínű, hogy az „Amerikai Magyar Refor
mátusok I>apja“ írása mögött személyi okokat kell ke
resni, az „Uj Nemzedék“ által olyan készségesen leközölt
debreceni hirt csak fentartással higyjük el, de azzal,
hogy Baltazár Dezső püspököt már eddig is szívesen
fogadták magyar véreink. Csak itthon szeretnék őt a
zsinagógákra szoritkoztatni azok, akik nemcsak a ma
gyarságot, de az evangéliumot is maguknak akarják ki
sajátítani.
A Deáktéri Luther Szövetség november 7-én kezdte
meg téli vallásos estélyeinek sorozatát. Az első előadó
dr. Raffay Sándor püspök volt, aki Luther hatása a val
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lásosságra címen beszélt. Következő számunkban vissza
kérünk erre az előadásra. November 14-iki előadásának
címe: Luther hatása az erkölcsiségre. Ezen vallásos esté
lyekre beléptidij nincs.
A szepesi diákotthon felavatása. Lefolyt Mária Yaleria-telepi szép, tágas 'és tiszta helyiségében október
26-án. Létesítette nagy buzgósággal 28 egyetemi és fő
iskolai szepesi hallgatók részére a Szepesi Szövetség el
nöke, hívünk Hayde Gy. államtitkár, Kriesch J. tanár és
Ludrovszky S., ugyancsak hívünk, mint a szepesi iparo
sok és kereskedők szövetségének néhai elnöke, kinek
arcképét dr. Walkó R. jónevü orvos hívünk leplezte le a
gölnicbányai szobában. A felavató beszédet dr. Szlávik
Mátyás tartotta folytonos utalással azokra a nagy szel
lemi és vasipari kulturértékekre, amelyek Mátyás király
és II. Rákóczi Ferenc óta ritka természeti kincsekkel bő
velkedő Gölnicbánya város történetéhez máig is fűződ
nek. A megható szép ünnepélyt délután a Deák-téri pol
gári leányiskola dísztermében lefolyt gölnicbányai kulturestély fejezte be, amelyen ,a Ságody 0. zeneszerző által
vezetett szepesi hymnus után a szepesi iparosok és ke
reskedők történetéről Ludrovszky I. negyedszázados el
nöki működésére való különös tekintettel lelkes elő
adást tartott dr. Walkó R., .szavalt dr. Dirner G. nőorvos
s énekelt Szentistvány Juliska. Az Otthon felügyelője
Oszvald tanár. Mit várhatnánk még a Szepesi Szövet
ség és Egyesület együttes működésétől!
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K ia d ja : A LUTH ER-SZÖ VETSE ű .
Megjelenik Julius és augusztus hónapok
kivételével vasárnaponklnt.

Szerketztéiért felelő*:
D r .K I I I C U M N O F F « U S Z T Á l

Ján J e l. Ilv 15.
„E világ országai a mi Urunkéi és az ö K risz
tusáét lettek, aki örökkön örökké uralkodik.*4

Lutheri ig é k
Valaki ellentétet látott Ján. 1, lti és 1. Móz.
32, 3U között, L.lobbi helyen ugyanis azt olvassuk:
„Az Istent senki sem iatta", inig az utóbbi azt
mondja: lá t t a m szinröl-szinre az Istent“.
Luther a kővetkezőkkel válaszolt: Isten or
cája az az ö akarata, iueiy a termoszét szépségé
ben, erejeben, törvényében, az emberek szivoueu
mint szeretet, hit, engedenuessog es lelkusmerei
jeienti ki magaL Aki latja az igaz&agot, a bölcse
seget, a hűseget es kegyeim et, az isten t latja és
szütroi-szinre az, aki elfogadja az igét, a sa sr a mentocnot, a kuiesuk nauiu u at, a sziuuk szereimet
és a üatosagok aitan rendet. LzekOoi könnyű
megállapítani, hogy ki nem huta es latja az istent.
ló3U-ban, az augsburgi birodalmi gyűlésén,
a salzburgi püspök, a pápisták, es a lutheránusok
közt lenetseges m egegyezésnek négy útjáról be
szelt. Az első ut, üogy mi lutheránusok enged
jünk. hrre azt íeieituk, hogy ezt mi nem tehetjük.
A másik ut az, hogy ok, a pápisták engedjenek.
De ezt meg ok találták lehetetlennek. A m eg
egyezés harmadik útja a kiegyezés. Engedjen ez
isy az is. Lz meg azért volt lehetetlen, műit az
igazság csak egyféle lebet. Alku tárgyát nem k é
pezheti. A negyedik az erőszak útja. n zt azonban
ő nem ajánlja, mert az erőszakoskodik, akinek
nincs igaza. — Mi ajánlottunk neki egy ötödiket
is: t. i. a Krisztust. De ez meg neki nem kellett,
A mainzi érseket, Albrecht kardinálist felszó
lította Hoffmann Konrád, hogy a vallási villon 
gásoknak siessen véget vetni, mert különben e l
vész az egyház tekintélye. — Az érsek azzal vá
laszolt, hogy a barátok közti civódás nem olyan
villongás, mely a pápa egyházának árthatna. Ezt
23 évvel azelőtt mondta. Ma persze más vélem é
nyen van, de — hála Istennek — már későn.
Ugyanekkor mesélte el Luther a következő
ket is: a pápának udvari bolondja m egjelent a
kardinálisok közt éppen akkor, mikor ezek a
lutheránusok legkönnyebb kiirtásáról tanácskoz
tak. Egyikük azt ajánlotta, hogy el kell szedni a

Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykoréra
Egyes szám ára: 2 0 aranyfillér.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

legyvereiket: a könyveiket és Írásaikat, elsősor
ban a Szentirást, mert az ebből, különösen a Fái
írásaiból ,*ett idézetek a legveszedelmesebb fegy
vereik. De ez azért nehéz és merész dolog, mert a
ázentirást elkobozni talán még se lehet, — Ekkor
a pápa bolondja bejelentette, hogy ö tudná Fái
erejét hatálytalanítani. Bírják rá a pápát, hogy
Fái apostolt emelje a szentek sorába az aposto
lok sorából. A lutheránusoknak ugyanis az apos
tolok szavai képezik a fegyvereiket, miután szen
teket nem ismernek el! — Nem fogadták meg a
tanácsot s ezért — hála Istennek — nekünk lett
igazunk.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

A d ven t
„Imiiül jfi a királyod*.

r Ä kuu. a v

Ismét hangzik felénk a próféta ezen mon
dása. Nem tudom, hányadszor hallod. De azt tu
dom, hogy érdemes volna már komolyan venned
ezt is, nemcsak azt, amit a tőzsde igér, amit újsá
god ajánl, vagy arait a pártvezéred beszél! Vág}
ha már mindenképen botfülü vagy az olyan han
gok számára, melyek onnan jönnek, ahol az üd
vödön, békességeden az Isten hatalma, szeretete
és irgalma dolgozik, legalább szikla volna az a
te mennyei hangokra kemény szived, hogy ver
néd vissza a hangot, hátha ezzel úgy erősítenéd
megr hogy minden százból egy hallaná meg. Hisz
a mennyben úgyis nagyobb öröm van egy megtérten, mint kilencvenkilenc igazon . . . Demondd,
miért nem akarsz te az az egy százalék lenni, aki
úgy kapja el a próféta figyelmeztetését, mint szá
raz föld a jótékony esöésepp áldását? Mert ma
nem divatos, nem stilszerü, nem érdemes olyanok
közé tartozni, akik irreális dolgok után érdeklőd
nek, mert ezekből nem lehet megélni? . . . Ha azo
kat nézed, akiknek teli van a fiókjuk reális dol
gokkal, p. o. aranyjáradékokkal és egyéb érték
papírokkal és bankókkal, amelyekkel nem lehet
üzleteket kötni most a gazdasági pangás miatt,
embereket láttál, akiknek teli van a házuk és a
szivök — gyötrő gondokkal. Nincs nyugalmuk.
Nincs békességük!
Vagy talán néked is csak az kell, ami hatást
gyakorol a körülötted levő világra? . . . Az opportunitás szent elve ez, melyet — amint láthatod
elég példán — még azok is vallanak, akik kérész
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tét akasztanak, természetesen aranyláncon a nya
jvukba, hogy tetszetősebb legyen az — elvük. —
Mit gondolsz, méltó ez hozzad? Hát Jézusnak
nem volna már hatása e világra? . . . Azt te is tu
dod, hogy volt. Es akárhogy tagadod . is, Lalán
csak azért, mert mások mondjak, ez a Jézus ina
is e világ fölött ragyog. Öntudatlanul 0 a népek
lelkiismerete. Az erkölcs és erkölcsiség még a
bolsevikieknél is tőle tanul. Az 0 szeretete moz
gatja a szociális gondolatokat. A humanitás esz
méi azon a talajon fakadnak, amelyen O dolgozik.
Es tiszta atmoszféra csalt ott van, ahol annak a lé
leknek fuvalma érezhető, amely az 0 golgotája
felől áramlik az emberek közé. Mindez persze —
mondatják veled korunk vezető emberei — nem
individuális hatás. Pedig ma értéke csak annak
van, akiből egyéni hatások kelnek szárnyra! Mert
ez igaz, azért ajánlom ügyelőiedbe a pioíéta mon
dásat: „imhol, a Te királyod jő.“ Nem a börzésé,
nem a miniszteré, nem a kereskedőé, iparosé, ha
nem a Tied!. , .
Próbálkozz meg vele. Ajánlom. Mi legyen 0
néked? Ne öntudatlan, kividről ható erő, hanem
egy megélt, belső, szivedet isteni gondolatokkal
megtöltő hatalom. — egyéniséged titka, rugója.
Viad mindenhová magaddal. Ö vezesse cselekvé
seidet. Ó beszéljen belőled, mikor tárgyalsz, ke
reskedsz, dolgozol, írsz. Mikor bajban vagy, őt
keressed. Mikor gyengeséged tudata lever, beléje
kapaszkodj. Mikor békétlenség gyötör,, nézd végig
életét. Mikor bánatod van, keresd ki bibliádból
azt, amit ő a bánatosaknak mondott. Mikor bűn
kisért, Ö tanácsot ad. Mikor a bűntudat emészt.
0 könnyít a terheden. A gondjaid közé is behív
hatod. Betegágyhoz is fáraszthatod. A temetőbe
is elkísér. A szalonoktól sem idegenkedik. A
kunyhót is elfogadja. A kopott ruhát sem kerüli
el. A bíborról is van mondanivalója.
Próbálkozz meg vele, de Te elsősorban. Ne
törődj azzal, hogy mások erről a próbálkozásról
mit mondanak. Ezen mi világunknak úgyis az a
legnagyobb baja., hogy mások szavain indul el,
amelyek nem a próba sajtója, hanem azon sajtó
alól jutottak ki, amely nem tapasztaltokra, hanem
tervekre, nem élményekre, hanem jelszavakra
épit . . »
Hidd meg: csak egy reális valósággal érdé
mes megpróbálkozni: az Istennel. Ez pedig ez uj
egyházi év küszöbén a Krisztust ajánlja a Te ki
rályodnak. Az ajánlat komoly, mert. komoly az
idő is!
(r.)

AUGUSZT KAROLY
T oronyóragyár

BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirálynó-ut 51.
Vállal uj toronyórakészitést,
valamint javításokat szak
szerűen, lelkiismeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jó
karban tartása mérsékelt dijasás mellett.

P r o te s tá n s unió
Bár a hall ^wittenbergi egyetem és azon Köstlin,
a nagy Luther-tudósnak és Beyschlag, meg Tschakkert, a smalkaldi cikkek és a heidlbergi Káté Bérraaellenes polemikusának hálás tanítványa vagyok,
mégis teljes életemben, a kathedrán és az irodalom
ban a mélyebb értelemben vett protestáns uniónak
hive és követője voltam.
Örömmel láttam tehát az eisenaehi világkonfe
rencián — mai világfelofrdulásunk tán egyetlen pozi
tív eredménye! — a lutheránus egység és egyetemes
ség Radvánszky felügyelőnk által is a minap kellő
képen méltatott szép megnyilatkozását, és ugyan
csak örömmel olvastam, a Prot. Szemle nov. füze
tében Ravasz László ref. püspök 3zép cikkét a
müweni konferenciáról, amelyen a methodista Lunn
áldozatos kezdeményezésére az evangéliumi keresztyénség szolidaritásának, tehát a protestáns uniónak
gondolata és szolgálata került szóba. Szép és ma
gasztos gondolat a mai felfordult világban, és reánk
evangélikusokra nézve nagyon biztató és kitüntető;
hogy ennek a tervezett és manapság felette szüksé
gessé, sőt kényszerűvé vált világprotestantizmusnak
egy luth. főpap, Söderblom npsalai érsek, Raffay és
Gedidy püspöknek jóbarátja, a legjelentősebb alakja
és leglelkesebb mozgatója. Mert az kétségtelen,
hogy a világprotestantizmusnak eddig csakugyan
erősebb volt — mint Ravasz mondja
differenciáló
ereje, mint integrálódó képessége, de másrészt bizo
nyos az is, — amit a MELE gyűlésén Duszik L. is
hangsúlyozott —, hogy a protestantizmus akár a
pápás katholicizmussal, akár az atheizmussal, akár
a zsidósággal szemben egy csomó olyan meggyőző
dést vall, amelyben teljesen egységesnek mondható,
és az is világos, hogy az evangéliumi életigazságok
ban sokkal nagyobb a prot. vallásfelekezetek között
az egység, mintsem a dogmatikai különbség. A mi
közös evangéliumunk, a mi közös kidturprogrammunk, s a történetileg és hittanilag szinte szükség

és kényszerüleg kifejtett dogamatikai és egyéb kü
lönbségek a személyes meggyőződésű keresztyénséget valló protestantizmusban sohasem lehetnek és .ne
is legyenek e közös kulturprogrammot gátló vagv
akadályozó — bennünket —*■ elválasztó vonalak.
Ideje volna egyszer erre már komolyan ráeszmélnünk
— főleg megcsonkult hazánkban, ahol a római katholicizmus in capite et membris a maga tüntető nagy
gyűlésein nekünk a treuga deit felmondotta, s amely
re a minap a reformáció ünnepén szinte pünkösdi
prot. közönség ujjongó örömrivalgása között Kapi
püspök a régi képviselőházban „fest und treu“ ki
jelentette: Csináljuk meg a közös protestáns frontot!
Alea jacta est! A többi az idő, a tapintat, á köíiiltekintő okosság, a bölcsesség, de főleg a gyako
ribb szemétyes találkozás és mindenek előtte és fölötte
a felvilágosító, éltető és fejlesztő szentlétek müve és
dolga a protestantizmusban. Ravasz Lászlóval egyezőleg az én benyomásom és személyes meggyőződé
sem is az, hogy a világprotestantizmusnak ez a szó
ban lévő egysége bár (de csak a szükségesekben!)
dogmatikai és elvi alapozást kíván, mégis egész ki
bontakozását nem annyira a hit, mint — Schleierinacher és Harnach szellemében is — inkább a sze
retet dimenziójában fogja elérni... és továbbmenve.
A világprotestantizmus egysége — bár nehéz —
dogmatikai feladat is, de amennyire nem lehetne
dogmatikai feladat és lehetőség, annyiban szigorúan
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P U sp ö k a v a iá s
Az evangélium egyházainak legfontosabb eselekvéuyei az avatási cselekvények. Ezek által az Isten
szolgálatára szánt dolgok vágj* személyek a közön
séges élet körülményei és viszonyai közül kivétetnek
és magasabb élethivatás szolgálatába állíttatnak.
Innét van, hogy a szertartások dolgában különben
>zándtkosait szegényes evangéliumi egyházak az
avatási szertartások végzésében bizonyos mérsékelt
ünnepélyességre törekszenek. Ha nem dolgokat, ha
nem személyeket állítunk az Isten szolgálatába, ez az
ünnepélyesség természetszerűleg fokozódik. Ez az
oka, hogy a lelkészek avatásánál általában, a maga
sabb egyházi hatóság gyakorlására rendelt szentélyek
hivatali méltósággal való felruházása alkalmával
pedig különösen nagy gonddal készítjük elő az ava
tás ünnepélyes szertartását.
Soltész Elemér protestáns tábori püspök avatá
sánál ennek a gondos előkészítésnek a hiányát ta
pasztaltuk. S ha mégis az ünnepélyesség benyomását
keltette az uj püspök avatása, az csak annak tulaj
donítható, hogy minden egyes funkcionárius komo
lyan és méltósággal végezte teendőjét.
A püspökavatás december 17-én történt d. e. 10
órakor a református konvent székházában. Miért nem
a templomban, annak komoly magyarázatát abban
látszott maga az tij püspök megadni, hogy parochus
nem lévén, a székház nagy tanácskozó terme lesz az
ő hivatalos helyisége. A nem is füthető nagv terem
azonban csak nyári tanácskozásra készült s igy
ilyen ünnepélyes aktusra, melynél a külső és belső
melegségnek találkoznia kell. merőben alkalmatlan.
Az aktus maga száraz és színtelen volt. Ravasz
püspök iktató beszéde a próféták hivatásáról szólt s
egyike volt e kiváló szónok legszebb alkotásainak.
Utána azonban minden átmenet nélkül, majdnem
meglepetósszerüleg nyomban jött az eskütétel. Mi
evangélikusok még a lelkészek avatásánál sem mu
lasztjuk el az urvnesorázást, mert aki esküt ké«r.üí
tenni, az előbb Istennel üliőn le számadásra. Az úr
vacsora elmaradása nekünk, akik azt szeretjük, kedélytelenné és hiányossá tette a szent aktust.
Az esküformát is Ravasz püspök olvasta fel. s
nekünk egészen érthetetlen módon tisztán és egye
dül a református konventnek való engedelmességre
kötelezte az uj* püspököt. Pedig az evangélikus ogv
házzal szemben is lesznek, kötelezettségei. Tudako
zódásunkra azt a felvilágopitást kaptuk, hogv sem
az eskü szövegének, sem a beiktatás lefolyásának
megállapításába a református atyafiak az arra ille
tékes evangélikus vezetőket bele nem vonták. Meg
ismétlődött tehát az a hiba. melvet a református egy
ház vezetői a „közös“ protestáns tábori püspök ki
jelölésénél is elkövettek, mikor a történelmi sorrend*'
szerű elsőbbségünkről udvariasságból lemondva, a
többségi elv tekintetbevételével átengedtük az első
protestáns tábori püspök választásának a jogát a re
formátus egyháznak « ők be sem vontak a további
teendőknek niég csak a megbeszélésébe sem. Hogy
ezzel magukat is megfosztották a iövendőre nézvp
egy igen fontos jogtól, arról, ugv látszik, megfeled
keztek.
Most is jogról mondottak le, mikor bennünket
még az előzetes megbeszélésekbe sem vontak be s a
kész mesrhivóból láttuk csak, hogy egyházunknak az
avatásnál semmiféle szerepet sem szántak. Pedig
csak természetes lett volna, hogy elnöklő püspökünk
legalább néhány szóban a mi egyházunk érdekeinek
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a képviseletét is reá ruh’ázta volna a hivatalába lépő
uj püspöknek, aki a mi egyházunk püspöke is. Vár
tuk, hogy legalább az uj püspök fog erre hivatkozni
a székfoglaló beszédében, de ezt az igen fontos dol
got ő is kifelejtette. Pedig ennek a közösségnek
hangsúlyozása annál szükségesebb lett volna, mert
Magyarország kormányzójának és katonai legfőbb
hatóságainak jelenlétében történt a közös protestáns
püspök beiktatása. Történelmi esemény volt ez, a
történelem számára ünnepélyesen kellett volna meg
állapítani. hogy ennek a püspöknek a háta mögött
az egész magyar protestantizmus áll. Ennek a tény
nek a megállapítására én kikiáltására a mai klerikális
világban nemcsak a protestáns egyházaiknak, hanem
az uj püspöknek is szüksége lett volna. A közösség
nek csak egyetlen jelenet adott kifejezést, mikor "a
három protestáns egyház legfőhb papi méltóságai
egyenként bibliai mondásokkal kézfeltétollel megál
dották az uj püspököt.
Megtörtént. A mulasztásokat pótolni, a hibákat
helyrehozni ma már nem lehet. De mi evangélikusok
tanultunk belőlük.
Jelenvolt.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • (• • • • • • • • • • • • •••««•••••••

Kapi Béla evangélikus püspök előadása
a középosztály anyagi és erkölcsi válságáról
Magas színvonalú előadást rendezett a régi kép
viselőház üléstermében szerdán este. dec. hó 17-én.
hat órakor az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga.
amelynek előadássorozatát állandóan nagyszámú és
intelligens közönség látogatója. A szerdai estén is tel
jesen megtelt közönséggel a régi parlament terme.
Wolff Károly elnöki megnyitó szavai után Kapi Béla
evangélikus püspök tartotta meg előadását .4z er
kölcsi v á lsá g és a középosztály címmel.
A középosztály kérdését olymódon tárgyalta,
hogy mindenekelőtt a középosztály nemzeti hivatását
és jelentőségét állapította meg. Szerinte e közép
osztály jelenti a nemzet gerincét és hivatása a nem
zet életében elsőrangú. Életével, gondolkodásával,
jellemével kifejezője a nemzet egyéniségének. Kifelé
reprezentálja a nemzetet. Befelé a nemzet társadal
mának legmunkásabb és legáldozatosahb rétege. Az
összes kulturális, szociális, humanitárius munka a
középosztály vállán pihen. Rendkívül érdekesen vi
lágította meg Kapi püspök, hogyan tölt be a középosztály társadalmi és történelmi kiegyenlítő hivatást.
Az arisztokratákkal szemben a középosztály a kötelességteljesités arisztokratizmusát képviseli.
Az
arisztokratizmus konzervativizmusa helyett törté
nelmi hagyományok konzervativizmusában megnvilatkozó arisztokratizmust erősiti. A középosztály
nemzetért való munkára neveli azt nz arisztokrata
társadalmi osztályt, mely nem lehet családi sírboltok
cimertartója. hanem a magyar jövendő munkás héro
szának kell lennie. Lefelé a középosztály a szellemi
munka demokratizmusát képviseli. Kiegyenlíti a két
ellentétes történelmi erőt: általa megenyhül a kon
zervativizmus merevsége s lassúbb ütemet kap a/,
evolucionális fejlődés. Éppen ezért az egészséges közéipoeztály biztosítja a nemzet harmonikus fejlődését,
a társadalmi osztályok békéjét.
A püspök előadása további részében megálla
pítja, hogy a középosztály csődje részben anyagi,
részben erkölcsi csődnek tekinthető. Az anyagi esőd
a háború következménye az erkölcsi csőd pedig a
világnézet és életmód megváltozásának eredménye
ként jelentkezik. Éles világitásba helyezi a közép-
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osztály mad életét, öltözködését, szórakozásait, osto-$pur zenetörténelembeli tudatlanságát is, mert nem
rozza a tobzódó erotizmust s megállapítja, hogy er-"1'* tudja ezen zeneszerzők munkásságát. (A zeneakadékölcsi válságának jórészt maga a középosztály az mián — feltéve ha felvennék oda — a zenetörténeoka. A nemzet érdeke követeli a középosztály vál- lemből biztosan szekundát kapna.) Ezek a nevek
ságának megoldását, mert az anyagi válság megöl- valóban nagy zsenik voltak, de a protestáns korál
dása az állam feladatát képezi. A középosztály fel- hoz éppen annyit értettek, mint Ön, Pazár ur! Mert
karolása nem jelent osztálypolitikát, mert a nemzet hogy valaki szivvel-lélekkel átérezhesse a korái stiönmagát menti meg, mikor talpraállítja a középosz- lusát, ahhoz foglalkozni is kell avval, mint ahogy
tályt. Az erkölcsi válságot magának a középosztály- őzt a múltban Bach, Mendelssohn és Brahms tette,
nak kell megoldania. Erkölcsi megújulásra van A jelenben is csak azok tekinthetők szakértőiknek,
szükség, igazi kultúrát kell teremteni. Emelni kell akik hivataluknál és hivatásuknál, azaz „választottságuknál“ fogva is foglalkoznak azzal. Tehát ismét
az intellektuális műveltséget és egységessé kell tenni
csak a Pazár ur által kigunyolt „törpe epigonokra“
az érzelmi és erkölcsi müvetlséget. Az életszokások,
a világnézet és jellem erkölcsi megújhodása eredmé hivatkozom, akiktől jó magam is nem szégyeltem
évekig tanulni, u. m. Prof. Dr. Karl Straube a Thonyezi a középosztály válságos helyzetének megoldá
maskantori székben Bach utódja Leipzigben, Alfred
sát. Azzal az intéssel zárja előadását: a középosztály
Sittard a Michaeliskirche főorgonistája Hamburgban,
mentse meg önmagát, hogy megmenthesse a nemzetet.
Prof. Walter Fischer a Wilhelm-Gedächtniskirche fő
Kapi Béla evangélikus püspök előadása alatt
több ízben tapssal és helyesléssel juttatta kifeje orgonistája Berlin-Charlottenburgban, Prof. Dr. Emil
zésre tetszését a közönség, az előadás végén hossza Rupp a Garnisonskirche főorgonistája Strassburgban,
san ünnepelte az előadót, majd Wolff Károly mon Prof. Dr Sigfrid Karg-Elert zeneszerző Leipzigben,
dott köszönetét néhány szóval az éles kritikával fel Prof. Dr. Max Seiffert Berlinben stb. stb. Ezek azok
az unmuzikális urak, akik megállapították azokat a
épített és színes nyelvezetbe öltöztetett előadásért.
••••••••••••■ •« •••••••••••••••••••i* «•••oo•■ •••••••••• „téves elveket“, amelyeket Pazár ur kifogásol. Da
cára azonban ennek, nem fogom nekik visszaküldeni
bizonyítványaimat, s nem megyek Leipzig és Berlin
helyett Miskolcra tanulni. Hogy Pazár ur Wagner
1
től és Verditől tanult, azt nem irigylem tőle, inkább
Irta: Zalánfy Aladár, a budapesti Deák-téri evang. sajnálom őt ezért. Mert mindig szemem előtt lebeg,
templom főorgonistája, az Orsz. M. Kir. Zeneművé hogy a templom Istenháza, nem pedig operaszínház,
szeti Főiskola és a Székesfővárosi Felsőbb Zene s a korái zenei imádság, nem pedig színpadi zenedráma. A 40 éves tapasztalatra pedig kár hivatkozni;
iskola tanára.
hiszen éppen az a baj, hogy Pazár ur ahelyett hogy
E lap 29. és 30. számában ezen fenti cim alatt
elment volna Leipzigba Prof. Straubehoz legalább
közölt fejtegetéseimet Pazár ur a 41—43. számban
2 évre a helyes dolgokat megtanulni, inkább itthon
szintén „szakszerűségi reflektorral“ igyekszik meg- maradt s itt hamis dolgokat 40 évig tapasztalt. Mert
dönteni. Hát az igyekezetét kiérzem cikkéből, de hol ha fordítva tette volna, most nem lenne ez a polé
marad a „szakszerűség“? S hol van az én cikkem miánk.
ben egyetlen mondat, mely Pazár ur szerint a logika
Tekintve ezeket, s magam előtt biztos fedezéket
szabályait nélkülözi? Miért nem mutat rá logikai té érezve egész Németország hivatalos protestáns egy
vedéseimre? Nem elég valamit állítanunk, azt bizo házzenei felfogásában, a múltkori cikkemben közölt
nyítani is kell, még pedig — bármennyire is nem
összes állításaimat az utolsó betűig fenntartom, s
tetszik ez a módszer Pazár unnak — igenis szakte tárgyi vitába itt Magyarországon nem bocsátkozom.
kintélyekkel és tárgyi érvekkel, mert máskép nem Jelenlegi akadémiai tanítványaim, amikor pár év
is lehet.
múlva kikerülnek a zenei élet porondjára, majd ki
Hogy Bach korában a verssorok közötti köz- verekszik elveim érvényesülését. Még Miskolcon is!
záték „korizlés és kórtünet“ volt, valamint mia csak
n.
dilettánsok kórtünete az, azt igenis fenntartom most
Az 1924. dec. 25-iki 42—43. számban megjelent
is, Pazár ur cikkének elolvasása után. Fenntartom
bátran, mert ebben a véleményben hátam mögött „Egyházi zenénk“ cimü cikk elolvasása után indít
van a hatalmas Németország egész hivatalos pro tatva érzem magam, hogy — az egész magyar egy
házegyetem közérdekű ügyéről lévén szó — szakvéle
testáns zenevilága (nem holmi dilettánsok, hanem
ményemet az ügy tisztázására való tekintettel le
egyházzenei művészek, azaz szakemberek). Pazár ur
szerint én gfélreismerem a korái valódi stílusát“. adjam, szem előtt tartva a rovat azon részét, amely
Noshát akkor Leipzig, Dresden, Hamburg, Berlin, a korái helyes éneklésére és az orgonán való játszá
stb. főbb evang. templomai egytől-egyig mind szin sára vonatkozik. Úgy látszik Pazár István egyháztén félreismerik. Félreismerik, mert hiszen nem úgy felügyelő ur a zenei téren nem szakember, a korái
ő szerinte való játszásával nem viszi előre az egy
kezelik a koráit, mint Pazár ur Miskolcon. Pazár ur
saját bevallása szerint Beethoventől, Schuberttól, házi zenét, az egyházi stílust csak rontja és e téren
Schumanntól, Griegtől, Wagnertől, Berliotzól és sülyedést idéz elő. Megjegyzem, hogy a korálok
Verditől szerezte korálbeli Ízlését. Nem nevezne meg egyes sorai között kívánt közjátékok és modulációk
nekem Pazár ur egyetlenegy Beethoven, Schubert, olyan ízléstelenek, hogy ma már a laikus hívek is
Schumann, Grieg, Wagner, Berlioz vagy Verdi- megbotránkoznak rajta. És ahol ezt mégis alkalmaz
‘ kompozíciót, amelynek csak valami kis köze volna a zák, ezen egyházi stilus-eltérés csakis a kevesebb
szaktudással biró kántornak köszönhető, aki a füle
protestáns koráihoz? Evvel egyúttal elárulta Pazár
ket a világias cifrázatokhoz hozzászoktatta, minek
*) Pazár egyházfelügyelő ur cikke, amint azt előre folytán a hívek az Ízléstelent jónak tartják. Zalánty
jeleztük, ellenvéleményeket váltott ki. Közöljük ezeket, urnák, a zeneművészeti főiskolai orgonatanárának és
mert hozzáértőktől származnak és alkalmasak arra, hogy a deák-téri ev. templom orgonaraüvészének vélemé
nyében teljes mértékben osztozom: A korálok áltaelőbbre vigyék egyházi zenénket a helyes és jó utón.
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feleivel való küzdelmére vonatkozik. Huszonhét akta
szól az egyházzal való perlekedéséről, negyvennyolc
akta azon perlekedésről, melyet ellenfele, Boczkó Dá
niel folytatott az egyházzal. De ezekeu kivül sok
egyéb apróság nyújt bepillantást tevékeny élete majd
minden fázisiába.
A levéltár «ok ezer aktája közül általános törté
neti, illetve irodalomtörténeti érdeküek azután azok,
amelyek az esperesség tulajdonát képező szarvasi fő
gimnázium három jeles tanárára vonatkoznak. Itt
nemcsak az w peres ségi jegyzőkönyveknek Vajda,
Ball ági és Greguss életébe bevilágító adatai jühotnek
számításba, de sajátkezű levelek, irományok oly ki
nyilatkoztatása is, melyek sokszor uj nézőpontból
tüntetik fel szerzőjüket.
így meglepő az a sokoldalú, a kicsinyes dolgok
ban is buzgó tanári tevékenység, melyet Vajda Péter
fejtett ki. A levéltárban levő jegyzőkönyvek, levelek
stb. adataiból az világltk ki, hogy Vajda 184A^an,
amikor Szarvasra jött tanárnak, szinte egyedüli am
bíciójának tartotta a tanárkodást s irodalmi hahó
tokra már alig törekedett. E látszólag hihetetlen,
vagy legalább is szokatlan fordulat magyarázatát
Vajda izzó, szenvedélyes és szangvinikus természeté
ben leli, mely szeretett mind többet elérni s mihelyt
egy téren megállóit, azonnal más meggyére csapott
át. Feltehető, hogy lelke legmélyén kev«*elte irodalmi
sikereit s úgy érezte, hogy a nevelői és tanítói pályán
feltörő lelke teljesebb kielégülést nyer. Az ezen állí
tásunkat igazoló iratok közé soroljuk már azt a leve
let is, melyet megválasztása után Boczkó Dániel esp.
felügyelőhöz intézett « melyben röviden kifejti tanári
programját. ,.Hogy az ember tetteire — Írja többi
közt — némi bizonysággal ítélhessünk, Hiükfcégc* is-

V. Külső és belső emberünk!*)
Helsinkiben, a Nikolai-templomban, 1924. január IX
A lapigék II. Kor. 4, 16—17. Ágért m i ra m
c»ftggednnk. b ab ér a m i ktllaó em berünk napról-napra gyöngül, a baiaO em b erü n k aaennt
napröl-napra m eg n iu ln n k . Mert a m i ceekflv,
je le n , »e*nvedS»link örök díc*/U4get urni'
m inekünk.

Kedves finn testvérek!
Midőn most az Urnák e szent házában szót
emelek, tiszteletreméltó történelmi események
egész sora vonul el lelki szemeim előtt.
Megjelenik előttem a kép, midőn egy hatal
mas földi uralkodó ebben a templomban a finn
nép állami és polgári szabadságát biztosította.

(1863.)
Majd elvonul előttem a legújabb történelmi
esemény, midőn a szabadságát és függetlenségét,
a maga akaratából és a tulajdon vére árán m eg
szerzett nemzet ebben a templomban ad hálát a
hatalmas segedelemért, ;t népek Istenének.
S úgy tűnik fel nekem, hogy az Istennek se
gedelme és e népen m egnyugvó áldása az Ur
ámene volt a hivő szivek imádságára, isteni bi
zonyságtétel az ember hite bizonyságtételének ju
talmául.
Lelkem örömmel és hálával telik m eg e szent
*) Tolmácsom Set ül it egyetemi tanár volt.

\
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mernünk hajlamét és körülményeit. Az én hajlamom
egészen a tudományok körül központosul s belső ösz
tönömnél fogva bizonyosan oda menendek, hol hajla
mom kielégítésére legjobb alkalom mutatkozik.“ De
Fourior-től kölcsönzött filozofálás után nemsokára rá
tér pedagógusi terveire s lehetőleg a legfelsőbb osz
tályokat kéri magának. „De ez ismét oly mező, melyre
gondatlanul berohanni, annyi mint megveTetni, —
megveretni ha nem a közvélemény által is, mely ké
vé« jót ismervén engedékeny, de saját meggyőződése
szerint. Ennélfogva, szükséges az előkészület, melyre
egy év nemcsak nem sok, de majdnem kevés s nekem
ilyen munkásnak kell lennem, hogy jövő évben úgy
léphessek fel, mint akarok s mint bensöleg kötelessé
gemnek tartom“, ezért „szándékom az év folytában
kidolgozni a választandó tudományokat . . . úgy
hogy kézi könyveim legyenek, mikorra helyemet el
foglalom * kegyetek közötti föladásom Jegyen: tanitvánvaim sajátjává tenni, ami az enyém . . . “
Maga a levélben foglalt előre beharangozás még
nem sokat jelentene: a pályáját megkezdeni készülő
majd minden esetben Így te*z. De a levéltár aktái
közt ismeretlenül heverő sok-sok apróság azt iga
zolja, hogy a fenti levél Írója őszintén irt. Legjellem
zőbbek erre néave azok az adatok, amelyek arról a
sok aprólékos, kicsinyes iskolai és egyházi adminisz
tráció« tevékenységről szólnak, amelyet, mint szarvasi
tanár kifejtett. Nemsokára észreves«zük, hogy már az
ígért felsőbb tudományok iránt való buzgalma is má
sodrendű lesz olyan természetű és olyan mértékű ma
gát-elfoglalás mellett, amely szinte kizárja a régi am
bíciókat. Adminisztrál, az »kölni udvar csinosítására
gondol, egyházi gyűléseken szerepel, újításokat hoz
hajlékban az isteni jóságért, mely ime nekem is
megengedte, hogy ebben a templomban Isten ne
vének dicséretére szót emelhessek és én is elküldhessem hozzá hitvalló imádságomat.
Ha ez ünnepélyes pillanatban mégis árnyék
esik a Ifikemre, ne ítéljetek meg érte, testvéreim.
Én nagy bánatot hordozok lelkemben. A finn tör
ténelem ragyogó képei után szomorú kép tűnik
fel előttem: az én szegény magyar népemnek a
kepe. Ennek az én népemnek a* bánatát hordozom
lelkembei).
* Az en népemet a, föld hatalmasai halálra ítél
ték. e világ rablói kezet vetettek rá és kifosztot
ták, ruháin és mindenén, amije volt, gazul meg
osztoztak. S m ost ott állunk az élet nagy ország
ot ján egyedül, elhagyatva, megtaposva-, testvérs•/.ivek megértése nélkül. Hiába hordozzuk szét
tekintetünket.', nem lelünk szemre, melyből a meg
értés biztató tüze villanna felénk. Csak egy ma
rad számunkra: oda föl a magasságokba, a min
deneken uralkodó Istenhez emelni szemünket, tőle
várván a m egsegítést. Egyedül ez a mi evangé
liumi szent hitünk termel szivünkben annyi erőt,
hogy' rettentő sorsunkat türelemmel hordózzuk
és békén elviseljük. Miként Pál apostolnak, úgy
nekünk is ez a hit oltja szivünkbe azt a szent
meggyőződést, hogy htibdr a mi külső emberünk
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be ugyanakkor, miközben lelkesen tanít fiatalokat és
felnőtteket. (Erkölcsi beszédek!)
Vajdának, a tanárnak, a fentiek tekintetében el
lentéte volt Ballagi (Bloch) Móric, a szarvasi gimná
zium másik híressége. Mig amaz a pedagógiai mun
káért úgyszólván letette a lantot s szinte egészen az
iskolának és az egyháznak élt, emez változatlanul tu
dományos továbbképzését tartotta életcéljának s a
gimnáziummal szemben hanyag és rendetlen volt.
Adataink azt igazolják, hogy az ő hanyag igazgatása
alatt az iskolai fegyelem kezdett meglazulni jóval
előbb, semmint azt a „kor szédítő eszméi“-re (1848)
vezethetnénk vissza. Mint a gimnázium könyvtárosa
is a „tudós rendetlenségét“ tanúsította: sok száz
munka veszett el az ő könyvtárossága alatt. Egyházi
feljebbvalói mégis az iskola büszkeségének tartották
a „tudományos munkáiért közösen ismert férfiút“ —
és joggal. Nem egészen igy tanártársai. Legérdeke
sebbek erre vonatkozóan azok az iratok, amelyek
azokra a kísérletekre vonatkoznak, amelyekkel el
vesztett tanári állását igyekezett visszaszerezni „49“
után. Amig ő maga egy b. Geringer Károly ideig!,
helyt, főnökhöz felterjesztett sajátkeziileg irt beadvá
nyában váltig állítja, hogy hatásköre Görgei mellett
„oly alárendelt és korlátolt természetű volt, hogy ön
hatalmúlag semminemű merényben részesülni vágj
befolyni“ módja isem lehetett, hogy már azelőtt is a
ifjúságot „korunk szédítő eszméitől“ óvni igyekezet:
addig tanártársai egy időben erős tevékenységet fe
tettek ki, hogy közéjük többé vissza ne kerüljön. A
1850. július 25-én Csabán tartott esperességi gyiilt •
. sen 'szóba kerülvén az ő tanszékének betöltése, ■
megelőzően a tanárok egy lepecsételt irományt nyi
tottak be, kérve annak, mint a választással összef;
gésben állónak, felolvasását. A jelenlevő csenő
biztos kijelentette, hogy tilos minden oly iromá
nak, melynek tartalma laz elnökkel előre tudatva n-m

volt, a felolvasása. így az iratot visszaadták tárgya
lás nélkül. (Ez irat a gimnázium irattárában megta
lálható; benne Bloch tanári gyengeségei soroltatnak
fel.) Jóllehet az iratban foglaltak valódiságáról, öszszevetve azokat az esp. levéltárban levő egyéb ada
tokkal, meg kell győződve lennünk, a tanári kar ál
lásfoglalását még sem helyeselhetjük. Nem tudták
eléggé méltányolni Blochban a tudóst (vagy talán
épen az volt a baj) S' vonakodtak tudományos elfog
laltságát, mint tanári rendetlensége főokát, a mérleg
másik serpenyőjére tenni.
Az clőbl ieknél kevesebb az adatunk Greguss
/
4 (ekkor Gerő Ákos) szarvasi szereplésére vonat1
\ ..nagy év“ eszméitől teljesen áthatva, té
rt vett Szarvas közönségének hazafias irái, sokszor túlzó radikális szellemben. Szept.
p. gyűlésen meg is kapta a dorgatóriumot
.esek igazgatói jelentései a hadbavonulás
tol
éptelemedett szarvasi gimnáziumról..
azaz nagyobb súlyú, az egyéni jellemet
* uok élőt egyaránt megvilágító sok-sok adaton
, ■ . azok sem érdektelenek, amelyek e nagyjaink
i ó kodására, anyagi helyzetére stb. vonatkoz
ni idenesetre elengedhetetlen, hogy az életrajoglalkozók alaposan bepillantsanak azon
nazba, amelyből e pár szemelvényt nyújtót-

nápról-napra gyengül is, a belső em7 ünk sz
t
napról-napra megújulunk.
Hogy miről is van voltaképp ©1
külső emberünk gyengüléséről be .
megértésére csak a következő tó
fel. Ámbár a világháború folyamai
pet semmiféle hatalom soha le nem verte, ezer
éves hazánknak kétharmadát mégis idegeneknek
ajándékozták el. Ámbár ma már nyilvánvaló
tény, hogy a magyar nemzet vezérei a háborat
nem akarták, mégis nekünk kell a háború bősz
szuállásait legnagyobb mértékben elszenvednünk.
Magyarország 20 milliónyi lakosából alig maradt
nyolc mlliónyi, az elcsatolt részeken pedig há
rom milliónál több szinmagyart veszítettünk el.
A legszomoFiibb pedig ebben a dologban az, hogy
ezeknek az elszakított magyaroknak a gyerme
kei anyanyelvükön nem is tanulhatnak, mert ot
tani iskoláikat bezárták, hozzánk pedig, hogy a
mi iskoláinkban tanulhassanak, nem engedik
őket.
Külső emberünk romlása a gazdasági és
kulturális élet terén is ilyen szomorú. Elrabolták
hegyeinket, bányáinkat, erdeinket, vizeinket, va
sunkat és sónkat s mindenünket, ami egy egész
séges állami élet zavartalan folytatásához szük
séges. Iskoláink és kulturális intézeteink jó nagy
része az elrablóit, területeken volt. Ezeket, bezár-

vagy elsajátították. S nekünk most igy megngülve kellene történelmi nagy hivatásunkat
kelet és nyugat érintkező határán betöltenünk
emberiség javára és előmenetelére! Alig hi
em, hogy bárki is túlzásnak minősíthetné, ha
t állitom, hogy a magyar nép külső emberének
;; a megromlása az egész emberiségre nézve kár
és vesztesség.
És mégis, habár a mi külső emberünk még
ma is napról-napra gyengül, mégsem csüggedünk,
mert érezzük, hogy e borzalmas sors csapásai
alatt a belső emberünk szerint naprólnapra meg
újulunk.
Épen a szenvedések e szomorú éveiben igen
gyakran gondoltunk a mi finn testvéreinkre. A
föld hatalmasainak nyomása alatt Ti is nagyon
sokat szenvedtetek az elmúlt évszázadok folya
mán. De épen nemrégiben újultatok meg a belső
ember szerint s hazafias öntudatotok fellángolásá
ban és evangéliumi szent hitetek erejében a dia
dalmas egyetakarás diadalmas forrásai nyíltak
meg számotokra. És a finn nép életében igaznak
bizonyult az apostol szava, hogy a mi csekély je
len szenvedésünk örökkévaló dicsőséget szerez
minekünk!
Mi azért’ jöttünk ide hozzátok, hogy ezzel a
hittel és ezzel a bizonyossággal sziniiltig meg
töltsük a szivünket, s a finn testvérek hazaszere-
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Petőfi aszódi ifjúsága
Igen, 1835. szeptember elsejétől 1838. ju
nius v é g iig Aszúdon töltött három esztendő a
költőre nézve az erkölcsi és Melleim erő fel rak
tározásának boldog ideje, am ely egyénisége ki
alakításában döntő eredménnyel munkál közre.
Petöíi Ú ti jegyzeteiben megáradó szívvel tesz
őszinte vallom ást aszódi élményeiről s az iskolá
ról is, m elynek három éven á t tanítványa volt.
Felszínesen tekintve, e három esztendő alatt
mindössze annyi történt, hogy Petro vice Sándor
kitűnő eredménnyel végezte el a második gram
matista s a két syntaxista osztályt.
Gondosabban m érlegelve, úgy találjuk, hogy
a fejlődő ifjú e fontos élet-szakában Koren Ist
ván latin iskolája rakta le a lelki m űveltségnek
s a szilárd erkölcsiségnek azt a biztos alapját,
melyre Petőfi életének oly csodás remekművét
építette fel.
Lényege szerint értékelve, e három esztendő
mély értelme az, hogy Petőii ugyan testileg K is
kőrösön, de szellem ileg Aszúdon született meg.
• Jellem e alapvonásaiban már itt kialakult:
lénye állandó sajátságai később is: az egyénisé
get őszintén feltáró természetesség, veszélyt nem
ismerő nyíltság, ellentmondás nélküli rajongás
a jó és szép eszményeiért.
Az egész életét szegén ységien küzdő, példá
san becsületes férfiúban, aki a legnagyobb pon
tossággal fizeti viasza a fehérneműi és ruhái eJlenében kölcsönzött pénzt, ki ne ismerne reá az
aszódj deákra, ki az ifjúság erkölcsét akarja
megnemesiteni?
Emberszeretete nem ismert határt: gyöngéd
szivében helyet adott a jóbarátnak, — de legtetének és evangéliumi szent hitének diadalmas
jövendők útjait messzire bevilágító tüzénél lángra
lobbantsuk a magyar szivek akarásának és re
ménykedésének hamvadó parazsát.
Egyúttal
azonban bizonyságot is akarunk tenni a mi bizodalmunkról, hogy mi a nehéz megpróbáltatások
viharában sem csüggedünk, mi Istenre vetjük
dolgainkat, mi remónyeljük, hogy a jelen szen
vedéseit és gyalázatát jobb jövő váltja fel. És mi
ezt a jobb jövendőt biztató munkával, diadalmas
hittel, áldozatos hazaszeretettel akarjuk kikény
szeríteni és kiérdemelni.
Szeretettel kérem az én finn testvéreimet,
kérem az én mindenkitől elhagyott magyar népein
nevében, imádkozzanak érettünk, hogy ebben a
jövendőket kivívó szent munkában meg ne lan
kadjunk és el ne essünk! Álljanak mellénk a test
vér meleg együttérzésével, bátorító szeretetével,
hogy valósággá lehessen rajtunk is az apostol
mondása, hogy n mi csekély jelen szenvedésünk
örökkévaló dicsőséget szerez minekünk!
Minket pedig segítsen meg és tegyen kitar
tókká a kegyelem örök nagy Istene!
Dr. Raffay Sándor.
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igazibb barátai mégis egész életén át, mint Aszó
don is, a könyvek voltak.
A m eglett férfi ugyanazt a könnyen indu
latba jövő, viharzó lelket hordozta testében, mely
már itt Aszódon minden érintésre hevesen hul
lámzik s dacos akaraterejét ébreszti föl, hogy
azután mindez ne csak elcsöndesülö emlékké, de
*£en gyakran elhatározó cselekvéssé alakuljon át
benne. Az aszódi iskola eszmélődö ifjának, aki
a legerősebb diákokkal is elszántan száll szembe
az igaztalanul bántalmazottak érdekében, a leg 
természetesebb folytatása az a férfiú, aki a fel
ismert igazság követését élettörvényéül teszi
meg s annyiszor ütközik össze a hatalmasokkal
az egyéni, a nemzeti, az emberi jogok védelmél>cn.
A magyar szabadságharcot költészetével
m egdicsöitö költőben ki ne emlékeznék a szabad
ság amaz ifjú forradalmárjára, aki az aszódi iskolabörtünben esküt esküszik minden zsarnokság
ellen?
A színészettel kudarcot vall később is épp
úgy, mint Aszódon. Az lidércfény maradt előtte
továbbra is, mely a dicsőség lángját loobantgatta
fel előtte, de általa soha el nem érhetve. Azt a
minden más polgári foglalkozástól mentes, sza
bad m űvészpályát, amit a színészet jelenteit az
ifjú diák számára, neki mint költőnek kellett az
in Kialom, a költészet terén hivatásszerüleg meg
találnia; azon az utón. mely már Aszódon az első
dalért az első siker örömét hozta meg neki az év
záró vizsgán felolvasott Búcsúbeszéd eimü költe
ményével.
Ez az egyetlen fenmaradt aszódi diákköri
verse nagyszerű példa már ekkor is arra, hogy ez
a különc ifjú költő a maga érzelmeit mily teljes
harmóniában tudta tolmácsolni az összességével,
mindazokéval együtt, akiknek novében szólnia
kellett. Az első halk hangja ez annak a hatalmas
szuggesztiv költői erőnek, mellyel élte végén
milliók lelkét ejtette mámorba.
Petrovics Sándor aszódi élete tudat alatti,
ösztönös, sejtelmes ér/et a reá várakozó életről,
Petőfi Sándor élete a beteljesülés.
Cancri ny Emilia a szerelem sóvárgú vágya,
Szendrey Julia a szerelem elért valósága.
Az ifjú Petrovics ajakán még- csak szó a
szabadság, a férfi költő lelkében ez a szó már
egyenlő a tettel: teste véres áldozat valósága a
hazaszeretet oltárán.
Élete azzá lett, amiről ifjú szívvel álmodo
zót: dicsőség. Halála után neve még többet je
lent az egész világ előtt: megdicsőülés.
S ezt a tüneményesen fenséges sorsot az
aszódi diák már benső remegéssel ott hordozta
lelkében, melynek ébresztésében Koren profeszszor akarva nem akarva: nem utolsó sorban vett
részt. Nem csoda, ha az öreg professzort, ki hoszszu életében megérte, hogy Petőfi a müveit em
beriség hódolattal ünnepelt költője lett, kiváncsi-
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Ságból sokan fölkeresték, hogy tőle Petőfire vo
natkozólag valami jellemző vallomást halljanak.
Egy ily alkalommal, mikor a költő világra
szóló nagyságáról esett szó, amint Reviczky
László irja hozzám intézett levelében, Koren pro
fesszor a beszélgetést ezzel végezte be: „Lássa,
kedves öcsém, — zo slováka vsecko vystane este
aj magyar költő!“ (A tótból minden válhatik, még
magyar költő is!) Érdekes volt ez a ragyogó
szemmel elmondott tót dicsekvés, teszi hozzá Re
viczky.
Valószínű, hogy Petőfi egy sokkal szelidebb
tanárban is megtalálta volna a természetével el
lentétben álló iskolazsamokot; magyarságára rá
ébred akkor is, ha született magyar a nevelő ok
tatója. De Koren professzor nemcsak azzal szol
gálta ennek a csodálatosan nagyszerű egyéniség
nek kialakulását, amiben tanítványa egyezett
vele, de azzal is, ami Koren szintén igen erőtel
jes egyéniségében a Petőfi ellentétje volt. Mint
az isteni terv eszköze, mindenben a Petőfi lelki
természetének gyorsabb kifejlődését siettette. S
nem szabad elfeledkezni arról, hogy Koren tót
mivolta mellett is nagyszerűen teljesítette magyar
tanári hivatását; bizonyság erre az aszódi gimnázumban őrzött saját maga készítette magyar
nyelvtana és stilisztikája, melyből Petőfit a fo
galmazásra tanította. Békü Lékenységét mutatja
tanítványával szemben, hogy a szerelmes versé
vel megcsufolt ifjúnak az évzáró vizsgán alkalmat
adott költői tehetsége igazolására: az ő kiengesz
telő tapintata megy segítségére az iskolától bú
csúzó diáknak, hogy Bucsuversével az első nyil
vános költői siker emlékét vigye magával. Petőfi
később nem helyezett súlyt e versre, nem őrzi
meg azt, nyilvánosságra sem kerül soha, ha ő
kéziratos könyvébe le nem másolja. A bölcs pro
fesszor dicsérete ez, értékes önigazolás az utókor
és az igazság előtt.
De Petőfi sem volt hálátlan professzora iránt.
Ha figyelmesen olvassuk Úti jegyzeteit, ahol a vi
dámság könnyed modorában foglalja össze aszódi
élményeit, amint gondolatai során Koren profeszszor személyéhez ér, zárjelek közt súgja feléje
hálafohászát: „Isten áldja meg őt!“
A másfélszázados életű iskola, ime, emlék
szik a múltra s mint hivatalos nevében is elismert
Petőfi-főgimnázium, jogos önérzettel ünnepli hű
séges fiának születését.
Mindazok, akik szivükben hordják az evan
gélium, a hazaszeretet kincsét s az erkölcsi és
szellemi nagyság iránt érzett hódolattól ösztö
nözve Aszódon ez iskolát fölkeresik, annak ódon
falai előtt méltán áldozhatnak igaz kegyelettel a
derék evangélikus professzor: Koren István á l
dott emlékének is.
.. (Vége.)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M B
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EGYHÁZI ÉLET.
Ünnepi isten tiszteletek i
Husvét /. ünnepén a Deák-téri templomban d. e.
H9 órakor úrvacsorát oszt és y210 órakor (német
nyelven) prédikál Broschkó G. A.; d. u. 5 órakor
(német nyelven) a fasori templomban prédikál Fürst
Érvin. —- Délelőtt .11 órakor prédikál és úrvacsorát
oszt Dr. Raffay Sándor püspök; d. u. 6 órakor pré
dikál Dr. Kirchknopf Gusztáv.
Husvét I. ünnepén a fasori templomban d. e. 11
órakor prédikál és úrvacsorát oszt Kemény Lajos;
d. u. 4 órakor prédikál Késmárszky Lajos.
Husvét 1. ünnepén az Üllői-uti imaházban d. e.
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Algőver An
dor.
Husvét /. ünnepén a gyarmat-utcai norvég ima
házban (német nyelven) d. e. y i l órakor prédikál
és úrvacsorát oszt báró Podmaniczky Pál.
Husvét 11. ünnepén a Deák-téri templomban d. e.
H9 órakor úrvacsorát oszt (német híveknek)
Broschkó A. G., y>10 órakor prédikál (német nyel
ven) Fürst Ervin. — Délelőtt 11 órakor prédikál és
úrvacsorát oszt Dr. Csengődy Lajos. D. u. 6 órakor
irás magyarázat.
Husvét II. ünnepén a fasori templomban d. e.
11 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Késmárszky
Lajos; d. u. 4 órakor prédikál Kemény Lajos.
Husvét 11. ünnepén az Üllői-uti imaházban d. e.
10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Irányi Kamill.
Husvét II. ünnepén a gyarmat-utcai imaházban
d. e. y 11 órakor prédikál Dr. Kitchknopf Gusztáv.
Az Angyalföldön, a Váci-utca 61. szám alatti is
kolában virágvasárnapján, nagypénteken és husvét
mindkét ünnepén d. e. 10 órakor istentiszteletet tart
Rimár Jenő. Husvét I. ünnepén ugyanitt urvacsoraosztás.
Április 9-én a fasori templomban böjti előadást
tart Dr. Raffay Sándor püspök. A nagyhét minden
napján d. u. 6 órakor böjti hitvédelmi előadások lesz
nek a fasori templomban. És pedig: hétfőn, szerdám
és pénteken Gaudi László, kedden, csütörtökön és
szombaton Kemény Lajos az előadó.
A hitvédelmi előadások a következők: Április 14-én.
Lehetséges-e az élet krisztianizálása? Előadó Gaudi
László vallástanár, 15-én Az erkölcs örökkévalósága.
Előadó Kemény Lajos lelkész, 16-án Melyik a jövő val
lása? Előadó Gaudi László vallástanár, 17-én Örök re
formáció. Előadó Kemény Lajos lelkész, 18-án Vágyik-e
a mai kor megváltásra? Előadó Gaudi László vallásta
nár, 19-én Örökkévaló hit. Előadó Kemény Lajos lelkész.
Az előadások minden alkalommal délután 6 órakor pontosn kezdődnek a fasori templomban.
Finnország ismertetését fejezte be dr. Raffay püs
pök a Deák-téri Luther-Szövétség f. hó 4-én rendezett
vallásos estélyen. A tőle megszokott közvetlenséggel el
mondotta a Deák-téri iskola dísztermét teljesen megtöl
tött hallgatóság előtt finn testvéreink küzdelemteljes tör
ténetét. Két nagy halt-alom versengett értük az idők
rendjén. Egyfelől -a svéd, másfelől az orosz. Az előbbi
volt az áldásuk. A nyugat kultúráját, a keresztyén séget,
majd a reformációt a svédeknek köszönhetik. Az oroszok
gyarmatukként kezelték 1809 óta. 1917-ben szabadultak
fel az orosz járom alól s azóta -akkorát fejlődött ez a
maga nemzetiségét soha meg nem tagadott nép, hogy
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A Lutherszövetség tagsági dijainak beszédésére két
megbízható állásnélküli evangélikus férfit keres. Ajánl
kozások a Lutherszö vétség központi irodájába (IV.,
Deák-tér 4, II. ©ni.) küldendők.
A mezőberényl II. kerületi egyházban működő leány
egyesület megszokott vasárnapi összejöveteleit a négy
ádventi vasárnapon nyilvánosan tartotta meg. Bibliamagyarázat. ádventi vonatkozású felolvasások, szavalatok
és énekek vitték közelebb a lelkeket Jézushoz. A negye
dik vasárnapon az ádventi délutánok jövedelméből a
szegény iskolásgyermekek részére karácsonyfaünnepély
volt, amelyen egy' millió értékű ajándék került kiosztásra.
Elismerés illeti a leányegyesület minden buzgó tagját, de
elsősorban a vezetőnőt. Hegedűs Mariptot.
Lelkészavatás. Biszkup Ferenc mezöberényi hitok
tatónkat, ádvent III. vasárnapján. D. Szeberényi I^ajo«
esperes beiktatta a mezőberényi I. lelkész1, állásba. Az Ur
uj munkását áldja meg a mi Istenünk az ő dicsőségére és
az ő országa épülésére.
Karácsonyest a kórházban címmel tartott előadást a
budapesti Iparosképzö Protestáns Egylet karácsonyfaünnepélyén dr. Valkó Rezső orvos. Ideális eJvoit csillog
tatta meg az illusztris előadó s egyl>eu szomorú képét
adta annak a sok fájdalomnak, melyek elhangzanak a
családi körtől távol. Különösen ka ráeső nyes tjén gyönge
az orvos minden tudása a hit vágyával szemben . . Az
előadás körül csoportosuló hosszú műsorból Loewinger
Nándor és Dampf Ferenc eiterajárékát ragadjuk ki:
Csendes éj, «zentséges éj . . . melódiája szinte az angya
lok közé emelte a nagyszámú hallgatóságot. Meg Arany
J.: „Ráchel siralmáénak Hegyi E. által való előadóját,
kit Windisch Paula zongorán kisért. Nagyon kedves volt
„Jézus az én mindenem“ című színdarab bemutatása is.
A jelenlevők közUl sokan megkönnyezték az ..árva Ju
liska“ szomorú históriáját . . Azután jött az ajándékosztás. 35-en részesültek a neme* szívok adományában.
Volt meleg flanelt, barchet, finom zeflr, vászon, cipő. ha
risnya, kendő, melyhez jutott még mindenkinek egy ki*
csomag s abban alma. narancs, csokoládé és házisüte
mény . . . Ilyenkor látjuk, hogy nincs annyi szegény,
akit ki nem tudna elégíteni <a szeret«. Ha akar . . .
akarjuk!
A Prot. írod. Társaság őszi választmányi ülését dec.
hó !5-én Ravasz L. püspök és Kaas A. felügyelő kettős
elnöklete alatt Budapesten, a Rüday-utcai ref. püspöki
szobában tartotta. Az elnökségen és Zsinka F. titkáron
kívül a választmányi tagok közül jeleni volt Kémet hy K„
Hamar 1.. Bernáth I.. Bartóki/ J.. Benedek S., Imre %
Pap I., György E., Csikesz S., Vargha Gy.. Soltész E..
Marton L., Győkös E.. Kolozsvári/ B. és közölünk M.
Dietz I., Szldvik M.. Szelényi ö. A jegyzőkönyvet
hitelesíti Szldvik és B. Pap I. — Ravasz L. mint elnök
melegen üdvözölte A n ta l G. püspököt és eVparentálta
Szeremley S. és Szilassy A., többünkkel legrégibb vá
lasztmányi tagokat. A Prot. Szemléhez szükséges papírszerzés ügyében közbenjár az elnökség Bethlen I. minisz
terelnöknél és tárgyalásokat folvtiat a Bethlen-nyomdával és a Magyar Tud. Társ. és Intézetekkel. Az évi bogsági dijat a jövőre évi 10, a IX. fizetési osztályon alul
5 arany koronára emelte fel. Az irói honoráriumot a
jövő évtől kezdve évenként 56 koronában állapította meg.
A Magyar Tud. Társaságban a képviselettel Kaas elnök
és a titkár bízatott meg. A Franklin-társulatnak megküldi
a cserepéldányokat, úgyszintén a francia prot. történelmi
társulatnak is. A vidéki irodalmi estélyek úgy anyagilag,
mint erkölcsileg szépen sikerültek. Már 10 helyen volt
és még 25-re van meghívás. Szentesen alakult meg az
első vidéki fióktámulat. A választmány lelkesen köszönte
az uj titkárnak, dr. Zsirkának eddigi fáradozását, kérte
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azt a jövőre is, megígérve neki, hogy fokozottan támo
gatni fogják. A Szemlének f. évi 10. füzete 66 millióba
került. A választmány Budapesten tavasszal egy nagy
s/.invonalu közgyűlést készít elő. Csikesz L. bejelentette,
hogy az ORLE 500 ezer aranykoronát l>ocsát az Iro
dalmi Társaság rendelkezésére a magyar prot. biblio
gráfia összeállítására és kiadására. Csak jól válasszák
meg az Írókat! Gyökős E. a Társaság melletti nagyobb
agitálásra hívta föl a választmányt. Lelkes éljenzések
ktizben zárta be Ravasz L. a választmányi ülést. Ezt
örömmel konstatáljuk, de egyúttal fájdalommal, hogy a
Prot. Szemléből kiszorult a. theológia és n filozófia. Gya
koribb kritikánk kiáltó szó vala csupán a pusztában.
Nem jól van ez igy. Három évtizeddel ezelőtt nem igy
terveztük mi evang. is ref. theol. professzorok a Prot.
Irodalmi Társaságot!
Sz. M.
Az Orsz. Prot. Árvaház körébőL A limanovai hősök
emlékére — amint arról a napisajtó is méltóképen meg
emlékezett — a régi képvieelöház termében megtartott lé
lekemelő ünnepélyt árvaházunk gyermekeinek kara nyi
totta meg a „Hiszekegv“-gyel. Ugyancsak az ö karuk az
ünnepély véírén is hazafias dalokat adott eiö, amelyért
nagy elismeréssel adóztak az árvaház nagylelkű igazgajának. Brnrskó Lajosnak. így gondoskodik nagymultu és
szép hivatási! intézményének anyagi, erkölcsi és szellemi
jólétéről ott, ahol arra csak alkalma nyílik. Szép karáoonvünnepét is f. hó 24-ér. nagyszámú közönség jelen
létében tartotta. A beszédek, énekek és szavalatok na
gyon emelték a szép ünnepély ünnepi áhítatát é* ko
molyai gát.
Az ádventnek vigyázáara > lelki elmélyülésre hivó
szavát követve, a tolna—barunva—somogyi lelkószegylet ez évben is folytatja egyes gyülekezetekben vallásos
estélysorozatait. Dec. 7—9-én Sárbogárdon, Tolnanéme
din. Tamásiban rendezett vallásos estélyt az c-gylet.
Schmidt János gvörkönyi lelkész mindegyik helyen
Írást magyarázott. Fábián Imre aárszentlörinci lelkész
pedig ünnepi előadást tartott. A helyi gyülekezetek pe
dig énekkel, szavalatokkal: Némedin. Tamásiban kedves
kétszólamu srvermekénekekkol gazdagították az esték
műsorát. A nagy érdeklődéssel kisért esték offertóriuma
n szekszárdi templomépitö egyháznak jutott.
A hála jutalma. Mindazoknak a volt eperjesi theol.
ás jogászdiákjaimnak, jó ismerőseimnek és barátaimnak,
akik engem tanári ús irói munkásságom 40 éves fordu
lóján
hivatalom
egyetemes gyűlésünkön
Sántha
K. bátyánk szép versén, egyes intézetek, a Luther-naptár
és főleg az Evang. Lapja meleg megemlékezésén és né
hány bánya- és tiszakerületi paptanítványom résztvevő
cselekedetén kívül a régi magyar haza és társországai
nak majd minden vidékéről személyesen vagy üdvözlő
soraikkal és méltató cikkeikkel üdvözölni szívesek voltrk, ezúton mondok hálás köszönetét. Áldja meg őket
egyenként és összesen a kegyelem Istene lekötelező szi
ves figyelmükért. Budapesten, 1924. dec. 20. Dr. Szldvik
Mátyás, nyug. eperjesi evang. theol. akad. dékán-tanár.
Ifjúságunkért. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövetségéhez tartozó egyesületi vezetők december hó
8 án Budapesten vezetői értekezletet, tartottak, amelyen
az alábbi igen fontos javaslatokat fogadták el. A jövő
1925. évben és ezután minden évben két országos jellegű
nyári konferencia rendezgessék ugyanazokkal a tárgyak
kal. Az egyik junius hó közepén, a másik augusztus hó
végén. Rendszeresít tessék a nyári vezetői tanfolyam
olyanformán, hogy az legalább két hétig tartson és két
oeztáivból álljon, külön n kezdők éis külön «a haladók ré
szére. Induljon meg január hóban az iskolán kívüli ifjú
ság havilapja. a „Magyar Ifjúság“, úgy azonban, hogy
annak küzlelnrunyei a maguk egészében az ifjaküioz és a
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fiatal emberekhez szóljanak. A vezetek részére valamely
más ntmutatóról kell gondoskodni. A javaslatokat a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének intéző
szerve, a „Nemzeti Bizottság“ a legközelebbi gyűlésén
fogja tárgyalni és minden valószínüiség szerint a magáévá
fogja tenni, annyival is inkább, mert a júniusi konferen
ciára az ókécskei, az augusztusira a kisújszállási, a veze
tői tanfolyamra a mezőtúri Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek már meg is hívták a szövetséget. Igen kívánatos
lenne, ha a gyülekezetek lelkészei és presbitérumai már
most elkezdenének foglalkozni ezekkel a kérdésekkel és
keresnék az utakat és módokat, hogy'a konferenciákra
minél több 16 éven felüli ifjút és fiatalembert, a tanfo
lyamra minél több vezetőnek alkalmas személyiséget
küldhessenek és a januárban meginduló „Magyar Ifjú
s á g i t minél nagyobb számban terjeszthessék.
Raffay Sándor Imakönyvének elterjedtségét bizo
nyítja, hogy immár 3-ik kiadás rendezésére van szükség,
mivel az előző kiadások utolsó példányig elfogytak. Ezt
az uj kiadást az illusztris szerző kibővítette, az imák szá
mát majdnem megkétszerezte, úgy hogy az Imakönyv
ezentúl kétszeres terjedelemben (vastagságban) kerül
használatba. A nyomtatást Hornyánszky Viktor végzi el
sőrangúi kivitelben, kétféle formátumban. Az egyik formá
tum az eddigi zsebalaknak fog megfelelni, mivel a városi
közönség igy kedveli, a másik az elfogyott Gyurátz, Lelki
vezér cimü imakönyve alakjában. Ez utóbbi a szedés kö
rül minden lapon finom színes kerettel lesz díszítve. Né
pies olcsó kötésekről gondoskodva van, s a főelárusitó
Kókai Lajos cég* úgy tervezi, hogy lelkészeinknek béke
beli kedvezménnyel bizományba is szállítja.
Eljegyzés. A békési egyházmegye esperesének, Kovács
Andornak leányát, Jolit dec. 22-én eljegyezte dr. Czirbusz
Endre, a salgótarjáni bányatársulati főgimnázium tanára.
Az Ur áldása legyen e frigykötésen.
Karácsonyfa-ünnepet rendezett a kondorosi evang.
iiuegylet. A szegény iskolásoknak fehérneműt, több sze
gény özvegynek élelmiszert osztottak ki ünnepi keretben,
a templomban, hol a lelkész buzgó imája után Ruttkay
Méklián Gyula „ünnepi“ segédlelkész megható beszédet
mondott a megjelenteknek. A gazdag- adomány gyűjtés
utján jött össze s ebben az egylet tagjai buzgólkodtak
özv. Micsinay Pálné nőegyleti elnök által lelkesítve, aki
sokat fáradott a siker érdekében.
Helyreigazítás. ..Sik Sándor Kölcsey breváriuma a
protestantizmusról“ c. cikkünkbe több sajnálatos, érte
lemzavaró sajtóhiba csúszott be, melyek közül főleg an
nak kiigazítását kérjük, mely az első kikezdés utolsó mon
datában maradt állva. A mondat helyesen igy hangzik:
. . • „a kor még egy nagyon bájos költői beszélyre, a
kódexiró apáca. Ráskay Lea, életének költői feldolgozá
sára is ihlette.“
Lelkipásztor cim alatt a magyarbolyi lelkész, Vér
tesi Zoltán, több érdéhies lelkész közreműködésével, egy
magyarhoni evangélikus gyakorlati havi folyóiratot in
ditott útnak lutherániánk sorai közé. Merész vállalkozás.
Köszöntjük érte, mert szükségünk van erre. A füzet ki
állítása formás. Dicséri a Dunántúl könyvkiadó- és
nvomda-részvénytársaság (Pécs) Ízlését és lelkiismeretes
ségét. De drága, mert 25.000 korona. Miután még csak
kéziratnak, próbafüzetnek kell tekintehii, melyet elnézés
sel és jóindulattal kell fogadni, fentartjuk magunknak
a későbbi hozzászólás jogát. Addig is csak annyit, hogy
a folyóirat anyagi támogatása szükséges. De szükséges
annak szellemi támogatása is.
(—z—).
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Két evang. költő. Értjük Vietórisz József nyíregyhá
zai és Szigethy Lajos budapesti evang. főgimnáziumi ta
nárt. Előbbinek „Senki Pál“ cimü, az Akadémia Nádasdypályadijával jutalmazott kötött költői elbeszélése jelent
meg a karácsonyi könyvpiacon a Frankün-társulat bizományában (84 lap), utóbbinak „őszi Virágok“ cimü versei
és fordításai (122 lap) saját kiadásában a békéscsabai
„Kőrösvidék“ nyomdájában. A Senki Pálról zengő ének
„nem Toldiról vagy Zrínyiről“, hanem saját magáról, élet
pályájáról, küzdelmeiről, családjáról s ideális lelkének
haza-, vallás- és emberszeretetéről szól, ki hozzánk hason
lóan a világháborúnak és az azt követő „sáskahad“ meg
szállásnak áldozta fel házát és igazságát akkor, amikor
más társaink megszállott és meg nem szállott területen
egyaránt tülekedésükkel, tolakodásukkal és alkalmazko
dásukkal milliárdos házakat vettek és vagyont szereztek.
Gyönyörű csengésű, lángolóan hazafias, mély vallásos és
erkölcsi tisztaságú énekeinek cime: „Képek kergetője, Ál
mok álmodója, Élet élvezője, Harcok harcolója és Sorsok
siratója.“ Mai magyarságunkat gyalázatában is bár osto
rozza, de mindvégig imádja és szereti. Költészete barátja:
Sajó Sándoréval találkozik. Reméljük, hogy — mert meg
érdemli — Orgonazugásával együtt helye jut neki Pintér
Irodalomtörténete és a Mai magyar költők közelebbi ki
adásában. A másik: Szigethy Lajos történettanár „lelke
akácfája késő őszi virágait“ (de Jjála Istennek még nem
„őszi harmat utain“) és azoknak szép csokrát a budapesti
evang. főgimnázium hősi halott tanítványainak emlékol
tárára tette le és pedig úgy, hogy a történeti hűséget is
követve, eredeti verseiben megénekeljen hazát, szerelmet,
eszményeket, vidéket és sikerült fordításaiban megszólal
tassa zengzetes magyar nyelvünkön Goethét, Schillert,
Meyert, Lenaut és a világirodalom költészetének más ki
válóbb remekeit. Különösen Goethének és Meyernek sok
ismert szép költeményét ültette át szép kötött formában
gyönyörű nyelvünkre. Magyar haza- és evang. vallásszeretete szinte az imádságos könyvek közé sorozza szép
kötetét. Mindkét evang. költőnk müvét melegen ajánljuk
főleg mindkét nemű ifjúságunk szives figyelmébe. A mi
két dicsekedésiink és büszkeségünk: Gvóni és Reményik
mellett is megállják helyüket.
Sz. M.
„Christlicher Hausfreund“ címen a pécsi lelkész.
Baldauf Gusztáv, Dormer Frigyes és Zulauf Henrik
tánsisze^fcesztése mellett, esy hazafias német nyelvű val
lásos néplapot indított útnak. Ennek első száma magán
viseli a szerkesztő agilis lelkének minden nyomát. Érde
mes lapozni és olvasni befőne. Hogy szükségünk volt-e
erre a ,.Gotthold“ mellett, azt az olvasótábor fogja eldön
teni. Félünk attól, hogy a csonka hazánkban éilő néme
tek két lapot nem bírnak el.
Ifjúsági kulturestélyek. A fasori ev. ifjúság Luther
Márton-köre december 7., 14. és"21-én szépen sikerült kulturestélyeket rendezett a fasort főgimnázium dísztermé
ben. A kulturestélyeken Kemény Lajos, Lamnek Vilmos
és Szüts Gábor lelkészek tartottak előadást. Szépen szere
peltek: Péch Piroska és Füredi Klára énekszámokkal,
Bretz Alice, Daubner Erzsi, Koloiss József, Daubner Sári,
Petri Endre zongoraszámokkal, Sógor Endre, Lázár Ist
ván, Pfeiffer Ede hegedüszámokkal, Riegelmann Ádám,
Bessenyei Margit, Malossik Karolin, Farkas László, Bahil
Jenő és Bohringer Endre szavalatokkal. A rendezés Piri
Lajos ifj. elnök érdeme. Az estélyek 650.000 koronát ered
ményeztek a harangalap javára.
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EGYHÁZI ÉLET.
Újítsuk meg az előfizetést az Evangélikus Lapok XL év
folyamára. Csekklapot mindenkinek küldtünk. (Sz. 12%)

Diákakció!
A legnagyobb nélkülözés, a legnagyobb kitartás, a
legtragikusabb sors, lemondás az ifjúság Örömeiről, —
ez az osztályrésze a mai egyetemi ifjúságnak. Hideg
szoba és könyvtelenség s a nélkülözés eddigi ezer gondja
most megsokszorozódott, most a szanálás ajándékaként
egy olyan terhet raktak ezekre az ügyi* roskadozó vál
takra, melyet elbírni aegitsóg nélkül képtelen. Másfél
millió korona tandijat kellett fizetni a beiratkozáskor s
ngyaniy magasak — már az aranyparitáson felüt álla
nak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak is. Az állam az
eddigi szokástól eltérően, egy fillérrel sem támogatja u
mensákat, megszűntek az eddigi mensasegélyek, kiapadt
minden forrás, mi eddig támaszul és segitaégül szolgált
azoknak, kik erre rászorultak; ilyen körülmények közi
a hallgatóság negyedrésze legalább a legborzasztóbb nu
merus clausus miatt kénytelen lesz tanulmányait abba
hagyni, esetleg befizetett tandiját is elveszti, mert nem
tudja fizetni a magas laboratóriumi, mensai dijakat,
mert nem tud a hét kilométerre levő sasadi Horthy
kollégiumból bejárni a magas villamosbérlet-dij miatt.
Ezer gond és ezer neh ézség a mai diák élete s száz
szorosán az a mi ev. egyetemi hallgatóinké, s ha azt
akarjuk, hogy egyházához ragaszkodó, annak később hü
szolgaként dolgozó, önérzetes és öntudatos evangé
Itkns társadalmunk legyen, segítsük meg ezt az Ígéretes
jövőt a maban, segítsük meg abban a hitben, hogy százannyit fog visszafizetni, mint ama Jézus szerinti talen
tum.
Pro juventute evangelica — mindenki tud nélkülözni
néhány koronát s az egybegyült összeg — laboratóriumi
és mensadij kifizetésével — sok-sok diák válláról vesz
majd le súlyos keresztet.
Szive* adományok az Országos Luther Szövetség ci
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztára». Egye
sült Budapesti Pőv. Takarékpénztár utján.
az Or&z. Luther Szöv. elnöke
Báró KAAS ALBERT,

A szolnoki evangélikusoknak e hó 30-an örömünnepök lészen. Ezen * napon lesz egy esztendője annak, hogy
Szolnokon Kuthy Dezső, egyeteme* egyházunk főtitkára
megtartotta az első istentiszteletet. Azóta rendszeresen
folyt itt az egyházépitő munka és Istenünk támogatásá
val annyi sikerrel, hogy e hó 23-án az áll. főgimnázium
egyik tantermét redőzik be híveink istetiszteleti célokra,
felavatva e célra «állandó oltárunkat is. Az oltár felava
tását Kuthy Dezső végzi. Jelen lesz egyetemes egyhá
zunk felügyelője, Radvánszky .Albert báró is. Az oltár
képet egy festőművész hívünk festette. Krisztust ábrá
zolja a Gethsemane kertben. Az oltárhoz szükséges desz
kaanyag égj' másik szolnoki hi vünk adománya. Annak
olkészltáaét .egy harmadik hittestvérünk vállalta. Az oltári felszereléseket Rnffay Sándor püspök ajánlotta fel
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8 millió kóronényi értékben és harangércből készültek.
Szolnok ev. hölgyei 10 millió koronát gyűjtöttek oltártorit őre. Azonkívül rendezik a -seeretetvendégséget is,
melyre meghívtak minden szegény szolnoki lutheránust
is. A hitéletnek olyan fellendülése ez, «amelyre példát alig
találunk napjaink történetében. De újabb bizonyítéka ez
annak is, hogy az odaadó missziói munkának meg van
nak a maga Istentől áldott, egyházat megtartó, embere
ket üdvözítő és épitö eredményei és sikerei. — A további
írunkára, valamiut a vasárnapi örömürmepre kérjük Is
tenünk áldását.
Az evangéHocn Monoron lassan, de biztosan meghó
dítja a művöket. A munka itt som hiábavaló, mert az itt
tevékenykedő pásztor nem béraa. Kuthy Dezső szívós
akarását itt is áldja az latén. Eljutott a szivek meghódí
tásában oda, hogy Monor község 800U református és 7000
római katboÜkus híve a legnagyobb készséggel állandó
használatra átengedte ev. istentiszteleteinknek a község
háza nagy termét. A községi elöljáróság még azt is meg
engedte, Iwjgv gótstiki templomba illő padokkal szerel
jék fel az isten tisztelet re átengedett helyiséget. Külö
nös érdemeket szerzett magának még az ev. ezen térhó
dítása körül Monor község főjegyzője: Piry Endre és
dr. Hal lieh Árpád ügyvéd. Mig Fábry Pál iparművész
ingyen és készségesen tervezte meg a padokat, addig a
római katholikns vallási Kaknár Mihály gőz malomtulaj
donos ev. vallást! hitveetársa iránt érzett örökké hálás
szeretető a padok elkészítéséhez átengedte uralma aszta
losát. Itt említjük meg, hogy ugyanez a keresztyén
testvérünk annak emlékére, hogy 400 évvel ezelőtt osz
tották ki Witteubergben az első kétszinalatti úrvacsorát,
íg y hektóliter óbort küldött a wittenbergi gyülekezetnek
úrvacsora* célokra é9 az anyagi gondokkal küzdő wit
tenbergi lelkészképző szemináriumnak egy zsák nullás
lisztet. Az egyház Ura bizonyára gazdagon fogja meg
áldani ezt a jótéteményt is és kiárasztja majd az ő lel
két arra a Monorra. ahol gyönyörű egyet akarással siet
nek megépíteni azt a keskeny utat és szoros kaput, mely
az 0 országához és az ö akarata diadalához vezet.
Mezőtúron f. évi november hó 16-áu megalakult az
ev. egyházközség, ami-kor Kovács Andor békési esperes
hivatalba helyezte Wikkert Lajos missziói lelkészt- Ne
vezett napon délelőtt 11 órakor a tef. templomban isten
tisztelet volt. Ezen a
leLké*»z prédikált. Az oltári
szolgálatot Kovács Andor esperes látta el. Aznap délután
8 órakor volt az egyházközségi közgyűlés, melyen a szép
számmal megjelent gyülekezeti tagoknak az esperes be
mutatta a missziói lelkészt, annak megbízó- és dijlevelét.
A hivek meleg szeretettel fogadták első lelkipásztorun
kat és ígéretet tettek, hogy egyházközségük felvirágoz
tatását minden tőlük kitelő eszközzel és akarattal szor
galmazni fogják. E vallási buzgóságnak és lelkesedésnek
biztató ós fejlődéssel kecsegtető megnyilatkozása Dia,skovics Árpád ny. Máv. főfelügyelő és neje azon elhatá
rozása volt, amellyel összes vagyonukból, 5—6 hold
szőlős- és gyümölcsödért jükből templom és lelkészlak
építésére és a lelkész részére kertnek megfelelő telket
hasítottak ki és a templomépiiési alapra ötmillió koronát
ajánlottak fel. E ritka áldozatkészség önmagában hordja
dicséretét és nyújt példát mindazoknak, akiknek van
mit adni ev. egyházunknak abból, amit az Isten adott.
A bányakerület püepöke, dr. liafíay S., akit mezőtúri
idvei a megalakulás napján táviratilag üdvözöltek és föpásztoTii áldását kérték, Bladoviesék örökre emlékezetes
áldozatát sietett megköszönni, kérve a nemes elhataro
zásra és az egy házszeretétből fakadó elhatározás nemes
gyümölcsére az egyház Urának áldását. Az esperes bízik
abban, hogy ez az uj, kis egyházközség fel fog virágozn*.
Akarja az Isten, hogy úgy legyen!
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A reformáció emléknapja Békéscsabán. A békéscsa
bai ev. egyház is méltóan kívánta megünnepelni a refor
máció emléknapját s ezen oknál fogva október 31-én dél
után 5 órakor templomi ünnepélyt tartott, melyen Báirdy
Ernő mezőberényi lelkész prédikált, Szeberényi Gusztáv
végezte a liturgiát, Szentistványi Juliska operaénekesnő
gyönyörűen énelkelt. A vegyeskar. elismerésreméltó mó
don szerepelt. Borgida Endre szarvasi ev. ikántortanitó
pedig művészi orgonajátékával gyönyörködtette a szép
számú ünneplő 'közönséget. — Péterfy karnagy fáradsá
got nem ismerve dolgozik.
A pestmegyei ev. tanítóegyesület közgyűlése. Folyó
évi október hó 15-én tartotta a pestmegyei ev. tanítóegyesület utolsó felszámoló gyűlését. Mintán ugyanis a
nagy pestmegyei esperesség három részre oszlott, szük
ségessé vált, hogy a tanítói egyesület is alkalmazkodjék
az helyzethez s a fei-ti napon tartott közgyűlésén kimon
dotta, hogy felszámol. Lélekben ezután is együvé tartoz
nak azok, kik eddig édes testvérekké forrtak össze.
Perényi Rezső elnök fájdalmas rezignációval tette meg
javaslatát a felszámolásra. Az egyesület egyhangúlag ki
mondta a felszámolást. A vagyon felől úgy határozott,
hogy az a lélekszám arányában osztassák fel, A közgyű
lés jegyzőkönyvi kivonatban mondott köszönetét Alexy
Lajosnak és Perényi Rezsőnek, kik az egyesület kebe
lében mint annak elnökei a tanítóság érdekeit, az egy
házmegyei tanügyet mindig önzetlenül és szeretettel szol
gálták.
A békéscsabai Evang. Leánylet ezidén is méltóan ál
dozott a reformáció emlékének. Az egylet gárdája októ
ber 31-én este 8 órakor a Városi Színházban előadás ke
retében ünnepelt. Koppányi Gyula ref. lelkész mondotta
a mély igazságokat tartalmazó hatalmas beszédet, amely
minden hallgatónak szivébe markolt. Wagner zongora
művész gyönyörűt produkált, meg is tapsolták érte.
Szentistványi Juliska operaénekesnő szűnni nem akaró
tetszésnyilvánítások között ujrázni volt kénytelen. —
Scholtz Irén darabjában szereplők kifogástalanul játszot
tak a zsúfolásig megtelt színházban. Korossy Magda, Ve
ress Imre, Hofer József és mindannyian egész lelküle
tűket igénybe vettek, hogy a reájuk bízottaknak meg
feleljenek. Nagyon hosszú referádát kellene Írni arról,
hogy kik is alakítottak a szebbnél-szebb bibliai képeket
jobban? Az egész előadás megkapó, megható volt. Kuthy
Erzsébet és Zámeosnik Judit nem fáradoztak hiába. — A
tiszta jövedelemből öt millió koronát juttatott a leány
egylet a szegény gyermekek felruházására. — Az egek
Ura áldja meg őket!
Az Ev. Leányegylet november 23-án tartotta első
vallásos estélyét az Üllői-uti imaháízban telt .sorok előtt.
Tátrai segédlelkész imádkozott. Mikolik Lenke művé
sziesen énekelt. Zimmermann Rózsi elszavalta Hugo
Viktor „Madárfészek a templomban“ cimü versét. Gaudy
L. vallástanár „Éva és MáTia“ címen sok megszivlelésre
méltót mondott él leányainknak, de a nevelőknek is.
Podmaniczky Pál báró irá3t magyarázott. Közének
kezdte meg és végezte be a vallásos estélyt, melyből mi
nél többet kérünk.
„Christlicher Hausfreund“ cim alatt adventre kiad a
tolna—baranya—somogyi ev. lelkészegylet . egy német
nyelvű, hazafias szellemű vallásos néplapot. A lap he
tenként jelenik meg. előfizetési ára egész évre 68.000 K,
félévre 34.000 K. Előfizetéseket az ev. lelkészi hivatal
elmére Pécs küldendőik, általános érdekű cikkek Var
sádra u. p. Gyönk), kisebb egyházi közlemények Kalaznóra (u. p. Högyész, Tolnám.) kéretnek.

1924

A Deáktéri Lutherszövetség pénteken, 21-én tartotta
harmadik vallásos estélyét, melyen dr. Raffay Sándor
püspök folytatta „Luther hatása az egyházra“ cim alatt
előadásainak sorozatát. Szembeállította az egyháznak
evangéliumszerü fogalmát azzal, amelyet a középkori
egyház fejezett be és vall még ma is. Érthető é3 világogondolatokkal magyarázta az ágostai hitvallásnak az egy
házról szóló cikkéi. Rámutatott az egyetemes papság el
vének etikai értékére és ev. jelentőségére, különösen arra
a különbségre, mely az ev. egyháztag és a róm. kath.
egyháztag közt fennáll és meghatározza azok jogait és
kötelességeit, előbbiekét Jézus szellemében, utóbbiakét
a pápaság érdekében. Előadása végén megemlítette, hogy
egy névtelen, nyilván róm. kath. egyén, előadásainak
beszüntetésére kérte egy hozzá intézett levélben. A fele
letet előadásában adta meg. Vallást tett ev. hite és egy
háza mellett, mert azt a szentek gyülekezetének tartja,
amelyben a szentségeket Jézus Krisztus szavai szerint
és annak szellemében szolgáltatják ki. A püspök hitval
lása mély hatást gyakorolt a jelenlevőkre. Az előadás
Íratását emelte még Rásó Márta szavalata, aki Csengey
G. nak „Fel a kalapács“-csal cimü költeményéi adta elő
erővel és lélekkel. A Lutheránia éneke zárta be a jól lá
togatott estélyt. November 28-án lapunk szerkesztője
tartja meg „Luther hatása az államra“ cimü előadását.
A kiadásért felelős: Dr. K1RCHKN0PF GUSZTÁV.
Gépírást elvállal házonkivül, németet is gépirónő.
Szives megkeresést a kiadóhivatalba kérem küldeni.
(Budapest, IV., Deák-tér 4., II. em.)
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Pályázat. A szarvasi ev. egyházközség tanácsa a
„túl a körösi“ tanítói állásra az „Evangélikusok Lapja“
33—34. számában meghirdetett pályázatot megújítja s
egyben pályázatot hirdet a „maginyeci“ tanyai, hatosztályu, vegyesnemü, osztatlan elemi iskolájának tanítói
állására is. Kötelesség és javadalom ugyanaz, ami a
„tulakőrösi“ állásnál. (Lásd az Ev. Lapja 33—34. szá
mában.) A tót nyelv ismerete itt is szükséges. A pályá
zat határideje mindkét állásra a Néptanítók Lapjában
közzétett pályázat megjelenésétől számított 14 nap. A
szabályszerűen felszerelt kérvények az ev. ig. lelkészi
hivatalhoz küldendők Szarvasra. Kelló Gusztáv ig. lel
kész.
Pályázat. A szarvasi I. kerületi lelkészi körben
rendszeresített államsegélyes kápláni állásra tót nyelv
ben is járatos segédlelkészt keresek. A munkakörre és
fizetésre vonatkozó feltételeket levélben közlöm. Az állás
mielőbb elfoglalandó, Kellő Gusztáv, ig. lelkész.
Teljes ellátással és havi 35 aranykorona fizetéssel
sürgősen káplánt keresek, aki minden második héten

teljesítené a funkciókat magyarul és tótul. Gyöngébb tót
nyelvismerettel is érvényesülhet, miután az üres héten
csak ritkábban akad funkciója. Kiskőrös, 1924. nov. 15.
Blázy Lajos, ev. lelkész.
Ki segítene ruhával (felsővel és alsóval) egy 6 és
egy 3 éves fiúgyermeket? Az apjuk hadirokkant. Hit
testvérünk. Keresetképtelen. Nyomorog. Gyermekei Hi
bátlanok. Aki felveszi e gyermekek gondját, a Krisztusét
veszi fel. Szerkesztőségünk szívesen vállalja a még
használható gyermekruha továbbítását.

általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Bpest, VI., N&gymező-u. 3. Fel. igazgató: Dr. Merényi Kornél),
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kinti ethikai feladat és cthikai lehetőség. A jéziui
„egy akol és egy pásztor“ evangéliumi feladatának
protestáns megvalósulása volna az napjainkban a
földön!
De ha már — adná Isten, hogy komolyan és kö\etkezetes kitartással — ilyen közös protestáns unió*
törekvések lelkesítenek az evangélium közös alapján
bennünket, akkor ne hangoztassuk szüntelen egymás
és közös reformátoraink istenadta karizmáit kisajá
títva, — hogy „nincs a világon olyan fölséges, nagy
és diadalmas v&Uásforina, mint a kálvinizmus, mely
a keresztyénség legtisztább formája. . . a legtisz
tább és legszebb kcrosztyénsóg. . . a legönállóbb
szellemi hatalom . . . világegyház, mig a lutheránus
aiig csak a németségé. . . s a legtökéletesebb keresz
tyén világnézet“ —, mert a jézusi evangélium szel
lemében, mint már máskor is mondottam, már poli
tikai vonatkozásainál fogva sem lehet az. Es aztán
nagyobb és megfelelőbb theológiai, főleg Írásmagya
rázati, egyháztörténeti és dogmatikai * általában
Sch leiertn a eh tr —Harnark-i éle eszmetörténeti Ukolá
zottságra, tájékozódásra és ismeretre van szű k ei
günk a kathedrákon is, mely természetszerűleg arra
fog vezetni l»ennünket, hogy mindenekfölött. arra a
jézusi goethei szeretetkeresztyénségre kell elmélet
ben és gyakorlatban törekednünk, amely nem gyűlöl,
de megbocsát, nem rombol, de épít, nem elválaszt
de egyesit, nem részletez, de összegez — egyetlen
céllal, az egy igaz isten és az ő evangéliuma dicső
ségére és nálunk a régi közös magyar haza üdvére
és boldogságára!
Most találóan mondja Szabolcska: Csak egy
vallás ■van *1 világon és ez a krisztusi szeretet. Az
fogja megoldani a világprotostantlzmus. a közös pro
testáns szolidaritás fölvetett probhnemáját is siker*
sen. Úgy legyen!
ür. S tldrik Mátyás.
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Tűzoltási szerek és szivattyúk
gyára, harang- és fém öntőde
Budapest, VI., Lomb-utca 3 4 — 36. sz.
V illám on megAllú : V áci a t . L a n g g é p g y ár.

Gyárt: Templomharango

kat, összhangzó harangzatokat a legfinomabb

harangfémötvözotböl,
tiszta csengésű, előro
megállapított szavalok

uj hangokkal, harang
szerelvényeket forgat
ható vaskó rónával s z a k 
szerű kivitelben,
harangállváoyokat hen
gerelt vasból, szabadonálló, valamint fekvő
elrendezéssel.
Telefon:

Badapeat 05—50.
Sftrgünycim : W n l i e r - g y A
Lomb-utca Badapeat.

Pázmány Péter toleranciája
„Aranymisée hercegprímásunk“ cim alatt egy
kálvinista professzor, II. Kovács Gyula, egy cikket
közölt a Budapesti Hírlap november 14-i számában,
amelyben a hercegprimás jól kiérdemelt dicsérete
mellett párhuzamba állítja őt Pázmán Péterrel és ki
emeli. hogy tolerancia dolgában mindkét hercegprímás ugyanazon álláspontot foglalja el. Midőn a
tolerancia fen forgását Csernoch János hercegpriimnál készséggel elismerjük, egyenesen a történelem
meghamisításának kell bélyegeznünk azt' az állítást,
hogy Pázmán Péter toleráns volt. Állításunk bizony!
tékául szolgáljanak azok a nagyszámmal irt pole
mikus iratok, amelyekben Pázmán a protestánsokat
támadta, és amelyek egyikéből Pázmány Péter
nek következő szavait
idézzük : „Luther és
Kálvin tanítása minden gonoszságra és feslettségre felszabadítja az embert. A magyarországi lutherista és kálvinista prédikátorok erkölcseiről említ
hetnénk időnkben történt sok iszonyuságokat, latrok
hajlékához és bordélyokhoz illő éjctelenségeket, de
én miattam maradjon helyén mindennek tisztessége,
megelégszem azzal, amit magnk okádoznak egymás
szakállába . . . Az eretnekek mindenkor a hazugság
tegyvereivel harcolnak, tehát lehetetlen, hogy isteni
igaz tudomány legyen az, melynek terjesztése hazug
ságokkal támogatta tik. Ilyen a Luther és Kálvin ta
nítása. Nem ok nélkül nevezi a szent Írás „szemtelen
ebeknek“ a hamis tanítókat. Az ebeknek oly termé
szete vagyon, hogy ha egyik az uecán kezd ugatni,
a szomszéd kuvaszok is mindjárt ugatnak, noha sem
mit sem hallanak egyebet a kutyaugatásnál.“
A „Magyarorszáq panaszai" címen Pázmány ko
rában megjelent kiáltványban azt panaszolják a
protestánsok, hogy Pázmán Péter több protestáns
templomot elfoglalt, üldözte a lelkészeket és erőszak
kal terjesztette a k&thoUkus vallást. ,.Fraknói Vilmos
Pázmány Péterről irt monográfiájában elmondja,
hogy Pázmány a királytól a bécsi békekötés jóváhagyása tárgyában kért véleményében igy nyilatko
zott: ,,A hamis vallás elterjedése a legnagyobb csa
pás, mely egy nemzetet érhet; nagyold a török rab
ságnál, mert ebből mindig remélhető a szabadulás,
mig a pokolból, hová a hamis vallás vezot, nincs
menekülés. Ezért a fejedelem köteles alattvalóit az
igaz vallás követésére vezetni és megakadályozni
őket. hogy Krisztustól elpártolva, az ördöghöz sze
gődjenek. A fejedelem tehát, ki vallásszabadságot
enged, mindazok elkárhozásáért felelős, kik az en
gedmény következtében a hamis valláshoz csatlakoz
nak.“ Dacára ennek. Pázmány azt tanácsolta a király
nak, csak erősítse meg a törvényt, amiből Kovács
Gyula arra következtet, hogy a toleráns Pázmány
a bécsi békekötés védelmére kelt, holott Fraknói
szerint ezt Pázmány a jezsuita elveknek megfelelőleg
csak azért tette, hogy a jóváhagyás megtagadásából
nagyobb baj származhatik az országra és a k a t o 
likus egyházra. „A nagy zavarok között célszerűbb
engedményeket tenni, hogy az elveszett előnyök
visszaszerzésére időt nyerjünk" mondotta Pázmány.
Ezekből nyilvánvaló, hogy Csernooh János her
eegprimást sértonők meg, ha azt állitanók, hogy^ to
lerancia dolgában egy nivón áll Pázmánnyal és bizo
nyos, hogy H. Kovács Gyula, mint kálvinista, Páz
mány nagyra die sért toleranciája mellett soha sem
lett volna Pázmány korában a Pázmány-egyetem
professzora.
Sztehlo Kornél.
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Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő Dunántúl
Hazánk testének azt a darabját, amelyet a Duna.
kikanyaritva az ország területéből, mintegy átölel s
a történelem folyamán jórészt megóvott azon meg
próbáltatásoktól, amelyek a Nagyalföldnek és hazánk
végeinek osztályrészül jutottak, mintha közelebb
vitte volna ez a helyzete a Nyugathoz, amelynek
kultúrájából többet vallhat a Dunántúl a magáénak,
mint hazánk többi részei. Kultúrájával szorosan őszszefügg az a tény, amely ennek a magasabb kultúrá
nak részben oka, részben következménye, hogy t. i.
Dunántúl annyi az evangélikus gyülekezet. A dunán
túli lutherániának sajátos a szelleme. Bensőséges hit
élet jellemzi, mig a többi országrészek evangélikusságának inkább a büszke lutheránus öntudat és har
ciasság a főjellemvonása. Azért kell a Dunántúlnak
és a csonka hazánk többi részein élő evangélikus Ság
nak a maga sajátos szellemét és értélkeit teljes össz
hangban érvényesítenie közegyházunk életében, mert
csak igv lehet a félmilliónyi magyar lutheránia igazi
hatalom ebben az országban és egyben értéke3 eleme
a világ protestantizmusának is.
Az egyetemes felügyelő dunántúli iskolalátogató
utján azt a benyomást nyerhette, hogy a Dunántúl
becsülettel tölti be ma is azt a hivatást, amelyet az
isteni gondviselés a magyar evang. egyház életében
számára kijelölt.
Az egyetemes felügyelő Kuthy Dezső egyetemes
főtitkár kíséretében utazott Dunántúlra;, Sopronban
hozzá csatlakozott a kerület elnöksége is: Kapi Béla
püspök és Mesterházy Ernő kerületi felügyelő, akik
egész utján végigkísérték, előbbi minden alkalommal
nagyhatású beszédet is tartott.
Útja először Sopronba vitt. A soproni állomáson
november 4-én délután az egyházkerület, a város, az
egyházközség; a theol. fakultás és az intézetek kül
döttsége fogadta. Az állomásról egyenesen a fakul
tásra ment. ahol értekezletet tartott a karral, amelyen
több nagy fontosságú kérdésben történt. döntés. Majd
az egybegytilt kar és ifjúság üdvözlését fogadta az
egyetemes felügyelő, amelyre adott válaszában ki
emelte a lelkészképzés nagy horderejét és azokat a
várakozásokat, melvekkei a közegyház a fakultás,
kar és ifjúság munkája elé tekint. — Megtekintette
a Theol. Otthont is.
Másnap a lyceumban tett látogatást. Minern
osztályban meghallgatta a tanítást és megszemlélte
az intézet egész ifjúságának együttes torna gyakortatait, amelyet az a pompás ifjúsági zenekar játékának
ütemeire mutatott be. A tanári kar é sifjuság az in
tézetből való távozása előtt köszönetét mondott a lá
togatásért, mire az egyetemes felügyelő buzditó be
szédet intézett a tanári karhoz és az ifjúsághoz. A
soproni lyceum megmutatta, hogy méltó régi hírne
véhez. Nem hiszi e sorok iróia, hogy túlozna, ha
ebben az intézetben látja hazánk egyik leglutheránusabb gimnáziumát. Nemcsak a tanulók létszámának
arányát tekintve, (81.4 százaléka a diákságnak
evang.) de szellem tekintetében is. Hollós János igaz
gató büszke lehet az iskolájára.
Délután a soproni tanítóképző megtekintése kö
vetkezett. Ez az intézet* amely annyi vallásos szel
lemű tanítót adott egyházunknak, bár erősen redu
kált tanári létszámmal dolgozik (5 tanári állás nincs
betöltve), megtartotta régi nívóját. Hamar Gyula
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igazgatóval az élén hivatása magaslatán áll az egész
tanári kar. Az egyes évfolyamok tanóráinak meglá
togatása és a tanári knoferencia után közös ünne
pélyt rendezett a tanári kar és ifjúság az egyetemes
felügyelő itszteletére, amely alkalmat szolgáltatott
néki arra, hogy a tanítóképzésről elmélkedve, buz
dítsa a tanári kart és ifjúságot további lelkes mun
kára.
Estebédre Szombathelyre volt hivatalos az egye
temes felügyelő Kapi Béla püspökékhez. Resztvettek
az estebéden az egyházközség, a vármegye és város
képviselői is. A püspök családi otthona típusa az
igazi evangélikus paróchiának. Az a vallásos szellem
és az a bensőséges szeretet, amely a család életét
áthatja, felejthetetlenné teszik a Kapi-paróchiát arra
nézve, aki annak vendégszeretetét élvezhette.
November 6-án reggel már a kőszegi pályaudva
ron köszöntötte az egyetemes felügyelőt a város, az
egyház és a leánygimnázium küldöttsége. A kőszegi
tartózkodás istentisztelettel vette kezdetét. A hivő
sereg teljesen megtöltötte a templomot. A helyi lel
kész liturgikus istentiszteletet tartott, amelyen kittinő
vegyeskar működött közre. Az osztályok meglátoga
tása után itt is konferencia volt, amelvnek végezté
vel az egybegytilt tanári kar és leánvifjuság üdvöz
lésére adott válaszában az egyetemes feltigvelő a
leánynevelést korunk egyik legnehezebb problémájá
nak nevezte, amelynek megoldása mesteri módon si
kerül a kőszegi intézetnek. Arató István igazgató
tanár- és tanárnő-gárdájával valóban kevés tanári
kar vetekedhetik. A leányok táncgyakorlatai nagy
tetszést arattak. Az internatus is igen jó benyomást
tett. A leányokkal közös étkezés után a távozó egye
temes felügyelőt és a kerület elnökségét, valamint az
intézet felügyelőjét néhány kedves szó kíséretében
virágcsokorral búcsúztatták a leánykák.
Végül Mesterházy Ernő kerületi felügyelőt láto
gatta meg az egyetemes felügyelő nagygeresdi ott
honában, felhasználva egyben az alkalmat a nagy
geresdi iskola meglátogatására is. A Mesterházykastély vendégszeretete nehézzé tette az egyetemes
felügyelő és kísérői számára a bucsuzást.
Áz egyetemes felügyelő a sárvári állomáson vett
búcsút Kapi püspöktől és Mesterházy felügyelőtől éfi
Kuthy Dezső kíséretében visszautazott Budapestre.
Kedves emlékeket hagyott maga után és vitt ma
gával. Az Ur tegye áldotta ezt a látogatását a dunán
túli kerületre és 'közegyházunkra!

Kozmetikai kezelés
naponta délután 3 órától 6 óráig. SzeplŐt, pattanást,
mitessert sikeresen elmulasztom.

Déva kozm etikus
I X ., E r k e l- n t c a I 3 ra. I I . I I ,
Spezlántások: foghúzás, logttiraés, fo g tisz titá s. L a p m ik olva
sóin ak % engedm ény.
Intézet nyitva : 9 ó rá tó l 7-ig, va
sár- és ü n n e p n a p 9 ó rá tó l 12-ig
Dentist

FENYVESIM
ENYHÉRT
IX., RAday-u. 5.
Calvln-tér.
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L e lk é s z e g y e s iile t
(MELE.)
Nagytiszteletü lelkész urak!
Jóleső érzéssel közlöm, hogy lelkészi karunknak
egy fontos, sok gondot és gyötrődést okozó kérdése
Isten támogató kegyelméből s az illetékes körök
megértő jóindulatából megnyugtató megoldása felé
közeledik, amennyiben a lelkészi és lelkész özvegyi
nyugdij rendozósére az állam olyan összeget folyó
sított legközelebb, amely már számottevőnek mond
ható.
A kezeim közt lévő adatok szerint (94540/192 !.
3 i. II. pü. min. rendelet) ugyanis a kultuszkormány
a református egyház részére évi 308.640. havi 25.720
aranykoronát, az ágh. evang. egyház részére pedtg
évi 154.320, illetve havi 12.860 aranypapirkoronát
folyósított nyugdijcélokra, amely összegeknek a szétosztázását az egyházi önkormányzat körébe utalta.
Végtelenül boldognak érzem magam, hogy szá
nandó helyzetben lévő nyugdíjasaink sorsán módunk
ban lesz már alaposan javítani s a teljes rendezés
kilátásával folytathatjuk tovább a harcot nyugdíj
intézetünkért
•
. Értesülésem szerint egyházunk vezető faktorai
»jiellett Barabás Samu. kábái ref. lelkész, nemzet
gyűlési képviselő agitálásának és gróf Bethlen István
miniszterelnöknek, ki ez irányban a legerélyesebben
vetette latba tekintélyét tartozunk bálival az elért
kedvező eredményért. — Szálljon áldásunk az Ö
fejükre!
Ez az örvendetes tény azonban ne változtasson^
eeinmit a mi leik észegyestilet 1 s az egyetemes gyűlés
által is szentesített megállapodásaikon & ne bágyan
szón el senkit azoknak végrehajtásában, mert hiszen
nyugdíjintézetünket csak tovább kell építenünk
mindaddig, amig annak fedele alatt kielégítést nem
talál minden jogos és méltányos igény.
Testvéri szeretettel
Nyíregyháza, 1924 nov. 19.
Paulik János, a MELE elnöke,

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

S z a n á lá s* )
Irta: Mvshó Károly, galgagutai ev. lelkész.
Szanálás. Ez a közéletünkbe dobott kifejezés a
helytelen alkalmazás folytán humoros Ízt nyert. Ha
valaki elrontott valamit, azt mondja, hogy ,.szanált“.
Reánk nézve kínos meglepetéseket tartalmaz a sza
nálás. Mindig több és több rést ütnek ezen a cimon
*) Közöltük e cikket, bár a hangjával legalább is
addig, amig a cikkben említett jogaink megóvása érdeké
ben a tárgyalások folynak, nem értünk egyet. A tanítók
nvugdijjáruflékai ügyében kiadotc miniszteri *rendelet
egyformán sért minden iekoiafentartót, egy jól irány
zott lövés a felekezeti iskolák ellen. Különben a főható
ságaink ez ügyben eljártak és a pénzügyminisztérium
megengedi, hogy több évi részletben fizethetők a járu
lékok. A családi és korpótlékok ügyében is történtek lé
pések és ezek épp olyan sikerre vezetnek majd, mint
amilyenre vezetett már a nyugdíjasok ügye. — Legyünk
türelemmel. Bizonyos, hogy a kultúrharc folyik. Áz is
bizonyos, hogy a kulbuszkormánv nem igen tesz ellene
valamit, de addig, amig főhatóságaink az erélyt nem
követelik, mi befelé építsük ki sorainkat.
fSzerk.)
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egyházunk autonómiáján azok, akik még a gyógyí
tást is arra igyekeznek felhasználni, hogy egyházun
kat lassú méreggel pusztítsák el. Tudatosan keresik
föl szanálásukkal a fájó részeket, melyekben gyötrő
kinokat okozhatnak.
A
K. M.-nak a „nem állami tan&zemélyzet
orsz. nyugdíjintézete tárgyában“ kiadott rendelete is
a szanálással kapcsolatosan jött létre. Félredobta az
ingyenes népoktatásról szóló törvény áldásait s a
felekezeti iskolákat abba a lehetetlen kényszerhclyzetbo hozta, hogy a még érvényben lévő törvénnyel
«zömben tandijat szedjen, hogy a tanítói nyugdíjinté
zetre a milliókra menő hozzájárulást kifizethesse.
Mert ugyan mi módon szerezhetnék meg egyházi is
koláink a személyenkénti 156 aranykorona tanítói
nyugdíjintézetre fizetendő évi összeget másként,
hogyha nem vetik ki az iskolába beiratkozott gyer
mekekre — jobban mondva — azok szülőire.
Ez pedig súlyos megpróbáltatást jelent egyhá
zainkra. Az eddig virágzó evang. iskolákat a hívek
a reájuk folyton jobban súlyosbodó teher folytán átuigedik a politikai községeknek vagy az államnak.
Egyházunk legerősebb pillérei roskadnak össze. Egy
házi iskoláink nélkül nem leszünk képesek a harcot
megállani. De hiszen ez a gyöngitós a mai gerincte
len kormánvz-at célja. Minden rendelet, mely a kul
tuszminisztérium műhelyéből kikerül, egy-egy jól
irányzott lövés «■sryházunk ellen. — A római egyház
nem szenved a fenti rendelet folytán, mert számtalan
alapja könnyedén fedezni tudja ezt.
De mit csináljon az 1848. XX .t-c. végrehajtá
sának reményétől is a szanálás folytán megfosztott
protestáns egyházunk ? . . .
Elszanálták jogos korpótlékunkat, leszanálták
családi pótlékainkat, * mindent-mindent és most az
agyonszanált lelkészek vállnira hárítják át még a
horribilis iskolai adók beszedésének ódiumát is.
Itt már határozottan össze kell fognunk és tilta
koznunk a jelenlegi kultuszminiszter kapkodó iskola
♦s egyház politikája ellen. A jelen rendelettel szem
ben helyezkedjünk tartózkodó álláspontra, ha csak
nem akarjuk a szekták terjedését hi veink elidegení
tését elősegíteni.
Főhatóságainkat pedig ezúton is kérjük, hogy
kellő erétllvol lépjenek fel e rendelettel szemben és
azt módositassák, mert egyszerre csak azon vesszük
magunkat észre, hogv egyházunkat Í3 agvonszanál
ták 1
.
il

-ANGSTER JÓZSEF és FIA!
orgona és harmónlumgyár Rt. 1
P É C S .
Készít uj orgonákat es harmóniumokat a legtökéletesebb rend
szerben Elvállalja orgonák át
építését légnyomatu csőrendszerrel, teljes javításokat, tisztitá-1
sokat és hangolásokat.
;

Uj homlokzatsipokat a le(
rövidebb idő alatt készít.J
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Zongora- vagy hegedüórákat vállal

lakásért vagy
díjazásért Kaszap Emilia. Lakáscímet érdeklődőkkel
(telefonon is 109—70) szívesen közli kiadóhivatalunk.

6

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Az evangéllKus tanitóR nagygyűlése*)
Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület f. évi
október hó 15-én Budapesten, a Tanítók Házában
tartotta első rendes közgyűlését. A gyűlésen báró
Radvánszky Albert, egyetemes egyházfelügyelőt Mágócsl-Ditz Sándor dr., egyetemi tanár, az egyetemes
tanügyi bizottság elnöke képviselte. Az Ev. Tanárok
Országos Egyesületét Szigethy Lajos dr., a Reformá
tus Tanítók Országos Egyesületét Dobó Sándor, a
Tanítók Szövetségét Rákos István, kir. tanácsos
képviselte.
Krug Lajos elnöki megnyitójában elfogódva em
lékezett meg Magyarország ev. tanítóságának elsza
kított kétharmadáról. A magyarhoni ev. tanítóság el
szakított testvéreit is kebelébe számítja. A nagy
hatású megnyitó beszéd után Mágócsi-Ditz Sándor
dr. emelkedett szólásra, tolmácsolta Radvánszky Al
bert báró üdvözletét. Memelékezett arról, liogv az ev.
tanítókat kartársaknak tekinti, megosztja velük sor
sukat. Utána Sziaethy Lajos dr. a tanárok üdvözle
tét tolmácsolta, hangsúlyozta azt. hogy egy az ügy.
egy a cél és egy a szeretet is, melv tanítót és tanárt
összefűz. — Rákos István a Tanitók Szövetségének
üdvözletét tolmácsolta s kijelentette, hogy a Szövet
ség mindig készséggel siet a felekezeti iskolák támo
gatására és hogy a Szövetség* nem mondja azt, hogy
államosítsunk, mert azt vallja, hogy a felekezeti tan
ügyön keresztül mentjük meg a hazát. — Dobó Sán
dor a ref. tanitók testvéri üdvözletét tolmácsolta e
azt hangsúlyozta, hogy a testvéries együttérzésnek,
mely a két prot. tanitótáhort összeforrasztotta, meg
semmisülni nem szabad. Az egyház virágozni ugv
fog, ha az egyetemes egyház a tanitók kérését telje
síti. mert a nrot. egyházak érdeke egyezik a prot
tanítóság érdekével.
Krua Lajos elnöki jelentésében meghajtja az el
ismerés és hála zászlaját Kam Béla, a dunántúli egy
házkerület püspöke előtt, ki a tanítóságot minden
igaz ügyében melegen támogatja a kerületének taní
tói karát oly jogokban részesíti, melyet más kerüle
tekben a tanitók nem élveznek, — Klebelsberg Kunó
gróf, vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter előtt ,
ki az összPmitóság kívánságainak nagy részét telje
sítette, — Rákos István, kir. tanácsos előtt, ki a ta
nítóság ügyeinek előbbre vitelében önzetlenül és sze
retettel fáradozik.
Az elnöki jelentésből megtudtuk, hogy az ev.
tanítóság a lefolyt év alatt egvházmegyénként és
egyházkerületenként szervezkedett, minek áldásos
hatása akkor lesz érezhető, amikor az ev. tanítóság
az egyházkorroányzntban és az egyházi életnek min
den megnyilatkozásában való részvételéért és szám
arányának megfelelő kénviseltetéséért fordul a zsinat
törvényhozó testületé elé s ezen kérései teljesülnek.
Az ev. tanítóság pártfogásába ajánlta elnök a
-tanítóság által fenntartott- közhasznú intézményeket,
az Eötvös-alapot, a Kalász-szövetkezetet. mely nve
reségének 40 százalékát az Eötvös-alap támogatására
adja. — a Gárdonyi Társulat nagy lendülettel meg
indult úttörő munkásságát és Simon Lajos másik esz
méjének, a Szövestég Háza realizálását is.
A közgyűlés elfogadta a választmánynak az ev.
tanítóság helyzetének rendezése ügyében elkészített
s a zsinat törvényhozó testületé elé terjesztendő ja
vaslatát.
* Az

E a*

Tanítóegyesület felkérésére közöljük.
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A közgyűlést állást foglalt a kántortanitói fize
tésnek kettéválasztása mellett s kívánja azt, hogy a
szétválaszthatatlan kántortanitói fizetés 50 százaléka
tanítói, 50 százaléka kántori fizetésnek számittassék
s a tiszta tanítói fizetés 50 százaléka államsegéllyel
egészittesséik ki 100 százalékra.
A közgyűlés egyhangúlag állást foglalt a 8 osz
tályú elemi népiskola azonnali felállítása mellett,
mert azt vallja, hogy za egyház szempontjából is
üdvös és kívánatos a tankötelezettségnek meghosz
szabbitása. Luther az iskolát az egyház veteményes
kertjének tekintette. Minél tovább és minél intenzi
vebben műveljük ezt a kertet, minél tovább tartjuk
az egyház csemetéit: a gyermeket ebben a kertben,
annál erősebb fákat nevelhetünk, melyek bőven ter
ülik majd az evangéliomi hit gyümölcseit, s annál
erősebb lesz a lutheri lélek a mi egyházunkban. A
kérdéshez Krug Lajos, Grieszhaber E. Henrik, Varga
Géza és Rákos István szólt hozzá.
A közgyűlés elhatározta, hogy a tanítóság- fő
iskolai képzését mindaddig napirenden tartja, mig az
eszme előtt kitárulnak a rideg elzárkózás kapui.
A közgyűlés elnök javaslatára elhatározta, hogy
minden évben megemlékezik azon kartársakról, kik
életüket adták a honért s fogadást tesz az ev. tanító
ság, hogy miként a hősök a haza védelmében, hasonló
hűséggel teljesíti az ev. tanítóság kötelességét a haza
efnntartásában s ha kell a haza védelmében is.
A közgyűlés elhatározta, hogy minden évben
egy-egy páíyadijat tűz ki. A jövő évi pályatétel •
„Milyen elvek szerint állapíttassák meg a népiskola
VII. és VIII. osztályának tananyaga és mit öleljen
lel ez az anyag?“ F.lső dij 100.000 korona, második
dij 50.000 korona. Határidő 1925. étv junius 30.
Tárgyalta a közgyűlés a tagsági dijak megálla
pítását. Jövő évi tagsági dij 3 aranykorona lesz.
Elnök megelékezett Kapi Gyuláról, a soproni
ev. tanitóképzőintézet ideális lelkű igazgatójáról. A
közgyűlés Kapi Gyula emlékének megörökítését kö
telességének tekinti, elhatározza, hogy hamvai felett,
emléket állít s ebből a célból az egyházmegyei, egy
házkerületi egyesületek elnökeiből, s az egyetemes
tanítóegyesület elnökéből bizottságot alakit.
A közgyűlés igaz, meleg érzelmekkel emlékszik
meg azokról a kartársakról, kik a f. évben kiejtették
ezükből a munka eszközét. Szeretettel emlékezik meg
Birnbaum Sándor, Hamar Gyula, Márton Károly,
Thirring Samu kartársakról, kik 50 évig, Pető Lajos,
Philipp József. Koltay Jolán, Payer Adolf, Németh
Béla és Kiss Sándor kartársakról, kik közel 50 évig
sáfárkodtak az egyház és a haza hűséges sozlgálatában.
A közgyűlés szeretettel emlékezett meg azokról
a kartársakról, kik az elmúlt évben vitézekké lettek
avatva. Ezek: vitéz Nagy István, vitéz Magyar J á 
nos, vitéz Egyed Lajos.
A közgyűlés tudomásul vette az alapszabályok
azon rendelkezését, hogy minden egyházmegyei ta
nítóegyesület. 20 tagig 1, 100 tagig 2, azonfelül 3
tagot küldhet a választmányba s felhívja az egyesü
leteket, hogy minél előbb küldjék ki a számarányuk
nak megfelelő választmányi tagokat.
Grieszhaber E. Henrik a 8. osztályú népiskoláról.
Szij Lajos a népművelésről s az iskolán kívüli nép
oktatásról tartott előadást. A közgyűlés őrömmel
vette Grieszhaber E. Henrik ama bejelentését, hogy
a bonyhádi ev. egyház már fel is állította a 8. osz
tályú elemi népiskolát.
Reichel Lajos.

Budapest, 1924. december 14.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: /

Alapította: D r. RAFFAY S Á N D O R

B udapest, IV., D eák -tér 4 . sz.

plapök.

K iad ja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik julius és augusztus hónapok
kivetelevel vasámaponkint.

Szerkesztésért felelős :

Egyes szám á ra : 2 0 aranyflllér.

» r . K IK C 1114SO PP (ütlSZTÁt

E fe z . 4 , 2 2 - 2 4 .
„Vetkezzétek le a régi élet szerint való ó-embert,
mely meg van romolva a csalárdság kívánságai
miatt; újuljatok meg a ti elméteknek lelke sze
rint, felöltözvén amaz uj embert, mely Isten sze
rint teremtetett igazságban
és
valóságos
szentségben.“
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Lutheri igék
Krisztusnak országa a kegyelem, az irgalom
és vigasztalás országa, mivel a 117. Zsoltár 2.
verse is ezt mondja: „mert nagy az ü kegyclmessége mi hozzánk és az Urnák igazsága megmarad
örökké“. — Az antikrisztus (a pápa) országa a
hazugságok és a romlás országa: „szája telve vau
átkozodaösal, csalárdsággal és erőszakossággal;
nyelve alatt hamisság és álnokság". (Zsolt. 10,7.;
— Mahomed országa a bosszú, a harag és pusztu
lás országa. Olvasd el Ezekiel 38. fejezetét.
*

*

*

Krisztus országába beletartoznak a hitben
gyengék és erőtlenek is, mert az Ur maga mondta
Péternek: „erösitsed testvéreidet1'4 (Luk. 22,32.)
A római levelben is azt olvassuk: „fogadjátok be
a hitben erőtlent44 (14,1). De a Thesszalúnikaiák
nak is azt Írja Pál: „bátorítsátok a gyenge hitün
ket és erőtleneket gyámolitsátok44 (í. 5,14). —
Hogy ez igy van, azt az apostolok példája is iga
zolja, akiket nagyon sokszor kishitűségük miatt
korholt az Ur, — még feltámadása után is. Márk
16, 14.
.. . j
#

#

Előfizetési á r negyedévenklnt: I aran y k o ro ra

*

Krisztus tőlünk csak azt követeli, hogy róla
beszéljünk. Igen, — feleled eire, — de ha ezt teszszü'k, a szánkra vernek. Ez azonban ne bántson,
még akkor sem, ha megteszik. Ugyanis nem sza
bad elfelejtened, amit ő mondott (Luk. 11, 9):
„Kérjetek és megadatik néktek.44 De a zsoltárban
is azt olvasod (91, 15): „aki segítségül hiv engem,
azt meghallgatom, vele vagyo-k háborúságában,
megmentem és megdicsőitem őt44. — Es az 50.
Zsoltár 15. verse is azzal biztat: „Hívj segítségül
engem a nyomorúság idején és én m égsz abad itlak
téged és te dicsőítesz engem.“ Aki Krisztus ezen

H irdetési á ra k m egegyezés szerint.

k ö v e te lé sé t elfogad ja, isten tiszteletet vég ez. E n
nél kön n yeb b et és m égis en n él ked veseb b et senki
sem v é g e z h e t Mert nem a zt k íván ja tőlünk, hogy
fát vágju n k é s k ö v e t hordjunk, hanem azt, hogy
h igyjünk és beszéljünk. £ s ezért ö azt Ígéri, hogy
velünk lesz é s velünk marad. — M indenkinek te
hát olyan lesz az élete, m int am ilyen hite é s a
K risztusról szóló vallom ása. Nézd m eg a hitedet
és m egtudod, hogy m iért olyan az életed , m int
am ilyen.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

N ap tárjavitás
A világ sorsának teljhatalmú intfcsáftével meg
hízott Népszövetség elhatározta, hogy a megválto
zott viszonyok közé felveszi az időnek megrendszahályozását is. Ezt is egy albizottságra bízta, mely
:nagát „naptárreformáló" bizottságnak nevezi. Az ab
bizottság javaslatát nem ismerjük, de megtudtuk a
lómai csillagászkongresszusnak, a konstantinápolyi
patriarcha véleményét és pápának e tárgyban vallott
felfogásai. Ev. egyházunk közvéleményét bizonyára
érdekelni fogja ez a naptárreforra, mely — ismerve
a Népszövetség diktátori szerepét — nem is a jövő
zenéje.
A csillagászok, még 1922-ben, Rómában abban
állapodtak meg, hogy a hétköznapok minden eszten
dőben ugyanarra a napra esnek. Ez azonban csak
úgy érhető el, hogy legyenek „a héten kívül eső
napok" is. Vagyis: minden negyedévnek legyen 9 i
napja olyként, hogy annak első és második hónapja
30 napos, a harmadik 31 napos.. Az első hónap első
napja mindig hétfőre, a másodiké mindig szerdára,
a harmadiké mindig péntekre éssétk. Miután ez csak
364 nap, marad a rendes esztendőben 1 és a szökő
évben 2 felesleges nap. Ezek — mondja a javaslat —
„első, illetve második újévi nap" címen maradjanak
a heteken kívül. Ily módon a hétköznapok mindig
ugyanarra a dátumra esnének. Újév napja azonban
tétessék át december 22-re, a leghosszabb éjszaka
napjára.
A római pápa a „naptárreformra“ vonatkozó
Javaslatot egy zsinat elé akarja utalni é3 amíg ez
össze nem ül, nem mond véleményt a készülő uj nap
tárról.
A konstantinápolyi patriárcha elfogadta a Szebenben (most Sibiu) élő Bedeusz báró javaslatát,
amelyről a szászok egyháza azt hiszi, hogy a protes
táns egyházak is magukévá teszik.
A Bedeusz-féle javaslat szerint: minden eszten
dőben legyen 8 rendes 4 hétből álló hónap és 4 öt hét
ből álló hónap. Az öt hétből álló hónap volna az 1,

E v a n g é l ik u s o k

4, 7 és 10-ig. Minden hónap hétfővel kezdődik és
minden nap mindig ugyanarra a dátumra esnék,
vagyis a hó 2-a mindig kedd, 3-a mindig szerda, stb.
Újév napja tehát mindig hétfő. Minden 6-ik év szökő
és minden 45 esztendő szökőév. Ebben az évben
C heles volna a 12-ik hónap is. Husvét napja legyen
mindig április 7-e, miután Bedeusz szerint ez az a
nap, amelyen Krisztus 33-ban feltámadt.
Bedeusz azért is ajánlja ezt, mert ily módon az
összes kettős ünnepek vasárnapra és hétfőre esnének,
ami nemzetgazdasági szempontból is kívánatos.
Persze meg kellene egyezni abban, hogy a húsvéti
tól független ünnepek, mint 'amilyen a „Gyertya
szentelőboldogasszony“ és Péter és Pál napja, mindig
vasárnapra tétessék át.
Ajánlja továbbá, hogy a helytelen elnevezésű
hónapok, mint amilyen a szeptember, október, novem
ber és december uj neveket kapjanak, p. o. első, má
sodik — stb. holdhónapok. — És hogy ne legyen Kr.
e. és Kr. u. időszámítás, azt ajánlja, hogy a mostani
évszám egyszerre 10.000-el emeltessék.
A W. Krafft (Hermannsadt-Sibiu) által kiadott
ezen Bedeusz-féle indítvány — állítólag — már a
Népszövetség előtt van, amelynek döntése hamaro
san várható. Ily módon lesz 3 naptárunk: a juliánuszféle, a Gergely-féle és a népszövetségé. — Csak bé
kességünk nem lesz ! . . .
(Figyelő.)

E g y h á zi zen én k * )
Irta: Pazar István, egyházfelügyelő.
Ha fenti címmel irt közleményemnek egyéb ered
ménye nem is volna, mint az érdeklődés felköltése e
közérdekű és nagyon is elhanyagolt kérdés iránt, a
lélek, — amint azt a tek. Szerkesztőség magát kife
jezte, — nem hiába szólalt meg bennem.
Megmaradok ugyan abban a meggyőződésemben,
hogy közleményemben nem csupán lélek, hanem tár
gyi és alapelvi igazságok foglaltatnak, s bár a vitá
nak az a módszere, amelyet Zalánfy ur e lap 29. és
30-ik számában használ, véleményem szerint egyházi
zenénk és kántorképzésnek sorsát előbbrevinni nem
alkalmas, készséggel előveszem én is azt a hármas
szakszerűségi „r e fle k to r t s nem én tehetek róla, ha
az visszafelé világítva, az én állításaimat erősiti meg.
Nem vezethet célhoz a vitának Zalánfy ur által
használt módszere, .mert akár szaktekintélyekkel,
akár tárgyi érvekkel érveljünk, a logika szabályait
be kell tartanunk. Már pedig ezt Zalánfy ur fejtege
téseinél sajnosán nélkülözöm.
A zenei Ízlést bizonyára nemcsak a hangban fizi
kai törvényei, hanem a nagy mesterek, szellemóriások
alkotásai alapozzák meg és fejlesztik. Csakhogy,
amikor egy közérdekű kérdés megvitatásánál, a „te
kintély-érvek“ felsorolásánál, Zalánfy ur Bach és
Beethoven esztétikai felfogását „kórtünet“-nek minő
síti,^s ezeknek a „minden idők legnagyobb mesterei

nek esztétikai tévedésükért Zalánfy ur mentségeire
van szükségük, amikor Zalánfy ur a XIX. századot
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nos művészeti dekadenciáival jellemzi, akkor igen
bajos Zalánfy úrral komoly vitát folytatni, mert
eszerint Zalánfy ur előtt a tekintély csak addig az,
amig az ő egyéni Ízlését fedezi; mihelyt nem, akkor
kórtünet.
S első nézeteltérésünknek íme, itt a csirája. Én
Ízlésemet valóban Bachtól, Beethoventől és a felso
rolt XIX. századi „dekadensek“-től szereztem, Za
lánfy ur ellenben a magáét Richter, Fischer, Balthazar
és más hasonló kaliberű uraktól. S most már csak
ugyan nem csudálkozom afölött, hogy a zeneművé
szet minden ágával való intenzív foglalkozásom mel
lett egyházi zenénk terén hazánk csaknem minden
vidékén, s a külföld számos helyén negyven éves
gyakorlati és elméleti tanulmányaim eredményeként
Zalánfy ur szerint „teljesen félreismerem a protes
táns chorál szerkezetét és stílusát“.
Már én szerintem a művészetek dekadenciájá
nak maximuma a XX. század kezdetére, korunkra
esik és pedig azért, mert igen sokkal többen vannak
a „hivatalosak“ és kevesebben a „választottak“. A
művészeteknek egy-egy tényezője lehetett a XIX. szá
zadban, s ezt megelőzőleg is mellőzve; ezek érvénye
sítése ellen, kivált tehetséges mesterek részéről, a te
kintélyek egyébként! tiszteletbentartása mellett sem
emelhető kifogás. De a törpe epigonokra, dekaden
sekre éppen az a jellemző, hogy tehetség hiányában,
de annál több feltűnési, érvényesülési, újítási viszketeg birtokában a tizectrangu tényezőt lényegül tol
ják előtérbe. Talán elegendő Debussy utánzóira és
a legújabb orosz festőiskolára mutatnom.
S ez a nyugtalan, hajszolt, mindenáron eredeti
séget kergető divat érezteti hatását a német choről-

éneklésen, amely teljesen világias dalolássá fajult.
Másrészt az is igaz, hogy nagyobb, népesebb, főleg
vidéki gyülekezeteink (a reformátusokéi is) a chorálok, zsoltárok, dicséretek éneklésénél túlságosan
vontatott, elhúzott tempót használnak. Ez szerintem
sem a chorál helyes stílusa, de az ily tömegéneklés
lelkiszükséglet, egyházfentartó hitbuzgalom, amelynek
szintén meg van a maga, legnagyobb költőink által
méltatott esztétikája!
Az én ízlésem szerint a chorál tempója a protes
táns stílusnak megfelelően nem lehet sem tulgyors,
sem tul-lassu, de ahhoz, hogy méltóságteljes, felemelő,
imponáló lehessen ,közelebb kell állnia a mérsékelt
hez, mint a gyorshoz. S még e meggyőződésem mel
lett is csak nagy elővigyázattal, tapintattal, szere
tettel mernék vidéki nagy egyházközségeink tömegeneklésének tempójához nyúlni, mert elvben, papí
ron talán rájuk oktrojálhatnék a német újabb Ízlés
(?) egységesített dallamait és tempóját, de a gyakor
latban vagy nem tudnók végrehajtani, vagy csak
« hitbuzgóság erős rovására. Ily egységesítésre pedig
egyházegyetemünknek aligha, van szüksége.
' ‘Folytatjuk.)

AUGUSZT

KÁROLY

T oron yóragyár

(Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn,
Brahms, Grieg, Wagner, Berlioz, Verdi, stb.) „általá-

BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirályné-ut 51.

*)„^az:'r ekyházfelügyelő ur egyházi zenénk iránti
érdeklődését azzal kívánjuk honorálni, hogy cikkét (ter
jedelme dacára) közöljük, bár megjegyezzük, hogy azzal
nem értünk egyet, mivel tárgyi tévedései is vannak, ame
lyek szó nélkül nem fognak maradni. Ne is maradjanak,
mert. ez szolgálni fogja a szükséges reformot.

Vállal uj toronyórakészitést,
valamint javítások at szak
szerűen, lelkiismeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jókarban tartása mérsékelt díja
zás mellett.
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Külföldi sz e m le
A berlini Furche nevű kónvvkiadó vállalat
kiadta Luther bibliafordításának eLső 1522. u. n.
wartburgi ujszöv. szövegét ,J)as N ew e T estam ent
D eutzsch“ c. alatt A kötet terjedelme 632 lap, ára
kötve 10 aranymárka. A maga pallérozatlan eredeti
ségében, szinte merev ős rideg szépségében, közvetlen
és nagy egyszerűségében kapjuk itt az előszóval és
.'Zéljegyzetekkel együtt az eredeti Lutherszöveget,
amelynek szögletes németségében wartburgi szobájá
hoz hasonlóan még a középkori embernek meg nem
tört szenvedély essége, barbár ereje és mégis közvet
len gyermekiessége jut kifejezésre. Olyan a viszony
e szöveg s a későbbi Luther-bibliák és főleg az u. n.
revideált biblia szövege között mint p. o. nálunk
K árolyi és M asznyik fordítása között Utóbbit mikor
várhatjuk magyar prot egyházunkban? Vagy tin
nincs rá szükség?
Zeppelin léghajójának 10 ezer krnnyi óceáni
amerikai útjáról 81 óra alatt méltán mondották, hogy
az a német szellemi erő Amerika fölfedezéséhez ha
sonlóan világtörtóueti nevezetességű technikai *
földrajzi eseménye, mely átalakítókig fog hatni
Európa gazdasági életére. .»Aki*, ez a diadal meg
nem hat, annak az emberiesség iránt nincs érzéke.*
Csak * * ‘»íciaors ag duzzog és morog, töt a friedrichshafeni gyár elrombolását kívánta. Érzi, hogy ez
a találmány lesz reá nézve isten odora Őrült versailessi rablsaiért. Kezdenek szétfoszlani n nagy
íntánt s főleg francia hazudozások, amelyek Amerika
közbelépésével eldöntötték a világháborút. Elfeledt;,
amit a legújabb kinai események — és angol — északamerikai választások is igazolnak, hogy a világtör
ténelem szövőszékén — Schiller szép szava szerint
— maga a mindentudó és mindenható isten Ul! É*»
aztán Platon, Jézu s és K u yp er szerint a levegőben,
homokra, és vulkánra épit az az államférfi, aki erő
szakra és igazságtalanságra államot alapit.

A k ereszt alatt*)
Mel in ore, verba lactis
Fel in corde, frans in furtis-

Emléked él s neved dicső még.
De örökséged hova lön rég?
Kik kővetőid tele szájjal.
Van-e, mi bennük Te reád vall?
Oh nagy Megváltó Jézus Krisztus!
Te Lázárként elhagyva álltái.
Lemondástól halványra váltál,
ök palotáknak dús lakói,
Sivár testüknek hizlalói.
Oh szegény árva Jézus Krisztus!
Neked, ösvényén kínnak, bajnak.
Nem volt, hová fejed lehajtsad.
Ok kincset gyűjtve mint a csókák.
Holt kézzel azt elrejtik, óvják,
Oh gyöngék pajzsa Jézus Krisztus!
*) E költemény szerzője Rónay Ist
ván kanonok volt. Az „Élet“ c. folyó
iratban látott napvilágot először. Kö
zölte a Pesti Hírlap is.
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Pow.pa Ecclesiae! Értjük alatta a pápá* római
egyház pompás triumfális körraeneteit a kath. nagyyüléseken, amelyről az őskeresztyénség azt monotti. hogy ,.uz az ördög pompája“ ős nem a kath.
egyház előretörő „renaissance diadalmenete“. Az
újabb nagygvülések és eucharisztikus kongresszu
sok és körmenetek Németországban, Svájcban és fő
leg megesonkult hazánkban a maguk tömegeivel arra
tanítanak bennünket protestánsokat, hogy a vallás és
az egyház világában m it és hogyan nem kell csele
ked n ü n k. Ez az utca tüntető és hatalomvágyó felekezetieskedése a „lélekben és igazságban“ való isteniniádás kárára és rovására. Pogánvos szertartás min
den izében. A vallás a templomba és a szívbe való,
nem pedig az utcára.
Az egykoron vitéz és vértanú lengyel nem zet,
mely a 60-as években C sengey G usztáv közismert
.,Fogoly lengyel" c. nagyhírű költeményét is inspi
rálta, keresztyén egyházi és politikai tekintetben,
mint Luthardt lapjában olvasom, veszedelmes lejtőre
jutott. Valóságos templomrablást müvei úgy a pro
testánsok. mint a görög-kath. egyház ellen. 287 tem
plomból csak 49-et hairyott meg, a többit bezárta,
vagy a római egyház számára „átszentelte“. Keleteuropa megnyugtatására keletkezett ez az újkeletű
lengyel állam Franciaország vcdelme alatt lassan
ként leveti „vitéz“ jellegét ás közel jár a gyávaság
hoz. Ismétli a thorni vérbiróságra emlékeztető XVn.
és XVIII. század őrült vallási fanatizmusát. Ennél
c*ak ar orosz papság ntartyrium a borzalmasabb,
amennyiben a szovjetkormány örült fanatizmusa és
«gyliázelleni rablóhadjárata csak 8100 papot és
apácát pusztított el a vör*^ terror uralma alatt. És
a „civilizált“ Euroi». éo a „legkoresztyénibb“ francia
ezt megtűri. Találóan mondja Eueken, a nagy jénai
bölcselő, hogy „vad és zord időket ólünk, („wirre,
wilde und gehetzte Zeit“) mely állapotban fölvető
dik az a kérdés, van-e még értelme és célja az em
beri életnek?“

Gyalog jártál Te helyrül helyre.
Holt uivbe is éltet lehelve.
Ok járnak büszke paripákon.
Arannyal ékes ekvipázson.
Oh egy jog atyja Jé tus Krisztus!

Szivedből vér patakja habzott,
Mezitlen tagjaidra csapzott.
Kik nagy tisztséged örökölték.
Csuhájukat bíborba fösték.
Olt vUátf szive Jézus Krisztus!

Aranyt és rangot estiekéinek,
Hisz ők „egyházi fejedelmek“.
Bemártanak mindent, mi fényes.
A szájuk mézes, szivük mérges.
Oh igazságos Jézus Krisztus!

Ismerd meg a szóferditőket,
E régi farizéus főket.
A szájukon zeng rád dicsénok,
S ha élnél, megfeszítenének.
Oh lelkek fénye Jézus Krisztus!

A keresztet, jaj, hogy dicsérik.
De fából, vasból sohfie kérik!
Arany meg drágakő ha rajta.
Kedves nekik az ily keresztfa.
Oh bűnbocsátó Jézus Krisztus!

A szabadság lön rabigává.
Az édenkert holtak lakává.
Sújtó kezed oh mire késik.
Megadni bűnök büntetésit?
Szabadság lelke Jézus Krisztus!

Értünk Te magad megaláztad.
E faj méltóságért nagy árt ad.
Az embert kik járomba fogják,
Ök zsarnokok és gyáva szolgák.
<>h kegyes pásztor Jézus Krisztus!

Nagy mestere a szabad szónak,
Törd szét a békót, melybe fognak!
Hozz fényt s igaz derűt a földre,
Mit altatás homálya tölt be.
Oh nagy szerolmü Jézus Krisztusi

Hogy szabadíts veszendő lelket,
A bűnös nőt Te felemelteti.
Ok zord erényt papolva másnak,
Szeretőikkel éjtsr.akáznak.
Oh szűz Megváltó Jézus Krisztus!

Oh jöjj urain, Ítélni jöjj el,
E csalfa népet űzni széjjel!
Kergesd ki zsarnokid kufárit.
Szükség van ostorodra már itt.
Oh igaz bíró Jézus Krisztus!
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A cifranevü 5 éves szörnyszülött, az u. n. Csehoszlovákia ez évi aug. havában első zsinatát tartotta,
amelyen 129 egyházközség 308 'kiküldöttel, köztük
300 lelkésszel volt képviselve. Elnöke volt Farszky,
Maszaryk köztársasági elnökhöz hasonlóan volt
római kath. pap, akit a pátriárka címével tisztelt
meg. De megjelentek a zsinaton a protestánsok, csehmorva testvérek, methodisták, szabad vallási testvé
rek és cseh orthodoxok is. Eléggé vegyes társaság.
Azon Spiszdr okntitzi tanár által szerkesztett hitval
lást fogadtak el, amelynek főbb hittételei a követ
kezők: A tradíció nem kötelező, még a 7 első egyet,
zsinati határozatok dogmatikai tantekintélye sem.
A hittan forrása ugyan a biblia, de csak Krisztus
szellemében, és nem az evangéliumok betű szerinti
értelmében, amelyek az apostolok müvei és tökélet
lenül adják vissza Jézus tanait (sic!). Csak a 3 első
evangéliumot ismeri el zsinórmértékül, a 4-iket nem.
A bibliát Húsz szellemében tudományosan kell ma
gyarázni. (Húszból, a reformátorból Csehszlovák nem
zetiségi agitátort formáltak.) A lelkiismereti szabad
ság a hit alapja s a hit a minden emberben nyilvá
nuló isteni kegyelem müve. Az egyháznak a kisebb
ségek lelkiismereti szabadságát is meg kell óvnia. A
purgatorium, testi feltámadás és' más tudományellenes nézetek (sic!) elvetendők. A trinitást és a
személyes istent a hitvallás meghagya, de már Jézust
csak embernek mondja. Helyettesítő elégtétel nincs,
mivel Jézus halála csak az önfeláldozó emberszeretet
példányképe. A püspöki hatalmat is elveti és csak
presbyteri szervezetet fogad el. A papi ordinációt is
fiakarták törülni stb. stb. — Találóan mondja Lut
hardt lapja: ha a Csehszlovák egyház a maga első
zsinatán ezt a „hitvallást“ tényleg elfogadta, úgy
önmagát törülte ki Krisztus egyházának soraiból. A
részeg kappanra és a tavasszal Gömörország magas
latain dörgő fajdkakasokra emlékeztető csehszlovák
állapotok ezek. Csak tovább ezen az utón! Halad a
világtörténelem óramutatója az igazság megismeré
sében a. világháború kérdésében is. Majd csak meg
virrad még valaha és vége lesz ennek az örült po
gány csehszlovák Babylonnak, Wilson-féle hóbortnak
és versaillesi blamázsnak.
Gömöri.
•••••*»«** « « « • « • • • • • • • • • « • « • • • • • • • • « • « • • • • « • • • • •

A pápai Nöepsület 50 éves jubileuma
Bensőséges ünnepsége volt a pápai gyülekezet
nek advent T. vasárnapján. Ekkor ünnepelte 50 éves
fennállását a gyülekezeti Nőegyesület s ezzel kap
csolatban ünnepelték az agg főpásztort, Gyurátz Fe
renc ny. püspököt, mint az egyesület egykori meg
teremtőjét.
Az ünnepség a templomi istentisztelettel vette
kezdetét, hol a nagyszámban egybegyült hívek előtt
Fadgyas Aladár vallástanár az egyesület titkára hir
dette az Igét, az igazán hitéletet élő áldozatos keresztvénségről szólva.
Az isteniisztelet után a jubiláló díszközgyűlés a
gyülekezeti tanácsteremben foh l Le Bélák Lajosné
és Mesterházv László lelkész társelnöklete alatt, hol
a híveken kívül nagy számban jelentek meg a város
különböző eharitativ intézményeinek tagjai is. —Buzgó ima után Mesterházv szólott a Nőegyesület
áldásos munkájáról, mely az idők folyamán a gvülekezetben^ annyi elhagyott árva gondját vette fel,
annyi sajgó sebet kötött be s annyi elaggott öregnek
kezéből vette ki a koldus botot/ Nevelt nem ~egy
derék munkást egyháznak, hazának. Majd az utód
A
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mélységes hálájával glorifikálta a nap hőseit, az
életre hívóját az egyesületnek, kinek otthona min
denkor gyönyörű példáját mutatta, miképen lehet az
áldozatos szeretettel pótolni a családi tűzhely mele
gét, kiktől az élet megtagadta azt, Egyben mélységes
sajnálkozással jelentette be, hogy az agg föpásztor,
kit az Isteni gondviselés a jelen szomorú gyermekei
nek különös kegyelméből még itt hagyott, hogy éle
tével tündököljön előttünk, szavaival felrázza ko
runk talán még mindig tespedésben élő emberét,
gyengélkedése miatt nem jelenhetett meg.
Megnyitója után Kakas Irén olvasta fel meleg
szívvel, lélekkel megírva az egyesület 50 éves törté
netét. ő is elsősorban az alapitó homloka körül font
babért. Azután az egyesület volt elnöknői: Matusné,
Klugené, Gyurátzné, Tar ciné, Töröknél, özv. Tollné
sírjaira tette le a kegyelet cipruságát s a hála szavait
ktildé a derék munkát végzett egykori titkárok:
Payr, Kapi, dr. Mohácsy, Baldauf, egyházunk e ki
váló férfiai felé.
Egyben szeretettel ünnepelte dr. Molnár Imré
nél, ki a háború éveiben vezette a kétszeres munka
idején az egyesületet s a jelenlegi elnöknőt, kinek
nem csekély érdeme, hogy az egyesület a mai nehéz
időkben teljesítheti hivatását.
Titkár jelenté, hogy az egyesület alapítójának
nevére kétmilliós alapítványt tesz szabad rendelkezé
sére a mai napon, hogy igy is feljegyezze nevét a
gyülekezet annaleseibe, mit a gyűlés után a nála
tisztelgő tisztikar adott át.
E jelentés után következtek az egyes küldött
ségek, melyekben részt vettek a város minden felekezétének Nő- és Leányegyesületei, a Mansz, a Vörös
kereszt-Egyesület, a Stefánia-Szövetség, az Evang.
Ifjúsági Ének és Zenepáitoló-Egyestilet és a gytiL-i
Leányegylet.
A tisztelgésekre a választ Fadgyas titkár adta
meg; a mindeneket formáló s a világot ujjászülö
örök szeretetről szólva. Majd a múlt áldásaiért hálát
adó, a jőve munkájához segedelmet kérő imájával a
(liszgvülés véget ért.
Este vallásos estélyt tartott a Nőegylet, hol
Mesterházy lelkész tartott előadást „Az evangéliomi
Nőegyesületek feladatairól“. Bibliai képekben raj
zolva meg kér.-én női ideált. Király Gizus és Englert
Iíózsi urlányok szavalataikkal, a gyülekezeti vegyes
kar és Hiitter Anna urhölgy énekeikkel emelték az
estély fényét, melyet Götze Gyula s.-lelkész az örök
adventot váró keresztyén emberről szóló irásmagyarázata s imája után gyülekezeti közének zárt le.
Offet tórium több mint fél milliót jövedelmezett
a, szegény iskolásgvermekek felruházásra.
Vajha ez ünnepségek is emelték volna a lelke
ket az ég felé s készítették volna a fyülekezetet az
örök adventre.
(F. A.)

Kozmetikai kezelés
naponta délután 3 órától 6 óráig. Szeplöt. pattanást,
mitessert sikeresen elmulasztom.

D é v a k o z m e tik u s
IX., Erkel-ntca l.t a II. II,
Zongora- vagy hegedüórákat vállal lakásért vagy
díjazásért Kaszap Emilia. Lakáscímet, érdeklődőkkel
(telefonon is 109—76) szívesen közli kiadóhivatalunk.
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EGYHÁZI ÉLET.
Fizessünk elő az Evangélikus Lapok XI. évfolyamára
vagy közvetlenül, posta utján, a Szerkesztőségnél, vagy
lelkész! hivatalainknál. Negyedévi előfizetési dij: 1 arany
korona (17.000 papirkorona). Egyházát támogatja, aki a
sajtót támogatja.

D iákakció!
A legnagyobb nélkülözés, a legnagyobb kitartás, a
legtragikusabb sors, lemondás az ifjúság örömeiről, —
ez az osztályrésze a mai egyetemi ifjúságnak. Hideg
szoba és kőnyvtelenség s a nélkülözés eddigi ezer gondja
most megsokszorozódott, most a szanálás ajándékaként
egy olyan terhet raktak ezekre az úgyis roskadozó vál
takra, melyet elbírni segítség nélkül képtelen. Másfél
millió korona tandíjat kellett fizetni a beiratkozáskor s
ngyanly magasak — már az aranyparitáson felül álla
nak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak is. Az állam az
eddigi szokástól eltérően, egy fillérrel sem támogatja a
mensákat, megszűntek az eddigi mensasegétyek, kiapadt
minden forrás, mi eddig támaszul és segítségül szolgált
azoknak, kik erre rászorultak; Ilyen körülmények közt
a hallgatóság negyedrésze legalább a legborzasztóbb nu
merus clausus miatt kénytelen lesz tanulmányait abba
hagyni, esetleg befizetett tandíját is elveszti, mert nem
tudja fizetni a magas laboratóriumi, mensal dijakat,
mert nem tud a hét kilométerre levő sasadi Horthykollégiumból bejárni a magas villamosbérlet-dlj miatt.
Ezer gond és ezer nehézség a mai diák élete s száz
szorosán az a mi ev. egyetemi hallgatóinké, s ha azt
akarjuk, hogy egyházához ragaszkodó, annak később hü
szolgaként dolgozó, önérzetes és öntudatos evangé
likus társadalmunk legyen, segítsük meg ezt az Ígéretes
jövőt a ma ban, segítsük meg abban a hitben, hogy száz
annyit fog visszafizetni, mint ama Jézus szerinti talen
tum.
Pro juventute evangelica — mindenki tud nélkülözni
néhány koronát s az egybegyült összeg — laboratóriumi
és mensadij kifizetésével — sok-sok diák válláról vesz
majd le súlyos keresztet.
Szives adományok az Országos Luther Szövetség el
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztáros, Egye
sült Budapesti Főv. Takarékpénztár utján.
az Oroz. Luther Szöv. elnöke.
Báró KAAS ALBERT,
f Győrik Márton. Ismét szegényebbek lettünk egy
nekünk értéket jelentő élettel. A volt pozsonyi líceum
nak 17 év óta jól megérdemelt nyugalomban élő tanára,
a jó hirnevü numizmatika. Győrik Márton, adta vissza
halhatatlan lelkét az Örökkévalónak, mem pihenni abba
a földbe, melynek rajongó imádója volt. Ahhoz a régi
gárdához tartozott, mely a tbeológiáról ment át az isko
lába, a szószékről a tanári katedrára, mely az ismeret
közlésnél fontosabb feladatnak tartotta a Krisztusra ve
zetést, az igazi pedagógiát. Tanítványai szerették, mert ő
szerette őket ritka odaadással. Emlékét kegyelettel fog
juk megőrizni.
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f Sztlaasy Aladár. Nem tartozott közénk, mégis a
miénk volt. Azzá tette az evangélium ereje, a szeretet
hatalma. Vasárnap délután temették református testvé
reink a theológia díszterméből. Érdemeit Ravasz László
méltatta. Szilagy azok közé tartozott, akik megérdemlik
a kér. jelzőt. ÉÍete egyetlen szolgálat volt: mások segí
tése. A nagy feladatokat sohasem sokallotta. A kicsinye
ket sohasem becsűire lo. Senkire sem haragudott, öt
mindenki szerette. Az egész magyar közélet adósa neki
mindaddig, amip az ideálok tisztelete fenmarad. Mi evan
gélikusok ilyennek ismertük öt a velünk és értünk váló
éirntkezéeekből. — Koporsóját a Keleti pályaudvarra
vitték, hogy Losoncra pzállfc$ák. hozzátartozói közé pi
henni. — Áldott legyen emlékezete.
Soltész Elemér protestáns tábori püspök beiktatása.
A magyarországi református és ág. hitv. ev. egyház de
cember hó 17-én délelőtt 10 órakor iktatja be a csonkaország első prot. tábori püspökét. Soltész Elemér, vök
nagybányai lelkészt. Rudapesten, a magyarországi refor
mátusok székházában (VII., Abonvi-u. 21. sz. a.) föméitósigu nagvbánvai vitéz Horthy Miklós kormányzó ur
jelenlétében. A beiktató beszédet Ravasz László dr.
dvnamelléki rof. püspök mondja, mig a beiktatok püspö
köt az összes je’enlevő prot püspökök fogják megáldani.
A székházba csak meghívóval lehet bejutni.
Köszönetnyilvánítás. Szegény egyetemi hallgatóink
segélvezérére a következő összegek folytak be eddig
Artner Oszkár, Lutherszövetségi pénztárom ur kezéhez:
Dr. Rá«ó Lajos 200.000, Fidy György 25.000. N. N.
100.000. Rőnyi gyülekezet 270.000. Lébénvi gyülekezel
75.000. Téli gyülekezet 35.000. Kesselhauer Olga 50.000.
Gvőrv I.óránd 300.000. Mokrv Imre 100.000. Győri gyü
lekezet 1.910.000. Antner Oszkár 100.000 K. Befolyt öszszosen 3 millió 204 ezer korona. A Lutherszövetség el
nöksége mély hálával nyugtázza ezen adományokat, de
kéri egyházunk i. t. tagjait, hogy tegyék magukévá ezt
az ügvet és siessenek segítségére egyetemi hallgatóink
nak. Jövőnket szolgálja az, aki a jelenben az ifjúságon
segíteni tud!
A békéscsabai Ev. Luther-Szövetség minden pénte
ken déluTán 6 órakor az e«v. öntudat ébresztésére vallá
sos összejövetelt tart. Közének, ima é* előadás szerepel
az ilyen összejövetelen. Két Ízben Jakabfi György ev.
lelkész tartott előadást ..Az ev. egyház létjogosultságáról
napjainkban“ címen. Szép közönség hallgatta végig, sok
megszívlelni valót hallotf. — Egy más alkalommal dr.
Fzoberénvi Lajos ev. lelkész és esperes ..Grönland miszsziójáról“ triTtott érdekes, a hallgatóság figyelmét mind
végig lebilincselő felolvasást. Legközelebb Linder Lásziló
ev. lelkész ,.A hit és tudás“ címen tart előadást. — A
pénteki vallásos összejöveteleken kívül Advent vasár
napjain délután 5 órakor a főgimnázium tornatermében
na.gy0 bbs7a.bAsu vallásos estélyeket tart. A december
7-én tartott vallásos estély programja a következő volt:
1. Közének. 2. ..Miatyánk“ Szász K. Szavalja: Bosko
Mariska. 3. Beethoven: Ecossaises (Csevegések). Zongc
ián előadja: Péterfv Ibv. 4. Bartalus: Fohász. Énekli az
evangélikus vegyeskaT Péterfy Sándor karnagy vezetéke
mellett. 5. Előadást taVt: Dr. Rell Lajos főgimn. igazgató.
6. Nem. nem, soha. Szathmáry I. Szavalja: Kvorka Má
ria. 7. Choral: Előadja az ev. vegyeskar, Péterfy Sándor
karnagy vezetése mellett. — Az estéilyen offertóriumot
szedünk a kistemplom oltárszőnyegének beszerzésére.
December 14 én a soproni ev. theológinj fakultás 15
hallgatója rándul le Békéscsabára és az tart: ének, kar
ének, szólóének, előadás, szavalat, rrásmagyarázaittal
egybekötött vallásos estélyt. — Az egyetemisták vasár
nap úgy a tót, mint a magyar istentiszteleteken prédi
kálnak is.
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A b.-csabai Ev. Lutberszövetség megkezdette a
Luther-naptár árusítását, amit a tagok legnagyobb öröm
mel fogadtak. — A szövetség nő-tagjai fáradságot nem
ismerve gyűjtést indítottak a kistemplom oltárszőnyegének és függönyeinek beszerzésére s erre a célra eddig
nyolc milliót gyűjtöttek. Gyűjtenek továbbá a szegény
ev. árváknak karácsonyára is, sőt a leányé,gylettel kar
öltve varrják is a karácsonykor kiosztandó ruhákat. Erre
a célra az ev. tantestület és leányegylet húsz • milliót
gyűjtött. íme, van még- élet és erő, van még szeretet
Krisztusnak evangéliumi egyházában. „Sursum corda!“
A Deák-téri Lutherszövetség körében a polgári
leányiskola dísztermében dr. Kirckknopf G. lelkész
f. hó 5-én folytatta az evang. egyházközség és a bá
nyai egyházkerület vezetőségének jelenlétében nagy
számú előkelő közönség részvételével ,,Luther hatása a
kultuszra“ címen. Komoly egyház-, főleg kultusztört.
alapon vonzó és tanulságos módon kifejtette az előadó,
hogy az evang. istentisztelet Luthernél a zsidó és po
gány vonások mellőzésével a középkori katih. egyház
miséjéből fejlődött ki, amelyet Pál apostol nyomán a
gyülekezet szervezett önépítésének minősített az ige és
a sákrámentom által. Az evangélium alapján már 1523.
és 1.526. i. v. müveiben hirdette, hogy a valódi kér. is
tentisztelet „ist Verkehr der Gemeinde mit Gott und
Verkehr Gottes mit deT Gemeinde“. „Gnadengabe“ és
„Gottesdienst“ és a híveknek a Krisztusban való közös
sége egymással való kölcsönös vonatkozásban. Találóan
emelte ki az előadó a sokak által „maradiságnak“ minő
sített Lutheri józan történeti konzervatizmust és bölcs
liturgiái szabadságát az istentiszteleti formák felhaszná
lásában és értékelésében. A hálás elismeréssel fogadott
szép és tartalmas szabad előadást Mesterházy Sarolta, a
Veres Pálné intézet jeles növendékének szép szavalata
előzte meg Kozma A.: „Krisztus mindenütt“ cimen. Záró
előadását „Luther hatása a kultúrára“ cimen L hó 12-én
tartja.
Sz.
A reformáció évfordulójának megünneplése. Békés
csaba protestáns népe az idén is szokott ünnepélyesség
gel ünnepelte meg a reformáció évfordulóját. Az evang.
nagytemplomban és a ref. templomban október 31-én
délelőtt 10 órakor ifjúsági istentisztelet volt. A Rudolífőgimnázium tanári kara és ifjúsága pedig bensőséges
emlékünnepet rendezett. Délután 5 órakor egészen meg
telt a kis templom, hogy a hívek tömege résztvagyen a
liturgikus istentiszteleten. A prédikációt a herényiek ki
váló lelkésze, fíárdy Ernő tartotta, mig a liturgiát meg
kapó és megható szépen Szeberényi Gusztáv végezte.
Lélekemelő volt Borgulya Endre szarvasi tanító művészi
onronajátéka és Steller Mária szólóéneke. A liturgiához a
kíséretet az evang. vegyeskar szolgáltatta igen szépen.
— Este 8 órakor a Városi Színház zsúfolásig megtek,
begy meghallgassa az eeybesereglett közönség az ev.
leányegyesület ünnepi előadását. A megnyitó beszédet
Koppányi Gvula ref. lelkész mondotta. Megkapó, mélyen
szántó beszédét, melyet még értékesebbé tett kivételes
szónoki készséggel való előadása, feszül];: figyelemmel
hallgatta a közönség. Eseménye volt az ünnepnek Pong
rác Géza zongoraművész játéka, aki Szint „Mefísztó
áriáját“ é? ,,Oampanellá“-ját adta elő olyan tökéletes
művészettel, eredeti felfogással, a játéktechnika olyan
virtuozitásával, auvlyennel csak a legnagyobb tehetségű
művészek rendelkeznek. Nagyon melegen ünnepelték.
Steller Mária éneke szenzációs meglepetésként hatott, Ö
már nem ismeretlen a csabai közönség előtt, de a mos
tani éneke művészetének olyan (tüneményes fejlődéséről
beszélt, amely méltán meglepte azokat is, akik nagyon
sokat vártak ott,dl a nagytehetségü fiatal művésznőtől.
Hangjának tiszta, cisengese. az abban rejlő rendkívüli ki
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fejező erő, pianoinak leheletszerű finomsága, mind egy
dicsőséges, nagy művészi pálya első határozott lépéseit
hirdették. Méltán kapott sok igaz tapsot. — A „Luther“
cimü darab előadása méltó volt az ev. leányegyesület
műkedvelő gárdájának jó himevéhez. Minden (szereplő
igen jót nyújtott, mégis kiemelkedtek: Korosy Magda
és Veres Imre, akiknek játéka metssze fölötte van a mű
kedvelői színvonalnak. A gyerekek közül Németh Béla.
és Koppányi Gvuszi tűntek ki. A darabban előforduló
két jelenésben nagyon szép volt Knyihár Irén és Hu
szár Etelka. Az ev. leányegye sülét minden előadásakor
hoz valami újat. Ilyen szép újság volt ezúttal a bibliai
képek sorozata. A bibliai történetek nevezetesebb jele
netei vonultak fel előttünk olyan pompás élőképekben,
amilyeneket még nem láttunk. Nehéz volna megállapiteni, hogy melyik volt .szebb s ki volt a legbájoisabb.
Mindegyik elragadó volt. A közönség nem győzött gyö
nyörködni a sok pazar szépségben-. A kísérő szöveget
Péterfi Ibi mondotta -tökéletes előadással. Az emlékezetes
szép e,st rendezésének rendkívül nagy munkáját Kuthy
Erzsébet és Zámecsnik Juci fáradhatatlan, buzgó veze
tése alatt -a leánvegyesül ét néhány agilis, ügyes tagja vé
gezte. Minden dicséret kevés volna az ő munkájuk
méltatására.
Gyászünnep a Hősök Temetőjében. Békéscsaba tár
sadalma gyönyörű ünneppel adózott a hősök emlékének
vasárnap délután, amikor is meghatóan szép ünnepet ren
dezett a Hősök Temetőjében. Már a kora délutáni órák
ban özönlött -ki a közönség. Ott volt a 10. honvédgyalog
ezred s annak egész tisztikara vitéz Rátvay Imre ezre
des vezetésével. Megjelent Lőrinczy Béla tábornok, Pan
witz Vilmos ezredes, a 101-es bajtársi -szövetség élén.
Ott voltak a hatóságok, az iskolák, a társadalmi egye
sületek s beláthatatlan tömeg. A rend fentartásán buzgólkodtak a „Csaba“ és „Petőfi“ cserkészek. Megható
volt a Rosenthal Andor badiárvaház bamaruhás, -kato
nás. piros-pozsgás kis lakóinak csoportja, A kis hadi
árvák ott foglaltak helyet mindjárt az emlékmű mellett.
Pontban háTom órakor elénekelte a Vasutasok Dalár
dája a magyar Hiszekegyet. Ezután Bartyik Mátyás
róm. kath. segédlelkész mondott hazafiul lelkesedéstől
áthatott szép beszédet. Majd az Iparos Dalárda énekelte
el a tőle megszokott precizitással Benka: „Nvugodjatok
a föld alatt“ cimü gyászdalát. Vidovszky Kálmán val
lástanár imádkozott ezután. Az ima végeztével a vas
utasok egyre fejlődő dalárdája énekelt eey gyönyörű
gyászdalt. Disztüz s a katonai zenékar Himnusza fe
jezte be az ünnepet, mely után az emlékmű megkoszo
rúzása következett. Vitéz Rátvay Imre ezredes a 10.
gyalogzered koszorúját helyezte el katonás szép beszéd
kíséretében. Békéscsaba város (koszorúját Francziszky
Lajos aljegyző helyezte el. Maid sorba jöttek: a hadi
árvák, a hadirokkantak, volt 101-esek, a gyomai járás
és vitézi szakasza, a vasutasok, a róm. kath. és evang.
leányegyesület,
polgári leányiskola, földmíves-iskola,
leánygimnázium, polgári fiúiskola, ..Petőfi“ cserkészek
stb. Minden koszorú elhelyezője mondott egy páT szívből
fakadó, szivhez szóló mondatot, egy fogadalmat, szent
Ígéretet. S minden szónok közt kitűnt a kas Csete József
a Rosenthal Andor árvaházi lakója, a.ki kis hadiárva
testvérei nevében mondott szivbemarkoló gyönyörű be
szédet. Mindenkit meglepett az a szónoki hűség, mellyel
ez a kis árva elmondta beszédét, megkönnyeztetve az
egész közönséget. Hosszú -ideig tartott, amíg a nagy kö
zönség elhagyta a hősök temetőjét, amelyet elhataoztak
virággal.
A 101-es Bajtársi Szövetség is hódolt halottak napja
alkalmával elesett bajtársaik emlékének, amennyiben va
sárnap délelőtt ünnepség keretében helyezett koszorút
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P a n w itz Vilmos nyug. ezredes a Ferenci József-téren
levő emlékoszlop talapzatára. Az emlékmű megköszöni»
zásánál jelenvolt a 10. honvédgyalogezred tisztikara vi
téz RŐXvay Imre ezredes parancsnoksága alatt, a város,
a rendőrség, a négyeshonvéd nagybizottság képviselői,
a volt 101-esek és a közönség nagyszámmal. A koszorú
elhelyezésekor Panwitz ezredes igen tartalmas, megható
beszédet mondott, melyet a magyaT Hiszekegy elimádkozásával fejezett be, majd megköszönte a jelenlevők meg
jelenését, mire a felemelő rövid ünnepség véget ért.
Imaházavatáa Budapesten (a Simor-uteában). Va
sárnap, f. hó 7-én avatta fel dr. Raífay Sándor bányakertüeti püspök a székesfőváros által 1M millió költaégge] ev. istentiszteleti célokra berendezett imaháaat. A
felavatáson előkelő közönség töltötte meg az uj imábazat és épült a föpásztor tömör és gyönyörű hősnődén,
mellyel az Istennek ezt a hajlékát átadta randeJtetésének. Amilyen felemelő volt Baszilidesz Mária, a m. kir.
Operaház művésznőjének alkalmi éneke s helyénvaló volt
Majba V. lelkész szósaéki beszéde, olyan zavarólag halott
a Máv. gépgyár dalegyletének, az .,Acélhang“-nak
egyébként pompás, de az imaházon kivül, a püspök be
széde alatt előadott éneke. — Ilyen rendezési hiba az
épülés rovására megy és ilyennek nem szakad előfordul
nia. Az Isten aklása legyen a főváros ezen ajándékán,
ami uj és a kőbányai lelkészi körhöz tartozó imaháztuiikon.
Ambróziákén az újonnan megalakult négyszólamú
férfi. dalkar ádvent első vasárnapján imtfatkozott be a
nyilvánosság napjár. köztél szésre, amely énekkarnak ve
zetője Kasztos Sándor igazgató-tanító s amely dalárda
a helybeli egyházhivekbőí alakult meg. A délelőtt folya
mán az énekkar az Ur szent házában ifj. Kiss Kálmán
békéscsabai vallattanar által végzett tót nyelvű, vala
mint Komlovszky Ferenc helybeli leikész által végzett
magyar nyelvű istentiszteleten dr. Luther Márton:
Erős vár a mi Istenünk . . . kezdetű remek énekének
első versét énekelte mindkét nyelven. Este ft órakor pe
dig vallásos tartalmú, ismeretterjesztő, úgynevezett dalárdaertély volt, amelyen az ünnepi beszédet a helybeli
lelkész mondotta. Felolvasást tartott az igazgató-tanító.
Szavaltak: Faraga Zsófia, Prisztavok Jucika és Makszin
Ilona hajadonok és ifjú Ozabarka András. Ezen az ün
nepélyen a dalárda 4 ponttal szerepelt s a nagyszámmal
megjelentek kivétel nélkül mindannyian szép és kelle
mes emlékkel távoztak az ünnepély végezi ével hajlé
kaikba. A begyük offertórium, amely az énokkaT kiadá
sainak a fedezésére szolgál, végösszege 173.000 korona.
— Az egyházközség az elmúlt esztendőben szerezte be
közadakozásból három uj harangját; a folyó évbe pedig
48 gyertyalángu templomi csillárt 2,519.000 korona ér
tékben rendelt meg, amely összeg szintén a buzgó és
minden áldozatra kész egyháztagok adományaiból térül
meg, tetemesebb része pedig már be is folyt az egyházközség közpénztárába „Csillárai]ap“ ebnen. Az egyházközség csupán 1049 lélekből áll, túlnyomó részük dolgos
kezeik becsületes munkájából él é« napszámba járva
tartja el családját, de megvan bennük hitibuzgó őreinket
annyira jellemző egyházszeretet, amely náluk is jócselekedetekben nyilvánul meg. Ezen tények fényes
tanúbizonyságát szolgáltatják annak, hogy ahol megvan
az egyetértés, az összetartás és az igazi, mély vallásosság, ott nem visszafejlődés, hanem haladás mutatkozik.
A jövőben egy uj templomi orgonaalap jarvára fog meg
kezdődni a gyűjtés. A jóságos Isten, aki szereti és meg
áldja a jólelkü adakozókat, kisérje az ő gazdag áldásával
az ilyen buzgó egyháztogoUt s adja, hogy ezen újabb
templomi orgona beszerzését szem előtt tartó céljukat is
mielőbb elérjék s kívánságuk, óhajuk megvalósuljon.
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Halálos beteg, ha magyar, nem juthat csehszlovák
kórházba. A komáromi jegyzői hivatal közölte „mihez
tartás végett“ a komáromi közkórházzal a közegészség
ügyi miniszter legutóbbi rendeletét, mely szerint & fel
vidéki kórházakba kizárólag illetőségi bizonyítvánnyal,
valamint a vagyoni helyzetet igazoló községi tanúsít
vány felmutatáaa mellett vehetők fel betegek. Ez alól a
.szabály alól semmilyen címen nem lehet kivétek enge
délyezni. A rendelet az egész Felvidéken annál nagyobb
elkeseredést kelt, mert nyilvánvaló vök, hogy annak éle
elsősorban azok ellen a szerencsétlen magyarok ellen
irányul, akik semmiképpen sem képesek Csehszlovákiá
ban illetőséget szerezni maguknak.
Nyolcvankét rombadőntött szobor és emlékmű. Hiva
talos megállapítás szerint 82 szobrot és műemléket sem
ír isitettek meg eddig a megszállók. A inegsemnuHÚett
műemlékek közül esik 38 oláh területre, 33 pedig cseh
és 11 szerb tarületre. Kossuth Lajosnak 14 szobrát dön
tütték le, a szabadságharcot megörökítő emlékek közül
12 esett áldozatul. Ferenc Józsefnek ft szobra pusztult
el. II. Rákóczi Ferencinek 5 szobrát döntötték le.
A cseh kormány rá akarja tenni a kezét a szepesi
múzeumokra. Kassáról jelentik: A Szepesség népe há
rom múzeumot tart fenn: Lőcsén a Szepetunegyei Törté
nelmi Társulat már negyven éve saját anyagi eszközei
vel Urtja fenn ós fejleszti a gazdag szepesi történelmi
múzeumot, Poprádou a Kárpátegyesületnek van mú
zeuma, Felkán pedig a néhai Húsz Dávidtól alapított
világhírű Tátra Muzeum. A cseh kormány egy kikül
döttje jelent most meg Lőcsén és át akarja venni a ha
rom múzeumot az állam kezelésébe s mindhárma* az
ottani jeiouita gimnázium épületében egyesíteni. A Tátra
Muzernn tulajdonosai máris tiltakoztak, a múzeum át
adása eWen s valószínűleg a másik két intézmény sem
hagyja a maga múzeumát.
Meghívó. A dunántúli ág. hitv. cv. egyházkerület
Kőszegi Leánynevelő Intézete, az egykor bentlakássai
kapcsolatos felsőbb leányiskola s ma bent lakással kap
csolatos leánygimnázium, 1924. évi december hó 18-án
ünnepli fenntiMásának negyedszázados évfordulóját. Az
ünnepély sorrendje: Délelőtt 8 óra 50 p.: A hivata
los vendégek fogadása az állomáson. Délelőtt 10 órakoT
hálaadó istentisztelet az ev. templomhan, mely alkalom
mal Kiss István vallástanár mond imát, Bach: Korálfantáziát Mohr Jenő orgonamüvész és zongoratanár jitsza,
Mendelssohn Dicsőítő énekét Ilanóly Flóra és Freyler
Lmma zongoratanárnők éneklik. Délelőtt 11 órakor:
ünnepély az intézet dísztermében. Délutám 1 órakor:
Társasebéd a Perkovits-vendéglő nagytermében. Délután
fél 6 órakor: Torna- és ráncünnepély ugyanott. — A
délelőtt 11 órai ünnepély műsora: 1. Beethoven: Lsten
dicsősége, énekli az ifjúsági kaT. 2. Megnyitó, mondja
Weöres István kormányfőtanácsos, az intézet világi felu
ügyelője. 3. A nő reggele. Hamvas Józsefnek külön ez
ünnepély számára irt ódája, szavalja Jagitis Vilma
Vili. o. t. 4. Üdvözlések. 5. Ünnepi beszéd, tartja Kapi
Béla, a dunántúli ág. hit/v. ev. egyházkerület püspöke.
6. Chopin: Prélud, op. 28 No. 20 ée Mazurka op. 33 No.
7, zongorán előadja Losonczy Melinda VII. o. .t. 7. Be
fejező, mondja Araró István, az int. igazgatója. 8. Him
nusz. — A délután fél 6 órai torna- ós táncünnepély mű
sora: 1. Fölvonulás és szabadgyakorlatok. 2. A rithnrikus
torna alapgyakorlatai, negyed, nyolcad, triolás, ponto
zott negyed rithmusban, lassú és gyors tempóban. 3.
Tánc, Spary: Tauperlen op. 79. zenéjére. 4. Tánc, Laihner: Abendstem op. 180. zenéjére. 5. Tánc, Delibes: Naila
hallétjének egy részletére. 6. Magyar tánc, Brahms:
Magyar táncok No. 5 zenéjére. 7. Buzagány-<ánc, Lange:
Amerkai buzogámytánc zenéjére. 8. Táncos némajáték,
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Grieg: Norvég tánc ap. 35. II. zenéjére. 9. Tánc, Schu
bert: Wiener Damenländler op. 67. zenéjére. — Ez ünne
pély Brunner Dóra tánctanárnő vezetésével rendezett
héthónapos tanfolyam záróvizsgája. A zenét Szovják Gi
zella zongoratanárnő látja el.
Karácsonyi könyvvásár. A Bethánia Egyesület Bu
dapest, Vili., Gyulai Pál-u. 9. szám alatti házában ez
évben is megtartja szokott könyvvásárát. A megnyitó
ünnepély december 8-án, délután 5 órakor ítartatik. Be
lépődíj nincs. A vásár nyitva van december 12-ig estig
és pedig délelőtt 9—1-ig, délután 3—8-ig. A magyar
evangéliumi irodalom majdnem teljes egészében kapható
lesz, sok jó német könyv, íalimondások, levelező-lapok
stb.
A szegedi ev. egyházba a bányakerület elnöksége, a
bányakerületi közgyűlés határozata értelmében, adminisz
trátort küldött, egyelőre a Budapest—deáktéri egyházközség segédlelkésze, Tátray Károly személyében. Is
tenünk áldó kegyelme vezesse Szegeden ténykedését és
vigye oda az evangéliummal együtt a megértés béküléíkeny szellemét és mindenek!elett a szeretet lelkét.
A gyúrói esethez. Felkérettünk a következő nyilat
kozatnak közérdekből való közlésére:
Budapest, 1924. december 6.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Nagy Lajos hivatalától elmozdított gyúrói ev. lel
kész ügyével kapcsokban a „Népszava“ f. évi november
iS-iki számában „Az egyház meghívta a szuronyokat“
s a „Világ“ f. évi november 18-iki számában „Egyházközségi közgyűlés csendŐTSzuronyok mellett“ cim alatt
egy-egy cikk jelent meg, mely cikkek rólam is megem
lékeznek. Ezeknek az újságoknak a cikkeire nem vagyok
hajlandó reagálni sem most,, sem a jövőben. Minthogy e
magatartásom esetleg félremagyarázható, szükségesnek
tartom azt röviden megindokolni.
Érdemben azért nem reagálok, mert a fonti újságok
véleményére semmit sem adok, mert méltóságomon aluli
volna, ha a fenti cikkek srágalmazóival bármily formá
ban vitába bocsátkoznám s mert nem helyezek súlyt an
nak az olvasóközönségnek véleményére, amelynek
' „Leibjouimal“-ja a fentemitett két újság.
Amidőn kérem, hogy e soraimat b. lapjában közölni
szíveskedjék, maradok
kiváló tisztelettel, igaz hive
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délről kihasítandó 26 1246/1600 hold részéből északról
lejegyzendő 8 1482/1600 hold, továbbá az ugyanazon be
tétben 11.756. hrjzi szám alatt felvett 33 611/1600 hold
ingatlanból délről kihasítandó 11 663/1600 holdnak ki
zárólagos, végül az ugyanazon betétben felvett 151 négy
szögöl útnak és 11.755 hrjzi szám alatt 1213 négyszögöl
területű tanyaudvamak és rajta lévő tanyaépületnek a
másik két lelkészi hivány birtokosával együttes és kö
zös haszonélvezete; — a közterhek viselete nélkül, a tanyaépületek és tartozékaik karbantartásának a másik két
lelkészi hivány birtokosával együtt való egyetemleges
kötelezettségével. Gyökeres javitás szüksége esetén az
egyháznak joga van a két tanyaépület egyikének anya
gát a másik restaurálására felhasználni s igy a tanyaépü
letek számát egyre redukálni.*123
b) Évi 66 q búza, negyedévi részletekben előre, az
egyházközség magtárából kimérve.
c) 25 q hasáb tűzifa szeptember 1-ig a lelkészlakra
szállítva.
4. Négy kocsi széna a községtől, pénzérmékben kocsiját
20 koronában számítva, a város közpénztárából szeptem
ber 1. napján, utólagosan.
5.
Négy hold tehénjárás a szarvasi 5208. számú be
tétben.
C. Stóla: keresztelés, avatás, megállapított időbeni
eljegyzés díjtalan. Eljegyzés 2 K, esketés 2 K, temetés
halotti beszéddel 2 K, anyakönyvi kiadványokért 2 K.
Mindenkori segédlelkés-z tartása a lelkész részéről
kötelező és tavasz és ősz folyamán istentisztelet tartása
a határbeli iskolákban.
Jegyzet. A nvugdijintézeti kötelezettségek tekinte
tében fennálló törvényes rendelkezések irányadók.
Szolgálati nyelv magyar és tót. Pályázati határidő
f. évi december 24. Pályázati kérvények „a bányai ág.
hitv. ev. egyházkerület lelkészválasztási szabályrende
lete“ 15. §-ának értelmében felszerelve fent közölt ha
táridőig alulírott esperes! hivatalhoz küldendők.
Orosháza, 1924. december 2.
Dr. Bikádi Antal s. k.
Kovács Andor s. k.
egyházul, felügyelő.
esperes.
Fiatal oki. ev. vallásu tanítónő a Szepességről, ne
velőnői állást vállal uriháznál Gsonkamagyarországon.
Cime megtudható Scholtz Testvérek könyvkereskedésé
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A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Betegápolónői állás van üresedésben a kőszegi ev,
kánynevelő intézetben. Jelentkezni lehet az intézet igaz
gatóságánál. Az állást január 2-án kell elfoglalni.*123
Pályázat. A békési ág. hitv. ev. egyházmegyébe ke
belezett szarvasi egyházközség I. számú lelkészi állására.

Javadalom:
1. Szabad lakás kerttel, az illő rendbentartása a gyü
lekezet kötelessége.
2. Évi 3000 korona, azaz háromezer korona készpénz,
negyedévi részletekben előre fizetve.
3. Természetbeni járandósága:
a)
A szarvasi 5208. sz. betétben 11.779. hrjzi szám
alatt felvett 47 1034/1600 hold Pap dtilőbeli ingatlannak
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Budapest, IV., Deák-tér 4. az.

Alapította: D r . R A F F A Y S Á N D O R
p B .p ö k ,

Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorora
Egyes szám ára: 2 0 aranytallér.

Kiadja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.

Megjelenik julius és augusztus hónapok

S zerk e sz té sé rt fe le lő s:

kivételével vasámaponkint.

D r . H IIIC IIK !V O I* F G V N Z T Á 1

Hirdetési árak megegyezés szerint.

1
Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszü
lött Fiát adta, hogy valaki, aki ő benne hiszen,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ján. ev. 3, 16.

Az u teremtés, mely belefért egy jászolba, na
gyobb volt, mint az, amelynek szűk lett a világ!
Dr. Luther Márton, 1538 dec. 25-éa.

KARÁCSONY'
A „Luther-Naptér“ pályázatán jutalmat nyert költemény.
Irta: VÁLYI NAGY GÉZA
■1 z ég l rfúrni fölfo h u szkodom ;
Uram! Ez nem az én karácsonyom*.
A z Istenem ber nem ma szü letett.
N em íg y kép zeltem e zt az ünnepet, —
O lyan hazug m ost fé n y , m olaszt, zene,
A bibliai pászto r é n e k e . . .
$ oltár lépcsőkre h allva zokogom :
N em ez, nem ez az én karácsonyom !

Es á tseg itn r sze n n y hullám okon, —
N em ez, nem ez az én karácsonyom !

Nem ez, nem ez az én karácsonyom !
T árlott m ező kö n árván b u jd o s o m ...
Am erre járok: k in . kétség , — kom or.
S ö tét g yá sz, rabság — vad halotti tor.
K oldusrongy talm i csillogás alatt.
Á rm á n y, gazság, bűn d iadalt arat,
S a le lk e k m élyén g yom hajt — gyatra gyom
Nem ez, nem ez az én karácsonyom !

Nem ez, nem ez az én karácsonyom !
Lidérces fé n y g y ű l barna lápokon,
S a k é k e s lángnál dib-dáb em berek,
Mint részeg le p k é k táncot le jte n e k —
Oh! szörnyű lá tv á n y , gyászban h e ty k e tánc,
V igadva sírba om ló uj Bizánc,
Im ádott, vétkes, b ü szke városom —
N em ez, nem ez az én karácsonyom !

S e m ez, nc/tf az az én karácsonyom !
T ép ett ' vitorla leng az árbocon' —
Sehol: hit, érc kar, hősi lendület,
ü g y fér fi te tt, e g y b izta tó t ü n e t . . .
N incsen próféta, nincsen Messiás,

Ki megfújná az intő jelt: Vigyázz!

íz ég Urához szárnyat énekem :
Uram! Oh, hozd el, hozd el már nekem
A v á r v a r árt, csodát tevő napot,
A betlehem i, fén ylő csillagot —
Hut hangzavarban: tiszta, lágy zenét,
„M egtérés", „B ék e“ boldog ünnepét,
M elyről csak titk o n , fé lr e álm odom :
Hisz az lesz majd. az én K arácsonyom !
Indíttatva éreztük magunkat olvasóinkkal közülni tzt a »zép alkalmi költeményt.
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Sik Sándor Kölcsey-breviáriuma
a protestantizmusról
Jól ism erjük a katolikus restauráció törekvéseit
irodalmi téren is: minden Írónkban kidom borítani
azt, ami a katolicizm usnak kedvez és kiretusirozni,
ami a protestáns igazság m ellett szól. Ú jra akarják
festeni azt a képet, melyet Toldi—Gyulai—Beöthy
lajzoltak irodalm unk történetéről, csak azért, m ert
a tizenkilencdik 3zázad higgadt szemléletével nézték
a vallási harcok idejét és felekezeti szem pontot nem
engedtek belevinni abba a korba, mely a felekezeti
béke kora volt, melyben irodalm unk virágzásának
tetőpontját érte el. Ki m erték m ondani még azt is,
hogy Gyulai és Beöthy protestáns elfogultsággal ra j
zolták meg irodalm unk történetét, de egy épkézláb
érvet sem tu d tak mellette felhozni. Valóban, Gyulai
lelkének legmélyebb nézésével, az erkölcsi felelősség
legnagyobb felindulásai között tek in tett a m agyar
irodalom történetébe s kereste azt, kik voltak azok,
akik évszázadokon keresztül lelket öntöttek a ma
gyarba, hogy m egtalálja ú tjá t az európai jövőbe. És
Beöthynél senki inkább nem gyönyörködött a kó
dexek irodalm ában szinte rom antikus lelkesedéssel
és a k o r még egy nagyon bájos költői kedélyre, a
kodexiró apáca, B árk o r Lea életének költői feldol
gozására is ihlette.
A katolikus irodalmi restauráció még Gyulai és
Beöthy virágzása idején indult meg. Egyszer egy
katolikus irodalmi társaság ezt a pályatételt tűzte
ki: Vörösm arty és a katolicizmus. Gyulai P ál ekkor
azt mondotta, hogy pályam unkául be kellene küldeni
V örösm artynak Pázm ánról szóló epigram m áját:
Pázmán, tiszta valóságnak hallója egekben,
Megtért téritő állok az Isten előtt,
S hirdetek uj tudom ányt, oh halld s vedd szívre
m agyar nép
„Legszentebb vallás a haza s emberiség“ .
Gyulai joggal gúnyolódott. Megírta legszebb élet
rajzunkat, Vörösm arty életrajzát, de nem ju to tt
eszébe, hogy Vörösm arty! a katolicizmushoz való
viszonyában m utassa be, ahogy Petőfit, A ranyt és
senkit"sem jellemzett felekezeti szempontból. Bizo
nyára hiábavalóságnak és veszedelmesnek is tartotta.
A katolicizm us és protestantizm us küzdelm ét a múlt
idők befejezett küzdelm ének szerette volna látni,
mely után egym ást tényeknek, valóságnak elismerve,
nincs más hivatásuk, m int híveik kereszténységét a
maguk felfogása szerint mélyíteni. Örök időkre szóló
feladat! L átta azt is, hogy a 19. századbeli legna
gyobb Íróink, kiknek ő volt a legigazabb méltányló ja
s kiket nagyrészt személyesen a legközelebbről
ismert, istenfélő, vallásos férfiak voltak minden fele
kezeti elfogultság híján. Törekvésük nem az volt,
hogy a m agyarságot két felekezeti táborba^ egy
mással szembeállítsák, hanem hogy a maguk haza
fias m unkásságában egyesítsék. „Legszentebb vallás
a haza és emberiség“ — m ondatja Vörösm arty Päzmánnal s nem azt, hogy a legszentebb vallás a kato
likus vagy valam ely protestáns vallás. Nem azért,
m ert fölöslegeseknek ta rtja őket, hanem m ert a val
lásos térítést az emberiségre és a hazára nézve
vészthozó törekvésnek látja, mely a nemzet egységét
m egbontja és az országot társadalm i küzdelmek te 
révé teszi. Mi protestánsok meg vagyunk róla győ
ződve, hogy a magunk protestáns igazságát térítés
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és ellenségeskedés nélkül gyümölcsözőleg visszük
bele a haza és az emberiség fejlődésébe és ezt a
hitet ajánljuk katolikus erstaurálókniak is.
Annál inkább sajánljuk, ha a katolikus restau
ráció nemzetbomlasztó nyomait látjuk és kötelességszerüleg óvó szavunkat kell felemelni. Rosszul esik,
hogy ezúttal a Magyar középiskolai tanárok nem
zeti szövetségének egy kiadványa ellen kell súlyos
kifogásainkat szóvá tennünk. Oly társaság ez, mely
nek nem felekezeti, hanem nemzeti törekvései van
nak. Élén oly férfiak állanak, kiknek működése ment
a katolikus restauráció törekvéseitől. Bizonyára
kritika nélkül elfogadták a piarista Sik Sándornak
Kölcsey-breviáriumát, mely bár több tekintetben ki
tűnő munka, de mélyen sérti a protestantizm ust s
mint ilyen nem lehet — aminek szánva van — ifjú
ságunk nevelésének eszköze.
E breviárium ban a következőket olvashatjuk
Kölcseyről, mint debreceni diákról:
,vA kollégium prostestáns levegője, úgy látszik,
semmi nyomot nem hagyott rajta. A kálvinista val
lásoktatás nyom talanul megy el fölötte. A keresz
ténységet az evangéliumon kívül a német Írókból
ismeri meg, és szive, ez a gazdag, a művészet mele
gét sóvárgó szív , kezdettől inkább a katolicizmus
felé hajlik.“
Idéz Kölcseynek Kazinczyhez 1813-ban, tehát
23 éves korában irt leveléből:
„Gyermekkoromnak legszebb éveit a görög filo
zófiának virágai között töltöttem el. Én a keresztyé
nek vallását egyedül az Evangéliumokból s Klopstocknak Messiásából ismerem. Olyan az egészen,
valamint az Elensisi mysteriumok, vagy a Sybillának barlangja, tele sejditésekkel, bám ulattal, elíogódással. Ha választanom kellene a szekták között,
bizonyosan én is annak adnék pálmát, mely m agái
Rómáról nevezi s ha kérdenék, miért? nem felelnék
semmit is, hanem Schiller tragédiáit nyitnám fel a
kérdező előtt.“
Reformáció címen a következőket idézi Kölcsey
Töredékeiből:
„A visszaéléseket jobbitgatni: azt teszi minden
józan fő. De szakadást csinálni, rettentő konvulziókba hozni az emberiséget oly dologért, mely utol
jára is mindig ugyanaz marad, azon történetek közé
tartozik, melyeket kikerülni s m egváltoztatni, mint
sok más vészes revoluciókat nem lehetett; de az
emberiségért gyuladó szív mélyen szenved az okoz
ta to k sebben. Én az (gész nform ációt következései\ a l együtt ilyenformán tekintem. Szakadás esik az
ecclesiábam, mely szakadás az emberi történetekben
nem uj, nem is ritka volt. Németország fejedelmei lát
ják, mint nyílik fel előttük egy pálya, melyen gaz
dagságot, függetlenséget s tartom ányaik felett ha
talm at arassanak; s a köznép, mely a társasági élet
kezdete óta csak eszköz volt a nagyobbak s okosbak
kezeiben, megvakulva, midőn azt hinné, hogy azon
képért, am it neki igazságnak, valónak neveztek, önti
vérét, fejedelmeiknek hasznokért pazérlotta azt. Az
áldozatok tem érdekek valának; a kultúra, mely a re 
formációnak következéseiben számláltatik, hátravet
tetett; tartom ányok pusztultak el, s a köznép (ha
valam it nyert) nem nyert egyebet a hierarchiának
más alakra, lett változásánál.
Ó népeknek nagyjaik, miként fogtok ti szá
molni arról, hogy a vallás leple alatt Gusztáv Adolf
nak tartom ányokat vívni segítettetek? S ti szeren
csétlen népek, mit nyertetek a római pálcának széj-
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jelpatt&násaival, kénytelenek lévén nyakaitokat h a
tártalan fejedelmek jármaikba nyújtani!“
Egyház és szabadság ebnen a következő idézet
ben m utatja be Kölcseyt, a gondolkodót:
„Uralkodásra vágyás é-j szabadságkeretet, ki
fogyhatatlanul egymás ellen küzdő felek voltak
Európában; de a római hierarchia és európai népsza
badság nem voltának egymással küzdésben; római
hierarchia pedig és fejedelmi függetlenség igenis
hogy gyuladoztak egymásra; « igv kövekezett. hogy
mind francia királyok a gallicana ecclesia jósait oly
buzgón védelmeztek, mind a mimet fejdelmek Lu
thernek oly hatalommal fogták pártját: midőn más
részről Helvet iának azon canton&i, melyeknél leg
elevenebb volt a szabadság szelleme, hol Telinek ká
polnái állottak s a geszleri sapka nem imádhatott, a
katolicizmus és hierarchia mellett vért ontottak.“
(Töredékek 11.)
Mindenekelőtt meg kell állapitanunk. hogy Köl
csey nek a keresztény felekezetekröl vallott felfogá
sát a tanuló ifjúság előtt ismertetni teljesen uj dolog
és e részben Sik Sándor úttörő a katolikus restaurá
ció írói között. Különben is akadémikusok és a mü
veit nagyközönség előtt ismertetni sem jutott eszébe
emlék beszédében sem Eötvös Józsefnek, sem Gyulai
Pálnak. Azt gondolja Sik Sándor, hogy beállításává!
és idézeteivel közelebb hozza a Hymnus költőjét a
magyar ifjúsághoz? Nem gondolja, hogy a prote^tár*«
ifjúságot inkább eltávolítja tőle? Vagy azt hiszi Sik
Sándor, hogy az ifjúságnak az Írókat minden old>lukról, minden nézetükben meg kell ismerniük? »1
legkevésbbéJ Mint egy valóban kitűnő, bár egyete
mes magyar szempontból nem kifogástalan közép
iskolai irodalomtörténet Írója nagyon jól tudia. hogy
a paedagógiai szempontnak vannak tilalomfái. Sőt
nagyon i* gondosan ügyel a katolikus dogmák és a
pápai index tilalomfáira is. Miért nem ügvel tehát
egyetemes m agvar nevelés tilalomfáira? Másrészt kér
dés az. hogy Sik Sándor nem önkényesen mvtat)a-e
be Kölcseyt? Nem ferdit-ef
/
Ami az elsőt illeti, meg lehet róla győződve Sik
»Sándor, hogv mindazokat az idézeteket, melyeket leg
utóbbi cikkeikben a Magyar Kultúra békebontó je 
zsuitái ellen Széehenvi. Deák. Vörösmarty. Katona.
Eötvös. Jósika. Madách, tehát csupa katolikus iró
müveiből bemutattunk s melyeket bőségesen meg
tudhatnánk. nem vennők fel semmiféle, az ifjúság
számára készült breviáriumba, Eötvös-hreviáriumukba még azokat a szén szavakat se vennők he. meJyekkel Luther működését méltányolja. Nem közöl
tö k a kővetkezőket sem: „Midőn e szerint az egy
házi reformáció, oly időben, midőn a kath. egyház
több helyen gondolat nélküli formasággá sülyodt.
eredeti feladatához vitte vissza a vallást s ezáltal
nem csak a keresztyén ségnek általában, hanem ma
gának a kath. egyháznak is lényegesen hasznára
v o l t . . . “ (XIX. az. uralkodó eszméi, Révai I. 346.)
Nem vennők fel Goethéről összeállított breviá
riumunkba Goethének 11 nappal a halála előtt
Eckermannal a katolikus egyházról folytatott beszél
getéséből a következő részletet sem:
„Bizony sok ostobaság van az egyház tanításai
ban. De uralkodni akar és azért bornirt tömegre van
szüksége, mely meglapul és hajlandó eltűrni, hogy
uralkodjanak rajta. A gazdagon javadalmazott ma
gas klérus semmitől sem fél inkább, mint az alsóbb
néposztályok felvilágosodottságától. A bibliát is elég
sokáig távol tartotta tőle, amig csak leh ete tt..
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Nem bársonyos szavak ezek, de nem súlyosabbak,
mint am it Köleseytöl az összefüggésből kiszakítva
idéz Sik Sándor, hogy a protestáns népek hitelt adva
a vallásszabadság jelszavainak a fejedelmek érde
keiért küzdöttek ós a fejedelmek jármába hajtották
fejüket. Ott fejedelmek, itt főpapok érdekének lát
szik a vallái ügye.
A beszélgetésből még a protestantizmusról szóló
következő részt sem tennők az ifjúság számára ké
szült breviáriumba:
„Nem is tudjuk, mi mindent köszönünk általá
ban Luthernek és a reformációnak. Megszabadul
tunk a szellemi bornirtság kötelékeitől, fejlődő kul
túránknál fogva képesek vagyunk a forráshoz vissza
térni és a kereszténységet a maga tisztaságában fel
fogni. Ismét megvan a bátorságunk, hogy szilárdan
megálljunk Isten földjón és megérezzük istenadta
emberi term észetünket“. De örömmel közölnök a kö
vetkező mondatot: „Bármennyire fejlődjék is a szel
lemi kultúra, bármennyire növekedjenek a természet
tudományok folyton
kiterjedésben, szélességben,
akárhogy tágul is az emberi szellem •— a keresztény
ség erkölcsi kultúrájának emelkedettsége föló. ahogy
az az evangéliumokból csillog és világit, solia sem
fog jutni.“ *
Biekchowsky megtehette két kötetes Goethe^életrajzában, de mi nem idéznök Ooethe-breviáriumunkban Goethe következő súlyos mondását: „Sich dem
Protestantismus zu nilhem ist die Tendenz aller,
derer, die sich vom Pöbel unterscheiden wollen.“
(A Protestant izmukhoz közeledni törekvése mindazok
nak. kik magukat a csőcseléktől meg akarják kü
lönböztetni.) Ha ezt tennők, joggal pálcát törhetne
felettünk mindenki, aki az egé^z magyar ifjúság ne
velését tartja szem előtt és a vallásharctól félti a
magyar társadalmat, de Sik Sándor a maga mellét
verhetné, hogy rossz példát adott.
£s most nézzük a magunk szemével Kölcsey
Töredékeit. A Reformáció ciraen közölt Töredék-tör
melékből kissé figyelmesebb olvasás mellett látjuk,
h°?> bár az állítás iránya szembe van helyezve a
protestantizmussal, a katolicizmus igazolásától is
távol esik. Sik Sándornak is kevés elégtételt adhat,
az az állítás, hogy a protestantizmus konvulziókb.u
hozta az emberiséget „oly dologért, mely u to ljá n
mindig ugyanaz m arad“, tehát nincs sok' különbség
katolicizmus és protestantizmus között, A Töredékek
ről szólva, aligha van igaza Kölcsey életrajzírójának
\ értessy Jenőnek (Magyar történeti életrajzok), hogy
Kölcsey „nem volt valami vallásos ember, felekezeti
épen nem — folytatja — ő is inkább katolikus s
szintén művészi okokból. . . Világos nyomok m utat
ják, hogy hit és kétkedés, a spiritualizmus és mateíializmus viaskodtak néha lelkében.“ Ha valakiben
a hit és a kétség néha viaskodik, azért még lehet
vallásos az ember, sőt az a rendületlenebb hitü, ki
győzedelmeskedett a kétségen mint, akinek sohasem
voltak kételyei. A Hymnus, a Parainesis a Töredékek
írójáról aligha lehet mondani, hogy „nem volt valami
vallásos ember“. De annyi bizonyosnak látszik, hogy
a Töredékekben van valami a „Vanitatum vanitas“
című költeményének keserű megnyugvásából, mely
látszólag cinikus hangulatot fejez ki:
A virtus nagy tüneményei
Gőz, mit hagymáz lehelő;
A kebel lángérzeményi
Vértódulás kinyile;

,
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A vég melyet Sokrat éré
Cátónak kihulló vére
S Zrínyi Miklós szent pora
Egy bohóság lánc-sora.
Ha a Töredék Sik-idézte helyét belesd Irtjuk a
mü gondolatmenetébe, habozás nélkül kim ondhatjuk,
hogy kiszakítva, összefüggéséből határozott ferdítés,
hamis képet ad a m agyar ifjúságnak Kölcseyről.
Kölcsey avval kezdi elmélkedését, hogy a báli ányimádó népek egym ást kölcsönös szelídséggel el
tűrték, evvel szemben a fejlettebb vallások m aguk
kal hozták a türelmetlenséget. „A keresztény vallás
is eljött végre a földet megvilágositani, s ríme vérőzön boritá el a világot.“ Honnan van ez? Kölcsev
avval felel, bogy „ezen vallások . . . tám aszthatták
fel az emberi fejben azon gondolatot, hogy minden

nek alkotója csak egy bizonyos meghatározott mód
szerint kíván imádtatni. Ha m egtörtént, hogy E urópá
nak egyik legmiveltebb nemzetében az ábécének két
hitvány betűje m iatt ember vér ömlött ki; minek nem
kell m egtörténnie, midőn a vetekedés a mennynek
ügyévé té te tik . . . ? Csak igen hosszú mivelődés
után ju th at az emberiség azon pontra, hol a bit a
maga részegségéből feljózanul s a buzgóság emberszeretettel mérsékelve megengedi, hogy a vallás úgy
tűnjön fel, m int ahogyan azt a kijelentő mennyei ha
talom gondolta, s vér helyett jótéteményekkel borít

son bennünket.“
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le, melyben (úgy látszik) a végső Ítélet már kimon
datott: a catholicismus- és reformátióról.“
E végső Ítélet pedig a protestantizm usnak ked
vez, ez, látszik kétségtelennek Kölcsey előtt, de Herdernek és Villersnek fejtegetéseivel szemben vannak
ellenvetései. „A national Institut (ki nem tudja azt)
— folytatja Kölcsey — pálm át adott Villersnek. *)
Essai sur 1‘esprit et 1‘influence de la reformation de
Viliére szép következéseket vont
a reformá
cióból s bár meg kell vallanunk, hogy azok nem
mind egyenes következések, s nem mind olyanok,
melyek más, sok történetek egybefolyások nélkül
eszközöltettek volna: mégis azokból oly szép fény

vonul a reformációra, melynek hódolni kell s mely
által a catholicizmus setétbe dől. Temérdek setétség
ta rto tta fogra E urópát s csak századok után kezdett
pirulni a hajnal hajnala az újabb kultúrának.“
Miért nem közölte ezt is Sik Sándor? Nem jog
gal mondjuk-e, hogy az ő kiszakított idézete teljese",
hamis színben tünteti fel Kölcseyt? Nem ferdités-e
az ő idézeteinek beállítása?
De halljuk még magát Kölcseyt:

.,Villers a reformációt az újonnan született vilá
gosság leányának nevezte. Honnan tehát a világoso
dás? A catholicizmus kebeléből. Honnan a reformá
ció? A catholicizmus felvilágosodásából. A setétség
hosszú századaiban lehetetlen, hogy a tudatlanság a
vallási, tárgyakkal is ne közölte volna szennyét“
• Miért nem idézte ezt is Sik Sándor?
Kölcsey Vanitatum vanitas hangulatára a Töre
dékekben több helyt is rá lehetne mutatni, an élk ü l
hogy a jövőbe vetett hit ki nem világolna belőlük.
De azt mondja, hogy hiába ömlött a sok vér, hiszen
a katolicizmus és protestantizm us között nincs nagy
különbség. A felvilágosodottság, a reformáció is a
katolikus egyház életének jelensége, kár, hogy nem
m aradt meg az egyház kebelében. A népek szabad
sága a katolicizmusban is felvirágozhatik. Kölcsey

A vallásért ontott vér, ez az, ainitől Kölcsey
megborzad. Mennyi vér folyt érte a középkorban!
Talán a vallásban van a hiba? — kérdi. „Nem —
feleli —• a szeretetrem éltó vallásban nincsen hiba.
Feltétetett a fáklya, hogy világoljon a vándornak; az
örült lekapta azt, s tartom ányokat perzselt fel általa.
Felemelte m agát az erőszak s hitet parancsolt, s vir
tus színével leplezte bűnét, azt mondván: hogy emberszeretetből s szánakozásból erőszakoskodott. G yö
nyörű példái az emberszeretetnek! íg y lá tja a keleszthad lovagja, miitt haldoklik a vízbe bukott szaracétn, felé siet s rám ondja a -sakramentomnak sza
vait s mélyebben nyomja a viz alá, hogy m egfuljon!“
Miért nem idézi ezt is Sik Sándor?
A vallásért ontott vér, ez az, m iért Kölcsey jobb
szerette volna, ha a reformáció nem okozott volna
egyházszakadást s v itatja H erderrel szemben, hogy
a világfejlődése egyházszakadás nélkül is lehetséges
lett volna. Szerinte a protestantizm us a katolicizmus
felvilágosodása, belőle szárm aztak az olyan világos
fejek, mint Savonarola és Luther, Erasm us és Mé
la nchton, Ximanes és Sarpi, nem kár tehát, hogy ez a
felvilágosodás véres revolueióba m ent át? Bizonyára
kár, mondja mindenki, de hát ez csak jám bor sopánkodás marad, a történelem útja, sajnos, vértől ázta
tott. Savonorolát is m int eretneket m egfojtották és
holttestét m áglyán égették el. A protestantizmus a
katolicizmus felvilágosodása Kölcsey szerint, de vá
dolható-e a kiöntött vérrel?
Kölcsey nem ak arja a múlt vitatkozásait vissza
idézni, az ellen tiltakozik:
„Vélitek talán, hogy én egy Bellarinininek, vagy
Pázm ánnak szerepét játszani akarván léptem a néző
helyre? Nem! A controversiák (hála) megszűntek. Uj
erőt s ösvényt vett a tudom ány, a világosodás, a Mű
velődés. Ezen időben, ezen körülm ények közt nem

Villerssel és Herderrel, kik szerint a felvilágosodás
útja egyedül a protestantizm us.
Nincs itt helye annak, hogy Kölcsey történeti
felfogásával vitába bocsátkozzunk, egyháztörténel
münk kényszerű ú tja it igazoljuk, mi csak az ő állás
pontját akartuk tisztázni Sik Sándor ferdítéseivel
szemben.
A 23 éves Kölcsey a szekták között a rómainak
adná a pálmát, „a keresztyének vallását“ — mondja
idegenül, a görög filozófia virágaiban gyönyörködve,
egyedül az evangéliumokból s az evangélikus Klopstock Messiásából ismeri, — mi kétségkívül ifjúkori
túlzás, hiszen a debreceni kollégiumban elég theológiát kellett tanulnia. De Sik Sándor tovább is fűzi
a levelet a maga fantáziájából:'„Igazi szenvedéllyel
forgatja a görög bölcsek írásait és hatásuk alatt leik '
egyre gazdagodik, mélyül, egyre szabadabbnak érzi
magát, — de egyre erősebben érez a lelkében egy
nehéz diszharmóniát: a józan, hideg, világos és ke
mény görög gondolatvilág és az ő meleg, a misztikum
homályában otthonos, katholikum után sóvárgó ér
zelmi élete sehogysem tudnak összhangba olvadni.“
De hát akkor Kölcsey m iért m aradt meg az evangé
liumoknál és az evangélikus Klopstocknál? Miért

hozhat senki gyanúba, hogy a setét százakat (száza
dokat) készülök védelmezni s sikoltani bagolyként a
nap ellen, ha értelmemet egy oly tárgyról adom köz

*) Essai sur 1‘esprit er 1‘influence de la
de Luther.

Töredékeinek tendenciája a niidt századok véres küz
delmei ellen s nem a protestantizmus ellen van irá
nyítva. Nem a protestantizm ussal polemizál, hanem
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nem olvasott misztikusokat? Miért nincs katolikum
az ő költészetében? (A szaracénnel küzdő keresztes
lovagban sem katholikumot, sem költészetet nem lá
tott, hanem eötét, kegyetlen vallásosságot.) Miért
lett a protestantizmus jogaiért küzdő férfiú? Sik Sán
dor katolikus restaurációt visz véghez Kölcseyn.
És itt megint egy retussal találkozunk a bre
viáriumban. Kölcsey munkáinak áttekintő felsorolá
sában rész ju t benne beszédeinek „a legértékesebb“ nek, de ezek között hiába keressük a vallás ügyében
tartott három beszédét, a vallásról vallásra szabad áltabnenettel a papi dézsma tárgyában tarto tt besze
d e t Ezek nem a „legértékesebbek“ Sik Sándor sze
mében, ezeket szóra sem érdemesíti, de a katholikumtól sokat tud mondani.
Ami azonban szintén érdekes Kölcseyröl, a szó
nokról,' Pintér Jenő magyar irodalomtörténetéből
(Bessenyei György felléptétől Kazinczy Ferenc halá
láig) vesz ki egyrészt s ekkép vezeti be: ,*A szónok
Kölcseyt igy jellemzi Pintér Jenő.“ Ebben a jellem
zésben olvassuk: „Országgyűlési szónoklatai közül
különösen figyelemreméltó, mikor a jobbágyság nyo
morát ecseteli.“ Pintérnél ellenben ezt találtuk: ,.Orazággylilééi szónoklatai közül, a tárgy fontossága s a
fejtegetések mélysége tekintetében kitűnnek azok a
beszédek, melyeket a magyar nyelv, a vallás, a papi
tized, az örökváltsdg és a lengyelek ügyében tartott.
(1833.) Különösen figyelemreméltó, mikor a jobbágy
>ág nyomorult helyzetét ecseteli.“ Bizony, eredeti
dolog, hogy Sik nem csak egész szakaszokat hagy
ki égj* irodalomtörténész müvéből, mikor idézi, de
még eredetibb, hogy egyes Ítéleteinek hatályát is
megcsonkítja. Az ő m űhelybe bepillantva azt látjuk,
hogy Kölcseyt és a budapesti tankerületi főigazgatót
is megcenzurázza, hogy a református Kölcseyt, a
Hymnusz költőjét a protestantizmus ellen csatasorba
állítsa.
Pedig Kölcsey, egyházának hü fia volt. Férfias
határozottsággal védte jogait az országgyűlésen:
„Mert ha tekintjük az emberiséget, minő rész
vétet nem érdemel az evangélikus felekezet, mely há
romszáz év alatt hosszú, mondhatatlan szenvedéseken
ment keresztül. Mik történtek m indjárt a reformáció
századában, arról törvénykönyveink borzasztó emlé
ket tartottak fenn, mit el kell hallgatnom, azt érez
vén, hogy a Tek. Karok kebleiket e néma emlékeztetés is irtózással tölti be. Mik történtek a bécsi ős
linzi békekötések után? arról a nápolyi tengerpart
siralmas bizonyságot teszen mindörökre. Mert ott i
mi szenvedőink fölött napok nehezültek meg, miknek
mindegyikéről kívánnunk kell: excidat ille dies aevo,
nec postera credant saecula.“ A protestánsok érdeké
ben tartott beszédek nem a legértékesebbek, de igen
is a lengyelek érdekében mondottak Sik szemében.
Mit szólna hozzá Sik Sándor, ha valaki egy ellen
lábas Kölcsev-brcviárium-ot készítene, kihagyná az
ő idézeteit, helyükbe a mieinket tenné és ezt protes
táns restaurációnak nevezné? Szegény magyar ifjú
ság, csepürágóknak nézné az irodalmi breviáriumktezitőket!
Azzal fejez»*m be, amit Kölcsey Országgyűlési
Naplójában a reverzálisokról beszélve mond. „A val
lást érdeklő kerületi üzenet első pontja jött szoba,
t. i. reverzális, mely a protestáns vőlegényektől v é 
tetik, ha a római egyház valamely szép lánykáját
teszi menyasszonyává s a vegyes házból származó
gyermekek sorsa. Mint a kerületben, úgy itt is minden
protestáns hallgatva ült; az egyháziak saját hitsorsosaikkal vivának.“ Nagy örömmel állapítja meg ezt

o

Kölcsey és felsóhajt. „Az szép örökség leszen a ma
radéknak, melynek segédével valaha a hazafiak közt
három század óta fennálló falat le fogja rontani.“
Nem reméli, hogy ezt megéri. „De eljön az idő; el
kell egyszer az időnek jönnie, midőn egy boldogabb
embernyom, lia e sorokat olvassa, ostidálkozni fog,
az írót valami után forró vággyal, de remény nélkül
epedni látván, am it ő legközönségesb dolognak ta rt.“
A válaszfal ledőlt az állami törvényekben, de
vannak, akik újra építik reverzálisokkal a templom
ban s könyvekkel az iskolában.
Szívesebben hallgattam volna, mint Kölcsey és
protestáns követtársai némely protestáns sérelem
nél, de hiszem azt, hogy minden katolikus, ki az osz
tatlan Magyarországot tartja szem előtt, egy véle
ményen van velem: Sik Sándor Kölcsey-breviáriuma
válaszfalat épit és azért az iskolába bebocsátani nem
szabad.
—y.

S z e lle m i é le tü n k m a i s z ín v o n a la
Eucken Rudolf, a nagy jénai filozófus „Nagy gondol
kodók élet- és világfelfogása“ („l^ebensansdiauungen
grosser Denker“ ) című nagyhirü müve legújabb (18-iki
kiadásának velős tárószaváhan a vilAghálwni utáni mai
nagyon zavaros, sőt „zord idők“ szellemi mérlegét n kö
vetkezőkben állapítja meg:
Mai életfelfogásunk még mindig a világháború utó
hatása alatt ill. Bár a fegyveres háborún túl vagyunk, a
mai emberiségben még mindig nmes mqg a békéé han
gulat és munka vágj a és egyensúlya. A kedélyek még
mindig nem találkoztak. A gyűlölködés még a tudomá
nyos foglalkozásra ia kihatott s máig is van még elég
oktalan ember, aki a saját népe sorsában való osztozást
személyes felelősségnek minősíti.
A nemes és jóságos érzésű és gondolkozása emberi
ségnek ideálja, mely annak idején a felvilágosodás gon
dolatköréből moTitve, Saint Pierre apjfcot egy népszövet
ség, «őt, mint Kantot is, az „őrük béke“ gondolatára
lelkesítette, ma erősen elhalványult. A mai népek meg
értését célzó Q. n. „Népszövetség“ keveset tehet. Csak az
egyetértés külső látszatán fáradozik, — a politikai, nem
zetiségi és gazdasági szörnyű ellentéteket ellenben vál
tozatlanul hagyja. Aki ma teljes lélekkel az emberiség
l*enső egyesítésére törekszik, e mesterséges politikai kí
sérletektől vajmi keveset remélhet. Az igazságosság kö
pönyege alatt igen gyakran (pl. IVilson és Trianon hó
bortos pontjai) történeti és földrajzi szempontból egy
aránt a legridegebb igazságtalanságot szolgálják.
Hozzájárul a tudományos krízis, amely alatt ma az
*-gé*z emberiség nyög s amelynek nyomorúságai főleg a
leigázott népek erkölcsi életkedvét és alkotó erejet
anyagi és szellemi tekintetben erősen megbénítják.
Alig tudjuk belátni, hogv ezektől a démoni szövevényes
zavaroktól miként fog valamikor megszabadulni a mai
emberiség.
Korábban vagy későbben azonban mégis o-sak meg
ked szabadulni tőlük. Sokkal mélyrehatóbbak ellenben
azok a bonyodalmak, amelyeket a munka mai radikális
változása s a tár«adalmi és gazdasági egyensúlyának ál
tala eszközölt szrtrnvü megbillenése világszerte okozott.
Életállapotunkban nagy változások vannak folyamatban.
Korábban “zunnyadozó vagy csak szerényen föllépett
problémák előtérbe léptek és ma ugyancsak viharosan,
mint pl. az emberek teljes egyenlőségének a kérdése,
mozgatják és izgatják a kedélyeket. Uj társadalmi struk
turál követelnek, de annak utjai a legridegebb ellentét
ben állanak egymással, é*s nem is csak az érdekek, ha
nem ar eszmék és gondolatok is kérlelhetlenül támadják
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egymást» Az egyes vitás kérdések fölé emelkedik ezek
ben a pokoli zűrzavarokban az a nagy kérdés is, van-e

egyáltalában valamelyes célja és értelme az egész em
beri életnek? Döntő elhatározásra vár, hogy az emberi
élet szellemi összefüggésekből áll-e, amelyeknek erőiből
és irányzataiból él és táplálkozik, vagy pedig a maga
egészében az érzéki léthez tartozik csupán? E problémák
nál ina nélkülözzük a nagy (távlatú világtörténeti tra
díciót s az egységes szilárd törzsalapot. Eddigi tartalmas
szellemi kapcsolatok meglazultak, morális züllés minden
felé. s még ,a legelemibb igazságok .is, amelyek nélkül
pedig társadalom fönn nem állhat s az egyének az állat
nívóját meg nem haladhatják, bizonytalanokká váltak.
A megrendülés a legmélyebb alapokig terjed, s ami ko
rábban magától értetődő igazság volt, most csaknem
megoldhatatlan problémává vált. Rettenetes krízisbe
kerültünk, amelyben az egész emberiségnek dönteni kell
afelett, hogy öntevékeny szellemi lény-e, vagy pedig csak
kötött természeti állami organizmus, amelynek aszerint
keli berendeznie a maga életét. E döntő kérdés elől a
filozófia sem térhet ki. Léte és jogosultsága függ annak
eldöntésétől. Ellenesetben önmagát
kellene megta
gadnia.
De amilyen bizonyosan összefügg a filozófia e döntő
jelentőségű kérdésekkel, nagy kérdés, hogy a bölcselet
történetével való foglalkozásnak van-e rájuk nézve va
lami értéke, miután rég elmúlt gondolatrendszerekbe ve
zet, korunk ellenben mohón és viharosan uj célok felé
tör. De éppen a nagy gondolkodók élet- és világfelfo
gása igazolja, hogy a történelem korántsem csak el
múlt ' ala minek vehető. E felfogások, bár első tekintetre
inkább fokozzák, mintsem enyhítik a jelenkori bonyo
dalmakat, miután azoknak életteljessége egymással tel
jesen ellentétes feleleteket ád, közelebbi vizsgálatuk
mégis azok látókörén túl emelik a gondolkodót. Mert ko
rántsem egyéni vagy pillanatnyi (Szellemi alkotások azok,
sőt inkább oly gazdag és változatos életet lebbentenek
föl, amelyben minden törekvésünk 'gyökerezik, neki vezéricgcndolatokat kölcsönöz s ami fő: nagy személyisé
gekben testet öltött. Ezek az alkotások korántsem össze
visszaságot, hanem n ag j gondolatvonalakat nyújtanak,
amelyek a különböző életjelenségeket rendezik és össze
fűzik, állandó feladatokat és maradandó hatásokat esz
közölnek, igy a pillanatnyi hatásokon át életünknek
több távlatot és megnyugvást kölcsönöznek.
Ezek a szellemi alkotások mindent átölelő összefüg
gésekben, sajátos életeeységekben gyökereznek, amelyek
az életet egy egységes nagy tapasztalati valósággá sűrí
tik és ezzel neki szorosan meghatározott jelleget kölcsö
nöznek. Ezeknek az életegybefüggéseknek sajátos tör
ténetük van. amelyet viszont egy mindent átölelő törté
nelem fog át, mi mellett arról is meggyőződtünk, hogy
korukkal nem enyésznek el, hanem uj talajon uj .gyümöl
csöt teremnek. Ezek .az élethatalmak korántsem korunk
egyszerű gyermekei, mert igazságtalanul örökifjú marad.
Ilyeneket találtunk a görög, a keresztyén s a modern
életben, — csak az (esetlegestől és alsóbbrendütől kell
azoik tartalmát megtisztítanunk. Alapvonalaikat és uh
jaikat kell tisztán látnunk és azokat a nagy alkotó sze
mélyiségeket, amelyek ‘közös törekvésüknek bust és vért
kölcsönöztek és gondolataiknak ébresztő és (továbbfej
lesztő erőt és hatalmat adtak.
Igv mindenekelőtt a görögség egy szellemi erőtől
duzzadó és általa átvilágított életfelfogást tárt föl előt
tünk, mi mellett biztos megnyugvást hirdetett a folyto
nos tevékenység mellett és hozzá erős mértéket és ne
mes örömöt, s a szemlélő gondolkodásnak életeleven
alaknak világhat aim át, szóval a belső és külső világ kö
zős élettörekvését. Hatásának minden főbb pontján át
tetsző és erős típusokat alkotott, amelyek minden idők
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közös tulajdonaként megszilárdítják, rendezik és megnemesitik az emberiséget.
Más viszonyban van a keresztyénség az életproblé
mával. Mig az ókor a világot az ész zárt birodalmának
tekintette és csak különböző utakat keresett e birodalom
meghódítására, addig a keresztyénség annak bevallásá
ból indult ki, hogy a mi világunk korántsem az ész biro
dalma, sőt inkább minden izében normálellenes állapot
ban van, amelyet csak a (Szellemnek és a szeretetnek
világot átölelő hatalma képes legyőzni. Felfogásának
magva e világgal való élő és fejlődésképes kapcsolat s
az élő és tevékeny személyiség, miáltal az erkölcsi élet
és tevékenység mindent meghaladó értéket nyert és a
természeti élet megkötöttségétől való szabadulásra veze
tett. Ez erkölcsi felfogás mélysége létünkben kemény
ellentmondásra éis sok tagadásra talált, amiből azonban
egy benső fölemelkedés, valóban eredeti alkotás fakadt.
S ezzel keletkezett, a világmindenségnek s a léleknek
valódi története és megnyílt az emberiség körében az
istenországa, mint minden emberi célokat és feladatokat
meghaladó erkölcsi életközösség. Ezzel egész világunk
egy magasabb világrend metszete lett, amelyből erőit és
céljait meriti. Ez a keresztyén életalakulat a maga for
mális kifejlődésében ugyan mögötte áll a többi életegybefüggéseknek, tartalmával azonban messze fölöttük
áll, mivel csakis a szellemi életet emeli teljes önállósá
gára és az erkölcsöt, mint a személyes élet magvát, fö
lébe emeli minden művészi vagy intellektuális életelem
nek.
Ezzel azonban az újkor a világot a folytonos létesülés, változás és törekvés birodalmának tekinti, amelynek
főcélja az életfejlődés ,s az akaraterő fokozása. Létünket
frissebben és bátrabban fogta fel, azt élénkebbé és éret
itebbé tette, a világot az embernek alárendelte, annak
tárgyaival való férfias viaskodásában erőit élesítette és
teljes erejével arra törekedett, hogy az észszerűt valóvá
és a valót észszerűvé tegye. [Hegel.) Itt a rend a sza
badságnak, s az egésznek élethatása az elemek véghefetlen sokaságának engedni volt kénytelen.
A különböző életjelenségek módja, szerint azok moz
galma is különféleképpen alakult. Az antik élet kifejlő
dése nagyarányú szellemi alkotások fázisain ment át,
úgyszólván egy ethikai koncentráción, az isteni egységbe
való elmerülésen. Ezen,az utón az emberi életkör mind
inkább az érzékfölöttibe emeltetett s végül a tiszía beneőségnek útjait egyengette. E mozgalom végén állott a
misztika, az egységbe és az örökkévalóságba való elmerülés.
A keresztyénség a maga megdönthetetlen igazságá
nak követelésével nem tűrhette az alapoknak benső vál
tozásait, sőt inkább mindig uj alakot kölcsönzött az ala
poknak, miáltal az egységben is fölismerhette a sokasá
got. Főnehézsége, de egyúttal nagy előnye abban állott,
hogy az istenit bensőbb viszonyba hozta az emberivel.
Ez kezdettől fogva is nehéz volt 'és korunkra is nehéz
feladatokat ró.
Az újkor életútja az ókorival szemben mindenben
ellentétes. Amott az élet hovatovább az észfölöttinek
régióiba emelkedett ,s az érzéki az érzékfölöttinek hason
latává vált. Ellenkezőleg az újkor. Eleinkén szoros kap
csolatban maradt ugyan .a vallással, hogy aztán egy gaz
dag és előkelő ideális kultúrát kifejlesztve, ereje javát
kizárólag az érzéki létre fordítsa és az életet mindinkább
és inkább a természettudományiba, technikaiba és gaz
daságiba iSülyessze.
Hogy ez az élet- és világfelfogás nem lehet az utolsó
szó s hogy meg nem felel az élet mélységének és teljes
ségének, azt az életprobléma világtörténeti mozgalmára
egy egyszerű pillantás is igazolja. E szűk határokon túl
kell mennünk és tágabb köröket és szélesebb utakat kell
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megnyitnunk az életnek. így hát az össztörténelein per
spektíváján át is egy magosabb egységre, valódi srintheziare kell törekednünk, mely felveszi ugyanaina világtürt» neti mozgalmak igaz mozzanatait, de egyúttal azok fölé
emelkedve, szinthetikus utón megóvja az emberiséget a
teljes széteséstől. Ellenesetben csak az érdekek összekap
csolása maradna, mely a szükséghez képest tartana csak
össze bennürrket. Ilyen életszintéziaekben korábban sem
vök hiány. Főleg a skolasztika virágzó kora volt az,
mely az egvházi vallás által összekapcsolt eposzét nyúj
tott és annak az összes életföröket ügyesen alárendelte.
Ma a szocializmus életalakulata az. mely az egész világot
a maga céljainak és mértékeinek alárendelni hajlandó.
(Kucksen azt bővebben is fejtegeti A szocializmus .és
életalakulata „Der Sozialismus und seine Lebensgestaltung“ eimü müvében.) Ez az egyházi szinthezis azonban
szűknek és nagyon kötöttnek bizonyult és túlságosan
a múltból'élt és táplálkozott. A szocializmus ellenben az
életet nagyon egyoldalúvá és pártookodóvá tette mely
a munkás mellett szinte megfelejtkezik az emberről és
életútja az emberiség szellemi elszegényedésére vezet.
Igv hát minden téren nélkülözzük ma n valódi szellemi
egységet. Csak eredeti esetnék és nagy személyiségek
üdvös közrehatása menthet meg l»ennUnket mai elcrnyedt sötét helyzetünkből.
De bármily mohón várjuk is a jobb jövőt, a jelen
kornak is megvan a maga jogosultsága. Bizonyos életkér
déseiket el nem odázhatunk, mert nagyon is akuttá vál
tak. Soká el nem viselhetjük, hogy nia szellem és ember
szétesett. A világtörténeti munka nagy fáradtsággal fel
építette a szellem országát, hogy azzal életünknek értel
met és értéket adjon, de ez az ország ma elhalványult
r az egyéni képzelődós nívójára sülyedt.
így hát nem
rsodálkozhtunk azon. bogy az ember az ország kapuit
szüntelen döngeti, minden megkötöttséget magától elhá
rít s önmagának Önmagából oly lakot kovácsol, amely
nek alapja é* értékes tartalma nincsen. Nyílt küzdelem
ben van mi az emlnr a szellemmel; kényelmes ingado
zása az igen és a nem között napról-napra tartbataiianabbá és hozzá méltatlanabbá válik és dötő elhatározás
vár az egyes emberre és az összességre eg}-aránt. Az
(gyes részletkérdésekből fenycgetöleg és kényszeritőleg
kiemelkedik most az egész embernek és a világminden
ségben való állásának életkérdése. Elsősorban L* oly szi
lárd alapot kell keresnünk, amelyen állva, uj épületet
emelhetünk. De már most ír szükség van arra, hogy elet
folyásunkból minden léhát és rothadót kiküszöböljünk,
minden erőset és komolyan igyekvőt ellenben közös al
kotásra összekapcsoljunk s az életnek egyszerű alapjait
teljes világosságukban és hatásukban kitermeljük, hogy
igy az egész élete: önmaga lábára állítva s önmaga fe
lett eszmélve, az minden vonatkozásiban több élénksé
get nyerjen s az egyes lelkekhez közvetlenebbül szóljon.
Korunk legégetőbb kérdése a kis ember és a nagy szel
lemi világ közötti teljes őszinteség, vagyis a teljes har
mónia az idő és az örökkévalóság között.
De bármilyen sürgős is a feladatunk, annak megol
dása nem történhetik a múló pillanat szeszélyes hangu
lataiból és ötleteiből, hanem csakis oly szilárd álláspon
ton, amelyen a változó időben .is meglássuk a bennün
ket fölemelő örökkévalót. Ez kölcsönöz a szellemileg
megvilágított történelem komoly tanulmányozásának is
sajátos értéket és bájt, amelyből sokat okulhatunk.
Ezeknél a döntő életkérdéseknél a jobb szellemi jövő
felé való komoly törekvés n<em tagadhatja meg a nagy
multat, amelynek küzdelmeit és tapasztalatait magunké
r>ak kell tekintenünk. így az emberiség közös szellemi
birtokára való eszmélés az egyéni törekvésre is igen ér
tékes. Nem ugyan a történelemből, hanem annak vilá
gánál és taulságain kell felépítenünk a mi világunkat.

Ilyen meggyőződéssel ma is komolyan tanulmányoz
hatjuk — Platóntól és Arisztotelésztől kezdve föl Jézu
son, Augusztinuszon, Lutheren és Kálvinon át Spinozáig,
Leibnizig, Kantig és Sietzscheig — a nagy gondolkodó
kat, mint a szellem valódi hőseit és nekünk U nélkülöz
hetetlen támogatóit és bárdijait, akikkel való lelki kap
csolatunk nem jelent ránk nézve menekvést a jelenből,
hanem minden idők örökkévaló tartalmának élő szeméÍves elsajátítását, egy zavaros és ledér komák a foko
zatos legyőzését éa tisztább szellemi és erkölcsi magasla
tokra való fölemelkedésünket.
így irt Kucken 1991 őszén. Vájjon hogyan ima
mai szellemi erkölcsi életünk és világunk Sodomájáról és
Gomorhájárói?» Csakugyan „zord időket“ élünk! Fent és
alant, politikáhan és a gazdasági életben „kultuT
liestiák“-ká váltunk!
Az emberiség humánus erkölcsi összetartozásának
gondolata ós a népek és nemzetek kölcsönös anyagi és
szellemi egymá«rahatásának és fejlesztésének a remény
sége ma csaknem idegen gondolatvilág előttünk. A közerkölcs rovására ma már csak törvény a morál, amely
nek üdítő, gyógyító és tápláló tiszta forrásait a magánés közélet terén, sőt az irodAlombaai is a zavaros vizek
váltották fel.
Csak egy különös isteni gondviaelósszerü beavatko
zás segíthet rajtunk. Imádkozzunk, hogy mielőbb jöjjön
el annak ideje és országa!
l)r. Szlávik Mátyás.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

E g y h á zi zen én k * )
Irta: Pazar István, egyházfeJügyelő.
S ezzel áttértem a tárgyi é n e k re . De ismét csak
azt kell konstatálnom, hogy ige« bajos a tárgyilagos
érveié« is, ha a logikát szigorúan be nem tartjuk.
Zalánfy ur ongim a közjáték ..lelkes“ híveként tün
tet fel, szerinte a chorál szerkezetét és stílusát tel
jesen „félreismerem“. Bárki meggyőződhetik afelől,
hogy én esztétikai felfogásomat a chorálról közlemé
nyemben a következőké pen adtam : „ Kétségtelen,
hogy choráljóink . . . a maguk puritán egyszerűségűk
ben . . . a legszebbek.“ Az egyes sorok közötti átve
zetések
a versszakok közötti közjátékok szüksége
ellenben templomi tömeg énekléskor, orgonakisére.t
esetén lép fel. Szünet kétségbe von hatatlanul keletke
zik úgy a verssorok, mint a vorsszakok között, az
orgona stílusa nem tűri a szakgatottságot a szünete
ket valamivel ki kell tölteni.
Már most a versszakok közötti szüneteknek
közjátékokkal való kitöltését Zalánfy ur i» helyes
nek, szükségesnek ismeri el, a verssorok közöttieket
ellenben nem és pedig azért nem, mert szerinte he
lyes tempóvétel esetén az ily szünetke csak pillanat
nyi, lélekzetvételre, pihenésre, szövegolvasásra stb.
szükség nincs, a stalust pedig rontja. Itt van a né
zeteltérés második csirája.
S ha itt pl. csak a pesti magyar-német egyház,
ügyéről volna szó, a „do gustibus. . elve alapján
részemről be is zárnám az érvelést. Csakhogy itt nem
egy egyházközség, hanem az egész magyar egyház*) Pazar egyházfelügyelő ur egyházi zenénk iránti
érdeklődését azzal kívánjuk honoráJni, hogy cikkét (ter
jedelme dacára) közöljük, bár megjegyezzük, hogy azzal
nem értünk egyet, mivel tárgyi tévedései is vannak, ame
lyek szó nélkül nem fognak maradni. No is maradjanak,
mert er szolgálni fogja a szükséges reformot.
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egyetem közérdekű ügyéről v an szó, gyülekezeteink
túlnyomó részét pedig meggyőződésem szerint soha
semmiféle fórum nem fogja tudni kényszeríteni a
német, világias dalolásra, sőt, nagyon örülni fogunk,
ha a stilszerü, mérsékelt tem pót általánosíthat juk.

Zalánfy ur Bach praeludium át és chor ál-fantáziáit
játszani?
A dja a jó Isten, hogy minél előbb tehesse, ha
nem ily csodák máról holnapra nem történnek. K án
torjelöltjeink nem hibásak, ők csak azt tudhatják,
A z ily tempónál pedig a verssorok közötti szünetke
amit tanultak. Elsősorban egyházegyetemünk hibás,
már nem szünetke, hanem szünet, 1—3 másodperc amely ezt a kérdést elhanyagolta, ezért tettem köz
nyi időtartamú, nem pedig pillanatka.
leményemben reális javaslatom at. H a Zalánfy ur
Kényszerítve van tehát az orgonista arra, hogy
jobbat, célravezetőbbet, gyorsabban kivihetőbbet tud,
vagy átsipitsa a verssor utolsó dallam hangját a szü
készséggel fogom én is javaslatát tám ogatni. De azt
net alatt vagy fekvetartsa az egész utolsó akkordot
is elhiheti Zalánfy ur, hogy sem a fermátákról, sem
(fermáta!), vagy k ét-három 'harm óniával átmodulál a közjátékokról irt idézetei, sem egyoldalúsága mel
jon a következő verssor kezdő harm óniájához. Sőt
lett az^ albizottságra következtetni engedő modora,
van még egy negyedik eset is: teljesen szüneteltet
^
^Ízléstelen copf“-féle kifejezései és hasonló
heti az orgonát. A gyakorlati kényszer, az esztéti
ízlésbeli tévedései egy lépéssel sem fogják elhanya
kailag relativ legjobb megoldás eredményezte tehát
golt, visszafejlődött egyházi zenénket és kántorkép
az átvezetéseket és közjátékokat, s ugyancsak a g ya
zésünket előbbrevinni, pedig feltételezem, hogy leg
korlati kényszer eredményezte a szerintem helytelen
alább is elsőforban, Zalánfy urnák is ez volna a célja.
átsipitást, ferm átát. Zalánfy ur a gyakorlati kényszert
(Végié.)
a tulgyors tempóval a k a rja kikerülni, m ert abszolúte
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nem ismeri egyházegyetemünk túlnyomó részét, s
mert, félreismerve a choral valódi stílusát, még az
egyházi jelleget is feláldozná, csak hogy az átveze
tésektől, közjátékoktól megszabadulhasson.
Hogy pedig a szünetek nemcsak lélegzetvételre,
hanem pihenésre s a következő verssor szövegének
elolvasására is szükségesek, ezt nem szükséges tör
ténelmileg megokolni, — am int azt Max R ichter ui
megkísérelte, — hanem széles e 1lazában iinnepnaponkint. bárhol lehet tapasztalni. És éppen ezek
nek 40 éves tapasztalata ad nekem jogot ahhoz, hogy
a relativ legjobb m egoldást keressem és javasoljam ,

mert Zalánfy ur megoldása egyszerűen lehetetlenné
tenné egyházegyetemünk túlnyomó részének, legbuz
góbb hittestvérinknek, a templomi éneklést, anélkül,
hogy akár esztétikailag, ak ár történelm ileg, akár el
méletileg megokolható volna.
Végre hasonló tájékozatlanságra, tapasztalathiányra vall Zalánfy ur nézete a meglévő chorálkönyvek és a kántorképzés tekintetéből is. Dehogj
is kerestem és N agy Lajos chorálkönyvében „abszo
lút tökéletest“, ellenben találtam egy „relativ le g 
jobbat“. Tudom, hogy átvezetései helyenkint nehe
zek és hosszasak; előszavában önmaga Írja, hogy és
miért vegyeäkari jellegű a harm onizálása; de jobbat,
teljesebbet, összhangzatilag kifogástalanabbat nem
ismerek, tehát az egységesítés alapjául nyugodt lel
kiism erettel ajánlhattam . Elvégre is, Zalánfy ur fel
fogása ellenére sokan lehetnek, akik ragaszkodnak
a közjátékokhoz, s akiknek nem kell, bizonyára
könnyebb dolog elhagyni a chorálkönyvben meglévő
átvezetést, mint, ha nincs, újakat csinálni.
Ami pedig a kántorképzők „zenei felvételi vizs
g á já t“ illeti, nem hiába tarto k attól, hogy igen rövid
idő alatt semmilyen kántorjelölt nem fog jelentkezni.
Sokkal szomorúbbak e téren viszonyaink, m int azt
Zalánfy ur elképzeli. Volt módomban összehasonlítá
sokat tenni a kér. felekezetek kántorképzései között,
több ízben voltam zsűri-elnök róm. kath. k ántorvá
lasztásoknál is, s az összehasonlítás eredménye ránk
nézve szomorú. Csak egy példát: egyikében legintel
ligensebb egyházközségeinknek, ahol kántori állá
sunk rendes állami tanítói állással van összekötve,
tehát anyagilag is a jobbak közé tartozik, az összes
pályázók közül Luther, choráljait és a m agyar
hym nuszt hangjegy nélkül egyetlen egy sem volt
képes csak tűrhetően is eljátszani! Ezekkel akarja

Miért kell evangélikus cserkészet*)
Gyakran halljuk s magunk is hangoztatjuk azt
a keserű panaszt, hogy gonosz korban élünk, hogy az
emberek különösképen megromlottak. És a legszomonibb az, hogy ezúttal a panasz nem szomorkás frázis,
hanem a legridegebb valóság.
Korunk valóban nagyon romlott. Az emberek
önzők, követelődzők, dolgozni nem akarnak, de nem
is tudnak, csak a könnyű élet után vágyunk, bár
milyen erkölcsi áldozatok árán is. Nem lelkesednek
magasztos eszmékért, az erkölcsnek, vallásnak n a
gyon sokan hátatforditottak. Kétségbeejtő m ateriális
életfelfogás lett úrrá felettünk, amely biztos léptek
kel visz a züllés felé.
Egyik legnagyobb hibánk, hogy ezen csak kese
regni tudunk. Egyesek ép úgy, m int a közösségek
megelégednek a panaszok előírásával, de a javító
munka lendületes m egindítását hiába várjuk; csak
itt-ott van egy kis biztató fellángolás. Még az egyház
sem tölti be igazán hivatását. Nem viszi az élő evan
géliumot a társadalomba, nem törekszik a vallás min
dent m egjavító erejével átalakítani, m egújítani ezt a
beteg emberiséget. A mi evangélizáló m unkánk nagy
általánosságban alig egyéb, mint a templomi prédi
kációk elmondása s im itbam ott egy-egv vallásos
egyesület alakítása, amely azonban alig tesz egyebet
m ulatság rendezésénél.
Komolyabb, becsületesebb, alapvetőbb munkára
volna szükség m indenütt, de különösen a gyermeknevelés terén. Mert lehetséges, hogy a felnőttek köré
ben épen a gyökeres megromlás m iatt már alig lehet
eredm ényt elérni, de ifjúságunk még egészséges, szép
és tiszta Legalább őket kellene megmentenünk eg3'
jobb, nemesebb kor számára.
Sőt, ha igazi m egújhodást akarunk, akkor nem
is lehet m ásutt kezdenünk a m unkát, m int az ifjúság
nál. Ezt sürgette nagy reform átorunk is. Az iskola
a templom előcsarnoka, a jó gyermeknevelés az
alap ja az egészséges és boldog társadalm i életnek,
S ha ez igy van, akkor nem szabad közönyösen
elmennünk a cserkészet mellett, amely kétségen kívül
*) Vidovszky Kálmán, a békéscsabai főgimnázium
tanárának ezen dolgozatát a Luther-Szövétség ezévi koz
gjdilése arra érdemesítette, hogy terjesztését elhatározta.
A benne elmondottakat ajánljuk iskoláink, de különösen
a szülők figyelmébe.
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legnagyobb és egyben legszerencsésebb pedagógiai
mozgalma korunknak.
Én halkam az ellenvetést: „Nem kell cserkészet.
Az egyház tartson fenn vasárnapi iskolákat, konUrinandus egyesületeket, legény- és leánvegyesületek e t Ott folyjon evangéliomi munka s ez többet ér
minden divatos komédiánál.“ Épen azért, mert han
gos, sőt sokszor kíméletlen az ellenvetés, sőt az ellen
szenv a cserkészettel szemben, hadd vonjak rövid
párhuzamot az emlitett ifjúsági egyesületek é* a
cserkészt t közt.
Távol áll tőlem, hogy kicsinyeljem a vallásos
ifjúsági mozgalmak m unkáját Jól tudom, hogy jó
vezető kezében ezek igen értékes munkát végeznek,
de mégis vannak e téren olvan nehézségek, »melye
ket igen nehéz kiküszöbölni.'A legfőbb haj, hogy na
gyon kevés virágzó ifjúsági közösségünk van. Ennek
egyik oka. az, hogy csak kivételes képességű vezetők
tudják az evangéliumi munkában az ifjúságot huza
mosabb ideig összetartani. Legtöbbször nagy lelkesedés után csakhamar megszűnik a munka. A fiatalok
megunják az oda való já rá s t
Igen, m«rt sokkal kevesebb összejövetelt tarta
nak, mint amennyi kellene ahhoz, hogy a tagok ftsszcmelegedjenok. És ezek az összejövetelek túlságosan
egyoldalúak. Mindig csak egy témáról, a vallásról
van szó és erről többet beszélnek s a tagoktól többet
követelnek, mint am ennyit egy gyermeklélek öröm
mel és könnyei) felvess. A sok komolyságot megun
ják a gyermekek. Vagy elmaradoznak, vagy — ami
vallási és erkölcsi szempontból majdnem olyan rossz
— penitenci.ális jócselekedetnek gondolják a vallá
sos összejöveteleken való részvételt s mig egyrészt
( sak bizonyos szolid kényszer hatasa alatt mennek
el oda, másrészt kialakul l»cnnük az az evangélium
ié)! teljesen távolálló gondolkodás, boga* ők most
olyan jót tettek, amelyért jutalom jár még az Úris
tentől is. De nem kis hibájuk ez egyesületeknek az
sem, hogyr nem tudják testvéri közösségbe tömöríteni
a különböző korú ifjúságot; úgy. hogy csak ott érzik
magukat jól a gyermekek, ahol külön lehetnek a
10—12, 13— 15. 1 6 - ÍR évesek.
Ezzel szemben a cserkészet teljesen a gyermeklélekhez idomult. Nem kiván lehetetlent tőlük, nem
vár komoly lelki elm élyülést hanem derült gyermek
séget. Nem magyaráz hos-zan, unalmasan a kicsi
nyeknek, hanem munkára serkenti őket. Megtanítja
az ifjút önállóságra, önzetlenségre, kis társadalmat
alakit, ahol az ifjú kézzelfoghatóan látja, hogy az
egyenes u t vezet a legmesszebbre, hogy a dolog
kerülés súlyos hajt hoz az egész közösségre. Ott a
gyakorlatban tanítja meg, hogy az egymás terhének
viselése gyönyörűség, a segítés nem áldozat, hanem
a legtermészetesebb kötelesség. Egy kedves családba
tömöríti a különböző korú ifjakat, ahol a 13 éves
gyermek kedves öccse a 18 évesnek, az idősebb ve
zető édesbátyja az ifjabbnnk. A gyakori cgyüttlét a
tábori élet összekovácsolja a csapatokat, kifejlődik
a bajtársi együttérzés s ott. ahol mindenki egyforma,
hamar rájönnek a gyermekek, hogy csak az. igazi
belső lelki kincseknek van valóban értékük.
Az együttes imádkozás, a bibliakörök és valláserkölcsi olvasmányok, melyeknek ott kell lonniök a
cserkészetben, megértetik a gyermekkel, hogy a val
lásosság nem erény, hanem lelkünk legtermészetesebb
szükséglete, amely nélkül nem tudnánk igazán bol
dogok, igazán vidámak, igazi cserkészek lenni.
A cserkészet nem akarja elhomályosítani a gyer

9

mekben a gyermeket, sőt ügyel arra, hogy az ifjú
korának megfelelő é4etet éljen, de ez az élet legyen
tiszta, derült, munkás s adjon annak tartalm at a
szépnek, jónak, igaznak megismerése és öntudatos,
boldog követése.
Ezt akarja a cserkészet. Nem természetes-*:
tehát, hogy az evangélikus egyháznak k — amely
olyan értékes pedagógiai tényezője 400 esztendeje a
magyar nemzetnek — akarnia kell a cserkészetet?
Az evangélikus egyháznak mindig volt sajátos
teendője a nevelésügy terén, a maga nagyszerű szel
lemével mindenkor olyan légkört tudott teremteni,
amelyben talpig ember, az egész nemzet szám án
nagy értéket jelentő egyéniségek nevelődtek. Bizo
nyosan fog tudni adni valami olyan értékét ennek a
mozgalomnak, amely annak csak hasznára, fejlődé
sére lesz. Ezért nem elég a cserkészetet csak elis
mernünk. pártfogolnunk kell, hogy megteremtsük a
mi c se rk é sz ü n k e t az egész m agyar nevelésügy
érdekében.
Milyen legyen a mi cserkészetünk?
Az evangélikus cserkészet törekedjék arra. hogy
fiai legyenek jó cserkészek, vagyis mindenekelőtt a
cseikészet 10 törvényéi tartsák szemük előtt s vés
sék szivükbe. Ez az első. mert ezeknek pontos betar
tása nélkül csak valami torzszülomény lehet minden
u. n. Cserké*szaLakukat, amelynek alig lehet jó hatása;
sőt a rosszirányban vezetett mozgalom gyakran ká
rokat okoz.
A mi cserkészeink növekedjenek és éljenek
abban az egészséges szellemiem, amelyet maga ele
tűzött ez a nagyszerű mozgalom. Ingyenek egyeneslelküek, nyíltak, feltétlenül igazat mondók. Szeresse
nek és akarjanak dolgozni, teljesítsék hűen minden
kötelességüket. Legyenek vidámak, kacagéiak, de ne
bohémek. Derült kedély mellett komoly meggondoltság jellemezze tetteiket. Ingyenek erősek, egészsége
sek. megnyerő külsejüek és legyenek tiszták testben
és lélekben eg y a rán t önm agukkal szemben mérjenek
szigorú mértékkel, ne csak kifelé, liánéin befelé is
éljenek, ne csak a maguk körül levő, hanem a lelkűk
ben élő dolgokat is kutassák, ismerjék.
Ha mákokkal állanak szemben, legyenek előzé
kenyek, gyöngédek, segítségre mindig jókedvvel
készek. Tekintsenek minden cserkészt, minden em
bert testvérüknek s ép ezért ne legyenek gyülölködők, ne bántsák a más hiteti levőket. Minél öntuditosahh egyéniségek legyenek, annál megértőbben néz
zék el a mások hibáit, világnézeti vagy bárminemű
fogyatkozásait.
Feljebbvalóikkal szerinlH»n legyenek a mi eserké;-zeink tiszteletadók. tisztelettudók, fegyelmezettek.
De a fegyelem, e tisztelet alapja legyen mindig i
bensőséges szeretet. Ez tegye őket jókedvű, boldog
engedelmesekké.
A mi cserkészeink szeressék nagyon a termé
szetet, annak tömérdek szépségét. Becsüljenek meg
minden teremtményt, legyen az mezei virág, vagy
dísznövény, buzakalász vagy’ százados tölgy és sze
ressék Isten állatjait: a kis leveli békát ép úgy, mint
a. szép p a rip á t a dalos pacsirtát is úgy, mint egy
kedves kis k u ty á t az ember segítőtársait nem külön
ben, mint a mezők, erdők üldözöttjeit.
És szeressék a nagy természetnek azt a kis ré
szét, amelyet a magukénak mondhatnak. Becsüljenek
meg minden irkalapot, minden darab ruhát, a va
gyont jelképező minden fillért — legyenek takaréko-
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-ak. így legyenek ők általános vonatkozásban is jó
cserkészek.
De minden egyetemes emberi gondolkodásuk
mellett se legyenek nemzetköziek, különösen ne
abban az értelemben, ahogyan ezt a mi radikálisaink
szeretnék. Érezzék intenziven azt, hogy magyarok.
És ne legyen nekik teher ez az érzés. Ne sopánkodó,
búsuló, kesergő gyászvitézek legyenek, akik szívesen
átadják miagukat melanholikus, fájó hangulatoknak,
hanem legyenek dacos, büszke, hivő, bizakodó ma
gyarok. Hitüknek alapja legyen a munkás hazaszeretet. Ne sokat szavaljanak, hanem öntudatosan dol
gozzanak. Neveljük beléjük életelvként azt az igaz
ságot, hogy egy napszámos, aki becsületesen és egész
ereje odaadásával jól megkapált egy tábla kukoricát,
többet tett a hazának, mint egy sereg nagyfrázisu
„hazafias“ népszónok. Ebben a szellemiben élve, sze
ressenek dolgozni azzal a boldog tudattal, hogy min
den jól elvégzett munkával nemcsak önmagunknak,
hanem a hazának is javára vannak, ezen az utón se
gítvén azt a biztos feltámadáshoz.
S csak természetes, hogy a mi cserkészeinknek
vallásosaknak kell lenniük s e vallásosságnak az ön
tudatos evangélikus szellemen kell felépülnie.
Egyetlen evangélikus cserkészösszejövetel se múl
hasson el imádkozás nélkül. Bele kell nevelnünk a
gyermekekbe, hogy az imádság olyan lelki szükség,
amely nélkül „jó munka“ el sem kéipzeihető. Sokat
kell énekelniük az evangélikus cserkészeknek. A sok
vág és szomorú magyar nóta mellett nagyon szívesen
tanulnak ők szép régi egyházi énekeket újakat.is.
Gyakran kell olvasni velük bibliát. Ha jól. vezetik
a bibliaköröket, akkor azt nemcsak hogy nem unják,
hanem szeretik is a fiuk. Különösen eredményes lehet
ez az evangéliumi munka a nyári nagytáborozáskor.
A téli összejöveteleket pedig használjuk fel arra,
hogy a protestáns öntudatot fejlesszük cserkészeink
ben. Erre a célra igen alkalmasaik a történelmi ol
vasmányok. (Első helyen álljon Luther életének
ismertetése.) Hadd lássák meg ennek a hősnek életé
ben a fiuk azt az erőt, rettenthetetlen bátorságot,
egyeneslelküséget, hivatástudatot, azután azt a mély
hitet, nagy alázatosságot, megnyugvó derűt, amely
felé kell törekedniük az evangélikus cserkészeknek
is. A hittérítőknek, a magyar hitvallóknak, a gálya
raboknak története eleven példában tárja majd
elébök a hithüséget, Franké Ágostnak, Wiehern Já
nosnak, vagy a mi Tessedik Samunknak és sok nagyunknak életében pedig büszkén fogják látni, hogy
az evangélikus egyház milyen rengeteget tett a kul
túra és az élő, munkás vallásosság terjesztése terén.
Ha pedig a magyar nemzet legnagyobbjairól^ szólunk,
akkor is alá kell huznunk, hogy a mi egyházunk adta
ennek a hazának Berzsenyi Dánielt^ Petőfi Sándort,
Kossuth Lajost, Mikszáth Kálmánt, Székács Józsefet,
Bajzát, Végvárit, Balassa Jánost, a Gregussokat,
Böhm Károlyt és még sokat. Hadd érezzék cserké
szeink, hogy evangélikus mivoltukra büszkéknek kell
lenniök.
Több esztendős cserkészmunka alatt arra is jut
majd idő, hogy a fiuk megismerjék egyházunk szer
vezetét, ma élő vezéreinket s igy lassankint nemcsak
a múltra lesznek büszkék, hanem megszeretik az
ismerős jelent is.
Az igy erőssé lett evangéliumi öntudat ne ala
csony odj ék le felekezeti szükkeblüsóggé. A mi. cser
készeink ne gyűlöljenek, ne is nézzenek le senkit
vallásos meggyőződéséért. Nekilt olyan öntudatosak
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nak, olyan meggyőződése« evangélikusoknak kell
lenniök, hogy lehessenek a legmesszebbmenő mérteik
ben türelmesek és szabadelvűek. A mi cserkészeink
ről fel sem szabad tételeznünk, hogy ők — minden
türelmességük mellett — a legkisebb mértékben is
hűtlenek legyenek egyházukhoz.
Hogyan szervezzük meg az ilyen szellemű evang.
cserkészetet?
A legelső feltétel a jó vezető, mert jó anyag

bőven van a mi ifjúságunkban. De nekeih erős a meg
győződésem, hogy jó vezető is akadna mindenütt. A
fiatalabb lelkészi, tanári és tanítói karban feltétlenül
megvannak azok a képességek, amelyek őket jó cser
készvezetőkké tennék. Hiszen nem kell ide egyéb,
mint egy kis lelkesedés, önzetlenség és sok szeretet.
Aki azonban a cserkészettel akar foglalkozni,
annak mindenekelőtt át kell éreznie a cserkészet
rendkívüli jelentőségét. Mielőtt pedig hozzáfogna a
munkához, meg kell ismernie a cserkészirodalma.t,
valamit el kell sajátítania a gyakorlati dolgokból is,
azután — és ez a legfontosabb,— komolyan számot
kell vetni önmagával. És csak akkor szabad csapat
élére állnia, ha át tudja érezni a felelősség egész sú
lyát, ha tud áldozni naponként legalább egy órát a
magyar evangélikus ifjúságnak.
A második lépés legyen az otthon megszerzése.
És itt segítenie kell a cserkészetet minden jó evan
gélikus embernek, mert otthon nélkül nincs cserkész
munka. Mert kell lennie egy szobának, amely egészen
a cserkészeké, amelyet ők tartanak tisztán, ahova
zavartalanul eljöhetnek bármilyen időben. Itt tanul
gatnak ők, itt tartják összejöveteleiket, ide jönnek
imádkozni, bibliát olvasni, énekelni, játszani. Az
otthonban készül az első kézimunka és itt születnek
meg az első szép, nagy tervek. Ide fűződik az első
szereplés emléke, az első lámpaláz pírja, itt kötődik
a legtisztább barátság s itt. száll legmerészebben a
képzelet, amikor a pattogó kályha pirosán világitó
füzénél bizalmasan, meghitten szövögetik álmaikat
az egymás mellett ülő, egymást megértő cserkésztestvérek, hangosan álmodnak egy szebb, boldogabh
magyar jövendőről, az ő jövőjükről. Kell ez az ott
hon, mert éneikül nincs igazi belsősége« szellem,
nincs igazi cserkészet.
Ha megvan a vezető, ha van otthon, megkezdőd
hetik a komoly munka. Hangsúlyozom: az első pilla
nattól kezdve legyen komoly a cserkészkedés. Épen
ezért sohase kezeljük meg tömeggel a munkát, hanem
legfeljebb 12—20 fiúval, mert ne feledjük, hogy a
cserkészet nem tömegnevelés, itt az egyénekkel kell
foglalkoznunk. A kiválasztásnál ne érvényesüljön
semmi más, mint a cserkészszempont. Csak az oda
való fiukat szabad a csapatban hagynunk, mert egy
rossz gyermek elronthatja mindnyájunk jó munká
ját. Aki méltatlan a liliomra, az semmiképen sem
lehet cserkész.
Itt felötlik az a kérdés is, hogy vallás szerint
kiket vegyünk fel a mi csapatunkba? Csak evangé
likusokat, vagy csak protestánsokat, avagy más valiásuakat ’ is? Középiskoláinkban szinte lehetetlen
tiszta evang. csapatokat szervezni, de nincs is arra
szükség. Csak a vezető legyen mindig evangélikus.
Ő majd fog találni módot arra, hogy a protestáns ön
tudatot belecsepegtesse fiaiba, rossz hatásoktól bizo
nyosan megóvja a csapatot, az pedig nem baj, ha
egészséges evangélikus szellemben más vallásnak is
nevelkednek.
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Munkánkban a hangsúly mindig a jellem fejlesz
tésen tegyen. Ólunk a talpig ember, öirtudatos evan
gélikus magyar kinevelése. De vigyázzunk, nehogy
a gyermekieteknek sohasem tetsző szenteskedő '’agy
mindenáron komolykodó hang uralkodjék otthonunk
ban! Szívesen tréfáljunk, játszunk a gyerekekkel,
lehetőleg sokat menjünk kirándulásra és nótázzunk
vigan, jókedvűen
Azután vonjuk be a mi cserkészeinket jó hamar
az egyházi életbe is. Sohase múljon el ünnepélyes
egyházi összejövetel nélkülük. Legyenek ők a vallá
sos esték rendezői, az egyházi gyűlések rendelkezésre
álló segítő szervei. Nagyobb- eg)’háti Ünnepeken (lelkészválasztás, díszközgyűlés, reformációi emlékün
nep, harangavatás, templomszentelés, nagyjaink te
metése stb.) ők alkossák a diszőrséget. Ne hiányoz
zanak soha, lia egyházi vezérembereink hivatalos minőeégben megjelennek valahol. Hadd tanuljak meg
jókor, hogy mi tisztelni akarjuk elöljáróinkat. De
viszont egyházi vezetőink is méltassák figyelemre
cserkészeinket. Szóljanak egy-két szót hozzájuk,
veressék bennük a jövő ev. egyház oszlojwiit. (Ne
künk, csabaiaknak felejthetetlen ar eg)»»!, felügyelő
ur és püspök ur látogatása.)
A nagyobb cserkészeket bízzuk meg bibliakörök
vezetésével, énektanítással, játékirányitással. Általá
ban neveljük beléjük azt a tudatot, hogy ők -zolgái
a közösségnek. Sok önállóságot adjunk a fiuknak.
Mi csak szemlélők vagy irányítók legyünk, de ők
dolgozzanak.
A fiukkal tegyünk atyai, baráti viszonyban. A
mi testvériségünk alapuljon megértő szeretetem
Soha ne éljünk vissza a bizalmukkal, ereszkedjünk la
hozzájuk, érdeklődjük az ö apró kis dolgaik iránt.
Hadd nyíljon meg előttünk egészen a gyermekszív,
hadd adja át magát egészen a mi nevelésünknek.
Mondanom se kell. hogy tekintélyünk azért nem
forog veszélyben, mert a cserkészvezetőnek ugv sem
a szigor, a nagy hang vagy a ridegség szerez tiszte
letet, hanem az egyéni kvalitás.
Az egységes szellem megteremtését nem hang
súlyozhatjuk eléggé. Azért anyagi áldozatok árán is
meg kell bízni néhány cserkésztisztet azzal, hogy Iá
togaésák meg az evangélikus cserkészcsapatokat
gyakran. Ezek az ellenőrző tisztek azután jöjjenek
össze legalább negyedévenként s kicserélvén tapasz
talataikat állapodjanak meg azokban a fő elvekben,
amelyeket ki kell domborítanunk cserkészetünkben.
Ezek a látogatások, amelyek sohasem lehetnek szi
gorú inspirációk, hanem bensőséges, rokoni látogatá
sok, nemcsak az egységes szellemet biztosítanák, ha
nem rendkívül jó hatással volnának cserkészetünkre.
Minden esztendőben feltétlenül kellene rendez
nünk tiszti táborokat, ahol nemcsak a gyakorlati
ismeretekben tökéletesedne tisztikarunk, hanem igei
gazdag lelki értékeket is gyűjtene az ott tartandó
megbeszéléseken. Megmérhetetlen jelentősége volna
r.nnak, ha az összes ev. cserkésztisztek együtt telít
hetnének minden évben néhány napot valahol egy
csendes szép táborban. Ez volna a legigazibb bizto
sitéka a magyar ev. cserkészet fejlődéséinek.
Mit várhatunk az evangélikus cserkészettől?

De vájjon mindez a munka jár valami konkrét
haszonnal? Egészen bizonyosan. Ha komolyan fogjuk
fel a cserkészetet, ha nem sajnálunk ifjúinktól né
hány önzetlen, munkás órát, akkor nagyszerű per
spektíva áll előttünk.
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A jó cserkészszelleuiben vezetett nomzodék csak
jobb lehet. Mindenekelőtt öntudatos evangélikus lesz,
a nagy eszmé*kért lelkesedni fog. Nem lesz koravén,
világkerülő, nem fog sopánkodni, hanem dolgozik
hittel, ürömmel és eredménnyel. Szívesen, jó kedvvel
segít másokon. Értékeli a közéletet, mert a magi
cserkészedet ében látta annak sok áldását. Ha vezető
állápba jut. egy igazi cserkész, pompásan megállja
majd a helyét, mert neki nem áldozat, hanem gyö
nyörűség az önzetlensége; ha pedig közember lesz
az élet nagy küzdőterén, ott is derék munkát fog vé
gezni, hiszen gyermekkora óta arra kénzül. hogy
jó polgár legyen.
Minél több jó cserkészünk van m.a, annál erköl
csösebb, tisztább, annál jobb és boldogabb tesz a
jövő. Szeressük hát, támogsassuk, tegyük naggyá a/,
evang. cserkészetet, igy építgessük a boldog Ma
gyarországot!
• • • • • • ••■ ••• • » • • • • • • • • • • »MM! • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • •

E g y e te m e s e g y h á z u n k e ln ö k i
é r te k e z le te
Az elnöki értekezlet — értesülésünk szerint —
legutóbb a következő főbb kérdésekkel foglalkozott.
Tudomásul vette az egyetemes felügyelőnek a
kongnia, a városi lelkészek államsegélye, a kor pót
lék és a családi pótlé*k valorizálása ügyében tett felterjesztését, amelynek következtében az egyetemes
gyűlésien tervbevett küldöttségnek a kultuszminiszter
elé való járulása, Pa ülik János MELE-elnök hozzá
járulása aLapján is, tárgytalanná vált. Tudomásul
vette továbbá a középiskolák államsegélye (személyi
é* fenntartási) ügyében tett lépéseket. A LutherKönyvtár és Múzeumnak 5.000.000 koronát adott
l'Olcbeszerzésre. Megvétette a Theol. Otthon számára
a harmóniumot, amelynek a volt budapesti otthon
bútoraival Sopronba való leküldését elrendelte. Tár
gyalta az értekezlet a kÖ7épiskolák típusváltozásával
kapcsolatos uj tanszékek kérdéséit. Elvi döntést ho
zott a segédtelkészi kongrua felosztása ügyében. Az
állam által nyert kongruáhól az egyes kerületek segédlelkéí-zeinek száma szerint az illető kerületnek
jutó összeget a kerület pénztárába utaltatja, amely
eztán a szétosztást eszközli. A dunáninneni kerületi
felügyelő előterjesztése alapján foglalkozott a Nagy
Lajos volt gyúrói lelkész elleni fegyelmi Ítélet kap
csán a Népszavában ismételten, továbbá a Nemzeti
Újságban és a Világban megjelent, a valósággal sok
tekintetben ellenkező ténymegállapításokkal és kö
vetkeztetésekkel teljes hírlapi cikkekkel. E pontnál
bevonta a tárgyalásokba a fejérkomáromi esperességi
törvényszék elnökségét is, amellyel egyetértőié"
megállapította, bog)- az egyházi biroságok. tekintélyé
vel nem tartja üsszoegyeztethetöniek a hírlapi polé
miába való bocsátk ozást, a sajtóper megindítását
nem Ítéli sem szükségesnek, som időszerűnek, s az
üggyel ezúttal annál kevésbé som kivin foglalkozni,
miután az perújítás következtében újabb törvényke
zési eljárás anyagát képezi, s az értekezlet még a
látszatát is el akarja kerülni annak, mintha szándéka
volna a meghozandó Ítéletnek előzetes állásfoglalás
sal prejudikáJni. Végül megállapította az értekező*:
a nyugdíjasok (özvegyek és árvák) segélyezésére ka
pott «államsegély felosztásának módozatait. E hatá
rozat már végre is h,ajtntott s az érdekeltek meg
kapták mind az értesítést, mind pedig az őket meg
illető, eddig esedékessé vált segélyösszegeket.
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Z sin a tr a k é s z ü lé s !
Lapunk program jának egyik legfőbb pontja:
az el nem ham arkodott zsinatra való felkészülést szol
gálni. Sikerült megszereznünk az uj Zsinati A lkot
m ánynak egyik legsúlyosabb fejezetét: az iskolákról
szóló törvényjavaslatot, melynek közlését, tekintet
nélkül a küszöbön álló változásokra, m egkezdjük,
m ert úgy véljük, hogy egyházunk szolgálása nem tűr
halasztásokat. — K érjük az érdeklődőket, de az ér
dekelteket is, hogy a. javaslathoz szóló véleményei
ket közöljék velünk. Amennyiben nem lépik túl la
tiunk terjedelm ét és tárgyilagosságukkal e javaslaton
segítenek, szívesen közöljük majd azokat beérkezé
sük isor rendjében.
Törvény ja vasalt
a m agyarországi evangélikus egyház iskoláiról.
NEGYEDIK RÉSZ

Az egyház iskolái
Első cim
I. Általános határozatok
a) Iskola fenntartás joga
1. §•
Az evangélikus egyház a békekötésekben, az
1790—'91. évi XXVI. t.-c.-ben és a többi országos tör
vényekben biztosított és százados gyakorlatban gyö
kerező önkorm ányzati jogánál fogva, az államfőnek
a m agyar királyi felelős minisztérium utján gyako
rolt legfőbb felügyeleti joga épségben ta rtá sa mellett
úgy a meglevő, m int a jövőben az egyház által, vagy
mások által az egyház nevére alapított, illetőleg ala
pítandó mindennemű nevelő- és tanintézetre közvet
len befolyást gyakorol, azokat szervezi és fejleszti s'
ügyeiket fokozatos önkorm ányzati testületéinek kor
mányzó hatóságai által intézi. (8., 9., 10. §.)

2.

§-

Az ev. egyház kebelében a köznevelés és k öz
oktatás céljaira a következő intézetek szolgálnak:
I. Felebaráti nevelőintézetek és szabadoktatási

intézmények:
1. gyermekmenedékházak,
2. árvaházak,
8. szeretetházak,
4. diakónus és diakonisszaképző intézetek,
5. egyéb felebaráti nevelőintézetek, melyeket az
élet tesz szükségessé,
6. iszabadoktátási intézmények.
II. 'Népnevelő és népoktatási intézmények:
1. kisdedóvó intézetek.
2. elemi népiskolák,
8. polgári fiú- és leányiskolák s az azokkal k ap
csolatos szakiskolák (szaktanfolyamok).
4. tanító- és tanitónőképző intézetek s az utób
biakkal kapcsolatos óvónőképzőintézetek.
III. Középfokú iskolák:
1. gimn., reálisk., reálgimn.-ok,
2. felső leányiskolák,
3. m agasabb leánynevelő intézetek.
IV. Szakiskolák:
1. felső keresk. iskolák és egyéb szakiskolák,
2. keresk. és egyéb szaktanfolyamok.
V. Főiskolák:
1. hittudom ányi kar,
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2. jog- és államtudományi kar,
3. bölcsészeti főiskola és tanárképző intézet,
4. lelkész és vallástanár-képző szeminárium és
egyetem.

3. §.
Az evangélikus egyház bármelyik hatósága állít
hat fel és tarth at fenn bárminemű és fokú nevelő- és
tanintézetet, ha az az egyházi és országos törvények
nek megfelel és ha az intézet felállítását illetékes
felsőbb egyházi hatóság megengedte.
Uj tanintézet felállítását a fenntartó testület az
összes egyházi hatóságoknak (8., 9., 10. §. bejelenti.
4. §•
Nevelő- é-s tanintézeteket két vagy több, ugyan
olyan vagy különböző fokú egyházi hatóság közösen,
egyesült erővel is állíthat fel, és tarth at fenn.
Ily esetben a fenntartó testületek az intézet
anyagi és szellemi ügyeire vonatkozó kötelességeiket
é^s jogaikat szerződésbe foglalják, mely az egyetemes
közgyűlés jóváhagyása esetén válik jogerőssé.
A fenntartó testületek között felmerülő vitás
kérdésekben, felebbezés esetén a felsőbb egyházi közigazgatási hatóságok döntenek.
Anyagi segélynyújtás egymagában nem lehet
alapja az intézet ügyeibe való b©avatkozásnak.

5- §.
Nevelő- és tanintézetek felállítása és fenntartása
érdekében az egyházi hatóságok állami és más pol
gári hatósgokkal is köthetnek szerződést.
Ebben az esetben a szerződés jogérvémyességé
hez, a felettes egyházi hatóság engedélyén felül az
egyetemes közgyűlés jóváhagyása is szükséges.

6. §.
A nevelő- és tanintézetek felállításának engedé
lyezésére illetékes:
a) kisdedóvó-intézetekre, elemi népiskolákra, v a
lamint a keresztyén felebaráti nevelőintézetekre, sza
badoktatási és jótékony intézményekre nézve az egy
házmegyei közgyűlés;
b) polgári iskolákra, tanító- és tanitónöképzőintézetekre, valam int középfokú és szakiskolákra
nézve az egyházkerületi közgyűlés;
c) főiskolákra nézve az egyetemes közgyűlés.
E rendelkezés alól csak akkor van kivétel, ha
felsőbb fokú egyházi hatóság állít fel oly intézetet,
mely alsóbb fokú egyházhatóság felügyelete alá ta r
tozik, mely esetben az engedélyezés joga a fenntartó
testület felettes egyházi hatóságát illeti meg.
A felállitási engedélyt m egtagadó határozat el
len felebbezésnek van helye a közvetlen felsőbb ható
sághoz, illetőleg végső fokon az egyetemes közgyű
léshez.
Ugyanezek a hatóságok hivatalból őrködnek
afelett, hogy az egyház nevelő- és tanintézetei hazánk
és egyházunk törvényeinek megfeleljenek; h a pedig
erre irányuló rendelkezéseiket a fenntartó testület
nem teljesiti, az iskolát ideiglenesen megszüntethetik.
Nevelő- és tanintézetek végleges megszüntetése
az iskolafenntartó előterjesztésére éis felettes hatósá
gainak meghallgatása után csakis egyetemes közgyű
lési határozattal történhetik.
(Folytatjuk.)

SaxlehnerHllliy&di JÁNOS
term é sz e te s

keserűviz h a tá sa f e l ü l m ú l h a t a t l a n *

1024

e v a n g é l ik u so k

KÜLFÖLD
Horvát-szlavón csperesség. Éltető lelke, buzgó evaugflixátora b fáradhatatlan apostola Schuhmacher S.
ezerb numzetg-yülési képviselő, kit tavaiy Ruf fui/ piis pökünk avatott a lelkészi hivatalra. Méltó segédje
Bezsanja gondozásával Ellnberger E., ki mérnök lé
tére jelesen végezte el a tkeológiát Budapesten. Ez
csperesség L’jpazuán f. évi szept. 18-án tirto tt köz
gyűlése németnynlevü jkv.-böl közöljük a következő
ket: Fénypontja az esperes évi jelentése, amelyből
megtudjak, hogy mit végzett a „zord idők" dacára
a 12 gyülekezet az isten tisztelet, ifjúsági munka,
••gyházi ének, vallásoktatás, községi élet, egyházi
■pitkezés é> Litirozás emelése és fejlesztése tekinte
tében, amelyből mi csonkult hazánkban is lapulha
tunk. Két sajtóorgánuma a Kettcnbach-U‘\v ,,Moi geu
ltem “ és a „Neue Ibiben“. Egyesíteni kellene őket.
Az egyházi munka ellenzi az es peress égben is a nazarenusok. pünkösdiek és adventisták ..tagadó szel
lemei“. Temploiuépitósre nagyobb összeget gyűjtött
Ziiuony, Eszék, Mitrovicza és Szlatina. dicséretes
buzgóságot fejtett ki az eszéki nőegylet. A szerb kor
mány az egyházkerület m egalakulását helybenhagyta.
A romboló tótok tudvalevőleg különváltak. Nag>' a
hiány munkásokban és erősen pusztít a nép köriben
az alkohol. A G. Adolí-Egyesülottel újból helyre
állott az érintkezés. Az esperesség lélekszámú 17 ezer.
Kettős lelkész« TteJcezletén az volt a panasz, hogv
hiányzik „Der grosse Zug zur Einheit und Einigket“, ami bizony hiba. Találóan mondja az esperes
jelentés, hogy „Engel können wir nicht sein. aber
Rrüder“. Az ovang. egyházközség egyetlen forrásán
alapuló egyházszervezettel szemben kellő indokolá.'fsű Klein mitroviczai lelkész külön véleménynek egy
zsinatit uyujtott be. Az espresség lievételc volt
24,750, kiadás 21.677. maradvány 3072 dinár. A
segélyegylet 9580 bevételt és 6940 kiadást tüntet fel.
Az előirányzat 60.000. az államsegély 8000 dinár.
Alakulóban van a buzgó bródi egyházközség. Az egy
házközségek lélekszámának hü statisztikai képe »'•egy pompás népiskolai vallástanitási tanterv Lohmann szurcsini lelkész tollából’ zárja be a szép, ta r
talmas és tanulságos esperesi jelentést. Csak élőn'
isten nevében „Einwärts, Aufwärts «’s Vorwärt«!"
Még találkozunk!
*Sz. M.
Oláhországból kapjuk á kővetkező érdekes hitt.
Képadata vallásügyi miniszter felszólította az erdélyi
ref. egyházkerület igazgató-tinaemát, hogy püspöke
..a magyar református püspök“ cim helyett ezentúl
használja az „oláh református püspök“ címet. Az
igazgató-tanáes értesítette a minisztert, hogy „azért,
mivel az erdélyi magyar ref. püspök nem gyakorol
joghatóságot az oláhországi összes n-forin. felett, a
miniszter által követelt címet nem veheti fel“. Nagy
Károly ref. püspök pedig értesítette Lepadatut. hogy
a „magyar reform, püspök“ cimet soha és semmi kö
rülmények közt nem fogja letenni . . . Ehhez az u j«abb
oláh kisebbségi jog elismeréshez nem kell magyará
zat!
(Rrf.)
A nevelés kérdésével foglalkozó szülőknek melegen
ajánljuk a „Szülők Lapját“. Szerkeszti Siklaki káván
Pesterzsébet, Kossuth-utca 86. Egyes .szám ám 20002500 K. Munkatársai: dr. Imre S., Dulovits Árpád, Czcttler Jeuö. Körösi Henrik. Sólyom János stb
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X. évlolyuniunk utolsóelőtti száma ez a mai. Az
utolsót már csak azoknak küldjük meg, akik előfizetései
két január elsejéig rendezik. Bizalommal kérjük egyhá
zunk tagjait, biztosítsák a XI. évfolyamra való előll/.etésükkel lapunk Tenmaradását, melyre — mi hisszük —
szükségünk van és amelyre abban a kultúrharc
ban, melyben tapasztalataink szerint már benne vagyunk,
a jövőben még Inkább szükségünk lesz. Aki egyházunk
valóságos, élő tagja, c harcból kiveszi részét az elöüze
tés megújításával.

Diákakció!
A legnagyobb nélkülözés, a legnagyobb kitartás, a
legtragikusabb sors, lemondás az ifjúság örömeiről, —
ez az osztályrésze a mai egyetemi ifjúságnak. Hideg
szoba és könyvtelenség s a nélkülözés eddigi ezer gondja
most megsokszorozódott, most a szanálás ajándékaként
egy olyan terhet raktak ezekre az úgyis roskadozó vál
takra, melyet elbírni segitség nélkül képtelen. Másfél
millió korona tandíjat kellett űzetni a beiratkozáskor s
ugyaniv magasak — már az aranyparitáson felül álla
nak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak is. Az állam az
eddigi szokástól eltérően, egy fillérrel sem támogatja a
mensákat, megszűntek az eddigi nie nsa segélyek, kiapadt
minden forrás, mi eddig támaszul és segítségül szolgált
azoknak, kik erre rászorultak; Ilyen körülmények közt
a hallgatóság negyedrésze legalább a legborzasztóbb nu
merus clausus miatt kénytelen lesz tanulmányait abba
hagyni, esetleg befizetett tandiját is elveszti, mert nem
tudja fizetni a magas laboratóriumi, mensai dijakat,
mert nem tud a hét kilométerre levő sasadi Horthykoliégiitmból bejárni a magas vftlamoshérlet-dij miatt.
Ezer gond és ezer nehézség a inai diák élete s száz
szorosán az a mi ev. egyetemi hallgatóinké, s ha azt
akarjuk, hogy egyházához ragaszkodó, annak később hü
szolgaként dolgozó, önérzetes és öntudatos evangé
likus társadalmunk jegyen, segítsük meg ezt az ígéretes
jövőt a mahan, segítsük meg abban a hitben, hogy száz
annyit log visszaüzetni, mint ama Jézus szerinti talen
tum.
Pro juventute evangelica — mindenki tud nélkülözni
néhány koronát s az egybegyült összeg — laboratóriumi
és mensadij kifizetésével — sok-sok diák válláról vesz
majd le súlyos keresztet.
Szives adományok az Országos Luther Szövetség cí
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztáros. Egye
sült Budapesti Föv. Takarékpénztár utján.
Báró KAAS ALBERT,
az Orsz. Luther Szöv. elnöke.
DiákaUciónkru újabban adakoztak: Elschléger Ele
mér m. kir. állategészségügyi felügyelő (Nagykanizsa)
100.000, Bähr István (Budapest, Héderváry-u. 20.) 20.000
és Futász János ékszerész (Pécs) 200.000 K-t. Hálásan
köszönjük. További adományokat kérünk!
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*{• Illencfalvi Sárkány Kálmán, Kiskőrösnek ez az
ismert, derék és szorgalmas földbirtokosa költözött el so
rainkból e bó 10-én, 'életének 65., házasságának 25. évé
ben. Felesége szül. Szilva ssy Irma gyászolja lelke mélyéig
megrendülve, de a Mindenható akaratában megnyugodva.
Áldott a z ő emléke mindazok előtt, akik szerették! öt pe
dig mindenki szerette, aki ismerte.
Lelkész avatás. Kiss István dunáninneni püspök ün
nepélyes istentisztelet keretében avatta lelkészekké ok
tóber hó 19-én Csővári Dezső és Pohánka Ödön lelkészjelölteket a sámsonházai templomban. Az avatás aktusá
nál Csővári Géza kétbodonyi lelkész és Kirchner Rezső
püspöki titkár segédkeztek, mig a jelöltek egyike, a kel
lemes és kedves hangú Csővári Dezső az oltári szolgála
tot végezte, Pohánka Ödön püspöki segédlelkész pedig
beköszöntő beszédét tartotta meg s mindjárt közel is fér
kőzött azzal uj gyülekezete híveinek .szivéhez. Könnyekig
megható volt az ünneplőkre, amidőn az avatás aktusa
előtt az egyik íungons az Úrvacsoráját szolgáltatta ki
édes fiának és keresztfiának s apja szivének jókívánsá
gaival bocsátotta őket magasztos pályájukra. De a meg
hatottság alól az avató püspök sem tudta magát kivonni,
mert a leik ész avatás első ilyen ténykedése volt, amit még
csak fokozott, 'hogy mindkét jelölt az avató püspök szi
véhez közel álló rokon gyermekek. Avatás után az ifjú
lelkészek és hozzátartozóik a püspök vendégszerető asz
talához ültek. Isten áldása kisérje az Ur ifjú szolgáit!
A Budapest-deáktér lelkészkör ünnepi istentisztele
teinek sorrendje: Karácsony első ünnepén d. e. 11-kor
prédikál és úrvacsorát oszt D. Raffav Sándor püspök.
D. u. 6 órakor prédikál Korira Kálmán segédlelkész. Ka
rácsony II. ünnepén d. e. 11-kor prédikál és úrvacsorát
oszt dr. Kirchknopf Gusztáv, egyházkerület! lelkész. Dél
után 6 órakor Írást magyaráz Korim Kálmán s.-lelkész.
December 28-án d. e, 11 órakor prédikál: Szuchovszkv
Gy. vallástanár; d. u. 6 órakor írást magyaráz dr. Kirch
knopf Gusztáv lelkész. December 31*én d. u. 6 órakor
prédikál D. Raffay Sándor püspök, d. u. 7 órakor Korim
Kálmán segédlelkész. Újév napján prédikál és úrvacsorát
oszt: dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész; d. u. 6 órakor írást
magyaráz Korim Kálmán segédlelkész.
A Budapest-íasori lelkészkor ünnepi istentiszteletei
nek sorrendje: Karácsony első ünnepén d. e. 11-kor pré
dikál és úrvacsorát oszt Kemély Lajos lelkész; d. u. 4
órakor prédikál: Kósmárszky Lajos segédlelkész. — Ka
rácsony II. ünnepén d. e. 11 órakor prédikál és úrvacso
rát oszt: Gaudy László vallástanár igazgató; d. u. 4 óra
kor prédikál: Kemény Lajos lelkész. December 28-án d. e.
11 órakor prédikál: Késmárszky Lajos segédlelkész; d. u.
4 órakor prédikál: Kemény Lajos segédlelkész; d. u. 6
órakor: Gaudy László vallástanár igazgató. Újév napján
d. e. 11 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Kemény
Lajos lelkész: d. u. 4 órakor prédikál: Késmárszky Lajos
segédlelkész.
A kelenföldi ev. egyházközség területén a karácso
nyi és újévi ünnepek alkalmával a kővetkező helyeken
és sorrendben lesznek az istentiszteletek: dec. 25-én: Az
I., Horthy Miklós-uti iskolában: d. e. 11 órakor Szüts Gá
bor, urvaesoraosztás; Budafokon d. e. 9 órakor a ref. tem
plomban Szüts Gábor, urvacsoraosztás; Budatétényben
d. e. 9 órakor Lombos Alfréd, urvacsoraosztás; Nagyté
tényben d. e. 11 órakor Lombos Alfréd, urvacsoraosztás;
Kelen völgyben d. u. 3 órakor Szüts Gábor urvae sora
osztás; dec. 26-án: Horthy Miklós-uti iskolában d. e.
11 órakor Petro vies Pál; Budafokon d. e. 9 órakor a ref.
templomban Tomcsányi László; Törökbálinton d. e. 9
órakor a ref .templomban Lombos Alfréd; dec. 28-án:
Horthy Miklós-uti iskolában d. e. 11 órakor Tomcsányi
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László; Budafokon d. e. 9 órakor a ref. templomban Tom
csányi László; dec. 31-én Horthy Miklós-uti iskolában
d. u. 5 órakor Szüts GáboT; 1925 jan. 1-én Horthy Miklósuti iskolában d. e. 11 órakor Szüts Gábor, urvacsora
osztás; Budafokon d. e. 9 órakor Szüts Gábor. — Az ün
nepeket megelőzőn dec. 24-én d. u. 3 órakor az I., Horthy
Miklós-uti iskola tornatermében karácsonyfaünnepet ren
dezünk szegény gyermekek megajándékozására.
Ádventi vallásos est Kaposváron. A kaposvári még
csak néhány éves ev. egyház intenzív életet teremtett a
Dunántúl ezen jelentős központjában. Már filiái is van
nak. Az egyház vezetősége nov. 30-án vallásos estét ren
dezett, melynek szónokául felkérte Deák János soproni
theol. professzor urat, aki november 29-én Kaposvárra
érkezett, ahol az egyház vezetőségének négytagú képvi
selete fogadta. 30-án az istentisztelet keretében szentbeszédet mondott, majd úrvacsorát osztott a diákszövetség
tagjainak. Az 5 órakor kezdődő, vallásos estét közének
vezette be, következett Takáts Béla lelkész ur imája.
Kring Gyula tanító ur vezetésével aiz ev. egyház vegyes
kara énekelte Kárpáti Sándor és Kapi Gyula egy-egy
szerzeményét. Gyönyörű hegedűszólót játszott Soltész
Emil zenetanár, Váradi Antal Judását szavalta Gömöry
Frigyes és Kiss Menyhért. Miatyánk 1921-ben szavalta
Marton Géza ur. Deák János tanár Imtiaknas és hatásos
közvetlenséggel ecsetelte mai társadalmunk legérzéke
nyebb sebét, a szeretet hiányát, hangsúlyozva, hogy a ke
resztyén élet eme éltetője nélkül a társadalom súlyos ba
jaiból meggyógyulni nem tud. A himnusz éneklése fejezte
be az impozáns estét, melynek anyagi sikerét a végén
tartott offertorium biztosította. Deák profeszor ur gyö
nyörű szereplésev csak újabb biztatás, hogy kitartóan lo
bogtassuk az evangélium zászlaját, Kaposváron a pro
fesszor urat Itt ez és Zsigmond tiszti főorvos ur látta ven
dégül. Előadása után a kaposvári ev. tisztek élén
Scholtz Kálmán tábornok ur mondott köszönetét impo
náló szerepléséért. Elutazásakor az állomáson megjelent
a lelkész úrral az egyház, a nőegylet, belmisszió és diákszövetség elnöke, szeretett vendégünket arra kérve, hogy
gyülekezetünk büszke, hivő bizakodását máskor is nö
velje ev. lelke javával.
A Prot. Diáktnenzára adakozók névsora III. elszámolás.

Szatmár-Ököritói körjegyzőség 100 ezer, Kálvinista
Szemle 92 ezer, G. H.-né 80 ezer, dr. Horváth Ákos 100
ezer, jegykiadási többlet 300 ezer, vitéz Horthy István
1 millió, Pest vármegye 4,500.000, dr. Osváth Ferenc
700 ezer, Szabó Imréné 200 ezer, dr. Balogh Jenő 200
ezer1
, Patonay Dezső ref lelkész 100 ezer, Sebeszta Kofosné 300 ezer. Gárdonyi ref. lelkészl hivatal 50 ezer,
Ferenczy Árpád 100 ezer, Herczeg Lajos 100 ezer, dr:
Bablóczy Imre 600 ezer, özv. Kesserű Ferencné 50 ezer,
dr. Darányi Ignác 400 ezer, Alsódabasi szolga&iró 500
ezer, Egy bíró Kiss Lajos segítésére 125 ezer, Bihar vm.
főispánja 5 millió, Széky Péter 200 ezer, Széky István
200 ezer, Kovdssy Ferenc 100 ezer, Györgyei Ödön 100
ezer, Lipcsey Attila 200 ezer, dr. Schleiminger Lászlóné
200.000, özv. Csabay Béláné 100 ezer, Lipcsey Árpád
200 ezer, Sarkady Istvánná 100 ezer, ifj. Lipcsey Tamásné 100 ezer, dr. Móritz Ernő 100 ezer, Főispánt hiva
tal Szolnok 3,200.000, Tébe 8 millió, ócsai ref. diáknap
jövedelme 1,340.000, Diákjóléti bizottság gyűjtési alapja
500 ezer, Fráter Anna 500 ezer, Szegedi ref. egyház okt.
31-iki perselypénze 1,300.000, Bánhidi Elekért ref. egy
ház 264 ezer, Ceglédi virágnap 2 millió, Békés vm. fő
ispánja 4 millió, dr. Osváth Ferenc 150 ezer* Névtelen
1 millió, Biai ref. egyház 700 ezer, Kakas Eszter 100 ezer,
Diákjóléti bizottság 3 millió, Skót ref. leányiskola 400
ezer. Orth Ambrus és neje 250 ezer, Benedek Sándor 100
ezer, G. L.-né 80 ezer, H. I.-né 80 ezer. Kring Miklómé
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gyűjtése: Özv. Pirik Gyulám* (Sopron) 50 ezer, Lehner
Vilmos (Marcoli) 500 ezer, Kaszna Dezső (Kaposvár)
60 ezer, Pfeiffer János (Nyires-puszta) 20 ezer, özv. Né
meth József né (Kaposvár) 15 ezer, Lorántffy Zsuzsámul
egyesület gyűjtése 165 ezer, IViesner Bacliné (Kaposvár)
10 ezer, Fleischhacker Gyuláné (Kaposvár) 25 ezer,
dr. Cserey Gyuláné ( Kaposvár) 15 ezer. Lázár Jenőm
(Kaposvár) 10 ezer, özv. Borbély Gyuláné 10 ezer, Stancz
Jánosné gyűjtése (Kaposvár) 150 ezer. Szávai/ Jánosne
( Kaposvár) 20 ezer, Rieger Györgyné (Kaposvár) 40
ezer, dr. Ittczés Zsigmond 20 ezer, dr. Kring Jenő 20
ezer, Kring Miklósné gyűjtése pénzben 1,130.000. Termé
szetbeni adományok: Illés Gyuláné (Győrm.) 20 kg. liszt,
Gáspár Gyu'áné (Kaposvár) 4 kg. liszt, 1% kg. dió,
l'/z kg. bab. Stancz Jánosné 4 kg. liszt, X kg. cukor és
dió. Haarlemből 10 holland forint, fícf. egyház szegényalapból Gödé Lajos befizetése Háry Ilona és György ét
kezési dijának részben való fedezésére 366 ezer, Konvent
utján Svájcból Cent rast Hírből pénzben 450 frank, bé
lyegben 2.50 frankt Szász Ede és Keresztes Emil étke
zése nov. 10-töI jan. 1-ig Gödé tiszt elet cs ur által '204
ezer, Vallás- és közok*, minisztertől 3J310JOOO. Konvent
utján 10CK) svájci frank, Gödé Lajos által ref. szegény
diákalapból két fiúért 204.000 K. A kiskunhalasi Prot.
Nőszövetség ref. lelkészt hivatal megkeresésére egy es
télynek a jövedelmét adták U millió korona. Pest vm.
9 milHó. Pest vm. főispánja 3 millió. Pest vm. cheque
15048.000, Ketzer József 50 ezer, özv. Justas Gyuláné
100 ezer. Pest I'm. főispánja 3 millió. Pest vm. cheque
11,269.500. Somogyi Olgáért Güfle nt. ur 114 ezer, Kálv
Szemle egy előfizetője 300 ezep.
Szegedről közük velünk a következő örvendett* hí*
reket*. Vasárnap, 14-én. vette át a szegedi ekklézsia ügyei
nek vitelét az egyházkerület! főhatóság által, az egyhárk. közgyűlés határoznia értelmében kiküldött helyet
tes lelkész: Tátrai Károly, eddig budapest-deáktéri segédlelkész. Ifjú Timoteusuukat. aki tő1 addig is, amíg a szol
gálatban megfáradt öreg papnak. Tbotnay Józsefnek erre
a megérdemelt segítségre szüksége U'sz, ünnepi főműik
közt vette át nz uj munkaterületet. Sagulv esperes mu
tatta be Tátrait a gyülekezetnek, aki Luk. 2,2f>—33 alap
ján tartott egyház! beszédjével máris megnyerte a hírek
azon bizalmát, amelyre szüksége van a nugháboritott ke
délyeknek. Az istentiszteletet követó egyháztanáosi gyű
lés a telje-s megértés jegyében folyt le és visszahódított;,
az egyház élére a nem rég lemondott érdemes felügyelőt:
Kiss Ferenc, min. tanácsost. Megalakult a leányegylet,
mely január elején műsoros estélyt fog rendezni Minden
hét szerdáján d. u. ,r>—6 óra közt biblia óra lesz felnőttek
és minden vasárnap reggel az ifjúság számára (vasárnap!
iskola). Előbbi-; a helyettes lelkész, utóbbit Réti Mária
és Kart mann Mona fogja ellátni. Tervbe van véve a Nő
egylet megalakítása és egy már ezen Nőegylet által ren
dezendő karácsonyfa-ünnepélynek tartása. Az ifjúságnál;
megszervezését Hézer Béla vállalta, mint ifj. gondnok.
Aki ismeri azt a szent vágyat, mely szegedi hittestvé
reinkben évek ta lappangott és akart dolgozni sionunU
érdekében, örömmel fogja hallani ezt a megindulást es
felébredést. Fokozódó szent hevülettel áldja meg latéi
a híveket, bölcsességgel a vezetőket, szeretettel az egy
háztanácsosokat és kitartással a lelkipásztort — Szö
geden.
Jóltevők ünnepe Aszódon. A bányakerület ez évi
küzgjtllése elrendelte, hogy minden ev. iskola jóltevőink
emlékezetére tartson iskolai ünnepségeket. A sorremder,
az erre nagyon alkalmas adventi időben, az egyházkerü
letnek neves leány ne velőintézete kezdte meg f. hó 14-én.
— Fél hat órára volt jelezve az ünnepség megkezdése, de
már jóval előbb megtolt az orsz. műemlékek bizottsága
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által gyönyörűen restaurált díszterem nemcsak Aszódnak,
hanem környékének előkelőségeivel, akiknek sorában ott
hittük a rom. kath. vallási! Széchényi grófot, do Aszód
nak rém. kutb. plóbáuosát is. Az ünnepség rendjét a nö
vendékek egyházi énekkara által kifogástalanul előadott
,.Ima‘; vezette be. Ezt követte Stadler Sándor (hegedű)
és dr. Liptai István kürorvos (zongora) hegedű-zongora
kettőse, akik Bach egyik szonátájának előadásával be
bizonyították, hogy ők már régen túl vannak a dilettan
tizmuson. Az ünnepi beszédet az Ev. Lapja szerkesztője,
az ()r«z. I.uther-Szövetség igazgatója tartotta arról, hogv
mi nevoli a Krisztus lelke -szorinti jóltevőket és nagyo
kat. A b e i d e t viharos és szűnni nem akaró elismerés
sel jutalmam» a hallgatóság. Mendelssohn örökké szép
gyászitiduló^ után, melyet az intéz« kiváló zongorámé?«
ternőjo: Bnumgarten Lili mutatott be, a növendékek gyö
nyörű élőképe «zeniéitette a jóltevós áldásait. Annyi báj,
annyi melegérzée és annyi szeretet (sugárzott le a kép
ről, hogy az ünnepi közönség nem tudott betelni látá
sával. Ezt követte a Chugvik—Matolcsy-kvartett feled
hetetlenül «tép és finoman kidolgozóit éneke (Beethoven:
„Szárnyain az áhítatnak“ c. himnusza). Megtudtuk Chugvik lelkész bevezető szavaiból, hogy ez egyben az ün
nepi szónok számára készült meglepetés is, aki idestova
20 évvel ezelőtt alakította, nevelte és tankolta ezt a
kvartettet, melynek hire azóta tulmont a Galgavölgyén.
— Patav Ilona szavalata (,.A jóltevükhöz“) lelke.« í apa
vihart váltott ki. Abt „Áhítat“-ával végződött az ünnep
«ég, melyet a növendékek énekkara szinte abszolút töké
letességgel adóit elő, dicÄ ve Krausz Emma kipróbált és
sok száz növendék és szülő által elismert tudását és mű
vészetét.
A jóltevők ünnepét megelőzően az aszódi Luiher-Szövet’ség ád venti vallásos délutánt rendezett, melyen ugyan
csak lapunk -szerkesztője prédikál- a zsúfolásig megtelt
templomban.
^
Operaest a Veres Pálné ev. leúnynevelö intézetben.
A Veres Pálné ev. íeánynevelőintézet agilis igazgatója,
dr. Böhm Dezső, az intézet felszerelési alapja javára, a
maga nemében egyedülálló, fényesen sikerült kísérletet
tet-t növendékeivel, amikor daljátékokban szerepeltette
azokat, szombat (13-án) és vasárnap (14-én) kettős szcrepo«ztá«ofcban. A műsor első pontja a Láng Ella által
irt ’..Prológ“ cimii daljáték volt. melynek szereplői (szom
baton) Hirmann Lily, P ró nay Margit és Bezegh Magda,
(vasárnap): (!o«zleíh Kató. Marienthal Iris és Klekoer
Margi-r voltak. — A „Sellők“ cimü. két képből álló dal
játék szövegét tkn-the ..Jesy u. Bíttelv“-jo után Láng
■Ella Irta, mig zenéjét Mendelssohn ..Lieder ohne Worte'*jából dr. Böhm Dezső állította össze. El>l>en jeleskedtek:
(szombaton): Tury Kató, Dobos Anna, Farkas Anna. P a
rali Irma, Linder Ida, Szoboszlay Ily, Szabó Piroska íVs
Nötel Elza, (vasárnap): Frint Marianne, Forgón Elzi. Kuti
C»livia. László Júlia, Nánássy Benn, Dénes Etelka. Olivia
Sarolta és Lorx- Éva. A pórleányok ős pórlegények kara
i« az intézet növendékeiből kerültek ki. — Böhm igaz
gató kísérletét és a betanítása- köriüi fáradozást telj«.««
«iker koronázta, amennyiben várakozáson felül a növen
dékek gondosan megválogatott és kinevelt hangja pom
pásan érvényesült az Oppel tanár készítette színfalakközt és az ízléses ruhákban illúziót keltő és hangulatos
volt. A zongorára irt kísérő zenét Llg Ilona és Kelemen
Klára növendékek látták el kifogástalanul. — A ki látta
ó« hallotta Böhm igazgató ezen kísérletéi, irigyelte azokat
a szülőket, akik ebbe az intézetbe járathatják leányai
kat. — A különben is szűk terembei) szorongó illusztris
hallgatóság somiban ott láttuk Radvánszky Albert báró,
egyet, felügyelőt, dr. Raffay Sándor püspököt és család
ját, Zsigmondy Jenő dr., egyhárkerületi felügyelőt., dr.
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Háberern Pál, udvari tanácsost, Szelényi Aladár dr.,
egyet. egyh, főjegyzőt, Hittrich Ödön dr., főgimn. igaz
gatót, dr. Rásó Lajos egyetemes egyházunk főügyészét,
Landgráf János ny. államtitkár, együk, másodfelügyelőt,
Gvőry Lóránd ny. minisztert és sokat egyházi közéletünk
szine-javából. — Böhm Dezső büszke lehet növendékeire.
Mi köszönjük neki ezt a kísérletet, növendékeink iránti
szeretetét.
A Budapest-Deáktéri Lutherszövetség karácsonyi vá
sárja, melyet annak gyámolitó szakosztálya e ho 8. és
9-én rendezett a Deák-téri iskolák dísztermében, minden
tekintetben, anyagilag és erkölcsileg fényes sikerrel vég
ződött. Az anyagi siker 15—16 millió koronát jövedelme
zett. Az erkölcsi, számokban ki nem fejezhető. Az érdek
lődők közt elsőnek megjelent Horthy Miklósraé őfőméltósága és Auguszta főhercegasszony Zsófia leányával, Jó
zsef Ferenc főherceggel és nejével Anna Pia Mónikával.
A háziasszonyok élén fáradhatatlanul dolgozott Raffay
Sándorné Öméltósága, a szakosztály elnöknője és Lengváry Jucika. Isién megáldotta a fáradozásukat.
A kőszegi ág. h. ev. leányközépiskola igazgatója.
Arató István, felkért annak közlésére, hogy közbejött el
háríthatatlan akadályok miatt intézetének jubiláns ün
nepe, eltérőleg a meghívón jelzett naptól, nem 18, hanem
20-án lesz.
Megtalálták Jurisics Miklós sirját. Kőszegről jelen
tik: A napokban a belvárosi templom főoltára előtt két
kőkocka beomlott és a nyíláson egy üreg lett látható,
melyben két koporsó volt. Szabó Miklós dr. nyugalmazod
főgimnáziumi tanár az egyik téglaalapra emelt vörösmárványkopor,sóról megállapította, hogy a Jurisics Miklós
nak, Kőszeg hős védőjének holttestét takarja. A márvánvkoporsóu bronz sisak és kard feküdt. Mellette vol
tak még egy lófarkois zászló foszlányai is.
Kecskemétró'l jelenti munkatársunk, hogy a szokásba
vett barátságos heti összejövetelek sora, a tél beálltával,
újból megindult. Az Iparos Otthon kis éttermében gyü
lekeztek össze a hívek, hogy gyülekezetük családi körébe
beavassák hivatalba lépett uj segédleiké szűkét: Szalfer
Károlyt. Valósággal ragyogtak a szemek az örömtől,
hogy a hosszú és álmatag hallgatás után e kicsiny egy
ház szivei megint összedobban hatlak bizalmas baráti kör
ben. Szebbnél-szebb meleg felszólalások közt csendültek
meg a közel jövő célkitűzései és feladatai, melyek köz-i
első helyen a karácsonyfa ünnepély áll, melyet a szegé
nyek ünnepévé szeretnének tenni. — 2 millió koronát
adtak össze e célra a megjelentek, akik közt Pittner hen
tesmester szerepelt első helyen egy félmillió koronával.
Hiába: nagy erő a szeretet. Csodákat müvei. Kecskemé
ten egész sorát látjuk e műveletnek. Segítse meg őket
a továbbiakra'is a mi jó Istenünk!
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
Képviselőtestülete ez évi őszi ülését Kecskeméten tar*
tóttá meg november 22—23. napjain. A 8 helyi alakulat
kiküldöttei a szénior osztály képviselőivel s a tisztikar
ral együtt 26-an voltak jelen. A gyűlés egyrészt a ke
resztyén diákmozgalom eszményeit igyekezett tisztázni
..A keriesztyénségnek az egyéni életen túlterjedő vonat
kozásai“ című előadássorozat' és a hozzá fűződő eszme
cserék által, másrészt a mozgalom életében felmerült fon
tosabb ügyeket intézte el. Az utóbbiak között nevezete
sebbek a M. E. K. Dsz.-nek a Keresztyén Diákok Világszövetségébe való felvétele; a budapesti ,„Diákok Háza“
igazgató tanácsának megszervezése, „Szövetnek Kiadóvállalat“ ebnen a M. E. K. Dsz. kiadóvállalatának újjá
szervezése; „Az Erő“ című ifjúsági lapnak és a „Diák
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világ“ cimii mozgalmi lapnak ügyei stb. — A fáradságos,
de lelkes munkával eltöltött két nap végeztével a kecske
méti egyháztársadalom vezetői által rendezett társasva
csorán búcsúztak el a képviselőtestület tagjai egymástól
és vendéglátóiktól.“
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Ki segítene nihával (felsővel és alsóval) egy 6 és
egy 3 éves fiúgyermeket? Az apjuk hadirokkant. Hit
testvérünk. Keresetképtelen. Nyomorog. Gyermekei ru
hátlanok. Aki felveszi e gyermekek gondját, a Krisztusét
veszi fel. Szerkesztőségünk szívesen vállalja a még
használható gyermekruha továbbítását.
Pályázat. A békési ág. hitv. ev. egyházmegyébe ke
belezett szarvasi egyházközség I. számú lelkószi állására.
Javadalom:
1. Szabad lakás kerttel, az illő rendben tartása a gyü
lekezet kötelessége.
2. Évi 3000 korona, azaz háromezer korona készpénz,
negyedévi részletekben előre fizetve.
3. Természetbeni járandósága:
a) A szarvasi 5208. sz. betétben 11.779. hrjzi szám
alatt felvett 47 1034A600 hold Pap dülőbeli ingatlannak
délről kihasítandó 26 1246/1600 hold részéből északról
lejegyzendő 8 1482/1600 hold, továbbá az ugyanazon be
tétben 11.756. hrjzi szám alatt felvett 33 611/1600 hold
ingatlanból délről kihasítandó 11 663/1600 holdnak ki
zárólagos, végül az ugyanazon betétben felvett 151 négy
szögöl útnak és 11.755 hrjzi szám alatt 1213 négyszögöl
területű tanyaudvarnak és rajta lévő tanyaépületnek a
másik két lelkészi bivány birtokosával együttes és kö
zös haszonélvezete; — a közterhek viselete nélkül, a ta
nyaépületek és tartozékaik karbantartásának a másik két
lelkészi hivány birtokosával együtt való egyetemleges
kötelezettségével. Gyökeres javítás szüksége esetén az
egyháznak joga van a két tanyaépület egyikének anya
gát a másik restaurálására felhasználni s igy a tanyaépü-,
letek számát egvre redukálni.
b) Évi 66 q búza, negyedévi részletekben előre, az
egyházközség magtárából kimérve.
c) 25 q hasáb tűzifa szeptember 1-ig a lelkészlakra
szállítva.
4. Négy kocsi széna a községtől, pénzértékben kocsiját
20 koronában számítva, a város közpénztárából szeptem
ber 1. napján, utólagosan.
5. Négy hold tehénjárás a szarvasi 5208. számú be
tétben.
C. Stóla: keresztelés, avatás, megállapított időbeni
eljegyzés díjtalan. Eljegyzés 2 K, esketés 2 K, temetés
halotti beszéddel 2 K, anyakönyvi kiadványokért 2 K.
Mindenkori segédlelkész tartása a lelkész részéről
kötelező és tavasz és ősz folyamán istentisztelet tartása
a határbeli iskolákban.
Jegyzet. A 'nvugdijintézeti kötelezettségek tekinte
tében femnálló törvényes rendelkezések irányadók.
Szolgálati nyelv magyar és tót. Pályázati határidő
f. évi december 24. Pályázati kérvények „a bányai ág.
hitv. ev. egyházkerület lel kész választási szabályrende
lete“ 15. §-ának értelmében felszerelve fent közölt ha
táridőig alulírott esperes! hivatalhoz küldendők.
Orosháza, 1924. december 2.
Dr. Bikádi Antal s. k.
Kovács Andor s. k.
egyházul, felügyelő.
esperes.
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