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I. Jan. 2, 17.
A világ elmúlik és annak kívánsága, de aki az
Isten akaratát cselekszt, megmarad örökké.

L u th e r i ig é k
Az idő forgása, az esztendők változása ben
nem azért kelti az örömnek érzetét, mert feléb
reszti berniem azt a reménységet, hogy az az idő,
amely jön, meghozza nékem azt, amit az az idő,
amely elmúlt, nem hozott meg. Meghozza pedig
az üdvnek teljes bizonyosságát, amelyet az isten
a Jézus Krisztusban nekem felkínált.
Hogy a letűnő év fájdalmas emlékeket éb
reszt föl sokakban, az természetes, En is fajdal
ntMgn gondolok vissz;, az év elmúlt napjaira, de ^
nemcsak azért, mert az Isten tolom sok kedves
embert vett el> hanem azért, mert én mulasztot
tam el sok alkalmat, olyat, melyben az Isten tö b 
bet adott, mint amennyit elvett. De a fájdalmat
is azért adta. hogy ez legyen az öröm ágya.
Az idő múlását csak az veszi észre, aki az
Istent hagyja figyelmen kívül!

Az utolsó szám
Az ,,Evangélikusok Lapja“ ezzel a számmal
lezárja az 1924-ik esztendőben végzett munká
ját, illetve azt a nehéz harcot, melyet nem is
annyira a közönnyel, a terméketlen negativ kri
tikával, a rajtunk kívül álló és támadó szellem
mel, mint inkább a szegénységgel kellett megvív
nia, azzal, mely a lap fenmaradását nem egyszer
veszélyeztette és a lapfentartó szövetséget sok
szor leküzdhefcetlennek látszó akadályok elé állí
totta. Hála — Isten után — a Luther-Szövetség
elnökségének, egyetemes egyházunk felügyelőjé
nek, kerületeink elnökségeinek és ha nem is sok,
de annál tiszteletreméltóbb s minden áldozatra
kész barátainknak, akik a bajba jutott „ Evangé
likusok Lapja“ számára az utolsó pillanatban min
dig rendelkezésére bocsátották a további megjelenhetését biztosító eszközöket, azokat, amelyek
előteremtését a sajtónaptól vártuk. A küzdelmek

Hirdetési árak megegyezés szerint.

ben os a csalódásokban gazdag, de mögöttünk
levő esztendő most, hogy az utolsó számot adjuk
át olvasoKözönsegunkneK, megállásra és száma
dásra kötelez. Alegszámadoltatja mindenekelőtt a
lelkusmeretet. Es itt — nem szépítjük a helyzetet
és nem mentegetjük önmagi intőit — beismerjük,
hogy nagyon messze elmaradtunk attól a céltól,
meiyet ez év elejen magunk elé tűztünk. Az
„Evangélikusok Lapja“ célja pedig az evangé
liumi öntudat felébresztése, a felebresztettnek, fo
kozása és ennek az öntudatnak a magyarhoni ág.
hitv. ev. kér. egyetemes egyliáz érde&obeu való
munkába állítása volt. Nem mintiia ilyen ennek
az egyetemes egyháznak keretei közt nem lett
volna, hanem mert már a habom ,előtt is gyen
gülő tendenciát, a habom alatt erőtlenséget, a
bábom utáni időben dekadenciát m utatott és pe
dig olyat, mely a rém. kai. restaurációt tormé• é, egyházaink anyagi erejét léieknélkttlivé,
erkölcsi energiáit pedig meddővé tette. Nem mi
állapítjuk meg ezt. Megállapították ezt azok a
Ijajok, hiányok, tények, melyek a tanácskozások
zöldasztala köré gyülekezettek felelősségérzetét,
súlyos keresztté változtatták át és munkájukat,
minden szent akarásuk dacára, megkötötte és
illuzóriussá tette. Mert ez volt az 1924. esztendő
uralkodó jelensége, szerettünk volna mindenütt
ott lenni és mindent megsarkautyuzni, munkára
kényszeríteni és hivatására ráébreszteni. Ez voll
az oka, de magyarázata is annak, hogy szétfoly«*
munkát végeztünk, am it azok róttak fel hibánkul,
akik a kevesebbet markolástól több eredményt
várnak. Nem mondjuk, hogy nincs igazuk. De ha
ők látták volna ;izt, amit nekünk meg kellett lát
nunk, ma* az év végén, bizonyára korrigálnák vé
leményüket és kritikájukat. Hogy munkánk így
sem volt teljesen hiábavaló és felesleges, azt az
előfizetők száma bizonyítja, mely jóval nagyobb
ma-, mint volt az év elején. De munkánknak volt
egy másik látható eredménye is, amelyre persze
nem dicsekedésből hivatkozunk. Észrevették ben
nünket és figyelembe vették megjegyzéseinket ott
is, ahol eddig evangélikus sajtóról mit sem tud
tak. Azokkal szemben kényszerít lelkiismeretűnk
ennek megállapítására, akik munkánkat lekicsi
nyelni tudják, igaz, hogy néha kellemetlen utóhangokat váltott, ki ez a megszólalásunk, de csak
azokban, akik megszokták, hogy a lutheránus
megnyilatkozás amolyan se hideg,, se meleg bátor-
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jelöntés. Hogy szóvá tettünk olyan jelen
ségeket is, melyek eddig lutheránus sajtónkat
nem foglalkoztatták, annak egyedüli oka, hogy
az önérzethez és öntudathoz tartozik az is, hogy
nem haladunk el szó nélkül amellett, ami kifelé
enerváltnak, befelé fegyelmezetlennek mutathatja
be lutherániánkat és igazolni látszik azt a megáEapitást, melyet a „Magyar Kultúra“ ismételten
úgy fejezett ki, hogy mi, lutheránusok magunkban
hordjuk a bomlás csiráit. Ha nem láttunk meg
mindent és nem vettünk tudomást mindarról, ami
körülöttünk, közöttünk vagy ellenünk történt, en
nek oka az, hogy nem tudott ott lenni a szemünk
mindenütt, azaz, hogy nagyon kevesen igyekez
tek látni és nézni lutherániánk érdekében. A kifo
gásokat mi mind ismerjük és ez esztendő fontos
tapasztalatának tartjuk, melyet, hogy értékesithessen az „Evangélikusok Lapja“, helyünket fel
kínáltuk a lapfentartó Luther-Szövetségnek, amint
azt olvasótáborunknak annak idején tudomására
is hoztuk.
Az utolsó szám igy lett a lap élén álló és dol
gozó embereink utolsó munkája. Vele küldjük
utolsó üdvözletünket és ebben hálás köszön etün
ket mindazoknak, akik ez év folyamán arra érde
mesítettek,. hogy támogassanak és segítsenek.
Amikor arra kérjük ohmsóinkat, hogy az „Evan
gélikusok Lapja“ iránti rokomszenvüket. ne vonják
meg' azoktól, akik utánunk jönnek és többre van
nak elhiva, mint amennyit minden jóindulatunk
mellett mi elérni és megvalósitani nem tudtunk,
ezen utolsó szám késedelmes megjelenése okát a
szerkesztőváltozásra vigyék vissza, illetve árra.
hogy addig, amig nem tudtuk és nem ismertük a
változás mikéntjét, utolsó számunkat kibocsátani,
olvasóinkat bizonytalanságok elé állítani nem
akartuk. — Miután a bizonytalanság megszűnt,
utolsó számunk utolsó szava:
Isten velünk!
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Az iskolafenntartó egyházközségek figyelmébe!
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek
1924. évi 119.000/IX. számú körrendeleté: a nem ál
lami tanszemélyzet orsz. nyugdíjintézetét megillető
nyugdijjárulékot szabályozó 1924. évi 95.000/IX.
számú körrendelet módosítása tárgyában.
A „Budapesti Közlöny“ 1924. évi 213-ik, a keb.
„Hivatalos Közlöny“ 1924. évi 23-ik és a „Néptanitók Lapja“ 1924. élvi 41., 42-ik számában megjelent
1924. évi 95.000/IX. számú körrendelet késői közzé
tétele következtében lehetetlenné vált, hogy a több
nyire polgári évhez igazodó költségvetés alapján
működő iskolafenntartók a felhívott körrendeletben
előirt járulékfizetési kötelezettségüknek, az ott meg
jelölt határidőkben, pontosan eleget tegyenek.
Ezért a felhívott" körrendeletét a XIII. és XIV.
fejezetekben felsorolt járulékok beszolgáltatása te
kintetében — az érdekelt egyházi főhatóságok kéré
sére — a miniszterelnök úrral és a pénzügyminisz
ter úrral újabb megfontolás tárgyává tettük és el
mentünk a végső határig, ameddig menni az állam
jelen pénzügyi helyzete mellett lehető volt. Ezért
tehát -a nevezett miniszter urakkal egyetértői eg
akként intézkedem, hogy
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1. a felhívott körrendelet XIV. fejezete érteiméi
ben az 1924. évi juliu3 hó 1-étől kezdődőleg fizetendő
havi nyugdíj járulék az 1924/25. költségvetési év
folyamán — a XIV. fejezetben megjelölt esedékes
ségi időpontra nézve érvényes szorzószám alkalma
zása mellett — a következő időpontokban szolgál
tatható be:
az 1924. évi Julius havi járulék az 1925. évi január havában
az 1924. évi aug. havi járulék az 1925. évi február havában
az 1924. szept., okt. és nov. havi jár. 1925. márc. havában
az 1924. dec., 1925. jan. és febr. havi jár. 1925. ápr. havában
az 1925. márc., ápr. és máj. havi jár. 1925. május havában
az 1925. évi junius havi járulék az 1925. junius havában.
2. A felhívott körrendelet XIII. fejezetében az
2923124. költségvetési évre előirt nyugdíj járulék be
hajtását felfüggesztem, s az 1923/24. érvről az egyes
fenntartók terhén vezetett hátralékot hajlandó va
gyok a folyó költségvetési év végén terhűkről töröl
tetni, illetve elengedni abban az esetben, ha az 1. pont
alatt megjelölt fizetési határidőket pontosan be
tartják.
A nem állami tanszemélyzet orsz. nyugdíjinté
zete ugyanis az újabban ismételten felemelt állam
segély dacára is csak abban az esetben tud nyugdíj
fizetési kötelezettségének a folyó költségvetési év
hátralevő tartama alatt eleget tenni, ha az 1. pont
alatt megállapított fizetési határidőket minden iskolafenntartó pontosan betartja. Ebből következik, hogy
más fizetési határidők megállapítása módomban
nincs s hogy a nyugdijjárulékok elengedése vagy
részletekben való fizethetése kérdésében hozzám idő
közben beérkezett kérvények a fenti intézkedéssel
elintézetteknek tekintendők.
Félreértések elkerülése végett közlöm, hogy a
felhívott körrendelet XI. fejezetében foglalt az a ki
tétel, hogy „a fenntartó azonban átháríthatja alkal
mazottaira a terhére előirt járulék 3/13-ad részét“
nem azt jelenti, hogy az alkalmazottak mentesíthe
tők a 3%-os járuléknak (az előirt nyugdíj járulék
3/ls-ad részének) megfizetési kötelezettsége alól, ezt
rendesen -az alkalmazottak és nem a fenntartó tar
toznak fizetni, az alkalmazott tartozik ezt az iskolafenntartó pénztárába heszolgáltatni. Ezért e rendel
kezés csak azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy az
iskolafenntartó nem mentesíthető a terhére előirt
nyugdijjáralék egy részének beszolgáltatása alól
azon a címen, hogy az állás ideiglenesen betöltve
nincs, vagy hogy az alkalmazottra eső 3/13-ad részt
az alkalmazottól beszedni (illetményéből levonni) el
mulasztotta, mert ez esetben az egész járulék a fenn
tartót terhelné.
Budapest, 1924. évi december hó 27-én.
Dr. gróf Klebelsberg Kunó s. k„
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
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KAROLY

T oron yóragyár
BUDAPEST,
VII., Erzsébetkirályné-ut 51.
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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P ü s p ö k a v a tá s
Az evangélium egyházainak legfontosabb eseleikvényei az avatási cseíekvények. Ezek által az isten
szolgálatára szánt dolgok vagy személyek a közön
séges élet körülményei és viszonyai közül kivétetnek
és magasabb élethivatás szolgálatába állíttatnak.
Innét van, hogy a szertartások dolgában különben
szándékosan szepényes evangéliumi egyházuk a/,
avatási szertartások végzésében bizonyos mérsékelt
ünnepélyességre törekszenek. Ha nem dolgokat, ha
nem személyeket átütünk az Ister, szolgálatába, ez az
ünnepélyesség természetszerűleg fokozódik. Ez az
oka, hogy a lelkészek avatásánál általában, a maga
sabb egyházi hatóság gyakorlására rendelt személyek
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 benyomásál
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 székházáhan. Miért nem
a templomban, annak komoly magvnrázatát abban
látszott maga az uj 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 így
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
meglepetésszerüleg nyomban jött az eskütétel. Mi
evangélikusok még a lelkészek avatásánál sem mu
lasztjuk el az urracsorázást, mert aki esküt készül
tenni, az előbb Istennel iJliön 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
köt°lezte az uj püspököt. Pedig az evangélikus egy
házzal szemben is lesznek kötelezettségei. Tudako
zódásunkra azt a felvilágosítást 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. melyet a református egy
ház vezetői a ..közös" protestáns tábori püspök ki
jelölésénél is elkövettek, mikor a történelmi «orrendszerü elsőbbségünkről udvariasságból lemondva, a
többségi elv tekintetbevételével átengedtük az első
protestáns tábori püspök választásának a jogát a re
formátus egyháznak s ők be sem vontak a további
teendőknek még csak a megbeszélésébe sem. Hogy
ezzel magukat is megfosztották a iövendöre nézve
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 meghivóbéd 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 ruházta 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 és kikiáltására a mai klerikális
világban rém csak a prote.-táns egyházaknak, hanem
az uj püspöknek is szüksége lelt volna. A k ö z ö s é 
nek csak egyetlen jelenet adott kifejezést, mikor "a
három protestáns egyház legfőbb 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.
JrlenvóU
•••••• •••••■ ••«••• •••••• •••••• ••••«• •> ••••••••••

Kapi Béla evangélikus püspök előadása
a középosztály anyagi és erkölcsi válságáról
Magas színvonalú előadást rendezett a regi kép
viselőház üléstermében szerdán este, dec. hó 17-én.
hat órakor az Egyesült Keresztény Nemzeti Ligu.
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 Az er
kölcsi v/ffsrírj és a középosztály címmel.
A középosztály kérdését olymódon tárgyalta,
hogy mindenekelőtt a középosztály nemzeti hivatását
és jelentőségét állapította meg. Szerinte c középosztály 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 legáldozatosabb rétege. Az
összes kulturális, szociális, humanitárius munka a
középosztály vállán pihen. Rendkívül érdekesen vi
lágította meg Kapi püspök, hogyan tölt he a középosztály társadalmi és történelmi kiegyenlítő hivatást.
Az arisztokratákkal Fzcmben a középosztály a köteIcsségteljesités arisztokratizmusát képviseli.
Az
arisztokratizmus konzervativizmusa helyett törté
nelmi hagyományok konzervativizmusában mognvilatkozó arisztokratizmust erősiti. A középosztály
nemzetért való munkára neveli azt az arisztokrata
társadalmi osztályt, mely nem lehet családi sírboltok
cimertartóia. hanem a m agyar 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 az
evolucionáli* fejlődés. Éppen ezért az egészséges k ö 
zéposztály biztositia a nemzet harmónikus fejlődését,
a társadalmi osztályok békéjét..
A püspök előadása további részében megálla
pítja. hogy a középosztály csődje részben anyagi,
részben erkölcsi csődnek tekinthető. Az anyagi csőd
a háború következménye, az erkölcsi csőd pedig a
világnézet és életmód megváltozásának eredménye
ként jelentkezik. Éles világításba helyezi a közép
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osztály mal életét, öltözködéséit, szórakozásait, osto
rozza a tobzódó erotizmust s megállapítja, hogy er
kölcsi válságának jórészt maga a középosztály az
oka. A nemzet érdeke követeli a középosztály vál
ságának megoldását, mert az anyagi válság megol
dása az állam feladatát képezi. A középosztály fel
karolása nem jelent osztálypolitikát, mert a nemzet
önmagát menti meg, mikor talpraállítja a. középosz
tályt. Az erkölcsi válságot magának a középosztály
nak kell megoldania. Erkölcsi megújulásra van
szükis'ég, igazi kultúrát kell teremteni. Emelni kell
az intellektuális műveltséget és egységessé kell tenni
az érzelmi és erkölcsi müvetlséget. Az életszokások,
a világnézet és jellem erkölcsi megújhodása eredmé
nyezi a középosztály, válságos helyzetének megoldá
sát. Azzal az intéssel zárja előadását: a középosztály
mentse meg önmagát, hogy megmenthesse a nemzetet.
Kapi Béla evangélikus püspök előadása alatt
több ízben tapssal és helyesléssel juttatta kifeje
zésre tetszését a közönség, az előadás végén hossza
san ünnepelte az előadót, majd Wolff Károly mon
dott köszönetét néhány szóval az éles kritikával fel
épített és színes nyelvezetbe öltöztetett előadásért.
**®**®®****,M ®®®®®®®**<*••••«••*••• ®e©«*e
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ur zenetörténelembeli tudatlanságát is, mert ’ nem
tudja ezen zeneszerzők munkásságát. (A zeneakadé
mián — feltéve ha felvennék oda — a zenetörténe
lemből biztosan szekundát kapna.) Ezek a nevek
valóban nagy zsenik voltak, de a protestáns korái
hoz éppen annyit értettek, mint ön, Pazár ur! Mert
hogy valaki szivvel-lélekkel átér ezh esse a korái stí
lusát, ahhoz foglalkozni is kell avval, mint ahogy
azt a múltban Bach, Mendelssohn és Brahms tette.
A jelenben is csak azok tekinthetők szakértőiknek,
akik hivataluknál és hivatásuknál, azaz „választottságuknál“ fogva is foglalkoznak azzal. Tehát ismét
csak a Pazár ur által kigunyolt „törpe epigonokra“
hivatkozom, akiktől jó magam is nem szégyeltem
évekig tanulni, u. m. Prof. Dr. Karl Straube a Thomaskantori székben Bach utódja Leipzigben, Alfred
Sittard a Michaeliskirohe főorgonistája Hamburgban,
Prof. Walter Fischer a Wilhelm-Gedächtnislrirche fő
orgonistája Berlin-Charlottenburgban, Prof. Dr. Emil
Rupp a Garnisonskirche főorgonistája Strassburgban,
Prof. Dr Sigfrid Karg-Elert zeneszerző Leipzigben,
Prof. Dr. Max Seiffert Berlinben stb. stb. Ezek azok
az unmuzikális urak, akik megállapitották azokat a
„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
I.
től és Verditől tanult, azt nem irigylem tőle, inkább
sajnálom
őt ezért. Mert mindig szemem előtt lebeg,
Irta: Zalánfy Aladár, a budapesti Deák-téri evang.
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 cím 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 megmaradt 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 urnák — 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 ma csak
II.
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
egyházzenei művészek, azaz szakemberek). Pazár ur ményemet az ügy tisztázására való tekintettel 'le
szerint én „félreismerem 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 egyház
tén 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
idompoziciót, 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 egyiházfelügyelő ur cikke, amint azt előre folytán a hívek az Ízléstelent jónak tartják. Zalánfy
jeleztük, ellenvéleményeket váltott ki. Közöljük ezeket, urnák, a zeneművészeti főiskolai orgonatanárának és
mert hozzáértőktől származnak és alkalmasak arra, hogy a deák-téri ev. templom orgonamüvészének vélemé
nyében teljes mértékben osztozom: A korálok áltaelőbbre vigyék egyházi zenénket a helyes és jó utón.
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lúban éiénkebb tempóban éneklendők, mert az egyezi
hangokból, mint láncszemekből üsszefüzödő koráldallam csak úgy ju t érvényre. A verssor utolsó
hangját, illetve szótagját nem kell megnyujtani, ha
nem ellenkezőleg, meg kell rövidíteni, hogy az ez
által nyert kis szünet alatt lélekzetét vehessünk a kő
vetkező verssor részivé. Elegendő azon pihenés,
amely az egyes versszakok között rendelkezésre áll,
ahol a közjáték az egyik versszakot a másikkal stíl
szerűen összeköti oly értelemben, hogy a korái vala
melyik része a közjátéknak alapul szolgál.
A korálok tisztán vallási énekek és azok dalo
lása nem ölhetik nemzeti elbírálás alá, mert akár it'.
Magyarországban, akár Német- vágj Franciaország
ban, vagy a világ bármely részében muzsikálasán
csak egyformán énekelhet ők a korálok. Tehát német
világias dalolásról szó sem lehet, mert ez egyáltalán
nmes. A Bach-fóle Mattháus-passio, a Hándel-féle
Messiás, az Évszakok Haydntól, a Liszt „Szent Er
zsébet legendája“ cimü oratóriuma akár itt, akár az
Óceánon túl — muzsikál is szempontból itelve,
egyformán adandó elő, sőt Hans Hitter a Wagner
b e opera dirigálását Bayreutiiban — magam is tanú
voltain, — naponta perenyi pontossággal fejezte be,
annyira megtartotta a tempót. Ezen körülmény az
i gyházi énekek eléneklésére is vonatkozik s a fent
em lített éneklési mód, pld. éiénkebb tempó, fermata
kihagyása stb. minden országban bármely templom
részére szól. Ennélfogva téves azon felfogás, hogy
az orgonistának kellene a lka Inra zakód ni a a hívek
hez, épen ellenkezőleg. Pazar egyházM ügyelő ur
azonban olyképpen állítja be a dolgot, mintha az or
gonista a hívek lassú tempóhoz szokott éneklése
által kényszerítve volna, a híveknek engedni s ez
által szinte kényszerből ízléstelen, semmitmondó ak
kordokkal kitölteni a verssorok közötti pauzákat.
Azt is mondja, hogy semmiféle fórum nem fogja
tudni kényszeri ten i gyülekezeteink túlnyomó részét
az éiénkebb éneklésre, örülnünk kell, ha a stilszerü,
mérsékelt tempót általánosíthatjuk. Igenis helyes:
stilszerü, mérsékelt tempó és nem stilnélküli, altatu
tempó. Hogy melyik az igazi tempó, mely a korái
méltóságával jár, erre vonatkozólag természete^
szaktudás szükséges.
De utóvégre fölösleges is kényszerről beszélni.
Egész máé uton-módon tartom kivihetőnek e dolgot.
Igaz ugyan, hogy máról-holnapra ez lehetetlen, d«i
akarat, buzgalom és törekvés hol rövid, hol hosszabb
időn belül mégis megközelíti a célt. Elsősorban
kezdjük az iskolákon. Úgy a vallás-, mint az egyházi
énekórákon helyesen kellene tanítani a korátokat,
erre nézve az eredmény rövid időn belül mutatkozna
az ifj. istentiszteleteken. Vannak egyházközségek,
ahol a hivek istentisztelet előtt maguk összejönnek
és gyakorolják az éneket. Ezen összejövetelek általá
nosítása és az énekek gyakorlása kellő vezetés mel
lett közelebbre hozza a célt. Egy újonnan szervezett
és előre betanított gyermekkar az orgona mellett
igen előnyös a nép helyes vezetésére. Másodszor
minden egyes istentisztelet alkalmával kísérelje meg
az orgonista az orgonát főleg mint vezető hangszert
alkalmazni, esetleg a dallamot oktávmenetekben já t
szani és fokonként az éiénkebb tempót használni min
den cifrázat nélkül. Eleinte nehezen megy, később
hozzászoknak a hivek és bizonyos idő múlva meg
lepő az eredmény. Nem maradna hatás nélkül egy
a szószékről való hirdetési kérelem sem a korálok
helyes éneklésére vonatkozólag. Tapasztaltam ezt
külföldön a karlsbadi ev. templomban, ahol a nyár

folyamán a világ minden részéről sok ember összesereglett, de az ottani hivek helyes éneklését a szó
szoros értelmében hátráltatták. Az ottani superinten
dens a hirdetések között kérte a híveket a gyorsabb
tempóban való éneklésre s a következő vasárnapon
az eredmény teljes volt.
Mellékesen még meg kell jegyezuem, hogy vidé
ken sokkal könnyebben lehet az említett célt meg
valósítani, mint itt a fővárosban, ahol az ország
minden részéről vannak lakók és mindenki más-más
modorban tanulta az éneket.
Végül ezek a javaslatok szolgáljanak egyuttal a
magyar egyházegyetem közérdekének. Zenei kincsek
és imádságok & korálok, m ezekkel Istent dicsérjük.
Minél szebben, azaz muzikálisakban énekeljük azo
kat. annál méltóbban dicsérjük Istenünket.
Morascher Hugó,
oki. orgonamíivész,
a fasori ev. templom orgonstája, és
a fasori ev. főgimnázium énektanára.
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b) Iskolai hatóságok.
7. §.
Az iskolafenntartó testületek és az iskolai hatólágok a nevelésügyre és tanügyre vonatkozó ható
sági jogaikat, az országos és az egyházi törvények
s egyházi szabályrendeletek alapján, fokozatos alá
rendeltség, ellenőrzés, beszámolás és felelősség mel
lig t, közgyűléseikben és az általuk szervezett iskolai
bizottságok közvetítésével gyakorolják, hatósági jo 
gaik egyrészét azonban, az egyetemes gyűlés jóvárhagyásával, az elnökségre is ruházhatják.
Az iskolafenntartó testületeknek éa az egyes
iskolai hatóságoknak jog- és hatáskörét a 11., 12.
rendelkezésére való tekintettel és az egyházkerületek
meghallgatásával az egyetemes közgyűlés állapítja
meg.
8.

§.

A gyennekmentelekházak, árvu házak, szeretetházak és egyéb felebaráti nevelőintézetek, szabad
oktatási intézmények, kisdedóvó intézetek és elemi
népiskolák felett álló hatóságok:
elsöfokon az iskolafenntartó testület,
másodfokon az egyházmegyei közgyűlés,
harmadfokon az egyházkerületi közgyűlés,
negyedfokon az egyetemes közgyűlés.
9. §.
A polgári iskolák, tanító- és tanitónőképzöintézetek, közéipi&kolák, felső leányiskolák és maga
sabb leánynevelőintézetek, felső keresk. és egyéb
szakiskolák, felső kereskedelmi szaktanfolyamok fe
lett álló hatóságok:
elsöfokon az iskolafenntartó testület,
másodfokon az egyházkerületi közgyűlés,
harmadfokon az egyetemes közgyűlés.
Az egyházkerületek hatósága alá tartozó intéze
tekre vonatkozó elvi jelentőségű ügyekben az egy
házkerület i elnökségek az államkormánnyal való
érintkezésben közös megállapodás utáni együttesen
járnak el.
10. §
A főiskolák felett álló hatóságok:
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elsöfokon az iskolafenntartó testület,
másodfokon az egyetemes közgyűlés.
11.

§.

Ha több egyházi hatóság-, az egyházi és világi
hatóságok, vagy egyházi hatóságok és jogi szemé
lyek, esetleg évi járulékkal az intézet fenntartásához
hozzájáruló személyek, vagy családok közösen, egye
sült erővel tartanak fenn nevelő- vagy tanintézetet, ez
esetben az intézet felett, mint elsőfokú hatóság, egy
kormányzó testület, vagy pártfogáság áll, mely az
elsőfokú iskolai hatóság teendőit gyakorolja.
Ezen kormányzó testület vagy pártfogóság szer
vezetét, az intézet fenntartására vonatkozólag létre
jött szerződés figyelembevételével, az illetékes egy
házkerület javaslata alapján, az egyetemes közgyű
lés állapitja meg.
12.

§.

Az iskola fenntartótestület gondoskodik az inté
zet anyagi szükségleteiről, a tanerők választásáról
és díjazásáról, az intézetre vonatkozó állami és egy
házi törvényeknek és egyházi felsőbb hatósági ren
deleteknek végrehajtásáról, felügyel az intézetre s
annak anyagi és szellemi ügyeinek vezetése végett
iskolai bizottságot választ s annak működését ellen
őrzi. (Lásd 14.—20. §.)
13. §.
A felebaráti nevelőintézetek, szabadoktatási in
tézmények, kisdedó vó-int őzetek és elemi népiskolák
rendszeres megvizsgálása és tanulmányi ügyeiknek
szakszerű ellenőrzése az egyházmegyei közgyűlés:
a polgári iskolák, tanító- és tanitónőképző-intézetek, középfokú iskolák és szakiskolák 3 velük
kapcsolatos szaktanfolyamok rendszeres megvizsgá
lása és tanulmányi ügyeiknek szakszerű ellenőrzése
az egyházkerületi közgyűlés;
a főiskolák rendszeres megvizsgálása és tanul
mányi ügyeiknek szakszerű ellenőrzése az egyetemes
közgyűlés hatásköréhez tartozik.
Az ellenőrzés szakszerű gyakorlása céljából az
egyházmegyék dékánokat, az egyházkerületek egyegy egyházi tanfelügyelőt, az egyetemes közgyűlés
pedig egy egyetemes tanfelügyelőt választanak, kik
nek hatáskörét az egyházkerületek meghallgatása
után az egyet, közgyűlés állapitja meg.
c) Iskolai bizottságok.
14. §.
Az iskolai bizottságok, mint az önkormányzó
testületek előkészítő, véleményező és átruházott ha
táskörben intézkedő közegei, a kiküldő testülettől
veszik utasításaikat, annak felelősek intézkedéseikért
s annak számolnak be működésűkről.
Amely bizottsági tag egy évig nem tesz eleget
kötelezettségének, a bizottság tagjai közül kilépett
nek tekintendő.
15. §.
A felebaráti nevelőintézetek és szabadoktatási
intézmények, kisdedóvó-intézetek és elemi népiskolák
ügyeinek vezetésére a fenntartó testület iskolai bi
zottságot (iskolaszéket) választ azon egyháztagok
közül, akik ezen intézmények iránt érdeklődéssel és
jóindulattal viseltetnek s megbízatásuknak megfe
lelni képesek.
A bizottság tagjainak száma az elnökön kívül
6-nál kevesebb és 12-nél több nem lehet. Tagja a bi

íya-t

zottságnak az óvónő és a tanító, illetve az igazgatótanító is, ha pedig a tanítói állások száma a 15-öt
meghaladja, a tanítótestületnek még egy képviselője.
A bizottság elnökét és tagjait a fenntartó testü
let 3 évre választja.
A felebaráti nevelőintézeteknél és kisdedóvó
intézeteknél az iskolai bizottság tagjainak legalább
egyharmada, de legfeljebb fele, az egyház nőtagjai
közül választandó.
16. §.
Az iskolai bizottság hatáskörét és ügyrendjét az
egyházkerületek meghallgatásával az egyetemes köz
gyűlés általánosan kötelező módon, szabályrendelet
tel állapitja meg.
17. §.
A polgári iskolák, tanító- és tanitónőképző-intézetek, közép- és szakiskolák és szaktanfolyamok
ügyeinek vezetésére a fenntartó testület a középfokú
és szakirányú nevelés célját és kívánalmait ismerő,
müveit, lehetőleg szakképzett egyháztagok közül
iskolatanácsot választ. Az iskolatanács tagjainak
száma 10-nél kevesebb és 15-nél több nem lehet.
Tagjai az iskolatanácsnak az illet, iskoláknak
igazgatói is, úgyszintén tanártestületeinek 6 tagig 1,
hat tagon túl 2 rendes tanár képviselője.
Nevelő-intézeteknél a tagoknak legalább egy
harmada, de legfeljebb fele, az egyház müveit nő
tagjai közül választandó.
Az iskolatanács elnökét és tagjait a fenntartó
testület 6 évre választja.
18. §.
Az is/kolatanács hatáskörét és ügyrendjét az egy
házkerületek meghallgatásával az egyetemes közgyű
lés általánosan kötelező módon, szabályrendelettel
állapitja meg.
19. §.
A főiskolák ügyeinek vezetésére a fenntartó
testület főiskolai tanácsot választ. A főiskolai tanács
tagjainak száma, az elnökön kívül, legalább 8, de
legfeljebb 10, kiknek megbízatása 6 élvre szól. Tagja
a főiskolai tanácsnak még a dékán és a tanari kar
nak egy kiküldöttje.
A főiskolai tanács hatáskörét és ügyrendjét a
fenntartó testület javaslata alapján az egyetemes köz
gyűlés állapítja meg.
20. §.

A több egyházi hatóság, — az egyházi és világi
hatóságok, az egyházi hatóságok és jogi személyek,
vagy évi járulékkal az intézet fenntartásához hozzá
járuló személyek és családok által közösen, egyesült
erővel fenntartott, úgyszintén az egyház nevére ala
pított nevelő és tanintézetek iskolai bizottságainak
szervezetét, hatáskörét és ügyrendjét a jelen törvény
14—19. §-aiban foglalt rendelkezés alapján, úgyszin
tén az iskolafenntartók egymással kötött szerződései
nek, illetve a tanintézet alapitó levelének figyelembe
vételével az egyetemes közgyűlés állapitja meg.
d) Egyházmegyei tanügyi bizottság.
21. §.
Az egyházmegyei közgyűlés, mint másodfokú
iskolai hatóság, a hatósága alá tartozó tanintézetek
íl., 8., 18. §.) felett való felügyelet gyakorlása s
ezen tanintézetek rendszeres megvizsgálása céljából
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egyházmegyei tanügyi bizottságot alakit és dékáno
kat válásit.
22. § .
Az egyházmegyei tanügyi bizottság tagjainak
szama az elnökön és dékánokon kívül legalább 10,
de legfeljebb 12, akik közül legalább egy tag az
elemi népiskolai tanítók közül választandó.
A bizottság elnökét és tagjait az egyházmegyei
közgyűlés 6 évre választja.

23. §.
Az egyházmegyei Un ügyi bizottság hatáskörét
ée ügyrendjét az egyetemes közgyűlés szabályrende
lettel állapítja meg.
e) Egyházkerületi tanügyi bizottság.
24. §.
Az egyházkerületi közgyűlés, mint harmadfokú
iskolai hatóság, a hatósága alá tartozó nevelő- és t i n 
in Űzetek (Lásd 9. és 13. §.) felett való felügyelet gya
korlása a ezen tanintézetek rendszeres megvizsgá
lása, valamint az egyházmegye hatósága alatt álló
tanintézetek (1., 9., 18. §.) felett való felügyelet gya
korlása céljából egyházkerületi tanügyi bizottságot
alakit és egyházkerületi tanfelügyelőt választ.
25. §.
Az egyházkerületi tanügyi bizottság tagjainak
száma az elnökön és egyházkcrületi tanfelügyelőn k í
vül legalább 10, de legfeljebb 15, kik közül legalább
1—1 a kebelbeli elemi népiskolák, polgári, közép- és
szakiskolák s tanító- és tuiitónöképző-intézetek tan
erői közül választandók.
A bizottság elnökét és tagjait az egyházkerüieri
közgyűlés 6 évre választja.
26. §.
Az egyházkerületi tanügyi bizottság hatáskörét
és ügyrendjét az egyházkerületek meghallgatasaival
az egyeteme-; közgyűlés szabályrendelettel alLapitja
meg.
(Folytatjuk.)
• ••••• •••••• MMM •••••• •••••• ■••••• *••»•••••••• ••••••

Schian
Gyakorlati theológiája
(Grundriss der Praktischen Theologie von l)r. Martin
Schian, Prof, der Prakt. Theologie in Giessen. Giessen
éTöpelmann) 1922. 395 lap. Ára kötve 7.80 aranymárka.)
Schian, giesseni egyetemi theol. tanár Achelis,
Krauss ós Niebcrgall mellett egyike a legkiválólJ) ismert
manet gyakorlati tbiológusoknak. Számos értekezése, ta
nulmánya és önálló müve van a gyakorlati theológia kü
lönböző ágaiból. A legújabbak közül: .,Az evang. lelkész
ről“„ „Egyházi beszédtanáról“ és „A világháború evang.
egyházáról“ szól. Jelen müve ezeknek mintegy egységes
összefoglalója. Evang. elveinek gyakorlati alkalmazása.
Ami a giesseni Töpclmann-féle kiadóvállalatban je
lent meg, amelyben többi között „Die Theologie iw Ab
riss“ erm alatt Meinhold 6- és Knopf uj. szöv. Bevezetése.
Stephan Hittana, Mayer Ethikája, Műiért Hitvallástana
és Hölscher Izraelita és zsidó vallástörténete látott nap
világot. Egyenként majd azokat is bemutatjuk.
A gyakorlati theológia a legifjabb theol. tudomány
szak. Kifejlődése Schlciermacherre megy vissza. Sokáig
csak a lelkészi hivatal teendőivel foglalkozott. Csak
Nitzsch müve után tágult a 'tárgyköre. Szerzőnk szerint
..az egházi teendők tudományos alapvetése“, amelyhez
az egész egyházi gyakorlattürtőneti fejlődésének és je
lenkori feladatainak komoly és alapvető tudományos is
merete szükséges. Mai kiválóbb német művelői a fen

tieken kívül (ioltz, Eger, Clemens. Böhmer, Baumgarten,
Krauss és mások. De igen tanulságos Hering gyakorlati
theol. tankönyvének gyűjteménye is, mig a lipcseiből
eddigelé cj»ak két mtl jelont meg.
Schian a maga egységes összefoglaló „Gyakorlati
theol. alapvonalában“ teljesen szakit az eddigi felosztá
sok sémáival. Hiába keresnénk az ő müvében katechetika.
bomiletika, liturgika. paaztorális sti>. cimíi szakaszokat.
Az egyetemes papsághoz s az egházkőzség és közős
seg evang. eszméje („Gemeinde“) az ő állandó vezérgon
dolata a gyakorlati theológia tudományszakának felépí
tésében és elrendezésében. Főhb részei: az egyházi teen
dők alapfeltételei (koresztyéniség. szervezett egyház,
evang. egyházi élet), orgánumai (összeg)-házak, egyházközségek, lelkészi hivatal, szaftod egyesületek), istentisz
teleti cselekvőségek (községi istentisztelet, egyéb cselek
vőségek. egyliázi beszéd), gyülekezeti gondozás (lelki
pásztori gondozás, egyházi fegyelem), egyházi nevelés
és oktatás (helyei, községei és eszközei) s végül a külö
nös egyházi és általános keresztyén határokon kívül eső
•gvházi cselekvőség (diaszpóra, felekezetközi munka. —
pogány, zsidó és mohamedán misszió). E szakaszok alá
san foglalva a gyakorlati theológia egész tananyaga tör
téneti kifejlődésében és jelenkori egyházi állapotában.
Természetes, hogy e tananyag körébe az összes egyházi
teendők és nemcsak a hivatalos lelkészi cselekvőségek
tartoznak.
e cselekvőség a szervezet és n<m a hitegyházak dolga és feladata. Amiért is más gyakorlati
thenlógiája van a római és más az evang. egyház
nak az istenországa és az istennel való kölcsönösség:
életviszony megépítésében. A luth. és kálvini felfogás
különbözőségének Schian szerint e ponton sine* pro!,
egyházat elkülönitő és elválasztó jelentősége. Jól mondja:
„Christlicher Gomeindegottesdieast ist gemeinsamer Ver
kehr der Gemeinde mit Gotit“. de egyúttal „Verkehr Got
tes mit der fiemeinde“. Ennek a szolgálatában, ápolá
sában és fejlesztésében kell állania minden gyakorlati
egyházi teendőnek és cselekvőségnek. Azért van ina tágabb köre a gyakorlati t (teológiának. mint Schleiermucher és Nitzsch meghatározásában. Schian müvének, a
Gyakorlati theológia eddigi széleskörű irodalmában az
az óriási jelentősége, hogy a teljesen kimerítő irodalmi
tájékoztatáson és vonzó, szép és világos előadáson kívül
nz össze« egyházi teendőknél az evang. alapot, a tör
tévéti kifejlődést és a jelenkori állapotot és gyakorin
lot veszi ügyelőmbe. Kritikai megjegyzései is a jelen
kori, főleg egyházi német állapotok felett az evangéliumi
kercsztyénségben, mint legfőbb normában, gyökereznek,
de van meleg szive, elismerő szava és méltányló figyelme
.— a katholicizmusnál épp úgy, mint a szektaprotestan
tizmusnál — az eltérő vonásokkal szemben is. Az egy
házi élet és irodalma rengeteg tömkelegében észreveszi
a legkisebb vallásos egyházi cselekvőséget is. mihelyt
az az istenországa építésének és terjesztéséinek szolgála
tában áll s fájó szívvel konstatálja a világháború s fő
leg a rabló Versailles» békeromboló müvet a német és a
diaszpóráiig evang. kereszt vénségen. Róma itt is bőven
aratott.
Szerző hálásan elismeri, hogy müve összeállításaiban
nagy segítségére volt Eger hallei és Goltz greifswaldi ta
nár. Használhatóságát nagyon megkönnyíti a részletes
tárgyi és személyi jegyzők. A német prot. szak kritika n
legnagyobb elismeréssel fogadta. Mi is a legmelegebben
ajánljuk lelkészeinek és Urológusaink szives figyelmébe.
Schnitz testvérek budapesti cége utján is olvasható vagy
megszerezhető. Szinte sajnáljuk azt. a tanárt, lelkésztvagy theológust. aki hiányos német nyelvismerete miatt
ilyen és ehhez hasonló .kiváló theológiai vagy filozófiai
tudományos müvet nem élvezheti.
í>r. Szláxák Mátyás.
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EGYHÁZI ÉLET.
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
laltra, melyet elbirni segítség nélkül képtelen. Másfél
millió korona tandijat kellett fizetni a beiratkozáskor s
ugyaniy 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 mensasegélyek, 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 Horthykollégiumból bejárni a magas villamosbérlet-dij miattEzer 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 maban, segitsiik 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.
Szives adományok az Országos Luther Szövetség cí
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztáros, Egye
sült Budapesti Főv. Takarékpénztár utján.
Báró KAAS ALBERT,
az Orsz. Luther Szöv. elnöke.
Előadások Luthernek az életre gyakorolt hatásáról a
deáktéri Lutherszövetség vallásos estélyein. Nyomdai
okok miatt kimaradt a november 28-iki vallásos estély
ről .szólő beszámolónk. Ezen nagyszámú közönség és egy
házunk vezérférfiai előtt dr. Kirchknopf Gusztáv foly
tatta a dr. Raffav püspök által megkezdett előadási soro
zatot. Szorosan a tárgyhoz szólva, lelkesen és tanulságo
san beszélt „Luther hatása az államra“ címen. Bő ős
kori és középkori állam'- és egyházjogi alapon ismertette
és mai zűrzavaros viszonyainkhoz is mérlegelve hős pró
fétánk minden izében krisztusi evangéliumi felfogását a
családról, községről, államról, politikáról, egyházról,
egyházi községi életről, iskoláról, nevelésről, fegyelem
ről, erkölcsrendészetről stb. mindenütt feltüntetve az el
lentétes pápás középkori és relatíve is különböző ref.
felfogást, mely utóbbi abban áll, hogy Luther az állami
és polgári felelősséget isteni, Kálvin ellenben emberi in
tézménynek mondotta.
Lapunk szerkesztőjének második előadásáról (dec.
5.1 szólottunk már lapunk 41-ik számában, Kirchknopf
dr. utolsó ..Luther hatása a (kultúrára“ eimü előadását
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is komoly érdeklődés mellett, zsúfolt teremben tartotta.
Bő művelődés- és egyháztörténeti alapon ismertette a
pogányságnak, Jézusnak, a középkornak és Luthernek
a kultúrához való viszonyát. Jézus ment volt attól, mert
csak a lélek: kultúráját művelte és az istenországát épí
tette. A középkori egyház, főleg a nyugati, római, pápás
alakja a kultúrát a-maga hatalmának megerősítésére for
ditotta. Luther a renaissance kritikai felhasználásával éreformátor társainak segítségével (Hutten, Melachton.
Justus, Spalatin stb.) Jézus példájára megteremtette az
istenországa nemzeti kultúráját a tudamánybain (filoló
gia, theológia), a művészetben (Dürer, Holbein, Cranach),
a költészetben (Sachs), a zenében (Bach). A kultúrához
való viszonyában is a reformáció, mint hazánkban, nem
romboló, hanem erősítő és fejlesztő hatásúnak bizonyult
az anyagi és szellemi világ összes ágaiban. -— A szép
készültségről tanúskodó előadást a közönség ez alkalom
mal is hálás elismeréssel honorálta. — Ezen estélyen
szavalt még Riegelmann Lajos főgimnáziumi tanuló lel
kesen.
Dr. Szigethy Lajos, fasori főgimnáziumunk tudós ta
nára, tartotta „Luther hatása a magyar nemzeti életre“
címen az utolsó előadást december 19-én. Bő reformáció
kori ismerettel párhuzamot vont Nádasdy Tamás es
Bölcs Frigyes, Luther és Erdősi bibliaíorditó között.
Majd megrajzolta a sárvári Kovács Márton (Insulanus)
élet- és jelleraképét, wittenbergi tanulását és összekötte
téseit Kanizsay Orsolya udvarához való korábbi és ké
sőbbi viszonyát, irodalmi munkásságát, Melanchtonnak
Magyarországgal való benső érintkezését, Erdősi szere
pét, Török Bálint fogságát stb. — Luther és társai a ma
gyar diákságra nagy hatással voltak s ezzel befolyásolták
a magyar művelődést, irodalmat, költészetet és paplakot.
Luther bátorsága és büszeksége meglátszott egy Heltain,
Hunfalvvn, Petőfin s a 1égdiesőbb korszak: a 48-as kor
szak három hősén. — A hosszú, de élvezetes kitérések
ben gazdag előadást Steiner Lajos, ev. főgimnáziumi ta 
nuló szép szavalata vezette be, ki az előadónak .magyarra
fordított Mayer-féle versét adta elő nagy hatással „Lu
ther“ címen. A Luther-előadások tartalmas, tanulságos
ciklusát Rásó Lajos dr., Lutherszövetségi elnök szép zá
rószava fejezte be. — Bár csak nyomtatásban is olvas
hatnék!
Sz. M.
Római kath. felekezeti zászlók a budapesti községi
középiskolákban. Értesüléseink szerint a fővárosi községi
középiskolákban szűz Máriás római kath. felekezeti
zászlókat csináltatnak az .iskola lobogójául. A magunk
részéről határozottan tiltakozunk ez ellen és felkérjük
egyházi hatóságainkat ennek a bántó és törvénytelen el
járásnak gyors és gyökeres orvoslására. Kívánatosnak
tartjuk, hogy az ilyen felekezeti symbolumok, templomi
zászlók felszentelésénél evangélikus lelkészek és hitok
tatók ne fungáljanak, az evangélikus tanulók pedig kellő
kioktatás után zászlószentelési ünnepélyen való részvé
teltől tiltassanak el.
Az Orosházai Nő- és Leányegylet hosszú és lelkes
előkészítő munka urán ezidén is megtartotta a szegény
gyerekeknek téli ruhával való ellátása céljára a karácso
nyi vásárt. Dec. hó 7-én nyitotta azt meg1 nagy közön
ség jelenlétében Kovács Andor esperes. A nagy erkölcsi
és anyagi isiker annak a buzgó és fáradhatatlan női gáv
dának köszönhető, akik heteken át gyűjtöttek, varrtak,
rendeztek, hogy a vásár mennél jobban sikerüljön. A
ruhakiosztás f. hó 20-án történt, mikor is egész nagy
gyermekisereg boldogan vitte haza a karácsonyfa alól a
nekik juttatott téli ruhát, kalácsot és egyéb ajándékokat.
A gyermekekhez és szülőkhöz beszédet Kovács Andor
esperes intézett. — A könyörületes munka sok szép
eredménye vajha boldoggá tenné minden megsegített sze
gény család karácsonyát.
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A Lutherszövetség tagsági dijainak beszédesére két
megbízható állásnélküli evangélikus férfit keres. Ajánl
kozások a Lutherszövetség központi irodájába (IV.,
Deák-tér 4. II. om.) küldendők.
A raezöberényi II. kerületi egyházban működő leányegyesület megszokott vasárnapi összejöveteleit a négy
ádventi vasárnapon nyilvánosan tartotta meg. Bibliama
gyarázat. 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 Manjitot.
Lelkészavatás. Biszkup Ferenc mezöberényi hitok
tatónkat, ádvent III. vasárnapján. D. Sz^berényi I^ajos
esperes beiktatta a mezöberényi I. lelkéezi állásba. Az Ur
uj munkását áldja meg a ini Istenünk az ő dicsőségére és
az ő országa épülésére.
Karácsonyest a kórházban címmel tartott előadást a
budapesti Iparosképző Protes áns Egylet karácsonyfa
ünnepélyén dr. Valkó Rezső orvos. Ideális elveit csillog
tatta meg az illusztris előadó s egyben szórnom képét
adta annak a sok fájdalomnak, melyek elhangzanak a
isaládi körtől távol. Különösen karácsonyestjén gyönge
az orvos minden tudása a hit vágyával szemben . . Az
előadás körül csoportosuló hosszú műsorból I^oewinger
Nándor és Dampf Ferenc riterajátékát ragadjuk ki:
Csendes éj, szentséges éj . . . melódiája szinte az angya
lok közé emelte a nagyszámú hallgatóságot. Meg Arany
J.: ..Rácbei siralmáénak Hegyi E. á’tal való előadóját,
kit Windisch Paula zongorán kisért. Nagyon kedves volt
„Jézus az én mindenem“ cimü ezindarab bemutatása Is.
A jelenlevők közül sokan megkönnyezték az ..árva Ju
liska“ szórnom históriáját . . Azután jött az ajándék osztás. 35-en részesültek a nemes szivek adományában.
Volt meleg flanell. barchet, finom zefir. vászon, cipő. ha
risnya, kendő, melyhez jutott még mindönkinek egv ki>
csomag s abban alma. narancs, csokoládé és házisütemény . . . Ilyenkor látjuk, hogy’ nincs annyi -szegény,
akit ki nem tudna elégíteni a szeretet. Ha akar . . .
akarjuk!
A Prot. írod. Társaság őszi választmányi ülését dec.
hó 15-én Ravasz L. püspök és Kaas A. felügyelő kettős
elnöklete alatt Budapesten, a Rádav-uteai ref.. püspöki
szobában tartotta. Az elnökségen és '/sinka F. titkáron
kívül a választmányi taeok közül jelem volt Németh;/ K„
Hamm I.. Bernáth I.. Bartóky J., Benedek S., Imre
Pap I., György E., Csikesz S., Vargha Gy„ Soltész E..
Marton L , Gyökős E.. Kolozsv&ry B. és közülünk M.
Dietz I., Szlárik M.. Szelényi 0. A jegyzőkönyvet
hitelesíti Szldvik és B. Pap I. — Ravasz L. mint elnök
melegen üdvözölte Antal G. püspököt ós elparentálta
Szeremley S. és Szilassy A., többünkkel legrégibb vá
lasztmányi tagokat. A Prot. Szemléhez szükséges papirszeTzés ügyében közbenjár az elnökség Bethlen I. minisz
terelnöknél és tárgyalásokat folytat a Bethlcn-nyomdával és a Magyar Tud. Társ. és Intézetekkel. Az évi tag
sági dijat a jövőre évi 10, a IX. fizetés! osztályon alul
5 arany koronára emelte tel. Az írói honoráriumot a
jövő évtől kezdve évenként 50 koronában állapította meg'.
A Magyar Tud. Társaságban a képviselettel Kaas elnök
és a titkár bizatott meg. A Franklin-társulatnak megküldi
a cserepéldánvokat, úgyszintén a francia prot. történelmi
társulatnak is. A vidéki irodalmi estélyek úgy anyagilag,
mint erkölcsileg szépen sikerültek. Már 10 helyen volt
és még 25-tc van meghívás. Szentesen alakult meg az
első vidéki fióktánsulat. 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 Szendének f. évi 10. füzete 66 millióba
került. A választmány Budapesten tavasszal egy nagy
színvonalú közgyűlést készít elő. Csikesz L. bejelentette,
liogy az ORLE 500 ezer aranykoronát bocsát az Iro
dalmi Társaság rendelkezésére a magy ar prot. biblio
gráfia összeállitá-sára és kiadására. Csak jól válasszák
meg az írókat! Gyökős E. a Társa.ság melletti nagyobb
ugitálásra hívta föl a választmányt. Lelkes éljenzések
közlien zárta be Ravasz L. a választmányi ülést. Ezt
örömmel konstatáljuk, de egyúttal fájdalommal, hogy «
Prot. Szemléből kiszorult a theológia és a filozófia. Gya
koribb kritikánk -kiáltó szó valn csupán a pusztában.
Nem jól van ez Így. Három évt izeddel ezelőtt nem igy
terveztük mi evang és ref. theol. professzorok a Prot.
Irodalmi Társaságot!
Sz. M.
Az Orez. Prot. Arvaház köréből. A Iimanovai bősök
emlékére — amint arról a napisajtó is raéltóképen meg
emlékezett — a régi képviselöház termében megtartott lé
lekemelő ünnepélyt árvaházuuk gvennekelnek kara nyi
totta meg n ,.niszekcgv“-gyel. Ugyancsak az ő karuk az
ünnepély végén is hazafias dalokat adott elő. amelyért
nagy elismeréssel adóztak az árvaház nagyleljcü igazgajának. Brnrskó Lajosnak. így gondoskodik nagvmuitu és
szép hivatásit intézményének anyagi, erkölcsi és szellemi
jólétéről ott, ahol arra csak alkalma nyílik. Szép kará
cson yünnépét is f. hó 24-ór. nagyszámú közönség jelen
létében tartotta. A beszédek, énekek és szavalatok na
gyon emelték a szép ünnepély ünnepi áhítatát és ko
molyságát.
Az ádventnek vigvázasra s lelki elmélyülésre hivó
szavát követve, a tobia—Ixiranya—somogyi lelkészegy
let ez évben is folytatja egyes gyülekezetekben vallásos
estélysorozatait. Dec. 7—9-én Sárbogárdon. Tolnanéme
din. Tamásiban rendezett vallásos estélyt az egylet.
Schmidt János györkönvi lelkész mindegük helyen
írást magyarázott. Fábián Imre sárszentlörinci lelkész
pedig ünnepi előadást tartott. A helyi gyülekezetek prdig énekkel, szavalatokkal: Némedin. Tamásiban kedves
két«7ólamu gyermekénekekkel gazdagították az esték
műsorát. A nagy érdeklődéssel kisért esték offertóriuma
a szekszárdi tempi« »mópitő egyháznak jutott.
A hála jutalma. Mindnzokuak a volt eperjesi theol.
ős jogászdiákjaimnak, jó ismerőseimnek és barátaimnak,
akik engem tanári és irói munkásságom 40 éves fordu
lóján
hivatalos
egyetem es
gyűlésünkön
Sdntho
K. bátyánk szép versén, egyes intézetek, a Luther-naptár
és főleg az Evang. Lapja meleg megemlékezésén és né
hány bánya- és tiszakerületi paptanitványom 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 I«tcne lekötelező szive.s figyelmükért. Budapesten, 1924. dec. 20. Dr. Szldvik
Mátyás, nyug. eperjesi evang. theol. akad. dékán-tanár.
Ifjúságiinkért. A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövet e géhez 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 rendeztessék ugyanazokkal a tárgyak
kal. Az egyik junius hó közepén, a másik augusztus hó
végén. Rend sze re-sit tessék a nyári vezetői tanfolyam
olyanformáin, hogy az legalább két hétig tartson és két
osztályból álljon, külön n kezdők é-s külön a haladók ré
szére. Induljon meg január hóban az iskolán kívüli ifjú
ság havilapja, a „Magyar Ifjúság“, úgy azonban, hogy
annak köziemé nyei a maguk egészében az ifjakihoz és a
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fiatal emberekhez szóljanak. A vezetők részére valamely
más útmutatóról kell gondoskodni. A javaslatokax a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének intéző
szerve, a „Nemzeti Bizottság“ a legközelebbi gyűlésén
fogja tárgyalni és minden valószínűség 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 Ifjuság“-ot 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 kibővitette, az imák szá
mát majdnem megkétszerezte, úgy hogy az Imakönyv
ezentúl kétszeres terjedelemben (vastagságban) kerül
használatba. A nyomtatást Hornyánszky Viktor végzi el
sőrangú 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 cimti imakönyve alakjában. Ez utóbbi a szedés kö
rül minden lapon finom színes kerettel lesz diszitive. 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 frigvkötésen.
Karácsonyfa-ünnepet rendezett a kondorosi evang.
nöegylet. A szegény iskolásoknak fehérneműt, több sze
gény özvegynek élelmiszert osztottak ki ünnepi keretben,
a templomban, hol a lelkész buzgó imája után Ruttkav
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:
. ..
kor még egy nagyon bájos költői beszélyre, a
kódexiró apáca, Ráskay Lea, életének költői feldolgozá
sára is ihlette.“
Lelkipásztor cím alatt a magyarbolyi lelkész, Vér
tesi Zoltán, több érdehies lelkész közremüködésével, egy
magyarhoni evangélikus gyakorlati havi folyóiratot in
ditoitt útnak lutherániánk sorai közé. Merész vállalkozás.
Köszöntjük érte, mert szükségünk van erre. A füzet ki
állítása formás. Dicséri a Dunántúl könyvkiadó- és
nyomda-részvénvtársaság (Pécs) ízlését és lelkiismeretes
ségét. De drága, mert 25.000 korona. Miután még csak
kéziratnak, próbafüzetnek kell tekintetni, melyet elnézés
sel és jóindulattal kell fogadni, fentartjuík 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 Franklin-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 megszállót^ 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 címe: „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 hála 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
gyönyöiü nyelvünkre. Magyar haza- és evang. vallássze
retet e szinte az imádságos könyvek közé sorozza szép
kötetét. Mindkét evang. költőnk müvét melegen ajánljuk
főleg mindkét nemű ifjúságunk szives figyelmébe. A mi
két dicsekedésünk és büszkeségünk: Gyóni és Reményik
mellett is megállják helyüket.
Sz. M.
„Christlicher Hausfreund“ elmen a pécsi lelkész,
Baldauf Gusztáv, Dormer Frigyes és Zukuf Henrik
társszerfoesztése mellett, egy hazafias német nyelvű val
lásos néplapot indított útnak. Ennek első száma magán
viseli a szerkesztő agilis lelkének minden nyomát. Érde
mes lapozni és olvasni beimre. Hogy iszükségün.k volt-e
erre a „Gotthold“ mellett, azt az olvasótábor fogja eldön
teni. Félünk attól, hogy a csonka hazánkban élő 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 fasori 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, Koloss 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 barangalap javára.
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Karácsonyi teaestély. A kőbányai prot. ifjúság Vajner Barna egyetemi orvostanhallgató kezdeményelésére és
buzgólkodásából f. hó 26-án a kaszinó helyiségében igen
szépen sikerült családias jellegű karácsonyi teaestélyt
rendezett, amelyen Litassy E. gyönyörű énekén, Latinak
M. kedves szavallatán, Bodendorfer ü. szép zongora- és
Farkas K. hegedű játékán kívül Hatolkay K. ref. lelkész
mély érzésű alkalmi imát és dr. Szilvik theoL professzor
szabad előadást tartott a müveit magyar prot. ifjúság ke
resztyén élet- és világfelfogásáról. A teaestélyhez szüksé
ges étel- és italneraüekröl a kőbányai nők és Bodendorfer
vezérigazgató gondoskodtak. Szép és eLismerésreméltó do
log a kőbányai prot. ifjúságnak ez a komoly és magas
színvonalú tömörülése felekezetiig is elkülönült és meg
csonkult hazánkban. Vivant sequentes!
Debrecenben a Horn és Erdélyi cég Horn Erzsébet
esküvője alkalmából egy uj oltári szőnyeget bocsátott
5.500.000 K értékben az egyház rendelkezésére. — A
karácsonyfaünnepély december 23-án tartatott meg.
mely alkalomból a hívek által adományozott 15,400.000
korona iett pénz és természetbeni adományok formájá
ban biztosítva. — Az 1924. évben az egyháztagok
53.000.000 koronát adtak adomány címén egyházi cé
lokra. — Egy uj művészi orgona beszerzése érdekében
a gyűjtés most indul meg.
Evangélikus táncestély. Budapest evangélikus ifjú
sági egyesületei 1925. január 31-én tartják első együt
tes táncesté Ivüket az ügyvédi Kamara (V„ Szál ay-utca
7. sz.) dísztermében. Rendező egyesületek: Budai Evan
gélikus Ifjúsági Egyesület, Egyetemi Luther-Szövetség,
Fasori Luther Márton Kör és Deáktéri Luther Márton
Kör. A rendező bizottság megalakult es munkáját teljes
erővel megkezdette. Elnök: dr. Böhm Dezső, ügy vezető
elnökök: Gaál István, Ruzicska Andor és Lorsch Lajos
lettek. Az estély iránt fővárosunk egész evangélikus tár
sadalma körében nagy érdeklődés nyilvánult meg már
eddig is. Meghívó, igénylési lapok, valamint felviiágositások a Rendezőbizottság központi irodájában IV., Deák
tér 4., II. em. (Luther-Szövetség) kaphatók. Hivatalos
órák naponta délután 6—8-ig.
A szepesi diákotthon késmárki szobájának felavatása
A pestszentlőrinci barakktábor tágas utcái vasárnap, no
vember 30-án. mozgalmas képet mutattak. A Szepesi
Egyesület által létesített diákotthon, melynek bejáraia
felett azt beszéli egy írás, hogy „a Szcipesség Magyarország“ ezen a napon szaporította szobáinak számát a
késmárkival. A nagy közönség jelenlétében lefolyt ün
nepség a „Hiszekegy“ elénklésével kezdődőit. Majd
Krisch Jenő, fővárosi felsőkereskedelmi iskolai igazgató
gyönyörű szavak kíséretében leleplezte a késmárki
Kiss festőművész által megfestett képét dr. Hayde állam
titkárnak, késmárki földinknek, aki a diákotthon meg
alapítója és lelke. — A szoba felavatására felkérték Csiezarik c. róm. kath. püspököt és dr. Kirchknopf Gusz
táv ev. egyházkerületi lelkészt. Osiszarik püspöknek sok
mondanivalója volt a cipszerek hazájáról és azokról az
okokról, melyek a Szepességet nem szakithar.ják le
örök érvényességgel a régi haza testéről- Kirchknopf G.
dr., aki ádvent I, vasárnapján lett beiktatva 16 évvel ez
előtt a késmárki lelkészi állásba, úgy emlékezett meg
Késmárkról, hogy szem nem maradt szárazon és hogy
mire mondanivalója végére ért, önkéntelenül, de min
denki mondta utána az avató áldást. — Kuruc-nóták
zárták le az ünnepség rendjét . . . ,.Suhog a szél Késartrk Watt“ . . .
(-~ck—).
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Soproni tőgimnáziumunk. Lapunk 1924. okt. 26-iki
számában „A múlt iskolai év tanulságaiéval foglalkoz
ván, „Ügyelő“ tekintetünk sokat nem tudott megtalálni és
meglátni jegjobb akarattal sem. Soraink hatása alatt a
soproni ev. líceum értesítője eljutott a helyre, hol nagyon
várták, figyelő szemünk elé a örömmel állapítjuk meg,
hogy sok tekintetben kedvezőbb leit volna szemlélődé
sünk eredménye, ha előbb látjuk. Az intenzív egyháztár
aadaimi munka, az ifjúság zenében és testedzésben
való nevelése, melyet Hollós János kitűnő intézete ad,
csak örömmel tölthet el. Statisztikai adatai a minket fő
leg érdeklő vallási szempontból a legkedvezőbbek,
amennyiben £44 növendék közül osak 7 a zsidók s 182 az
evangélikusok száma. így a Veres Pálné-intézet adatait
messze födütmulja ez a tény, bár a pesti ghetto s Sopron
közt is van különbség! Midőn ezeket közöljük, újólag
hangsúlyozzuk egymás tájékoztatásának szükségességét,
mert a kedvező adatok csüggedő lelkünket buzdítják. Új
ból kérjük intézeteink vezetőit, hogy értesítőik terjesz
tését ne tartsák lényegtelennek s idejében eszközöljék.
Figyelő.
Adományok a fasori harangalap javára. Az ifjúsági
Luther Márton Kör utján a fasori ifjúsági harangalap
javára a következők adakoztak: Döbrentei Károly
20.000, Reményi László 20.000, dr. Detnjanovich Emil
50.000, dr. Balassa István 30.Ü0Ü, dr. Züumermann Lajos
50.000, Mtinn Miksa 50.000, Kühnmann Pál 100.000.
Kxompecber Jenő 20.000, özv. Borbély Lajasné 20.000,
Scharben Gyula 50.000, dr. Rainer Béla 25.UU0, Domony
Ede 100.000, dr. Poós Dezső 20.000, báró dr. Ullmann
István 50.000. Roszner István 50.000, Iliit« Gyula 100.000,
Latinák Jenő 100.000, Krisch Jenő 20.000, Scbölfer Fe
renc 10.000, Koós Zoltán 20.000, Walk6 Lajos 100.000,
Krayer K ráüss Arnold 50.000, dr. Bogsch Gyula és neje
40.000, Hoepfner Guidó 20.000, Bárdos Lajosáé 10.000.
Hluraenau Imre 50.000, dr. Scholtz Oszkár 20.000, Méhnert Ernöné 20.000, ifj. Kellner Ernő 20.000, Rusz Tiva
dar 25.000, dr. Rásó Lajos 60.000, dr. Riesz Henrik
20.000, Klösz György 50.U00 korona, összesen 1,390.000
korona. A Kör vezetősége az adományokért ezúton mond
hálás köszönetét.
Luther-naptárunk. Egy fatális nyomdai véletlen he
tekkel késleltette évről-évre várva-várt cvang. naptá
runk ismertetését, amelyről a Harangszó oly találóan
mondotta, hogy „úgy a kiállítás (Balőzsfy remek képei,
főleg a Luther házasságáról szóló melléklet), mint a
belső tartalom nagy értéke, változatos gazdagsága és
érdekessége
dolgában egyenesen
meglepetésszámba
megy“ a hazai világi és egyházi naptárak iiodalmában.
Pintér Jenő, a magyar irodalomtörténetiró úgy jelen,
mint jövő évfolyamát „irodalmi jelentőségűnek“ mon
dotta. Mi benne nemcsak egy ház irodalmi jelentőséget,
hanem valósággal ovang. egyházi cselekedetet látunk,
mely főleg a diaszpórákon hatalmas evamgólizációs és
belmissziós tényezőnek fog bizonyulni. Csak apostoli
lelkű lelkészekre, tanárokra, tanítókra, felügyelőkre, egyháztanácsosokra és vallásos érzésű nőkre mint terjesz
tőkre van szükség, akik egyházközségenként és házan
ként magánúton is vallásos egyház ias lelkiismeretűk
ügyévé teszik a Luther-naptár terjesztését. Itt dicséret
tel kell megemlitrbünk Szuchovszky Gy. budapesti vallástanár közismert buzgólkodását. A naptár szellemi ré
szének legjavát, mint az előző óvekbcln is, maga a fárad
hatatlan szerkesztő: Iictvényi Lajos soproni vaülástanár
irta, ki méltó büszkeséggel tekinthet 13 éves munkájára.
Pályádija* müveket irt: Beliczáné és Blriné, költeménye
ket: Reményik I., Sántha K., Góbi I., V. Nagy G., Kutas
K., Barsi J. és Csáktornyái; nevezetes százados évfordu
lókról Hatvónyi L., Payr S. ás NéawMi 8. Jókairól:
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Hamvas I. és Császár E., több cikket és költeményt:
Szigethy S., Vereis Pálné eszméiről igen vonzóan Böhm
D. stb. A Lutherániánk kincses házában szerepel Her
mann 0., Schulek Fr. és Mikszáth K., a régiek között:
Tatay, Jeszenszky, Leim. Jezsovics, Albert és Székács s
az alkalmi megemlékezések sorában Torkos. Brocskó,
jV-ihler és Pranger. A kiváló szerkesztőt több lelkes mun
katársával már a jövőre is érdekes tervek foglalkoztatják
a Luther-naptár színvonalának folytonos emelésében es
terjesztésébe^. Az osztatlan elismerés mellett azonban
sok anyagi sikert is kívánunk. Tudjuk, hogy az esetle
ges jövedelmet is jótékony célra fordítja. A jövőben
azonban könnyebb tájékozásul tartalomjegyzéket is ké
rünk.
Sz.
Ifjúsági hir. A Deáktéri Luther-Szövetség ifjúsági
Luther Márton Köre rendes összejöveteleit szombat es
ténként tartja a Deák-téri iskolák tanácstermében.
Gyűjtés a sziriai árvák javára. A Vasárnapi Iskolai
\ ilágszövétség Előázsiában, ezen a fontos missziói terü
leten, ahol a keresztyénség évszázados veszteségeit győ
zelemre kell fordítani a mohamedán vallás felett, több
protestáns árvaházat tart fenn. Ezeknek árvái javára a
Világszövetség az egész föld kerekségén gyűjtést ren
dezett f. év december hó 7-ém (vasárnap). Ezen a na
pon világszerte sok vasárnapi iskolai növendék család
jában a rendesnél szerényebb vasárnapi ebédet költött
el, hogy az igy megtakarítóit összeget a. jelzett célra fel
ajánlják. Akik hasonló vagy más módon hazánkban is
hozzá akarnak járulni ehhez a gyűjtéshez, küldjék be
adományukat a Vasárnapi Iskolai Szövetség elmére:
Budapest, VIII., Főherceg Sándor-utca 28.

Szerkesztői üzenetek
I. 1. úrnő és H. E. Budapest. Szives adományaikat
Istenünk nevében köszönöm. Átadtam mindent annak
és azoknak, akiknek szánták. Néma könyek köszönték
nekem a szeretetadományt. Továbbítom az illetékesek
nek. A jó Isten áldja meg jócselekedetüket.
K. F. lelkész, Ambrózfalva. Egyházé ki van fizetve
a folyó évre. özvegy Vicsovies Jen öné hátraléka 39.500
korona.
K. Gy. lelkész, Balassagyarmat. A lelkipásztori
munka 'kívánatos eszközének el nem fogadását sajná
lom. A hitoktatásra járó gyermekekkel el lehet intézni.
Mások igy csinálják és hálásak érte. — Legalább ez év
végéig kérem. Januártól kezdve legyen úgy, amint te
akarod. — Csekklap volt a küldeményben.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
Az Evangélikusok Lapja hetenként két napi munkát
nyújt dolgozni akaróknak. Erre jelentkezők bővebb felvi
lágosítást a kiadóhivatalban (IV., Deák-tér 4. II. em.) kap
nak a hivatalos órák alatt.
Spezialitások: foghúzás, togtomés, fogtisztitás. L apunk olva
sóinak ®/o engedm ény,
intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sár- és ünnepnap 9 órától 12-ig
D e n tis t

FENYVESI MENYHÉRT
I X ., K á d a y - u . 5.
Calvin-tér.

S a x l6 h n e rH u n y a a i
term észetes keserüviz hatása

János

fe lü lm ú lh a ta tla n .

1824

K önyvism ertetés
„Őszi virágok“ címen dr. Szigethy Lajos, buda
pesti ev. főgimn. tanár eredeti verséiből és fordítá
saiból ad ki 122 oldalas kötetet, melyet a békéscsabai
„Körösvidék“ nyomdája Ízlésesen állított ki. Ára
20.000 K. Akik a szerzőt, a történettudomány meste
rét ismerik, néhány év óta meglepetéssel látták, mint
írja a verseket, fejlődik határozottan formában, hi
szen tartalom volt bőven, ami a niagymüveltségü,
hazájának múltja, jelene és jövője iránt egyaránt
érdeklődő szerzőt érdekelte. A formai k4szség a gya
korlattal jött meg. Lapunk hasábjain nem egy verse
látott napvilágot, s hogy most ez a kötet megjelent,
nem csupán a költő nyilvánosság keresése, hanem
egy nemes cél is teremtette az alkalmat. A fasori ev.
főgimn. hősi halottainak emléktáblájára szánta szerző
a gimnáziumban eladandó összes példányok teljes
árát, a felülfizetéseket s esetleges jövedelmet. Ez
önzetlen cselekedetével felhívja az iskola vezetősége
és tanítványai figyelmét a nemes emlékezés másuk
már meglevő jelére. Előszava e hősi halottakhoz szól
(szám szerint 44-et sorol fel — alig hinnék, ne len
nének többet!) — azután .sorakoznak eredeti versei,
ezek az „öregedő“ poétának, ki 60 éves korában
kezdett verselni, természetszeretetét, főleg az őszi
képeinek hangulatát s igy az elmúlást rajzolják, de
mindenütt hazánk sorsára utalnak, reményt is
gyújtva csüggedt kebelekben. A megszállt területek
(Eperjes főleg), ifjúkora színhelye meleg hangokat
találnak lantján, de leggyöngéidebb szerető s meg
értő hitveséhez szóló költeményeinek hangja. A tu
dós, érett férfi humora lengi át nem egy versét. A
kötet másik fele műfordításait hozza számos német
(pl. Goethe, Schiller, Rückert, Meyer-sorozat, Mörike,
Uhland, Heine, Lenau) mellett francia, angol, ame
rikai s olasz költők megszólaltatása sejteti szerző
sokoldalúságát. Hogy milyenek a fordítások, utalok
néhány ismertre: Goethe Mignonja, Vadrózsája összehasonlithatlanul hivebb és szebb, mint Dóczi fordí
tása; a többit — ítélje meg az olvasó. — Melegen
ajánljuk e kedves könyvet nemcsak a szerző szemé
lyére, hanem a nemes célra való tekintettel is. —
Kapható e könyv Kókai Lajos, Singer és Wolfner
könyvkereskedésében, az ev. főgimn. igazgatóságá
ban és a szerzőnél.
Dr. Böhm Dezső.
•
»09090
9060«« »•#***
Pályázati hirdetmény. Október 31-én ott voltam a
Kálvin-téri templomban és kénytelen voltam megállapí
tani, hogy a lutheránusok annyiféleképen éneklik Luther
énekét, az „Erős várunk“-at, ahányan vannak. Miután
utánajártam a dolognak és megtudtam, hogy vagy 19-féle
szöveg, ületve fordítás forog közkézen, de mert ezek
egyike sem fejezi ki az eredetinek sem gondolatát, sem
az erejét, ezennel felajánlok kettőszázezer koronát a leg
jobb fordítás jutalmazására. A jeligés levéllel beküldött
fordításokat az „Evangélikusok Lapja“ szerkesztősége el
fogja juttatni hozzám. Én pedig a jutalomdijat annak fo-.
gom kiadni, akinek fordítását a püspök urak által felkért
bírálóbizottság a legjobbnak fogja minősíteni. A fordítá
sokat beérkezésük sorrendjében az „Evangélikusok Lapja“
közölni fogja és kérni fogja olvasóinak véleményét is. A
fordítások beküldésének határideje 1925. április 11-ike (a
husvét előtti szombat). Anonimusz.
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vetség országos választmánya. Ennek legfonto
sabb feladata a lap szerkesztésének és kiadásá
nak vajúdó ügye lett volna. 21-re azért lett össze
hiva, mert a Luther-Szö vétség elnöksége különös
•>ulyt kívánt helyezni arra, hogy a helyzet szaná
lásába bevonassanak egyházkerületeink elnökei
is, mint akiknek támogatása nélkül természetesen
Az ^Evangélikusok Lapja“ válsággal kezdte az Evangélikusok Lapja Ugye alig intézhető el a
m ujesztendőt. Ez a válság neon uj keletű. A békesség és megértés, de a siker jegyéiben is.
Luther-Szö vétség múlt évi közgyűlésén kezdő
A 2l-iki elnöki értekezlet, azonban elmaradt,
dött, amikor az Evangélikusok Lapjáról szóló ami maga után vonta, az elnökség indokolt jó 
rendes évi jelentés kapcsán, váratlanul és min szándéka következményeként, az országos vá
den előzetes megbeszélés nélkül, a lap szerkeszté lasztmányi gyűlés elm aradását, illetve egy olyan
sével és kiadásával kapcsolatosan tett indít
illőpontra, való összehívását, amikor a választmá
ványra és meggondolásokra válaszként elhangzott nyi tagok lehetőleg teljes számban megjelenhet
a szerkesztő kicserélésére vonatkozó, ellenvéle nek és egyházkerületeink elnökei is ráérnek fog
mény nélkül m aradt s igv határozattá lett ja 
lalkozni a lap dolgával, de a Luther-Szövetséget
vaslat. '
érdeklő egyéb ügyekkel is.
Indokolt volt-« tMZtán a szerko-ztü váraikra
Hogy ez,va legalább általam nagyon várt al
kicserélésével elintézni a lap kiadása és *z<*rkefz- kalom mikor fog bekövetkezni, nem az Ev. Lapok
réec körül szerzet t tapasztalatokat is» a Lappal egy szerkesztőjétől függ. Azt azonban érzem, hogy
vidéki helyre. Győrtől is elég messze eső faluba előfizetőinket lap nélkül tovább nem hagyhatjuk.
menni, annak az eldöntése nem mám tartozik. I>
Ezért, engedve a Luther-Szővétség érd. elnöksége
másra tartozik annak az eldöntése is. hogy azon rábeszélésének, vállalva természetesen a további
9 hónap alatt, — mely a lap meg- és fen tartása felelősséget, az Evangélikusok Lapja megjelente
érdekében folytatott példátlan és keserves, per téséről újból gondoskodom és feladataimat, tehet
sze a legtöbb olvasó előtt ismeretlen, közködés ségemhez kénest, igyekszem megoldani.
volt — nrilyen és mennyi érdeme volt aJulirt szer
Programot azonban nem adhatok, ha csak
kesztőnek. akinek meggondolt javaslataiból mind nem jelentem ki újból, hogy az Ev. Lapjának első
össze egyet honoráltak azt, nmlvben a felmenté é-s legfőbb feladata az azon Krisztusra, az azon
sét kéri arra .az esetre, ha a kiadás és szerkesztés evangéliómra való ráébresztés. melynek testet
lehetetlen helyzetén a Szövetségnek nincs módja- kell öltenie, melvnek meg kell valósulnia egyhá
ban változtatni. Lehet arról is beszélni, hogy he zunk társadalmában, azokban a különböző réte
lyes volt-e a közgvüléaen történtek után tovább gekben, melyek együttvéve alkotják gerincét a n 
vinnem a szerkesztőség terhét é*s a kiadás ke nak az egyházunkat irányító eszköznek, melvnek
resztjét munkatársak nélkül, de annál több meg amilyen sürgősen, éppolv megfontoltan ' kell uj
nem értés közt azok részéről, akiknek feladata utakat törnie céljaink felé*, ha azt akarja, hogy
talán mégis csak az volna, hogy ha már any aggd ebben a róm. katholicizmus által tüzzcJ-vassal
nem is látnak el. ha egyházunk középosztálya szá szorgalmazott, klerikális túl lengéstől vezetett, ma
mára nincs is mondanivalójuk, legalább támogas g át honmentőnek tartott és a Habsburgok restausanak a lapterjesztésben.
rációs gondolatával fütött Krisztus nélkül dol
Az igazság az. liogv látva a közgyűlés hatá gozó végletben egyfelől, a pénz ördögétől meg
rozata. nyomán fakadt konstemációt. kötelessóg- szállt. magasabb erkölcsi értékeket nem ismerő,
-zerfien — bár megvallom, kedvetlenül — vittem de magát egyedül üdvözítő szociáldemokráciának
tovább a hálátlan szerei vet. Az uj év nem tisztázta kinevezett társadalomátalakitásra hivatott tekin
télynélküli destrukcióban másfelől neesak mentse,
a helyzetet. Sőt súlyosabbá tette azzal, hogy Né
meth Károly, a megválasztott szerkesztő a meg ami menthető, hanem megtartsa, amire vállalko
zott, amire ki lett választva, ami hivatása: — az
bízatást nem vállalta.
.Tannál* hó 21-re volt összehiva a Luther-Szö Isten országa akarása és építése!
Matasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak
a te igazságodban és teljes szívvel féljem nevedet.
86. Zsoltár, 11 vers.

Olvasóinkhoz!
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Nem tudom, hogy ki fogja utánam vállalni a
Luther-Szövetség célkitűzéseinek a sajtó utján
való szolgálatát, de bárki legyen is, neki akarnia
kell az evangélikus egyházhoz tartozóknak olyan
megszervezését, mely befelé igyekszik azért elsi
mítani az ellentéteket, ha másként nem lehet, hát
a fekélyek felfakasztásával is, hogy kifelé erőt; je
lentsen a lélekben való egység. Akarnia kell azon
egyének megtalálását és munkába állítását, akik
előítéletektől mentesen, férfias, acélos elhatározá
sokkal eltakarítják a romboló kor által egyhá
zunk templomából lemállasztott romokat és sze
mébe néznek azoknak az akamokoknak, akiket
megmételyeztek a materialisztikus világnézetek
jelszavai, amelyek ellenetömek mindazoknak,
akik érzik az egyházzal szemben fennálló,, meg
alkuvást. nem ismerő kötelességeiket és érzik a fe
lelősséget az Istennel szemben. Akarnia kell az
Öntudatos, hagyományainknak megfelelő és a
gondviselő Isten által ránkbizott, emberiséget ja
vító és a kereszt egyedül üdvözítő erejéhez vezető
és mégis nemzeti egyházpolitika diadalát, mely
hez, mivel nemzetiségi kérdéseken vezet át, bölcs
mérsékletét és megértést, de mert a klerikálizmus
és liberálizmus szcillái és karibdiszei között ha
lad, tiszta látást és kemény elhatározásokat kö
vetel. Akarnia kell egy olyan mindenre kiterjesz
kedő és nem kapkodó missziói tevékenységet,
mely a még meg nem születettnél kezdődik, a ki
csinyeinket is észreveszi, az Özvegyekkel és ár
vákkal megérezteti, hogy Isten minden evangé
likuson át őrzi őket. Helyes iskolapolitikát fog
követelni,, gondos és szeretetteljes munkát az egy
ház veteményes kertjében, a népiskolától a t.heol.
fakultásig és az egyetemen tanuló ifjúságig, azért
is, mert a kultuszminiszter költségvetése immáron
számokkal is bizonyította, hogy ebben az ország
ban csak a Regnum Mariánumra van pénz. Akar
nia kell egy ev. szociális-missziói programot,
melynek tüzében összeomlik az a népjóléti kon
cert. melyben a primhegedüt, ezeréves jogon, a
katholikus magyar önmagának követeli. Vagy lm
már nincs módunkban — mert elkéstünk vele —
megakadályozni, hogy nemzeti létünk megmen
tése, megtartása és ujbólépitése zenei produkció
legyen, akarnia kell,, hogy basszus szólamát, mely
a primhegedü számára megadja az ütemet, mi ke
zeljük, de mint az evangéliomi keresztyénség fa
natikusai. Akarnia kell. hogy tanitóink és taná
raink ne elégedjenek meg a nemzet napszámosai
nak dicsőségével, hanem hogy Krisztusra vezető
paidagoguszok legyenek, mesterei az ismeretköz
lés technikájának és művészei a nevelésnek,
akikért irigyelnek a körülöttünk élők. Akarnia
kell. hogy paniaink násztorok lehessenek és le
gyenek: s ne béresekként kezeltessenek, akik fél
nek a nannak alkonyától azért, mert ott a gond
fogadja őket és a szegénység. Persze akarnia keik
hogy ezek a papok gyönyörűséges keresztet lás
sanak a vállalt hivatalban.., minél többet azért ta
nuljanak. hogy annál többet nyújthassanak. Meg
lássák rajtuk, hogy ők olyan kincskeresők, akik
az oltár mellől indulnak el és csak oda térnek
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vissza, mint olyanok, akik tudják, hogy aki az
oltár körül foglalatoskodik, az az oltárból feltét
lenül meg is él.
Az a program, melyet a XI. évfolyamába- llepő
Evangélikusok Lapja követni fog, csak ezen ke
retek közt mozoghat. Hogy a részletkérdéseket
miként és mely eszközökkel fogja szolgálni az
utód, az az ő lelkiismeretének és kötelességtudá
sának,. a benne élő Krisztusnak lesz a dolga, Ad
dig az Evangélikusok Lapja ezzel a programmal
kezdi meg, a Luther-Szövetség további rendelke
zéséig, az 1925. esztendőben reáváró munkát és
abban a hitben, hogy ennek a munkának lesz meg
értő olvasóközönsége és lesz támogató munkatár
sa. Előbbiek vegyék szívesen tudomásul, hogy
ezentúl lapunk minden szerdán fog megjelenni,
hogy vasárnapra már rendeltetési helyén lehes
sen. Utóbbiakat kérem, hogy közölni valóikat
úgy irányítsák, hogy lég-később péntek délig szer
kesztőségeinkbe eljussanak. És ha a, lelkész és ta
nító urak, saját jól felfogott érdekükben is, la
punk kézbesítését és továbbadását vállal iák. mert
a lelki gondozásnak ezen eszközét is kellően meg
értik és méltányol iák az Evangélikusok Lania
erőssége lesz a mi egyházunknak, az. amelynek
dr. Raffav Sándor bánva kerületi püsnök látni és
tudni szeretné, aki az előtte uiév n an ián tisztelgő'
kerületi Luther-Szövetség előtt kifejtette az ev.
sajtó feladatát és aki bölcs és Öntudatos szavait
-izzat tette sídvossá. hogy a maga részéről 10 mil
liót. adott az Evangélikusok Lapja fentartására és
céljai szolga latára.
Válságos időben a válságnélküli jövő szá
mára. evangéliomi egyházunk érdekében, a Lu
ther-Szövetség munkatervéhez hűen, fogadja fenti
sorokat az Ev. Lapja minden olvasója. — Békes
ség nekünk, velünk és köztünk!
Dr. K irchknopf G usztáv.

Emlékezés a régi Deák-téri iskoláról*)
írta: Poher Bexheft Lilly.
Paris, 1925 január 7.
A place du Palais Bourbon lovasszoborszerü me
revségben álló gardes républicains-jei előtt zajtalan
automobilok fordulnak be a Palais de la Présidencc
köd ülte fasora felé.
*) Poher Bexheft Lilly úrnő ezt a. megemiékdzesí
abból az alkalomból irta, hosrv őt is utolérte a Mikolik
Kálmán, ötvenéves tanári jubileumára való meghívása- 3
régi tisztelőknek és tanítványoknak. Nagy örömmel
adunk helyt e megemlékezésnek, de azzal a megjegyzés
sel, hogy Mikolik Kálmán ünneplésére még visszakérünkNagyon sajnáljuk, hogy e .számunkból az ünnepelne
méltatása kimaradt, de pótolni fogjuk a kővetkező szam
bán. Addig is helyt adunk Mikolik Kálmán igazgató m
kővetkező .nyilatkozatának:
,
Minden 'hittestvéremnek, aki a volt tanítványaim
által rendezett örömünnepemen sürgönyben, levélben
vagy személyes megjelenése által megtisztelt, ezúton
mondok őszinte hálás köszönetét..
Mikolik Kalman.
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Paul Painlevá, a képviselöház elnöke ad fényes
'»oirée-t, s a báü ruhák, az egyenruhák, a rendjele*
urak tarka tömege élén a háziúr és botra támaszkodó
nővére nyújtanak kezet a meghívottak elé.
Történelmi hirességü óriás goi telinek l»oritják a
termek falait, a fehér ajtók dús aranyozása a legpazarabb fejedelmi palotákra emlékeztet, a az egyik
monumentális kandalló előtt Chautemps belügymi
niszter beráteágos beszélgetésije mélyed! Chérou volt
földművelésügyi miniszterrel, aki pedig az elmúlt
bloc national legerősebben tám adott államférlia volt
a jelenleg uralkodó cartel flea ganchrs emberei n
stéről . . .
És a ragyogó jelen idegen pompája mögött el
múlt idők otthonias képei vetődnek fel lelki szemeim
előtt
Mikor először hullottam beszélni a francia köz
társaság alkotm ányos intézményeiről a Deák-téri
protestáns iskolában, a negyedik polgári leányosz
tály akkori alkotmánytan tanára. Mikötik Kálmán.
a mai ünrepelt jubiláns — ajkairól.
Micsoda fesztilt érdeklődéssel hallgattuk szavait
a különböző politikai államformák kialakulá-áról a
különböző európai államokban. És mennyire érdekéh
az az ismeretlen rendszer, mely oly igen különböző
nek látszott az osztrák-ma gyár monarchia megdönt
hetetlenül álló évszázados tradíciókra épült kompli
kált organizációjától.
Most pedig — tizennégy éve vagyok francia ál
lampolgár, és hat éven keresztül, a háború é* a revoluciók ideje alatt egyetlen magyar szót sem hallot
tam. egyetlen magyar levelet sem kaptam meg.
mintha valamely a földtől elszakadt távoli planétára
vetődtem volna — mo*t úgy érzem, hogy' az «niberiség fejlődésének hullámai csak ít külső formákban
változnak. A lényeg, az ember mindig, mindenütt és
mindenkor ugyanaz.
De az emberi lélek formálása bármily ineswzeható feladat, mégis a gyermekévek idején, az iskola
han történik. És ha elfogulatlan szemmel visszanézek
a múltba, ennek a magyar evangélikus iskolának
erősen kifejezett jellemnevelő behatása alatt állok
ma w, és örömmel teszek tanulságot arról, hogy mai
ünnepelt igazgatónk a fogékony gyermeki IHkiismrret fejlesztésének legkiválóbb pedagógusa volt. Derék
é9 becsületes, magyaT gondolkozásu leány generációt,
nevelt a jövőnek, azoknak a sötét időknek, melyek
nek a m egpróbáltatásait csak ilyen erőssé edzett lé
lekkel lehetett legyőzni és elviselni.
Van-e szebb elégtétel az élet alkonyán az ilyen
megnyugtató visszatekintésnél ered mén yeklx*n gaz
dag, és morális értékekben megbecsülhetetlenül tar
talmas, emelt fővel befutott életpályára?
Az elmúlt idők gyors tovatünésénok lágy, elmo
sódó melankóliája egy ennél is távolabb képet, idéz
elém.
ö t éves koromban indultam ol először a Deáktéri iskola félelmes, monumentális épülete felé, mely
oly ijesztően komolynak és ünnepélyesnek látszott
Andrássy-uti kertünkben hó-ember építéshez szokott
gyermeki szemeim előtt. És Tomassek Ilona felejthe
tetlen jóságai szavai tudták csak eloszlatni azt a nagy
félelmet és bizalmatlanságot, .amit ez az ismeretlen
szörnyeteg, az iskola ébresztett fel a minden uj be
nyomásra oly érzékenyen reagáló gyermek lelkében.
De a második iskolaév kezdetén ért a második
r.agy megpróbáltatás. Férfitanitót kaptunk — s ez a
férfítanitó akkor, előbb a második, majd a harmadik
osztályban. Mikolik Kálmán volt.
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Abban az időben nagyon tragikusan fogtam fel
az életet, s a ,,kötelesség“ szónak előttem halálosan
komoly értelme volt.
Amily vadul szerettem játszani és verekedni a
fiukkal, fára mászni, és versenyt futni az omnibusz
szál az utcán: ami rettentően illetlen és tilos dolog.
ép olyan erősen weg voltam győződve róla, hogy
minden korrekt tanulónak mozdulatlan merevségben
kell ülnie az iskolában a lecke alatt. És pláne ott,
ahol nem anyáskodó gyenge nők, hanem félelmes és
komoly férfiak tartanak nekünk előadást.
Az első pad sarkán ültem, és sohasem néztem
hátra, sohasem beszéltem, ha nem kérdeztek, és inkább
.neglialtain volna, semhogy az akkori havonként ki
(*ztott ,.kis k ö n y v iek b en magaviseletből vagy figye
lemből ne kapjak ,.kitünö“-t.
És ekkor történt a csodálatos, megfoghatatlan
dolog, hogy ez a gentlemanlike viselkedés nem tet
szett a tanár urnák. És a tanár ur azt mondta nekem
az egész osztály előtt, hogy fababa vagyok.
Ez volt életemben illúzióimnak első nagy össze
omlása.
llá t most hol van az igazság?
Sokáig kutattam a sötétben, inig végre felderon
gett előttem a világosság. És megtanultam keserves
csalódás után, hogy a m agatartás merevsége még nem
az emberi tökéletesség. Hogy hajlékony elme és uj
•'•rzések számára tanulékony s z ív kell az életben,
hogy’ a szellemi tevékenységben felvetődő súrlódások
köszörülése szükséges a továbbfejlődéshez, és nem a
merevség negatív ereje, hanem az akcióképesség he
lyes utraterelésének pozitív erényei azok, amiket az
Iskola viliigában termel ki az emberi civilizáció.
Mikolik Kálmán nélkül fababn maradtam volna
egész életemben.
És ma, csaknem egy’ emberöltő múltán, íneszp z c , másnyelvü orgvzálwJl
de rendületlenül magyar
létekből küldöm haza a jubiláns igazgató dicsőségére
szívből fakadó köszönő és köszöntő soraimat,
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f) Egyetemes tanügyi bizottság.
26.

§.

Az egyetemes közgyűlés, mint legfelső egyházi
hatóság, az egyotemes egyház összes iskolái felett
való felügyelet é-s általában az egyház nevelési é-»
oktatási ügyeinek vezetése, intézése és tökéletesítése,
valamint a főiskolák megvizsgálása céljából egyete
mes tanügyi bizottságot alakit és egyetemes egyházi
tanfelügyelőt választ.
28. §.
Az egyetemes tanügyi bizottság tagjainak száma
az elnökön, az egyetemes tanfelügyelőn és az ogyházkerületi tanfelügyelőkön kívül legalább 10, de leg
feljebb 15, úgyhogy a bizottságban minden egyházkerület legalább 2, az elemi népiskolai tanítók leg
alább 1, a polg. isk. tanító s tanárnő képzőintézetek,
középfokú és szakisk. tanárai legalább, a főiskolák
tanárai legalább 1—1 taggal képviselve legyenek.
A bizottság elnökét s tagjait az egyetemes köz
gyűlés 0 éivrc választja, úgy hogy a bizottság 3 éven
ként felében megújítandó.
29. ■§.
Az egyetemes tanügyi bizottság hatáskörét éi
ügyrendjét az egyetemes közgyűlés állapítja meg.
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g) Felekezeti jelleg megváltoztatása.
30. §.
Valamely evangélikus nevelő- és tanintézet fele
kezeti jellegének megváltoztatásához (államosítás
vagy községesités) a felettes és legfelsőbb egyházi
hatóságnak hozzájárulása szükséges. Ilyen esetben a
fenntartó testület a nevelő- és tanintézetek átvevő
hatósággal az egyetemes közgyűlés által megállapí
tott utasítások szerint és a felekezeti érdekek meg
óvásával szerződést köt, melyben az is kikötendő,
hogy az intézet fenntartására szolgáló tőkepénzeknek csak a kamata, az épületeknek, teleknek és egyéb
ingatlanoknak csak a haszonélveezte engedtetnek át
és csak addig, amíg azok a szerződésben kikötött
célra szolgálnak.
A szerződés csak az egyetemes közgyűlés jóvá
hagyásával válik jogerőssé,
h) Tanügyi rendszer, szolgálati pragmatika, tan
könyvek.

31- §■
Az evangélikus nevelő- és tanintézetek tanügyi
icndszerét (tanterv, rendtartás) úgyszintén az iskola
fenntartó testületeknek a tanító és tanári karhoz való
jogi viszonyát és a tanító és a tanári karnak a fenn
tartó testületek körében való jogi helyzetét (szolgá
lati pragmatika) az egyházkerületek meghallgatásá
val az egyetemes közgyűlés állapítja meg.
32. §.
Az ev. nevelő- és tanintézetek vezetői az illeté
kes felsőbb egyházi hatóságnak (13. §.) az intézet
életéről és munkásságáról minden isk. év végén rész
letes jelentést tesznek.
33. §.
Evangélikus nevelő- és tanintézetekben csak az
egyetemes közgyűlés által engedélyezett, vagy tudo
másul vett tankönyvek használhatók.
A nem evangélikus tanintézetekben az evangé
likus tanulók csak olyan vallástani tankönyveket
használhatnak, melyeket az egyetemes közgyűlés en
gedélyezett. Az engedélyezés jogát az egyetemes köz
gyűlés az egyetemes tanügyi bizottság utján gyako
rolja.
A tankönyvek használatának ellenőrzése első
sorban a dékánoknak, illetőleg az egyházker. tanfel
ügyelőknek és az egyetemes tanfelügyelőnek a fel
adata, kik a tapasztalt szabálytalanságokról az ille
tékes tanügyi bizottság utján a felettes hatóságnak
jelentést tesznek.
i) A tanerőkről.
34. §.
Az elemi népiskolai tanító abban az egyházköz
ségben és egyházmegyében, amelyben működnek az
iskolabizottsági (iskolaszéki) s közép-, fő- és szak
iskolai tanácselnöki s az egyházközségi és egyházmegyei felügyelői tiszten kiviil — polgári-, közép-,
szak- és főiskolai tanárok pedig abban az egyházközségben, egyházmegyében és egyházkerületben,
melyben működnek az iskolatanácsi elnöki, az egy
házközségi, egyházmegyei és egyházkerületi fel
ügyelői tiszten kívül mindazon tisztségre megválaszthatók, melyek ezen törvények szerint a világi egy
háztagoknak vannak fenntartva.
Az elemi népiskolai tanítók más egyházközség
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ben és más egyházmegyében, a polg. közép-, szak- és
főiskolai tanárok pedig más egyházközségben, egy
házmegyében és egyházkerületben iskolai bizottsági,
iskolatancsi elnökökké, egyházközségi, egyházmegyei,
illetve egyházkerületi felügyelőkké is megválaszthatóic.
'
g
35. §.
A tanerők az illetékes egyházi hatóságok és tör
vényszékek védelme alatt állnak, de egyúttal azok
felügyelete, illetve megítélése alá is tartoznak, s mint
minden más egyházi tisztviselő, hivatalos cselekede
teikért és mulasztásaikért a hatóságoknak és tör
vényszékeknek felelősséggel tartoznak. .
j) Tanerők választása.
36. §.
Evangélikus tan- és nevelőintézetekben a tan
erők alkalmazása rendszerint választás utján történik.
A választási eljárás és a választás előkészítésének
módját az egyetemes közgyűlés állapítja meg.
37. §.
Rendes tanerőkul, az illető tanítói, illetőleg ta
nári karok javaslatának meghallgatása után, — csak
olyan evangélikus vallásu, magyar honpolgárok vá
laszthatók meg, akik az előirt képesítéssel és meg
felelő helyettes tanitói, illetve tanári szolgálattal bír
nak és a magyar nyelvet szóban és írásban tökélete
sen bírják.
Megfelelő pályázók hiányában ideiglenesen, leg
feljebb egy évre, helyettes tanerőkul más protestáns
vallásu egyének is alkalmazhatók.
38. I
A tanerők csak evangélikus, vagy református
egyénnel léphetnek házasságra s kötelesek házassá
gukat egyházilag megáldatni, gyermekeiket az evang.
vallásban nevelni, református egyénnek való házasság'
esetén pedig gyermekeiknek az evangélikus egyház
hoz való tartozandóságát törvényes módon bizto
sítani.
Aki ezen rendelkezés ellen vét, az állásáról le;
mondottnak vétetik s állásából a legközelebbi egyház,
felsőbb hatóság által, fegyelmi eljárás mellőzésével,
elbocsátandó.
Nős, illetve férjes tanerők csak abban az esetbea
alkalmazhatók, ha az előbbiekben foglalt rendelkezé
seknek megfelelnek.
39. §.
A tanerőket, ha erről valamely szerződés más
kép nem intézkedik, az illető intézet fenntartó testü
leté vagy testületéi választják.
A két, vagy több egyházi hatóság-, az egyházi
és világi hatóságok-, az egyházi hatóságok és jogi
személyek, esetleg évi járulékkal az intézet fenntar
tásához hozzájáruló személyek, vagy családok által
közösen, egyesült erővel fenntartott nevelő- és tan
intézetek tanerőinek választása az intézet a kor
mányzó testületének (pártfogóságáuakl hatásköréb''
tartozik. (L. 11. §.)
A fenntartási államsegélyt élvező iskoláknál a
kormánnyal kötött szerződésben megnevezett tanszé
kekre a tanárokat a fenntartó testület előterjeszté
sére a vallás- és közoktatásügyi .miniszter nevezi ki.
(Folytatjuk.) ;
.
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Aki adott

A Budapesti Iparosképző Protestáns-Egylet k-t
rácsonyfa ünnepélyére hívtam fel a nélkülözésekben
elő tanítványaim Ügyeimét. ígérni nőm Ígérhettem
>önkinek sem. Pedig ott voltak előttem a sápadt
gyermek-arcok. RuM tálán szennyes testük, b'^sot*
tekintetük lázasan beszélt a szülői hajlékok nyomo
ráról (ősszel összeszedett falevél nyoszolyáról! ...)
De nem ígérhettem a Jézus nevében sem . . . hátha
még a karácsonyfát sem tudom megvásárolni. ..
Nincsen senki — vagy csak nagyon kevesen — akik
csak meg is hallgatnák a munkanélküli svgbni élő
tetavéreink nyomoráról szerzett tapasztalatokat. . .
Hát csak felhívom tanítványaim ügyeimét: Jöjjetek
el az Alföldi-utcába, szeretném, ha a szegény édes
anyáknak tudnék juttatni egy kis barchetet, a sze
gény fiuknak egy-egy cipőt, a kislányoknak 1—1 mé
ter fianellt, vágj* vásznat, az éhező gyermekeknek
pedig egy kis csomagot, süteménnyel, dióval és almá
val, hogy karácsony szent estéjén tudjon minden
testvérünk a szeretetre emlékezni és a sok keserűsé*
mellett lássa meg, hogy Jézus róla is akar gondos
kodni. És parancsol mindnyájunknak, hogy a szgényröl meg ne feledkezzünk. Embertestvérünknek
is arra van leginkább szüksége, amit mi a legjobban
szeretünk. Azt adjuk oda!
A kis Markoviéi, (IV., Semnielveisz-u. 8, Idi l >
kinek özvegy édesanyja mosónő és 5 (öt!) gyerme
ket nevel, izeg-mozog egy ideig helyén, majd kipirultan kezével a zsebében, jön kifelé és szól: kérem én
a keresztanyámtól kaptam egy mandarint, ez sokkal
♦kiesebb a narancsnál, ezt szívesen odaadom egy sze
gény gyermeknek. . . £s én csak néztem a nmgyo*
nagy cipőt, a borzas hajat ée láttam a meleg szivet. ..
♦s az édes mandarin vitte tovább a szeretetet. ..
Aki hajtott

Mivel a szegénységről van szó, megemlítem,
bogy egyik jövendő lekésztársam, aki még csak Vili.
gimnazista Budapest környékéről, mintegy 0 kmnyi
távolságról jár fasori iskolánkba — gyalogosan.
Pedig mindig villamos mellett jön. Gyalogosan meg\
haza is. Amit tud keresni, (nyáron boltiszolga, bélen
néha tanítványtól) az a család fentartására és a
beteg özvegy édesanya orvosságára szükséges. Isme
rém a családot. Ismerem vaaimcnnyiüknek ev. egy
házunkhoz példát ritkító hűséges ragaszkodását éőszinte buzgóságát, meg Krisztus szeretőiét. Megkér
tern a Mária Dorottya^Egyenüktünk egyik elnöknüjét, ha van szive, segítsen, ruhára van sztiks g. Szólt,
küldhetem a fiút. Telefonáltam a Főgimnáziumba s •:
jó Daniélisz bácsi továbbította az üzenetet s az is
kolai előadás után. mit sem sejtve fölballagott a
Várba, ahol a lelkész ünnepélyes szavakkal át akart t
adni a 800.00ft (nyolcszázezer) koronáért vájárok
3 méter sötétkék szövetet. A tiú c- ik nézte a szö
vetet, csavargatta a fejét és szólt kemény hangon,
hogy félreértés lehet a dologban, mert ő nem kért
semmit, nincs ig szüksége semmire, adják inkább <
szép szövetet egy szegényebb fiúnak. Bizonyosa::
lesz, aki jobban rászorul. . . Es elhagyta a lekészi hi
vatalt. A lelkész, nem ismerve a családot és fiút, he
lyesnek találta eljárását s másnap kérdést intézett
hozzám ez ügyben s amikor arra gondolt, hogy a
szövet minősége nem elégi tette talán ki, megmutatta
azt. Néztem, néztem, nem a szövetet, valami mást —
messzebbre, mélyebbre láttam és csavargattam én is
a fejemet és gondoltam Anyaszentegyházunk, társa
dalmi életünk ujjáépitőire . ..
Szvchovszky Gyula.

EGYHÁZI ÉLET.
Diákakció!
A legnagyobb nélkülözés, a legnagyobb kitartás, a
legtragikusabb sors, lemondás az irjuság Örömeiről, —
ez az osztályrésze a mai egyetemi ifjúságnak. Hideg
szoba és könyvtelenség s a nélkülözés eddigi ezer gondja
mo6t megsokszorozódott, most a szanálás ajándékaként
egy olyan terhet raklak ezekre az úgyis roskadozó vál
takra, melyet elbírni segítség nélkül képtelen. Másfél
millió korona tandijat keüett űzetni a beiratkozáskor s
ugyaniy magasak — már az aranyparitáson felül álla
nak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak Is. Az állam az
eddigi szokástól eltérően, egy fillérrel sem támogatja a
nensákat, megszűntek az eddigi measasegélyek, kiapadt
minden forrás, mi eddig támaszul és segítségül szolgált
azoknak, kik erre rászorultak; Ilyen körülmények közi
a hallgatóság negyedrésze legalább a legborzasztóbb nu
merus clausus miatt kénytelen lesz tanulmányait abbaHagyni, esetleg befizetett tandiját is elveszti, mert nem
tudja fizetni a magas laboratóriumi, mensai dijakat,
mert neui tud a hét kilométerre levő >asadi Horthykollégiumbó! bejárni a magas villamosbérlet-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 é6 öntudatos evangé
likus társadalmunk legyen, segítsük meg ezt az Ígéretes
jövőt a ntahan, segítsük meg abban a bitben, 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 kiűzetésével — sok-sok diák válláról vesz
majd le súlyos keresetet.
Szives adományok az Országos Luther Szövetség el
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztáros, Egye
sült Budapesti Föv. Takarékpénztár utján.
Báró KAAS ALBERT,
az Orsz- Luther Szöv. elnöke
Diák akcióra újabban adakoztak: özv. Góby Lajoane
tßiulapcst» 20.000, Ehtchléger Elemér (Nagykanizsa)
25.000, Bíthr István (Budapest) 20.000, Futász «.János
(Pécs) 200.000, Sclmk'ker Imréné 100.000, Beranek Elekné (Budapest) 25.000, I/i*lbaeh Keresztéi}' (Nagyatád»
200.000, Simon Aranka (Miskolc) 50.000, Stol] Ernő
(Nyíregyháza)
100.000, Németh Gyula (Szekszárdi
50.000, Ev. lelkészi hivatal 5W.OOO, Kaas Albert .báró
(Budapest) 1 millió korona. — Legyen Wen áldása az
1adományokon és adományozókon.

Protestáns Diákmenza!
1924. januárjában alakult meg a protestáns diáit
menza, mely a népjóléti és vallásügyi minisztérium támo
gátasával éhező prot. egyetemi hallgatóink számára te
ritett fehér asztalt. A mozgalom élén gróf Ráday Gedeonné, nagyasszonyainknak ezen legklválóbbja tévé
kenykedik. Heroikus munkáját siker jutalmazta, ameny
nyiben másfélszáz diákunknak igen tápláló ételt tudott
nyújtani, különbet, mint a többi diákmenza. Mindezért
néhány ezer koronát űzet a diák. Református testvéreink
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szinte lángoló lelkesedéssel karolták lel az ügyet. Az ál
talunk ismételten közölt adományozók névsora ezt iga
zolja. Igaz, hogy nekik könnyebb. Náluk természetesebb.
Az ő területi veszteségeik, ha súlyosak is, de nem oly
érzékenyek, mint a mieink, ök érzik is, tudják is ezt,
mert nem az ev. adományozók számaránya szerint segé
lyezik a mi ev. Újainkat, hanem a szükség és az arravalóság szerint. Ez a testvéri szolgálat minket fokozot
tan arra kényszeritsen, hogy erőinken felül is siessünk a
diákmenza segítségére. Olyan lesz a jövőnk, mint amenynyi áldozatot tudunk és akarunk hozni ifjúságunkért.
Kérjük mieinktől ennek a megértését. Az adományok
küldessenek dr. Raffay Sándorné Öméltósága címére,
Budapest, Deák-tér 4.
A Váci Lutherszövetség f. hó 11-én este szeretetvén
elégséggel egybekötött jól látogatott vallásos estélyt tar
tott, melyen — a váci egyházközség felkérésére — al
kalmi előadást lapunk főszerkesztője tartott. A váci
Lutherszövetség elhatározta, hogy restaurálja munkater
vét, melyet következetes akarásokkal meg is fog való
sítani. Mindenekelőtt rendszeresíti a családias összejöve
teleket, melyeken előreláthatólag- más vallásuak is szíve
sen fognak résztvenni, hogy segítsenek menteni a Krisz
tusnak evangéliomi üg yét, építve Isten országát és eny
hítve azokat- a sebeket, melyeket hazánk testén a tria
noni bírák ütöttek, akik közt nem volt keresztyén! . . .
Diadalmaskodjék Vácott is a Krisztus ügye! . . .
A Budapest-Deáktéri Lutherszövetség Leányegylete
január 9-ike óta minden pénteken délután 6 órakor a
polgári iskola dísztermében vallásos estélyeket tartót1.
Ének és bibliamagyarázat (Korim, Podmaniczky báró é*
Broschko G. A. esperes tartották eddig) a keret. Soro
zatos előadásokat tartott dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész
..Női sors és női feladatok a kev. egyház történetében^
címen. Folyton fokozódó érdeklődés bizonyította, hogy
egy leányegylet csendesen és zajtalanul miként léphet az
érdeklődés homlokterébe és mivel táplálhatja a sziveket
a farsangban is úgy, hogy a léha és könnyű táncnál von
zóbb legyen a Krisztus körüli csoportosulás. A hallgató
ságnak minden egyes alkalommal művészi élvezetben is
volt része. Roth Annuska, Mikolik Lenke és Berts Mimi.
a m. kir. Operaház tagja ragyogtatták gyönyörű. Isten
által adott ritka művészetüket.
A Bányakerületi Lutherszövetség programjához ké
pest megkezdi vidéki körútját. Február 1. és 2-án Sze
ged rendez egy nagyszabású ev. kultnrestélvt, melyre a
központ részéről leutazott báró Kaas Albert elnök, Győry
Lóránd ny. miniszter, a kulturális szakosztály elnöke, dr.
Rásó Lajos alelnök és dr. Kirchknopf Gusztáv L. Sz.-i
igazgató. Lapunk jövő számában fogunk beszámolni a
történtekről.

sűiéhnerHunyadi János
term észetes keserű viz h atása f C I fi 1 IP O I h B t j l t l j * l l .
SpezlatHósok: foghúzás, logtömés, fogtisztit&s. Lapunk olva
sóinak */0 engedmény,
intézet nyitva : 9 órától 7-ig, va
sáé- és ünnepnap 9 órától 18-ig
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üj fejezet a külmissio történetében
A leipzigi misszió két buzgó lelkésze, Bauer és D.
Gufttmann, február hónapban vissztérnek. régen elhagyott
missiói őrhelyükre, Afrikának Anglia- jelenlegi fenbató
sága alatt álló, volt német gyarmatvidékre. Ez a (rövid
magja annak a kommünikének, amit a fentnevezett miszsziói egyesület, a világnak ludtul ad s olyan különösen
fontosnak tartjuk ezt az eseményt, hogy szükségesnek
tartjuk ezzel! kapcsolatban véleményünket nyilvánítani.
Azért- a sok munkáért, amit a misszionáriusok év
tizedeken át, végeztek barbár területeken, mit nyertek a
munkásokat kiküldő egyházak? Ma már tisztán látja s
tudja mindenki, hogy a misszió nyomán haladó christianizálás egyúttal azt is jelentette, hogy az uj vagy meg
dolgozott terület, mint gyarmat-állam határolhatott körül,
szervezhetett meg, amelynek kulturális fejlődésében, az
első fok a pap munkája és személye!, azután az orvos,
majd sorban a katonaság a az ágyú következett. Minden
lelkileg meghódított terület pedig csak egy-egy etappeállomássá ólakul: át, ahonnan továbbfejlődhetett az uj
hódítás.
Talán, ha csak ilyen beállítású szemszögből nézzütc
a kérdést, akikor tudjuk legjobban megérteni azt a bar
barizmust, amelyet a különböző nemzetek a legyőzött
nemzeteik misszionáriusaival szemben elkövettek ott a
meghódított s uj keresztyének szemeláttára. Most, úgy
látszik, egészséges ,s sokat jelentő uj fordulat előtt állunk
s talán olyan lesz az eredménye, amire nagy szüksé
günk is van. Talán a német munkaerő áldásait, ha két
ember tettei után is, de (többre fogja értékelni az angli
kán Anglia, mint az állítólagos huszita eselh államegy
ház ama félreismerhetetlenül gyanús tolakodását, amely
az egyesülést akarja, a kettő között megalapoznál. Talán
ez az esemény első lépés ahhoz, hogy a protestáns ger
mán népek egymásra találnak s a minden szociális utón
megoldhatatlan isok probléma egy ilyen összefogás ered
ményeként hamarabb lesz elintézhető.
■Mi úgy látjuk, hogy az angol missziónak ez a né
metektől való segélykérése egy vallási szempontból igen
fontos eseménysorozatnak első láncszemei, amely fejlődé
sében s kialakulásában sok áldást fog adni a protestan
tizmus összességének s egy.es részeíinek; ex a remény pe
dig különösen jólesően hat a szentév elején, amikor
máris láthatók erős túlkapások a túlsó oldalon s olyan
optimisztikus kijelentések hallhatóik, hogy nagy diadal
maik lesznek. A protestáns egyházaknak pedig elegendő
lesz, még néhány ilyen lehetetlennek látszó, de mégis
bekövetkezett uj szövetségkötés.

S zer k e sztő i üzenetek
Nyugtázás. Postatakarékpénztár utján előfizettek:
1924. jun. 18-án: özv. Jurenák Józsefné Budapo.1*
12.500 korona.
1924. aug. 13-án: Vitéz Raács Károly Székesfehérvár
100.000 korona.
1924. október 11-én: Ág. h. evang. leíkészi hivatal és
iskola Rákoskeresztúr 34.000 korona.
1924. okt. 13-án: Nagy Jenő öskü 17.000 korona.
1924. nov. 7-én: Wallentmy Irén és özv. Kuszka Jó
/.séfné Kiskőrös 34.000 korona.
1924. nov. 22-én: Doleschal Lajos főesperes Bénye
ó^.OOO korona.
1924. dec. 3-án; özv. Bihar Józsefné Fonyód 20.000,
ózv. Kovács Sándorné Budapest 34.000, Homola Rezső
Szeged 68.000 korona.
1924. dec. 4-én: Mehnert Emőné Budapest 36.000,
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Ctmka Lajos Budapest 17.000. Km ka MiháJy Budapest
17.000. dr. Deér Endre Budapest 68.000. Tiringer Zsipr
mond 17.000. Becker Ágoston Budapest 100.000, Lendl
Alajos Budapest 17.000, Elischer János Budapest 80.000,
Hoepfner Ouidó Budapest 50.000, Johnson Sisle lelkész
25.000. Molitorisz J. Ostffyasszonyfa. 20.000, dr. Raisz
Sándor Pécs 100.000, Baldauf Gusztáv Pécs 17.000. Ag.
h. evang. egyház gondnoki hivatala Szarvas 510.000.
ÍXaru Ktvánné 25.000, Zemann Zoltán Szeged 34.000.
Varga Sándor Vörösberóny 34.000, Evang. lelkészi hiva
tal Bakonyszentiáazló 34.000. Thomay J6zsof 17.000 ko
róna.
1021. dec. 5-én. Kulhnann László Budapest 60.000.
Lechnitzky Gyula Budapest 3-1.000. dr. Pajor Rezső Bu
dapest 17.000. Nagy Kálmán Gecse 34.000, Takács Ele.k
34.000. Lelbach Kerosztély Nagyatád 100.000, Ilankó
Márton Pécs 35.000, von der Lüké Oszkár .‘10.000. Spara»
Elek Szárazd 29.000, Huszágh Gyula Szécsény 68.000.
Déry István Tiszaskarád 100.000 korona.
1921. dec. 6-án: Dr. Degel Sándor Budapest 84.001»
Dérv Irma Budapest 17 000. özv. Ddutech J. Kálmánná
Budapest 50.000. dr. Oeury Jenöné Budapest 20.000.
Góbi Imréné 25.000, özv. Kanitz Gézáné Budapest lOO.Ofk),
Markoviéi József Budapest 50.000. Peterka Ferenc Bu
dapest 30.000. Sztik Gusztáv Frtsöpetény 17.000. Sseberémyi Zoltán Fót 119.000. Hoffmann Rezső Marton vásár
100.000. Péter Henrik Nagybörzsöny 34.000, Mezősi Ar
pád tanító Somogystil 136.000. Evang. lelkészi hivatal
Vadosfa 34.000.
1924. dec. 9-én. Barias Árpád Budapest 30.000. Janecz nővérek Budapest 4OJŰ0O. dr. Konkoly Elemér Bu
dapest 68.000. dr. PoJner Aladár Budapest Í7.000, Mestcrházv Ernő Nagygeresd 17.000, Kosselbaucr Károlj- Béla
Piliiívftrösvácr 34.000. Göndöt, G yöngy Szeged 34.000.
Rudnay Lajos Szeded 34.000, Supala János 20.000.
1921. dec. 10-én: Emyei Emő Budapest 100.000, özv.
Folkuebázy Gusztávné Budapest 17.000, Kell Sándor Bu
dapest 34.000, Platthy Irén Budapest 100.000. dr. Grün
'vald Elek Deaső DŰnaszcntgyörgy 100.000. Magyary
Miklós Kapolcs 17.000. Wagner Vilmos Kecskemét
50.000. Hammer József Mucsfa 17.000, ifj. Zsilinszky Mi
hály Mezőtúr 50 000. Burghardt János 17.000. Trepák Já
nos Szeged 51.000 korona.
192-1. dec. 11-én: E r. íelk*'-szi hivatal Baja 30.160,
Bereczky Sándor 40.000, Biermann Frigye» 30.000. dr.
Kubac&ka András 50.000, Markovit* Mariska Budapest
10.000. Nöte] Gyula Budapest 50.000. Kemény Gábor
Gyula 34.000. Roszner Lajos Szeged 17.000 korona.
1924. dec. 12-én: Rózsa Sándor Beidd 17.000, Alth
Melitta 17.000, Kókai Lajos Budapest 34.000. Isó Vince
Győr 226.670, dr. Benkő István Szeged 17.00T». Csorba
Imréné Szeged 17.000. Marevk János Tokaj 170.000 ko
rona
1924. dec. 13-án: Dr. Qkoliesánvi Zoltán Budapest
4-1.000, Simon Lajosnc Budapest 100.000. Evang. lelkészi
hivatal Dombóvár 34.000 korona.
1924. dec. 13-án: Müller lói be it Felsőn 4mi 34.<>0U.
fclt^cher Károly Rudabánya 102.000. I>ux Rezső Szeged
34.000 korona.
1924. dec. 15-én: Mihalovic* Samu Bér 34.000.
Beeker Adodf Budapest 51.000, Hanmeh Margit és Bajgid Jánosné Budapest 51.000, Holéczy János Csornád
68.000. Száki ev. egyház. Szák 68.000. Józau Károlvné
Szeged 17.000 korona.
1921. dec. 16-án: Perl János KeUzőbkiegkut 34.000.
Evang. lelkészi hivatal Hernádvecse 34.000, Lcidenberger
János Budapest 50.900, Pap Elek Budape»: 20.000. Jalsoviczky Sándor Budapest 17.000 korona.
1921 dec. 17-én: Ha lámán Jánosáé Budapest 100/00O.

Korosy Karoly Kélegyháza 17.000, Jun-nák József Buda
pest 17.000. Ag. h. evang. lelkészi hivatal Nagykanizsa
578.000. Demeter Lajos Szeged 34.000, dr. Kéler Zoltán
Budapest 34.000, Koós Elemér Szeged 20.000 korona.
1921. dec. 19-én: Némethy Piroska C»abacslid 17.00O.
özv. dr. Koíer Gyulán é Budapest 17.000, Mestorházy
László Pápa 100.000. Takiíts Béla Kaposvár 17.000. Ganozangh Miklós Nagykörös 17.000, dr. Tirtsch Gergah
Kőszeg 178.000, Bíihr István né Budapest 34.000, öav.
Adám Jánosn» Budapest 40.000, dr. Kulcsár Barna Nyír
bátor 3-1.000 korona.
1921. dec. 20-án: Vietorisz László Diósgyőr vasgyár
816.000. özv. Dessewffv Ödönné Nagykökényes 17.000.
Zsigmondy Zsigniond Szeged 17.000, Böbesok. István Sze
ged 50.000. Kasper István Budapest 40.000. Babusnyik
.János és Varga Pál Kisapostag 68.000. Csépi János Agaaegyháza 17.000. dr. Mayer Árpád Budapest 70.000 ko
rona.
192-1. dec. 27-ón: Evang. lelkészi hivatal Iklad 17.000
korona.
192-1. dec. 28-in: Beczkói Biró l*á»zló dr. Budapest
60.000 korona.
1024. dec. 29-en: Csermák Aladár SzenUiornya
Ö8.»>00, dr. Mikler Gusztáv 40.000 korona.
1921. dec. 30-án: Daniéi! sz Róbert Harka 68.000 kut|DS.
S 1924. dec. 31-én: Dr. Csengey Gyula Budapest
68.1 KJ0. GoMbcrger G. Nándor Budapest 34.000. Jeszenszky
Gyula Csömör 31.000, dr. Németh Ödön Budapest 68.000.
Németh Gyula Szekszárd 34.000 korona.
1925. január 2-án: Mokrv Imre Budapest 17.000, Futász János Pécs 17.000, Liedemann Ferenc Budapest
68.000. Nagy Jenő öskü 17.000. Koritsánszky Ottó Buda
pest 17.000 I- rrer Tivadar Budapest 120.000, Hacken
berger Lá»zlú flákosHget 31.000, Evang. lelkészi hivatal
Debrecen 158.000, Szivák Emil Gyöngyös 30.000.
1925. januur 8-án: Toronykőy Béla Kötelek 34.00U.
dr. Píinsich Oszkárné Nyáregyháza 17.000, Evang. egy
házközség Dikáos 17.000, Rosta János Alsópáhok 51.000.
Polgár János Ki »len 17.000, Evang. egyház 17.000. Atn
hold Nándor Pécs 17.000, Navratil Erzsébet Budapest
20.000. Jalsoviczky Sándor Budapest 15.000. Draskóczv
Hle Makó 147.000. Farkas Dömötör Kecskemét 17.000 koiah*.
1925. január .Ven: özv. Góhy Lajosné Budapest
34.000. Pét ró Klek Szeged 32.000, Machalek Sándor Buda
pest 70.000 korona.
1925. január 7-én: búréivá* Sándor Pécs 68.000. Hal
váin Nándor Nagy vei cg 17.000, Droppa Sámuel Orosz
lány 17.0<K), Szlanc^ik Pál Tcrénv 17.000, ifj. Porszász
Lajos 50.O00 korona,
1925. janurár 29-ti.: Kovács György egyh. II. fel
ügyeld. Kondoros 100.000 korona.

AUGUSZT

KÁROLY
T e r e iy é r s g y á r

BUDAPEST,
VII., Erzsóbetk irály nó-ut 51.
Vállal uj toronyérakes zitéet,
valamint javításokat amür■zerllen, lelkiismeretesen és
gyorssá eazkösöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jáksrbna tartás* mérsékelt díja
sáé mellett.

EVANGÉLIKUSOK: LAP.!A

A Luther-Szövetség alapszabályai*)
I. Név, székhely, pecsét.

1. §■
A Szövetség neve: Luther-Szövetség. A Szövet
ség székhelye: Budapest. Pecsétje: Luther Mártonnak
a. Szövetség nevével körülvett képmása.
TI. A Szövetség célja és m unkaköre.

2.

§.

A Luther-Szövetség evangélikus férfiaknak •'<
nőknek társadalm i és belmissziói szervezete.
A Szövetség a tagok közművelődését, gazdasági
és szociális szükségleteinek evangéliumi keresztyén
szellemben való kielégítése s tagjainak ily szellemű
m unkára nevelése és kiképzése végett azzal a céllal
alakul, hogy a hazad, nemkülönben a külföldi evan
gélikus (lutheránus) egyházakat feladatainak betölté
sében támogassa, erősítse s az evangélikus népek er
kölcsi értékét emelje.
A Szövetség a különböző állami kötelékekben
élő evangélikusok (lutheránusok) között kapcsolato
kat terem t s a más felekezetű keresztyén társadalm i
szervezetekkel is testvéri viszonyt ta rt fenn.
A Szövetség céljainak elérése érdekében vég
zendő munka m ódját és eszközeit a központi választ
mány, illetve — a csupán egyes keiületek érdekeit
érintő céloknál, nemkülönben a belmissziói munkák
tekintetében - - a kerületi Szövetségek határozzák
meg.

c)
a Szövetség központi szervezete részére fo
lyósított segélyekből s annak veztősége által rende
zett gyűjtésekből befolyt összegek.
H atározott cél kikötése, illetve megállapítása
esetén az összegek az illető célokra fordítandók.
A Szövetség vagyonaként kezelendők:
a) a Szövetség, mint központi szervezet javára
tett alapítványok tőkéi, valam int az alapító és örö
kítő tagok azon befizetéseinek a központi pénztárba
beszolgáltatandó 20%-a, amely befizetések a Szövet
ség megalakulása után eszközöltetnek,
b) a Szövetségnek, mint központi szervezetnek
örökség, vagy hagyomány utján birtokába jutott
összegek.
V. A Szövetség tagjai.
A tagok jogai és kötelességei.
5. §.
A Szövetség tiszteletbeli, alapitó, örökítő, ren
des és segítő (pártoló) tagokból áll.
Alapító, örkitö és rendes tagok csak konfirmált,
evang. egyének lehetnek.
a) tiszteletbeli ta g az, a k it a központi választ
mány javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli tagul meg
választ,
b) alapitó tag az, aki a Szövetség részére örök
adományul legalább 200 koronát lefizet,
c) örökítő tag az. aki legalább 100 koronát kész
pénzben lefizet,
(Folytatjuk.)
*****M ****— M *****<*,I W **

111. Egyházhatósági kapcsolatok.
3. §.
A Szövetség m agát a központ székhelyére való
tekintettel a magyarhoni evang. egyetem egyház vé
delme és felügyelete alá helyezi, működéséről egy
az egyetemes közgyűléshez beterjesztendő évi jelen
tésről számol be.
Az egyházkerületi, az önálló gyülekezeti szövet
ségek s egyéb külső szervek gyanánt elismert
(B. XII.—XIV.) szervezetek jelentéseiket az illetékes
egyházkerületi közgyűléshez, illetve másnemű saját
egyházi főhatóságaikhoz terjesztik be, de jelentései
ket tudom ásulvétel végett a Szövetség központi v á
lasztmánya u tján n y ú jtják be.
IV. A Szövetség jövedelm e és cagyona.
4. §.
A Szövetség jövedelm ét alkotják:
a) a Szövetség, m int központi szervezet javára
te tt alapítványok kam atai,
b) a kerületi Szövetségek és egyéb külső szer
vek utján beszedett évi tagsági dijaknak a központi
pénztárba beszolgáltatandó 20%-a,
*) Mindenfelől kérik a Luther-Szövetség alapszabá
lyait. Miután magának a 'központnak is csak dgy eredeti
példánya van, az elnökség' úgy döntött, hogy az Evan
gélikusok Lapjában fogja az alapszabályokat közölni. Ké
rem tehát a helyi szövetségeket, hogy a [közölt szövege:
hitelesnek tekintse és mint ilyent alkalmazza is. Előre
jelzem, hogy e közölt szöveg felhasználásával külön levo
natokat is készíttetünk, amelyeket előállítási áron fogunk
a helyi szövetségeknek rendelkezésére bocsátani.

Könyvismertetés
A Luther-Tánsaság kiadásában, dir. Piröhle Károly
szerkesztésében ,.Élet és vallás“ címmel világnézetet al
kotó alkalmi kiadványsorozatának első számú füzete:
Kapi Bé.la: Uj élet. A bevezető biztatásai után s Ígéretein
felbuzdulva, nagy apriori sejtelmekkel fogtunk e füzetke
megismeréséhez s amikor a tárgy bejelentésénél azt is
megtudtuk, hogy az egésznek a tékozló fiúról szóló pél
dázat az alapja, legalább is azt- hittük, hogy Wemel:
Biblische Theologie című könyvében eme kérdésről szóló
egyházellenes felfogásának erős, komoly s föltétlenül
győzedelmes bírálatát leljük. Ebben a saját túlértékelt
felfogásunkban csalódtunk, aminthogy a példázatban
rejlő önmegváltás s Krisztus álltai való megváltás proliié
inújának alapo s 6 logiku s m egbe szélését is nélkülöztük Ehelyütt novellisztikus s gyönyörködtetőén szemléltető
formában jelenteti meg a szerző a tékozló fiú 'lelki válto
zásainak fázisait s szabadabban jár el, mint dogmati
kánk,, tanítása azt erre vonatkozóan mutatja. Érvelései
nek alátámasztásául Sokrates, Plátó idézeteket használ s
itt is sajnálatosan mélkülötük clr. Böhm Károly ide na
gyon alkalmas idézeteit, aki az élv és kin elméletével
messzebb vezette volna eredményében a szerzőt. Ma
Hengert idézni, Larnieai, Paulsen vagy Ferber helyeiét,
mert egv mondata talán alkalmasnak 'látszott, szinte ért
hetetlenül hat. Általános véleményünk az, hogy szerző
szeme előtt az lebegett, hogy a magyar protestantizmus
a valllásirodalom szempontjából, még csak a tej elede
lével táplálható. Ha tényleg az az elv vezette kis füzete
megírásában, akkor munkáját hasznosnak mondjuk, dő
azt hisszük, hogy közönségünk a keményebb s tudomá
nyosabb füzetkékei még szívesebben venné.
'
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K iadja: A LUTHER-SZŐVETSÉG.
Szerkecztéaért f e le lő i:
Megjelenik julius és augusztus hónapok
O r. K I K C I I K S O P F G U S Z T I!
kivetelevel vasámaponkint.

Az Isten szeretet és aki a szeretetheti marad,
az Istenben marad, és az Isten is ö benne.
*
I. Ján. 4, 15.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Nyílt levél Vass József dr., a m. kir. kormány
népjóléti miniszteréhez és h. miniszterel
nökéhez*)
Kegyelmes lir!
Az isteni gondviselés maga* polcra állította. A
miniszteri bársonyszék t. i. mi előttünk az a magasság,
mely felé azért nézünk hivő, reménykedő szemekkel,
mert on n an " várunk providenciáiig elhatározásokat;
nemcsak a minket világszerte non; ismerő politikai
túlkapásokkal, a minket kiszipolyozó rabló hadnak el
lenséges érzületével szemben, (melyet persze világ
gazdasági magasabb céloknak, szanálásnak is nevez
nek), hanem a nagy egységes magyar királyság új
bóli visszaszerzése, illetve az azt bevezető belső po
litikai belátás megalkotása tárgyában is.
Régóta várjuk. Vártuk már akkor is. amikor
Excellenciád még kormányunk legmostohább tárca
ját, a vallás- és közoktatásügyit irányította. Azóta
pedig, hogy népünk jólétének kormányzására bizo
nyára csak azért vállalkozott, inert erre különös elhi
vatottságot érz e tt már csak azért is várjuk, mert
tudjuk, hogy a miniszteri felelősség kettős keresztjét
viseli. Viseli a resszortminiszteriumét, de viseli a he
lyettes miniszterelnökét is, tehát a z t mely elég gyak
ran Excellcnc iádnak teszi kötelességévé, hogy rá
nyomja a belső emberi értékét, gondolatát, elhatáro
zásait a m. kir. kormány cselekvéseire, amelyekért
nemcsak a nemzetnek, hanem az Istennek számonkérő itélőszéke előtt is áll.
Hogy ez utóbbi ítélkező helyesli-e Excellenciád
cselekedeteit, annak még csak az elgondolásával sem
próbálkozom meg. Mi lutheránusok, higyje meg, a mi
élen álló vezéreinkért, s igv Excellenciáxlért is imád
kozunk. kérve az ö kegyelmét, hogy fordítsa el
ingyen kegyelme é* örök irgalma azokat a lehető
ségeket. melyeknek jutalma az a kemény ítélet lesz:
.,'Távozzatok előlem álnokság cselekvői, mert nem
ismerlek titeket.“ És higyje el nekünk lutheránusok
nak azt is. hogy ez a mi kérésünk annál őszintébb,
minél távolabb esnek a mi útjaink azoktól, akiket
vezéreknek, nyomorult hazánk intézőinek tartunk.
*■) E levélnek aktualitásából ne1íi von le semmit az
a körülmény, hogy három héttel ezelőtt lett már be
küld ve.

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

Excellenciád útja a mienktől elég távol esett. Kis
kunhalason, az Ur 1025. esztendejének január hó
18-ik napján elismerte, hogy római katholikus is, de
pap is. aki mint miniszter is azt hirdeti, amit mint
pap is hirdet. A róm. kath. pap pedig, ha 1925-ben
miniszter, köteles a Szentév második célját is szol
gálni. Ezt pedig Prohászka püspök ekként fogai
mázta meg: „minden nem kát hol ikusnak visszatérése
az egyházba“. Tehát Excellenciád, aki nem ismer
külön miniszteri és külön papi erkölcsi elveket, az
annyira divatos és a politikusokat jellemző kamcleonságot. azzal, hogy elment az ős kálvinista Kis
kunhalasba a katolikus napra emelni „a hit, a kato
likus vallás, a krisztusi gondolat csodálatosan mély,
megrázó erejét“ a szentév második célja teljes siker •
érdekében olyasvalamit tett, amit mindenkinek sza
bad, észre vennie; azzal pedig, hogy ott, az Alföld
egyik színtiszta magyar empóriumában olyttevalamit
is mondott, amiben a protestánsokat is aposztrofálta,
feljogosított bennünket is arra, hogy mérlegeljük a
miniszternek kijelentéseit, aki pap is ebben a csonka
hazában.
Excellenciád pedig a következőket mondta (nem
egy hotozni való liberális lapból, hanem az ,,Uj Nem
zedékiből idézem): „a katolikusok békeséggel, sze
retettel viseltetnek keresztény honfitársaik iránt, de
arról a jogukról nem hajlandók lemondani, hogy a
primhegedflt ők játsszák.“ Es azt is mondta (zajos
helyeslés közepette): „megkövetelem (t. i. a protes
tánsoktól), hogy elismerjék, hogy én vagyok itt ezerév jogán s a vezetés az én jogom“.
Kegyelmes Uram! Ha ezt az a pap mondja, aki
nem osztja a keresztyenség lényegéről és tartaIm á
iéi vallott nézeteimet, elhaladnék némán a Kiskun
halason tett kijelentések mellett. De aki ezt mondta
tagja a m. kir. kormánynak, annak, mely nemcsak
anyagilag, hanem erkölcsileg is szanálni akarja azt
az országot, melyben nincsenek ezer és nem ezer
eves jogok, tehát előjogok, egyes osztályoknak vagy
társadalmi rétegeknek külön kijáró kiváltságok, prim
és nem priinhegedük, hanem vannak olyan funda
mentális megállapítások, melyeket egy ezeré ves múlt.
iákényszerit mindenkire, aki m agyar állampolgár és
arra kötelezi azt, aki ragaszkodik a Krisztushoz,
hogy ezeket a m egállapításokat ne fenyegetésszerüen
portálja, hanem a szeretet leikével ajánlja, mint meg
maradásunk conditio sine qua nonját.
Es én két fundamentális megállapításra gondo
lok. Egyszer az 1R48 : IX. t.-r.-ro. Majd az 1895. dec.
11-én életbelépett 1895 : XLIII. t.-c.-re.
Előbbi azt jegyezte fel, nekünk lutheránusoknak
is, „E hazában törvényesen bevett minden vallásfele
kezetek . . . teljes és tökéletes jogegyenlőséggel bír
nak . . . politikai igények tekintetében (1. §.)“ . . . ÉR
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ugyanaz a törvénycikk arról is tud, hogy „vallásbeli
teinket, melyeket a barrikádokon megfogadtunk. Mi
versengést előidéző tények, mint büntettek lesznek
akarjuk a megértést, a békét határaink közt és az
fenyitendők (2.
egységet kifelé. Ám amit Excellenciád Kiskunhala
Az általam idézett második t.-c. pedig arról
son, mint pap és miniszter mondott, a kultúrharc
biztosit többek közt minket lutheránusokat is, hogy:
csiráit rejtegeti, azt, amit mint papnak és miniszter
„A polgári és politikai jogok gyakorlására való ké nek, a bennünk élő Krisztus szerint, kerülnie kellett
pesség a hitvallástól teljesen független (2. §.)“ és \ olna. — Ez a ml hitünk!
hog>r „vallási hite és egyházi szabályai senkit sem
Arra Is kérjük, ne koncertezzünk. Ne játszunk
menthetnek fel törvényen alapuló bármely kötelesség
semmiféle hegedűn. Dolgozzunk némán, szótlanul, mi
teljesítésé tői. (3. §.)“
keresztények azért, mert elsősorban egy kötelessé
Az 1848 : IX. t.-c. idézett §-aihoz nem kell kom günk van és egy jogunk, nem egv ezer, hanem k é t
mentár. Ellenben kénytelenek vagyunk megállapí ezer év óta: szeressünk. Szeressük egymást és az
tani, hogy Ex céllen ciád akkor, amikor az ezerév jo
ellenségeinket! Ám ne szájjal, hanem cselekedetek
gát csak a ióm. kath. „vallásfelekezetének követeli
kel. Ne úgy, hogy egymástól elperelgetjük a jogo
és a protestánsokat e követelés elismerésére, — sze kat az idők jussán, hanem hogy egymásnak jogokat
líden fejezem ki kívánságát — rá akarja beszélni,
biztosítunk az idők parancsoló rendjén . . .
olyan magyarázatát adja a bevett vallások teljes
Akinek Úgy tetszik, hogy ebben a szomorú idő
jogegyenlőségnek, mely vallásbeli versengést is idéz ben a primhegedüért viaskodjék, ám tessék. Nekünk
het elő ott, ahol akad olyan róm. kath. magyar, aki
nem a hegedű kell, igaz, hogy a primásság sem kell.
nem osztja Excellenciád nézetét az államnak Kiskun Nekünk az kell, aki legtöbbet tesz annak érdekében,
halason kifejezett jogi fogalmát.
hogy Magyarországon Krisztus éljen és hasson. Ez
Igaz, Excellenciád Kiskunhalason elismerte,
a mi zenénk! De ebben nem hegedűk zengenek, ha
hogy mi protestánsok is „konzerváló erők“ vagyunk,
nem szivek. Nem kiváltságok kontráznak és nem
akiknek nincs közük a romboló erőkhöz. Excellen szerzett jogok bogoznék, hanem azok az érzések,
ciád becstelenségnek nevezi és a szociáldemokráciá melyek senkit sem kisebbítenek le, senkit sem szo
val, kommunizmussal és nihilizmussal azonosítja rítanak hátra, hanem azt tartják a legnagyobbnak,
ezeket a romboló, erőket. De bizonyos, hogy ezzel aki mindenkinek szolgál azért, hogy legyen Magyarszemben lemondást követelt az 1895 : XLIII. t.-c.
ország Istenországa ! . . .
fent idézett paragrafusaiba foglalt jogunkról.
Kegyelmes Uram! Kiskunhalasi vallomására ez
Kegyelmes Uram! Nekünk Magyarország talpraa mi feleletünk. Mögöttünk a jog. Előttünk az
állitása, anyagi és erkölcsi szanálása nem politikai,
igazság. Körülöttünk egy szertehuzó világ. Felet
hanem életcél. És az élet több, mint politika. A po tünk az Isten, akiben hiszünk a Jézus Krisztus által
litika néha öl is, de többnyire elhallgattatásra, moz — és aki nélkül nem ér célt semmiféle miniszter,
dulatlanságra, bizonyos kötelességek alóli felmenté még ha pap is !
sekre törekszik. A lutheránusok hitében nincs poli
Kegyelmes Ur! Ennek az Istennek nevében kér
tikum, az ő egyházuk szabályaiban csak etikumok jük: ne akarjon kultúrharcot, hanem kulturmunkát.
érvényesülnek. Ezért, kimondjuk nyíltan, fájlaljuk,
Budapest, 1925 január hó 21-én.
hogy Nagyméltóságod minket nem tart a róm. kath.
Egy lutheránus magyar.
magyarokkal egyenjogú, hanem csak ezek mögött
álló állampolgároknak. Fájlaljuk, hogy Excellenciád, « M H I H I B I I B I I I B B I B I I I I I I I I I B H I I I I
ha más okok miatt és más célok érdekében is, magas
polcán különbséget tesz magyar és magyar közt az
álliamfentarté szempontból, tehát ugyanolyan hibás
utón halad, mint azok, akik a lekapcsolt területeken
A Deák-téri evang. iskolák díszterme f. évi ja
magyar véreinket taksálják hátrább a- maguk, nem
nuár 18-án páratlanul lelkes ünnepség színhelye volt.
tudom hány éves jogán!
Mikolik Kálmán polg. isk. igazgató működésének
Kegyelmes Uram! Mi szeretnek hinni, hogy
50. évét ünnepelték a volt növendékek. Hónapok óta
többek vagyunk, mint konzerváló erők. Államépitö
folytak a megbeszélések, tanácskozások, hogyan fejez
erők vagyunk. Erre kötelez minket a mi élő hitünk,
hetnék ki a régi tanítványok legméltóbban hálájukat,
a mi Krisztusunk, akik, — méltóztassék visszaemlé tiszteletüket, szeretetüket tanáruk iránt. Nagy titok
kezni —, ugyancsak kimertünk állam és ugyanott
zatossággal szállingóztak az iskolába egy-egy jó esz
hirdettük hazánk érdekében a hitünket, ahol Excel mével, tanáccsal és óvatosan körülnéztek, nincs-e a,
lenciád hirdette, mikor a vörös gazok rémuralma látóhatáron ő, kinek tiszteletére készülődtek s ki előtt
után a krisztusi erkölcs diadala érdekében szövetsé úgy titkolóztak, mint a szülőik szoktak a kis gyerme
get kötöttünk! . . . Kérjünk, ne felejtse el ezt. Ez hozzá kek előtt, mikor a Jézuskát várják. Leggyakrabban
tartozik az ezeréves jognak történetéhez. A vezetést
bizony éppen vele találkoztak legelőször s aztán kői
mi protestánsok nem vindikáljuk magunknak, mint- csönösen örvendtek a viszontlátásnak. Sőt nem egy
ahogy nem vitatjuk el a katolikusoktól sem. Mi szer megtörtént, hogy’ mikor már biztonságban érezte
azonban azt követeljük, hogy a vezetés annak a ke magát a társaság, — az igazgató ur hangja régen el
zében legyen, aki arra a legalkalmasabb, a legráter hangzott, — előjöttek a búvóhelyekről a gyülésezők,
mettebb. Ez pedig, — az ezerév jogán állítjuk —. — akkor kinyílt az ajtó s benézett az, akit legke
független a vallásfelekezettől, a hitvallástól és az vésbé vártak oda. Feltűnt neki a szokatlan időben
egyházi szabályoktól. Egy képesség az, mely csoda való kivilágítás, beszéd, meg kellett győződnie arról,
erővé lesz a Krisztusban és a Krisztus által, akiről mi az oka?
Mégis sikerült a meglepetés. A napilapok híradá
Excellenciád Kiskunhalason elismerte, hogy abban
tudnak élni, ahhoz tudnak ragaszkodni a protestán sából tudta ugyan, hogy' lesz valami, de a részlete
ket, — bár több ezren tudtak róla, senki el nem árulta.
sok is !
18-án, vasárnap délelőtt tömegesen gyülekeztek
Méltóztassék, kérjük, akarni ennek a szerencsét
len országnak boldog jövendőjét. Mi álljuk ígére az ünneplők az istentiszteleten, mely után felvonul
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tak a díszterembe. Ott volt már aitkor Mikolik Kál
mán igazgató olajjal festett arokópe, — Ringer Er
zsébet müve, továbbá egy diszteritő, — gyöngéd női
kezek remeke, egy művészi kivitelű emlékkönyv,
melynek bőrkötését Farkas Bösko tervezte és készí
tette s 22 Lapját más-más festette. Ezek legnagyobb
része már m*\gtelt a volt növendékek aláírásával. Volt
ott egy kis doboz is, mely magába zárta az ünnep
napra érkezet sürgönyöket, leveleket.
Mikor az ünnepeltet bevezették, őzv. Windt .1«'»zsefné, Faivay Gizella üdvözölte a volt növendékek
nejében következő beszédei:
Mélyen tisztelt kedves Igazgató Ur!
Midőn nekem jutott ez a meg nem érdemelt ki
tüntetés, hogy a mai szép napon az itt egybegyült
volt növendékek nevé*ben kedves Igazgató urat üdvö
zöljem és kifejezzem mindannyiunk szive érzelmeit,
lelkem visszaszáll a múltba.
Látom magamiit és társaimat mint kis 7 éves
leánykákat az iskola padjain izegni-mozogni, és előt
tünk egy mosolygó szemű, szerető, kedves tanító
bácsi, tiki azonban nekem és a velem együtt az iskola
tövében felnőtt gyermekseregnek nem csak a tekin
télyes tanító bácsi volt, hanem a mindig jókinlvü.
mindig tréfás, kedves Mikolik bácsink.
De múltak az évek és a kis 7 éves leánykákból
polgár ista leányok lettek, és ekkor történt, hogy egyiiázJiatóságunk az évidig 2 osztályú polgári Iskolánkat
4 osztályúvá fejlesztette, és a mi Mikolik bácsink most
már megint a mi kedves Tanár urunk lett. És tulaj
donképen akkor kezdődött az ő igazi, nemes, nőnevelő munkája, mert azt a sok kis fiatal leánykát,
kik az 6 vezetése alatt felnőttünk, nemcsak a tudo
mányokkal iparkodott ellátni, hanem igaz nemes ér
telemben vett nőkké akart bennünket nevelni, kifej
lesztve bennünk minden nemes és szép dolognak a
szeretőtét, a kötelességtudást, a hazafiságot és a val
lásosságot. És tette mindezt soha meg nem szűnő
munkakedvvel, türelemmel, szeretettel és mindig
derűs kedéllyel.
Azóta bizony eljárt felettünk az idő és belőlünk,
sz akkori 7 éves leánykákból őszhaju nénik lettek:
és a ma itt egybegyült ünneplők között bizony már
vannak nagymamák is; és vannak mamák, kiknek
most már a leánykáikat tanítja és neveli n kedves
Mikolik bácsi; és vannak fiatal kis mamák, és vannak
felserdült nagy lányok, kik már kiléptek az élet küz
dőterére, de vannak egész fiatal leánykák is, kik alig
hagyták el az iskola kapuját. De azt hiszem, azért
még mindannyiunk szivében él az emléke annak a
boldog szép időnek, midőn még az iskola falai között,
vígan, gond nélkül telt az életünk, és még most is
hallani véljük a mi kedves Mikolik tanár urunk sze
rető intéseit és előttünk lebeg kedves, derült, mosoly
gós arca
És most ezért az ő végtelen jóságos szüreteiéért.
és kedves, derült kedélyéért mondok én neki vala
mennyiünk nevében hálás, meleg köszönetét.. — É>
engedjék meg kedves Társaim, hogy mindannyiunk
nevében én nyújtsak át önnek kedves Igazgató Ur
három szál virágot, ami azonban a mi szivünkben
soha el nem hervadható csokorrá fejlődött; a hála.
a tisztelet és szeretet virágát. — Kérem mélyen tisz
telt Igazgató Ur, fogadja ezt a három szál virágot
tőlünk azzal a szeretettel, amily szeretettel gyermek
korunkban körül vett bennünket, és egyúttal kérem,
tiszteljen meg bennünket azzal, hogy’ a ma délután
az ön tiszteletére rendezett kis ünnepségünk kedves

családjává] együtt részt vesz, és meghallgatja a mi
kis ünnepélyünket azzal a szeretettel, amilyen türe
lemmel zsenge gyermekkorunk első szárnypróbálgatá
sait kísérte. Az itt levő kis emléktárgyakat pedig
kérem fogadja el, mint a volt növendékek Örök hálá
jának csekély kifejezését.
Azoknak pedig, kik a mai szép napon nem lehet
nek körünkben és csak lélekben ünnepelnek velünk,
engedje meg kedves Igazgató Ur és egybegyült ked
ves ünneplő közönség, hogy szivük érzelmét is mi
tolmácsoljuk, amennyiben felkérem Schummemé
Gmehling Ilonka úrnőt, hogy a beérkezett üdvözlőiratokat. felolvassa.
Végezetül a Mindenható áldásait kérjük önre,
mélyen tisztelt Igazgató Ur és kedves családjára. En
gedje meg a jó Lsten, hogy még igen soká élvezhesse
1áraidozásának gyümölcseit és ha elérkezik a jól meg
érdemelt pihenés ideje, hosszú, hosszú éveken át tóltliCsse el azt friss egészségben boldogan, derűs kedély
en, kedves családja körében, saját házacskájában.
És engedjo nug nekünk, volt hálás növendékeinek,
hogy (ehhez) hozzájárulhassunk, ennek megvalósulá
sához, amennyiben az ön kis házacskájának szerény
kis alapját a mai napon adományainkkal lerakjuk,
kérem fogadja ezt tőlünk szeretettól!
A jó Isten áldása legyen önnel kedve-. Igazgató
Ur. és (gesz kedves családjával!
Schwimmerin* Umehlmg Ilonka felolvasott néhá
nyat a leérkezett temérdek üdvözlés közül (gróf Vi
gyázó Ferenc levelét, Pohemé Bexheít Lili (Paris),
Schirpné Kontor Lujza. Pricter Gemma és Margit
(Zágráb), Schellné Busse Lydia (Velimirovac), dr.
Pappné Köpe Anna (Hosszufalu), Telléry Gyula ..Sze
pesi Hírlap“ (Igló) szerencsekivánatiit, jeléül annak,
iiogy Csonkauiagjrirország határain un*ssze túl idegondoltak, velünk együtt éreztek megszámlálhatatlan
sokan.
(Folytatjuk.)

Z s in a tr a k é s z ü lé s
40. §.

A tanerők megválasztásai, illetőleg kinevezé
sét, a felettit egyházi hatóságnak jóváhagyás, ille
tőleg tudomás vétel végett be kell jelenteni. A jóvá
hagyás, illetőleg tudoiud.suvétói megtagadásának ese
teit az egyetemes közgyűlés állapítja meg.
A választás jóváhagyása, illetőleg tudomásul
vétele után a megválasztott tartozik az állást záros
határidőn belül elfoglalni s fogadalmat tenni, ellen
kező esetben állásáról lemondottunk tekintetik.
41. §.

A rendes tanerők egy évi sikeres működés után
véglegesitendők. A véglegesítendő, tanerők az előirt
hivatali eskü letételére kötelesek és állásukból — a
37—38. §-h.nn foglaltak kivételével — csakis jogerős
egyházi törvénvszéki Ítélettel mozdíthatók el.
Az államkormány az általa kinevezett azon taná
rokat, akiknek működése az illető tanintézetben üd
vösnek nem mutatkozik, a felettes egyházi hatósíig
előterjesztésére, vissza hívhatja s helyettük a szerző
déiben megállapított kikötések mellett másokat ne
vezhet ki.
42. §.

Az ugyanolyan fokú iskolák választott tanerői
kölcsönösen áthelyezhetők, ha az érdekelt tanerők
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a kölcsönös áthelyezést kérik, ha az iskola fenntartó
testületek az áthelyezéshez hozzájárultak, ha úgy az
érdekeltek, mint az iskola fenntartó testületek az át
helyezés feltételeit illetőleg megegyeztek és az át
helyezést a felettes egyházi hatóság vagy hatóságok
íóváhagvták.
43. §.
A tanerők évi díjazása a megfelelő állású állami
tanerők díjazásánál kisebb nem lehet és se le nem
szállítható, se a természetben, vagy földben biztosí
tott díjazás készpénzre át nem változtatható.
Üresedés esetén azonban az iskola fenntartó tes
tület, ha a tanerők számát szaporítja, a felettes egy
házi hatóság jóváhagyásával az üresedésben levő és
újonnan rendszeresített tanszékek díjazását újból sza
bályozhatja.
Ha a fenntartó testület az intézet fentartásával
járó anyagi terheket nem bírná meg, az egyetemes
közgyűlés engedélyével fenntartási és fizetés kiegé
szítői államsegélyt vehet igénybe.
44. §.
Az egyház minden tanerőtől megkívánja, hogy
erkölcsileg feddhetetlen életet éljen, hivatásában lan
kadatlan buzgóságot tanúsítson, paedagógiai és di
daktikai kérdésekben azokat az utasításokat kövesse,
melyeket egyházi felettes hatóságaitól és azok utján
az államtól kap, — az iskolában, s az egyházi élet
és önkormányzat terén egyházszeretetének és hűsé
gének bizonyságát szolgáltassa, a magyar hazához
híven ragaszkodjék. Tanítványait egyházi as és haza
fias szellemben nevelje és oktassa. A tanerők magán
életének sem szabad ellentétbe jutnia egyházuk iránt
tartozó kötelességeikkel.
k) A tanerők iskolán kívüli magatartása.
45. §.
A tanerők az iskola eredményes működésének
biztosítása végett nemcsak a tanítási órákban kötele
sek munkálkodni, hanem egyéb iskolai teendők mel
lett iskolai tisztségek s az iskolai munka és nevelés
körébe tartozó megbízások elvállalásával is tartoznak
az ifjúság tanítását és nevelését előmozditani.
46. §.
A tanerők olyan egyesületeknek tagjai nem le
hetnek, melyeknek működése az evangélikus egyház
és a társadalom rendje ellen irányul s illetékes fel
sőbb egyházi hatóságuk engedélye nélkül semminemű
mellékfoglalkozást nem vállalhatnak.
1) Tanárok, tanítók továbbképzése.
47. §.
A tanárok é;s tanítók továbbképzéséről az egye
temes közgyűlés egyrészt külföldi egyetemekre szóló
ösztöndíjak révén, másrészt az által gondoskodik,
hogy a tanárok és tanítók részére időnként tovább
képző tanfolyamokat rendez.
A tanárok és tanítók külföldi tanulmányút, avagy
tudományos búvárkodás céljaira egy tanévre terjedő
■szabadságot vehetnek igénybe azon esetben, ha tan
széküknek helyettes tanár, illetve tanító áltál való
ellátásáról, a fenntartótestület előzetes jóváhagyásá
val gondoskodnak és a helyettesítés költségeit, —
amennyiben az iskola ilyen célra szolgáló alapit vá
nyai elegendő fedezetet nem nyújtanának, — a saját
jukból viselik. Egy évnél hosszabb időre s ugyanazon
intézetnél egyidőben egynél több tanárt vagy tanítót
szabadságolni sem köz-, sem magánérdekből nem
szabad.
(Folytatjuk.)
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Múlt hó 27-én temettük csakugyan „megrendült
szívvel“ nehéz és súlyos betegség után a Kerepesiuti temető halottasházából Kemény L. lelkész erős
pádagógiai érzékű gyászbeszédével, Broschkó G. Á.
esperes szép németnyelvű imájával s Lahmau Gy.
és Mikolik K. igazgatók megható búcsúszavával
gyászbaborult szükebb családja, kartársai, Raffay
püspök, Hittrich főigazgató, és sok hálás szűk
rokon, barát és ismerős részvételével Szusz Lajos
budapesti Deák-téri evang. elemi iskolai igazgatótanitót, akiről hálás tantestületének gyászjelentése
méltán mondja, hogy „gondos és teljes odaadással
magasztos hivatásának élő paedagogus s minden
igaz és nemes törekvésért lelkesedő készséges és ki
váló munkatárs, hü barát és jeles igazgató volt.“
Született 1874 augusztus 19-én Sopronbánfalván,
középisk. és präparandiai tanulmányait Sopronban
végezte, ahol 1897-ben tanitói oklevelet nyert. Egy évi
zalai tanítóskodása után 1898 óta Budapest főváro
sánál, 1906 óta a méltán máig is jóhirii és látogatott
Deák-téri evang. iskolánál, 1919 óta mint igazgató
működött kartársai és a szülők részéről igen nagy
elismeréssel. Volt soproni igazgatója Kapi Gy.
evang. vallásos és magyar hazafias szellemében taní
tott és eredményes működésével megmutatta, hogy
mint evang. tanító mivel tartozik egyházának és
hazájának, ki soha sem kért, hanem mindig csak
adott s kinek egy fővárosi evang. tanítóhoz méltó
temetése, igazán a szivek és a könnyek müve volt.
Tanitói és nevelői egyéniségét méltó kartársa Lahman Gy. h.-igazgató a következő találó jellemzések
kel méltatta:
„A Deák-téri ev. elemi iskola tantestülete meg
indult szívvel és gyászbaborult lélekkel áll e ravatal
előtt és búcsúzik tőled felejthetetlen vezérünk, igaz
gatónk és hű barátunktól.
Gyönge a szó veszteségünk ecsetelésére, gyenge
a nyelv gyászunk kifejezésére. Mint tölgy élted de
lén, munkabírásod teljességében dűltél ki a munka
mezejéről, akkor, amidőn egyház és haza még nagy
alkotásokat várhatott volna tőled.
Fényes elméd, fegyelmezett lelked vezérnek
predesztinált é-s ennek férfiasán megfeleltél.
Tanitói hivatásodnak mestere voltál. A tanítás
üdülés volt részedre s boldogságod ott csúcsosodott
ki, amikor kicsinyeid között lehettél s ott ragyogtattad elméd fényességét, kedélyed mélységét. Ott
voltál elemedben, ott szórtad dúsan, pazar kézzel
lelked kincseit, hogy gazdagodjanak mindezzel álta
lad, akik kezeidre bízattak. Kincseid tárháza kifogy
hatatlannak látszott, mint az ősforrás, amely soha ki
nem apad. Te csak adtál, mindig adtál, soha nem
kértél s ez volt boldogságod.
Nagy szived megszűnt dobogni, mely annyi me
legséget árasztott, beszédes ajkaid elnémultak,
amelyet részedre annyi tiszteletet és megbecsülést
váltottak ki.
Részünkre nem marad más, mint a néma gyász
és a megnyugvás Isten végzésében.
Amidőn megnyugszunk a változhatatlanban s
távozunk a gyász e megszentelt helyéről vissza mun
kánk mezejére, hogy tovább oktassunk, neveljünk,
lelkesítsünk és gyújtsunk a kicsikék szivében, tesz-
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szűk ezt a te emlékedben és te éretted is. Te pedig
addig aludj csendesen, álmodj színes szép álmokat,
álmodj iskoládról, álmodj árván m aradt IV. fin osz
tályodról, álmodj jóságo* okos szemű magyar fiúcs
kákról, amint azok letelepszenek a mester lábaihoz s
hallgatják a tanítását a te tanításodat, amint oktatod
őket betűvetésre, az írás nagy mesterségére, amint
neveled őket rendre, fegyelemre, tanítod őket szép
séges megcsonkított magyar hazánk olthatatlan sze
relmére, tanítod őket tisztelni a szülőt, becsülni a
tanítót s imádni a jóságos Is te n t. . . Álmodj csönde
sen, álmodj szép himes álmokat. Álmodat immár
nem zavarja senki, semmi. — Nem zavarjuk mi sem,
csendben m eghajtjuk előtted az elismerés, a hódolat
és a barátság lobogóját, meghajtjuk előtted a gyász
megszentelt zászlaját és mondunk neked utolsó Istenhozzádot. Lerakjuk könnyel áztatott koszorúinkat
sirhalmodra a testület nevében az örök kegyelet,
árván maradt IV. fin osztályod nevében az örök hála
és az összes növendékeink nevében az örök hálás
megemlékezés jelképeként.

la pja

foglaltak analógiája alapján a kongruáis állását a hó
végén elfoglalt lelkésznek a következő hó e)ső napjai
ban bejelentett kongnia kérelmét nem fogom késedelmes
nek tekinteni.“
IViKi köriratot^ a bányakerület főt. és mélt. Elnök
sége az illetékes lelkéezi hivatalok figyelmébe ajánlja.
• • • • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • • • • • • •» ••••••••* ••••••«

Protestáns Diákmenza!

1924. januárjában alakult meg a protestáns diák
menza, mely a népjóléti és vallásügyi minisztérium támo
gatásával éhező prot. egyetemi hallgatóink számára te
rített fehér asztalt. A mozgalom élén gróf Ráday Gedeonné, nagyasszonyainknak ezen legkiválóhbja tevé
kenykedik. Heroikus munkáját siker jutalmazta, amenynyiben másfélszáz diákunknak igen tápláló ételt tudott
nyújtani, különbet, mint a többi diákmenza. Mindezért
néhány ezer koronát fizet a diák. Református testvéreink
izlnte lángoló lelkesedéssel karolták fel az ügyet. Az ál
talunk ismételten közölt adományozók névsora ezt iga
Pihenj csendesen, pihenj Istentől megáldva zolja. Igaz, hogy nekik könnyebb. Náluk természetesebb.
örökre békességeden, Lajos Isten Veled.“
Az ő területi veszteségeik, ha súlyosak is, de nem oly
Készünkről is áldassék boldogító emlékezete!
érzékenyek, mint a mieink. Ök érzik is, tudják is ezt,
Ciömöri.
mert nem az ev. adományozók számaránya szerint segé
• • • • • • • • • • • • ( • • • • • ■ ••••• • • • • • • IM «M
»MM*
lyezik a mi e \ . ifjainkat, hanem a szükség és az arraxalóság szerint. Ez a testvéri szolgálat minket fokozot
..A lelk izi családi pótlék ügyében a Kultnszmmisz
tan arra kényszeritsen, hogy erőinken felül is siessünk a
tér a következőképpen rendelkezett:
diákmenza segítségére. Olyan lesz a jövőnk, mint ameny1.
Az újszülött gyermek utáni családi pótlék igényt
nyi áldozatot tudunk és akarunk hozni ifjúságunkért.
még ugyanabban a hónaphan, mikor a gyermek született,
Kérjük mieinktől ennek a megértését. Az adományok
be kell jelenteni. Ez alól kivétebiek csupán a hó végén
(26—31-ikc között) .született gyermek utáni igény ^ j e  küldessenek dr. Raffay Sándorné Öméltósága címére.
Budapest, Deák-tér 4.
lentésénél van helye, miékor is :w. igény még a kővetkező
hó első napjaiban is bejelentendő anélkül, hogy az ké •
9
sedelmesnek tek:ntetnék.
Újszülött gyermek után a családi pótlék:
a) Szabályszerű bejelentés e>etéii annak a hónap
nak az elsejétől jár, am-'lylren a gyermek születe.t,
b) késedelmes bejelentés esetén a bejelentés napj.il
••
követő hónap elsejétől kezdve utalvánvoztatik.
••
Az alkalmazott a gyrrmeke utáni családi pótlékra
Most jelent meg 7-ik b ő v íte tt kiadásban:
csakis akkor jogosult, ha a gyermeke által élvezett pénz
beli javadalmazás vagy jövedelem, illetve természetbeni
ellátás értéke a havi tiz aranykoronát el nem éri.
2. A törvényes feleség uftáni családi pótilék annak a hó
napnak az 1-jétöl jár, amelyben a lelkész a házasság
megtörténtét bejelonii. 3. A törvényes feleség és gyer
mekeken kívül családi pótlók szempontjából az alkal
mazottaknak csak a következő teljesen vagyontalan és
semminemű jövedelemmel nem biró családtagjai vehetők
Irla ; d r . R a f f a y S á n d o r
figyelembe:
a) A 24-rk életévét már betöltött s a tiszti főorvos
Ara 3 0 0 0 korona.
|
igazolása szerint teljesen munka- ős keresetképti-len tör I
vényes vagy törvényesített édes vagy mosloba gyer • Mutatványpéldányt ingyen küldünk I *
meke,
b) törvényes édesatyja vagy édesanyja,
c) teljes árvaságra jutott, vagyis szülőt len unokája,
(I) nevelt (örökbefogadott) gyermeke. Az a)—d)
alatt felsoroltak közül az alkalmazott csak egy ilyen csa
(K o n firm á c ió i o k ta tá s h o z )
ládtagja után részesíthető s akkor is csak a miniszteri
engedélyezés keltét követő hónaptól kezdve családi
Ir ta : 8 Z T E I I L O A H I> It Á S. 10-ik kiadás.
pótlékban.
Ára 10.000 korona. " “' t S r 1'
4. A családi pótlékot annak a hónapnak a végével
kell beszüntetni, amelyben az igényjogosultság meg
szűnt.
5. A lelkészi kongrua szabályszerű bejelentés ese
kö n yvko r» * k» d éa *
tén továbbra is az «állomás elfoglalása napjától kezdve
Bpest, IV., Kamormayer Károly-u. 4.
fog utalványozhatni, késedelmes bejelentés esetén azon
ban csak a bejelentés napjától. Az 1. bekezdésében
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Evang. iro d a lo m
Böhm Károly emlékezete. Felolvasta, amint arról
már megemlék eztünk, kissé késön -bár, Pauler Ákos, a
Tudományom Akadémia 1924. november 17-iki ülésén..
E nagy evang. tanféirfiunk és önálló bölcselőnk rendsze
rének kiváló beható elemzése és igazán nagy értékeinek
méltó megörökítése, mely most már az Akadémia kiadá
sában nyomtatásban is megjelent. Most is fájlaljuk,
hogy azon a felolvasó gyűlésen evang. egyházunk főv.
vezéremberei, bizonyára tájékozás hiányából, nagyobb
számmal nem tettek bizonyságot e kiváló evang. szel
lemi értékünkről. Az egyet, felügyelő melllett segéd
szolgálatokat teljesítő titkárnak képezhetné szép fel
adatát az evang. szellemi mozgalmak figyelemmel
kisérése és azokra vezérembereink figyelmének fel
hívása. Emiatt eddig nagy mulasztás terhel bennünket,
■lobban 'kellene nagy embereinket számon tartani és meg
becsülni. — Bőhm eklintén Kant és Comte összekapcso
lására törekedett, majd Arisztotelész, Leibniz, Fichte
és Schellingen át jutott el önálló rendszerének megalko
tására ..Ember és világa“ cimü müvében, amelynek ve
zéreszméje végelemzésben az, hogy a szellem a valódi,
igaz, ozép és jó. De Böhm legnagyobb alkotása az úgy
nevezett értékelmélet terén van, ahol Pauler szerint is
.,a magyar tudomány mindenkori büszkesége marad,
hogy e téren magyar gondolkodó tett legtöbbet fogalom
körének tisztázása szempontjából“. Reá is illik Fichte
mondása, hogy ..aminő az ember, olyan bölcseleté“, és
izzó magyar érzése miatt „Aranyra erolékeiztető tépelődése és szemérmetessége, .sajátos bt-lnső intuitív szomorú
sága és büszkesége a magyar életfelfogás megnyilvánu
lása“. Egyik legremekebb gondolata az is, hogy' „az
erkölcsi életideák — s itt Kant és Fichte kive — az aka
rat szabadságát követeli ,s .az akarat- csakis a szeretet
által lesz igazán szabaddá“. Értékelméletével a mi nagy
magvar gondolkodónk „úttörő a világirodalomban“. —
Az emlékbeszéd gondolatmenetét Bartók Oy. is melegen
méltatja a Prot. Szemle felbruári füzetében.
A miskolci ev. egyházközség évkönyve az 1914—
24. évekre. Szerkeszti Duszik Lajos lelkész, Miskolc
fMagyar Jövő) 1924. 78. lap. Ez ősrégi és ma is vezető
gyülekezetünk lelkésze elsőrangú egyházi szónokunk,
felügyelője H. Lichtenstein László, volt főispán. Hü,
igaz és rendkívül tanulságos képei a nehéz 10 évi egyházi
állapotoknak. A valódi evang. cura pastoralis vade
mecumja a •'kiváló szerkesztő-lelkész közismert szép tol
lából. Szép és tanulságos cikket irt „Hullámveréskor“
címmel Lehoczky E. pre parand iái vallástanár, „Egyházvédés“ címén Otttyk Á. alapitv. biz. elnök és a „Lutheregysé-g és egyetemesség“ címén dr. Szlárik M. nyug.
theol. tanár. „Helyzetünk“ elmén 'maga a szerkesztő
ismerttlli váz iskolát., templomot, sajtót és a segítő szere
tetek uiely utóbbi helyen a diakonissza-ügyet sürgeti.
Nagyon tanulságos részletek az egyházi szervekről és
cselekedetekről szólók is. Klasszikus szép és követésre
méltó magyarázatokkal a mi bensőséges szép szertartá
sainkról a szerkesztő tollából. Ez évkönyv mintaképül
szolgálhat nagyobb városi egyháziközségeinknek és lel
készeinknek. De hiveimk is tanuljanak és okuljanak be
lőlük. Ilyen erkölcsi bátorsággal kelti megírnunk a mi
évkönyveinket.
Evang. Naptár az 1925. évre. Kiadja a szlovákhoni
Magyar Ev. Szövetség. Léva (nyitrai) 1925. 112 lap.
Ára 5 cseh korona. Szép és üdvös gondolat- volt e nap
tár kiadása. „Idő és örökkévalóság“ elmen irt bele
Endreffy T„ Szózatot a magyar ev. testvéreikhez buz
dító hangon Egyed A., az eperjesi Collegium szomorú

sorsáról nagy terjedelme melleltt is ujabbi fötllendüléséröl hiányosan Mayer E., harangavatási imádságot- Ke
mény L. Nekrológot közöl Móhr Béla kassai lelkészről
és hü jellemzést Terray, Endreffy és Bändel lelkészekről.
Végvári „Örök tűz“ cimü verse a velőkig meghatja a
megnyomorított magyar lelkeket a megszállott vidéke
ken. Béthel intézményeinek ismelrtetése és képekkel
illusztrálva hü és találó Endreffyné tollából. Fizelyné
Luthert és az evang-. egyházi éneket mutatja be. Jókait
Kemény Lajos osgyáni lelkész méltatja. Csak tovább is
előre leigá/zott felvidéki magyar evang. testvéreink. Meg*virrad még valaha és még találkozunk. Csak fámogasFák a mi híveink e naptárt és a Léván megjelenő Evang.
Lapot.
Rabaut, a puszták prédikátora. Franciából fordította
Vargha T. ref. lelkész. Budapest (Betihánia), 1925. 74 lap.
Meghatóan szép történet a hugenották üldözésének korá
ból, mely mókán emlékeztet a magyar gályarabok tör
tánctéréi. Nem hiába viseli a valdemsekhez és a magyar
protestánsokhoz hasonlóan „a vértanúi egyház“ megtisz
telő elnevezését. Ugyancsak a Bethániában jelent meg
Vargha sógora, báró Podmaniczky P. „Megnyílt szemek"
és a „Vihar“ cimü két szép kötete is. Utóbbi a magyar
reformáció történetének köréből vettet tárgyát.
Dr. Szlávik Mátyás.

EGYHÁZI ÉLET.
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
laltra, melyet elbírni segítség nélkül képtelen. Másfél
millió korona tandijat kellett fizetni a beiratkozáskor s
ugyaniy 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 mensasegélyek, 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 Horthykollégiumból bejárni a magas viOamosbérlet-dij 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 maban, 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.
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Szives adományok az Országos Luther Szövetség el
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztárak, Egye
sült Budapesti Főv. Takarékpénztár utján.
Báró KAAS ALBERT,
az Orsz. Luther Szöv. elnöke.
f Csővári Géza, a csabdi-i egyházközségnek 40 i v
óla hűséges pásztora, életének 65-ik évében, hosszú be
tegeskedés után, o hó 4-én meglialt. G-án temették el
i mi Urunknak jó szolgáját általános részvét mellett.
Emlékét kegyelettel őrzik, akik ismerték.
V'redenburch bárónő temetése Hollandiában. Yredenburch bárónő elnöknöje volt annak a holland bizott
ságnak, mely a ványadt, sápadtképü magyar gyormekék ezreit szállította ki Hollandiába s ezzel egymaga
többet tett a béke megértésére, mint a trianoni férvmunka. Az ősszel halt meg itt Budapesten megdöbbentő
körülmények között. Holttestét ideiglenesen a keropesiuti
temetőben helyezték el, ahonnan a Hága melletti azon
sirkertbe szállították el, ahol Hollandia legnagyobb fiat
és leányai alutmzák örök álmukat a feltámadás remény
ségében. Ezen a temetésen dr. Káltay Kálmán, az éppen
ott időző debreceni theológiai tanár fejezte ki az el
hunyt iránti örök magyar hálát, melynek kifejezője az
a marék föld, melyet a kerepeli temetőből küldtek a
bárónő sírjára és az a sok virág, melyet a hágai ma
gyar gyermekek szórtak a magyar népet annyira meg
szeretett asszony utolsó pihenője helyére. Legyen ál
dott az ő emlékezete.
„Demográphiai viszonyok befolyása a nép szapo
rodására“ címen a lapunk olvasói előtt már ismeretes
Pezenhoffer Antal r. k. hitoktató azzal vádolja meg a
protestantizmust, hogy az egyke alatt ismert gyermek
rendszer tipikus protestáns bűn. — Anélkül, hogy Pezenhofferrel vitába bocsátkozni akarnánk, szükséges
nek tartjuk mi is a következő statisztika közlését:
Németország lakossága száz év alatt 24 millióról
."»6.3 millióra szaporodott. Ugyanezen idő alatt Angliáé
11-ről 31-re, az Egyesült Albinoké 5-ról 76 m’llióra szal>orodott. Ezzel szemben Franciaországé száz év alatt
20-ról 38.9-ro. Spanyolországé 11-röl 19-re, Olaszországé
18-ról 32 millióra emelkedett. Es ha ehez, a Ref. Köz
löny nyomán, még hozzátesszük, hogy nálunk a katoli
kusok közül imi-olvasni csak 56.73% tud, mig a protes
tánsoknál az írni-olvasni tudók százaléka 79.93, vagy
ha arra is emlékeztetünk, hogy 100 ezer katolikus kö
zül 216 jár középiskolába és 31 az egyetemre, mig
ugyanannyi protestáns közül 433 jár középiskolába és
71 az egyetemre, a kér. Magyarország érdekében kérjük
Fezenhoffert, hagyjon már fel a számokkal való izga
tással.
Franciaország és a Vatikán közt lazul az amugyis
csak mondvacsinált barátság. A francia kamara ugyanis
a napokban kimondotta, hogy a vatikáni követséget
megszünteti, miután a Vatikánnak semminemű politikai
súlya nincs.
Református lelkészek
konferenciája. A Ravasz
püspök által kezdőmén vezett lel kés zi konferenciáik hova
tovább mint gazdagabb tárgysorozattal és mind nagyobb
érdeklődés mellett zajlanak le. Január 6-án .is impozáns
számban
gyülekeztek
össze a budapesti theolo
gia dísztermében .ref. testvéreink lelkipásztorai, hogy

közös lélekkel, egy akarattal s a Szentlélek segítségül
hívásával, együttesem beszéljék m«g egyházuk nagy kér
déseit. Előadásokat tartottak: Böszörményi Jenő szen
téei lelkész (Az allöldi ref. nép lelkivilágáról), Marton
János «sárospataki theol. tanár (Segéd'elkAszeiiik heJyzetéröl éí e InJyzot szükséges reformjáról), Bogdán Gyula
wekcrlctelepi lelkész (Az adakozás lelkének növelésé
ről). Ravasz László püspök ÍA kálvinista férfi leikáviügáról), Juhász Iaiszló iktperes (Miről prédikáljunk ebben
az éviién?), Muraközy Sándor kecskeméti lelkész (A n*formátus -ajtó uagyfontosságáról), dr. Szabó Aladár bu
dapesti lelkész (A missziói lélek aláhanvatlásáról), dr.
Sebestyén Jenő budapesti theol. tanár (A kálvinista ala
pon álló kér. politika theol. alapjairól), dr. Kovács J.
István budapesti theol. igazgató (A kálvinizmus társadalomépitö erejéről), Czikesz Sándor debreeeaii egyet,
famir (A falusi lelkigondozás problémáiról), dr. Iletessy
Kálmán kecskeméti lelkész (A lelkész válásét ás reform
járól). Enjx-dv Andor miskolci l«lk«W. (A hitetlenség
offcnzivájáróJ), Csűrös István vadlástanár (A kálvinista
e-aládi élekről), bilkei Pap István theol. tanár (Az egyliázi közteherviselésről) és Hamar István budapesti
theol. t.uiár (Egyházi és iekol.ii politikáról). Négy napig
tartott ez a konferencia. Ezzel párhuzamosan folyt a
»apuék konferenciája K — Hasonló 'konferenciákra ké
szül a mi ev. lolké-szegyctsülotünk is. Kíváncsian várjuk
már (és türelmetlenül) önnek a programját! . . .
Harangszentelés és Luther Társasági ünnepély Ózdon.
Lelket emelő, magasztosan szép tlnnepélylien volt rész.'
az ózd* ev. e gy há*zközeégn<k január hó 25-én, amikor délelő t uj harangját avatta föl, délután pedig Iaither-Tár
sasági ünnpélvt tartott. Ez alkalmakkor magas megjele
nésükkel tisztelték meg az egyházközséget Gedulv Hen
rik tiszakorülcti ev. püspök, dr. Zelenka Lajos egyházkerüloti felügyelő. Lichtenstein László egyházmegyei fel
ügyelő s az egyházmegye lelkészi karából többen, kiket,
tekinteetd arra, bőgj* az egyházközség határa a vasútvo
nalon Putnoknál van. mint kapuban, ennek állomásán
üdvözölte az egyházközség a putnok» hívek küldöttségé
nek s a putnoki iskolák növendékeinek élén, Ózdra
való érkezésük alkalmával pedig az ózdi járás nevében
Mogyorósáé Bertalan föszolgabiró. Ózd község nevében
pedig Kádár Elek főjegyző üdvözölték meleg szavakkal
a püspököt, melyekre Öméltósága fenkölt. vallásosságtól
es hazafiasságtól izzó beszéddel válaszolt. 24-én este fél 7
órakor közös osti áhítatra gyűltek össze a vendégek és
a bivek Istennek házába, mely alkalommal Ligeti Ede
“ajókazai lelkész II. Mózes 27/20—2l. alapján .sziveket
megható és lelkeket fefrázó beszédben tárta a hívek elé
az Isten oltára körüli hűséges szolgálat kötelességét.
Másnap, január 35-én, vasárnap fél 10 órakor Csapó J á 
nos egyháztanácsos vezetésével 14 tagú magyarmentés,
dolmányos lovascsapat kíséretében négy szürke ló által
vont kocsin. femydgirlandokkal megkoszorúzva, körülötte
magyar ruhái* iskolás lánykákkal, indult el az állomás
ról rendelteteknek szent helyére testvérének hívogató
szavára, a felavatandó uj harang. A templom elé érve.
miután a harangot ©gy erre a célra készített emelvényre
helyezték, a bandérium vezetője, Csapó János egyházta
nácsos lóhátról pro-lógot mondott, mely után Tóth József
alesperes, fancsali lelkész mondott imát a felavatandó
harang felett, melyen Geduly Henrik püspök az első ha
lom hangot egy finom mivü kalapáccsal az Atyának,
Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében kiütötte. Befeje
zésül a lelkószi kar a püspök vezetése mellett, jobb ke
zeiket a harangra téve. elénekelte az ,,Áldjad meg Lsten
e munkát“ kezdetű áldó éneket. Utána felhúzták a ha
rangot «a toronyba. Ezután először szólalt meg az uj ha
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rang a hivek és vendégek gyönyörűségére kedves csen
gésű hangján, mialatt a püspök és lelkészi kar vezetésé
vel a jelenlevők bevonultak a templomba, amely bár
zsúfolásig megtelt, sokakat mégsem volt képes befogadni.
Az ünnepi isten ti sztélét közémekkel s Weisze.r Ernő hernádvéesci lelkész oitári iszolgáOatával kezdődött, majd
Gedulv Henrik püspök lépek hattagú lelkészi segéd
lettel az oltárhoz s tartotta meg onnan Jeremiás 22—29.
alapján hatalmas, főpásztori avató beszédét, szólván
az Urnák hozzánk intézett üzenetéről, melyet közvetíteni
van hivatva az uj harang is. A püspöki beszéd mély és
maradandó hatást tett felekezeti különbség nélkül az
összes jelenlevőkre. Ezután az egyházközség kántorának,
Joob Sándornak saját szerzeményű ,,Miatyánk“-ját adta
elő szerző vezetésével a vegyes kar precíz kidolgozásban.
Utána Turóczy Zoltán helyi lelkész ismertette a harangbeszerzésének történetéit, feliratúit' s rendeltetését. Köz
ének után ismét Geguly Henrik püspök lépett hattagú
lelkészi segédlettel az oltár elé, hol mély áhítattal átita
tott ima után az ároni áldással megáldotta a gyülekeze
tei. Befejezésül az összes jelenlevőik a himnuszt énekel
ték. Az istentisztelet után a harangok a harctéren elesett
s idegenben elhunyt hivek emlékére félóráig szólották.
Délben a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársa
ság látta 40 terítékes bankettjén vendégül az egyházköz
ség magas vendégeit, a lekészi kart és az egyháztanács
tagjait, mely alkalommal több meleghangú felköszöntő
hangzott el úgy a vendéglátó nemes társulatra, mint a
megjelent vendégekre. Délután 5 órakor a templomban
Uuther-Tár,sasági ünnepély volt. Közének és Abaffy
Gyula (helyi segédlelkész imája után Záhony János Schu
bert ,.M indenhatóját énekeke megrázó erővel, majd
Duszik Lajos miskolci lelkész tartott gondolatokban gaz
dag. az ev. öntudatot, erősítő ünnepi beszédet, nüanszokba mélyed ö összehasonlít ást téve a renaissance és
a reformáció között. A hatalmas lendülettel előadott szó
noklat után Joób Sándor vezetésévei « ^egveskar a már
délelőtti ünnepélyen is bemutatott gyönyörű összhangzatban adta elő dr. Kovács Lajos ..Nagy vagy te Isten“
kezdetű karénekét. Joób Olivér Reményik „Az óriás“
<imü költeménvét szavalta el hatásosan, melyet Gólián
Rezsőné ,.Az Urnák napja ez“ kezdetű művészies szóló
éneke követett. A kedv,fisén zengő hang minden jelen
lévő szivét áthatotta épp úgy, mint utána ' Ligeti Ede
sajókazai lelkésznek az egész ünnepély hatását még job
ban mélyítő, költői számyalásu befejező imája, mely
után a befejező énekvers alatt evangélikusok és neun
evangélikusok lelkűk mélyéig meghatottam szivükben
egy kedves, boldog örömnap kellemes emlékének hatása
alatt távoztak Istennek házából. A délutáni offertorium
539.000 koronát eredményezett a Luther-Társaság javára.
Úgy az ünnepségek előkészitésében, mint a harangbeszérzés ügyében elévülhetetlen érdemeket szerzett ma
gának a helyi egyház felügyelője, Zorkóczv Samu, a Rimamurány h. vezérigazgatója, ki a legaprólékosabb rész
letkérdésekre is kiterjedő figyelemmel ég fáradságot nem
kímélő utánjárással vette ki részét a nemes munkából.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.

T ó t-m a g y a r fa lu s i e g y h á z le lk é s z e h a so n ló e g y h á z
le lk é s z é v e l, e s e tle g jó v a llá s ta n á r i á llá s s a l h e ly e t c s e 
ré ln e . C im e m e g tu d h a tó a k ia d ó h iv a ta lb a n . V a s ú t,
p o s ta , h e ly b e n .

A Luther-Szövetség alapszabályai*)
d) rendes tag az, aki évenként 6 korona, azaz
hat korona lefizetésére kötelezi magát,
e) segítő (pártoló) tag az, aki az evangélikus évi
2 K, — ha más vallásu,' évi 10 K tagdíj lefizetésére
kötelezi magát.
A Szövetség külső szervezetei a hozzájuk ta r
tozó tagok dijait magasabb összegben is megállapít
hatják.
Egyháztársadalmi egyesületek mint nőegyletek,
ifjúsági és leányegyletek, diákszövetségek -stb. a re á 
juk illetékes kerületi szövetségek utján tagokul szin
tén beléphetnek.
Amennyiben a tagul belépő szervezet, illetve
egyesület a tagok jogait összes tagjai részére bizto
sítani kívánja, az alapszabályok szerint tagjaitól sze
dett é vi járulékok 20%-át fizeti be a Szövetség pénz
tárába. Minden tagdíj az év első negyedében fize
tendő. Külföldi állampolgárok a Szövetség tagjai
közé belügyminiszteri engedéllyel vehetők fel.
G. §.
Az evangélikus tiszteletbeli tagokat, valamint
az alapító, örökítő és rendes tagokat az illetékes
egyházkerületi Szövetség, illetve egyéb külső szerv
közgyűlésén tanácskozási, szavazási, választási és
megválasztáis jog illeti meg.
Erkölcsi testületek és jogi személyek jogaikat
a közgyűlésen írásban m eghatalmazott képviselőjük
által gyakorolják, és pedig a tagdíj összegének meg
felelő s za va zatszám ma 1.
VI. Tagol; felvétele. Tagság megszűnése.

T §•
A Szövetségbe belépő tagok a külső szervezetek
választmánya veszi fel.
A tagság megszűnik:
1. A tag elhalálozása, illetve jogi személyeknél
azoknak feloszlása folytán.
2. A tag kilépése következtében.
4. A tag kizárása folytán.
3. A tagnak a tagok jegyzékéből való törlésével.
A tagjegyzékből törölhető az a tag, ki tagdiját
3 éven át nem fizeti, kizárható pedig az a tag, aki
oly viselkedést tanúsít, mely m iatt a felvétel is meg
tagadható. Kizárandó az a tag, aki bűntett vagy nye
reségvágyból elkövetett vétség miatt elítéltetett,
vagy közerkölcsiségbe ütköző magaviseletét tanúsít.
A tagok felvétele, törlése és kizárása felett az
illetékes kerületi vagy önálló gyülekezeti szövetség,
vagy az erre közgyülésileg feljogosított egyéb külső
szervek választm ánya dönt. A határozat a kizárás
kérdésében minden esetben, a felvétel és törlés kér
désében pedig 3 tag kívánságára titkos szavazással
hozandó meg.
(Folytatjuk.)
*) Mindenfelől kérik a Luther-Szövetség alapszabá
lyait. Miután magának a központnak is csak etgy eredeti
példánya van, az elnökség úgy döntött, hogy az Evangéikusok Lapjában fogja az alapszabályokat közölni. Ké
rem tehát a helyi szövetségeket, hogy a közölt szövege.
hitelesnek tekintse és mint ilyent alkalmazza is. Élőire
jelzem, hogy e közölt szöveg .felhasználásával külön levo
natokat is készíttetünk, amelyeket, előállítási áron fogunk
a helyi szövetségeknek rendelkezésére bocsátani.
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Résen - és egyek legyünk!
lap u n k múltkori hatalmas lutheri szelemli
,.\ y ü t levele <Váss miniszterhez"' feinvitlr.itta a mi
szemeinket A l előzők nyomán már ő is jónak látta
az üzletileg is jövedelmezőnek bizonyult „szent év
ben“ régi „ezer éves jogon“ velünk, a tíatal ..400 éve*
protestantizmussal“ szemben ..játszani“ a kálvinista
Halason a .primhegedüt“. Kezdte a tüntető katb.
nagygyűlésen maga Apponyi .,a diadalmasan előretörő kath. renaissance“ hirdetésével. fo ly a tta W ol
kenberg tanár a prot. külmisszió demagóg leszóllásával, s ugyancsak szekundált a hazai k ith , püspöki
kar tudós fejedelmi* Proháxzku is. kj a protestánsok
nak a papa* tómai cg? Iiázba. uríut egyedül ud*. fty.il»í
egy akolba való visszatérésében látja csonkult ha
zánk megmentésének egyedüli gyógyszeréi.
az t
Prohászka, aki 2 évvel ezelőtt fülünk hallatára •
régi képviselőház előadói székében közvetlenül Hal
fa// püspök tőszomszédságában 2 ízben i> s nem rég
Miskolcon megjövendölte, hogy „eljön az az idő,
.‘.midőn Pannonhalma és Debrecen, Esztergom és
Eperjes között aranyhidat fogunk emelni“. Jókor é.<
jó helyen jelentette be ü*hát a reformáció múltkori
fővárosi ünnepélyén Köpi püspök: megcsináljuk i
Közös prot. frontot!
A cél egy: VII. Gergely. III. Sándor és III, Inc*
pápák eszméjének megvalósítása: az egyház szuve
renitása a magyar állam fölfitt. Az eszközök is az
ismert régiek: Janssen ultramontán történetírásának
példájára a történeti események irányzaton beállítása,
a kedvezőtlenek elhallgatása s a kedvezők tulságokiszinézésé azok az okozati összefüggés teljes mel
lőzésével. Azért kezdi ez a klerikális szervezkedés
egy Alszeghvnél vagy Síknál Goethe ..pogányo*
hedonizmusát“. Madách „nem a hitágazati igazságo
kon alapuló kereszt«'nységét“, Kölesey .protestan
tizmusát“, Munkácsy ,.a népvezér modern pózában
ekénk állított Krisztusát“ és Jókai ..soha meg nem
értett katholicizinusát“. A jezsuiták haragqs tám a
dásáról pedig füzetről-füzetre olvashatunk a „Masryar
Kultúrában“.
Hát állunk elébe annak :t katonai hadgyakorla
tokra emlékeztető és ellenünk fanatizált pápás szer
vezkedésnek az evangélium, a tor vény és az egyházhistória alapján, mely mellettünk szólt minden vo
natkozásában. és ebben evang. hitünk és öntudatunk
ébresztése és mélyítése céljából résen és egyeknek
kell l e n n ü n k egyetemlegesen az összes hazai pro-

tcstán-sokoak
természetesen teljes k i/a N ^ á g ^ ^ M /i^
•dlenszcnvnek, türelmetlenségnek vagy piáim
l«*tn«*k katli. testvéreinkkel szemben.
Az evangélium nem hatalmat, hanem „békeséget
«V az emberekhez jóakaratot“ hirdet, nem h n tarrhiát, hanem egyetemes papságot u n it. és nem hó
dítást. hanem egy «’rtelmet, egy akaratot s bűnbánó
megtérést és újjászületést követel, amiből kevés van
a mai pápás politikai jellegű katholicizmu.sban.
A törvény a hazni kér. vallásfelekezetek közöt«
nem „ezer éves“ jogokat, hanem állampolgári egyen
lőséget é* viszonosságot, nem hitkényszert, hanem élő
személyes meggyőződést «*s szabadságot, nem fele
kezeti torzsai kodást éi gyűlölködést. hanem magyar
testvériességet hirdet és kíván. - hogy am int egy
menyei atyának a gyermekei, egy Krisztusnak a kö
vetői, úgy egy országmik n tagjai és egy hazának
hitb«i é> szerctetinuiikábaii áldozatos polgárai le
gyünk, umi a magyar protestantizmusnak mindenha
k.T. vallá-o<. *’>• euigyír hazaik«« meggyőződébe és
i.Ö \ttett normája valu.
S liát az egyházhisioria? Azt bizonyitja-e. hogy
:• reformáció a magyar nemzet egységét megron
totta s a mohácsi vész óta bekövetkezett összes nem
zeti szerencsétlenségeinknek a protestantizmus volna
;• forrása? Ellenkezőleg. A reformáció és a prot«*sumtizinus terem tette meg uz igazi magyar nemzeti
egységet, a valódi nemzeti gondolatot és öntudato*.
aminthogy a művelődés és egyháztörténet kétségbe
vonhatatlan tanúbizonyságai szerint 4 század óta
p. o. n. forradalmak tipikus országai teljesen, vagy
túlnyomóan a kath. országok,
am íg a rend, i
nyugalom, az egységes fejlődés, a széliéini és anyagi
gazdasági virágzás tipikus országai teljesen vagy
túlnyomóan protestánsok. És aztán a nagy szellemi
..hősök“ díszes protestáns csarnoka hazánkban ós a
külföldön nőm azt igazolja-e Hasé és Tschackert polemikájától Hévész Imre ntegállapitásáig, hogy a
protestantizmus a népek és nemzetek egységére
sohasem volt káros viszályok előidézője és forradal
mak szitója, sőt ez egységnek kialakításában nem
a vallásfelekezeti egység, ez a képzeleti pápás bál
vány, a döntő tényező? A valóság Révész megálla
pítása s az egyházi és politikai história tanúbizony
sága szerint is az. hogy a katholiclzmus lelki, er
kölcsi ós ahol lehetséges, politikai kényuralma min
denütt szükségképen idézi föl a másik szélsőségbe
átcsapott visszahatást,
inig a protestantizmus a
tiszta evangélium alapján állva, elvileg tökéletesen
s a gyakorlatúm is sikeres egyensúlyban tudja ta r
tani a valódi szabadságot a valódi tekintéllyel, az
egyéniség jogát a közösségével, s a szabadság eset
leges túlzásait az evangélium és a törvény erejével
orvosolni is képes, a inig a pápás katholiciemusban
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a tekintély s a dogmái és szervezeti egység túlkapá
sai folyvást idegen, forradalmi tényezők korrektdvumára szorulnak. S közelebbről a magyar nemzetnek
a Habsburgok beolvasztó törekvéseivel dacolni ké
pes erkölcsi gerincét a protestantizmus — főleg
kálvini alakja —- adta meg. Máig is visszasiratják a
Habsburgokat a papság’, a mágnások és a zsidók,
inig mi protestánsok ebből a Róma és Bécs által
kínált és diktált „nemzeti egységből“ nem kérünk.
Van hát evangéliumi, törvényes és egyházhistóriai alapja annak, hogy megcsonkiüt hazánkban
különösen
résen és egyek legyünk! Mert a pro
testantizmus az igazság és az istenszeretet hatalma
ebben a világban, oppoziciója az erőszak, a hazug
ság s a maminonszolgálat hatalmának az isteni világ
rend javára, mely a Krisztus evangéliumának pa
rancsa alatt isteni uralmat sürget a pénz, erőszak,
papság és hazugság uralmával szemben és munka
közösséget vállal a béke, a jog, az igazság és a
testvériességért való nehéz küzdelmünkben. Nem
• inberi vagy papi, hanem krisztusi szellemi hatalom
ra, Isten uralmára van szükségünk mai megcsonkult
magyar hazánkban. Úgy legyen!
Munkatárs!

M ikolik Ü nnepe
Költői lendülettel, szívhez szólóan köszönte meg
Mikolik igazgató a hála és szeretet megnyilvánu
lását.
Mélyen tisztelt közönség!
Szeretett, kedves volt tanítványaim!
Emlékemben szép, nagy kertben élek. Határol
ják azt terebélyes hatalmas tölgyek, biikkök, sudaras jegenyefenyők. A kertben dúsan termő gyümölcs
iák, édes fürtöket érlelő szőlőtök, pompás illatu ró
zsák, nárcisok, gyöngyvirágok, töméntelen sok
ibolya virít, diszbokrok tarkítják, van selymes ta
pintatai gyep is, sőt nem hiányzik a tulipán, sőt a
hivalkodó pipacs sem.
Nem hiányzik a vígan daloló madársereg, meg
a tarka pillangók serege sem.
A kert és a benne élő növényzet Ti vagytok,
kedves volt tanítványaim.
A hatalmas tölgyek, jegenyefenyők azok a fér
fiak, akikre ma jóleső öntudattal tekint hazánk,
szegény megcsonkított, megnyomorgatott hazánk: a
dúsan termő gyümölcsfák, bokrok és virágok Ti
vagytok kedves leányaim, tisztelt nagymamák, ked
ves mamáik, menyecskék és leányok!
Hogy kertem termő legyen, nem hiányzik az
áldást adó napsugár, termékenyítő eső és kellemes
szellő sem.
Az áldást adó napsugár a felülről jövő áldás,
amellyel a Mindenható jó Isten engem, a méltatlan
kertészt megáldott és megáld; a napsugár az én kis
családom köre, ahol a munka után pihenést, üdülést
és uj erőt találok; a termékenyítő eső Iskolánk
m. t. fenntartó hatósága, az isk ólai el ügyelő urai, az
esperes ur, a. püspök ur, az egyet, egyházi és iskolafelügyelő ur, akik féltő gonddal ápolják iskolánkat,
azt jóakarattal támogatják;
a kellemes szellő a Ti szeretetek, kedves volt
tanítványaim, amellyel engem a múltban és különösen
ma érdemetlenül körülvesztek.
Fogadja hálámat a mindeneket teremtő és meg
tartó jó Istenünk, aki engem ily szép kertbe mint
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kertészt állítani kegyes volt; kis családom, amely
életemben mindig megvigasztalt és erősített; isko
lánk fenntartó hatósága, minden elöljárója és tagja,
amely működési teret engedett; és végül fogadják
valamennyien szívből jövő köszönetemet, hogy rólam
ily szép, ily megható módon megemlékezni szívesek
voltak!
Külön köszönet illeti tisztelt és szeretett tolmá
csukat, aki a szeretet virágaival könnyekig meg
hatott.
Kérem a mennyei jó Atyát: áldja meg szegény'
hazánkat, hogy nemsokára ismét a régi hazában,
boldogan élhessünk; áldja meg egyházunkat, hogy
iskoláit virágoztathassa; áldja meg a szép kertem
minden egyes teremtményét, a nagyokat, kicsiket
egyaránt; áldja m eg kedves, szeretett tanítványai
mat mind!
Isten éltessen Mindnyájatokat! Ne felejtsük el
egymást soha és szeressük egymást, mint eddig sze
rettünk !
A hangversenyre, mely este következett, olyan
közönség gyűlt egybe, amilyet aligha látott még a
diszterem.
Eljöttek e ritka alkalomból egyházi életünk ve
zérei báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő,
dr. Raffay Sándor püspök úrral az élükön. De eljött
a Tátra aljáról az unoka is, hogy elvigye emlékül
egy hosszú életre a becsületes munka- jutalmának
felemelő látványát. Mellette ült apja, az ünnepelt
felesége, leánya, fia, menye, rokonai, a termet pedig
megtöltötte a tisztelők, hálásak serege s ha még oly
nagy lenne, akkor is kicsinynek bizonyult, volna.
Hányán távoztak el szomorú szívvel, mert már nem
kaptak helyet! Mindenki ott akart lenni, hogy ki
fejezze változatlan háláját, ragaszkodását,
D. Ringer Lili beszéde sokak szemébe csalta a
megindultság könnyeit.
Kedves Igazgató Uram!
Mikor először kerültem ebbe a terembe, vizsgára
jöttünk, az első elemi nyilvános vizsgájára és hat
éves voltam. Emlékszem, nagyon féltünk, a feleléstől,
a kis könyvtől, a tanárok nézésétől meg attól, hogy a
kikeményitett, fodros fehér ruhánkat nem fogjuk-e
nagyon összegyűrni. Nekem ezenkívül még az a
szivszorongásom. is volt, hogy hogy fogom az „ősz“
című költeményt, puttonnyal a hátamon elszavalni.
Igen. Még most is látom azt a kis háti kosarat, tele
vatta almával, vatta körtével, üvegszőllővel, viaszhamvassággal, meg vászonra sárgított őszi levelek
kel és hallom a tanító néni buzdító szavát: Lili, ha
már édesanyád egy forint húszat kiadott ezért a
gyönyörű őszi hangulatért, legalább örömet szerezz
neki és jó bátran, hangosan beszélj!
Ezt olyan konkolyán, olyan szenttül megfogadtam
és annyira lekötötte az egész lelkemet, hogy nem lát
tam senkit, semmit nem éreztem se a fülledt mele
get, se a hódító virágillatot, amivel tele volt a terem,
hanem mikor a nevemet szólították, önkéntelenül azt
motyogtam magamba:
— Hangosa]: forinthusz!
azután rám adták
a hangulatot, a puttonyt, meghajtottam magam és
csak az árára gondolva elkezdtem mindenáron
bátran, hogy:
Nincs virágom, se fonó napsütésem.
Se simogató, langyos alkonyom,
De meghozom, amit az idő érlelt,
Mert én a béeksséges, csendes ősz vagyok.
Igazgató uram. azóta sok esztendő múlt el, sok
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i-ettenetes baj ki jlőtt le a fejünk fölött, nagyon meg
változott minden körülöttünk és sok oszt kergetett
inár el a tél. Megnőttünk, végig jártuk az osztályo
kat, azután kikerültünk az igazi nagy iskolába, ahol
belénk verték, hogy más gond Ls van, mint a tan u 
lás szabályai, hogy vannak szigorúbb emberek is.
mint a tanító bácsi és tanító néni; rettenetesebb
bajok mint egy pont vagy egy tábla mögé állítás,
pótolhatatlanabb veszteséget mint egy üveg tollszár
vagy egy-kct krajcáros elefánt gmnmi, csak na
gyobb és őszintébb öröm nincs, mint volt itt tiz perc
ben egymásra minden komolyabb következmény nél
kül, úgy igaz szívből nyelvet ölteni. De megtanul
tuk azt is, hogy mit adott nekünk ennek a Deáktéri fészeknek a melegsége az igazán emberi őszinte
sége és megértése. Azt hiszem sokan voltunk úgy.
hogy mikor hajsza közben fáradtan, kimerültén,
unottan és elkeseredetten elértünk csak a kapuja
elé, már megbékült, megnyugodott é> önkénytelenül
olyan jólesöen elmosolyodott az ember.
Azután később, mikor már látni is megtanul
tunk, a megalkuvások, meghajtott, élettelenül össze
esett tervek és álmok romjain és megtudtuk nem
csak érezni, hanem érteni Ls, milyen biztos karó
mindig mellettünk az a sok kedves emlék, ami id?köt és milyen ódium minden legkisebb hangulat,
ami az itt töltött évekre emlékeztet, akkor nagy vi
gasztalás mindig, böngészni ezek között a régi szép
napok között és rájönni, hogy nem a buzdítások észigorúságok, nem a lelkesedések és kbnndlgetéwek
vagyT az ötösök félelme és az egyesek diadala volt a
fontos, hanem az, hogy hogy’ néztek ránk mikor el
késtünk, hogy kaptunk körmöst szegény Tomasek
nénitől, ha nem tudtuk a Teilung der Erde-t, milyen
kíváncsian lestük, dolgozat füzetekkel jön-e órára
a Scholz tanár ur, milyen jóleső meleg érzés volt.
titokban megérteni Dolina néni kendőjének a esücskit és mennyi szentjánoskenyérbe fogadtunk, hogy
a következő szünetben ki előtt fog váratlanul meg
állni, nehány pillanatig mereven farkasszemet nézni,
aztán óriásit, valami nagyszerűt mondani az a drága,
huncut Miki. Mert mi, most már bevallhatom, igy b<*céztitk Igazgató Urat.
Még később azután, vagyis most, mikor már bi
táljuk és bírálhatjuk a dolgokat, valami kimondha
tatlan meghatottság fog el, ha meggondolom, hogy
Igazgató Ur ötven év óta adott és ad gyerekeknek
és szülőknek, szülőknek és nagyszülőknek a tanitá.-ain kívül ilyen drága, feledhetetlen hangulatokat és
hogy azzal az aranyos kedélyével hogy felfrissített1
mindig, és céltudatosan frissíti fel az intökonferenciák zivatarosán nyomasztó levegőjét. De ugyan
akkor egy nagy elégedetlenséget is érzek, mikor
látom és tudom, hogy ezt az abszolút jóságot é*s ezt
a* kiváltságosán melegleikü pedagógiai tudást olyan
kevesen becsülik meg igazán és önkénytelenül
eszembe jut a keteli tenger hajósainak az a megértő,
é rzésvilágn, hogy ott a kormányost minden nap,
napfelkelte előtt és napfelkelte után megáldják a
hajósai és ö kapja mindenkinek aznap a karéjjából
vágott első falat kenyerét.
Ha az idő nem volna az elmultságában olyan
szigorú, akkor most hangosan és bátran, az első elemi
lendülettel meghajtanám magam, mint aki érzi, hogy
a puttonyában se a csodálkozás, se az „akiket meg
illető“ szemrehányás nincs vattából, de meg az öröm
csillogása se üvegből vajó és elkezdeném az igazság
nmeiben ötven év fáradozására gondolva, hogy:

3

Azok, akik termelnek virágot.
meg azok. akikre bőven ju t napsütés,
miért nem ünnepük még lelkesebben és még
őszintébben
ezt a tavaszt hozó, békessége«, gyönyörű őszt?
De ebben a teremben csak gyerek tudok lenni, aki
örül vagy fél, ad vagy szeret. Es mikor itt vagyok
Igazgató Ur előtt azzal a megbízással, hogy a volt
növendékek nevében felköszöntsem ezen a félszázados
évfordulón, nem találok se formát se szavakat, ami
többet jelenten»* és jobban hangz&nók, mint az, amibe
minden benne van és am it őszintén, egész szívvel
olyan jól esik kimondani.
Nagyon szeretjük és nagyon örülünk, hogy
megint együtt lehetünk!
De a gverek, akinek ké*k inásli helyett már fehér
szaMagot, köt a hajába az idő, most mégis megáll a
jó Mikolik előtt és azt mondja:
„Tanár ur kérem ne tes»é*k haragudni, h o g y nőm
tudtam verset. De a leckéből, amit az életre fel
tetszett adni, merek referálni, az étiét pajtásaim at sze
retem étf segítem úgy ahogy mondani tetszett, a
táskám rendes, a tízórai kosaramnak tiszta szalvéta
van mindig a fenekén, a füzeteim be vannak kötv.*
kékbe és az ujjam nem tintás már soha. Igen és
Tanár ur kérem, a lányok, akik kirándultak a művé
szet erdejébe, hoztak egy nagy csokor szép színes
virágot, én meg két csöndes kis ibolyát a szive
gomblyukába. Tessék elfogadni!
Aztán néhány pillanatra farkasszemet nézünk
úgy, mint akkor régen a folyosón, és ebben a csönd
ben benne van az iskola egé*sz tradíciója, ennek az
ötvem évnek minden szin»*ssége, minden mozzanata,
a ham isíthatatlan egé*sz meleg története, »1** ami
mindennél több é* ami mindennél értékesebb, Igaz
gató ur lelke és mindenben érezhető páratlan. ktnlves
egyénisége.
Isten éltesse!
A hangverseny művészi színvonalának legjobb
méltatása, ha ideiktatjuk a műsort. Olyan nev»*k
.“zerepelnck benne, melyeket nemcsak idehaza ismer
nek, de külföldön is megbecsülnek. Ügytől-egyig volr
növendékek.
Műsor. 1. 1). Ringer Lili üdvözlő beszéde.
2. I). Ringer Lili zongorázik. 3. Kállayné Győry Irén
énekel. SasskovBzkyné Dirner Adrienne kisér. 4. Votisky Ilona hegedül. Pethesné Lőwy Margit kísér,
ő. Bertók Ferike énekel. Sasskovszkyné Dirner
Adrienne kísér. 6. Kéler Magda zongorázik. 7. Balassáné Radó Lili írnokéi. Sasskovszkyné Dirn»*r
Adrienne kisér. — Szünet. - 1. Moór Sári szaval.
2. L. Fodor Aranka, a m. kir. Operaház v. tagja
énekel. Pethesné Lőwy Margit kisér. 3. Kurezweilné
Fehér Ilonka zongorázik. 4. Lénárd Klári heg»Hlíll.
Grünfeld Márta kisér. 5. Sebest vén n»'* Szabadi Frida
énekel.
Sasskovszkyné Dirner Adrienne kisér.
(í. Füldessyné Hermann Lula zongorázik.
Mindnyájan éreztük, hogy nem élt, dolgozott
hiába, akit ilyen osztatlan szeretettel, hálával vesz
nek körül. Jóleső megnyugvással láttuk, hogy az
»gész ünneplésből az ünnepelt maga is kiérezto, mi
szerint ez igazán szívből eredt, belső sugallatra.
Sokszor kívántam, vajha látná, hallaná, mint igyek
szik mindenki tehetsége, ereje szerint, hogy valami
módon hozzájáruljon az ünnepség szépítéséhez, töké
letesítéséhez. Mint tanakodtak azon, mivel szerezné
nek neki igazán örömöt? Milyen önkéntelenül kitört
az öröm. mikor elhangzott az indítvány, mely hivatva
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volt megvalósítani az ő szive vágyát. 50 esztendei
lankadatlan munkakedv, kitartó ügyszeretet, nemze
dékek felnevelése után ugyan mi lehetne a nyuga
lomra gondoló „kedves diri bácsi“ legfőbb,
elérhe
tetlen vágya? Egy kis házikó, saját otthona, ahova
nyugodtan, háborítatlanul térhetne be. Amint ezt k i
mondták, azon nyomban talpraállt a lelkes sereg, el
indult a szélrózsa minden irányába s hordta a téglá
k at hangyaszorgalommal. Azóta, már elkészült a
fundamentum ,sőt két kályha is áll rajta, mindennap
jön egy-egy újabb tégla s erősen bízunk, hogy ilyen
buzgóság mellett n y árára meglesz a bokrétaünnep.
Ekkor aztán felírhatjuk a protestáns iskolák tör
ténetébe', ami eddig azt hiszem páratlan a paedagógia
terén, hogy elsők voltak ismét: a tanítványok hálája
házat, sa já t hajlékot emelt- szeretet jeléül.

Zsinatra készülés
A külföldi taniüáinányut avagy tudományos ku
tatás eredménye igazolandó.
Más, — ak ár állami érdekből is — a tanerők
legfeljebb csak egy évre szabadságolhatok. Egy év
ben egynél több tanerőt szabadságolni nem lehet.
48. §.
A tanítók továbbképzése érdekében egyházmegyei és egyházkerületi tanítói egyesületek szervezendők, melyeknek az illető egyházmegyékben, illetve
egyházkerületekben működő összes tanítók hivatal
ból kötelezett tagjai. Az évenként egyszer tartandó
egyházmegyei tanítói gyűlések alkalm ával a tanítók,
- illetve több tanitós iskolában minden 15 tanító
után egy kiküldött, az egyházkerületi tanítói gyűlé
sek alkalm ával pedig az egyházmegyéi tanító egye
sületek 3—3 kiküldöttje az egyházmegyei, -illetőleg
egyházkerületi közgyűlés által m egállapított fuvar- és
napidij megtérítésére tarth at igényt. A fuvart és
napidijat az egyházmegyei tanitói gyűlés alkalm á
val az iskola fenntartó testület, az egyházkerületi
tanitói gyűlés alkalm ával az egyházmegyei pénztár
viseli.
49. §.
A polgári iskolák, tanító- és tanitónőképző-intézetek, középiskolák és szaktanárainak továbbkép
zése érdekében egyetemes tanáregyesület szerve
zendő, melynek a nevezett iskolák minden tan ára hi
vatalból kötelezett tagja. Az évenként egyszer ta r
tandó gyűléseken a tan ári karoknak 6 tagig 1.
haton túl 2 kiküldött képviselője az egyetemes köz
gyűlés által m egállapított fuvar- és napidij m egtérí
tésére ta rth a t igényt. A fuvart és napidijat a kiküldő
tanártestület intézetének pénztára viseli.
m) A tanerők nyugdíjazása.
50. §.
A tanerők nyugdíjazása az országos tanítói,
illetőleg tanári nyugdíjintézetre vonatkozó törvényes
rendelkezései szerint vagy a tanerő kérésére, vagv
hivatalból történik. A nyugdíjazást a törvényben elő
irt életkor vagy a beszámítható javadalm azással
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egyenlő összegű nyugdíjra igényt adó szolgálati idő,
vagy olyan testi vagy szellemi fogyatkozás alapján
történik, mely a tanerők szolgálatának további ellá
tására képtelenné teszi.
A nyugdíjazási eljárást, sürgős eseteket kivéve,
május hó elején kell megindítani, hogy a megüresedő
állás kellő időben betölthető 1égvén.
51. §.
A tanárok, tanítók és tanítónők rendes járandó
ságaik csonkítása nélkül és pedig igazolt m unkakép
telenséggel járó betegség esetén a gyógykezelés ide
jére, de legfeljebb egy évre terjedhető szabadságoltatásra tarth atn ak igényt; erre az időre helyettesíté
sükről a fenntartó testület (a tanerő nyugdijazatásáról) gondoskodik, gyógyulást nem Ígérő betegségesetén azonban a nyugdíjaztatási eljárást egy év le 
telte előtt is megindíthatja.
Vallásta n itás, vallástan árok.
52. §.
Az egyház saját elemi iskoláiban - amennyiben
a fenntartó testület m ásként nem intézkedik,
az
osztálytanítók kötelesek a vallástanitást végezni.
Az egyház sa já t polgári iskoláiban, tanító- és
tanitónőkéipző-intézeteiben,
középiskoláiban,
felső
leányiskoláiban, magasabb leánynevelő intézeteiben,
felső kereskedelmi iskoláiban, a vallásoktatást külön
erre a szakra képesített vallástanárok végzik, akik
nek az iskolai tanításon kívül a tanulók lelki gon
dozása, ifjúsági istentiszteletek tartása és kivált belmissziói ifjúsági egyesületekben a vallásos és egyházias szellem fejlesztése és megerősítése is köteles
ségük.
Ilyen vallástanárokul a jelen törvény életbelép
tetése után csak olyan egyének alkalm azhatók, akik
íheológiai tanulm ányaik befejezése s a lelkész- és
vallástanárképzö szemináriuma sikeres elvégzése után
lelkészekké felavattattak és vallástanári képesítő
vizsgálat alapján vallástanári oklevelet nyertek.
Leányiskolákban a Íheológiai tanulm ányokat és
vallástanárképző szemináriumi tanfolyamot sikerre!
elvégzett és vallástanári oklevelet nyert nők is alkali na zhatok vallástanárokul.
A vallástanárok a többi szakok tanáraival min
denben egyenlő rangnak és egyenlő jognak.
Az evangélikus nevelő és tanintézetekbe járó nem
evangélikus tanulók vallásoktatásáról az illetékes
egyházhatóság gondoskodik s az általa alkalmazott
hitoktatók bejáró óraadóknak tekintendők.
53. §.
A nem evangélikus tanintézetekbe járó evangé
likus tanulók vallásoktatása ügyében — esetleg a
református egyházzal együtt — az evangélikus egy
házközség intézkedik, amelynek területén az illető
iskola van.
Az állam, község és magánosok által fenntartott
iskolába járó evangélikus tanulók vallásoktatásának
költségeit a vallásoktatásra illetékes egyházközség
elsősorban az illető iskolák fenntartóitól kéri <
amennyiben az ily módon nyert fedezet nem bizo
nyulna elegendőnek, s a hiányt az egyházközség a
maga erejéből pótolni nem tudná, a felettes egyházi
hatóság- engedélyével állami hozzájárulást is igénybe
vehet.
(Folytatjuk.)
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Kapható a lelkészi hivatalokban.
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Bélák Géza
1860 1925
Ki***t gyá.'zlap egyniá« mellett. Mindkettőn
ugyanaz a név. Mindkettő küldője csak azt jelzi,
hogy árván maradt: egy gyülekezet és öt gyermek.
Előbbi negy ven esztendőt velük töltött lelkészétől,
utóbbiak egv szerető édesapától búcsúztak el febr.
6-áu.
Akik inár hónapokkal elöl»b látták a beteget,
tudták, hogy a porból lett test, nem sokáig bírja . . .
Mégis amikor jött, váratlanul j ö t t .. . Mert ragasz
kodó szeretet vette őt körül. Nemcsak lányai ápol
ták éjt is nappallá téve a gyermeki szeretet óe kö
telesség hűségével, de hívei is ott voltak körülötte:
Kántora, presbyterei, egyszerű, de jelleme> emberek
nyugtatták meg a pásztor lelkiianieretét, hogy le
fedjen: gyülekezetében mindenek jól és rendben foly
nak. Az öreg pásztor nem volt terhén* a gyülek«
zetnek. A hívek boldogok voltak, h a csak tekin
tétét is vethette rájuk jó lelkipásztoruk. Hisz náluk
és értük aggott el
amint nekem i* kil«*jezti k.
Senki emberfiáért nem háborítanák meg öreg lelké
szük nyugalm át... Ha éppen szükség volt az egy
házát mindenek felett szerető kántor (állami elemi
iskolai igazgató) mellé lelkészre, a szeretet bozot’
mindig v a la k it... így adott példát Csabdi mások
nak: ne keserítsétek meg értetek elfáradt öreg pap
jaitok utolsó é v e it. . .
Hosszú betegségének i d e j e alatt, amikor gyö
törte testét a fájdalom, amikor marcangolta a szá
mokban ki nem fejezhető baeilhisok sokasága, nem
hagyta el türelme. Amikor nappalokat és éjszakákat
álmatlanul töltött el székében ülve
nem zúgoló
dott Isten ellen. Lelki szemeivel Krisztus szenvedését
látta. Testének gyötrődését látva, amikor vigasz
talni próbálták, meg ö mondotta csendes, a nyugodt'ág békessége« hangján: majd csak elfárad a test és
'negpihen u lélek . . .
Bélák Géza a szelid lelkű pap mintaképe volt.
Minden dolgában a szeretet vezette. Nemcsak prédi
kálta, de valóságosan élte is.
Ároni famíliából származott. Neve egybe van
nőve magyarhoni ev. egyházunk történeti*vei. Bellik
nevű lelkészek és világiak buzgólkodtak: evangélikus
anyaszentegyházunk értékeit minél magasabbra
r melni. Az i 903-as Névtárunk is többről közöl emlí
tést. A legújabb papi gárdánk között is találunk
Relák nevet.
Bellik Géza. a vrszprémmegyei Vanyolán szüle
tett, ahol atyja is lelkész volt. Tanulmányait Sopron
ban végezte el. Halléban fejezte be. Itt együtt merült
el a komoly stúdiumokban dr. Szlávik Mátyás, nagy
nevű theol. professzorunkkal. Kivel a nagyon kedve*
emlékek sokasága kötötte össze.
Hallebói egyenesen Csabdira került. Itt. is a
munkát kereste. Építtetett parochiát, két ízben rem>váltatta a templomot, úgy* azonban, hogy szegem
biveit meg nem adóztatta. Sőt, hogy még kisebb
legyen a teher, megszerezte a tanítói oklevelet, hogy
alkotmányszerüen is taníthassa, nevelhesse gyüleke
zetének elemi iskolás tagjait. Hogy jó tanító is volt.
bizonyság, hogy halálos ágyához is elmentek a vol*
t.rnitványok tanácsot kérni.
Egyházmegyéjének
hosszú esztendőkön át számvevője, egyházkerületé
nek lelkiismeretes törvényszéki bírája volt.
Bélák Géza most már a sok fáradság után pihen.

Egy akácfákkal körülvett csendes falusi temetőben.
Nincs fájdalma, nincs életharca. Álmodja n boldo
gok álmát, hogy fáradsága nem volt hiábavaló. Ha
nem is alkotott világra szóló dolgokat, ahová Isten
a Lirata állította, megállotta, helyét, teljesítette a
nagy parancsot, most inár élvezi - bizonnyal annak
jutalmát,
a nagy Parancaolóknaik közelségében.
Emlék«* legyen gyülekezetében és közöttünk
is á l d o t t !
S zu ch o i'szk i/ (íyu /o .

Az E. E. E. gyámintézetnél 1923. és 1924-ben
a némethoni ínségesek részére befolyt ado
mányok*)
Soproni ev. egyház, női gyámüitózet és egyesek
4.051,846, Balti egyházközség II 1.220. Pillái Márton Mezőberénv 5000, Lébényi **gyházkö»W*g 365.800. Porogazeu;kiráJyi
egyházkiízaég 18.000. BJergesi egyházközség
1726, Sárvári egy hitközség 16.270. Mesterházy Ernő
Nagygcresd 200.000. Daliké József Siszó 17.250. Kőszegi
«gyházköz'ég 137.200, Nemetzsivány 17.000. Szekszárdi
«•v. egyház 5000. Kiskőrösi ev. egyház 20.000. -Kiskőrösi
**v. nöegylet 5000. Thebusz Béla 50.0ÖO. Váci ev. egyház
50.000, Aszódi ev. egyház 3000. Körm«*mli ev. egyház
10.000. Nomespátrói ev. egyház 31.700, Tokaji ev. egy
ház 10.000, Nagyszénás! ev. «*gyház 15-5ÍM, Kiiska Mi
hály 5000. Kába szenttamás i ev. egyház 183.600. Sztlsár
kánvi ev. egyház 107.750. Pusztavárni ev. egyház 55.000.
Csikvándi ev. egyház 114.250, Hudy Ilona. Etelka 15.000.
Koltai ev. egyház 110.4:15. Szentgotthárdi ev. egyház
180.000. Ajkai ev. egyház 120.870, Horváth Elekné 10.000
Ágfalvi ev. egyház 128.000. Kaposszekc-ső ev. egyház
318.050. II•thai ev. egyház 252.643. Vjwi közép ev. egy •
házmegye 110.485. dr. Polner Aladár 5000. HerteJendvn*5000. Ráokozári ev. egyház 570.850, Tófűi ev. egyház
386.000. V és z p ré m v a r s á n y i e v .' e g y h á z 100.000. E u c h *
P á l. B a rc s 76.152, S z n a n b a th e lv i e v . e g y h á z 200.400, ó z d i
i-v. «*gyhúz 300.000. K eni e v . e g y h á z 25.000, TolnaBaranva-Somogyi e v . e g y h á z m e g y e 3,000.000. C s ik ó s töttörí ev. egyház 366.600, R á c k o z á r i ev. e g y h á z 138.770.
•*v. egyház 566.700, Dombóvári és .s z a b a d i «*v. e g y h á z
S z é k e * fehér vári e v . e g y h á z 113.740. Meszleni é> a e s á d i
37.000, Sajókazai ev. egyház 260.060 borona és 10.000.000
márka, Waileininyi írónké 5000. Kaposvári ev. egyház
00.000, Celidötnölki ev. egyház 90.000. Győri ev. egyház
370.000, Gyékényesi ev. egyház 120.000. Nagykanizsai ev.
egyház 157.840 'korona.
•) A Gyám intézeti Elnökség kérésére közöljük
adományokat. Adományozók tekintsék nyugtának.
(Folytatjuk.)

az

Hadifoglyokat hazavárók figyelmébe. Kajkovich Fe
renc, Oroszországból hazatért hadnagyunk bejelentett* a
hadügyminisztériumnak, hogy Orosxanuágban a köveikező hadifoglyok haltak meg: Tóth György hadnagy
t Borsodmegve. Hejőszalantoa), meghalt 1922 július hava
ban Moszkváién. Kiss János háti nagy (Budapest.) meg
halt 1919-ben Moszkvában. Verem István (Varmegyéből,
állítólag 1883-ban született), meghalt Moszkvában a sokolnyiki kórházban: haláláról bővebbet Tasnádi Márton
tud (lakik: Szók. Szolnokdoboka, Románia). Juhász Pál
• 132. gy.-e.) meghalt 1921 március 22-én Kokándbun
iTurkesztán): haláláról -tud Horváth Pál. Nyíregyháza.
Molnár Pál (5. honv. gy.-e.) Hódmezővásárhelyről, meg
Imit 1916 nov. 26-án rezároaki kerületi skopini szénbányá
ban; haláláról bővebbet tud Xagy Eipk. Keraene-smagasi
i Vasmegye i.

fi
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A bányakerületi ev. lelkészek figyelmébe!
A VK. min. f. é. febr. hó 3-én 8000/925. II. ü. o.
számú rendelet© értelmében a kongruában vagy ál
lamsegélyben, továbbá családi pótlékban részesülő
lelkészek és segéd lelkészek ebbeli igényjogosultságuk feltételeit most első Ízben f. évi junius hóban,
azontúl pedig minden év junius és december havában
a jelen rendelet keltére és számára való hivatkozás
sal igazolni tartoznak.
Az igazolás a következő okmányokkal történik.
1. Helyhatósági bizonyítvánnyal igazolandó a
lelkész életben léte és lakóhelye.
Ha családi pótlékot is élvez a lelkész vagy
segédlelkész, akkor
2. Helyhatósági bizonyítvánnyal igazolandó:
a) hogy azon gyermekei, kik után a családi pótlé
kot élvezi, nem bírnak oly keresettel, illetve nem
részesülnek oly természetbeni ellátásban, melynek
értéke a havi 10 aranykoronát elérné vagy meg
haladná.
b) hogy feleségével közös háztartásban él.
Ha a lelkész más családtag után is élvezi a pót
lékot, ez esetbena) helyhatósági bizonyítvánnyal igazolandó,
hogy a lelkész és felesége, valamint a lelkész által
(1tartott családtag teljesen vagyontalanok, továbbá,
hogy az illető családtag a lelkésszel közös háztartás
ban él és semminemű jövedelemmel nem bír. (Kis
korúaknál.)
b) ha az illett) családtag nagykorú, közhatósági
orvosi bizonyitvánnyal igazolandó, hogy az illető
családtag teljesen keresetképtelen vagy munkaképte
len. E bizonyítványt a közhatósági orvos a rende
letre való hivatkozásra díj- és illetékmentesen kiállí
tani köteles.
A helyhatósági bizonyitvánnyal igazolandó öszszes adatok egy bizonyitvánnyal is igazolhatók,
mely esetben az igazolandó adatok külön-külön rész
letezve feltimtetendők.
Azon lelkészek, akik az igazolást elmulasztják,
a kongrua és családi pótlék járandóságában mind
addig nem részesülnek, amíg igazolási kötelezettsé
güknek eleget nem tettek.
Budapest, 1925 febr. hó.
Dr. fíaffay Sándor s. k.
elnök.

E v a n g élik u s e s t é ly
Az idei farsang nagy hanggal hirdetett fényes bál
jai közül messze kiemelkedik az Evangélikus Táncesitély.
mely Budapest evangélikus ifjúsági egyesületeinek ren
dezésében, 1925. január hó 31-én, előkelő keretek között,
pompás hangulatban és nem várt hatalmas isikerrel zaj
lott le a budapesti ügyvédi Kamara helyiségeiben. Fő
városunk evangélikus családjainak ezen első találkozása
oly esemény volt, mely az Evangélikus Táncestélyt az idei
farsang egyik legszebb és legmeghittebb családi ünne
pélyévé avatta.
Buda, Fasor, Deák-tér és az egyetemi ifjak eddig
külön-külön rendezték estélyeiket több-kevesebb sikeríel. Most egymás mellett közös cél és közös eszme érde
kében testvéri egyetértéssel és kitartó munkával dolgoz
tak az első együttes estély sikere érdekében. S amit ez
a négy egyesület produkált, azzal méltán meg lehetünk
elégedve. Az első kezdet a siker megérdemelt jutalmával
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tüntette ki az ifjúsági egyesületeknek fáradságot néni
ismerő lelkes vezetőit.
Az estély fővédnökei voltak: Dr. Bókav János, dr.
Folkusházy Lajos, Görgey György, Győry Lóránd, dr.
líaberern J. Pál, Hermann Miksa, báró Kaas Albert, dr.
Krepuska Géza, dr. Kuzmik Pál. dr. Mágocsv-Dietz Sán
dor, dr. Nádotsy Imre, dr. Pesthy Pál, Pap Elek, dr.
Pap ,! ózsef. dr. Pékár Gyula, báró Radvánszky Albert.,
dr. Rásó Lajos, Sándy Gyula, Sárkány Jenő, dr. Szelényi
Aladár, Szeszlér Hugó. Tolnav Kornél, Walkó Lajos,
dr. Zsigmondy Jenő.
A fővédnököket, védnököket és háziasszonyokat a
rendezőbizottság vezetői fogadták, kik között ott láttuk
közéletiünk számos kiválóságát. Tíz órakor nyitották meg
a táncot „Kiesi még a mi lányunk“ kezdetű csárdás dal
lamára dr. Böhm Dezső Pesthy Lilivel, Gaál István Kre
puska Zsuzsával, Lorsch Lajos Hitt rich Erzsivel és Ruzsicska Andor Rásó Jucyval.
A rendezőbizottság ízléses 'táncrenddel kedveskedett
a megjelent hölgyeknek. Az előkelő társaság a legjobb
hangulatban a késő reggeli órákig maradt együtt.
Háziasszonyok: Alapi Istvánné, dr. Alberti Ernőné,
Antalfy Andorné. gróf Avz Kandómé, Becht Albertné,
Blnmenau Alfrédné, özv. Borbély Lajosné, dr. Böhm De
zsőmé, Böhm Mihályné, Broeskó Lajosné, Broschkó G.
A.-né, Conrad Ernőné, dr. Csury .Jenöné, Danhauser
Sándorné, Daubner Imréné. dr. Demjánovich Emilné,
Draskóczy Lajosné, Dudás Kálmánné, Egey Szilárdné,
Fabriczy Lajosné, Friedrich Pétemé, dr. Fröhlich Izidorné, Fuszek Istvánné, Fülöp Alfrédné, Glück E Jánosné,
Haffner Károlyné, dr. Halászy Lászlóné, dr. Hayde Gyuláné, Hazslinszky Lászlóné, dr. Hegedűs Istvánné, Her
mann Béláné, Hillebrand Ferencné, dr. Hittrich Ödön
né, Hódos Andorne, dr. Höllischer Pálné, Kaunz János
né, Kellner Ernőné, Kemény Lajosné, Kertész K. Ró
bertné, dr. Kessem Bélámé, Knuth Károlyné, dr. Kon
koly Blemérné. Kostenszky Kálmánné, Kovácsé vies Miicnkóné, Kovács Dénesné, dr. Krepuska Gézáné, Kühne
mann Pálné, Latinak Jenöné, dr. Lányi Lajosné, Ledniczkv Rezső né, Lingel Jánosné, dr. Lipták Pálné, dr.
Mann inger Rezsőné. dr. Manninger Vi/lmosné, Marik Ernöné, dr. Mágocsy-Dietz S.-né, Meinhardt Curt-né, dr. Nád.osy Imréné, Neruda Nándomé. dr. Pékár Gyuláné, dr.
Petrik Aladárné, dr. Pesthy Pálné, dr. Raffay Sándorné.
Rádely Jenőmé, dr. Rásó Lajosné, Ruttkay Béláné, Sár
kány Jenőmé, Scheuer Róbertné, Stirling Ferencné,
Szarvassy Dezsőné, Szandtner Béláné, dr. Szelényi Ala
dárné, dr. Szontagh Tárnásné, dr. Szöcs Elekné, Tenk
Sándorné, Toilnav Kornélné, dr. Tomosányi Móricné, dr.
Török Adorjánná, dr. Yarsányi Mátyásné, dr. Verebély
Jenőmé, Walkó Lajosné, dr. Wolf Imréné, dr. Zsigmondy
Jenöné.
Asszonyok: Nemeskéri Kiss Tiborné, dr. Anderkó
Auráimé, ‘Kun Attilámé, Hess Györgyné, Benyó Vilmosmé, Bikfalvv Miklósné, Fürdős Istvánné, Urbánszky Ist
vánné, Horch Ernőné, Payer Jenőné, Ludwig Györgyné.
özv. Kesztner Tivadarné, dr. Felde Istvánné, özv. Soóky
Árpádné, Zathureezky Béláné, Setét Jóasefmé, dr. Faludy
Gézáné, Hunyady Károlyné, Weither Erhardné, Szabó
imjosné, Bartók Ferecné, Pesthy Jenöné, Balzsanka Lstvánné Preszter Bélámé. Szőke Endrémé, Horváth Antalné,
Borit® Györgyné, Kónyi Lajosné, Szimon Mihályné, dr.
Pildner Őttóné, Egey Szilárdné, Hoffmann Rezsőné, Henk
Ödönné, Lengyel Ferencné, Hajdú Jőzsefné, Harsány i
Kálmánné, dr. Kiss Edéné, Makkay Jánosné, Nagy La
josné. Horváth Sándorné, Farkas Lajosné, Weöres Gyuiáné. Molnár Istvánné, Lorsch Vilmosné, Pink Jánosné.
Gvalókay Imréné, Kollár Aladárné, Pozsár Károlyné.
Leányok: Pesthy Lili, Krepuska Zsázsa, Hittrich
Erzsi, Rásó Jucv és Mártim. Daut Hédy, Nagy Erzsiké,
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Wolf Lloiikj, Hass Mancika. Alberti Paula. StaJay
Márt ha. Benkó Erzsiké, Fürdőd Klári. Truxa Anna, Kas
sek Ducy, Urbánatky Margit, Horch Vica, Payer Margit
és Jolánka, Stirling Manci, Fodor Mártivá, Barits Hona.
Ludwig Erzsi, Pctrorics Ica, Kraazner Ilonka, Engel Ag
nes, Berzeviciy Kitta, Zathureczky Erzsi és Jolán, Soók\
Piroska. Farkas Gaby, Hudák Malvin. Ricsz Angyalka
és Sári. Gyalókay Rózsi, Ruttkay Gizi
Lujzi, Sete!
Mária és «Piroska, Hunvady Ilonka, Preszter Piri. Szőke *
Ella, Horváth Magda. Borié« írónké, Kónyi Jolán, Amor
Vilma, Glosz Manci, Kornay Hedvig. Hidegh litt«.
Pfeiffer Kató és Manci, Lipták Emmy, Pildner llus, Eg*'v
Ilu'ka. Pántyik Babos. Szuchovozky Lujza, Kuss Ma
rianna, Lengyel Mici és Kicsi, Hoffmann Martba. Hajdn
Kató, Schatz Gabi, Fabriczy Baba és Olga. Tenk Manci,
Bellmann Elza. Székely Kató és Piroska. Molnár Tusy.
Blumenau Elza és Margit. Jakab Irma, Zechmeietter Jucy,
Hoffmann Irén és Margit. Surányi Erzsi és Évi Harsányt
Éva és Klára, Kiss Katinka, Nagy Margit, Mákkáy Gi
ziké, Horváth Irénke. Jakab Manci, Farkas Bözsi. Jucy
és Panni, Füióp Évi. Kesselbauer Erika, Szabó Margi*.
Pfeiffer Manci és Idus, Barták Ha. Szarvassy Olga, Bal
zsanka Margit, Molnár Manci, Lányi Hilda, Bosnyákovits Kató, Tottösv Róz.sa. Pctró Anna, Becht Magda,
J.hji Angi, Kammacher Lujzi. Matlag Irén. Pink Emmy.
Powűr Irén, Krisán Angéla.
•
Az estély ki*. 18 millió koronát eredményezett a jó
tékony célra.
Pesterzsébetről tisztességes, 30 éves, ev. vallásu nő
állást vállal. Gyermektelen. Cím: Dzv. Peéui Károiyn«.
Pesterzsébet, IJarkc-u. tí. szám.
—»»•»«»»«»<

Konfirmációhoz!
Most jelent meg 7-ik b ő v íte tt kiadásban:

Evang.
konfirmandusok
kátéja
Irta; d r . R a f f a y S á n d o r

Ára 8 0 0 0 korona .
Mutatványpéldányt ingyen küldünk I

Vallástan
( K o n f ir m á c ió i o k t a t á s h o z )

Irt« : S Z T E H L O

A N D R Á S. 10-ik kiadás.

Ära 10.000 korona Mu,aX " ^ é,,dény
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EGYHÁZI ÉLET.
M »«>»

•j Németh Géza, a budapest-balparti magyar ev. egy
házközség gazdaság! intézője február hó 11-én rövid, d«*
kínos szenvedés után. 40 éves korában elhunyt. Felesége,
szül. Lyorkó Mária és egyetlen tla, Géza, gyászolja.
Dr. Németh Ödön egyetemi tanár, a I>eák-téri elemi is
kola felügyelője, öccsét vesztette el a korán elköltözöttben. Áldás emlékére!
A Prot. írod. Társaság f. hó 12-éu Budapesten a Kóday-utcai dunameUéki ref. püspöki irodában Ravasz Iref. püspök és Sztchló K. ev. egyet, főügyész kettős el
nöklete alatt választmányi ülést tartott, amelyen megje
lent: Ferenczy Z.. Szász K., Balogh J., Vargha Gy., Bar
tóky I.. Benedek S., Némethv K.. Imre S., Soltész E..
Dsikesz S., Gyökössv E., Ifáidai Gy., B. Pap I., Ha ma:
1.. Marton L. ref. s Bane-só A., B**ndl H., Sselényi ó. és
Szlávik M. evang. részről s Zsinka F., a titkár. A jegyző
könyv hitele?itesere újból Szlávik M. és B. Pap 1. kér.
tett föl. A szerkesztő-titkárnak egy éri megbízása lejáiván, turkológiái kutatásaira való tekintettel felmentését
k* rte. de Ravasz, Szász, 1»alogi: és Vargha felkérésén*
egy segéderőnek olfcalmaiásával még 1 évre vállalt« é*
neki eddigi szép és eredményes irói és agitáló munkás
ágáért a választmány hálás elismerést szavazott. Köszö
nettel vette tudomásul a választmány a francia prot.
történéli társulatnak felajánlott kiadványi oserej)éldányalt s az előző 43 évi kiadványoknak csekély 1200
frankért való megszerzésén* a debreceni és sárospataki
kollégiumi s a budape**i Káday-köny vtárt kéri fel.
Ugyancsak hálásan vette tudomásul a miniszterelnöki
sajtóirodának olcsóbb papiros helyett havi 2 millió segé
lyét * a Prot. Szemlének a Bethlen-nyoauda ál «1 való
olcsóbb kiállítása szorgalmazását. A katonatiszteknek, a
Társaságba való l'olépését a honvédelmi miniszteriuni
engedélyezte. Végül a titkár lelkes és biztató előadásá
ból örömmel értesültünk a szentesi vidéki Irodalmi Tár
saság föllendüléséről. Debrecen mozgolódásáról s a köz
ponti Társaságnak Cegléden, Békéscsabán. Szegeden,
Zalaegerszegen, Szombathelyen, Debrecenben és Kunszentmiklósou tervezett agitáló előadásairól. Az eddigiek
a titkár buzgói kodásából úgy erkölcsileg. mint anyagi
lag fényesen bevágtak. Ben dl H. pénztáros múlt éri szá
madásainak megvizsgálására a választanán) Hamar I.
és If. Dietz S. tagokat küldte ki. A szép választmány:
ülés Ravasz L. püspök-elnök lelkes éltetésével véget éri.
Sz. M.
Farsangi estély Békéscsabáit. A Békéscsabai Ev.
Leányegylet 1925. február 7-én a városi Vigadó helyisé
gében, a Budapesti Egyetemi Lírther-Szövefceég támoga
tásával, kitörőén sikerült álarcos bált rendezett. Az es
télyen c*tt láttuk gész Békésinegyo előkelőségét. A ren
dezés a Leányegylet lelkes tagjainak érdeme. Az estélyre
Budai»eströl 30 egyetemi hallgató utazott le ezen alka
lomra, kiket Békéscsaba evangélikus családjai felejthe
tetlen szívélyességgel és szeretettel fogadtak. Az estély
jelentékeny összeget eredményezett a szegény egyetemi
hallgatóik felsegélyezésére.
A Prot. Árvaház nyugtázza a következő adományo
kat: Adományok a Protestáns Orsz. Árvaház javára.
Horthy né öfőmélt ósága gyűjtéséből Raffay Séndorné ut
ján 5.000.900. a Magyarországi Protestáns Egyházak kö
zös segélyzö bizottsága 14.200.000. dr. Gregerseu Endre,
a Krisztiúnia Hungersnot-Komité gyűjtéséből 2.500.000,
Asta. M. C. Ni Non Stockholmból 1,960.000, Magyar Fő
városi Malomegyesület 1,000.000. Knuth Károly és neje
1.000. 000, Hajó? Tmréné fKNpe«ti 1.000.000. Baros- Gá-
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bor, a Postatakarékpénztárak elnöke 3,000.000, Schwei
zerische linigurkinderhilfe 6,958.000, Horthyné Öfőméltósága gyűjtéséből Ravasz Lászlóné utján 2,000.000, dr.
Kéler Zoltán 500.000, Kéréez Ferenc (Budafok) 200.000.
M e g e g y e z te k a fő-hatalmak által védett iróniái a
nagyratörekvőknek, az utódállamok legaircátlanabbjai. a
csehek és az oláhok az uj határok dolgában. A csehek
nek jutottak a testünkhöz tartozó: Testós, Almás, Bata,
Neveletlenfalu. Akii, Gyula, Homlics, Szászfalu, Gödényliáza, Kistarna, Vei ele és Bogdán községek éis ezekkel a
mármaroisi legelők legnagyobb része. Az oláhoknak ju
tott: Szárazberek, Kökényesd, Halmi, Dabolc, Tarnosin,
Patarea, Szárazpatak, Sarló, Bocskó, Komlós, Nagytanra,
Visóvölgye, Bi-stora, Petrova és Pólyáira . . . Lesz ez még
máskép is!
K á lv in s z ü lő h á z á t (Noyonban, Picardiában), melyet
a német ágyuk 1915-ben rommá lőttek, a Francia Pro
testáns Irodalmi Társaság újból, de eredeti formájában
fel fogja építeni. A földszinten, miután Noyonban prot.
templom nincs, imatermet fognak berendezni, mig az
emeleten fogják elhelyezni a Kálvin-muzeumot.

Szerkesztői üzenetek
Sz. P. Terény. Az utolsó mondatban igaza van. Az
előbbiek i.s lehetnek igazak, de a hibát ne bennem ke
resse.
S. B. Kecskemét. A zav:tr okát múlt számunk el
mondta.
N. I. öskü. A hirdetmény kétszer jönni fog. Ilyen
•érdekű közleményt csak azon esetben díjaztatok, ha van
eredménye. Az adományt köszönöm. A beígérhet persze
várom.
Debreceni Lutlier-Szövetséq konf. ifjúsági osztálya,
Lapunk kiadásában könyvek nem jelentek még meg és
ha személyeskedéssel fogunk továbbra is küzdeni, köny
vek kiadására gondolni sem merünk. Forduljanak kéré
sükkel a Lutlier-Társasághoz.
Sz. P. s. lelkész. Kérdése most már tárgytalan.
Skrabdk, Veszprém. Előfizetése megérkezett. Innen a
lap elment címére — eddig.
H. P. Budapest. Hogyan viselkedjünk a templom
ban? eim-et viselő cikkét a ..Hegyen épített városban
nem én írtam, bár azzal mindenben egyetértek, dacára
annak, hogy a I>eák-téiri templom kapuját az utolsó énekvers elhangzása után bezárják. Cikkírónak teljesen igaza
van. Az istentisztelet az első ének első versével kezdő
dik és az áldás utáni verssel végződik. Aki az első vers
után jön, már megkésett. Rendzavaró. Aki az utolsót
nem várja be, legalább is — enyhén fejezem ki magam
— illetlen >templ omlá togató. A rom. kath.-oknál divó szo
kásokra ne hivatkozzék. Ott a templomba való bekuk
kantás. mise alatt, jó cselekedet. Nálunk az istentisztelet
célja: épülés!
N. Jenő Öskü. Hirdetésért majd csak akkor fizessen
/syavankint 1000 K-t), ha volt eredménye.
Dr. K. K. E. Budapest. Bocsásson meg, de cikkét,
bár sok igaz van benne, nem közölhetjük. Óiét Apponyi
Albertról más véleményen vagyunk.
Dr. Sch. F. Budapest. Hallottunk Pékár mozgalmáról.
Szóvá fogjuk tenni. Igaza van! A Luther-Társaság el
nöke Orsolyaszüzek zárdáira és iskoláim ne gyűjtsön,
még akkor se, ha százannvit Itenne a L. T.-ért, mini
amennyit nem tesz.
Nyugtázás. 1925. január hóban a m. kir. posta utján
előfizettek:
Hackenberger Lajos, Rákosliget, 34.000; Ev. Leány-

egylet. Tótkomlós, 34.000: Nagy Lajos. Szentantalfa.
20.000: Moczkovcsák Ernő, Pitvaros, 34.000: Ev. ‘lelkészi
hivatal. Örimogyorósd, 102.000; özv. Reschner Dánielné.
Gyula, 17.000: Brózik Erzsébet. Békéscsaba. 42.000;
Hosztják Albert. Ormospuszta, 68.000; Markó Emma
50.000: Heszler Sámuel, ev. lelkész. Sopron, 25.000; Dr
Váry Istvánné, Kecskemét, 17.000; dr. Hegedűs Istvánné
Budapest, 20.000; dr. Galántífy János. Debrecen, 100.000:
dr. Kossaczky Arnold. Balassagyarmat. 85.000; Bakay
Zoltán, ev. lelkész,
Duna egyháza. 17.000; Kracher
György, Máza, 25.000; Lacó Zsófia. Békéscsaba, 100.000;
Dániel M. Sándor, Debrecen, 20.000; Ev. lelkészi hivatal
Tárnokréti, 34.000: Ev. lelkészi hivatal, Bakonyszent lászló, 34.000; Kunstädter hírlap iroda, Budapest, 21.600:
Moticíka Nándor. Salgótarján. 102.000; Simon Aranka,
Miskolc, 50.000: dr. Rásó Lajos, Budapest, 20.000; Tátrai
Károly h. lelkész, Szeged, 50.000; Kliment Z. Ilona
18.000; Ev. Tanítóképző, Miskolc, 68.000; özv. Simkó Károlvné, Békéscsaba, 68.000; Povácsav Endre, Békéscsaba
34.000; Kluge Endre dr.. Pápa, 17.000; Mihályffy Izabella.
Budapest, 68.000; Sárkány Miklósné, Budapest, 68.000:
lláb György h. lelkész, Békéscsaba. 17.000; Kiss József,
Héjhalom, 68.000; Gál János, Kisbágyon, 34.000; Ev.
elemi iskola, Nyíregyháza. 34.000; Pitvarosi ev. egyház
100.000; Saguly János esperes, Pitvaros, 100.000; Budá
kéi Oszkár főhadnagy 17.000; Bolla Pál föintéző, Mező
hegyes, 16.000; Ev. Leányegyesület, Békéscsaba, 134.000:
Szlancsik Pál, Pusztaföldvár, 60.000: Seherman-n Sándor,
Budapest, 50.000; Racskó Jolán, Békéscsaba, 34.000; Rcf.
theológia, Budapest, 68.000: Prahul János, Kisfalud.
51.000; Gajdos Mihály, Szeged. 50.000: Schreiner József,
Budapest, 20.000; dr. Szeberénvi Lajos, Békéscsaba
20.000; Pfaff Ottó, Gödöllő. 70.00b; Blázy Lajos, Kiskö
rös, 34.000; Zsiray Lajos, Nagyvázsony, 17.000; Jeszensz
ky Károly, Mezőberéev, 34.000; Feiler Ernő, Gyoma.
68.000; Soproni ev. líceum 68.000; Unterwéger Jenőm".
Orosháza, 17.000; Stiegler Lajos. Budapest, 17.000: Hof
ier József, Békéscsaba. 17.700: Farkas Elemér, Bükk,
68.000; özv. Áchim Jánosaié. Békéscsaba, 68.000: dr.
Knalovánszky László. Monor, 68.000; Csákó Pál, Far
mos, 20.000 és dr. Mázor Elemér, Szarvas, 50.000.
Többeknek. Kéziratokat nem adunk vissza. Két
oldalra irt cikket nem közölhetünk, mert nincs kivel a
nyomda számát a lemásoltatnunk. — A lapot szombat este
zárjuk le.
A kiadásért felelős: P r. KIBCHKN0PF GUSZTÁV.
Magyar és tót egyház lelkésze, hasonló egyház lel
készével, esetleg jó vallástanári állással helyet cserélne.
Cim megtudakolható lapunk szerkesztőségében (válaszbélyeg melléklendő).
Középkorú nő igen szolid kávéházban mint felvigyá
zóm). felirónő talál alkalmazást.*2
Szives kérelem. Egészséges, testileg és lelkileg mun
kabíró, nyugdíjas, felvidéki, nagyobb családu evang.
főiskolai tanár hittestvéreink körében nyugdija pótlására
szerényebb igényekkel sürgősen délelőtt 8-tól délután
2 óráig alkalmazást keres. Beszél és ir magyarul és né
metül. Elvállal bármilyen irodai, gyári felügyelői, ellen
őri, ralctárnoki, könyvtárosi állásit, nagy vállalatoknál
adminisztratív bizalmi munkakört, esetleg nagyobb házgondnoki teendőknek végzését, vagy bármely reprezen
táló, bizalmi (magántitkári, előadói) állást. Ajánlatokat a
munkakör és a fizetési feltételek megjelölése mellett.
^Felvidéki tanár“ címen lapunk szerkesztőségéhez ké
rünk.
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8zerfcMztőtég ée kiadóhivatal:
Alapította: Dr. RAFFAY SÁNDOR
pUapSk,
B u d a p e s t, IV., D e á k - t é r 4 . az.
Kiadj«: A LUTHER-SZŐVET8ÉG.
Szerkeaztésért f e le lő i:
«Ni Julius és augusztus hónapok
D r.K IR C H K N O P F G USZTÁV
kivételével vasámaponkiat.

Nem veszendő holmin, ezüstön vagy
aranyon váltattatok meg a ti atyái
toktól örökölt hiábavaló éltetekből,
hanem drága véren, mint hibátlan és
szeplőtlen bárányén, — a Krisztusén...
L Péter 1. 18— 19.

A drága kenet alabástrom szelencéje
Jézus szenvedésének története, — a Harvard
egyetem nagynevű professzorának. Peabody, érthető
véleménye szerint —, ott kezdődik, ahol a tanítványok
bosszankodnak azért a pazarlásért, mellyel a poklo>
Simon bethániai házában egy asszony az asztalnál Uiö
. Jézus fejére önté az alabástrom szelence drága ke
netét“.
Minden szenvedés, minden passzió olyan cinbe
rok bosszankodásából fakad, akiket bánt az ember
értékének esztétikai értékelése, a tiszteletnek patetikuts tultengése, az érzéseknek tékozló halmozása, é rt
hetetlen áldozatoknak meghozása.
Jézust szenvedésének küszöbére ez „a nőies meg
gondoJatlanság“ különös fényt vet.
A kritikusokat az idők rendjén sokat foglalkoz
tatta ez a fény. Nem tudták megérteni, hogy az a
Jézus, aki ismételten még csak azt is megtiltotta ra
jongó, szenvedélyes tanítványainak, hogy igazi nevét
hangoztassak, Bethániában, a poklos Simon házában,
egy asszonynak megengedte a drága kenetnek fejére
öntését. — Extravagánsnak és érthetetlennek tartot
ták Jézust és helyesnek dudásnak méltatlankodását.
Ezek a tuldisztingvált kritikusok,
miként »
kritikusok legnagyobb része — ahelyett, hogy azt ol
vasnák ki a szövegből, ami benne van. azt olvassák
bele a szövegbe, ami nem is illik bele.
A drága kenetnek alabástrom szelencéjéről szóié
♦örténet sorai azért lettek, hogy egy egyszerű jelenet
nek nagyszerűségével ragadják meg a figyelmet.
Nagyszerűvé az teszi a poklos Simon házában
lejátszódott jelenetet, hogy az, aki Jézus által meg
változnak érzi magát, azt flékozolja el Jézusra, amit
legdrágább, legféltettebb kincsének ta rt és azért teszi,
mert rokonszenvének, tiszteletének nem tud másként
kiíejejsést adni. Különben is - az élő példák milliói
bizonyítják - ez a spontán megnyilatkozás, az áldo
zatnak ez a szimbolikája azok iránt nyilatkozik meg,
akiknek elvesztését élőn* sejti meg a <sziv, mint az
időjelző a változásokat. . . És az emberi érzések törté
netéhez tartozik, hogy ezért a szimbolikáért elfelejt'
az ember a multat, mintegy bántó álmot és vállalja
;» jövendő minden keresztjét. Olyan pillanat ez, mint

7.

szám .

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

az, amikor disszonáns akkordok után tiszta összhan
gok hullámai zsong:« na k körül. Aki egy igazságért
küzd, annak jól esik az érzéseknek spontán megszó
lalása ! . . .
Ki mond hatatlan kár, hogy ami világunk a boszszanfcodó tanítványok és az érzésnélküli Judás köve
tői köz*- tartozik. Pedig ebben a világunkban min
denkinek van egy barátja, aki igazságának passziója
előtt áll. Ezért a barátért már csak egyet lehet tenni:
kimutatni irányában az áldozatnak szimbolikáját. Egy
forró kézszoritás, egy meleg köszöntés, egy szál vi
rág, — az áldozat. Minél ipazabb a részvét, annál k i
sebb áldoz:«t okoz halálfélelmeket oszlasztó örömöket.
Minél igénytelenebb formát talál a rokonszenv, annál
több erőt és bátorítást fejez ki annak valósága . . .
Valaki megfigyelte, hogy amióta divat xn<*m kö
szönni. egészségi okokból kezet nem adni. csekélysé
gekkel egymásnak nem kedvenkedni, több lett az elé
gedetlen, türcleinetlen. idege*, zúgolódó, embertelen,
a szenvedést kerülő, az eget ököllel megfenyítő, erő
szakos, i zámitó, bosszankodó és boszantó ember.
Igaza vnn-o e korunkat figyelő valakinek, nem
kutatom?! Én csak azt tudom, hogy' mindegyikünk
rejtegeti a drága érzéseik alabástrom szelencéjét. Ha
előhozná és összetörné a Jézus feje fölött, megtelnék
az Isten és szeretetnélküli poklos világnak háza azzal
az illattal, melyben jobbá, szentebbé, megértőbb**
lenne ez a kálváriáját még el nem ért em beriség!. . .
Gondolkozzunk ezen. Az alkalom meg van. J é 
zus szenvedése történetének küszöbén állunk

■'Hírt! . . .

f—X— ).

A Lutherszövetség Szegeden
A szegedi ov. egyházra örömnapok virradtak e
hó 1. és 2-án, amikor az 0. L. Sz. központjának ki
küldöttjeit tisztelhette sorai közt. Előre tudtuk, hogy
ez a nehány budapesti ur meg fogja bolygatni a mi
nagy Alföldi metropolisunkat, mely, ha nem is éppen
;< legelső, de mégis elég elöljáró helyen áll a közö
nyösek, ;i nehezen mozdíthatók sorában, örömmel és
elégtétellel állapítjuk meg, hogy a szegedi Luther.-zövetséginapok segítettek megtörni ezt a közönyt
és újból bizonyságot tettek amellett, hogy csak al
kalmas egyéniségek kellenek és a parázs, mely a
hamu alatt szunnyad, lángol, is. Ma e lángnak lobogó
fénye mellett írom beszámolómat. Előre megfontolt
szándékkal részletesebb leszek: a szegediek érdeké
ben, 'akiket eddig nem vettek észre, de azok érdeké
ben is, akik a Lutherszövetségtől még mindig fél
tik . , . talán a tekintélyüket, talán a tétlenségüket.
Ünnepnapjaink vasárnap azzal az istentisztelet
tel kezdődtek, tnelven a L. Sz. igazgatója, a bánva-
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kerület lelkésze: dr. Kirehknopí Gusztáv prédikált
mellyel 4, illetve 11 hallgatón segített a szövetség
zsúfolt templomunkban és olyan hatással, mely sokáig
de mindez kevés volt.
visszhangozni fog- a szivekben. Máté ev. 16,13 és
1923 május 4-én az ev. templomudvar épületé
köv. versek alapján arra a kérdésre keresett költői
ben a szövetség hozzájutott egy kicsike szobához, me
képekben is szép, de mély tartalomtól súlyos felele lyet kölcsön kapott bútorokkal rendezett be. Kneffel
tet: mi dönti el a vallásos érzés értékeit? Meggyőzte
Sándor, az ifjúság lelkes pártfogója, a villanyveze
tökéletesen hallgatóságát (sok előkelő más vallásu is téket vezette be díjtalanul. E helyiség fűtéséről az
volt soraink közt) arról, hogy vallásos érzés értékét
egyházközség gondoskodik. Ugyancsak az egyházmindig az egyénnek Jézushoz, az élő Isten fiához
község 100.000 K-t bocsátott a szövetség rendelke
való viszonya dönti el. Ha a Krisztus csak ódon
zésére, hogy szegépysorsu tagjait támogathassa. Je
ékszer, megszokott templomlátogatás, ünnepi alka lenleg ismét a pénzhiány bénítja meg a működést.
lom, vasárnapi ruha, meddő közigazgatási ügyeket
Körülbelül 100 ev. egyetemi hallgatója van a szegedi
tárgyaló presbiteri gyűlés, evangélikus voltunk sem egyetemnek, akiknek megnyerése, ev. öntudatra
mit sean ér. Ugyanannyit ér akkor is, ha csak jel ébresztése nagy nyereséget jelentene. Ma a 100-ból
szó, kurzustárgy7, iizelti cégér! A hangsúly azon a
mindössze 14. vallják magukat büszkén egyházunk
kijelentésen van: >a te hited tart meg téged ! . . .
öntudiaitos tagjainak. 86-an távol állanak minden moz
A vasárnap többi része a presbiterekkel való
galomtól. de nem azért, mert tanulmányaiknak élnek
közvetlen beszélgetések, vezető egyéniségek látoga csupán! Ha valaki azt hiszi, hogy a szegedi studentásával, dr. Rásó Lajos, egyetemes egyházunk ügyésze
tek közömbösek a hitvallásos élet iránt, ismét té
és Győry Lóránd, ny. miniszter, a Luther-Szövétség
vedne. Katholikus és református egyház dicsekszik
kulturális szakosztályának elnöke ünnepélyes fogad az egyetemi hallgatók érdeklődésével. A zsidókról
tatásával telt el.
nem beszélek. Ezek olyan öntudatosok ma, mint ami
Hétfőn délelőtt a központi egyetem I. emeleté lyenek még nem voltak sohasem. A mi hitvallásun
nek 3. számú tantermét töltötte meg előkelő közön kon levő egyetemi polgárok közömbösségének oka
ség. Férfiak, nők és egyetemi hallgatók gyűltek össze, nem Paraszkay elnökben és 14 tagból álló gárdájában
hogy résztvegyenek a szegedi egyetemi Lutherszö- keresendő, hanem egyszer abban, hogy a mi ev. pro
vétség díszközgyűlésén. Sajnálattal bár, de szóvá kell
fesszoraink is közömbösek egyházukkal szemben, de
tennünk, hogy ezen a díszközgyűlésen ev. egyetemi
abban is, hogy a szegedi egyházközségben hiányzik
tanáraink közül egyetlen egy sem jelent meg. Hogy
a Léleknek az a szele, mely eltudná seperni a közö
a templomba nem jöttek el, azt még csak tudomásul
nyösség fojtó levegőjét, hogy hozza meg azt a tiszta
vesszük. Érthetetlen, de megszoktuk tőlük, őket ez levegőt, mely után vágyik a professzor is, de a tanít
nem érdekli. De az egyetemen tartott díszközgyűlésre ványa is. Ezen elernyedtségnek okát itt ne firtas
talán már csak az ifjúság kedvéért is el kellett volna
suk. Egyházi hatóságaink ismerik. Ellenben arra
jönniük, a példaadás okából. És ha már valamenykérjük őket, hogy ne a véka alatt tartsák, amit tud
nyien nem is értek rá eljönni. Egv csak eljöhetett
nak, hanem — félretéve minden személyes ellen-vagy
volna közülük! így csak a ref. vallásu Kolozsvárirokonszenv, tegyék fejszéjüket mielőbb a bajok
Bálint szoríthatott kezet a budapestiekkel, arról táv-'
gyökerére. Itt sokan-sokan vannak, akik várják ezt a
bizonyságot, hoerv neki az egyetemi tanári hivatás
tényt és lelkesen fogják teljesíteni azt a kötelességet
Isten előtti felelősséget jelent. Ne vegyék tőlünk
melyet a főhatóság rájuk biz! Paraszkay elnök 1925.
rossz néven a tudós tanár urak, ha elmaradásuk ne
évi munkaprogrammja (lapunk más helyén közöljük';
künk nagyon feltűnt és előttünk megmagyarázhatat bizonyítja ezt és azok az ovációk, melyek Paraszkay
lan tény marad. Felvetettük magunk előtt a kérdést:
munkatervének előterjesztése után felhangzottak, iga
vájjon a szegedi egyetem róm. Icath. tanárai elma zolják ezt.
radtak volna-e a kath. népszövetség gyűléséről?
Dr. Rásó Lajos beszélt Paraszkay felkérésére, a
Egyesek talán igen! De a sokból egy bizonyára meg
jövő
feladatairól. Hangsúlyozta a munkás élet megjelent volna! Avagy annyira derogált nekik a milieu?
szeretését, az egyházépitő munkásságot, — a nemzetDe nem kérdezgetünk tovább! Arra sem vagyunk
építés szempontjából. Nem elég az, hogy iskoláink
kiváncsiak, hogy a lelkiismeretük mivel menti elma és egyházaink dolgoznak, szükség van a fürge
radásukat. Az elmaradásukat magyarázni lehet, de
Lutherszö vétségre is, amely feladatául tűzte ki az
menteni so h a! . . .
evangélikus öntudat és összetartás megteremtését.
A díszközgyűlést ifj. Paraszkay Gyula joghall Legfontosabb az ifjúságért és az ifjúsággal való tö
gató, a Szegedi Egyetemi Lutherszövetség elnöke
rődés, mert a jövőt a fiatal nemzedék dönti el. nyitotta meg lendületes és ev. öntudatról tanúskodó
Rásó dr. pompás logikával kimutatta és követelte,
szavakkal. Sok igazat mondott keresetlen mondatok hogy nekünk is divatba kell hozni az állandó temban. Beszámolóját közöljük. Hadd tudják meg mások jfiomlátogatást, és a családban esténkint a bibliais, hogy mit tettek a mi fiaink és leányaink, amiről
olvasást, Az egyetemen a jogászifjuság vívja ki a
még itt Szegeden is csak kevesen tudtak.
protestáns jog előadását. De addig ismerkedjék meg
1922 .május 14-én alakult meg a Sz. E. L. Sz.
a mi Zsinati Alkotmányunkkal és hazamenve otthon
Megnehezítette az első lépéseket az a körülmény,
és a szomszédfalvakban ismertesse ezt meg a
hogy a munka hivatalos helyiség nélkül indult meg
mieinkkel is. A cserkészet felkarolása, estélyek ren
A lelkesedés és a mindenáron élni akarás azonban
dezése, leányegyletek, ifjúsági önképzőkörök szerve
ezen aképen segített, hogy a szövetség a hivatalos
zése, október 31-ének megünneplése, az ev. sajtó fel
órákat, összejöveteleket eleinte Adamkovits tigyv.
karolása . . . ez mind minket váró feladat.
alelnök lakásán tartotta meg, később — az egyházA gondolatokban gazdag propaganda előadást
község engedelmével — az evang. iskolában. Meleg,
ifj. Paraszkay Gyula köszönte meg azzal, hogy a sze
barátságos összejövetelek voltak ezek. Sok minden
baj idevezette útját. Segíteni azonban csak úgy tu gedi egyetem Lutherszövetsége igyekezni fog valóra
váltani a hallottakat.
dott volna a szövetség, ha anyagi eszközei is lettek
Hétfőn (2-án) este 6 órakor folyt le az a nagy
volna. Raffay püspök ur ugyan enyhített ezen a ba
szabású kulturestély a Kass nagytermében, amely
jon azzal, hogy 20.000 K-t küldött a szövetségnek,
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örökké emlékezetes marad a szegedi evangélikusok
körében.
A szorongásig megtelt teremnek vendégsereg.*
örömmel és :Ulva hallgatta Luther diadalénekét, az
„Erős vár a mi Istentlnk“-et, melyet Fichtner Sán
dor kaniagy, hittestvérünk, vezetésével a honvéd
gyalogezred fúvós együttese adott elő. — A megjele
nésében akadályozott Kaas Albert báró helyett, de
annak nevében és megbízásából dr. Kirchknopf Gusz
táv nyitotta meg az ünnepélyt. Miután átadta az
összegvülekezetteknek előbb D. RaJfay S. püspök,
majd Kaas elnök Írásos üzenetét, arról az üzenetről
heszólt gyönyörű gondolatokban, melyet c sa k . reánk
bízott Isten, a csonka Magyarország lutheránu
saira. — Áhitatos csendben kezdte meg előadását
Ovőry Loránd, ny. miniszter, a híres pesti ev. lelkész
nek, uéh. Győry Vilmosnak fia. Szeged szenvedései
ről beszélt. Arról a sok vészről, amely az idők rend
jén pusztította. Törökdulás, 8 tűzvész, árvíz pusz
tította B mégis virágzó város, ahonnan 1919 juliusáhan kiindul a nemzeti újjászületés. Szeged igazi erős
ségét nem az anyagiak teszik, de az erkölcsi értékek.
Az evang. realizálására vállalkozzék az, aki benne
él. Vegye fel e város a tiszta erkölcs fegyverzetét és
megindítja majd ezzel a leszakított területek vissza
hódít ását.
Szűnni nem akaró totazésnyilvánitá- köszönti
meg Győrynek a Szeged lelkét érintő szavakat.
Ugyancsak lelkesen fogadta a közönség az estély
többi számait is. Mohiár Rezső «színművész >zuvalata,
Benedek Á rpái hegedűművész játéka. Fodor László
(mindhárom tv.) énekes csengő tenorhangja meg
nyerte mindenkinek tetszését, Feltüné*st keltett a bu
dapesti Sik énekprofesszor tehetséges növendékének,
az ev. vallásit Vass Manci operaénekesnö szereplése,
aki elragadó művészettel adta elő Hildach: Tavasz és
Deiraqua: Madárcsicsergés c. d a la it — Miután az
estélyrendező T átrai Károly, h.-lelkész, megköszönte
a szereplők önzetlen ingjenes m unkáját és a közön
ség szives megjelenését, a Hymnusz eléneklésé-vel az
ünnepség véget ért, hogy utánna az egyháztanács ven
dégül lássa a pestieket. — Ezen a szeretetla komát*
több értékes felszólalás hangzott el. Tátrai K. a tü
zeket gyújtó ideális pap eszményképére, az egyete
mes papság elvét megszemélyesítő, egyháza érdeké
ben örökké dolgozó férfiakra emelte poharát. Gvőry L.
élete eszményképeire: József kir. hercegre, Darányi
Ignác földmivelési miniszterre és nagyapja Székács
József ev. püspökre hivatkozott, mint akik a szorgal
mas m u n k án serkentői voltak. Dr. Rásó Lajos, a
szegedi evangélikus nők buzgóságát emelte ki, dr.
Kirchknopf G. a presbiterek pásztori leikéről beszélt.
Dr. Benkő I. főgimn. tanár Székács József és Győry
Vilmos életéből mondott, el orosházi kedves epizódo
kat, Zeman Zoltán tábori lelkész a katonaság és pol
gárság harmonikus együttműködését hangsúlyozta.
A kiküldöttek a keddi nap folyamán hagyták el
városunkat, azzal a jóleső tudattal, hogy lelkes em
bereknek nemes szivébe hullatták az ev. áldott mag
vait. Mi szegediek pedig azzal köszöntjük őket: még
cHak egy-két ilyen ébresztő beavatkozást kérünk
tőlük és Szeged ev. egyháza az lesz, amivé lennie
kell: egy ragyogó pont egyet, egyházunk koronájá
ban, a Krisztus szemefénve ! . . .
Szegedi.
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Van-e szükségünk
lelkész! konferenciára?
.,Aki azt mondja, hogy a bölcselkedésnek ideje
még nem jö tt el, vagy hogy’ már elmúlt, hasonló
ahhoz a botor lelkühöz, aki azt állítja, hogy még
nincs itt az ideje, vágj' hogy már elmúlt az idejű
annak, hogy boldogok legyünk.“ A halksznvu Epikurusnak e mondása cseng a fülemben, midőn leirom
ezt a kérdést: ,,Van-e szükségünk lelkészi konferen
ciára?“ Oly természetes, hogy erre a kérdésre, miként
erre: „Akarsz-e boldogulni?“ csak igennel lehet felel
ni. Időről-időre tartandó lelkészi konferenciákra
akkor is szükségünk volna, ha nem vc«ztett háború
után volnánk, hanem ha még mindig a béke bőségszarujából dőlne reánk az áldás, mert a lelkipászto
rok komoly tanácskozása, tapasztalat kicserélése, lelki
elmélyülése nélkül, a visszamaradás, a lecsúszás kö
vetkezményei nélkül nem lehetett volna el oly nagy
erkölcsi testület, mint amilyen a békebeli evangé
likus egyház volt,
A békében nem lett volna luxus, ma meg egy
!e!ké*szi konferencia egyenesen életszükséglet, de
több: csodnorvosság, melytől, nem tudom, joggal-e?
nagy változásokat, Isten-áldotta gyógyulásokat vá
runk. Mert nagy bajok vannak köröttünk. Egyhá
zunk temetői csendje az első, amire reá akarok mu
tatni. Mintha a fők megszűntek volna gondolkozni,
az elmék Ítélni, a lelkek akarni. Az Evangélikusok
Lapja eszméket pendit meg hozzászólás céljából,
ideákat tesz ki közszemlére, de csak nagy ritkán
reagál azokra valaki. Ki emlékszik egy vitára, mely
nek argumentumai az Ev. Lapja porondján mérték
volna össze szikrázó kardjukat? De bocsánat, egy
akadémiai tanár és egy egyházfelügyelő mégis cik
keztek és replikáztak a lap hasábjain egymásnak. De
hol maradnak a lelkészek? Még a félelmetes protes
táns-faló moloch, a reverzális sirám sem bírta őket
flegmájukból kihozni! Mindenben egyetértenek .»
szerkesztővel? Nincs már mondani valójuk? Nincs
inár sorainkban senki, aki tollat forgatna? Ez a te
metői némaság egyenesen elcsüggesztő! Ha már a
gondolatkicserélés boltíves csarnokát, a sajtót senki
sem keresi fel mondanivalójával, kísérőijük meg a
lelkészi konferenciát, mert van, kell hogy legyen
mondanivalója a lelki pásztoroknak az actio catholica
aggályos napjaiban!
Akkor, amikor egy aktiv miniszter: Vase József
őfőtisztelendösége helyén valónak tartja Halasou,
egy katholikus nagygyülésen azt mondani: „a ma
gyar katholikusok nem mondhatnak le arról a joguk
ról, hogy a primhegedüt ők játsszák“, akkor, midőn
egy legutóbbi vidéki katholikus gyűlésen azt a jel
szót kiáltották bele egy sok ezer főnyi sokaságba:
„nem regnum Christianum, hanem regnum Marianum“,
akkor midőn egy kevéstudásu. de annál nagyobb
hangú Pezonhoffer statisztikai könyvében a protes
tantizmust elavult ócska bútornak gúnyolja ki, akkor,
mikor egy jezsuita atya legfelsőbb „im prim atur
jeggyel ellátott, Rómában megjelent könyvében azt
Írja, hogy a protestánsokat halálbüntetéssel kellőn«*
elpusztítani, Tomcsányi páter meg leszögezni törek
szik a tényt, hogy* a protestánsok tették tönkre az
országot, akkor, amikor a Rómában körmenetben más
céda könyvekkel egy (itt máglyán égették el a pro
testáns kiadású Bibliát, azt hiszem, ideje lesz uekün’-:
„az álomból immár felserkenünk“ és komoly arccal,
a veszély tudatában bár, de meg nem csüggedt lélek
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kel tanácskoznunk, hogyan védjük meg erősen tá 
madott bástyáinkat.
Magasan lobognak Róma harci lobogói, a szek
ták meg a kertünk alatt ólálkodnak, bárányt bárány
után ragadva el tőlünk. Ismerek egy lelkészt, akit
valósággal kedélybeteggé tett a szekta-őrület, amely
kedves kis faluján végigsepert. Hol kovácsoljunk
fegyvereket a szekták ellen? Hol beszéljük meg az
ellenük való védekezés harcmódjait? Én mást nem
tudok, mint a leikészi konferenciát, melynek tanács
kozásában a szekta-kérdésnek egy egész napot kel
lene szentelnünk. Arról panaszkodott egy lelkész
társam, hogy faluját a szomszédból jött batpisták ki
kezdték és szeretné terjeszkedésüket hathatós belmissziói munkával, bibliaórákkal megállítani, de nem
tudja, miként fogjon a munkához? Mindez természe
tes megoldást találhat egy ellkészi konferencia kere
tében.
Budapest már egy Ízben felajánlotta vendégsze
retetét a leikészi konferencia résztvevőinek, a LutherOtthon igazgatósága olcsó ebédet és vacsorát helye
zett kilátásba. Buzgó híveink ingyen szállás felaján
lásával örvendeztettek meg bennünket. De azért mégis
azt tartom, Budapest nem alkalmas ilyen összejöve
telre. Túl sok itt a zaj, túl sok itt a szirén-hang. Az
Ur a keresztelés után a pusztába vonult el, Pál da
maszkuszi útja után Arábia csendjét keresi fel. Cse
lekedjünk hozzájuk hasonlóan. Talán akad vidéki na
gyobb gyülekezet, talán több is egy időben, ahol 30
40 lelkészt 3 éjszakára szívesen látnának. Dunántúli
testvéreinket az ut hosszúsága bizonyára nem fogja
visszatartani, ha meggondolják, hogy a júniusi Pécs
városában összehívandó leikészi konferencia szintén
egyetemes jellegű kíván lenni, ahol a távolság problé
mája a tiszaiaknak fog egy kis gondot okozni.
A M. E. L. E. múlt évi közgyűlése határozati lag
kimondta egy téli leikészi konferencia megtartásá
nak szükségességét, püspökeink ismételten reámu
tattak ennek nagy horderejére, az Evangélikusok
Lapjának szerkesztője vezércikkében a leikészi kon
ferenciát legsürgősebb teendőink közé sorolta, indul
jon meg azért az előkészítés. Tisztelettel kérem azért
a Mele nagyérdemű elnökét Paulik Jánost mindazok
nevében, akik a fenti határozat meghozatalában
résztvettünk, hívja össze mielőbb a konferenciát. Esz
közölje ki a résztvevők számára a kedvezményes
vasúti jegyet, állítsa össze a konferencia pTOgrammját, vegye kezébe, mint legilletékesebb ezt a szent
ügyet, mindnyájunk hálája lesz fáradozásának ju
talma.
Forrong köröttünk a világ', inog-reng Sionunk
fala, felelősséggel tartozunk majd a mostani válsá
gos időért az utókornak, ha mindent megtettünk-e,
amit megtehettünk? és számot fogunk adni Annak,
akinek szőlőjébe elhivattunk, vigyázzunk azért a
nyájra, amelvben őrállókká tett bennünket a Szent
Lélek.“ *)
1)r. Varsányi Mátyás.
*) Fenti sorokhoz csak annyi megjegyzésünk van.
hogy a bányakerület főt. Püspökének meg van a maga
lelkészeivel tartandó konferenciának programmja.

Minden régi előfizető
sz e re z z en egy újat
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Jókai-ünnep a Deák-téri
evangélikus iskolákban
Meghitt, bájos ünnepély keretében emlékezett
meg a Deák-téri elemi és polgári iskola ifjúsága és
tantestülete Jókai Mórról, születésének századik év
fordulója alkalmából. Délelőtt az elemi iskola, dél
után a polgári leányiskola rendezte Jókai-ünnepelyét.
Az elemi iskola növendékei előtt Lahmann György
ismertette Jókai életét és működésének jelentőségét,
Kimutat via arra a kapcsolatra, amely a gyermekvilág'
és Jókai mesevilága között fennáll. „Jókai a mese
mondás felkent fejedelme volt — úgymond — és igy
kedves gyermekeim közel állott lelkületével tihozzá
tok, mert ti szeretitek a mesét és igy szükségszerű
az, hogy szeressétek a mesemondó Jókait s ha még
nem imernétek, igyekezzetek öt megismerni, kincseit
magatokba szedni, hogy általa gazdagodjatok.“ Egy
ben hangsúlyozta azt a gondolatot, azt az igazságot,
hogy abban a világban, amelyet Jókai alkotott mese.'Zövő és képzelő erejével, Magyarország mindenkor
egész es sértetlen marad, mert Jókai Nagymagyarországát „sem szuronnyal, sem karddal — meghódítani
nem lehet, csak szellemi felsőbbséggel, ami pedig el
lenségeinknél nincs meg“.
A délutáni ünnepélyen Mikolik Kálmán igaz
gató szólott növendékeihez néhány meleghangú mon(latban megemlékezve Jókai jóságáról és szeretetéről.
amellyel az ifjúságot szivébe zárta. Ez a szeretet
ajándékozta meg a magyar ifjúságot, annyi szép,
annyi kedves és maradandó értékű ideállal. Legdrá
gább azonban, amivel Jókai mindannyiunkat meg
ajándékozott — fejezte be a kedves és megkapó be
szédét az igazgató — a hazának lángoló szeretete.
Ez a szeretet izzik minden müvében és ez a hazaszeretet kell hogy hasson mindegyikünkben, mert
csakis Jókai nemes és égő honszerelmével tudjuk
visszaállítani s megépíteni a hatalmas, boldog Nagymagyarországot.
Mindkét beszédet a megértésnek, a lelkesedés
nek és boldog bizakodásnak tapsvihara fogadta.
Ami azonban mindkét ünnepséget igazán széppé,
bensőségessé, meleggé és felejthetetlenné avatta, az
az ifjúságnak bálaáldozása volt Jókai emlékének.
Két élőképben szólaltatták meg a leányok a
derüsarcu mesemondót. Az egyikben azt a megható
mesét mondotta el az öreganyó a köréje sereglett
gyermekeknek, amelyben az özvegy csizmadiamester
nem tud megválni egyik gyermekétől sem, még a leg
csábítóbb ígéretre sem. (Melyiket a kilenc közül?)
A másik élőkép, „Jókai-rajongók“ címmel, azt a
hatást mutatta be, amelyet Jókai regényei, a regé
nyek hősei és hősnői a nemesen érző és fogékonylelkű leányokra minden időben tettek. S itt nem mu
laszthatom el azt az alkalmat, hogy a legnagyobb
elismerés hangján szóljál-: mind a szereplőkről, mind
pedig azokról, akik fáradságot nem ismerve az anyai
szeretet és türelem segítségével tanítványaikkal oly
szépet és élismerésreméltót tudnak müveltetni.
A leányok kedves és ügyes játéka közben Jókai
eszményképeinek mesevilágának igéző világa ejtette
hatalmába a hallgatóság lelkét és minden bizonnyal
átélte mindenki azokat az álomlátásokat, amelyek
Jókai regényeinek olvasásakor minden ifjúi lelket oly
boldoggá, bizakodóvá és nemessé tettek és tesznek
ma is. És azután az a vágy erősödött meg, az az
akarat szilárdult meg a lelkekben a Jókai-rajongók
lelkesedése nyomán, hogy mindaddig, mig ismét ném
áim odoshatunk nyugodtan és békésen Jókai Nagy
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magyarországiban. nem nyugszunk, dolgozunk szívó
éin és kitartóan, azokkal az eszközökkel és fegyve
rekkel, amelyeket nekünk iskoláink nyújtanak, azok
és a» olyan iskolák, amilyenekből Jókai é« rajongói
kikerültek és ki fognak kerülni.
Ezt ia vágyat, ezt az akaratot fejezték ki a dalok
is, amelyek mint hő imák. szállottak az Eg- felé a
leányajkakról. . .
Még csak annyit. Az elemi iskola 1 millió, a po!
gári iskola 1,081.000 K-t gyűjtött Jókai síremlékére
és a jubileumi müvek kiadatási céljaira.
Kk.

.........

Akorátok iskolai tanításának
beosztása 8 tanévre4
1
)
Hermann Bendix beosztásának alapján (Zur Theorie
end
Praxis
des Choralgesanges) összedllitottn
Zalánfy Aladár.
NB. Az első két tanévben a koráléneklés term»j-zetesen csak akusztikai (hallás utáni) módszerrel ta
riitbató. Mivel a magyar népiskolai tanterv a III.
elemi osztálytól kezdve kötelezően előírja a hangje
gyek tanítását is, ezen osztálytól kezdve a tanuló'
ebbéli ismereteit a koráJok betanításánál is feltétle
nül segítségül kell venni, azaz az addigi (első 2 tan
év) tanítás m«idszerét ki kell egészíteni a vizuáli(hangjegyek utáni) módszerrel.
A korálok élénk tempóban, feszes ritmusban és
a rcnde.s emberi beszéd dinamikájában (mp) éneklendftk.
1. tanév (elemi l. osztály j
1. Adjunk hálát az Urnák
fi, 2. Krisztus, t •
vagy életem — D, «3. Kegyes Jézus, itt vagyunk
G.
4. Mennyből jövök most hozzátok
C. 3. Csöndé« éj.
tiszta szent éj - B.
2. tanév (elemi II. osztály).
1. Mennynek, földnek tere.mtöje
Cl, 2. Mos;
nyugosznak az erdők — F, 3. Szivem szerint, Úr
isten — F, 4. Dicsérd Istent, keresztyvnség — F.
3. Jer, dicsérjük Istent
F. 6. Krisztus jött e világia - F.
3. tanév ( elemi III. osztály).
1. Uram Jézus, fordulj hozzánk
F, 2. Dicsőség
mennyben Istennek — F, 3. Erő« vár a mi Istenünk
- C, 4. Már búcsút veszek tőled — C, 5. Jézus
Krisztus, dicsértessél — F, 6. Mint a szép htlvös pataJcrn
F, 7. Szivem szerint kívánom - a.
4. tanév (elemi IV. osztály).
1. Én lelkem, miért csüggedsz ej - F, 2. Dicsérd
én lelkem, a dicsőség — F, 3. Mind jó. amit Isten
tészen — F, 4. Bizony meglészen az idő — G, 5. Bű
nösök hozzád kiáltunk — e, 6. Eljött hozzánk az
üdvösség — D, 7. Szép rózsabimbó kelt ki
• F.
8. A keresztfához megyek
c.
5. tanév (középiskola l. osztály).
1. Jézus, én bizodalmám - C, 2. Isten, óh szent
Isten — C, 3. Jehova, csak néked éneklek - C, 4. Ki
dolgát csak Istenre hagyja — g, 5. Ki tudja, mily
közel végórám •- C, 6. Vigyázzatok, azt kiáltják
C,
*) Zalánfy D. beosztását (tervezetét), mely a nehéz
-égi fokozatot veszi figyelembe, ajánljuk különösen hr uktatóink figyelmébe, de azoknak is. .tkik a gyülekezeti
éneklés reformjával foglalkoznak.

7. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben
c, 8. Jöjj.
népek Megváltója
g. 9. Mi Urunk s édes Atyánk
F.
ti. tanév (középiskola //. osztály).
1. Dicsérlek, uram, téged — A, 2- Teljes minden
•‘ltomban — D, 3. Mily nagy az Ur kogyelmessége —
F, 4. Föltetszett gyönyörű napunk
d X , 5. Szerel
mos Jézus, vájjon mit vétetél
g, 6. Jézus, életem
nek
c, 7. Készítsd magad, kedves lélek. — D,
8. Minden ember csak halandó ■- G, 9. Hogy ne di
csérném az Istent
c, 10. Tündöklő hajnali csil
lag - I).
7. és H. tanév (középiskola III. és IV. osztály).
1. Uram, rosszul cselekedtem — f, 2. Jézus, szen
vedésedről — g, 3. Az Istennek jó tetszése — o,
4. Dicsöült helyűken
G, 5. Jézus ki bűnös lelkemet
f, 6. Ne csüggedj el, kicsiny sereg — A,
7. Térj magadhoz ,drága Sión — f, 8. Dicsérjed, áld
jad é*n lelkem
0 , 9. Csak tehozzád, óh Jézusom
f, 10. Az én időm. mint a szép nyár — d, 11. Oh
ember, sirasd nagy bűnöd
D. 12. Istenfélők, mily
boldogok vagytok - c.

A Lelkész urak figyelmébe!
A ..Nagyatádi Szabó István Emlékbizottsága"
gvUjtőiveket küldött »egyetemes egyházunk minden
lelk*“»zéhez. Nagyatádi Szab«» István, néhai töldmivelésügvi miniszterünk sírja fölé akarnak emlékművet
emelni, hogy az hirdesse a magyar föld szülöttjének,
természetes -arjának, élő darabjának nevét, tájunk
büszkeségét és egyik leghűségesebb vérünk emlékét.
A bizottság azt kéri a lelkész uraktól, hogy le
gyenek segítségéve az emlékmű létrehozásában. Lelkipásztori m unkájukat nem ak.»rja a gyűjtés fáradságos
utánjárásával megakasztani. De hiszi, hogy ennek
a munkáinak körébe esik gazdaközönségünk figyelme,
felhívni az Emlékbizottság céljára, annak a megbe
csülésére, aki a magyar né*pies politika és társadalmi
béke tántoríthatatlan harcosa volt.
Bizonyára nem
esik terhére lelkész uraink e g y ik n ek sem a gyűjtőivet községük olyan lelkes tagjára bízni, aki nem sa j
nálja idejét a gyűjtéstől. A bizottság azzal is meg
elégszik, hogy az, aki fenti kérését teljesíteni nem
tudja, vagy bármi oknál fogva nem akarja, hogy a
küldött gyűjtői vet visszaküldi, de egyben megjelöli
annak no vét, aki az Emlékbizottság megbízását szóictettcl vállalja.
Politikai pártállásra és felekezeti
hova tart oznndóságrn való tekintetek ki tudtak kap<solódni ebben az ügyben. Az Emlékbizottság névsora
bizonyítja ezt. Lehetetlen, hogy mi evangélikusok.
akiknek legnagyobb része a gazdaközönség sorai közt
küzd fennmaradásunkért, azzal tüntessünk, hogy ne
siessünk emléket állítani éppen annak, akinek erő*,
súlyt, hatalmat, de mérsékletet a magyar föld adott.
Hisz ha valaki, úgy' Nagyatádi Szabó István a magva.altinak és a földmivelő népnek volt harcosa, mert
ezt kapcsolta bele az ország sorsának intézésébe, ezzel
biztosítva egyszersmindenkorra a m agyar nemzeti
politika népié« irányban való haladását. — Lehettek
és voltak neki is tévedései. Akiben ilyenek nincse
nek. vesse rá az első követ. De bizonyos, hogy min
den kérdésben nemzete és hazája érdeke lebegett
szeme előtt.
Tántorithatatlan nemzeti érzése, államférfim jó
zan bölcsesége, higgadt mérséklete a földmivelő ma
gyar nép flserölnek kino^esházából fakadt. E nemes
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tulajdonságok tették nagyatádi Szabó Istvánt a világ
előtt a magyar nemzet büszkeségévé.
A magyar nép az évszázados küzdelmeknek,
szenvedéseknek, de a becsületességben kitartó, meg
nem tántorodó és az önerejéből való feltündöklésnek
sajátságos letéteményese. Az ezeréves zivatarok ttizében megacélosodott, e néperények erejéből táplálko
zott nagyatádi Szabó Istvánnak a nemzeti független
séghez mindenkor tanúsított törhetetlen hűsége, szabadságszeretete, a magyar alkotmányos és a népjogok
érvényesítéséhez való ragaszkodása.
Olyan időben élt és szerepelt, hogy lehetett
volna forradalmi vezér, élet és halál felett parancsoló
diktátor. Lehetett volna mindent felperzselő tűz, a
magyar földmives nép lelkében sóvárgóan elő vágyak
lángra lobbantója, de „nem sebeket ütni, hanem sebe
ket gyógyítani“ jött. Rombolás nélkül tudott építeni,
a fejlődést bölcseséggel tudta előre vinni és nemzetét
erősíteni. Testét visszaadhatta az anyaföldnek, de
önzetlenül küzdő, becsületes lelke itt maradt közöt
tünk és él tovább népe millióinak szivében.
E nagy lélek megtestesítője lesz az erdőcsokonyai
síremlék és az ország fővárosában felállítandó emlék
mű. Ezek lesznek jelképei, szimbólumai nagy gondo
latainak, zálogai az ő népies politikája biztosításának,
a társadalmi békének, a magyar szabadságszeretetnek
s függetlenségünkhöz való ragaszkodásunknak.
Az emlékbizottság kérését ajánljuk ismételten a
ntü. Lelkész urak figyelmébe.
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néhány koronát, s az egy begyült összeg — laboratóriumi
és mensadlj 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 Pőv. Takarékpénztár utján.
Báró KAAS ALBERT,
az Orsz. Luther Szöv. elnöke.
Diákakcióra: Vallentinyi Irén Kiskőrös, 50.000 K.
isten áldása legyen az adományon és adományozón.
A diákakcióra uajbban adakoztak: Becbt Albert
50.000, Brenner Cecília 50.000, Sárkány Béla főesperes és
a kecskeméti ev. egyház 500.000 koronát. — Legyen Is
tenünk áldása ezen és az ezentuli adományokon és adó
mányozókon.

Diákkonferencia. A Magyar Evangéliumi Keresztyén
Diákszövetség január 31-től febrár.2-.ig Budapesten meg
tartott konferenciájáról meg kell emlékeznünk neon csu
pán azért, mert az ország különböző részeiből egybogyült
középiskolai, főiskolai diákok nagy száma is megérdemli,
akik három napon keresztül épülhettek a valóban mélyen
járó előadásokon, hanem azért is, mert azon evangéli
kus egyházunk méltóké pen volt képviselve. Az első elő
adást Kapi Béla püspök tartotta FeJsőbbrendü élet, az
utolsót Turóczy Zoltán lelkész Ecce Deus (íme az Isten)
címmel. A tanulmányi szakok szerinti csoportokban dr.
•MM* •••• • • (MMfl • • • • • • ••••••«MMMtMt* tMMI • • • • • •
Deák János egyet, tanár, dr. Hilscher Zoltán tanár, báró
Podmaniczky Pál lelkész és dr. Szalay Károly orvos
voltak az evang. előadók. Külön is kiemelendőnek is táti
juk a felekezetefc szerinti csoportgyülést, ahol az evan
gélikusok szépszámú csoportjában báró Podmaniczky
egyházunk történelmi értékeiről, Maresek János lelkész
pedig egyházunk jelenlegi feladatairól tartott élénk meg
A legnagyobb nélkülözés, a legnagyobb kitartás, a beszélést követő előadást, örültünk a résztvevő evan
legtragikusabb sors, lemondás az ifjúság örömeiről, — gélikusoknak s reméljük, hogy azoknak a közép- és fő
ez az osztályrésze a mai egyetemi ifjúságnak. Hideg iskolai intézményeknek a képviselőit is ott fogjuk látni
szoba és könyvtelenség s a nélkülözés eddigi ezer gondja nemsokára, akiknek a távollétét fájlaltuk.
most megsokszorozódott, most a szanálás ajándékaként
A Jókai-ünnepségek sorát a Prot. Nők Szövetsége
egy olyan terhet raktak ezekre az úgyis roskadozó vál kezdte meg február 4-iki estjével. A változatos műsor
takra, melyet elbírni segítség nélkül képtelen. Másfél kezdő és befejező -számát a „Lutberánia“ ev. vegyeskor
millió korona tandijat kellett fizetni a beiratkozáskor s nyitota meg Dohnányi „Hiszekegyével. (Miért nem a
ugyaniy magasak — már az aranyparitáson felül álla hivatalossal, a Szabados-félével?) Énekelte még a Hymnak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak is. Az állam az nust és egy úgynevezett Népdalegyveileget, Kár, hogy
a szép hanganyag olyan silány szövegű, nem komoly,
eddigi szokástól eltérően, egy fillérrel sem támogatja a legalább is nem egy Jókai-ünnepre való egyvelegre pa
mensákat, megszűntek az eddigi mensasegélyek, kiapadt zart ódik. Nagyon sok ember vette zokon az egyveleg má
minden forrás, mi eddig támaszul és segítségül szolgált sodik dalát, a ..Falu végén esik a dera“ szövegűt. Ez.
azoknak, kik erre rászorultak; ilyen körülmények közt már igazán nem illett bele a komoly műsorba! Az ün
a hallgatóság negyedrésze legalább a legborzasztóbb nu nepi beszédet Pékár Gyula, a Luther-Társaság vil. elnöke,
merus clausus miatt kénytelen lesz tanulmányait abba nemzetgyűlési képviselő mondta, Petőfi és Jókai csilla
hagyni, esetleg befizetett tandiját is elveszti, mert nem gait idézve, a két protestáns érdemeit rajzolva. Kiegé
tudja fizetni a magas laboratóriumi, mensai dijakat, szítő műsorul Groh Klára hegedűművész nő játszotta:
mert nem tud a hét kilométerre levő sasadi Horthy- Vieuxtemps „Ballade és Polonaise“ cimü darabját (me
lyeket egy héttel előbb a Szt. Gellért kath. egyesület
kollégiumból bejárni a magas villamosbérlet-dij miatt. estjén i-s játszott), szépen adta ölő, de ez sem JókaiEzer gond és ezer nehézség a mai diák élete s száz esthez illő darab s látszik, hogy a választás munkát sem
szorosán az a mi ev. egyetemi hallgatóinké, s ha azt adott a művésznőnek. Végül volt egy igazi Jókai-szám
akarjuk, hogy egyházához ragaszkodó, annak később hü is. K. Somló Emma- szavalta Wlassich alkalmi költemé
szolgaként dolgozó, önérzetes és öntudatos evangé menyét. Ezután .Anna keservét“ adita elő a ,ySzigetvári
likus társadalmunk legyen, segítsük meg ezt az ígéretes vértanukéból s néhány anekdódát olvasott fel Jókai tol
jövőt a maban, segítsük meg abban a hitben, hogy száz- lából, melyek nem tévesztették el hatásukat. A Gregerannyit fog visszafizetni, mint ama Jézus szerinti talen sen Lujza rendezte est zsúfolt termet vonzott; a közön
ség soraiban azonban evangélikus részről igen keveset
tum.
láttunk. Mi is csak azért említjük meg. mert másoknak is
Pro juventute evangelica — mindenki tud nélkülözni feltűnt.
(Szemlélő.)

EGYHÁZI ÉLET.
Diákakció!
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A Protestáns Irodalmi Társaság Cegléden. A Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság február hó 4-én este nagy
-zárna közönség előtt tartotta meg irodalmi estélyét Ceg
léden. A fővárosból érkező előadókat dr. Dobos Sándor,
a ref. egyházközség fögondnoka üdvözölte. Nagyértékü
előadásokat tartót'.: Kapi Béla dunántúli püspökünk és
Bernét István, a Nemzeti Bank aloínöke. Régi magyar
dalokat énekelt dr. Molnár Imre. Verseiből olvasott fel
Jakab Ödön. Sagy Kornél budapesti ref. theoL szavalt.
Az est sikerét nagyban emelte a ceglédi ev. éa ref. ének
kar Maycr József és Szűcs Ferenc karnagyok által veze
tett karénekkel. A zárószavakat Fiers Elek budapesti lel
kész mondotta. Az estélv előkészítésének gondos mun
káját a Luther-Szö vétség és a Ref. Nőegylet ledkés tag
jai végezték. Február 22-én Békéscsabán jelenik meg a
Prot. Irodahni Társaság. Valaki azt kérdezte tőlem O g
h'den, hogy a Luther-Társaság mién szűnt meg? FeVvi
lágositottam. hogy még nem szűnt meg!
(Figyelő.)
A hétnek minden napja ünnep. A keresztyének heti
ünnepe: a vasárnap, a görögöké: a hétfő, a persáké a
kedd, az asszyriaiaké: a szerda. Az egyiptomi megüli:
a csütörtököt, a török: a pénteket é* a zsidó: a szőni
hatot.
Felhívás. Kvang. egyházunk alkotmányának példa
nyai teljesen elfogytak és egyáltalán nem kaphatók. A
közszükségnek engedve, a Luther-Tánsaság e nélkülöz
heteden könyvet. ha legalább háromszáz megrendelő je
lentkezik, uj kiadásban bocsátja közre. Előjegyzési ára
.">2.000 korona, finomabb papíron 65.000 korona. Mivel
csak korlátolt számú példány készül, tisztelettel felhív
juk a lelkészeket, a vallástanároknt. tanítókat, felügye
löket, preebytereket, általában az érdeklődőket, hogy
mielőbb jelentsék be, hogy- hány példányt rendelnek,
mert a könyv boh: ára jelentékenyen magasabb lesz. A
gyűjtők öt példány után egy ingyen példán yban részt*
sülnek. D. Kovács Sándor, a Luther-Társaság főtitkárt.
Budapest, V„ Hold-u. 29.
Harangavatás és elesett hősök emlékszobrának ava
tása Majoson. Február hó 8-ika kettős ünnepe volt a maj<»si ág. hitv. ev. egyháznak. Az ,.Ecele«iá“-náJ vett
kéí uj harang akkor lett avatna és a hősök cmlékszobra
is. A harangavatást Schöll Lajos, tolna-baranyarsomogyi
főesperes végezte Genersich Tivadar bonyhádi lelkész
és Tinschmidt Sándor máj ősi lelkész segédletével. Az
ünnepi beszédet a főesperes Mt. ev. 20. 1—Ifi. alapján
tartotta, amelyben buzdította a híveket az Ur szőlőjében
való hűséges munkára. Erre a munkára szólítanak a ha
rangok mindenkit, hitet és szeretetet ébresztve a szivek
ben. Az istentisztelet után az ünnepi közgyűlés volt. Az
»'lesett hősök emlékére V\ óráig szóltak a harangx>k.
Azalatt gyülekeztek a Írivek a hősök emlékszobra előtt.
\ helybeli dalárda Grieszhaber Endre Henrik kántoilanitó vezetése alatt énekelte az ..Ima a hazáért“ éneket.
Azután Schöll főesperes megáldotta a hősök emlék szob
rá t Szem nem maradt szárazon, midőn a sok elesett
hősről emlékezett meg, akik elmentek magyar hazánkért
harcolni és akiket hozzátartozóik hiába vártak vissza,
mivel hősi halált haltak a hazáért. A dalárda éneke
után dr. Hagvmáasy főszolgabíró átadta szép beszéd kí
séretében, amelyben a hősök emlékének ápolására és
hazaszeretetre buzdított, az elesett hősök emlékszobrát
a politikai község elöljáróságának, amelynek nevében
Haffner István jegyző vette át a szobrot és a politikai
község nevében megkoszorúzta azt. Ezután Tinsehinidt
Sándor helybeli lelkész tartott beszédet, megemlékezvén
az elesett hősökről, akik legdrágább kincsüket, életüket
áldozták fel magyar hazánkért és akiknek példája buz
dítson nőinket is hazánkat szeretni, hazánknak élni ós
munkálkodni. hogy a jó Isten áldó és megsegítő kegye]

méből újra magyar zászló lengjen a Kárpátoktól az Ad
riáig. Azután az egyház nevében megkoszorúzta a hö-ök emlékszobrát. A dalárda nevében Grieszlvaber Endre
Henrik kántortanitó koszoruzta meg az emflékszobroi.
Az iskolásgyermekek nevében Vágó József tanító tett
le koszorút a szoborra. Egy kis hadiárva a hadiárvák
és özvegyek nevében koszomzta meg a, szobrot. A Hym
nus ekneklésével véget ért a szép ünnepély. Isten áldja
meg e kettős ünnepet, hogy az «-rősitse hitünket és ha
zánk iránti szereiettlnket.
Uj özönviz. Hörbiger bécsi egyetemi tanár, a „jég
korszak apostola“ azt állítja, hogy az özönvizet, melyről
72 többé-kevésbé megbízható írásos jelentésünk van. de
amelyet » tudományos világ is megtörténtnek vesz. a
hold okozta. Ez fog okozni egy újabb özönvizet is. A
hold ugyanis lassan közeledik a földünkhöz. Ha a 200
kilométeres közelséget a hold elérte, bekövetkezik az uj
özönviz. Hörbiger elméletének nagy hivőközönsége van.
Vannak persze sokan, akik a fantázia szertelenségét lát
ják benn«. — I*»sz-e özönviz és mikor, azt majd eldönti
az Isten!
Közös protestáns estély. Szegeden az evangélikus és
lefonnátus egyház, az alkalomhoz mérten, közösen dol
gozik. Legutóbb is, február 15-én, vasárnap este, 9 órai
kezdettel, az evangélikus egyetemi hallgatók LutberSzövétségé és n református egyetemisták Bethlen Gábor
Köre közös műsoros tánceetélyt rendezett. Elsőnek dr.
Bartók György egyetemi tanár szólalt meg. aki a pro
testáns ifjúság céljául a hitetlenség elleni harcot jelölte
ki. Kovács Kató. a Szegedi Színház primadonnája, ked
ves énekével ért el nagy hatást. Dr. Belle Ferenc he
gedűművész Fichtner Sándor karnagy kíséretével hegcdüszámoka* adott elő. Paulovits Tibor Liszt XIV. rhap
sodiáját zongorázta. Végezetül Veress József, a refor
mátus egyetemisták ifjúsági elnöke, záróbeszédet mon
dott. A műsor után reggelig tartó táncmulatság követ
kezett. \ szegedi társadalom teljes mértékben meg voll
elégedve a protestáns bállal. Az erkölcsi siker igen nagy
volt a szerényebb anyagi siker mellett. A rendezőig
élén állott a Luther-Szövétség, agili* ifjúsági elnök«*,
ifjú Panaszkay Gyula.
Az amerikai nemzeti lutheránus egyház 1924. junius
haváig hat és fél millió dollárt gyűjtött » háború áhal
sújtott európai evangélikusáig segélyezésére. Ezen őszszegből Szovjnt-Oroszorazág evangélikusainak 406.000.
az észtországiaknak 32.000. a franciaországiaknak 49.000.
a németországiaknak 744.000. a magyarországiaknak
75.000. a livlandiaknak 49.000, az oláhországiakiwtk (szá
szoknak) 79.000 és több kisebb országnak együttvéve
25.000 dollár jutott. — Pogány misszióra 500.000 dollárt
áldoztak. Eleimiszerckro. ruhasegélyekre, szeretetadományokra mintegy három és félmillió dollárt fordítottak.
Amerikai testvéreink ezzel olyan áldozatkészségről tet
tek bizonyságot, mely az európaiakat örök hálára köt«'
lezi. I)t> mikor fog Amerikából megjönni annak a hire,
nogy a Trianon okozta bajainkat is expiálják a revízió
szűk ségess égé vei ?
Testvéri munka. A tokaji ev. egyház lelkésze az ot
tani ref. lelkésszel egyetértőig adventben és böjtben he
tenként vallásos estéket tart. Adventben az evangélikus
imaházl>an. böjtben a református templomban vannak a
szépen látogatott esték. — Jól mik feljegyeznünk, hogy
a mai időben, amikor a felekezeti harcokat indította mag
a pár évvel ezelőtt életbe lépett pápai kódex s amiko>r a
harc hevében a testvéri együttműködésre utalt protestáns
frontot is bontogatja a felekezeti önhittség, vannak gyü
lekezetek, ahol érzik, hogy nemcsak szép és gyönyörűsé
ges, de szükséges is az ..atyafiaknak az egyesiében való
lakozása“.
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Ez is vallásszabadság! Fölötte érdekes rendeletet
bocsátott ki a« oláh minisztérium. Elrendelte, hogy min
den gyermek, mely gör. kath. vagy gör. kel. egyénnel
kötött vegyesházasságból származik, csak állami iskolába
.járhat. Ebbe az iskolába keld járnia azonban annak a vegy ^házasságból származott gyermeknek is, akinek őse;
közt voltak gör. kath. vagy gör. kel. vadlásuak. Mindez
a XX. században történik, egy magát demokratikusnak
mondott országban és olyan nép között, melj' élvezi a
nyugati keresztyén államok védelmét, azon államokét,
melyek annak idején igazságos békét ígértek a népek
nek* Vájjon meddig’ mehet még az igazságnak ez a meggvalázása?
A budapesti ev. főgimnázium Dal- és Zeneegyesülete
Oppel Imre tanárelnök buzgalmából szépsikerii, nem egy
-záróban művészi színvonalú — bár nem nagyon válto
zatos — ('talán a háborúban elesett növendékek emlék
táblája javára) hangversenyt rendezett. Különösen ki
emeljük Petri Endre művészi zongorajátékát, ki Chopint
játszott, a másik két zongorista Bartók-Kodályalarabokat
is adott elő, a modernek“ kívánságának is hódolva.
Pfeiffer Ede hegediijátékán « Hoff György gordonkaver
senyén kivül az intézeti zenekar Mozart „Születéséinek
nyitányát s Grieg „Peer Gynt“-jének két részét adta elő
dieséretreméitóan. Sajnálattal nélkülöztük a régen sok
kedve« percet szerzett! énekkari számokat. Egyházi intéz
ményeink között úgy sincs jelenleg gye rmok ének k ar.
mióta a Lutheránia gyermekkara felbomlott (leinek hi
bája folyán, ne kutassuk), a. íögymnázium kötelessége
lenne a karéneklés gondozása is, hiszen van az intézet
nek énektanára!
A Vértesi Zoltán magyarbolyi ev. lelkész által, több
érdemes lelkész közreműködésével szerkesztett és kiadott
„Lelkipásztor“ cimü gyakorlati havi folyóirat 3-ik száma
is megjelent. A füzet komoly törekvésekről tesz bizony
ságot. Ha előbb-utóbb sikerül majd megtörni azok közö
nyét is, akik talán most e füzetben megszólaló theol.
irányzatot élettelennek tartják és egyoldalúnak, mert nem
nyújtja mindenkinek azt, amit benne megtalálni sze
retne, hisszük, hogy hézagpótló lesz és tényleg azzá lesz.
ami lenni akart a . Lelkipásztor“. — A „Ledkipásztor“nak elsősorban ugyanis, a mi hitünk .szerint, azok szá
mára kellene Íródnia, akiknek nincs lelkipásztoruk, nincs
prédikátoruk. Ezért azokat, akiknek van mondanivaló
juk a szórványban élőknek, kérjük a „Lelkipásztor“ tá
mogatására.
Fénysugár címen, Gáncs Aladár székesfehérvári ev.
lelkész szerkesztésében a „Fébe“ Ev. Diakonissza Nő
ügyiét 1925. február hó 1-vel egy evangéliumi hitébresztő
és hitmélvitö folyóiratot, indított. „Beköszöntőt“ irt.
l’auer Imre főnöknő. Ebben lelkesen szó] a Fébe céljai
ról és a diakonissza hivatásáról. A lapocskát saját (!)
nyomdájukban állították elő. Ízlésesen. Előfizetés félévre
21.000 K többes küldésnél. Egyes számé 27.000. Egyes
szám ára 2000 K. Megjelenik minden hó .1 és 15. napján.
Debrecenben az egyház elnöksége mozgalmat indí
tott egy uj orgona beszerzése ügyében. Az Ev. Fillér
Egyesület ezen cél érdekében jól -sikerük teaestélyt ren
dezett, amelyen az egész város intelligens közönsége meg
jelent. Az estély 50,400.000 K-val gyarapította az or
gonaalapot. (A Budapest.—Deák-téri templom orgonájá
nak sürgős átépítésére alig 30 milliót lehetett összeszedni!
Pedig ehhez a templomhoz nem 2000, hanem 20 ezer em 
bernek van köze!)
••••••
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A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.

P ályázat
a cMutád-albertii evang. egyház lelkészi állására.
Javadalom:

1.
2.
3.
4.

Szabad lakás és kert.
Készpénzben évi 80 aranykorona.
Terményben 72 métermázsa kirostált tiszta búza.
96 mázsa keménv tűzifa.
Stólák:
a) kereszteléstől offertorium.
g BVANseUKUS *]
b) avatásért 2 aaunykorona,
KéNY VT**
c) temetésért imával-86 aranyfillér?
d) temetésért beszéddel 2 aranykorona.
e) esketéisért 2 aranykorona.
f) anyakönyvi kivonatokért államilag megáHa
pitott dijak.
6.
Karácsony, hús vét, pünkösd elsőnapi offertorium:
urvaesorai offertódum kétharmada.
Szolgálati nyelv tót és magyar.
Pályázati határidő f. évi március 15. A bányakor«
leti lelkész választási szabályrendelet 15. §-a értelmében
felszerelt pályázati kérvények alulírott esperesi hivatal
hoz Pitvarosra küldendők.
Kelt Tompapusztán ó« Pitvaroson 1925. febr. 18.
Purgly Emil s. k.
Saguly J á n o s s. k.
egyházmegyei felügyelő.
esperes.
••••• •••••• «MM« •••••• •••••• •••••• »M— MMM MHM

Konfirmációhoz!
Most jelent meg 7-ik bővített kiadásban:

Evang.
ko n f i r ma n d u s o k
kátéja
Irta, d r . R a f f a y S á n d o r

Ara 8000 korona.
M u ta tv á n y p é ld á n y t In g y e n k ü ld ü n k 1

Vallástan
( K o n f ir m á é tó l o k t a tá s h o z )

Ir ta : S Z T E H L O A N D R Á S . 10-ik kiadás.

Ára 10.000 korona.

KŐKAl LAJO S
kö n y vke ro a ko d ése
O p e a tf IV., K a m e n m a y e n K á r o ly - u . 4 .

I#••••• »MM« >••§•!

általános Nyomda, Könyv- és Lapkaadó rt. Bpest, VI., Nagymező-u. 3. Fel. igazgató:

Dr. Merényi

Koméi).

»•••••••••*••••••••»«»»»». . . . . . . . . . . .
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Szerkesztőség és kisdóhivatal:

Alapította: D r. RAFPA Y S Á N D O R

Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorom

Budapest, IV., Deák-tér 4 . ez.
K iadja: A LUTHER-SZŐVETSÉQ.
Megjelenik Julius és augusztus hónapok
kivételével vasámaponkint

Szerkesztésért felelős:
D r . K I R C H K X O P F ttU S Z T Á V

.Álljon el a hamisságtól minden, aki
Krisztus nevét vallja.
II. Tim. 2, 19.

Megismerni a meglátogatás idejét

Egyes szám ára: 2 0 aranyfillér.
Hirdetési árak megegyezés szerint

pákra is kaszákra szánt vasból tankokat k é s z ít tér
képeket rajtol, kultúrákat morzsol össze, nyelvek
szerint minősít embereket, bankárok véleménye sze
rint próbál jóvátenni nem létező hibákat, hogy meg
levőkre talpra;UUtán tervek bábeli tornyát építse.
Csak a meglátogatás idejének jeleit nem ismeri fel!
Mindent tesz. precessziókat vezet, uj iurisdikciókat
szervet, bfinbocsánatot hirdet, zsinatokra kvBzül, papi
fizetéseket rendez, misszionálja a nyomort, szociali
zálja az önzést. . . csak könveket nem hullat! Pedig
a köny. moly az Olajfák hegvén ott hull el, ahol tisz
tán látható a múlt Botban iájának áldása és az előttünk
levő Jeruzsálem bűnös morgása, kiválasztója a bé
kének, kifejezője a békés sziveknek . . . Mindennél
fontOMibb, sürgősebb királyi feladat: megismerni a
meglátogatás idejét!
( ~ z— ).

Bethániából jött a Mester. Fel van készítve *
temetésére. Az alabástrom szelence drága kenetének
illatárját hozza magával annak az asszonynak az eui
lékezetére, akinek neve nem hal ki ezen a világon,
amíg a Krisztus szolgálatát hirdető evangélium üdvö
zítő ereje predikáltatni fog.
Bethániából Jeruzsálembe az ut az Olajfák he
gyén vezet át és ott a legszebb, ahol a legmagasabb,
ahonnan, aki visszanéz, a «tendes Bethánia házait
látja belekapaszkodni a hegyek lábába. Az előrenéző
e magaslati pontrél látin a Szentváros ülje* képét.
Innen belelátni Jeruzsálem szivébe és veséjébe. Látni
a templomteret, ahol papok, leviták állnak, kézzel
(M E L E .i
( W A N a E L lK U S
lábbal magyarázó tömegek közt, a kufárok é* keres
kedők zajongó szomszédságában. Amott a római
Nagy tiszteletű'lelkész urak!
könyvta*
légiók katonáinak csillogó vértezetén törik meg ra
Jelen
soraimat
azon
célzattal
bocsátom
gyogva a napsugár és vet furcsa fényt a templom
téren sétálgatva nyugodtan vitázó főpapok és színe- hogy a hennök foglalták felett gondolkodni s b. véle
ményeikről aztán engem értesíteni kegyeskedjenek.
driumi tagok selymes tógáira.
Evek óta beszélünk a lelkészek továbbképzéséről
E mozgalmasan pergő képsorozatot leső figyel
a
azt
mindannyiszor szükségesnek s mielőbb megmet magára vonja az azok okozta zaj, akik a B* thávalósitandónak
mondottuk. A dolog mikéntje talán
niából jövő Mestert kísérve e magaslati ponton a
még
nem
alakult
ki közöttünk egészen, én azonban
Jézust Jeruzsálembe várókkal találkoznak. A kfrálytvárás találkozik a királyikiséréssel. Miközben lelke- azt a továbbképzést egvelőre nem tudom máskép el
szavakban robbanik ki a királyt ünneplő hangulat, képzelni, minthogy mi. lelkészek, időnként széle.s kör
a király könveket morzsol szét, amelyek a megláto ből összejöjjünk valahol s magas színvonalon álló
gatás idejét meg nem ismertekért peregtek le az előadások és eszmecserék által igyekezzünk egymás
lelkét táplálni.
orcán.
Ez volna az egyik oldala a dolognak; a másik
„Az élek nem én. de él én bennem a Krisztus“
életeivre elhívott keresztvénség most jutott ol az meg az. hogy’ az Illető gyülekezetbn Is, ahol megje
Olajfák hegyére. A történelem érte aggódó asszonya lenünk. hagyjunk nyomokat magunk után megfelelő
eltörte feje felett az elhivottság drága kenetének ünnenélyek. illetve vallásos estélyek rendezése által.
Tlyéftva Inminek a képe él a lelkemben, amikor
alabástrom szelencéjét. Az érték, az üdvözitő erőnek
iTlatárja veszi körül. Akik kísérik, királyt látnak ezeket a sorokat Írom.
Azt szeretném, hogy az a szép eszme, mely a lel
benne, akik várják, uj honalapitást remélnek tőle. Mögötte láthatók az isteni kegyelem Libanonja tövé kész! továbbképzés gondolatában felvetődött, ne ma
ben meghúzódó bethámiai eredményeknek még a sö radjon csak puszta elmélet, hanem azt meg" is való
tétben is villogó fehér házai. Előtte az emberiség ön süsük rs pedig minden további halogatás és másokra
teltségének büszke Jeruzsálemé. Ennek legmagasabb való várás nélkül: valósítsuk meg mi. lelkészek, a
helyén a béke temploma. Körülötte erősen szaporított
*) M á rc iu s 1-i s z á m u n k le z á rá s a u tá n é r k e z e tt ez a
katonák őrzik a kufárok zsivaja, leviták kenyérharca
ég főpapok vitái elől a temploma menekült szent V a r s á n y i d r. c ik k é v e l e g v id ö b e n irt ,.N y ílt le v é l“ .
csöndet... De a könvek hiányzanak, bizonyítékai A rö n m H k ö z ö liü k , m e rt e z a z t b iz o n y ítja , h o g y a le lk é s z i
annak, hogy a meglátogatás idejét felismerte.. * a k o n fe re n c ia s z ü k s é g e s s é g é t é r z ik le lk é s z e in k . M i a z o n b a n
keresztyénig! A keresztyénség kereskedik, üzletes- .1 2 n a p o t h a tá r o z o tta n k e v e s b í t i k ! T . i.. h a m á r a p a p kedik, kamatoztat vitatkozik, pártoskodik, kardo n é k k a l. n e m tu d u n k k o n f e r e n c iá t ta r t a n i , a p r e s b ite re k
k o n f e r e n c iá já v a l m e g k e lle n e p r ó b á lk o z n u n k .
kat éleeH. ágyukat önt "'géppuskákat tökéletesít, ka

Lelkészegyesiilet __

EVA NG ÉLIK U SO K L A P JA

magunk erejéből s a magunk áldozatkészségével.
Lángoljon fel bennünk az ősi lutheri akarás, moly a
múltban annyi nagy dolgot, — s mutassa meg is az
erejét!
Azt hiszem, hogy azzal tisztában van mindenki,
hogy manapság, amikor körülöttünk mindenki mozog
s a balsors is az emberi rosszindulat annyira tépd es
bennünket, az egyház csupán csak adminisztraciójellegü gyülésezésből meg nem él. Szükségünk van
nekünk is, lelkészeknek, arra, hogy egyszerűnásszor
minden zavaró körülménytől mentesen hivatásunk
egyes fontosabb kérdéseibe elm élyedjünk s ne néze
gessük folyton az órát s ne szaggatódjunk százfelé
akkor, amikor minden szívnek együtt kellene dobog
nia, minden elme világitó tüzének együtt kellene
lobognia. Az örökös sietségben annyi szép gondolat
kallódik el.s m arad körünkben megérhetetlentil. — S
szüksége volna hiveinkek is arra, hogy időnként itt
is, am ott is nagyobb tömegekben lássák felvonulni az
egyház vezető férfiait s belőlük kisugárzani lássák az
élniakarást, az elszántságot, a rendithefcetlenséget, a
bizakodást. Egy-egy ilyen látvány, különösen itt vi
déken, hosszú évekre hat ébresztőén és bátorítóan.
Az volna a javaslatom , hogy még ez év tavaszán,
talán husvét után, jö jjü n k össze mi, lelkészek, az
egész országból papi konferenciára. A helyről egy
előre még nem beszélek, mivel annak kijelölését, il
letve felajánlását a kedves Testvérektől várom. Ha
azonban Nyíregyházát, oldaltfekvése dacára is meg
felelőnek találnák, úgy én az idevaló m eghívást szí
vesen közvetíteném s gyűlésünket itten szívesen m eg
rendezném.
Az illető helyen term észetesn elő kellene készí
teni a gyűlési tagok elhelyezését s minél olcsóbb el
látását. is. Lépéseket kellene tenni a kedvezményes
utazás irán t is, ami azonban csak a jelentkezés után
válik lehetségessé.
Legfontosabb dolog azonban: a tárgysorozat.
Tudnom kellene jóelőre: ki miről ak ar konferálni,
vagy mit óhajtana, hogy ott előadassék. Az én szá
mításom szerint két napos konferencián m integy
10 óra állana rendelkezésünkre előadásokra s eszme
cserére s körülbelül 8—10 tétel kerülhetne sorra.
Tárgyalásra kerülhetne minden olyan tétel, ame
lyik egyházi szempontból tanulságos éís értékes. Sze
mélyi élű tételek eleve kizárva.
ü g y gondolnám azonfelül, hogy minden reggel
irásniaqyarázatos istntisztelettel kezdődnék a munka
s legalább egy este vallásos estélyt tartan án k a tem 
plomban a, gyülekezet részére. Ha a konferencia
esetleg N yíregyházára terelődnék, az esetben a máso
dik nap estéjén vagy 10 csoportban a tanyákra is ki
kellene rándulni vallásos estélyek tartására.
A magam részére csak az elnöki teendőket ta rta 
nám fenn, minden egyéb tennivalót a kedves testvé
reknek kellene ellátniok. A jelentkezés szerint a m un
kát én osztanám be a szükséglet szerint.
Természetes dolog, hogy az ilyen konferenciák
nak csak akkor van létjogosultságuk és értelmük, ha
van tárgyuk is és megvan a készség is az azokon
való részvételre. S épen ezekre nézve szeretnék tájé
kozódni, felkérvén a kedves Testvéreket, szíveskedje
nek nekem megírni: tetszésükkel találkozik-e ez a
tervem, s ha igen, mit óhajtanának a konferencián
<dőadni, milyen alakban kívánnának fungálni? A
csupán hallgatóként való részvételt is természetesen
szívesen veszem. Azt tahin nem is kell mondanom,
hogyha elszánjuk m agunkat ilyetén gyülésezésre, úgy
annak tartalm ilag és alakilag impozánsnak kell lennie.

1826

Félreértések kikerülése végett szabad legyen még
itten azt is felhoznom, hogy amikor én papi konfe
renciáról, lelkészi továbbképzésről beszélek, akkor
nem csupán a szoros értelemben, parochusok részvé
telére gondolok, hanem gondolok a theológiai pro
fesszorokra és vallástanárokra is, mint akiknek egy
ilyen konferencián bizonyára lesz elég m ondanivaló
juk és gondolok mindenekfelett nagyrabecsült Fő
pásztorainkra, mint akik összejövetelünk fényét és
épitŐ erejét elsősorban alkalm asak emelni s akiket
nemcsak külön meghívni, hanem közreműködésre is
megnyerni kötelességemnek fogom tartani. Sőt gon
dolok egyházi közéletünk más vezérférfiaira is, ahogy
azt pl. a reform átusoknál látom. Az egész vállalkozás
igazán szép s kifelé is imponáló csak ugv lehetne, ha
minden egyes tényező elhozná oda lelki fériyét az
isteni kegyelemnek számára kiosztott mértéke szerint.
Mindezekre később még kitérek; most egyelőre
csak az előzetes tájékoztatást kérem s ez irányú sorai
kat március 20-áig várom.
Nyíregyháza, 1925 február 24.
K artársi szeretettel
Pavlik János s. k.
a MELE elnöke.

Gyámintézetünk nyugtázása
Bak on y szentiás zl ó ev. egyház 2652 K, Kemenes
aljái ev. egyházmegye 200.950 K, Szentesi ev. egyház
527.000 K, Tiszaföldvári ev. egyház 91.008 K,
Szarvaskendi ev. egyház 15.950 K, Szepetneki ev.
egyház 100.000 K, örim agyarosd ev. egyház 115.570
K, Györkönyi ev. egyház 415.300 K, Pltvarosi ev.
egyház 42.000 K, Ilovszky Sámuel 5000 K, Gvörkönvi
ev. egyház 204.154 K, Pápai ev. egyház 300.000 K.
Kapolcsi ev. egyház 30.300 K, Körmendi ev. egyház
42.510 K, Klincskó Pál lelkész Gsanádalberti 14.250 K,
Makói ev. egyház 35.000 K, Repczelaki ev. egyház
190.000 K, Bányai ev. egyház 57.200 K, Marázai ev.
leányegyház 74.000 K, Szombathelyi ev. egyház
500.000 K, Szentesi ev. egyház 173.0Ő0 K, Somogyszil ev. egyház 67.400 K, Polányi ev. egyház 26 610 K,
Veszprémi ev. helyi gyám intézet 230.000 K, Iparosképző prot. egylet B udapest 71.000 K, Ózdi ev. egy
ház 9000 K, AÍsógödi ev. egyház 33.000 K. Ambrózfalui ev. egyház 5000 K, Udvari-i ev. népiskola
32.600 K, Györkönyi ev. egyház 450.000 K, Szek
szárdi ev. egyház 60.810 K, Kölesdi ev. egyház
80.000 K, Bezi-i ev. egyház 137.950 K, Györkönyi ev.
egyház 330.866 K, N agybarátfaluí ev. egyház 191.000
K, Sandi-i ev. egyház 20.807 K, Hódmezővásárhelyi
ev. egyház 122.000 K, Mezőberény II. kér. ev. egyház
50.000 K, Tótkomlósi ev. egyház 200.000 K, Homokbögödei ev. egyház 35.000 K, Kemnesaljai ev. egyház
31.Ó05 K, Orosházai ev. eghház 500.000 K, Vese ev.
egyház 206.500 K, Kismányok ev. egyház 80.000 K,
Kölese ev. egyház 20.000 K, Tompa Mihály ev. lel
kész 786.840 K, Kispesti ev .egyház 6090.— K, Né
meth Gyula ev. leik. Szekszárd 71.000 K, Soproni ev.
alsó egyházmegye 865.089 K, Győri ev. egyházmegye
806.600 K, Tapolcafői ev. egyház 18.950 K, Nagvimóti ev. egyház 25.000 K, Tapolcai ev. egyház
89.000 K, Bakonyszentlászló ev. egyház 10.000 K,
Czelldömölk ev. egyház 165.350 K. Pésti ev. magyar
egyház 1.984.723 K, Kőbányai ev. egyház 410.000 K,
Hudák János ev. vallástanár gyűjtése 113.150 K,
Papp Ferenc s. 1. gyűjtése 1,103.500 K, Fasori ev.
templom 96.000 K. Ujcsanálosi ev. egyház 30.000 K.
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Csorváái ev. egyház 41.772 K, Gyóni ev. egyház
40. 000 K, R ajkai ev. egyház 150.000 K, Orosházai
ev. egyház 40.240 K, Banki ev. egyház 133.000 k ,
Pusztai üld vari ev. egyház 160.000 K, Angyali ölül ev.
együaz onertonuma. <0.000 k , Nagyhorzsunyi ev.
egyház luu.000 k , Kerepesi uü ev. egyház 3o.«30 ív ,
Agiaivi ev. egyház (JoUüold gyűjtésé 143.400 i\,
íschaher Gyula 100.000 k , bombek Lajos ne 10.000 i\,
Schuller Irig y es 10.000 k , Beati ev. ueniet egyház
1225.000 K, iuscsákui ev. egyház 45.200 k , Sauisonházai ev. egyház 42.742 k , ivelmíulüi ev. fiokegyha/.
ioy.170 K, Aszódi ev. egyház 70.000 K, Usa.nau.uoei ti
ev. egyház lzo.OiO K, lu c h s J. 10.000 k , Ipulvvecsei
ev. egyház 200.000 k , Nógrádi ev. egyház 2UU.0UU k .
Rétsági ev. egyház 132.000 k , Usaiiauapacai ev. egyház 21.000 K, M kM zy Vilma 20.000 k , Uroszvan ev.
egyház 48.000 k , Hegy éhalom ev. egyház 341.000 k .
Békéscsabai ev. egyház 279.782 k , Dra^koczy Ld.’
ev. lelkest Makó 5000 K, Gcűg.igutai ev. egyház
32.011 k , Pápai ev. egyház 28.300 K, Hódmezővásár
helyi ev. egyház 153.210 K, \ érteskeezthelyi ev. eg>ház 135.60U k , Gyomai ev. egyház 1.251.2i0 k , Norvge misszió 54.000 K, kispesti ev. egyház 55.100 k.
Budai ev. egyház 1,208.330 K, kőszegi ev. nőügyiét
137.200 K, Németzsadauyi ev. egyház lV.OUo k .
Ambróziáivá ev. egyház so.000 k , ur. Kaffay Sándor
püspök ur gyűjtése 325.000 K, KesseUuiuer Olga
50.000 K, Ketbodonyi ev. egyház 80.000 k , Leveli ev.
egyház 200.000 K, Sziráki ev. egyház 250.200 K.
Szák-i ev. egyház 356.270 K, Székesfehérvári ev. eg>
ház 87.032 k , Gádorosi ev. egyház 32.000 K, \ a
nyarczi ev. egyház 51.300 K, Luczfaivai ev. egyház.
10.000 K, Szendi ev. egyház 1,000.000 k , Oroszlányi
ev. egyház 25.000 K, Égvházasdengeleg 340.800 K.
Hantai ev. egyház 14.000 K, Szcntetornyai ev. egy
ház 30.000 K, Bokodi ev. egyház 25.500 K, Zsigmondy
Árpád 100.000 K, Ipoly vécéi ev. egyház 200.000 k.
Szarvasi ev. egyház 1,500.000 K, Szarvasi ev. egy
ház 233.407 K, Veszprémi ev. egyházmegye 1,098.370
K, Tiszai ev. egyházkerület 1,960.018 K, Balassagyar
mati ev. egyház 596.250 K, Szegedi ev. egyház
84.600 K, Mezőberénvi ev. német egyház 5,283.000 K,
Magyaróvári ev. egyház 400.000 K, Tisza föld vári ev.
egyház 60.000 K, Kasper István 50.000 K, Salgó
tarjáni ev. egyház 37.400 K, Csabdi ev. egyház
10.200 K, óbudai ev. egyház 70.513 K, Békéscsabai
ev. egyház 2,920.218 K, Monori ev. egvház 27.040 K,
Tiszai ev. egyházkerület gyűjtése 894.638 K, Szécsényi ev. egyház 66.575 K, Veszprémi ev. egyház
megye 4,556.850 K, Rape a Viktor ev. vallástanár
gyűjtése 168.000 K, Nagy Istvánné 50.000 K, Tiszai
ev. egyházkerület 618.179 K, Tiszai ev. egyházkerü
let 20J)00 K, Béri ev. egyház 289.224 K, Pestmegyei
ev. egyházi gyámintézet gyűjtése 549.414 K. összesen
58J62.747 korona folyt l>e.
A gyámintézqt ebből a befolyt Összegből
58^)62.747 magyar koronát és 101 dollárt küldött a
Gusztáv Adolf-egvlqtnek, mely adományainkat az ada
kozók intencióijaik megfelelőleg osztotta szét, azoka*
randesetn nyugtázta s imételten megköszönte. A kö
szönő levelekből csak egyet idézünk, 1924 Apr. 10-én
azt Írja, D. Rindtorff a Gusztáv Adolf-egylet elnöke:
„Mélyen meghat minket, hogy' a magyarországi hit
testvérek oly nagy áldozatokat hoznak, hogy ben
nünket a nyom orúságé napjaiban megvigasztaljanak a
szeretet meleg kézszoritásával. Ezen adományok .i
pénzértéket m essze. túlhaladjak, mert erőt adnak \
türelemhez és hüségjhez. Isten áldja meg a jövendő
ben is a szerretetnek kötelékét, amely egybefüzi a mi
és az önök egyházát. Ha Isten is ugv akarja, már neiu
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lesznek messze a napok, mikor mi megint segélyt
nyújthatunk Magyarországnak.“ Köszönő leveleket
küldtek még dr. Georgi, a Gusztáv Adolf-egylet főmoghizottja, dr. Almer, az ev. luth. Gotteskasten el
nöke, az egyletének juttato tt 3 millióért, La nerer, a
nouendettakaui intézetek, melyek szintén 3 milliót
kaptak, rektora. A Gusztáv Adolf-egylet köszöneté
hez csatlakozik Bethel. Kiel és Bréma.
Az utolsó gyámintézeti közgyük5« hálás köszöne
tét mondott a gyülekezetnek, mint az egyes adako
zóknak, hogy a gyámintézeti elnökség felhívásának
engedve, enyhítették német testvéreink nyomorát s
abba a helyzetbe hoztak minket, hogy legalább rész
ben meghálálhattuk azt a sok anyagi és szellemi jót,
melyben a németek évszázadokon át részesítettek ben
nünket s hogy ebben az esetben is, mindenekkel jót
cselekedhetünk, kiváltképem a mi hitünk cselédivel.
Az egyet, gyámintézeti elnökség.
M l—«MIMI
M—M »«««♦*«W— »»»»»«

Lelkész és levita-tanító utak figyelmébe!
A gyermekvédelem újjászervezése és a gyermekmenhelyekbcn elhelyezett gyerm ekek megmentése tár
gyában a m. kit. népjóléti és munkaügyi minisztérium
140.00U/1924. IV. szám alatt püspökeink támogatását
és azt kéri, hogy körlevélben tudassák a lelkészi hi
vatalokkal, illetve az egyházköz>égek vezetésével és
irányításával meghízott tényezőkkel a következőket.
* . . . Az állami gyennekmenhelyek eddigi műkö
désében igen sok nehézség és hiány volt. így a gyer
mekvédelmi szabályzat eltiltotta, hogy az állami gyermekmenhelyckben a g>'ermekek saját szüleikhez, vagy
vérszerinti hozzátartozóikhoz kihely ezetessenek. Ezt
a visszás állapotot a 15.000 és 98.000/1923. számú
rendelet mar megszünteti. Ezáltal lehetővé vált, hogy
a gyermekeknek mintegy háromnegyed része saját
hozzátartozóihoz helyeztessék ki, de megszűnt ezzel
az az egyházi személyek által ismételten kifogásolt
állapot is, hogy a telepként kijelölt községbe olyan
nagyszámú menhelyi gyermekeket helyeztek el, aki
ket az ottani iskolák befogadni n^m tudtak és akiket
egyéb jelentkezők hiányában megbízhatatlan egyének
hez kellett kihelyezni. Ezek a gyermekeket kiuzsorázva, m unkaerejét kizsákmányolva igen sokszor er
kölcsi romlásuk okozóivá is lettek.
Az em lített rendeletek értelmében a menhelyi gyer
m ekeket elsősorban saját szüleikhez. vérszerinti hoz
zátartozóikhoz, másodsorban intézetekbe (internátusokba, árvaházakba) kell kihelyezni, s harmadsorban
pedig olyan meghízható nevelőszülőkhöz, akiknél i
gyermek anyagi és valláserkölesö.s nevelése biztosítva
van.“
Az intézetben (internátusbán, árvaházban stb.) el
helyezett gyermekek után havi 10 (tiz) aranykorona
(170.000 papirkorona) tartásdijor: felül könyveket,
orvosszereket és orvosi kezelést biztosit az idézett
számú fenti rendelet. A tartásdijat a felvett gyerme
kek után negyedévenkint utalja ki a népjóléti minisz
térium. „Nagy fontossággal bir, — mondja a rendeled
—, hogy azok az egyházi jellegű intézmények (árvaházak, internátusok), amelyek alaptv Anyuk csekély
volta miatt részben üresen Állanak, menhelyi gyerme
ket befogadjanak. Ezáltal nemcsak a gyermekeknek
istenfélő és hazafias szellemben való nevelése biztosit
ható, hanem az egyes intézményok további fonmarnrtása is nagy mértékben megkünnyittetik.“
Körülbelül 7000-re tehető azon gyermekek száma,
akik nevelőszülőknél volnának elhelyozendők. Ha
minden községben 1—2 ilyen gyermek el volna he-
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lyeshetö, az állami gyermekvédőidül megoldást
nyerne.
A nem intézetben, tehát nevelőszülőkhöz kihelye
zett gyermekek után a népjóléti minisztérium havi
tartásdij címen fizet:
2 éven aluli gyermekeknél havi 2 aranykoronát és
napi 1 liter tejnek, havi 1 kg. cukornak, fél kg. szap
pannak s fél liter petróleumnak hozzávetőleges árát:
2—7 éves korig havi 4,
7—12 éves korig havi 3,
12—15 éves korig havi 2 aranykoronát fizet. Ad
továbbá természetben teljes ruházatot, könyveket és
biztosit orvosi kezelést.
A népjóléti minisztérium püspöki hivatalainkat
arra kéri, hogy a lelkész (ievita-tanitó) urak, a cél
térdekében, úgy társadalmi, mint hivatali működési
körükben ezen országos és keresztyén feladatra a
hívek figyelmét hívják fel és az általuk ismert, kihe
lyezendő gyermekek eltartására mindenkép alkalmas
és vállalkozó családok, illetve nevelőszülők kijelölésé
ben pedig a közigazgatási hatóságokat, — melyeket a
menhelyi gyermekek elhelyezésére külön rendeletben
egyidejűleg utasított már —, lelkipásztori feladatuk
teljes tudatában hathatósan é3 eredményesen támo
gassák. Természetesen a gyermeket csak olyan vallási
nevelőszülőkhöz szabad kihelyezni, akikkel egy fele
kezetihez tartozik.
A bányákci'illeti püspöki hivatal a fenti minisz
teri rendelettel kapcsolatosan azért, mert a világ
háború veszteségeitől és az azt követő forradalmak
pusztításaitól meggyengült nemzetünk fenmaradását
csakis az uj nemzedék megóvásával és megmentésé
vel biztosíthatjuk, de mert az állam a maga sokoldalú
igazgatásával eredményt csak úgy érhet el, ha mun
kájában a kér. társadalom és elsősorban a kér. egy
házak hathatósan támogatják, ez utón felhívja a lel
kész és levita tanító urakat, hogy a kihelyezett menhelyi ev. gyermekek sorsát kísérjék figyelemmel és
ha meg nem felelő elhelyezésről vagy a gyermekeket
károsító egyéb visszaélésekről *szereznek tudomást,
azt a püspöki hivatalnál azonnal jelentsék, hogy7 a
népjóléti minisztérium intézkedése azonnal kikérhető
legyen.
••••••••••••• •« • ••< > » •••» ••* •» •■ « •••* • •• •• • •*»•*«

Nyílt levél Mikelik Kálmánhoz,
n bpesti Deák-téri evang. polg. leányiskola igazgatójához
Szívből köszöntlek, kedves Kálmán barátom!
A jó Isten kegyelméből megérted, hogy félszáza
dos nevelői és tanári áldásos működésed után még
mindig fiatalos kedéllyel, testi és lelki egészségben
állód meg a helyet, amit a Gondviselés számodra
megszabott. Bizonyára jóleső örömmel és megnyug
vással fogadtad hálás tanítványaid sokaságának üd
vözletét, szivből jött jőkivnatait és a hála sokféle
jelét. Gondolatban ott voltam a Téged ünneplők kö
zött és most engedd meg, hogy innen, a nyugati vég
várból küldjem Néked üdvözlő levelemet én is, ki
valamikor, két évtizeddel ezelőtt, budapesti Deák-téri
virágoskertedben, a Te kedves társaságodban, Velőd
együtt vállvetve igyekeztem a legnemesebb virágok
helyes irányúi nevelésére. A jó Isten úgy7 akarta, hogy'
Htjaink eltérjenek egymástól, de végső céljaink azo
nosak maradtak. S Te is a régi maradtál. A régi jó
Kálmán bácsija a Téged rajongásig szerető leánykáid
nak s nekem atyai jó barátom, kinek szeretetét oly
sokszor éreztem. Fogadd ezért hálás köszönetemt.
A jó Tsten áldjon meg! Áldja meg csal áll ódat.
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áldja meg hü tanítványaidAt, kik nem feledkeztek
meg Tér ólad; s az iskolát, melynek hű sáfárja vagy.
Isten kegyelme kiséTje ezután is minden léptedet.
Isten áldja egyházunkat és hazánkat minél több olyan
hü sáfárral, olyan jó kertésszel, mint aminő Te vagy.
Akkor közelebb jutunk Isten országához már itt e
földön, ezen a szegény magyar földön, melynek jö
vendő boldogságáért Veled együtt imádkozom és
dolgozom.
Sopron. 1925. február 20.
Hamar Gyula s. k.,
evang. tanitóképző-inté’zeti igazgató.

Z sin a tr a k é s z ü lé s
54. §.
A nem evangélikus tanintézetekbe járó evan
gélikus tanulók vallásoktatásának ellátására lehetőleg
gyülekezeti vallástanári állások szervezendők, ha pe
dig az nem volna lehetséges, a vallástanitást az
illetékes lelkész végzi.
A gyülekezeti vallástanári állások szervezése
céljából az egyházközség a felettes egy7kázi hatóság’
engedélyével állami hozzájárulást is igénybe vehet.
A gyülekezeti vallástanári állásokat az 52. §-bon
előirt képesítéssel bírók közül, az illetékes egyházközség választás utján tölti be. A választási eljárást
a kerületek meghallgatásával, az egyetemes közgyű
lés állapítja meg.
A gyülekezeti vallástanárok megválasztását az
egyházmegyei közgyűlésnek jóváhagyás végett be
kell jelenteni. A jóváhagyás megtagadásának eseteit
az egyetemes közgyűlés állapítja meg.
A választás jóváhagyása után a megválasztott
tartozik az állást záros határidőn belül elfoglalni s
az előirt hivatali esküt letenni, ellenkező esetben á l
lásáról lemondot-tnak tekintetik.
55. §.
A gyülekezeti vallástanároknak az iskolai vallástanitáson kívül, a tanulók lelki gondozása, ifjú
sági istentiszteletek tartásaés kivált belmissziói ifjú
sági egyesületekben a vallásos és egyházias szellem
fejlesztése és megerősítése is kötelességük.
56. §.
A gyülekezeti vallástanárok, akár az egyház
községtől, akár az államtól nyerik javadalmukat,
jogilag’ vallástanitással megbízott lelkészeknek tekin
tendők s a paróchus lelkészeket megillető hatáskör
kivételével, az egyházi szervezet összes fokozatain a
lelkészeket megillető jogokkal birnak s azokkal
egyenlő fegyelmi kötelezettség alatt állanak.
57. §.
.
A vallástanitó lelkészek és gyülekezeti vallás
tanárok a nem evangélikus alsóbbfoku intézetekben,
teljesített vallásoktatásról az egyházmegyei közgyű
lésnek — a polgári iskolákban, tanitó és tanitónőképző intézetekben, közép- és szakiskolákban teljesí
tett vallásoktatásról pedig az egyházkerület! közgyű
lésnek minden tanév végén jelentést tesznek.
58. §.
A konfirmációi oktatás és a konfirmálás tekintet
nélkül az iskolák jellegére, mindig az illetékes lel
késznek hivatalával járó kötelessége.
MÁSODIK CÍM
Az egyes iskolafaj okra vonatkozó határosatok,
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ELSŐ FEJEZET
Felebaróti nw elflintézetek és szabadoktatrii int é l 
mények.
39. §.
A z uvaugt4iku> egyház nevelőintézeteinek fel
adata az elhagyatott gyermekeknek vallásos és ha
zafias irányú neveié©©.
Ilyen nevelőintézetek:
a ) a gyermekmenedéházak, olyan t> éven aluli,
szegénysorsu gyermekek részére, akiknek felügye
letéről éa neveléséről szülőik mindennapi elfoglalt
ságuk m iatt nem tudnak gondoskcxlni;
b) az árvaházaik, olyan árva gyermekek fölneve
lésére, akiknek nincs olyan hozzátartozójuk, aki ró
luk gondoskodni tudna;
c) a szeretetházak, olyan gyermekek és ifjú korúak részére, akik az egyház anyagi és erkölcsi
támogatásának hiányában az elzüllés veszedelmének
volnának kitéve
(Folytatjuk.)

EGYHÁZI ÉLET.
Diákakció!
A legnagyobb nélkülözés a legnagyobb kitartás a
legtragikusabb sors lemondás az iljuság örömeiről, —
ea as osztályrész« a mai egyetemi iljuságnak. Hideg
*aoba ée 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 segítség nélkül képtelen. Másléi
millió korona tandijat kellett fizetni a beiratkozáskor s
ugyaniy magasak — már az aranyparitáson telül álla
nak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak Is. Az állam az
eddigi szokástól eltérően, egy fillérrel sem támogatja a
mensákat, megszűntek az eddigi mensasegélyek, 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 Ie6z 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 Horthykollégiumból bejárni a magas villamosbérlet dij 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 hu
szolgaként dolgozó, önérzetes és öntudatos evangé
likus társadalmunk legyen, segítsük meg ezt az Ígéretes
jövőt a maban, segítsük meg abban a hitben, hogy száz
améit 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.
Báró KAA9 ALBERT,
az Örs». Luther Szöv. elnök«.

t Friedrich Zsigtnond ny. evangélikus lelkész, volt
bácsi egyházmegyei aljegyző, életének 67., legboldogabb
házasságának. 22. évében, hosszas és kínos szenvedés
után, de Isten akaratában teljeson megnyugodva, február
hó 23-án ALányban elhunyt. Emlékét volt gyülekezete,
felesége szül. Kiss Gizella, két gyermeke, testvérei, ro
konai és ismerősei kegyelettel áldják.
A keszthelyi Gazdasági Akadémia Prot. Hallgatóinak
Bethlen Gábor Kőre febr. 22-én d. u. S3-kor az akadémia
tornatermében vallásos ünnepélyt rendezett a következő
műsorral: 1. Közének ..Az Isten a mi reményünk“. 2.
Imádkozott: Heichert Gyula ev. lelkész. 3. Megnyitót
mondott: Kczfyih Lajos gazd. akad. tanár, a Bethlen
Gábor Kör védnöke. 4. Sajó Sándor: ..Riasztó“ c. költe
ményét w r n l t a Álló Ferenc II. é. gazdász. 5. Ünnepi
beszédet Töltéssy Zoltán, a Magyar-Holland Társaság
ev. lelkésze, mondott az ..amerikai kereA»tyén*ég“-rŐl.
0. Csengery Gusztáv „Hívőkhöz“ c. költeményét sza
valta: Sebök Gyula II. é. gazdász. 7. Schranz Dezső, a
Bethlen Gábor Kör elnöke énekeit a „praxi banda“ kísé
retével. 8. Búzáról Schranz Dezső, a Bethlen Gábor Kör
elnöke, tartott előadást. A fényesen sikerüli ünnepély
a 179. dicséret ©léncklésével ért véegt.
A Magyar Protestáns irodalmi Társaság Kiskunhala
son. A Magyar Protestáns Irodalmi T á rs á ig február 8-án
nagyszámú közönség előtt tartotta irodalmi estélyét. A
társaság megjelent vendégeit dr. Babó Imre fögondnok
üdvözölte. Az est előadója Imre Sándor ny. államtitkár,
egyetemi tanár volt. Sz. Henkó Dóra operaéuekesnö
operaáriát énekelt. Jakab Ddön. az Akadémia tagja, ver
seiből olvasott fel. Boda József pápai ref. tbeológus
Kozma Andornak: „A táltos álma“ r. versét szavalta.
A gimnázium énekkara nagy hatásnál szerepelt. Ar.
estét Karácsony Sándor köezt)nőszavai zárták he.
A Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetségé
nek magyar osztálya dr. Ravasz László ref. püspöknek
elnökletével választmányi illést tartott, melyen 14 tag
jelent meg a különttfizö egyházak részéről. Ezen az
illésen tárgyalták meg D. Raffay Sándor ev. püspökelnök lemondását. A választmány, miután egyhangúlag
megállapította, hogs* Raffay püspök úgy nemzeti, mint
egyházi szempontból kiváló munkásságot fejtett ki, el
határozta. hogy dr. Ravasz László, Mró Radvánazkv
Albert, és dr. Boér Elekből álló bizottság utján az elnöki
tisztség megtartására kéri fel. (Azóta el is jártak tisz
tükben, de eredménytelenül. Raffay püspök — legna
gyobb sajnillatunkra — lemondását nem vonhatta
vissza.) Ugyanez a gyűlés az elnökségre bízta a f. évi
augusztus hó (>., 7. és 8. napjain Stockholmban tartandó
konferenciára küldendő delegátusok kijelölését, kimond
ván (helyesen), hogy a delegátusok oly időben kéresse
nek fel és annyira behatóan inform áltassanak, különösen
a magyar osztályt érdeklő tárgyakról, hogy kellőképpen
felkészülhessenek a tárgyalásra. Ugyanakkor állást fog
lalt a Bríft-osztály által a múlt. évi yorki gyűlésükön
hozott deklaráció tárgyában is, kimondván, hogy a ma
gyar osztály általánosságban magáévá teszi a dektráció-i
ban foglaltakat. A maga részéről is szükségesnek tartja
annak hangsúlyozását, hogy csak egy bensőséges kér.
érzés által és az igazi kér. szellem hatása alatt érthetik
meg egymást kölcsönösen a különböző nemzetek és
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csakis ez utón olvadhatnak össze egy olyan nagy és
nemes lelki egységbe, amely képessé fogja őket tenni
nemcsak arra, hogy Krisztusnak igazi tanitványai le
gyenek lélekben, de arra is, hogy az ő általa hirdetett
eszméket és igazságokat sikerrel fogja uralni a nemzet
közi életet, ha igazság, méltányosság és szeretet fog
nak érvényesülni minden népekkel szemben és ha meg
fog szűnni a győzők és legyőzött nemzetek között való
megkülönböztetés, csakis akkor és csakis igv lesz megvalósitható és biztosítható az emberiség jövendő békéje
és zavartalan fejlődése.
-J- turchánkai és líralovai Turchányi Gyuláné, szül.
Schuszter Vilma, a kolozsvári egyházközség utolsó ta-

nitó-lelkészének özvegye, kolozsvári ev. elemi iskola v.
kézimunka-tanítónője, özvegységének 7., életének 68.
évében meghalt. Emlékét Csonka-Magyarországban is
sokan áldják.
A Falu, az Orsz. Faluszövetség folyóiratának leg
utóbbi száma 80 oldalon, 60 illusztrációval megjelent.
Egészségügy, művelődés, nyaraló- és fürdőfejlesztés,
kert és gazdaság, egyleti és szövetkezeti élet, műkedvelő
szinpad, irodalom, művészet és közlekedés rovatainak
változatos cikkei mellett kottákat, műkedvelők számára
két színdarabot, egy kisgazda által irt- községmonografiát, a Faluszövetség újabb kiállításairól 32 fényképfel
vételt és érdekes képet is közöl, amely feltünteti ha
zánknak villamos árammal ellátott községeit. Az érde
kes és tanulságos folyóiratot, amely kis formában, füzet
alakjában jelenik meg, ajánljuk ev. hittestvéreink figyel
mébe. Félévi előfizetés 30.000 korona. Megrendelhető a
Faluszövetségnél, Budapest, VIII., Vas-utca 1.
Veres Pálné leánynevelő intézetünk febr. 21-iki Jókai-ünnepélye méltán sorakozott a legjobb fővárosi jubiláris ünnepélyekhez. Így Töttössy B. Havas I. alkalmi
prológját. Rezegh M. „A holt költő szerelmét“ (Füzesséry
M. Lisztzenéjének zongorakisérote mellett), Bajkay I.
„A lengyelek fehérasszonyát“ s főleg Forgon E. a „Szi
getvári vértanukéból Anna szerepét csaknem művészi
tökéletességgel szavalta el, aminek a közönség is méltó
kifejezést adott. Az ünnepély gerincét Szelényi ö. tanár,
kiváló theológusunk és pedagógusunk Jókairól tartott
felolvasása képezte, amelyben stilisztikáikig is szép és
mesteri vonásokkal rajzolta meg nagy mesemondónk
gondviselésszerü irói egyéniségét s gazdag irodalmi
munkásságának mai nyomorúságunkra vonatkozó sajá
tos magyar nemzeti jelentőségét. E felolvasást kinyo
matni és a megszállott országrészeken terjesztenünk
kellene. A „Gazdag szegények“ c. egyfelvonásos gyö
nyörű Életképének kedves előadásában a növendékek
közül Imre A., Verebély E., Mayerberg E„ Elischer A„
Hölle M., Balog E., Erőssy E., Forberger L. és Fuchs E.
szerepelt sok tudással, ügyességgel és jókedvvel. „Az
istenhegyi székely leány“ két képét színre alkalmazta
Láng Ella s zenéjét összeállitotta és szerzetté Böhm
Dezső. Dobos A., Kriti E„ HochschomeT L., Mesterházy
E., Tury K., Parali I. és Szabó P. voltak a szereplők,
kik közül főleg utóbbi kettő tűnt ki. Művészi színvona
lát az igazgató és Láng E. buzgóságának köszönhetik.
Az összhangzatos zongorakiséretet itt is Füzesséry M.
látta el. A ritka szép ünnepélyen Deák-téri evang.
egyházi hatóságunkat Haberern P., Landgraf I. és
Brosehkó G. Á. képviselte. E nagyszinvonalu és magasz-
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tos evang. vallásos és magyar- hazafias szellemű leány
intézetünknek és annak kiváló vezetőségére nyugodtan
bizhatják evang. szülőink leányaikat. Ez alkalommal is
nagy megnyugvással hagytuk el szellemi élvezetekkel
gazdagítva annak megszentelt csarnokát
Sz. M.
3—5 éves két leánykám mellé német, esetleg német
nyelvet bíró kisasszonyt keresek. Ajánlatok Stéberl An
drás hentes, Gyula, Városház-utca, küldendők.
I Szászy Istvánná, szüL Stur Etelka, néh. Sárkány
Sámuel püspök, néh. Laukó Károly kecskeméti lelkész
sógornője, Sárkány Béla, kecskeméti lelkész, tb. főespe
res ma is élő édesanyjának testvérimga, élete 82. évé
ben Budapesten meghalt. Kiterjedt rokonság áldja e
nagyasszony emlékét.
Schneller István dr., a szegedi (kolozsvári) egyetem
nagyhírű professzora, katedrájára a kormányzó, a kul
tuszminiszter előterjesztésére dr. Imre Sándor ny. állam
titkárt nevezte ki. A szegedi egyetem filoz. fakultásán
ezek után ev. vallásu professzorunk nincsen.
Táncestély. Szegedről írják: Folyó hó 15-én, vasár
nap este 9 órai kezdettel a Kass-szálló nagytermében az
Ev. Leányegylet, a Bethlen Gábor Kör és az Egyetemi
Luther Szövetség közösen protestáns műsoros tánc
estély rendezett. A nagy termet zsúfolásig megtöltötte
az előkelő közönség, az egyetemi ifjúság. Bartók György
egy. ny. r. tanár rövid, de gondolatokban gazdag, ér
tékes bevezető megnyitó beszéde után dr. Belle Ferenc
hegedűművész két gyönyörű hegedüszáma következett.
Beliét zongorán Fichtner Sándor, Szeged nagyhírű zene
költője, kisérte. Kovács Katónak, a Városi Színház pri
madonnájának, akit a protestáns egyetemi ifjúság gyö
nyörű fehér rózsacsokorral lepett meg, meleg, kedves
énekét Paulovits Tibor joghallgató, zeneakadémikus,
művészi zongorajátéka követte, majd Veress Mihály
orvostanhallgató, a Bethlen Gábor Kör elnöke, a műsort
bezárta. A műsort reggelig tartó tánc követte, aranyos
jókedvvel ropta a táncot a fiatalság. A pompás hangu
latot igazzá és fokozottá tette, hogy az első protestáns
ifjúsági összefogás annyira nem is remélt sikeréről
volt szó.
•.
A „Magyar Ifjúság“ c. kér. ifjúsági havi lap máso
dik száma Megyercsy Béla szerkesztésében megjelent. A
..Magyar Ifjúság“ nem gyenmeklap ,s nem is a közép
iskolai ifjúság lapja, A „Magyar Ifjúság“ az iskolából
kikerült és legalább is 18 éven felüli ifjúsághoz szóL Tar
talmát tekintve, legrövidebben úgy lehetne jellemezni,
hogy „a magyar prot. ifjúság szemléje“, bár több enmél.
Speciális célja ugyanis az, hogy a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületi eszmét, a négyes programmot: az ön- és
egyesületi művelődést, az értelmi, a testi, a lelki és a
társadalmi kultúra terén megkedveltesse magát a pro
testáns ifjúsággal. Meg kell jegyeznünk, hogy amilyen
határozott és kifejezett a lap iránya nemzeti tekintetben,
épen olyan határozott az álláspontja a két prot. egyház
zal szemben. Ezt is, azt is, lutheránust és kálvinistát, a
gyülekezeti életben való tényleges munkára, az egyház
hoz való áldozatos hűségre igyekszik nevelni és buzdí
tani. A második, Jókai-szám, hoz novellát, verset, elméi-'
kedést, életrajzot. Vannak cikkei, melyek igen alkal
masok összejöveteleken és ünnepélyeken való felolva
sásra is. őszinte melegséggel ajáníljuk a magyar ifjúsága
nak e lapocskát. Előfizetési dija félévre. 18.000 K. Egyes
szám ára 4000 K. Pénz és levél a szerkesztő címéire kül
dendő. (Megyercsy Béla. Budapest, VIII.. Főherceg
Sándor-utea 96.)
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KÜLFÖLD
Res catholicae. Luthardt Lapjában olvasom, hogy
a stentévre Németországban is ötösen készülnek a római
katholikusok Rómába. Berlinből február 24-ike óta heten
kint indul egy keresztem járat, sót április havában Köln
ből egy külön nemesi vonat is elzarándokol „az örök
ús szent városba a pápa előtti hódolatra“. Nálunk e za
rándok lásokat. mint minden utcasarkon olvashatjuk, a
püspökök és érsekek vezetik. Csak ne emlékeztetne ez
az ..anno santo“ oly erősen a hitetlen talián Soüno j*s
SaJaudra ,jacro cgoizmo“-}&.rs\ — Egv érdekes, tanulsá
gos, de a modern pápáa római katholicizmus tülekedő
mozgolódására felette jellemző mü jelent meg nemrég
Münchenben, Heiler Fr. tollából „Der Kat holicis mus.
Seine Idee u. seine Erscheinung“ eimmel. Ebben a szerző
őszintén bevallja, hogy .ja római hierarchia nem isteni
és }éxusi eredetű“ s a tridenti-vatikáni hitvallás korlá
tozza, sőt megrontja a valódi katholicizmust“. De azért
— mondja a tudós— ,az istenországa nagyobb, fensőbb
és egyetemesebb képviselete“, mint a széttagolt protes
tantizmus. A reformátori egyházak centrális értékeinok
gyupontja a katholicizmus, amelynek szörnyű tragikuma
csak az. hogy ,Jién áll egy hierarchia, amely nem egyefemes s amelynek hatalma nem kathoHkus". Hát mi azt
régen tudjuk, hogy Róma meghagyná nekünk a ,,sola
fide“ és „sola gratia“ evang. hittestvért is, csak iwner
nők el pápás szuverenitását! Lám, Róma egyházi és
fheol. irodalma ilyen, ránézve veszedelmes eszközökkel
is dolgozik már propagandájában! Mintha csak Hefele
püspököt halkinók, ki a
római keresztyénaéget a
Krisztus evangéliumának elhagyása miatt ..szektának“,
„csupa holt külsőségnek“ mondotta és ..magnélküli bu
roknak“ minősítette. Grisar H.. a hírhedt jezsuita Lutherbjografus .,Per deutsche Luther im Weltkrieg und in der
Grgenirart“ c. alatt a minap kiadott eszmeszegény és fe
lette irányzatom modorban azt fejtegeti, hogy
ómét or
szág elbukásával elbukott a harcias Luther és a luthkereszténység is. (Tn die tiefsten Tiefen gesunken.“)
Mint, a franciák a németektől, úgy rettegnek máig is a
jezsuiták Luthertől, mint „démoni nép vezértől“, akinek
Grisar még ..német nemzeti karaktervonásait“ is két
ségbe vonja. Pedig épp az ellenkezőt mondotta róla
DoUinger, a német kath. tudományosság fejedelme és
Bismarck, a nagy kancellár. Grisar müve a jezsuita történetgváirás valóságos Icabinetdarabja, amellyel még az
1918-iki összeomlást 6s szociális forradalmat is ..Luther
kontójára“ írja. Nem tudja a páter, mint insbrucki tu
dós egyet, theol. tanár, hogy a világtöténelem legna
gyobb forradalmai, mint p. o. az angol, a francia s az
orosz-bolseviki éppen nem luth. eredetűek? Preuss,
crlangeni Luthertudós, ki e müvet a „Theol. Lit. Blatt“
hasábjain behatóan ismerteti, sok tájékozat lanságot, sőt
tudatos hamisításokat vet az iró szemére. Jól mondja
H-isc polemikája: Si cum Jesuitis. non cum Jesu itis“.
Vonatkozik az nemcsak a történetírásnak, hanem Jézus
evang. tudományának felfogására is! Többet erről mú
zsánk ne is szóljon!
Rés evangelicae. Ugyancsak Luthardt lapjában olvavaoom, hogy a luth. világkonvent hatos bizottsága az
áldó és áldott lelkű Morhead amerikai theol. tanár elnök
lete alatt múlt év november havában Göteborgban ülé
sezett, amelyen Amerika képviseletében az elnökön kí
vül hars fíoe, az északi evang. egyházak részéről Jörgenson tanár. Por Person főlelkész s a németek részéről
Rechr,tan báró és Ihmels püspök jelent meg. ötnapos
ülésén a stockholmi egységes és egyetemes luth. világ
konferenciáit készítették elő, letárgyalta -a római egy
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ház mindenütt észlelhető propagandáját“ is. aióellyel
szemben nem a polémiát, hanem az élő hitet és áldozatos
S7eretetet és azt hangoztatta, hogy résen, ébren és e g y e k
Ugrjilnkl — Tanulságos a Lund ban ülésezett első északi
eyyct. evang. lelkészt értekezlet is. amelynek előadásai
mély bepillantást engednek ottani evang. egyházaink
belső életébe. Nép- és liturgiái egyház a svéd egyház az
ige hirdetés központi jelentőségének legkisebb sérelme
nélkül. Az állam éti az egyház viszonya és a munkás
kérdés megoldása volt a főkérdés. Finnországban az állam
ée az egyház szétválasztása már nem aktuális s a muukáskérdés iö evang. szellemű megoldást nyert. Dániában
rehét az evang. törzsegyház és az uj egyházi alakuló.
Tok egymá-Jiuz való viszonyainak rendezése. A dán egy
ház minden
sakramentomi egyház. Végül Norvé
giában erős küzdelem foJyik a pozitív és a liberális theológia között és két külön theol. fakultása is van. A
három napig tartott értekezleten 7n0 tag jelent meg. Jövő
gyűlését líW-ben Kopenliágában tartja. Hol vagyunk mi
megc-tfmkuh, hazánkban ezektől az élénk egyházi állapo
tokból?! Még Németországban is panaszolják u. n. mü
volt világi intelligenciánk hihetetlen tájékozatlanságát
valLá^n egyházi dolgokban. Már Schleiermacher is ./>
vallást megosztó müveitekhez“ intézte hírneves „beszé
deit". A biblia, káté, egyházi énok, ágostai hitvallás és
egyluiztörténet előtte ismeretlen valami. Buddhát vagy
Nietcschét jobban ismeri, min: Mózest, a prófétákat, Jé
zust s Pál apostolt. Analfabéta a legalsóbb vallásos egy
házi ismeret terén. Hát a mi hangos, jogkövetelő, u. n.
világi vezetőink mennyire nem »merik evang. egyházunk
szellemét, akárcsak a gör. keleti egyházét!? Valóban
továbbképző kurzusokat kellene mielőbb tartanunk s főa vaJIástanitást intenzivebbé tennünk. Hogy menjünk
mi kulturbarcba ilyen fegyvertelen világi sereggel?! E
legégetőbb kérdésünkre még visszatérünk. — ,,Das völ
kische Christusbild“ c. alatt egy hosszabb, érdekes és
tanulságos bírálati tanulmányt közöl
Luthardt lapja
ín issuer greifawaldi theol. tanár tollából, amelyben is
merteti De ÍMgarde, Chamberlain, Da Litpzsch és Ander
sen ismert zsidó ószövetségellenes s fajüag árja-germán
Krisztus képét a maga összes keresztyén vonatkozásaiban.
Ez a Marcion-téle gnosztikus túlzás erőszakosan elvágna
az isteni kijelentés történeti kifejlődésének fonalát. A
faj Pp itt az evangélium s az antiszemitizmus az egye
temes felobaráti szeretet helyére. Gyönyörűen világítja
meg e modern különös kérdést Baumgärtd rostocki ta
nár „az ószövetség keresztyén jelentősége“ c. előadásiban,
amelyhez ma már egész irodalom fűződik, mint annak
idején Delitzsch ,-Babel u. Bibel" c. nagyhírű előadásai
hoz. Az kétségtelen, hogy Jézus üdvkijelentése az ószö
vétségben gyökerezik. A kérdést alkalmilag megvilágít
juk. — Végül ár „Evangelist“ egy cikke megállapítja,
hogy sem Jézus, sem Pál apostol nem tanította az abstinenciát s nem is voltak abstineneek. hanem azt hirdették:
Józanok legyetek!
Dr. Szlavik Mátyás.

Zalánfy Aladár, zeneakadémiai tanár, deák
téri főorgonista, f. hó 25-én kezdi meg orgonahangversenysorozatát a deák-téri templomban.
(Bach előtti mesterek.) Jegyek március 15-től
kezdve kaphatók a deák-téri magyar lelkészi hi
vatalban (50, 40, 30, 20 és 10 ezer koronákért).
Tót-magyar falusi egyház lelkésze hasonló egyház
lelkészével, esetleg jó vallástanári állással helyet cse
réina Cirae megtudható a kiadóhivatalban. Vasút,
posta, helyben.
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jövendőmondókhoz forduljon“ (Móz, 20, 6.). Az ilyen
bűbájosok, ördöngősöktől tudakozók, titokfejtők »és ha
V. Z. Magyarboly. Egyházközséged 68.000 kt. fizetett lót tidéz ők kivettettek Isten gyülekezetéből (V. Móz. IS
elő. Más előfizetőnk -nines faludból.
II és többi helyek szerint). A törvényhez hasonlóan a
Racskó Jolán, Bc.saba. A lapot már kapja?
próféták is mindenhol any intették a népet, hogy .,a
Ev. leányegyesület, Békéscsaba. Küldeményükéi kö tanításra és a bizonyságtételre hallgassanak“, mert az
szönjük. Nyugtázzuk.
élőkért a holtakról sohasem szabad tudakozódni. (Ézs.
Andrékovics János, Kondoros. 1923. nov. 29-én ren 8., 19, 20. — Jer. 27, 9. — Mák. 5, 11 stb.). Az Uj tesdezte az 1923. évi előfizetést. 1924. jam. 3-án az első év támentom idevonatkozó tanítása szerint a testnek csele
negyedre 5000 ikt küldött. Hátraléka a múlt évről '29.500 kedetei közt ott vannak a varázslók és szellemidézések
K. Hozzáadva a folyó negyedévi előfizetést (17.000 kt), is, már pedig , akik ezt cselekszik, Isten országának,
hátraléka: 46.050 korona.
örökösei nem lesznek (Gál. 5, 20 stb.). — A gazdagról és
Szarvasi leik. hivatal. Marci testvér meghozta a lázárról szóló példázatban Ábrahám igy szól: „Van Mó
pénzeket. Légy szives a befizetők neveit és az azok ál zesük és prófétáik, hallgassák azokat“. Isten tehát nem
tal befizetett összegeket közölni nyilvántartás okából.
bocsátja le Lázárt a földre, hogy bizonyságot tegyen.
Erősen érdeklődő. Igaz, hogy a dunántúli egyházke Minden kijelentett a mi számunkra, ami csak szükséges
rületből van a legkevesebb előfizető. Az is igaz, hogy a üdvösségünkre. Éppen azért az írás ellene tanít min
soproni leik. hivatal nem vállalja a lapok szétosztását. denféle Spiritiszta szeánszoknak, mert a ref. embernek
Mentsen fel az alól. hogy az előbbi okát keressem. Az Isten igééjt kell „tudakoznia,“ és aszerint élnie e je
utóbbin nincs módom változtatni, mert a dunántulon kí lenvaló világon, nem pedig futni az olyan dolgok után.
vül eső városok lelkészei sem vállalják mindenütt a la amelyek, — mint a spiritiszták is — lényegesen ellenkez
pok kiosztását. — Bajnak baj, mert a lapfenntartást meg nek a keresztyénség legalapvetőbb tanításaival, amikor
nehezíti
a színtiszták »szerint Isten nem személyes Isten, Krisztus
B. F. Mezőberény. Tudatom, hogy előfizetőink a kö csak egy szellem a többi között, halálának nincs és nem
vetkezők: Adorján György tanító (10.000); Bárdy Ernő is lehet megváltó ereje, mert nincs bűnbeesés. A spirilelkész (20.000); Bartholemcádesz Károly; Bartholf An tizmus ősrégi babonája koronkint föléled s csak arra bi
drás tanító (10.000); Biseknp Ferenc; Ev. I. kér. egyház- zonyosság, hogy az emberek sohasem elégednek meg
község (20.000); Gaszó Pál tanító (10.000); Govtrik Ká- merő materializmussal (Lásd II. Helvét. Hitv. 26, 5. pd.).
A mi nézetünk e dologban az: akinek Krisztus az
rolyné; Haszélv Jánosáé (1923-ban 6000 K); Dr. Hegedűs
Béla (5000); Hegedűs Margit (20.000); Hercbergea- József élő Istenük fia és .senki sem juthat az Atyához, csak
(100.000) ; Jeszenszky Károly (a múlt év rendben, f. évre Ö általa, mert ő az ut, az igazság és az élet, annak
félév rendben); Kemény Pál (24.000); Kies József né nines szüksége szeánszokra, szellemidézésre!
Nyilvános nyugtázás. Január havában az Ev. Lapok
(■8000); iffj. Krecsmárik Sámuel, Lehoczkv Mihály (1923.
3000; Or. Liszka Nándor (20.000); özv. Magyar Eleimé. fenntartására »adakoztak: Kér. Jóbarátság Világszövet
-10.0001; Martincsek Katicza; Mészáros János, Pilisi sége 100 svájci frank, D. Raffay Sándor, ev. püspök 10
Márton (30.000): Pilisi Pál, Szilágyi Mária, Tomka Pál millió, Vassányi Etelka 100.000 Kft».
Február hóban a m. &ir. postatakarékpénztár utján
(40.000) ; Urhancsek Mihály, Váczi Dezső; Dr. Valentin
Károly. Wallner János (10.000); Zalai József. — 1924-re előfizettek: Varga Gyula esperes Vönöek 34.000, Konok
az előfizetési dij 39.000 K volt. A zárójelben lévő szám Tamás Bp. 70.000, Zalkálik Károly Bánk 34.000, Fábev
az 1924-ben befizetett összeget jelenti. A hátralékot könv- Fülöp Bpst 50.000, Dr. Kilényi Lóránd Bp. 34.000, Ág.
nyen megállapíthatod. Folyó évre az előfizetés negyed- h. ev. egyház Monde 34.000, Ev. Nőegylet Kondoros
100.000, Tolniav Kornél Bp. 68.000, Zeuner János Bp.
évenkiut 1 aranykorona.
S. B. főesperes, Kecskemét. Kimutatásod szerint ki 17.000, Dr. Balogh Jenőné, Bp. 70.000, Veres Pálné ev.
igazítottuk a névjegyzékek Az uj előfizetőket előjegyez leánynevelő int. igazg. Bp. 34.000, Tomcsánvi Vilmosné,
tük. Közvetlenül tényleg 7-én küldték be a dijat, Ferenc Bp. 100.000, Ev. lelkész! hivatal Tiszai öldívái- 1Q2.00Ü.
bának is »megy. Mayerfinak (Zoltán néven) rendesen Bérezi Pál Bp. 51.000, Dr. Rajnar Béla Bp. 17.000, Vásár
küldtük a lapot (lakása: László Károly-u. 18)! A te jegy helyi Emőná Bp. 34.000, Dr. Thébusz Béla Bp. 300.000,
zékedből Mayerfi hiányzik. Hiányzik abból Fehér István Dr. Szelénvi Aladár Bp. 100.000. Török József Bp. 60.000,
is. aki pedig már ez, évre elő is fizetett. Mégis küldöm to Harmati Gvörgyné Kondoros 68.000, Nagy Károly Újpest
vábbra. A lapküldéist beszüntetem: Hruz «Dezső. Prém 50.000, Ev. agyházközjjég Magyarboly 68.000, Tinscbmidt
József. Kovács Mihály. Csépi Lajos (postafőtiszt); Dr. Sándor Majos 51.000. Dr. Rásó Lajos Bp. 100.000, WekrCsépi János és Zelenák János névre. Névjegyzékedben mann Béla Bp. 100.000, Sándy Gyula Bp. 68.000. Ev.
nincsenek benne. A lapot ugyan elfogadták. Szives buz- lelkészi hivatal Hasría 68.000, Terényi János Tápiószeutmárton 34.000, Szabó Imre Bpest ÍOO.OOO, Bakay Péter
gamadat köszönjük.
Apostag 110.000, Wack Keresztény Bpest 17.000, Korányi
Veczán András Nyíregyháza. Szívesen felkínált szol Lajos Győrszemere 17.000. Gáspár Mária Bgyarmat
gálatait nagyon köszönöm. A »közölt lista szerint címére 34.000, Szmatek Koméi Bgyarmat 20.000, özv. Szabó
17 lappéldányt küldettem. Közölje, hogy a további kézbe Józsefné Bp. 50.000, Szeszlér Hugó Bp. 34.000, Till Jó
sítésit vállalja-e? Ha nem, küldjük mi névreszólóan is, zsef Bp. 68.000. Ledniczky Rezsőné Bp. 100.000, Szwik
bár ez nagyon megdrágítja a fenntartást. Pedig Így is Lajos Bp. 20.000. Szudovszky István Bp. 56.000. Nagy
alig bírjuk a költségeket. Nagyon fogok örülni annak, János Kondoros 50.000. Schranz Erzsébet Bp. 35.000,
hogy megismerkedhctem. Hogy mikor megyek. nem. Zorkóczv Samu Bp. 100.000. özv. Steférius Istvánná Bpest
tudom!
15.000, Artner Oszkár Bp. 73.000, Gömbös Andor Bp.
H. B. Bcsuba. Igaza van. A Kálvinista Szemle tény 73.000, Weiser Samu Bp. 73.000, Pákán Miklós Bp. 73.000,
leg nyilatkozott arról, hogy a spiritisztákkal szemben mi Fidv György Bp. 34.000. Tabasi Károly Bp. 34.000, Ev.
a véleménye (febr. 21-ki számban). Miután ez bizonyára egvház Gvörköny 68.000, Dr. Krompecher Ödönné Bp.
másokat is érdekel, a maga egészében közlöm.
100.000,
mm»—m»•♦••••••••• »»•«»»•••»*•••••*••»><•••* »»>«»■
„Ref. kér. spiritiszta szeánszra nem mehet, mert Is
ién parancsa tiltja azt, hogy valaki „az igézőkhöz és
A k ia d á s é r t fe le lő s : Dr. KIRCNKNOPF GUSZTÁV.

Szerkesztői üzenetek

általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó rt. Bpest, VI,, NagyimezŐ-u. 3. Fel. igazgató:

Dr. Merényi Koméi)

EVANGÉLIKUS

B u d a p est, 1925. m á r c iu s 15,

XL é v fo ly a m

9—10. sz á m

r

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Elöflzetéslár negyedévenkint: I aranykorora
Alapította: D r. R AFFA Y S Á N D O R
B udapest, IV., D eák-tér 4. az. ____________ >S»P»k,_____________
Egyes szóm ára: 20 aranyflllér.
Kiadja: A LUTHER-SZŐVET8ÉG.
Szerkesztésért t e l e lő , :
Megjelenik július és augusztus hónapok
D r. H IRCHH M OPF GUSZTÁV
Hirdetési árak megegyezés szerint.
kivételével vasámaponkint.

Az embernek Fia azért jött, hogy megke
resse és megtartsa, a mi elveszett.
Luk. 19, 10.
«»« » » » M M »»*».*«» «f —

G olden R u le

az emberek Jézusnál — kultur- és vallásestélyeken, népgyüléseken — az iránt érdeklődnek, hogy
mi a véleménye a politikáról, a világgazdaságról,
a háborúról, a békéről, a császárságról, a köztár
saságról, a theológiáról, a válóperekről, az egyke
rendszerről, az egyházról, a szentévről, a bérharc
ról. a szocializmusról és . . . Pontius Pilátusról, min
denről. ami a figyelem adóját követeli tőlünk! Ezt
mind szabad kérdeznünk. Sőt! hogy ezt szabad-e
kérdeznünk, nem is képezi a kérdés tá rg y á t! ...
Azt kérdezgessétek azonban önmagátoktól és má
soktól, hogy figyelmetek ugvanannyit adózik-e az
Istennek, mint amennyit adózik annak, amivel fog
lalkoztok!

E cimet egy amerikai szenátortól vettem köl
csön, aki (állítólag) Amerikának az antant oldalán
való beavatkozása érdekében, a késedelmezöket és
aggodalmaskodókat azzal :ikarta leszerelni, hogy
a politika nem tűr aranyszabályokat (Golden Rulekat). Ma már sajnálja Amerika, hogy az aranysza
bályt elvetette az aranynak érdekéién és szabály
szerűen beavatkozott abba a háborúba, melynek
Érdekel titeket a politika, mert érdekel a
vége kezdi jobban gyötörni a győzőket, mint a le haza sorsa, az anyagi és erkölcsi szanálása, a felgyőzőiteket. De bármiként áll te a dolog, a böjti söház törvényjavaslata, az nj adórendszer, a lefn;»tr.lf trrí»let:-n élők helyzete, a világban a bőke
idő újból alkalmat ad a kér. b**ke «rany.szabályá
mikénti kibontakozása stb .. . . Mindez természetes.
nak hangoztatására azzal, ami nincs és mégis kö De azt kérdem: ugyanilyen arányokban érdekel-e
vetelik: — az adópénzzel.
az Isten, az ő országa, a bűnből való szabadulás,
Jézus akkor állította fel a maga aranyszabá az újjászületés stb.?
lyát. mikor a szenvedésére és halálára már telje
Érdekel az üzleted, a kenyér, a búza, a ruha.
sen felkészült lelki állapota elé odaáll egyike azon
a
cukor,
az élelmiszerek ára, a külföldi valuták zti
..leselkedőknek“, aki vállalkozott arra, hogy
richi
jegyzése,
a korona stabilizálása,, az értékpa
„megfogja beszédében a nép előtt.“
A megfogásra kiválóan alkalmasnak mutatko pírok sorsa, stb. De mindez természetes. De ugyan
zott az a pénz, amelyet csak az adófizetés céljá ilyen arányokban tudsz-e érdeklődni az iránt is,
ból vertek. Ennek az alkalmas eszköznek akadt hogy mit akar az Isten te általad üzenni a világ
egy rátermett gazdája is, akit Ticián mesteri kéz
nak?
zel olyannak festett meg, mint amilyen lehetett:
Érdekel az egyházad ügye, az iskola sorsa, az
egy kicsi, mosolygós képű, közismerten szellemes
és a ravaszságot mesésen takargatni tudó zsidó, nj zsinati alkotmány tervezete, a kultúrharc stb
aki többször ott settenírett már a Mester körül; — Mindez természetes. De ugyanilyen arányokban
akiről fel lehetett tételezni, hogy nem kering sem érdckel-e az, hogy rajtad átsugárzik-e az Isten ke
mi álnokság ama bevezetés mögött: „te az Isten gyelme, rajtad meglát szik-e. hogy az Isten meg
nek útját igazán tanítod.“ De a kérdés is olyan
volt, melyre kitérő választ adni még a legálnokabb v álto tta vagy?
zsidó sem tud. ,,Szabad-e adót fizetnünk a császárA Krisztus érdeklődik a te Istenhez való vi
nak?“ Igen, vagy nem!
szonyod után abban, amit problémákban, kérdé
A feleletet mindenki ismeri! Olyan kérdés volt sekben eléd vet az élt adója, a mindennapiság
az, melyre válaszolni csak csodálkozással és hall pénze! Tudsz-e úgy válaszolni, hogy nem kell cso
gatással lehetett. Ugyanis nem az a kérdés, hogy a
dálkoznod, nem kell elhallgatnod, mint Ticián
császárnak szabad-e adót fizetni, hanem hogy az
Istennek megadod-e, ami az Istené? . . . Ez a Gol Krisztusra leselkedőjének? Ez a kérdés az arany
szabály, a: Golden Rule!
den R ule!. . . Erre felelni egy élettel k e ll...
Ez az aranyszabály még ma is aktuális, mert
(—x—).
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Mozdulj meg Magyar Lutheránia
I.
A múlt évi egyetemes közgyűlésen egyik érd.
püspökünk egy különös, a liberális sajtó által fel
kapott és nagy hangon pertraktált incidens elsimitó művelete kapcsán, keményen és bele- vagy
félremagyarázásokat kizáró, de e csonka ország
minden magyarul beszélő polgára által megérthető
hangon kijelentette, hogy jogaink tiszteletben tar
tását, mert elvárjuk, hát követeljük!
Az incidens méregfogát ez a férfias és önérze
tes hang kihúzta. Most azonban egy olyan inci
dens adódott, melyet nem a mi sorainkból való
hang idézett elő és amelyre válaszolni nem szóval
kell, hanem cselekedettel, egy olyan egyetemes
megmozdulással, tiltakozással, melynek higgadt
méltóságában legyen benne az a jog, melyet elvá
runk, követelünk!
Magyar ev. egyházunkat jogsérelem fenye
geti, történeti jogunknak elkobzása, államalkotó és
fentartó mivoltunknak lekisebbitése, erkölcsi érté
künk letaksálása abban a javaslatban, mely a fő
rendiház helyébe a felsőházat akarja léptetni. A
törvényjavaslatot a m. kir. miniszterelnök már be
nyújtotta. Rövidesen az érdemleges tárgyalások
már megindulnak. Patópáloskodásra időnk nincs!
A qui habet tempus, habet vitam elvet tovább han
goztatni olyan opportunitást jelentene, mely a kul
tuszminiszteri költségvetésben minket ért, hideg
zuhanyként ható csalódások és félreérthetetlen,
bár a „szanálással“ metegetett mostohabánás után
amilyen indokolatlan, époly szomorú volna, mert
csak azt bizonyítaná, hogy néhány kegyelemből
elénkvetett knncért, segélyért lemondtunk olyan
jogokról, mértékét, mert lemondtunk róluk, soha
visszakövetelni módunk nem lesz, de ez esetben
meg is érdemeljük, hogy ne is legyen!
Amikor keserűségbe mártott tollal e sorokat
írjuk és sajnáljuk, hogy nem tudjuk azokat olyan
tüzzé varázsolni át, mely a lutheránia jogos fölháborodása lángtengerét zúdítaná menten e törvényjavaslatban minket lekicsinylő szellemre, egyete
mes egyházunk elnöki tanácsa már dolgozik azon.
hogy megakassza a tervezett sérelmek valóraválását. De mert nincs mód arra, hogy ez a tanács‘a
mi autonóm erőnk azon súlyára hivatkozhassék,
melyet az egyetemes közgyűlés jelent (bár mi tisz
telettel úgy érezzük, hogy ha valaha, úgy most
volna történelmileg indokolva egy rendkívüli
egyetemes közgyűlés összehívásának sürgős szük
ségessége!), nincs más ut az elnökség támogatásá
ra, csak az: ev. gyülekezetek, esperességek, moz
duljatok meg és tiltakozzatok mielőbb, azonnal az

ellen, hogy a felsőházra vonatkozó törvényterve
zetből törvény legyen; hogv törvényesíti essék az
a semmivel sem indokolható, sőt az 1848; XX. t.-c.
és az 1885. VII. t.-c.-be ütköző gondolat, mely a
mi felsőházi (főrendiházi) képviseletünkre vonat
kozó szerzett jogunkat megsemmisíti, a miénket,
akik területileg is, de lélekszám szerint is a legtöb
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bet veszítettük, akikben ezért is a legélénkebben
ég a régi határok visszaszerzését biztosító és szor
galmazó vágy és aktivitás.
Ám hogy alkotmányos jogvédelmi akciónk ne
nélkülözze a tárgyilagosságot, közöljük a terve
zett, ellenünk irányuló törvényjavaslatot úgy,
amint az a különböző politikai lombikokon keresztülmenve, lett!. . .
Az országgyűlésnek egy felsőházzal való ki
építésének gondolata a magyar újjáépítés tervének
egyik alapvető, azonban eddig, mindenféle meg
gondolásokkal csak hátráltatott része volt.
Már 1922 május 8-án a kultuszminisztérium
utján megkapta egyetemes egyházunk a felsőházra
vonatkozó, előkészítés alatt álló törvényjavaslatot
azon kéréssel, hogy az ev. egyházat érdeklő ré
szére tegyük még nyilatkozatainkat. Ez a nyilat
kozat, miután a javaslat az 1885: VII. t.-c.-ben biz
tosított jogainkat épségben tartotta, a javaslat el
fogadását jelentette ki.
A m. kir. kormány 1925 január havában a fel
sőházra vonatkozó javaslatot, komoly belső tár
gyalások után, végleg megfogalmazta és ebben a
formában, amint azt a napilapok is jelentették, az
..Egységes párt“ elé terjesztette. Már akkor is cso
dálkozva állapította meg mindenki, aki ev. részről
a tervezetet megismerte, hogy az 1885: VII. t.-c.
rendelkezéseit egyoldalúan, a róm. kát. egyház ja
vára, az uj viszonyokra tekintettel, áttörte — sze
rintünk a kát. restaurációt titkosan szolgáló kéz.
E javaslat szerint (4. §. B. p.) a felsőháznak, hiva
taluk alapján, a következő „egyháznagyok“ len
nének tagjai:
„1. Magyarország hercegprímása, a kalocsai
és egri érsekek, a Csanádi, győri, hajdudorogi, pé
csi, székesfehérvári, szombathelyi, váci és vesz
prémi megyéspüspökök, a pannonhalmi főapát, a
csornai prépost, a zirci apát, a kegyes tanitórend
főnöke, az érseki és püspöki káptalanok nagypré
postjai;
2. a ref. hitvallású egyháznak hivatalban leg
idősebb három püspöke és főgondnoka;
3. az ágostai hitv. evang. egyháznak hivatal
ban három püspöke, továbbá egyetemes főfelügye
lője és hivatalban legidősebb két kerületi felügye
lj.
*
4. az unitárius egyháznak hivatalban idősb
egyik elnöke;
5. a budai gör. keleti püspök.“
Ez tehát azt jelentette, hogy a nem róm. kat.oknál marad minden a régiben, de a róm. kat.-ok
megszaporodnak olyanokkal, akik azelőtt nem vol
tak főrendiházi tagok. Ilyenek pedig: a három székesfőkáptalan három nagyprépostja., a hazai két
premontrei rend és a kegyes tanitórend egy főnö
ke. De mert a 18. §. szerint a Pázmány Péter Tu
dományegyetem mindegyik kara külön egy-egy
tagot választ a felsőházba, tehát a róm. kát. hittu
dományi kar is, ez is egy olyan nyereséget jelent
a róm. kát. vallásfelekezet javára, amely eddig
nem volt.
Ezt a szaporítást természetesen tárgyalások
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előzték meg. Ezek rendjén az a magyarázat dia
dalmaskodott, hogy a megszállott területekkel le
kapcsolt egyháznagyok helyét valakikkel pótolni
kell. Aki azonban a régi jogon róm. kát. főrendegyháznagyok számát az ugyanazon jogon főrend
prot. egyháznagyokéval összeveti, hamarosan rá
jön, hogy a szaporítást a kettő közti kicsi szám
arány indokolja, tehát a róm. kát. régi fölényes
presztízs elvesztésétől való félelem.
Ugv látszik ez a rém fogta el azokat, akiknek
módjukban és hatalmukban állt még az „Egysé
ges párt“ megállapodását is feldönteni. Mert az
történt, hogy a fentebb idézett szakaszokban kife
jezett és az „egységes párt“-ban elfogadott tör
vényjavaslat, mire a nemzetgyűlés elé került, az
ev. egy háznagyokra nézve megváltozott. Ebben a
benyújtott törvényjavaslatban ugyanis a 4. §.
B. p.-nak 3. kikezdése már csak az ág. hitv. ev.
egyháznak hivatalban legidősebb két püspökének,
az egyetemes főfelügyelőnek és a hivatalban leg
idősebb kér. felügyelőnek, összesen tehát csak
négynek biztosítja a főrendiházi tagságot. Minden
más érdekképviselet megmaradt. Vagyis választ
minden törvényhatóság egy tagot, ha a törvényha
tóság lakossága az országgyűlés másik házába (a
képviselőházba) négynél nem több képviselőt vá
laszt; két tagot, ha a törvényhatóság lakossága
által az országgyűlés másik házába választott kép
viselők száma négynél több, de a nyolcat nem ha
ladja meg: három tagot, ha a törvényhatóság la
kossága által az országgyűlés másik házába vá
lasztott képviselők száma nyolcnál több, de“ 12-dt
meg nem halad; négy tagot, ha a törvényhatóság
lakossága által az országgyűlés másik házába vá
lasztott képviselők száma 12-öt meghalad. (17. §.)
De választ a 18. §. szerint: az orsz. mezőgazd. ka
mara 6, a kereskedelmi és iparkamarák együtteseit
6; az ügyvédi kamarák együttesen 2; a Magyar
Tudományos Akadémia 3; a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem mindegyik kara 1—I; a
budapesti tudományegyetem közgazdaságtudomá
nyi kara 1; a többi (a szegedi, debreceni, pécsi;
egyetem 1—1; a Műegyetem 2 ; a budapesti állat
orvosi főiskola 1; a gazdasági akadémiák együt
tesen 1; a képzömüvészti főiskola 1; a zeneművé
szeti főiskola 1; a budapesti áru- és értéktőzsde 1
és végül egyéb élethivatásoknak törvényalkotta
szervezetei és intézményei, amelyeket külön tör
vény ezzel a joggal ezután felruház, a külön tör
vényben megszabott számú tagot. Ha mindehhez
hozzávesszük, hogy az örökös főrendiházi tagság
jogával felruházott hercegi, grófi és bárói csalá
doknak felsőházi tagok választására jogosult tag
jai (6. §.) közt lutheránus nincs, hogy a felsőház
nak (a 4. §. A. p. szerint) méltóságuknál fogva tag
jai: az ország zászlósai, a két koronaőr: a Kúria
elnöke és másodelnöke; a közigazgatási bíróság
elnöke és másodelnöke; az Orsz. Földrendező Bí
róság elnöke és másodelnöke; a budapesti Ítélő
tábla elnöke, a koronaügyész, a honvédség főpa
rancsnoka és a Nemzeti Bank elnöke. És ha figye
lembe vesszük azt, hogy a kinevezett felsőházi ta
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goknál (22. §.) „figyelemmel kell leírni arra, hogy
a felsöházban törvényen alapuló orsz. szervezet
hiányában, vagy egyéb okból egyelőre nem képvi
selt fontosabb élethivatások és vallásfelekezetek a
lehetőség szerint legalább egy-egv taggal képvi
selve legyenek“, ismerve a kát. népszövetségnek
még a legkisebb falura is gyakorolt hatását, a tör
vényhatóságokban való kisebbségünket és végül
azt a sajnálatos tényt, hogy ott, ahol számbelileg
elég erősek volnánk, a mi ismert közönyösségünk
egyfelől, az üsszenemtartás és széthúzás másfelől,
miként tesz erőtlenekké és miként magyarázza
azt, hogy a legerősebb számú képviselő választó
kerületeinkben mennyire nem tudunk ev. érde
keinket védő honatyát választani, előre sejteti v e 
lünk, hogy a hivatalos képviseletünkön kívül, a
többi felekezethez viszonyítottan, milyen, kevesen
lesznek azok, akik a felsőházban ev. egyházunk
érdekében szót emelnek!
Mozduljunk hát meg szerzett régi jogunk vé
delmére!

A Lutherszövetség Gyöngyösön
A Gyöngyösen -lő evangélikusok hívására feb
ruár 22-én a L.-Sz. ezidőszerinti igazgatója, lapunk
nak szerkesztője megjelent Gyöngyösön, a katolikus
i g ezen egyik legagresszivebb fellegvárában, de nem
azért, hogy az ottani közös protestáns gyülekezetei
lutheránusokra és kálvinistákra ossza, amint azt ten
denciózusan siettek beállítani azok, akik minden
áron a széthúzás zavarában halászni szeretnének, ha
nem azért, hogy az evangéliom erejével egymáshoz
kösse azokat a protestánsokat, akik a prot, világ
elejétől fogva mindig egyek is voltuk. Magyarorszá
gon Gyöngyös volt Luther tanainak egyik első vára.
Tudjuk ezt Metnned bég leveléből, aki a Gyöngyösön
élő Luther-rendüeknek vallásszabadságát elismeri. Az
ellenségnek ezen védelmére úgy látszik erősen szük
ség volt az egri káptalan tövében, mert 1577-ben
Muszt i fa pasa kemény levelet intéz Gyöngyös biráihoz, melyben a legsúlyosabb fenyegetések kilátásba
helyezésével felhívja őket. hogy a lutherrendü körösztyvnek szabadságát valahogy bántani ne merjék. De
a budai pasa úgy látszik kissé messze esett Gyöngyös
pápista biraitól, amiért is lutherrendü körösztyének
az egri pasához fordulnak védelemért. Oroszlán pasa
ékesen megrajzolt magyar levélben figyelmezteti a
pápista hiten levőket, hogy ne játszanak a fejükkel
és ne háborgassák a lutheri körösztyéneket. Az is
bizonyos, hogy Musztafa pasa IGOö-ban rendet terem
tett a veszekedő!; közt és a Bertalan-templomot oda
ítélte a pápistáknak, a szent Orbánról elnevezetfcet az
apácáknak, mig szigorúan meghagyta, hogy a kö
rösztyének által már hirt templomra szemet ne ves
senek, mert baj lesz.
A törökök aranyért mért toleranciája alatt a
gyöngyösi lutheránus-körösztyének, megerősítve a
kálvin hitén levőkkel, egy igen tekintélyes gyüleke
zetté fejlődhettek, mert egy Rákóczi-kornbeli feljegy
zés szerint a város háromnegyed része protestáns körösztyénnek vallotta magát és a magyarországi gyü
lekezetek egyik legtekintélyesebb gyülekezete volt.
Még ma is meg van az a harang, melyet I. Rákóczi
György öntetett. De ma ez a harang a katholikusok
templomába hívja, dedikációja dacára, a pápista hive-
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két. — A volt lutheránus-templom ma is áll. Ma a
barátok tanyáznak benne. H irdeti az ellenreformáció
barbár, istentelen sikerét. — Van ezeken kivtil még
két különlegessége a m aréknyira összesorvadt gyön
gyösi protestánsoknak. K ét adóslevelet rejtegetnek.
Az egyiket 1682, a m ásikat 1685-ben ad ta ki Gyön
gyös városa. Előbbiben elismeri, hogy 100 tallérral
tartozik a protestánsoknak. A másikban kijelenti,
hogy a gyöngyösi prot. eklézsiától 891 m agyari fo
rintot kért és kapott kölcsön. Megjegyzi, hogy ebből
az egri nagyságos pasának 441 forintot fizettek, mig
a m i tekintetes es kegyelmes fejedelmünkhöz, Thököly
Imréhez, 450 forintot ju tta tta k el. — A kölcsönt a
város sohasem fizette vissza. Az ellenreformáció a k ö 
vetelést egyszerűen elkonfiskálta. És ha ma sem akar
hallani Gyöngyös városa róla, tegye meg legalább
azt, hogy az 1917-ben leégett és még ma is romok
ban heverő parochiát felépítse. A kérés nem szerény
telen okkor, amikor a város a főtéri templom fres
kóiért súlyos m illiókat fizetett ki a közelmúltban és
am ikor a barátok templomába a közeljövőben egy
drága hangversenyorgonát építtet. — Maga az 1785
óta fennálló közös prot. egyház ma a legszegényeb
bek közé tartozik (pedig valam ikor övé volt a több
ezer holdas „B ajza“-puszta, Lórántffy Zsuzsanna
ajándéka. Van ugyan templomuk (a-seszták-utcában),
de ez az 1866-ban renovált templomocska tataro 
zásra is szorulna, a papiak pedig a felépítést várja.
A L. Sz. kiküldötte 22-én d. e. prédikált, délután
a vallásos estélyen a szorongásig m egtelt templomban
ujból beszélt: a keresztyénség igazságáról. Beszédei
nek hatása ala tt m egalakult a prot. nőszövetség, mely
a gyülekezeti diakonia megszervezésére vállalkozott.
A Luther-Szövetség áldott m unkát végzett most is, —
Gyöngyösön is.
(Figyelő.)

Luther-szőretségi nap Nyíregyházán
Invocavit vasárnapján a nyiregyházai LutherSzövetség szövetségi napot rendezett, amelyen reszt
vettek dr. báró K aas Albert, országos elnök, dr. Rásó
Lajos, országos alelnök és K uthy Dezső egyetemes
főtitkár és misszionárius is. A napnak term észetszerű
leg nem propagandisztikus, hanem böjti jellege volt.
A reggeli istntisztlet után a főgimnázium nagyterm é
ben egybegyült tanyai hívekhez dr. báró Kaas Albert
és dr. Rásó Lajos intéztek buzdító beszédet. Az ün
nepi istentiszteleten az oltári szolgálatot Paulik J á 
nos lelkész tarto tta és K uthy Dezső prédikált. Geduly
Henrik püspök a vendégek tiszteletére ebédet adott.
Délután dr. Rásó Lajos a cserkészekhez szólott. Este
6 órakor templomi ünnepély volt, amelyet közének
után Paulik János lelkész im ája vezetett be. Geduly
Henrik püspök megnyitó beszéde után dr. báró Kaas
Albert emelkedett szólásra, m ajd H ajdú Anna szóló
éneke és Kopcsó János vallástanár szavalata követ
kezett. K uthy Dezsőnek a protestantizm us védelmére
alakult világszövetség m egalakulásáról és m unkájáról
szóló előadását az ev. vegyeskar éneke és dr. Rásó
Lajos felszólalása követte. Dr. Vietórisz István helyi
szövetségi elnök beszéde és a himnusz eléneklése
zárta be a szép ünnepélyt. Este közös vacsora volt,
amelyen több pohárköszöntő hangzott el. — A min
den izében sikerült szövetségi nap m egkapta a lelke
ket és megmozgatta a nyiregyházai hívek összességét.
A nyiregyházai szövetség nagyszabású programmal
akarja folytatni az alig egy esztendővel ezelőtt meg
kezdett szövetségi m unkát, amelynek m ár addig is
látható eredményei vannak.
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A pesti vendégeket különösen jóleső érzéssel töl
tötte el ennek tapasztalása, hogy a nyiregyházai
hitélet igen szépen virágzik. A methodizmus eddigi
sajnálatos hódításai a gyülekezet körében korántsem
öltöttek olyan mérveket, aminőkre az országszerte
elterjedt hírek következtetni engedtek. Az eltévelyedett lelkek közül is máris sokan visszatértek az egy
házba. Alapos a remény, hogy e tekintetben a közel
jövőben a helyzet fokozott javulása várható. Invo
cavit vasárnapján három istentiszteletre és egy ün
nepélyre hívták a nyiregyházai harangok gyönyörű
akkordjai a híveket a hatalmas etmplomba, amely
tiszta boltiveivel és művészi festésével egyike hazánk
legszebb evang. templomainak. A két délelőtti főistentiszteleten, valamint az esti ünnepélyen nemcsak
hogy az összes padok, de a padközök is az utolsó
állóhelyig megteltek. A több ezer főnyi hivősereg
áhitatos csendben, feszült figyelemmel hallgatta végig
a szónokokat, csak úgy leste a szót a szónokok a jk á 
ról. Olyanok voltak a lelkek, mint odakünt a nyir
egyházai határ szántóföldjei. Várták, lesték a magot,
az Ige m agvait. Vajha bizonyidnának a lelkek te r
mőképesség dolgában is bujántcrmőknek, mint a nyír
egyházai határ, hogy teremne a beléjük hintett mag
némely hatvan annyit, némely százannyit.
B B B B B B B B B B B B B S IB aB B B B B B B B B flB B B aB B B B a»

Mustármagból — Terebélyesfa
Ezt a csodát látja megismétlődni, aki néhány év
óta figyelemmel kiséri a kis monori gyülekezet fejlő
dését. Ebben a fejlődésben is fordulópontot jelent a
legutóbbi karácsony. Az egyik állami iskola kis tan
terme, amelyben 3— 4 évvel ezelőtt szinte elveszett
az a néhány hivő, aki evangélikus istentiszteletre oda
gyülekezett (Kuthy Dezső akkori monori hitoktató
beköszöntő beszédén 16-an voltak jelen), csakhamar
kicsinynek bizonyult. K inőtt a gyülekezet a szűk
iskolapadokból is. A bajon segíteni kellett. Nem is
késett a segítség. Monor község elöljárósága a gyü
lekezet kérésére átengedte istentiszteleti célokra a
községháza nagyterm ét, amelyet dr. Baltigh Árpád
egyháztag buzgó agitációjára a csekély lélekszámú
gyülekezet bám ulatba ejtő áldozatkészséggel tem
plom padokkal szerelt fel. Még pedig nagy előrelátás
sal olyan tem plompadokkal, amelyek a gyülekezet
felépítendő temploma számára is meg fognak felelni
nagyság és stílus tekintetében egyaránt. A tizenhat
csúcsíves stílben készült templompadot s az ugyan
ilyen stilü hordozható, hófehér, aranydiszitésü oltárt
Fábry Pál iparművész tervezte. A padok gazdag á t
törésekkel és faragásokkal és az oltár nemes egy
szerűsége mellett is sokat mutató művészi felépítésé
vel a ritk a tehetségű művésznek igazán mesteri alko
tásai között és az elsők között foglalnak helyet. A
lelkesedés mire nem képesiti az embereket! Hosszas
volna felsorolni, minő csodálatos eseteket produkált
a padokra megindult gyűjtés folyamán ez a kis
gyülekezet. Csak három példát. Egy patikussegéd,
régi evang. család sarja, aki azelőtt nem fejtett ki
különösebb buzgóságot egyháza szolgálatában, — a
pad-mozgalom hatása a latt havi 300.000 korona zseb
pénzének felét ajánlotta fel két hónapra a kis gyüle
kezet felszaporodott kiadásaira. És azóta példás buzgalmu tagjává lett a gyülekezetnek. Egy kollégája
szenvedélyes dohányos, — a dohányzásról mondott
le két hónapra, hogy a cigarettapénzét a padok költ
ségeire fordíthassa.
A besztercebányai Mikler-családnak egy Monoron élő diák sarja. Mikler Gusztáv, aki egyik szom
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szédvárosba já rt át gimnáziumba, amelynek elvég
zése után lelkész! pályára akar lépni, olyan buzgóságot fejtett ki e mozgalom kapcsán, hogy példája
valóságos extázisba ejtett másokat is. Ez a fanatikus
ifjú, akinek a biblia állandóan a »sebében van, való
ságos misszionárius már most is. Ha ilyen lenne a
jövendő theológiai generáció, nem félteném egyhá
zunk jövőjét.
A templommá átalakult közgyűlési termet karár
e&ony első uapján vették használatba a monori hi vek.
A zsúfolásig megtelt helyiségben Piry Endre, a köz
ség főjegyzője, maga is buzgó evangélikus, köszön
tötte a község nevében a községháza falai közt a gyű
lekezetet- Beszéljen üdvözlő beszédének néhány ideiktatott mondatában ő maga:
„Mouor közaóg közönsége nevében mély tiaztelettel üdvözlöm a monori ev. gyülekezet minden
egyes tagját ez, az egyház életében örökké emléke
zetes órában. Örökké emlékezetes órája az egyházközségnek azért, mert egy lépéssel előbbre ju to tt ne
mes céljának megvalósításához. Amidőn az egyház
elnökségének kérelmére Mouor község képviselötes
ttilete egyhangúlag hozott határozatának meghozata
lánál az erkölcsi kötelesség és a keresztyéni szeretet
eszméje lebegett szemei előtt, mert ezzel is dokumen
tálni akarta azt, hogy az egyház ügyét mindenkor
szivén viseli a annak bármikor, bármily körülmények
között hűséges tám ogatója óhajt lenni £► most, ami
dőn a szeretetnek eme nagy ünnepén a monori ev.
egyházközséget, mint a politikai községnek a szeretet
jele alatt vendégfogadó házalta meghívott hivatalos
vendégét szivem egész melegével üdvözlöm, engedje
meg uekom a mélyen tisztelt egyházközség kifejez
nem azon bensőséges óhajtásomat, hogy a jó Isteu
hallgassa meg a monori ev. egyházközség im áját $
mihamarább teljesítse azt a vágyat, mely mindnyá
juk szivét dobogtatja: adjon néki templomot; az egy
ház vezetőinek pedig adjon erőt, kitartást magas hi
vatásuk teljesítéséhez, hogy a m i nemes harcot meg
hurcolva elmondhassák a próféta szavával: „Isten há
lákat adunk Tenéked. hogy mindeneket jól elvégez
hettünk.“ Te pedig. Istennek népe, monori ev. gyü
lekezet áldott légy, ki az Ur nevében jöttél. Magya
rok istene áld meg a monori ev. egyházat! Te mond
rá az Áment!“
Az ünnepi istentiszteletet a gyülekezet lelki gon
dozója, Kuthy Dezső, végezte, még pedig ez alkalom 
mal először liturgikusán. Azóta a kinyom atott litur
giát (amelyből sziveseu küld m utatványt az érdeklő
dőknek) az egész gyülekezet megtanulta és nagy
lelki épüléssel énekli.
Az egyébként is szépen virágzó hitélet az istentiszteletekpek a községházára, tehát a község köz
pontjába és ott is igen alkalmas, méltó helyre, való
átköltözésével csodálatos lendületet vett. Ma már a
nagyterem is kicsinynek bizonyul. Különösen az esti
istentiszteleteken annyira megtelik, hogy a lelkész
a szó szoros értelmében alig tud magának utat törni
a tömegen keresztül. Invocavit vasárnapján s a rá
következő hétfőn és kedden esti prédikáció-sorozat
tartato tt Monoron. Az első alkalommal dr. Kirchknopf Gusztáv beszélt „Az élet m űvészetéiről. A má
sodik este Rimár Jenő elmélkedett „A halál művé
szete“ címen. A harmadik este báró Podmaniczky Pál
volt a prédikátor, aki azt a két kérdést égette a lel
kikbe: „Életed? Halálod?“ A harmadik este már
ugyanakkora tömeg szorult ki az utcára, amekkora
az utolsó állóhelyig megtöltötte a nagy helyiséget.
Érdemes megemlíteni, hogy Kalmár Mihály, r. k.
vallásn malomtulajdonos. hétfőn él kedden d. u. 5-kor
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m egállittatta gépeit csak azért, hogy munkásai a
6-kor kezdődő estélyeken résttvehesseoek!
íme a kis mustármag terebélyes fává lett, amely
nek árnyában már nemcsak a kis monori egyháracskának hívei, de Monor község társadalm ának széles ré
tegei ie leiki üdülést keresnek.
Oretágos gyűjtés a monori ev. templomra még
nem folyik. A mai viszonyok mellett sok száz millió
kell ahoz, hogy komoly templomépitési mozgalom in
dulhasson meg. A monoriaknak pedig még nincsen
másuk, Csak telkük és 16 templompndjok. Ha azon
ban volna egy lutheránus lélek, aki azon gondolkod
nék, mire kellene adományoznia egy nagyobb össze
get, tudja meg, hogy alig adhatná azt jobb helyre,
mintha a monori lutheránusoknak adná, hogy bátor
ságot kapjanak a tomplomépitéíd mozgalom megin
dítására.
. A monori eset mást is bizonyít azon kívül, hogy
mustármagból lo»z a terebélyes fa. Bizonyítja azt,
hogy a lelkek éhesek, nemcsak Monoron, de minde
nütt. Ez a tény pedig nagy felelősséggel kötelezi egy
házunkat az üdvözítő parancsának fokozottabb buzg ósággal való teljesítésére: „Elmenvén e széles világ
ra, hirdessétek az evangéliomot minden teremtésnek“

I Protestáns Irodalmi Társaság Szegeden
Március 1-én bensőséges ünnepet ült a két sze
gedi protestáns egyház: a református és az evangé
likus. A Protm táns Irodalmi T ársa-ig látogatott el a
liszap&rti metropolisba, hogy propagandát csináljon
a magyar kultúrának. Az ünnepnapot istentiszteletek
nyitották ineg. A református templomban Soltész
Elemér prot. tábori püspök prédikált a mustármag
példázatáról, az evangélikus templomban Kapi Bé[a
ev. püspök be.szélt a tcmplouitisztitáa története alap
ján a lelkünk tisztításáról.
Délelőtt 11 órakor a Prot. Irodalmi Társaság ma
tinéja kezdődött a Belvárosi Mozgóban. 700 ember
gyönyörködött a szebbnél-szebb számokban. Dr. Kolobváry Bálint egyet- tanár megnyitója után dr. Vö
rös Nándor zongorázott, majd Kapi Béla püspök ta r
totta meg hatalmas egyórás előadását a nemzet hiva
tásáról. Elítélte a sovinizmust és internacionalizmust.
Kifejtette a nemzet fokozatos fejlődését, a hazaliság
nem üres frázis, de valóság és cselekvés legyen,
amelynek tartalm át a keresztyénség adja meg. Á
haza nemcsak szülőföld, munkatér és sirgödör, ha
nem milliók törvényes szövetkezése és lelkesedése a
'•zebb jövőért. Ne csak ünnepeljük a múltat, de ópit-ük is a jelent, öleljük szivünkre nemzetünk tradícióit
s adjuk tovább a múlt értékeit. Nincsen olyan nag>
ember, aki így dicsekedhetne: „Fölötte állok a nép
nek, azt teszek, amit akarok“. Viszont nincs olyan
törpe ember sem, akinek munkájára szükség ne lenne.
Titánok kellenének, akik nem a tömegek vállán emel
kednének, hanem vállukra vennék a nemzetet és vin
nék fölfelé előre. Igazi hazafiság ez: féljétek az Istent
és szeressétek egymást.
Többszörös tapsok kisérték a pompás szónok
latot, an>ely után Vasé Manci ev. operaénekesnő
Hubay: Cromonai hegedűséből énekelt egy áriát nagy
sikerrel. Gróf Bánffv Miklós, nyug. külügyminiszter,
iró A császár titka című kedves hun novelláját ol
vasta fel. Mihó Ernő régi magyar dalokat énekeli
Szabó Margit verseket szavalt nagy tetszéssel. A
nívós irodalmi matinét Soltész Elemér tábori püspök
zárta be.
Délután ő órakor vallásos estély volt a Tisza
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szálló nagy termében. 500 ember jött el lelki kincsek
gyűjtésére. Egyházi ének és ima után Mihó Ernő, a
Nemzeti Zenede tanára énekelt, majd ismét Kapi
püspök tartott beszédet, a protestáns egyházak öszszefogásáról. Hangsúlyozta, hogy a protest, elválaszt
hatatlan a kultúrától. A magyar nemzet életére négyévszázad örökös igehirdetése, a többezer protestáns
parochia példás családi élete kimondhatatlan hatást
gyakorolt. Történelmi jelentőségű az, hogy ma a re
formátus kéz megtalálja az evangélikus kezet. Mindegyik a másik történelmi egyéniségét tiszteletben
tartva, megkeresik a közös oltárt, ahol össze kell hajolniok, mintahogy két fiatal jegenye összehajol s a
lombkoronák megcsókolják egymást.
A nagyhatású beszéd után dr. Vörös Nándor zon
gorázott, Kendeosi Aranka színművésznő Lavottadalokat énekelt. Soltész Elemér tábori püspök biblia
magyarázatot tartott. Az ünnepély végén dr. Győrffy
István egyet, tanár, cserkészfőparancsnok négy öregcserkészt avatott fel.
Este 8 órakor a Kass éttermében 60 terítékes
bankettot adott a két egyház presbitériuma a vendé
gek tiszteletére, amelyen a város, a katonaság, a
görög-keleti és zsidó egyházak képviselői is megje
lentek. de tüntetőleg távolmaradtak a római katholikusok. Számos pohárköszöntő hangzott el. Gróf
Bánffv a kormányzóra, Kiss Ferenc ev. felügyelő
Kapi Bélára emelte poharát. Kapi püspök a protes
tánsok tiirelmes«égéről beszélt. Tátrai Károly ev. h.lelkész a szegedi két pTot. egyház példás összetar
tását hangsúlyozta. Bakó László ref. lelkész Soltész
püspököt köszöntötte. Evangélikus részről Kiss Fe
renc egyházfelügyelő a vendégeket közebédre Hívta
meg asztalához, Homola Rezső presbiter állomás
főnök Kapi Béla püspököt látta el szállással és figyel
mes kiszolgálással.
A kiváló egyházi és világi férfiak hétfőn reggel a
gyorsvonattal hagyták el városunkat minden bizony
nyal kellemes emlékekkel. Mi pedig szegedi protes
tánsok — kicsiny sziget a nagy katholikus tengerben
— a nagyszerű lelki élmények birtokában azóta még
jobban hiszünk a protestantizmus jövőjében.
Tátrai Károly.
••MM •••••••MM* • •••«• *MM*• • • • • • • • • • • • • » ••••••••••
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BUDAPEST,
VN.,Erzsébetkirályné-ut5L
Vállal uj toronyórakészitést,
valamint javításokat szakszőrűén, lelkiismeretesen és
gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jókarban tartása mérsékelt díja
zás mellett.

1925

Az ébredő ielkiismeret .
Mikor Cromwell a parlamenttől a köztársasági
hadsereg akkori tagjai helyett katonákat kért, oly
férfiakat követelt, akik az ő cselekvésüket lelkiisme
ret kérdésévé teszik. Nem szolgákat akart tehát, akik
vakon engedelmeskednek, hanem olyan férfiakat,
akiknek mély meggyőződésük van, mely becsületes
és hazafias lelkiismeretükből táplálkozik. Milyen le
járt., elavult fogalom ma a lelkiismeret! Mennyire túl
tesz! magát azon ma legtöbb ember. Talán azért, mert
sok szemrehányást, bajt, gondot, kellemetlen percet
okoz az? Vagy talán azért, mert nem értékelik azt
kellőképen? ügy van. Most pedig álljunk meg itt egy
kissé és vizsgáljuk meg ezt a kérdést közelebbről.
Emlékezzünk csak vissza a nagy háború előtti
ál laposainkra. Mennyire meggyőződésünkké vált
akkor ama nézetünk, hogy minden úgy, ahogy akkor
volt, nem maradhat meg. Valami kedvező változásnak
kell bekövetkezni, melynek hatása alatt az emberek
jobbak lesznek és inkább egymás érdekében munkál
kodnak, mint annak ellenére. A légkört tisztogató vihar
be is következett. Azonban a nyílt férfias küzdelem
helyett alattomos lélekmérgezés kapott lábra, mely
gúnyt űzött a becsületből és nevetségessé tette a ha
zafias érzést és gondolkodást. Ezek tehát lassanként
kikoptak férfias szerepükből és megszűntek a cselek
vések lendítő erejéül szolgálni. A lelkiismeret emez
ébresztőit is elaltatta a méTeg. hogy annál wabadabbari
garázdálkodhasson az erkölcsi világban. Nem igy
képzeltük a változást, melynek szörnyűséges eredmé
nyeit nyögjük. De mintha béditó álmainkból fel
ocsúdni kezdenénk! Felébredt a lelkiismeret és meggyujtva a hit mécsesét, felrázni látszana az alvó be
csületet. Az öntudatra ébredés keserves kálváriáját
járjuk. Bűnhődünk múltúnkért. Furdaló lelkiismere
tünk erkölcsi szemrehányással illet. Kezdünk meg
térni. A meggyőződéséé cselekvés és engedelmességre
mintha súlyt kezdenénk helyezni. Az igazi férfiasság
jellegző tünetei mutatkoznak. Érezzük, hogy akar
nunk kel[. A célt világosan látjuk, csak az utakat és
módokat nem ismerjük fel annak elérésére.
Cromwell férfiakat kért, kik minden tettüket ha
zafias lelkiismeretük mérlegére helyezik. íme az egye
düli ut magas célunk felé. melyben a kit és a beesőiét
vezetnek bennünket. Legyen a hit. becsület és lelkiismeret hármas szövetsége a mi lelkűnknek is az
erős vára. Érezzük magunkat mindnyájan ama hár
mas szövetség katonáinak. Hiszen éppen az a baj,
hogy eddig csak operette figurák voltunk. A valósá
got színlelve önmagunkat csaltuk. A katonának az
eszmények felé törő céltudatos határozottsága helyett
anyagias ösztönök szánalmas rabjai voltunk.
Tehát katonákra van szükség, kiket ma is esz
mények lelkesítenek, akik bzen eszményekért küz
deni is akarnak, és tudnak. E harc sikeres kimene
telét azonban hit nélkül nem tudom elképzelni. Ez
az a hatalma« erőforrás, mely tettre serkenti a be
csületet és ellenőrül hivja meg a lelkiismeretet.
Vigyázzatok és használjátok fel jól az időt!
,.Munkálkodjatok, míg nappal vagyon mert eljő az
éjszaka, mikor nem lehet munkálkodni!“
Sürget az ébredő lelkiismeret. Ha egy kis haza
fiul becsület van benned, hallgass szavára! A több
szörösen tulerős ellenség ellenében mi csak az ilyen
katonákban tudunk bizni, mert:
.,A lélek megelevenít!“
Vitéz Rates tábornok.
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Luther dladallukének legújabb fordítása*)
Erős vár a mi Istenünk
Jó fegyverünk és paijzsunk,
ó megsegít, ha szenvedünk
És terhek mostan rajtunk.
A régi ellenség
Komolyan támad még
Erővel, csellel.
Borzasztó fegyverrel
És nincs hozzá hasonló.
Erőinkkel nem érünk célt.
Mi hamar elveszhetünk,
De kaptunk már egy fő vezért,
Kit Isten rendelt nekünk.
Kérded, hogy ki az?
Jézus Krisztus az.
A mennynek ura,
Istennek szent fia,
Csak ő győzhet e földön.
Ha ördög, pokol ellenünk
És d akarna nyelni.
Mi annak is megfelelünk
És meg fogjuk azt nyerni.
E világ feje.
Ha fenyegetne.
Nem árthat immár,
Reá ítélet vár.
Egy szó már porba dönti.
Az ige netkülök megáll
És nem köszönjük nekik.
Velünk az Ur táborba száll.
Hitünket nem vehetik.
Ha elvesz életünk,
Nőnk és gyermekünk,
Hadd vesszen oda,
Ne Mvtson ez soha,
Miénk a menny országa.
•) lapunk í. évi 1—2 azámálaii megjelent pályázati
hirdetésünkre megérkezett az első felel«. Olvasóink íté
lete elé bocsátjuk.

Jugoszláv egyházi hírek
Eddigi eljárásunkhoz híven továbbra is közlünk
hiteles hireket megcsonkított hazánk megszállott vi
dékeiről. így a „Nettes Leben" c. lap hasábjain meleg
megemlékezést olvasunk Rettenbach I. lelkész tollá
ból Schum acher n a g y a p ó t ó l a horvát-szlavón espe
res kiváló evangélista atyjáról, okinak nevéhez és
áldozatkészségéhez fűződik az ujpáznai „Szilva“
nervü árvaház létesítése. „Es war ein Grosser im
Reiche Gottes“ olvassuk róla méltóan. 80 éves korá
ban hunyt el. — Wagner G. A. főesperes és Wcisz
K. felügyelő kettős elnöklete alatt okt. végén a ke
rületi egyházi tanács Belgrádban ülésezett, amelynek
főtárgya az uj egyházi szervezet megalkotása s a
zsinat előkészítése képezte. A tótok külön egyház
kerületet alkotnak s Így nyelvüket az evangélium fölé
helyezték. Fanatikus egyházi és világi vezéreik itt is
pgyházszakadájSt idéztek elő. Egyházi gyűlésükön
Újvidéken még 'Aoch tét püspök is az egyesülés mel
lett nyilatkozott, de úgy látszik eredménytelenül.
Zágrábban több lelkésztársa segítségével dr.

Pap F. esperes eddigi buzgóságához híven igen sike
rült népmissziói, reformációi és Luther-ünnopdyt ren
dezett, amelyen erős bizonyságot tettek „evangélikus“
hitükről és ogyháziasságukról.
A szarajevói evang. egyházközség nov. havában
ülte meg nagy ünnepségek keretében Schäfer lelkész
buzgólkodásából .80 évi ft;nnállásának és 25 évi
tem plom ivatásának fordulóját, amolyen a szomszé
dos lelkészek b részt vettek.
Sajnálattal értesülünk a Schumacher és Morgenthaler lelkészek által alapított és aztán 1917 óta
Kettenbach I. által jelesen szerkesztett „Morgenstern“
című lap megszűnéséről, mely pedig jó ideig egyet
len evang. egyházi lapja volt Délmagyarországnak.
Horváfc- ée Szlavonországnnk és Boszniának. K etten
bach most a „Neues Leben“ munkatársai közé lépett,
ami arra EUevberger E. lelkésztársával együtt nagy
nyereséget jelent. Eddigi magvas cikkei is, pl. a
protatstantizmu* hatalmáról, evang. elnevezésünkről,
egyházunk megmentése stb. jó benyomást tettek
reánk.
Sz. M.
»MM»»»»«»«

Z s in a tr a k é s z ü lé s
d) a diakónus és dia kon inna-képző intézetek, azon
15—30 óvew férfiak és nők kiképzésére, akik a gyer
mek menedékházakban, árva házak ban, szeretetházakban, kórházakban, é» a gyülekezeti diakonia terén
kivannak szolgálni.
60. §.
Az evangélikus szabadoktatási intézmények célja
a felnőtt egyének tudását gyarapítani és eg/házszoretetöket erősíteni.

Ilyen szabadoktatási intézmények:
a j a népliceumok, háziipari tanfolyamok és ol
vasókörök, a felnőtt evangélikus hívek általános is
mereteinek gyarapítására;
b) a bibliai körök, az egyház hívei valláserkölcsi
érzelmeinek ápolására;
c) a legény- és leányegyesdletek, az evangéliumi
szeretetniunkásság ápolására;
d) a patronázs-egyosületok és felobaráti jóléti
intézmények, az anyagi és erkölcsi támogatásra szo
ruló fiatalkorunk ügyének felkarolására s a társada
lom elhukottjainak megmentésére.
61 . § .
A felebaráti nevelőintézetek és szabadoktatási
intézmények szervezetét az egyetemes közgyűlés sza
bályrendelettel állapítja meg.
MASODÍK FEJEZET
Népnevelő és népoktató intézetek
A) Kisdedóvó intézetek
62. §.
A kisdedóvó intézetek .a gy ermekeket 6 éves ko
rukig gondozzák.
63. §.
A kisdedóvó intézetek nem szoros értelemben
vett tanító-, hanem inkább ápoló és vallásos irányban
nevelő intézetek, miért is az ilyen intézetekből az
elemi népiskola tananyaga ki van zárva.
64. §.Óvónőknek olyan evangélikus vallásu nők alkal
mazandók. akiknek óvónői képesítésük van.
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66 . § .

Az óvónők kötelesek a gondozásukra bízott gyer
mekeket evangélikus szellemben nevelni és nem ma
gyar anyanyelvű községben orra törekedni, hogy a
gyermekek a magyar nyelvet él-sajátitsák.
B) Elemi népiskolák

66, §.
Az evangélikus egyház elemi népiskoláinak fel
adata, hogy az evangéliumi keresztyén vallás által
áthatott nemzeti .is hazafias műveltségnek azon ele
meit nyújtsák és azon alapjait rakják le, amelyekre
egyházunk minden hívének és a haza minden polgá
rának szüksége van.
67. §.
Elemi népiskolai tanítónak és tanítónőnek csak
olyan egyén alkalmazható, aki a magyar nyelvben
az illető iskola tanítási nyelvében tökéletesen jártas
és akinek valamely hazai nyilvános tanító-, illetőleg
tanitónőképző-intézet által kiállított tanítói-, illetőleg
tanítónői oklevele van.
A tanító és a tanítónő, aki nem evangélikus, ta
nító-, illetőleg tanitónőképző-intézetben nyertek képe
sítést, és akiknek okleveléből ki nem tűnik, hogy az
evangélikus vallás tanítására, valamint az egyházi
ének tanítására és ■
— ha a kántori teendők végzésé
vel is megbíztak — a kántori teendők végzésére is
képesítve van, köteles az állás elfoglalása, illetőleg
véglegesítése előtt a képesítő bizonyítványt vala
mely hazai evangélikus tanitónőképző-intézetben,
megszerezni.
Ahol a tanító a kántori és orgonistái teendőket
is végzi, ott a kántori vagy orgonistái fizetés és egyéb
jövedelem a tanítói fizetéstől elkülönítve, külön hiványban biztosítandó.
68. § .
A kettőnél több tanítóval biró iskoláknál igaz
gató-tanító választandó.
Ahol a tanítói állások száma 20-nál több, ott 2,
szükség esetén több igazgatói kör szervezendő.
Az igazgató jog- és hatáskörét az egyházkerüle
tek meghallgatásával az egyetemes közgyűlés álla
pítja meg.
69. §.
Az igazgatót a tanítói kar javaslatának meghall
gatása után — de a javaslattól függetlenül — az is
kolai bizottság 6 évre választja s ezen idő leteltével
újra megválaszthatja, sőt az egyházmegyei közgyűlés
jóváhagyása esetén véglegesítheti is. Az igazgatónak
huzamosabb ideig, való akadályoztatása esetén he
lyettesítéséről az iskolai bizottság (iskolaszék) gon
doskodik.
70. §.
A tanító köteles a lelkészt minden egybázépitő
munkásságában hathatósan támogatni, s annak beteg
sége vagy hivatalos akadályoztatása esetén a szó
széki igehirdetési szolgálatában is helyettesíteni.
71. §•
A népiskola tanítási nyelvét az iskola fenntar
tója határozza meg. Az állam hivatalos nyelve min
den evangélikus népiskolában oly módon tanítandó,
hogy a nem magyar anyanyelvű gyermek a negyedik
évfolyam elvégzése után gondolatait magyarul élő
szóval és írásban érthetően ki tudja fejezni.

A vallásoktatás tannyelvét a fenntartó testület
állapítja meg, köteles azonban arról gondoskodni,
hogy a magyar ajkú tanulók magyar nyelven része
süljenek vallásoktatásban.
Minden egyházközség köteles az evangélikus
vallásu tanköteleseket, valamint azt nyilvántartani,
hogy közülök kik, mely iskolába járnak.
72. §.
Ahol az iskolafenntartó testület anyagi ereje
külön tanítói állás fenntartását nem engedi meg s a
községben sem állami-, sem községi, sem református
elemi iskola nincsen, ott a felettes egyházi hatóság
engedélyével (leik ész-tanitói) állás szervezendő, mely
re olyan le lk iz nyerhet alkalmazást, akinek tanító«
oklevele is van.
A lelkész-tanitó egyházjogi állására, nézve lel
késznek tekintendő ugyan, azonban az országos tör
vényekben, az egyházi alkotmányban és az egyházi
szabályrendeletekben a tanítókra vonatkozó köteles
ségek reá is vonatkoznak s a tanítói minőségben el
lene kimondott elmozdítással, vagy hivatalvesztéssel
szükségképen együtt jár leik és zi állásának elvesz
tése is.
73. §.
Az egyházközség javaslatára az egyházi főható
ság okleveles tanítókat lelkészi teendőkkel is megbíz
hat (lévita), ha az erre vonatkozó egyetemes szabály
rendeletben megállapított képzettséget megszerezték.
(Folytatjuk.)
••••ff* »«»M«•••••«•••**••••••• •••••«

EGYHÁZI ÉLET.
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 gond)«
most megsokszorozódott, most a szanálás ajándékaként
egy olyan terhet raktak ezekre az úgyis roskadozó vál
takra, melyet elbírni segítség nélkül képtelen. Máslét
millió korona tandijat kellett fizetni a beiratkozáskor s
ugyanily magasak — már az aranyparitáson feüfl álla
nak — a laboratóriumi, gyakorlati dijak is. Az állam am
eddigi szokástól eltérően, egy fillérrel sem támogatja a
mentákat, megszűntek az eddigi mensasegélyek, 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 Horthy kollégiumból bejárni a magas villamosbérlet-dij miatt.
Ezer gond és ezer nehézség a mai diák élete s száz
szorosán az a mi ev. egyetemi hallgatóinké, s ha act
akarjuk, hogy egyházához ragaszkodó, annak később hti
szolgaként dolgozó, önérzetes és öntudatos evangé
likus társadalmunk legyen, segítsük meg ezt az ígéretes
jövőt a maban, segítsük meg abban a hitben, bogy sváé-
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annyit fog visszafizetni, mint ama Jézus szerinti
tum.
*

talen

Pro juventute evangellca — mindenki tud nélkülözni
néhány koronát s az egybegyült összeg — laboratóriumi
és mensadlj kifizetésével — sok-sok diák válláról vesz
majd le sulyo9 keresztet.
Szives adományok az Országos Luther-Szövetség el
mére küldendők Artner Oszkár szöv. főpénztáron. Egye
sült Budapesti Föv. Takarékpénztár utján.
Báró KAAS ALBERT,
az Oroz. Luther Szöv. elnöke.
Adakoztak. Párkány Pál (»5.300, özv. S. F.-nó 100.000
és a Békéscsabai ev. léényegylet 10 millió koronát. Kö
szönet érte!
I Jankó Bálint, az orosházai ev. gyülekezetnek kántortanitója,, kierdemülr. igazgató, fáradhatatlan és áldá
sos működésűnek 15. évében, hosszú szenvedés után. Bu
dapesten elhunyt. Orosházáit temették el március 8-án,
d. n. 3 órakor a Koralósi-utcai iskola udvaráról. Emlé
két őrzi és áldja gyülekezete.
I Leskó Béla, volt sajókazai lelkész, életének 80-ik,
özvegységének 18-ik évében, f. hó 9-én, Péteriben, ve
iénél. hosszú és kínos szenvedés után meghalt. Az evan
gélium hűséges szolgája kihűlt porrészex Mvskolcon te
mették felesége mollé f. hó 12-én, csütörtökön. 37 évig
volt a 104 szórványos sajókazai gyülekezetnek. (26 négyszögmérföldnyi területen) lelkipásztora, aki lóháton járta
be óriási területen fekvő gyülekezetét, miközben nem
egyszer ^szegény legények“-kel i« találkozott, akik azon
ban sohasem bántották az általuk „Jeruzsálemi papnak“
nevezett lelkészt, akit nem egyszer úgy emlegetett főpásztora is, mint aki nem sokat beszél, sohasem panasz
kodik, hanem önzetlenül dolgozik. Benne a régi, puri.ánielkttletfi papok egyike szállt a sírba. Ilarcát megharcolta,
bitet megtartotta, övé az élet koronája. Áldjuk a nevét
és az emlékét.
Esperes iktatás. Lélekemelő szép ünnepély keretében
iktatták hivatalába márc. hó 4-én, Balassagyarmaton, a
nógrádi emng. egyházmegye újonnan megvákisztott al
ee peresét, Kardos Gyula balassagyarmati lelkészt. Az
ünnepélyes közgyűlésen Mihalovios Samu főcspcres és
Okohcsányi Gyula esperességi felügyelő elnököltek s
jelen volt K.ss István, a dunáninneni evang. egyházkerü
let püspöke is, valamint dr. Szí.ranyovszky Sándor fő
ispánnal az élén az összes vármegyei és áttörni k iu ta 
lok főnökei, a katonai tisztikar és az államrendőreég
vezetői. Mihadovics Samu főesperes klasszikus iktatóbeszédet ino..dott, mire a megválasztott letette a hiva
talos esküt s megtartotta nagyhatású székfoglaló-be
szédét. Az ünnepély végén a beiktatott alcsperest a
város különféle testületéi üdvözölték küldöttségek élén.
— Isten gazdag áldási«: 'kívánjuk az újonnan hivatalba
lépő alesperc-s működésére.
Goudlmél énekkar alakult a pesti ref. egyházban.
Gondrmél volt a ref. zsoltárok megzenésitöje. Az ő ne
vét és emlékét alkarja szolgálni a ref. zsoltárok művészi
éneklésével a Gondimélre büszke ref. gyülekezet. Gondimélnéű sokkal, de sokkal több volt Bach I. Sebestyén,
a lipcsei kántor . . . és mi lutheránusok érthetetlen
közönnyel a Baehkultusztól fáaunk. Ahol felvetődik en
nek gondolata, sietünk az ürügyek hamujával betakarni
a parazsai. A ref.-tól megtanulhatnék a történeti értékek
megbecsülését.

a

„Miskolci jogászélet“ c. alatt ad ki az Eperjesről Mis
kolcra menekült egyetlen evarig, jogakadémiánk jeies
tanári kara Putnoki B. szerkesztésében egy havi „Jog
éi Államtudományi Közlönyt“, amelyből eddigedé két
.jzám jelnt meg. E tanári kar hiven ápolja az eperjesi
jogakadémia országoson ismert és tisztek magyar ha
zafias és evang. egyházi irodalmi tradícióit és ma egy
Biuckner, Hacker éa Schneller méító utóda egy Horváthnak, Miktcruck és h'éznck. A díszesen kiállitoW és tartal
milag is súlyos közlöny célja: „közelebb hozni egymás
hoz az elmélet óg gyakorlat jogászait a jogidén össze«
ágaiban“. Borsodvármegyo fő- és alispánja, bírói kara és
Miskolc ü g y v é d b e és polgármestere a tiszai evang.
egyházkerület elnökségével karöltve úgy anyagikig, mint
erkölcsileg, szellemileg a szép és elismerésre m<4tó áldo
zatos vállalkozást melegen támogatja. Magasszin vonalú
cikket közöl Szilágyi A. „A valorizáció és a vétkes fele
lőség“, Hacker E. „A párisi Depot és Conciorguit“, Zdhorszky „A bírói és ügyészi .szervezet szükség és idő
szerűsége“. Sztch/ó Z. „Magánjog és papvrológia“, For
gdc» D. ..Az ügyvédi rendtartás reformja“, Szontagh V.
..Az állameszme és a partikuláé:« önkormányzat“, Óbetkó
D. „A köziga7g. tisztviselők képzettségének fokozása“.
Holló< I. ,JÍ 7 állami adókivetés hatása a közegek
háztartására", H’ittich A. „Vámjog“, Baranyai K.
„Jopásznevcteíllnk Irányai“ és Kéthcly H. „Az 1813.
évi büntetőjogi javaslat «terepe a magyar liörtönügyben1,
címmel. „Könyvszemléje“ i« igen gazdag és változatos.
Mint a miskolci jogakadémia ..hivatalos lapja“, annak
teWetét L» behatóan ismerteti. A magyar evang. egyház
jog művelését is ttlzto ki feladatéul Hozzácsatolnám
még a Vandrák professzor óta szorgalmasan müveit
ethica gazdag köret i.-». A „Szépirodalmi melléklet" szép
cikket közöl Bruckcmé tollából ..Egy lengyel herceg
Eperjesen" és Hacker töl „Párisi levél“ címmel. Azzal a
cserké«zmcndáAsal ajánljuk e nemes szellemi vállalatot
evang. jogászközöTHégilnk szives figyelmébe éa meleg
pártfogasába. hogy „előre és fölfelé!“. A szép kiállítás n
Magyar Jövő nyomdáját dicv'ri. Egy éri előfizetés Ara
90 ezer K. Sz. M
Szent hadjárat a hitközöny ellen. Az amerikai ov.
egyház elhatározta, hogy a jövő évben „hadjáratot“ fog
intézni a hitben közönyösek felrázása céljából. Minden
egyházi egyesület ennek szolgálatában fog állam. A
napilapok a templomba szóló meghívókkal, lesznek tele.
A kenyéren, mit a sütöinaa hoz, a reggeli tejesüvegen
egy emlékeztető cédula lesz: ..Jöjj a templomba!“ Olyan
nagyarányú lesz ez a propaganda, amilyenre még Ame
rikában nem volt példa. — Mikor leszünk mi képesek
ilyen hadjáratot indítani?
Pécs. Az
Evanéhkus Társaság február 15-én tar
tóttá ez idényben harmadik kulturestélyét a városi nöegylet dísztermében. Ez esélyen a Társaság Jókai em
lékének hódoh. igen disztingvált közönség részvételé
vel és magas szárnyalásu műsorral. Az ünnepélyen Jókai
nak, a legkiválóbb magyar mesemondónak, irói jellemét
dr. Tolnai Vilmos egyetemi tanár, egyházunk ezen legki
válóbb irodalomtörténészye. úgy tartalomban, mint elő
adásban egyaránt remek ismertetésben állította a hall
gatóság elé. A többi pontok ie méltóképen helyeződtek
az előadás köré. Kistling Ernő: Balog M. .Jelenj meg
Jókai“ és Jókai M. „Szónokok gyertyája“ cinitl költemé
nyeit szavalta: Veszély Ferenc: Jókai „A munkácsi rab“
cimü versét szavalta el. Ifj. Graef Jánosné férjének zongorakísérete mellett. Antalt! Zsíros-Dezső: Reszket a
bokor, ősszel; Tárnái: „Erdőben“ cimü énekét énekelte.
Vitéz Bode Ödön: Pergoües: „Nina“, Popper: „Gavotta“
cimü darabjait játszotta csellón. Az országos hirü pécsi
dalárda meg Pogatschnig: „Dal a dalról“, Noseda: „Du
Dánmli nóták“ cimü énekeit énekelte.
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Böjti ifjúsági kulturesték. A Budapest-Deáktéri Luther négy órakor műsoros ünnepély az Ipartestület helyiségé
Szövetség ifjúsági Luther Márton Köre a Deák-téri dísz ben. A délutáni ünnep műsorává következő volt: 1. Bár
tereimben a böjt tartama alatt minden szombaton este dördül é g ... Előadja az allberti ev. vegyeskar Szvák Já
fél 7 órakor kulitur-estét reaidetz. Az első estély f. hó 7-én nos karnagy vezetésével. .2. Dr. Konkoly Elemér egyházvolt,, melyen dr. Kovács Sándor egyetemi tanár tartott felügyelő s Lutherfársasági ügyész megnyitó beszéde.
mélvhatásu előadást. Az estélyt Friedrich Ilonka szép ‘3. Magyar miatyánk. Szavalja: Kritófí Gézáné. 4. Mester
szavalata, Korim Kálmán imája és közének egészítették a bősz vihar dühöng... duett. Énekli: Zólyomi Pálné és
ki. További esték: márc. 14-én dr. Hiiítrich Ödön tart elő Ponicsán Mihályné. Harmóniumon kiséri: Poniosán Mi
adást „A széttépett Magyarország“ címmel, márc. 21-én hály tanító. 5. Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár elő
dr. Mágoesy-Dietiz Sándor tart vetített képes-előadást adása. 6. Gyermekszkidarab. 7. Búcsú . .. Énekli az al,.A tavasz ébredése“ címmel, márc. 28-án György Loránd, berti ev. vegyeskar Szvák János karnagy vezetésével.
április 4-én pedig dr. Böhm Dezső tartanak előadásokat. 8. Záróbeszéd: Törteti Lajos kér. jegyző. 9. Himnusz.
Belépődíj az estékre nincs. Mindenkit szívesen látunk. Úgy a -délelőtti - istentisztelet, mint a délutáni ünnepély
A Deáktéri Lutherszövetség f. hó 6-án kezdte meg a nagy érdeklődés mellett folyt le és szép összegei; juttatott
böjti vallásos estélyek sorozatát. Az előadók: (6-án) Ke a Luther Társaság céljaira.
mény L. fasori le1Vész, (13-an és április 6-án) dr. Kirch- ••• •• • »•••«•••••••••»•••«rsncc»•••••*•»««»«••«••»■••••
knopf Gusztáv egyházkeiületi lelkész, (20., 27. és április
3-án) D. Latfay Sándor püspök a Krisztusban való élet
főbb kérdései-; (hit, üdvélet, újjászületés, megtérés, bűnKizárás, csak oly választmányi gyűlésen -mond
bánat és teltámadás) tárgyalják. Mindenkit szívesen ható ki, melynek meghívóján a kizárási inditvny fel
látnak.
lett tüntetve és amely ülésen a választmányi tagok
Bakonyszentlászló. Egy Amerikában élő hittestvé nak (tisztviselőknek) felerésze jelen van. Kizáró ha
rünk, Horváth Lajos, 300 dollárt küldött a baikonyszenttározatok az ülésen jelen levő tagok kétharmadának
lás-zlói gyülekezetnek harang-beszerzés céljaira. A haran hozzájárulásával hozhatók.
got a soproni Seltenhoffer-cég önltötte meg és február
A Szövetség rendes és pártoló tagjait 3 évi fize
22-én avatta fel Takács Elek esperes, Hering János tési kötelezettség terheli, -s amennyiben a tag kilépé
veszprémi és Mogyoróssy Gyula helyi lelkész segédle sét ezen időn belül be nem jelentené, tagsági kötele
tével. Az alkalmi szószéki beszédeit Pócz'a Ferenc siká- zettsége 3 évre megujitottnak tekintendő.
tori lelkész mondotta. Az avatási ünneppel kapcsoil-at-ban
Az elhalt tagok jogutódai, illetve a feloszlott
az esperes hivatalos -egyházlátogatást is tartott. A zsú jogi személyek képviselői az elhalálozás, illetve fel
folásig megtelt templomban oh láttuk a vendégek között
Lendvay József r. katih. esp-eresplébánost és Gubicza oszlás évére járó tagdíjaikat még megfizetni tartoz
Az elhalt vagy kizárt tag befizetett tagdija,
Ferenc nemzetgyűlési képviselőt. A .szorepil-öket és a gyü nak.
ilapitványa vagy bárminemű anyagi hozzájárulása
lekezet megjelent barátait a Nőegylelc vendégelte meg.
Esti hatkor belmiissziói vallásos est volt, hol Hering Já vissza nem követelhető.
VII. A Szövetség szervezete.
nos egyetemi beim. elnök mondott beszédet, Hering Jánosné saját orgonakisérete mellett énekelt, Pócza Fe
8. §.
renc sikátor! lelkész imádkozott, Tatay Etty s még töb
A Szövetség szervezetét adminisztratív hatskörben szavaltak.
rel bíró központi 'szervek és jogi ^önállósággal biró
Veszprém. Az adventi időszakban minden vasárnap
külső szervek (szervezetek) alkotják. A központi
esti istentisztelet volt, liturgikus formában. Ugyancsak szervek: 1. a Szövetség elnöksége, 2. tisztikara,
ilyen liturgikus esti istentiszteletek, vánnak a most kez 3. központi választmánya, 4. közgyűlése, 5. bizott
dődő böjti időszak vasárnapjain is. Az első böjti esti is ságai. A központi szervek az egyetemes érdekű pro
tentiszteleten Horváth Sándor várpalotai lelkész mondott gramalkotást, vezetést, irányítást végzik.
hatalmas, lélekbemarkoló böjti beszédeit. A veszprémi
Külső szervek az egyházkerületi vagy önálló
híveknek a rendes istentiszteleti időn tu.1 is alkalmuk
gyülekzeti szövetségek, továbbá mindazon egyházi
van a templomot látogatni, mert a templomajtó reggeltölés egyháztársadalmi szervezetek, melyek a központi
estig állandóan nyitva van.
szervezetet az anyag-gyűjtés, végrehajtás, tájékozta
A Fasori Ev. Szövetség és Ev. Nőegylet a fasori ev. tás és a propaganda tekintetében támogatják és :v
templomban minden szerdán délután G óraikor „A lélek
központi választmánnyal közvetlenül érintkeznek.
a kereszt eiőát“ eimen sorozatos előadásokat tart. Már
Az egyházkerületi szövetségeknek a nekik alá
cius 4-ín Gaudy László hitok-t. igazgató; március 11-én:
rendelt szövetségi szervezetekre vonatkozóan - Kemény Lajos lelkész; március 18-án: Lamnek Vilmos
vallástanár; március 25-én: Hamvas József tanár; április autonom hatáskörük van, melyet jelen alapszabályok
1-én: dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész; április 6. és 8-án határain belül gyakorolnak.
Kemény 1 ajos lellké-sz; április 7., 9. és 11-én Gaudy
9. §•
László liitokt. igazgató tart -előadásokat. Az előadások
A Szövetségben férfiak és nők egyenjogúak.
utáni offer! erium a harangalapot fogja szolgálni
Luther-nap Albertiben. Az albertii ág. evang. egyház
*) Mindenfelől kérik a Luther-Szövétség alapszabá
1925. évi február hó 15-én, a Magyar Luther Társaság
javára és annak közreműködésével Luther-napoit tartott lyait. Miután magának a 'központnak is csak dgy eredeti
a következő rend szerint: D. e. fél tiz órakor ünnepi példánya van, az elnökség úgy döntött, hogy az Evanistentisztelet. Az olt ári szolgálatot végezte: dr. Kovács géikusok Lapjában fogja az alapszabályokat közölni. Ké
Nándor, a Luther Társaság titkára, Honéczy Páll lelkész, rem tehát a helyi szövetségeket, -hogy a közölt szöveget
Zólyomi Pál tel kész. Beszédet mondott Irányi Kami], buda hitelesnek tekintse és mint ilyent alkalmazza is. Előre
pesti vallás-tanár. Karénekeit adoitt elő az egyházi rvegyes jelzem, hogy -e közölt szöveg felhasználásával külön levo
kar és a gyermekkar Szvák János karnagy vezetése natokat is készíttetünk, amelyeket előállítási áTon fogunk
mellett. Offertórium a Luther Társaság javára. Délután a helyi szövetségeknek rendelkezésére bocsátani.

A Luther-Szövetség alapszabályai*)
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X. A központi választmány.

A) KÖZPONTI SZERVEK.

17. §.

VIII. Az elnökség.
10. §.
A Szövetség elnöke a központi választmánynak
és a közgyűlésnek tanácskozásait vezeti s a Szövet
séget kifelé képviseli. Az elnöknek akadályoztatása
esetére való helyettesithetése céljából négy helyett***
elnök is válásztatik.
Az elnököt, valamint a négy helyettes elnököt i
világi szövetségi tagok sorából a közgyűlés választ
ja. Az olnöfcség tagjai tiszteletdijban nem részesül
nek.
Az elnöknek joga van a Szövetség pénztárában
bármikor rovancsolást foganatosítani. Megilleti az
elnököt utólagos anyagi felelősség mellett az utalvá
nyozási jog is.
IX. A tisztikar.
. 11. §•
A Szövetség igazgatója a Szövetség ügyviteli
teendőit végzi, a Szövetség feladatni körüli kezdemé
nyező lépéseket megteszi. A közgyűlésen s a választ
mányban tárgyalás alá kerülő ügyetket előkészíti é*
előadj*. A határozatok végrehajtásáról gondolkodik.
Teendőit és szolglati viszonyait a Szövetség külön
szabályzatban állapítja meg. Az igazgatót, aki mű
ködésének tartama alatt állandóan Budapesten lakni
köteles, a közgyűlés választja. Az igazgatót az elnö
köt megillető utalványozási jog 100 000 korona ere
iéig illeti meg. Illetményeit a választmány állapítja
meg. A mellette alkalmazandó személyzet neki van
alárendelve.
12. §.

A Szövetség választmánya szükség esetén irodai
segédszemélyzetet is alkalmazhat.
13. §.
A pénztáros a pénztári anyagi felelősség mellett
kezeli 8 elkészíti a költségvetést és a számadásokat.
A kézi pénztárban 100.000 koronánál nagyobb öszszeget nem tarthat. A pénztárost a Budapesten lakó
szövetségi tagok közül a közgyűlés választja.
14. §.
Az ellenőr a pénztárost ellenőrzi s neki m unká
jában segédkezik. Tagja a választmánynak. A pénz
tár kezeléséért a pénztárossal együtt egyetemleges
felelősség terheli. Választása ugyanúgy történik
mint a pénztárosé.
15. §.
Az ügyész a Szövetségnek peres és perenkivüli
.jogügyeit intézi.
A Szövetség elnöksége és tisztviselői elsőizben
egy évre. újra megválasztatás esetén három évre vá
lasztatnak.
16. §.
A számvizsgáló bizottság a közgvülés által egy
'a re kiküldött három szövetségi tagból áll. Megvizs
gálja az évi számadásokat, a költségelőirányzatot,
ellenőrzi a tagdijjutalékok befizetését és jelentését a
központi választmány utján a közgyűlés elét terjeszti.
A se ám vizsgáló bizottság tagjai sem a választmány
tagjai nem lehetnek, sem a Szövetség kebelében
egyéb tisztséget nem viselhetnek.
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A Szövetség működésének irányítására, a Szö

vetség szellemi és anyagi ügyeinek vezetésére és
felügyeletére a központi választmány van hivatva.
A választmány tagjai:
a Szövetség elnöke, helyettes elnökei, igazgató
ja, pénztárosit, ellenőre, ügyésze, továbbá az egy
házkerület* Szövetségek elnökei és szakosztály veze
tői, a 23. §. szerint csatlakozott külső szervezetek
megbízottai.
A választmány ügyrendjét maga állapítja meg.
Éléseit a szükséghez képest, az elnök hívja egybe.
A választmány jogköre általában mindazon
ügyekre kiterjed, melyeknek elintézése a közgyűlés
nek fenntartva nincsenek. A határozatképességhez a
tagok egy harmadának jelenléte szükséges.
A határozatok szótöbbséggel hozatnak. Szava
zategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
A választmány határozati ellpn a közgyűléshez
15 napon belül bármely választmányi tig felebbezóssel élhet. Az elnöknek jogában áll a megfelebbezet!
határozatot — saját anyagi felelőssége mellett — a
felebbezés elintézése előtt is végrehajtani.
A tisztikar (az igazgató kivételével) és a vá
lasztmány tagjai díjazásban nem részesülnek.
XI. A közgyűlés.
18. §.
A közgyűlést a választmány évenként legalább
egyszer lehetőleg az év első hónapjaiban összehívni
tartozik. Szükség esetén a Szövetség elnöke saját
hatáskörében, vagy a választmány határozata alap
ián, vagy 500 szövetségi tagnak a közgyűlés tá r
gyát is megjelölő írásbeli kérelmére, vagy végül egy
kerületi szövetség kérelmére rendkívüli közgyűlést
hiv össze.
A közgyűlés helyét mindenkor a választmány
határozza meg.
A közgyűlés a határnap előtt 30 nappal az
„Evangélikusok k ap ja“ és a „Harangozó“ című lap
ban meghirdetendő. Határozathozatalhoz 30 tanács
kozási joggal biró tag jelenléte szükséges, akik leg
alább 10.000 tagot képviselnek. A közgyűlésen csak
olyan tárgyak felett lehet határozná, amelyek a meg
hívóban közzététettek.
A közgyűlés tagjai:
1. A Szövetség elnöksége é> a központi választ
mány többi tagjai,
2. az egyházkerületi szövetségek, valamint a köz
ponti választmánnyal a 23. §. értelmében közvetle
nül érintkező egy^b egyházi és társadalmi szerveze
tek által minden 500 t.ag után választandó í —1 tag.
A tagok megbízatása két évre szól. A két év letelte
után újra megválaazthatók.
A k özgy ülés fela da ta :
n) az évi jelenté« tárgyalása, a választmány, a z
igazgató és a többi tisztviselő működésének felül
vizsgálata
irányítása,
b) a számadások megvizsgálása, a felmentvé
nyek m egadás é< a költségelőirányzat megállapítása,
r) a tisztviselők választása.
(I) az alapszabályok megállapítása és módosí

tása,

c) a választmány határozatai elleni felebbezések
elintézése,
f) más szövetséggel, vagy egyesülettel való egye
sülés, vagy a Szövetség feloszlatása feletti határozat.
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Amennyiben az eképpen összehívott közgyűlés
nem határozatképes, 30 napon belül újabb közgyűlés
hivandó össze, amely a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés határo
zatait szótöbbséggel hozza, egyenlő szavazat esetén
az elnök dönt.
Alapszabály módosításhoz, feloszlás, egyesülés
más egyesülettel, vagyon hovaforditásának kimon
dásához a tanácskozásra jogosított tagok kétharma
dának megjelenése és a megjelentek kétharmadának
szótöbbségének hozzájárulása szükséges.
A közgyűlés jegyzőkönyvei két kiküldött jelen
volt tag által hitelesitendők és az elnök és a jegyző
által aláirandók.
XII. Bizottságok és azok működése.
19. §.
A közgyűlés a Szövetség céljainak, s ügykeze
lési teendőinek megfelelő bizottságokat alakit. Azok
számát és rendeltetését a közgyűlés állapítja meg
A bizottságok kizárólag véleményező és tanácsadó
szervezetek, a a közgyűlésen tanácskozási joggal
biró tagok sorából küldetnek ki.
A bizottság ülésein a Szövetség igazgatója résztvenni tartozik.
B) KÜLSŐ SZERVEK. (Szervezetek.)
XIII. Az egyházkerületi szövetségek.
20. § .
Azok a szövetségi tagok, kik az illető egyházi
alkotmány alapján az egyházkerületbe tartoznak, a
Szövetség munkájában is rendszerint mint az illető
kerületi szövetség tagjai vesznek részt.
21. § .
Az egyes egyházkerületi szövetségek szervezetet
és működését ügyviteli szabályaikban magúit álla
pítják meg.
A Szövetség közgyűlése ezen ügyviteli szabá
lyoknak módosítását csak annyiban kívánhatja,
amennyiben a módosítás egyes kerületi szövetségek
nek a központi választmányban való egyforma képviseltetése végett szükségesnek mutatkozik, illetve,
amennyiben csak intézkedései jelen alapszabályok
kal ellenkeznek.
Oly gyülekezeti vagy lelkészköri szövetségek,
melyeknek legalább 2000 tagjuk van, az egyházke
rületi szövetség igazgató-választmányának hozzájá
rulásával önálló jogi személyiséggel ruházhatók fel.
XIV. Az önálló gyülekezeti szövetségek.

22.

§.

Az ily módon vagyonkezelési és igazgatási ön
állóságot nyert gyülekezeti (lelkétszköri) szövetségek
azonban magukat a Szövetség központi választmá
nyában és a közgyűlésen csak az egyházkerületi
szövetségek utján képviseltethetik.
A Szövetség kebelében önállóan működő fiók
szövetségek megalakulása és megszűnése a törvényhatóság első tisztviselője utján a Belügyminiszternek
bejelentendő.
XV. A Szövetségek egyéb külső szervei.
23. §.
Magyarország területén kívül levő evangélikus
gyülekezetek, egyháztársadalmi szervezetek, s illetve
ily helyen lakó egyének a Szövetségbe való felvéte
lüket szintén kérhetik. Ily kérelem felett a Szövetség
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központi választmánya határoz. Ugyancsak a köz
ponti választmány van hivatva arra, hogy ezeknek
a. szövetségi külső szervezetek gyanánt való műkö
dését, azoknak a Szövetség belső szerveihez való vi
szonyát, a központi választmányban való kepviseltetésük módozatait, az illető állam törvényeinek
figyelembevételével szerződéses megállapodás * utján
szabályozza.
XVI. Feloszlás, egyesülés.
24. §.
A Luther-SzÖvetség esetleges feloszlása, más
társadalmi szervezettel való egyesülése iránt a köz
ponti választmány van hivatva a közgyűlésnek ja
vaslatot tenni.
25. §.
A Szövetség vagyonának hovatorditásáról fel
oszlás esetén az utolsó közgyűlés határoz.
A Szövetség vagyona a Szövetség feloszlása
esetén nem osztható fel a tagok között, hanem az
csak valamely evangélikus jellegű egyházi vagy em
berbaráti célra fordítható.
A Szövetség által kezelt alapítványok pedig a
Szövetség feloszlása, esetén is csak az alapítók akara
tának megfelelően kezelhetők és hasznosíthatók.
Kelt Budapesten, 1922. évi október hó 11. napján.
Dr. Raffay Sándor s. k.
Br. Kaas Albert s. k.
Szám: 153.581/1923. B. M. VIII. M. kir. belügyminiszter.
Látta a m. kir. belügyminiszter az alábbi módosító,
illetve kiegészítő megjegyzésekkel:
1. Az alapszabályok módosítása, a szövetség felosz
lása és ez esetben a vagyon hováforditása tárgyában ho
zandó közgyűlési határozatok foganatosításuk előtt jóvár
hagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez felterjesz
tendők.
2. A szövetség feletti főfelügyeleti jog a m. kir.
belügyminisztert illeti meg, ebnek megfelelően:
„Azokban az esetekben, ha a szövetség az alapsza
bályokban meghatározott célt és eljárási -be nem tartja,
hatáskörét túllépi, államellenes működésit, fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget követ el, vagy
a tagok vagyoni érdekét veszélyezteti, a m. kir. belügy
miniszter ellene vizsgálatot relndeílhet el, működését fel
függesztheti és végleg fel is oszlathatja.“
3. Az alapszabályok 5. §. utolsó bekezdése utáni, a
7. §. harmadik és utolsó bekezdése utáni, a 10 §. és
11. §-ok végén levő, a 13., 14. és 16. írókban lévő, a
17. §. harmadik bekezdése utáni és utolsóelőtti bekez
désben levő, a 18. §. harmadik bekezdésében, az utolsó
előtti bekezdés és utáni, a 21. §. eilső és második bekez
désében levő és végül a 22. és 23. §-ok végén levő tintá
val keresztülvezetett beírások, javítások és beszúrások a
láttamozás előtt történtek.
Budapest, 1923. évi október hó 24-én.
A miniszteir rendeletéből:
olvashatatlan aláírás
pecsét helye
mim. tanácsos.
*MM* •••••• •••#• «••••••••••••••••••
A k ia d á s é r t fe le lő s : Dr. KIRCHKN0PF GUSZTÁV.
3—5 éves két leánykám mellé német, esetleg német
nyelvet biró kisasszonyt keresek. Ajánlatok Stéberj An
drás hentes, Gyula, Városház-utca, küldendők. -
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K iadja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik Julius és augusztus hónapok
kivételével vasimaponkint.

S zerk ezteiért f e le lő i:

Egyes szám ára: 2 0 aranytallér.
l) r . K lltC I I K tiO P F G V N Z T it

Ha a világosságban járunk, amint ő maga
a világosságban van: közösségünk van
egymással és Jézus Krisztusnak, az ő
Fiának vére megtisztít minket minden
bűntől.
Iván. I. levele 1, 7.
■••••• «MM»••••■■ • • • ••• ••••••

Előfizetési ár negyedévenkint: I aranykorora
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Leteszem a tollat. . .
Az Orsz. Lutherszövetség szerdán, f. hó 18-án.
tartotta Budapesten központi választmányi gyűlését.
A Szövetség elnöksége felhasználta az egyetemes egy
ház jog- és alkotmányügyi bizottság ülésére az ország
minden részéből feljött egyházi vezetőférflik buda
pesti tartózkodását arra, boga’ a Luther-Szövetség
sok egyéb fontos ügye mellett különösen az Evangé
likusok Lápja körül, már a múlt évi közgyűlésen
támadt, maid a hozott határozat végrehajtása körül
azóta húzódó ügyet végleg elintézze.
Köztudomású dolog, hogy az O. L. Sz. múlt évi
közgyűlésén egy félévi tapasztalatok alapján, a lapfentartás nehézségeinek mikénti elhárítása és a lap
színvonalának mikénti emelése érdekében tett előter
jesztésemre válaszul elhangzott az a határozat, mely
a lap szerkesztésével Németh Károly esperest* léh**nvi lelkészt kéri fel. aki ezt vállalta is.
E határozat azonban később, nem is a legutolsók
ból. ellenkezéseket, aggályokat váltott ki. Ezek közt
nem utolsó helyen azt hangoztatták, hogy a lap a
Lutherszövetség lapja, melynek term* tszet szerű log ott
kell élnie, ahol a szövetség központja van és ott. ahol
a szövetségi élet a legélénkebb és a legrrodnktivebb.
de ahol a lapfentartók zöme is él. Ez pedig Budapest
mellett szól már csak azért is. mert a lap elsősorban
az egyetemes egyház missziói feladatát szolgálja és
a közvetlen kapcsolatot az ország minden más egy
házat éoitő szervezetével. A meglépő határozattal el
lenkezők képtelenségnek tartották és fogják is ta r
tani, hogy ia Lutherszövetség lapja a központtól, min
den modern közlekedési eszköz dacára mégis csak
távolesö helyen jelenjék meg.
Ezek a komolv aggodalmak és nem az uj szer
kesztő elleni személyes kifogások voltak okai a lap
átadása körüli huza-vonának. melynek következ
ménye Németh Károly lemondó levele és az a hozzám
intézett kérés lett, hogy ideiglenesen vállaljam a
szerkesztéssel járó feladatokat még addig, amig az
elnökségnek módjában lesz a lap ügvrt közmegnvugvá*ra rendezni.
Ily előzmények után került, a lap ügye a szerdai
választmányi ülés elé, ahol, a közgyűlés határozatá
nak végrehajtása, tehát amellett döntött a választ

Hirdetési árak megegyezés szerint

mány, hogy a lap szerkesztését átadja Németh Károlynak.
Ezzel tehát az én ideiglenes megbízatásom le
já rt . . . Leteszem a tollat. A múlt évi közgyűlésen
történtek után örömmel üdvözlöm ezt a pillanatot,
mert hiszem, hogy a lap életében uj fordulópontot,
fellendülést jelent, azt, amit akartam , aminek útját,
a tapasztalt hibák és kívánalmak, lámpásával, meg
mutattam, de amire időm, amihez kedvem csak úgy
lett volna, ha javaslataim és gondolataim elfogad
hatók. Az elfogadás helyett uj ember mellett döntött
.a sok szemnek és agynak bölcsessége.
Most, hogy elkövetkezett e bölcsességbe való
belenyugvás pillanata, valami fájdalmas rezignálóv.al teszem lo a tollat. Egyszer azért, mert mindig
nehéz megválni attól, amit az ember m egszeretett Es
én úgy szerettem meg az Evangélikus L apokat hogy
éjszakák csendes óráit szenteltem oda neki, n.appv
lók drága perceit és nem egyszer a magam csekélyke
jövedelmével biztosítottam a lap megjelenését. Sze
rettem az Evangélikusok Lapját, mert családom tagja
volt. hisz az azoknak járó időmet követelte és az
azoknak hozott kenyeremből tengedtem életét. — szí
vesen. Amikor láttam, hogy megmarad. örültem neki,
mint a szülő, ha aggódó odaadásának jutalma: a fél
tett családtagnak m egm entése... Ezen a jogon fél
tem a jövőjét, de mint az a családfen tartó, aki, bár
tudja, hogy szeretőiének tárgya jó ke7et'be került,
mégis aggódik érte é* ebben az aggódásban fájdal
masan megérzi a válás percének komolyságát.
De fájdalmas rezignáeióv.al teszem félre a tollat
azok után. amit a közgyűlés nem mondott meg, de
kiteregetett a választmány, amikor léleknélküliséggel,
Programm hiánnyal, hírekben való vérszegénységgel,
a szövetségi eszme elejtésével, nem elég gondosság
gal. és stb.-vel látott el. Mindenre lett volna válaszom.
A könnvü kritikát azonban drága tanúságként és
jutalomként magammal viszem. Ez becsesebb volt,
mint az elismerés, nini, mint mindig és mindenkinek,
aki egyházunkért dolgozik, kijár. Becses azért, mert
minél tulzottabb a kritika, annál valószínűbb, hogy
ennek alanya nem vész el. A kritika tárgya le van
tárgyalva. Leteszem a to lla t. . .
Utolsó mondatom szóljon azoknak, akik a kriti
kának legtárgyilagosabb módját választották. Dol
goztak. Tanácsokkal láttak el. Velem aggódtak a
lapért, A lap érdekében agitáltak, Írtak, buzdítottak.
Kolportőrök voltak és tudósítók. — Köszönöm ezt a
megértő és épitő munkát.
Köszöntőm olvasóimat utoljára . . . Leteszem a
to lla t! . . .
Budapest. 1925 március hó 18-án.
Dr. Kuchknopf Gusztáv s. k.
ev. lelkész.
^"®íísz
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Mozdulj meg Magyar Lutheránia!
II.
Egy halom levél fekszik előttem. Nincs ennek
v csonka országnak olyan része, ahonnan ne láttak
volna el tanácsokkal, ne küldtek volna gondolatokat
arra nézve, hogy mit tegyünk, válaszoljunk a felsőházról szóló törvénytervezetre. Valahogy megérzi hát
mégis csak ez a Magyar Lutheránia, hogy az a látszó
lagos csekélyke kis szám, az a két üléshely, melyet a
felsőházról szóló törvénytervezetben kivesznek aló
lunk, egy olyan történelmi igazságtalanság, amilyen
volt az, amikor templomainkat és j^koláinkat szed
ték el. Szentségtörés ez, mert azon mi hitünk templo
mának lerombolása, melyben egy aggódó nemzet ma
gyar lutheránusai vallották, hogy megbecsülik őket
a viszonosság alapján és gondosan ápolják a múltért,
melyben előljárt a legjobbak közt és a jövőért, mely
szép és teljes csak úgy lesz, ha összefogják azokat,
akikben a lélek mindenre k ész. . . És ez a hitünk le
rombolása fájóbb, mint volt Trianon. Ott kalmár
kezek darabolták le lelketlenül egyházunk testéről
annak kétharmadát. De most a testvérek veszik ki
belőlünk annak a tudatát, hogy itt jogegyenlőség
uralkodik. És a legfájdalmasabb, hogy szám
arányokat vonultatnak fel, amelyekben azért nincs
igazság, mert az, amit a számok takarnak, nem való
ság. A felvonultatott számokkal azt akarják bizonyí
tani, hogy akkor, amikor a törvénytervezet nem a
jogfolytonosság elvén, hanem a demokratikus két
kamarás rendszernek közénk való bepíántásáról,
vagyis a szellemi arisztokráciának kiválogatásáról
és a nemzeti épitőmunkába való felelősségteljes be
iktatásáról van szó, a múlt közömbös, de a jelen
lélekszáma a döntő.
Ha a törvénytervezet annak a kétkamarás rend
szernek volna recipiálása, melyben a születési arisz
tokráciának szerzett jogai ismeretlenek, melyben a
múltból semmi sem jutott az indokolás súlyos érvei
közé, igazat adnánk a felállított tervezetnek. De
amíg a tervezet át van szőve a főrendiházat alkotott
fogalmakkal és bizonyos szerzett jogok hangsúlyozá
sával, amíg a tervezetben benne áll az 5. §. („A 4.
§-ban nem említett olyan polgári vagy egyházi mél
tóság vagy hivatal feléledése esetében, amely a főrendi
ház legutolsó működése idején főrendiházi tagságra
jogosított, e méltóság vagy hivatal viselője a felső
ház tagja lesz.“) a számok mindenképen nem azt
mondják, hogy a tervbe vett egyházi dignitáriusok
számát ne emeljék, hanem azt, hogy sem a jogfolyto
nosság elvét fentartóknak, sem az azt megtagadók
nak nincs joguk nekünk lutheránusoknak csak
4 helyet biztosítani a felsőházban. A számok a következőképen indokolják a mondottakat. A felekezetek
közti számarány Trianon előtt és után azt a képet
m utatja:
Az ország lakosságából Tri anon előtt
Trianon után
róm. kath. volt
49.3%
63.0%
gör. kath.
11.0%
2.1%
református
14.3%
21.3%
unitárius
12.8%
1.0%
ág. h. ev.
7.1%
6.2%
E számokból világosan kitűnik, hogy ha a görög
katholikusok. akik 8.9%-al, vagy ha az unitáriusok,
akik 11.8%-al fogyatkoztak meg, a felsőházban meg
tartják mindazon egy háznagy okai, akik Trianon után
megmaradtak, vagy ideköltöztek, vagy akik Tria
non előtt a főrendiházban helyet nem is foglalhattak
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(ilyen p. o. az unitáriusok püspöki vikáriusa, ha az
idők rendje idősebb elnökké teszi a csonka Magyarországban), sőt! ha ezek a Trianon utáni Magyarországban az egyházi méltóságuk feléledése esetén
visszanyerik a felsőházban azokat az összes tagsági
helyeket, amelyeket a főrendhiáz utolsó működése ide
jén bírtak, mi jogon kapunk a felsőházban mi, akik
csak 4.9%-ot fogyatkoztunk meg, csak 4 olyan helyet,
akik a régi főrendiházban, annak utolsó működése ide
jében birt 6 tagságot sohasem nyerhet jük többé vissza?
De különben is a történelmi jogfejlődés folyamán
páratlan eset. hogy az egyházak által teljesített egy
házi és kulturális feladatokat népszámlálási arányszá
moktól tegyék függővé! És valóban szomorú köteles
séget kell teljesítenünk, mikor ez ellen kénytelenek
vagyunk védekezni. És kénytelenek vagyunk arra is
rámutatni, hogy a magyar közjog integráns részét
képező vallási törvények alapvető gondolata, a felekezetek egymásmellettisége és a paritás, szenvedne,
ha ezzel a magyar törvényhozás esetleg szakitana,
aminek előbb-utóbb az volna a következménye, hogy
miközben a múlt jogeszméivel jutna ellentétbe, koc
káztatná a két történeti prot. testvéregyház egymás
melletti békés együttmunkálkodásnak kilátásait is.
Erre sohasem volt szükség. Ilyennek nem szabad még
csak az árnyékát sem felidézni most. mikor teljes
együttműködés építheti meg csak azt, amit szertehuzás miatt elvesztettünk.
Rámutatunk még valamire, amit nem szabad
figyelmen kívül hagynia annak, aki komolyan akarja,
hogy Magyarország legyen. — Nem iszivesen tesszük,
mert anyagi okokra nem szívesen hivatkozunk mi,
akik — azt hiszem — a Trianon előtti Magyarország
ban bebizonyítottuk, hogy minket csak etikumok és
nem politikumok vezetnek az államhoz való viszo
nyunk biztosításánál. De kénytelenek vagyunk,
ügyünk védelmében, erre is hivatkozni.
Hivatkozunk pedig arra, hogy, bár törvényeink
a történelmileg bevett egyházaknak a teljes vallásszabadságot biztosítják és ennek ellenében az állam
gyakorolja is teljes mértékben, sőt! néha ezen is tűi
men ve, a maga ellenőrzési jogát, az állam, a pénzügyi
okokra való hivatkozással, képtelennek mutatkozik
az anyagi feltételek biztosítására. Az utókor előtt kö
telességünk teljes nyíltsággal és leplezetlenséggel rá 
mutatnunk arra, hogy milyen keserűséget váltana ki
az egész ev. közvéleményben, ha azt látná, hogy a tör
vényhozás az erkölcsi téren is, ahol a pénzügyi ok
fenn nem forog, háttérbe szorítaná azt az egyházat,
amely a legnehezebb viszonyok közt a nemzeti esz
méért küzdeni soha el nem lankadt. Már pedig, ha
egyházunk azt látná, hogy a trianoni szerződés igaz
ságtalanságába neki úgy kell belenyugodnia, hogy
egy jövőbeli esetleges szabályozás alapjául a jelenben
való számszerinti meggyengülést kell elfogadnia,
tehát hogy egyedül ő az a magyarországi kér. fele
kezet, mellyel szemben, e szörnyű sorscsapásban, nem
méltányolják sem a történelmi jogot, sem a múltban,
és a jelenben becsülettel telj esitett kulturfeladatot,
úgy indokoltan lehet tartani attól, hogy a mellőzés
nek érzete, mely velünk szemben következtetéseit
részletes összehasonlításokból vonta le, az összeha
sonlításokat áldatlanul más téren is kezdené kutatni.
Erre pedig nincs szüksége ennek a nyomorult ország
nak, különösen most, mióta azt is tudjuk, hogy, ha
nem is a hivatalos ref. egyház, de legalább is annak
egyik keményhangú sajtóorgánuma, a mi jogsérelmün
ket nem veszi észre, az ellen egy szava sincs!
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Mi ezeket az érveket és gondohtoka* «zegezzfik
a törvényjavaslat elé, mert ezek, — hitünk szerint
— alkalmasak arra, hogy meggyöngitsék azt az erőt,
mely a felsőházi törvényt erő lte ti. . .
De végtelen örömmel adunk helyt annak a fel
iratnak is, melyet az egyetemes jog-- és alkotmánvflgyi bízottéig fogalmazott meg f. hó 17-iki gyűlésén
és terjesztett a magas kormány elé. A felirat ekként
hangzik:

Nagyméltóságu Miniszterelnök Url
A m. kir. Kormány még 1922. évben megkül
dött*» egyetemes egvházunknak az orszácgvttlés fel
sőháziról készült törvényjavaslatot azzal, hogy an 
nak egyházunkat érintő intézkedéseire vonatkozóan
esetleges észrevételeinket tepvük meg.
Mi ezt a törvényjavaslatot akkor belenyugvás
sal tudomásul vettük azért, mert — bár nem juttatta
érvényre e téren sem az égvén iogusitá'ra vonat
kozó s az 1*49. XX. t. C. szellemében és rendelkezé
seiből önként folvó igénveinket. — mégis az országgyűlés felsőháziban való képviselet tekintetében nem
érintette azokat a jogainkat, amiket idevonatkozóan
az 1885. évi VIT. t. e. az egvenjoguritás részleges
végrehajtásaképen már biztosított részünkre.
Dervane törvényjavaslattal kape«olatban folvó
év elején egyházunkra vonatkozó némelv «adatokat
kért be tőlünk a magas Kormánv kénvisrletéhen a
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ur önogvméltósága. Az ennek folvtán tett felterjesztésünkben már
kértük azt. hogy. amint a róm. kath. egyház minden
püspöke helvet nvert a javaslat szerint a felsőház
iján, ugv egyházunk minden püspöke és egvteme«
felflgvelőién kivül minden ogyházkerületi felügvelője is nyerjen ott helvet.
Minden színezésre való törekvés nélkül kell
megállapítanunk, hogv ezek után vrió^ágo? meg
döbbenéssel fogadta egyetemes egyházunk és ev.
egyházunknak minden r^ e g e a m. kir. Kor nánv ál
tal a nemzetgyűlés elé most beterjesztett, az orezág-

Ejgfy kis megmentett
(Jelenet a Protestáns Orsz. Arvaházból.)
5 óra. Az Árva ház folyosóján hangos lárma közt
sétál 60 árva gyermek. Vagy tán nem is lehet mon
dani. hogy árvák. Hiszen van mindenük, s nem érzik
hiányát sem a szülői szeretetnek, sem a betévő falat
nak. Boldog gyermekes lelkűk a ház falain belül meg
talál mindent, amire kicsiny lelkűk vágyódik.
Egy pillanatra csend támad.
Az egyik bam aarcu fiú az üvegajtóhoz ugorva,
illemtudóan nyitja azt ki. Valaki jön! Bár nagvon
gyakori a látogatás, de mégis mindannyiszor kivánoaiian tekintünk arra. valahányszor az ajtó fölötti kis
csengő megszólal: Várunk.
A tömegben álló gyermeksereg elvonul félre az.
ajtótól, s utat enged egy kicsiny 5—6 éves. betege
sen sápadtképü rongyos fiúcskának, kit szegényes ru
házatú szülei maguk előtt tolnak előre. Hárman van
nak és mégis oly sok személyt látni bennük.
Mikor ezt a munkától, koplalástól meggyötört
embert; a szenvedésektől koravén nőt és a beteges
fiúcskát magam előtt látom, önkénvtelentil mintha a
főváros külső negyedeinek nyomorúságát, kiáltó sze
génységet látnám megszemélyesítve. Koraikban év
tizedes különbség van, de mindegyikről lesir egy kö
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gvülós felsőházáról szóló törvényjavaslatnak azt a
rendelkezését, amely panaszolt sérelmünknek várt
orvoslása helyett az 1885. évi VII. t. c. alapján a fő
rendiházban helyet foglalt püspökeink és egvházkerületi felügyelőink közül <gyet-egvet a felsőház
tagjai sorából kihagy.
A velünk annakidején közölt törvényjavaslat e
megváltoztatásának az. indokát nem ismerjük. Mint
hogy pedig — dacára annak, hogy e törvényjavaslat
első szövege hozzászólás végett nekünk előzőleg le.
adatott, — annak épen egyedül egyetemes egyházun
kat súlyosan érintő megváltoztatásáról csak a napi
sajtó közlései utján szereztünk tudomást, — ez utón
és most kénytelenek vnpvunk a törvényjavaslatnak
egyházunkra né-zve nagyfokban sérelmes rendelke
zései megváltoztatása érdekében Nagy méltóságodhoz,
és Na fry méltóságod utján a magas m. kir. Kormány
hoz fordulni.
Az alább előterjesztendő kérelemben összefoglalt
felterjesztésünk indokolásául szabadjon a következő
ket előadnunk:
Az 1885. évi VIT. t. c. redelkezése? szerint ala
kult főrendiházat nz orszápgvülés felcőhá7.áról most
beterjesztett törvényjavaslat lényege* változtatások
kal reformálja át az országgvftlés felsőházivá. Azon
ban ez az átreformálás — szerintünk is kétségtelenül
igen helvesep — a minden egészséges továbbfejlesztés
feltételét képező történelmi iogfolvtonosság elvének
az érvényre juttatásával történt a javaslatban.
Igv az örökös főrendiházi tagsági joggal felru
házott főnemesi családtagoknak — bár most már ma
guk között megejtett választás irt ián és korlátoltabb
számban — mégis továbbra is kénviseletet ju ttat a
törvényjavaslat az országgvAl*»* felsőháziban.
Azok pedig, akik az általuk mseit méltóság vagv
hivatal alanián taglaj voltnk a főrendiháznak, mind
n yá jm tagjaivá válnak *z országgvülé« felsőházi
nak. csunán sziinrtpj azoknak a felsőházi tagsági
joga. okik e jogukat azért nem
gv.aho»-nlhstiák.
mert a trianoni szerződés rendelkezései folytán idezös vonás: a meggyötört szenvedés és a korai vénültség.
A barnaképü. öregember egyenesen hozzám jön.
Rongyos kabátja zsehéből. néhánv papírlapot húz elő
és az igazgató ur holléte iránt érdeklődik. Útbaigazí
tom. Erre mind a hárman gvors léptekkel a folvosó
végére sietnek és bekopogtatnak az. árvák atviához,
kj tisztes kora mellett is ifjú energiával dolgozik,
hogy árváinak anyagi és szellemi szükséglétéit, — a
mai nehéz viszonyok között is — biztosíthassa.
A folyosón újra felhangzik a gondtalan fiuk
dalolása.
Alig múlik el néhánv nerc. nvilik az »ajtó és kilén
az, árvák Atyja. Szeretettel adja át nekem az uj fint:
ki most már mint fölvett növendék, meg van mentve
nz élet ós a haza javára.
Szülei búcsúznak tőle. Oondredős arcukon egvegv könnycsepp gurul alá. Ok tudják, hogv gyerme
kük megszabadult a szenvedéstől. Az árvák Atyja ne
mes szive fölemelte őt a nyomorból.
Átveszem a fiúcskát és a többi körébe vezetve
vigasztalom, csititom, hogy legyen már csendben, hisz
nincs oka sírásra. De bizony ez nehezen megy. Az
anyai szeretetet nehéz azonnal pótolni
Nevét kérdezem, de nz erős zokogástól nem tud
felelni. Kis idő múlva lecsillapul, s mikor nevét, kér
dezem, szaggatott fuldokló hangon mondja:
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gen államok fennhatósága alá kerültek. Utóbbi ren
delkezés ugyan nem ezzel a szövegezései foglaltatik
a törvényjavaslatban, de lényegében ezt a rendelke
zést tartalmazza a törvényjavaslat 5. §-ának az az
intézkedése, mely szerint „olyan egyházi vagy pol
gári méltóság vagy hivatal feléledése esetében, amely
a főrendiház legutolsó működése idején főrendiházi
tagságra jogosított, e méltóság vagy hivatal viselője
a felsőház tagja lesz.“
Sőt még tovább menve, a törvényjavaslat to
vábbi hivatalok és méltóságok képviselőinek biztosit
felsőházi tagságot. Uyenek: a koronaügyész, a ma
gyar kir. honvédség főparancsnoka, a Magyar Nem
zeti Bank Elnöke, s a latin és görög szertartásu róm.
kath egyháznagyok közül a csornai prépost, a zirci
apát, a hazai két premontrei rend és a kegyes tanitórend főnöke, valamint a székesfőkáptalanok nagy
prépostjai.
Csupán egyetlen kivételt tesz a törvényjavaslat,
amidőn kihagyja a felsőházból az ev. egyház egyik
olyan püspökét és kerületi felügyelőjét, akik tagjai
voltak e méltóságuk és hivataluk alapján a főrendi
háznak s akik jelenleg is ugyanezen méltóságot
ugyanezen jogkörrel, legfeljebb kisebb létszámú hí
vek felett töltik be. Minden Magyarországhoz viszakerülő görög keleti román vagy szerb püspök ipso
facto és külön törvény nélkül a törvényjavaslat idé
zett rendelkezése erejénél fogva tagja lesz a felsőháznak, ha még oly csonka egyházmegyével kerül is
vissza, de feltétlenül és minden időkre kimarad a
[elsőházból a főrendiházban helyet foglalt harmadik
ev. püspök és második egyházkerületi felügyelő.
A törvényjavaslatban ilykép minden vonalon ér
vényre juttatott azon alapelv tekintetében, hogy min
denki, aki hivatalánál vagy méltóságánál fogva tagja
volt a főrendiháznak, — hacsak e jogának gyakorlá
sában akadályozva nincs, ipso jure tagjává lesz a
felsőháznak is, — egyedüli kivételt csakis a ?nagyarhoni ev. egyháznap, méltóságuk gyakorlatában nem

akadályozott egy püspöke és egyik egyházkerületi
felügyelője képez.
Em ellett,a tényállás mellett teljesen érthetővé
válik az a megdöbbenés, amit a törvényjavaslatnak
ez a rendelkezése egyházunk közvéleményében
keltett.
Attól tartunk, hogy mindenkiben önkéntelenül
kél a gondolat: milyen különös okot szolgáltatott
az ev. egyetemes egyház erre a kivételes rendelke
zésre?
Az a körülmény, hogy az egyházak közül a tria
noni szerződés folytán mi szenvedtük majdnem a
legnagyobb veszteséget, mi folytatjuk a legnehezebb
küzdelmet egyházi, kulturális intézményeink és a
régi egyházközigazgatási keretek fenntartása érdeké
ben, — még pedig elsősorban az integritás soha fel
nem adható elvének a fenntartása okából — ez csak
nem szolgálhat okul arra, hogy a magyar törvényho
zás részéről is kivételes mostoha elbánásban része
süljünk
Ámde nem célunk e helyütt az. hogy egyházunk
érdemeit felsorakoztassuk, mert biztosak vagyunk
benne, hogy Nagyméltóságod és a magas m. kir. Kor
mány amúgy is ismeri azt az értéket, amit a magyar
kultúráért végzett munkája és a magyar szabad
ságért vívott véráldozatai révén az evangélikus egy
ház a magyar nemzetnek mindenkor jelentett és je
lent ma is s ép ezért tudjuk, hogy csak valamely té
ves mérlegelése vezethetett arra a reánk nézve oly
nagyfokban sérelmes módosításra, amit a nekünk vé
leményezésre kiadott javaslat a mi újabb meghall
gatásunk nélkül szenvedett.
Nem ismerjük ugyan ezt a szempontot, de ilyen
nek egyedül azt a körülményt tarthatjuk, hogy egy
házunk a hívek létszáma tekintetében hazánk meg
csonkítása folytán megfogyatkozott.
Ámde ennek a szempontnak egyedül a mi egy
házunk terhére való mérlegelése már első átgondolás
után is kétségtelenül és teljesen tévesnek 'és jogosu-

— Jóska . . . Budai Jóska . . . — Aztán tovább
sir. Talán éhes szegényke? Megkérdezem, hogy mikor
evett utoljára.
— Most mikor eljöttem, akkor ittam tejet —
mondja.
— Nézd kis fiam — mondtam neki, — én most
adok neked egy kis húst és egy fél zsemlyét. — Mikor
ettél húst?
— Régen . . . soha . . . nem szoktam húst enni.
— Hol laknak szüleid?
— Nincsen lakásunk, az éjjel is az utcán vol
tunk.
Újra kínálom a hússal, de nem akarja elfogadni.
Szokatlan előtte a hús. A csöpp gyereknek igaza le
het. Oly ritkán ehetett húst, hogy szinte nem is em
lékszik reá. Szavai valódiságát erősen látszik bizonyitani: gyenge, vézna teste és sápadt arca.
Később megtudtam tőle, hogy árva s hogy szülei
mindenüket elveszítve menekültek a fővárosba a ro
mánok elől. Most itt élnek. Lakásuk nincs.
Valami keserűséget érzek szivemben, mikor ezt
az ártatlan kicsiny embert magam előtt látom.
— Miért van ez igy? — gondolom magamban.
Miért kell egy 6 éves gyermeknek megismerni a szen
vedést?
Eszembe jut az a sok árva magyar gyermek, kik
szegény hazánk agyonsebzett testén, szintén ilyen
korán megtanulják a nyomort érezni.

Ez már megvan mentve, de megmentette-e egy
nemsszivü ember 100 árvával, a sok ezeret? Nem volna-e mindnyájunknak közös kötelessége az ártatlan
gyermekeket, meleg kandallóhoz, jó ruhához és ke
nyérhez juttatni?
Mi mindig csak panaszkodunk, pedig férfiak, erő
sek és munkabírók vagyunk, ők még nem tudják,
hogy az, melyet átélnek, annak szenvedés a neve.
Nézz rá sápadt arcára és gondolj vissza, boldog gyer
mek éveidre, mikor még szüleidnek legnagyobb öröme
volt piros arcod rózsája és csillogó szemeid fürge
tekintete.
Nem érzel-e akkor egy hatalmas különbséget
közted és a jelen vézna, beteges gyermekei között?
Szomorú, ha ekkor föl nem ébred benned, egy eddig
tán nem ismert kötelességérzet: segíteni az ártatlan
szenvedő gyermekeken.
Legyen áldott emléketek ti nagyok, ti nemesek
kik nem szóvirágokkal, hanem áldó és segítő kezetek
bőkezűségével építettetek házat az árváknak. Meg
osztott tűzhelyetek melege, sugárzó szeretetet és múl
hatatlan hálaérzetet visz felétek.
Mig éltek, érzitek ezt, s ha rátok borul a sir éjsza
kája, akkor is áldva említik neveiteket, azok az ár
vákból lett férfiak, kikkel ti felejtettétek el, hogy ár
vák, s kiknek ti mutattátok meg, hogy van Isten, egy
örök Atya, kinek mindnyájan gyermekei vagyunk.
János bácsi.
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lattannak mutatkozik. Mórt mig egyrészről ugyanez
a sors érte a többi egyházat is, sőt vannak egyházak,
amelyek viszonylag is sokkal jelentékenyebb apa
dást szenvedtek, (pl. az unitárius, görög katolikus,
görög keleti) — mégis minden egyháznak a magyar
főrendiházban helyet foglalt mindazon méltóságai,
akik Csonka-Magyarországban vannak, tagjai ma
radtak a felsőháznak, a Csonka-Magyarország hatá
rain kiviU levőknek pedig akadályoztatásuk megszű
nése esetére biztosíttatott minden további törvényi
intézkedés nélkül ugyanez a jog.
Nem hozható fel indokul az sem, hogy két egy
házkerületünk igen jelentékeny mérvben
csonkult
meg, mert pl. ugyanily mérvben csonkultak a római
katholikus Csanádi és esztergomi, valamint a görög
katolikus egyház hajdudorogi egyházmegyéi.
Miután ilykép sem az egyházmegyék, sem más
egyházfelekezetek aránylagos létszámának a csökke
nése egyik hitfelekezetnél sem szolgált okul arra,
hogy egyházi méltóságai, akik helyet foglaltak a fő
rendiházban, kihagyásainak a felsőházból, nem szol
gálhat ez okul az evangélikus egyházunknál sem,
még pedig annál kevésbé, mert az egyházi méltósá
gok felsőházi tagságának az alapja más felekezetek
egyházi méltóságainál is nem a joghatóságuk alá ta r 
tozó hivek létszáma, hanem maga az egyházi méltó
ság H az a kulturális és nemzeti erő és érték, am it e
méltóságok s azon egyházak egyeteme képviselnek,
amelynek dignitáriusai. Mindezeknél fogva nemcsak
méltányos, de jogos igényünk az, hogy a főrendiház
ban helyet foglalt egyházi méltóságaink és tisztvise
lőink a felsőházban helyet foglaljanak, illetve a fő
rendiházban elfoglalt helyüket egyedüli kivételckképen a felsőházban el ne veszítsék.
Ugyanezért semmiképen se lehetne panaszolt sé
relmünknek korrektivuma az sem, hn pl. az igy k i
maradó egyháznagyjaink kinevezés utján jutnának
be a felsöházba.
Olyan törvény, amely jogos igényeket figyel
men kívül hagyna, nem kelthetne közmegnyugvást a
magyar közvéleményben, s joggal keltene soha
helyre nem hozható «éréi mi érzést a magyarhoni ev.
egyetemes egyház minden hívében. S ennek a sére
lemnek az orvoslása nem kelthet ellenérzést egyetlen
más felekezet egyetlen tárgyilagosan Ítélő hívében
sem, mert nyilvánvaló jogsérelem helyrehozása csak
megelégedéssel fogadható.
Mindezek alapján mély tisztelettel kérjük Nagyínéltóságodat és a magas magy. kir. Kormányt, hogy
már űz országgyűlés felsőházáról készült tör
vényjavaslatot tárgyaló nemzetgyűlési bizottságnak
oly értelmű javaslatot tenni méltóztnssék s ennek
folytán ezt a törvényjavaslatot oly szöveggel méltóztassék a nemzetgyűlés elé terjeszteni, amely szerint
a törvény javaslat 4. §-a olykép módosittassék, hogy
méltóságuk és hivataluk alapján s tartam a alatt
tagjai a felsőháznak a vallásfelekezeteknek követ
kező egyháznagyjai: „3. az ágostai hitvallású evan
gélikus egyháznak hivatalban legidősebb három
püspöke, továbbá egyetemes felügyelője és hivatal
ban legidősebb két kerületi felügyelője“.
Fogadja Nagyméltóságod
őszinte nyilvánítását.

kiváló

tiszteletünk

Budapest, 1925. évi március hó 17-én.
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Mély hálával és megnyugvással kell fogadnunk
a jog- és alkotn myügyi bizottságunknak fenti szö
vegű és ma már minden alkotmányos tényezőhöz
nyomtatásban is 'lju tta to ti feliratát, mely, amint
halljuk, máris felhi ta a közvélemény ügyeimét arra
az igazságtalanságra, mely a felsőházi törvényterve
zetben éppen csak m in k é t sújt és a m a g y a r
ő s i a l k o t m á n y t ! IP
Hogy hol és miként sérti meg oz a tervezet a ma
gyar 1.3 évszázados ősi alkotmányunkat, annak ma
gyarázata nem reánk tartozik. Azonban nem hallgat
hatjuk el, hogy ezzel az alkotmánnyal megint a mi
evangélikus ügyünk szén m l együtt! Szomorú való
ság, hogy ezt kell megállapítanunk, mert a múltban
ez az ellenreformáció sikerét je le n te tte ! ... Úgy lát
szik azonban, hogy ez a sík r nem nagyon ébreszti
öntudatra azt a tábort, menne k, az ellenreformáció
korából bántó tapasztalásai a annak. Értem alatta
a protestánsok egyetemét. Értem annak u. n. k ö z ö s
b i z o t t s á g á t ! Hol marad ez a tisztelt védő ténye
zőnk? Nem tudunk róla, hogy' k' szülne az evangé
likus jogok megvédésére ! . . . Avagy ez nem fontos?
Hát igaz volna az, amit a Református Szemle cikke
alapján mernek hirdetni már mind többed és többen,
hogy ref. testvéreink tetszése kiséri a mi fi’lsőházi he
lyeink megszorítását, tehát azt, hogy egyedül mi le
gyünk ebben a teremtésben a vesztétek? . . . Mikor
kell az a közös bizottság? Csak akkor, amikor osz
tozkodni kell? Nem most, amikor az álta , hogy min
ket fogyasztanak ki a falsöházbol, a prot. tényezőket
szorítják ki? Avagy ez sem fontos! Mi pufcitulhainnk.
csak ők m aradjanak meg! Csak ők kapjanak többet?
Mert ők, a Református Szemle szerint, ha nem is hi
vatalból, de választás utján, több felsőházi Inlvet
vettetnek! . . . De mivel lehetetlen, hogy ref* testvé
reink hivatalos lapja mögött, a ref. konvent szellem*
álljon, kérjük a prot. közös bizottság a z o n n o-l i
ö s s z e h í v á s á t és ennek részéről a mi jogaink ha
tározott védelmét! Ez talán a legkevesebb, amit. a
prot. közös bizottságban ülő ref. egyhácnagyoktól bi
zalommal e lv á rh a tu n k ... mi evangélikusok!
Meg kell még azt is említenünk, hogy igaz
őszinte hálával tartozunk Zsigmondy Jenő, bányake
rületi felügyelőnknek, aki nemcsak elment a régi főtendiház tagjai által f. hó 21-én tartott értekezletre,
hanem ott, ahol az alkotmány védelmében kemény és
lesújtó kritikák hangzottak el a felsőházi javaslatról,
a mi érdekeinkben fel is szólalt az elégedetlenkedők
közt, — az egyedüli protestáns. Rámutatott nemcsak
a tervezet hibáira a tőle megszokott higgadt hangon
úgy, hogy „mozgás“-t idézett elő, hanem azt sem
hallgatta el, hogy e hibák egyike éppen egy olyan
magyar intellektuális erőt szorítana ki az egyházi
méltóságok sorából, mint amilyen Raffay S. püspök,
akinek a felsöházba való kinevezése nem elégítené
ki az ev. egyházat!
Zsigmondy Jenő felszólalását, — és ez hozzátar
tozik a jelen protestantizmusának szomorú valóságá
hoz, senki sem támogatta, pedig voltak ott olyanok,
ha nem is sokan, akiknek nemcsak a Baldácsianum
kiosztásakor és a Prot. Irodalmi Társaság gyűlésein,
hanem máskor is van mindig mondanivalójuk az anynyira kívánatos „testvéri m egértésiről!
Ahogy mi látjuk itt, a politika boszorkánykony
hája közelében a helyzetet, már csak önmagunktól
várhatunk a szőnyegen levő, de tudja a jó Isten,
hogy miért oly sürgős tervezet dolgában eredményt!
Egy táborba kell tömörülnünk és nem kérni, hanem
követelnünk kell azt, amit elvenni egyet jelent a jog
fosztással! — A jog- és alkotmányügyi bizottság sza-
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mitott ennek a lehetőségével is. Kimondotta, hogy
azon esetben, ha felirata süket fülekre találna, össze
hívja az egyetemes közgyűlést. Kérjük egyet, egy
házunk vezetőségét: tegye meg inkább ma, mint
holnap és ott jelentse be azt is, hogy a közös prot.
bizottságnak mi az álláspontja!
(Kg.)

Az e g y h á z i fe g y e le m
Összehasonlítom a különböző egyházakat, azok
tanításának a lényegét, istentiszteleti, kulturális, tár
sadalmi megnyilatkozásait és elért eredményeiket s
arra a megallapitásra jutok, hogy evang. egyházunk
tanítása, hittartalma, kulturális munkája, valamint
társadalmi megnyilatkozása nem áll egyenes arány
ban a felmutatható eredményekkel.
Tanításunk tiszta Krisztusi igazság, erkölcsi fel
fogásunk emelkedett, iskoláink kulturális munkája
igen előnyösen ismert, úgy a nemzeti, mint kisebb
politikai és erkölcsi közösségekben való megnyilat
kozásaink tiszteletre méltóak. Mindezek mellett szinte
az volna természetes, hogy hóditó erőt képviselünk,
számban és ennek folytán hatalomban és tekintély
ben növekszünk, pedig ennek épen az ellenkezője áll:
fogyunk, hanyatlónk.
Mi lehet ennek az oka? Hosszas vizsgálódás után
arra az eredményre jutok, hogy egyben vagyunk mi
túlságosan gyöngék: az egyházi fegyelemben. — Nem
akarok sok példára hivatkozni ennek kimutatásában,
pedig bőven állna rendelkezésemre a fenti megállapí
tás szemléltetése. Azzal se akarok uj dolgot mondani,
hogy fegyelem nélküli hadseregben hiába vannak jó
vezérek, vitéz katonák, hiába magasztos eszme a küz
delem célja: nem lehet diadal.
Egyházunknak fegyelemre van szüksége. A viz
nagy érték és nagy áldás, hatalmas ereje gyárakat,
malmokat hajt, hajókat hordozhat a hátán, de csak
akkor, ha mederbe van szorítva; mihelyt kilép abból,
árvízzé lesz, bár így is lehet termékenyítő ereje, —
de a benne rejlő sok, hatalmas erő kihasználatlanul
marad. Ezt a hasonlatot látom a valóságban, ha egy
házunk jelen helyzetére gondolok. Mennyi hitbeli,
erkölcsi erő, mennyi kiválóság van a sorainkban;
van felséges élethivatásunk úgy a hazában, mint az
emberiség fejlődésében, mennyi értékünk van szemé
lyekben, — de mindez nincs kellőleg kihasználva.
Csak egy útra, egyetlen eszközre tudok rámutatni,
amelytől eredményt várhatunk: egyházi fegyelem.
Ez a fegyelem azonban csak az egyház egye
temére kiterjedő lehet, vagyis ne egyes részét, vagy
egyes helyeit fegyelmezzük. Legyen egyházi fegye
lem a theológián, legyen a lelkészi hivatal felett, te
gyen fegyelem-gyakorlás az alsóbb és felsőbb fokú
alkotmányos testületek, mindennemű intézményeink
felett.
Közelebbről is megvilágítom a fenti kívánságot.
Nagyon fontos egyházi életünk szempontjából a
theológia szelleme. Jól emlékszem annak a theológiai
tanárnak a magyarázataira, aki hetykén hirdetett ne
künk olyan tanokat, amelyek hallatára lázongott a
szülői házból hozott hitünk, s amelyeket az illető
professzor maga is cserbenhagyott (hála Istennek!),
mihelyt gyakorlati lelkész lett. De ha csak egy taná
runknak telt volna gyönyörűsége az egyház hitével
ellenkező doktrínák hirdetésében! Nem csodálkozom,
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hogy theológiákról kikerülő lelkészgeneráció az
életbe kilépve uj iskolába lépett, amelyre nem, vagy
csak alig-aiig készítették elő. A theológia nem lehet
luxusintézménye evang. egyházunknak, hanem szol
gálója. Természetesen távol áll tőlem az általánosí
tás s ebből kifolyólag ismeretlen professzorok könynyelmü elitélése, amit leírtam az az én, de sok lel
késztársam szomorú tapasztalata. Különben a theol.
fakultás nevében az egyetemes gyűlésen elhangzott
nyilatkozat reménységet ébreszt bennünk arra nézve,
hogy a theol. fakultás tanárai soha nem fogják szem
elől téveszteni az evang. egyház hitének szolgálatát
s a rájuk bízott ifjúság megfelelő irányítását. Erre
felügyelni az egyházi hatóság joga és kötelessége.
Gyakorolnunk kell a fegyelmet a lelkészi hivata
lok s azok vezetői felett. Minden lelkésznek éreznie
kell, hogy van felettes egyházi hatósága, mely figyeli
hivatalos és magánéletének minden megnyilvánulsását. A felettes hatóságnak ez a mindenre kiterjedő
figyelme méltatja, vagy kritizálja a működését. A
jelenben tapasztalható szabadosságig menő független
ség nem válik egyházunk javára. Az ev. lelkész nem
lehet ura, hanem mindenkor készséges szolgája a gyü
lekezetének. Ha ilyen szellem válik uralkodóvá evang.
egyházunkban, akkor a munkálkodó lelkészek nem
fogják érezni a magukra hagyatottság bénító terhét
s a kényelmeskedni szeretők óvakodni fognak az éber
és evangéliumi, felelősségteljes szigorral fellépő fe
lettes hatósággal szembe kerülni. Lesz ennek a fegye
lemnek ébresztő és munkára serkentő hatása. Van-e
valaki, aki ezt szükségtelennek tartja?
Nem állhatunk azonban meg itt a fegyelmezés
terén. Az egyházi fegyelem szabályzata állítson fel
normativumokat az egyház minden vezetőjével, sőt
minden tagjával szemben. Az evangélikus egyházban
„érdemekért“ senki se tölthet be semmiféle hivatalt.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az utóbbi időben nagyon
hangsúlyozzák egyesek „érdemeit“, ami pedig evang.
ethika szerint nem lehet, mert itt csak szolgálatok
vannak. Erre hívjuk mi el a mi vezéreinket, felügye
lőinket, presbitereinket. A Krisztus igája gyönyörű
séges szolgálat. Ennek szem előtt tartását kívánja
evang. egyházunk minden tagjától. A szolgálatot tel
jesítőktől elvárjuk, hogy hűségesen teljesítsék hiva
tásukat. Milyen szépek, harmonikusak, áldásosak
lesznek a mi egyházi gyűléseink, ha ott a felügyelői,
presbiteri székeken olyanok fognak ülni, akik hálát
éreznek Isten iránt, hogy őket az evang. egyház fel
séges munkájában szolgálatra hívta el. Állapítsuk
meg, hogy kik lehetnek presbiterek, felügyelők. A
legelső feltétel, hogy egyházunknak hűséges fiai le
gyenek. Ne a nevük, ne a gazdagságuk, ne a társa
dalmi állásuk, hanem az imádságos hitük legyen az,
ami feléjük fordítja hittestvéreink bizalmát. Mennyi
gyülekezetünkben indulnának meg „az álló torony
órák“, ha az imádságos hitü vezetők ott ülnének va
sárnaponként a templomban. Milyen buzditólag hatna
ez a gyülekezetre, mennyire fejlesztené a lelkész
munkakedvét! Ne felejtsék el a vezérek, hogy ők is
felelősek a gyülekezetért és ne felejtse egy egyháztag és presbiter sem, hogy nemcsak a lelkész felelős
a gyülekezetéért Isten előtt, de a gyülekezet is fele
lős a lelkészért.
Ha hivő vezetőket állít a gyülekezet a vezéri
polcokra, ha ilyenek lesznek irányitói az egyház
életének, akkor egyszerre csak elevenedni fognak, a

Készüljünk a husvét utáni 2-ik vasárnapon tartandó sajtónapra!
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szétszórt, élettelen csontok, lesz összetartó ereje az
evang. vallásosságnak „s lesz merészen felfelé len
dülő“ hitélet. Ez a hitélet — mint minden élet — pro
duktiv lesz, nem lesz itt akkor hanyatlás, de diadal
mas gyarapodás.
Marczek János.

A le lk é sz t k o n feren cia
Filius ante patrem, igy jelölhetném meg a MELL
eLnökének körlevele és a lelkészi konferencia érde
kében irt cikkem közti viszonyt. Ámde, ha előbb is
hangzott el a felelet, mint a kérdés, mind a kettő leg
égetőbb teendőink közé sorozza a lelkészi konferen
ciát. Még ma össze kell azt hívni. Nem válhatunk
vele tovább.
Szó esett azóta róla Tokajban, Imi a tiszakerUlet!
lelkészek hivatalos apparátus nélkül, az apostolok
egyszerű módján egymást a Krisztushoz hívogatva,
egy 1 napig tartó bensőséges lelkéezi konferenciát
tartottak, és hozzászóltak u konferencia ügyéhez a
bányakerület központjában. Mind a két helyen, nem
különben a soproni theol. fakultáson az a vélemény
nyert kifejezést, ne menjünk ezzel az első országos
konferenciával vidékre, hanem Budapesten tartsuk
meg azt, még pedig az egyetemes egyház Üllői-uti
ima termében.
Hallottam véleményt arról is, hogy mit tárgyal
jon a konferencia és ezek a vélemények, pedig egy
mástól függetlenek voltak, abban futottak össze, hogy
az összehívandó lelkészi konferencia, ha igazéul a kor
ütőerén akarja a kézéi tartani, csak egy témáról
tanácskozhatik: a beteg evangélikus egyházról és e
beteg egyháznak meggyógyitásáról. Lehet szüksé
günk lelkészi továbbképzésre, csak serkentőleg hátin
egynéhány külföldi jeles professzornak egy tovább
képző theológiai kurzuson való vendé'gszerepeltetéee,
nem végezne felesleges munkát a ME LE, ha a nyug
díjasok megalázó nyomorúságát tenné szóvá, ámde
mindez eltörpül és háttérbe szorul a mögött a legna
gyobb gond mögött: Mit tegyünk, hogy végső vál
ságba sodródott egyházunkat megmenthessük?
A reverzális ragadozó farkasa nyájunkat tizedeli:
minden nappal kevesebben vagyunk. A szekták mint
partmosó ár egyre mossák, mállaeztják gyülekezetein
ket, valahol a tunyaság nincs résen, valahol a paróchia körül nincs minden rendjében, valahol a
pásztor és a nyáj közt meglazult a viszony. Megindult
mint félelmetes gőzhenger az actio catholica, meg sem
akar állani, mig maga alá nem temette a tétova pro
testantizmust. A veszprémi megyéspüspök legutóbbi
körlevelében éles szókkal sújtja a női divat szertelen
ségeit, az erkölcstelen léhaságot, de ugyanannak a
pásztorlevélnek a végén a hitterjesztést vési híveinek
leikébe. A misszióterület pedig, hol a katholikus hit
nek előre kell haladnia, — nyilván mi vagyunk.
Mikor ennyire „megnehezült az idők viharos já 
rása felettünk“, nem indokolt-e akkor kérelmünk:
videant consules! Jöjjünk össze s miután ez husvét
előtt m ár aligha lesz lehetséges, gyűljünk össze köz
vetlenül husvét után; a budapesti egyházak a házi
gazda szerepében mindent el fognak követni, hogy i
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konferencián résztvevők részint a Luther-Otthonban
(az Igazgatóság szives engedélyével), részint magánházaknál ingyen szállást kapjanak. Jöjjünk össze
gregárins papok és püspökök, kiki a maga lángocs
káját hozván szeretett egyházunk veszélyeztetett ol
tárához. Nyissa meg a konferenciát az egész papi tes
tületnek Lutherjkabátban az Ur asztalához való járulása és zárja be tanácskozásunkat mint megrázó me
mento a lelkészi eskünek, melyet valamikor régen,
felavatta tásunk alkalmával elrobogtunk, ünnepélyes
felolvasása.
A nagy Wiehern 1848-ban a Luther porladó te
teme fölött tartott hatalmas beszédével felrázta a/,
alvó uémet protestantizmust. A wittenbergi vártem
plomban összesereglett sokaság, mint egy ember, felemelkedett helyéről és csküszóval fogadta, hogy hü
marad a nagy reformátor elveihez, az evangélium
hoz, élni akar s azért munkálkodni fog. Szülessék
meg összehívandó lelkészi konferenciánk tanácsko
zásaiból valami hasonló elhatározás, egy ünnepélyes
vallástétel, egy szent fogadalom, hogy „azokat, ame
lyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pe
dig, amelyek előttem vaunak nekik dőlvén, célegye
nest igyekszem az Istennek a Jézus Krisztusban onnét
felülről való elhívása jutalm ára*. *)
I)r. Varsányi Mátyás.
•) Konkretebb javallatot vagy inás oldalról jövő
megszólalást szívesebben közöltünk volna.
• •• •• •• •• •• •••••••••# ••••••••# ••••# •••••••••••••

M od ern p o g á n y s á g
Nagyon általános dolog ez. Jele annak, hogy a
keresztyén vallásosság és erkölcsiség mennyire nem
hatotta át az embereket. Intelligens és kevésbé intel
ligens ember roppant fogékony a babonák iránt.
Mennyi evangélikus ember kopogtatja az asztalt, mi
kor valakinek az egé*szsé»gi állapotát konstatálja. Feljajdul bennem a protestantizmus, mikor arról hallok,
hogy előkelő társadalm i állású kálvinista urak s azok
feleségei az itteni környéken lakó és működő csodarabbihoz mennek tanácsot kérni, vagy betegeikért
imádkozni, mintha Isten előtt Kedvesebb volna a
csodarabbinak egyik elődje sírjánál elnirdogált imád>ága. mint a saját papjának fohásza. A róm. knth.
atyafiak babonáin nem csodálkozom, mert ott hivata
losan is szítják a keresztyénieden „hitet“ a szent An
tal szobrocskák, kegyhelyek kultuszával.
Nagy sajnálattal látok ős pogányságot a mi so
rainkban is. Ez nyilatkozik meg mindenütt, ahol az
evang. egyesület, vagy épen a presbitérium bálokat
rendez, ennek a diadalát látom a Vasárnap felületes
megtartásában, nem igazi megszentelésében.
Általánosságban elmondhatjuk, milyen kevéssé
vagyunk keresztyének, s mennvire nem keresztyén a
világnézetünk!
Ezek a gondolatok ébredtek lelkemben, mikor
egyik napilapban egy evang. vallásit tudósunk ékes
tollából azt olvastam: „A „Hadúr“ elnevezés haszná
lata tehát, ha nem régi is. magyar részről jogosult és
egyáltalában nem keresztyéntelen . . . “
Epén az elenkező nézeten kell lennünk. A mi

A le lk é s z - é s ta n itó u ra k le v e le z ő la p o n je le n ts é k
be a k iad óhivatalun kn ál h u sv é tig , h ogy a z Evang.
Lapjából m ennyi p éldán yt k érn ek p rop agand a c é 
lok ra !
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Istenünk csak a Krisztus felséges isten fogalmának a
megszemélyesítője lehet. Ez az istanfogalom pedig
lényegileg nagyon-nagyon különbözik a régi magya
rok istenétől, sőt nagyon külöbözik a döntő érvként
felhozott Elóhej Ibrijem-től, a héberek istenétől. A mi
Istenünk egyetemes és épen ezért lehet a hébereknek,
németeknek, magyaroknak, a törököknek stb. nemze
teknek Istene, de mégsem Jahve, nem Thor, nem
Hadúr és nem lehet Allah stb. nemzeti isteneknek a
mezébe öltöztetni.
Ha bármilyen hazafias ünnepélyen vagy épen
vitézek kitüntetésénél Hadúr néven emlittetik az Ur
Isten — hác az bizony nem helyeselhető keresztyén
világnézet alapján.
Azt az ellenvetést hallottam a tárgynál, hogy
akkor az „én Istenem“ elnevezés se helyes, mert nem
csak az „én“ Istenem. Ez azonban egészen más. Azt
jelenti, hogy személyes viszonyban vagyok a Mennyei
Atyámmal, de nem jelenti az én bálványommal való
birtokviszonyt.
Hagyjuk mi békén a Hadúrt, a pogány magya
rok istenét, s forduljunk minden őspogány gondol
kozásunkból, erkölosiségünkből kivetkőzve a Krisz
tusi Mennyei Atyánkhoz, hogy a mi Istenünk, szen
vedő magyarok Istene lehessen, mert az ő nevében és
segítségével (szűz Máriás lobogók nélkül is) lehet még
csonka hazánkból Magyarország.
Marcsek János,
lelkész.

A fizikatanítás és a gyakorlati zene
kapcsolata a középiskolában
Első pillanatra voltaképen két egymástól telje
sen elütő tárgykörnek látszik, azonban közelebbről
vizsgálva, mind a kettő kapcsolatba hozható egy
mással oly módon, hogy a tanításnál egymást kölcsö
nösen kiegészítsék. Ezért nem lesz hiábavaló és tel
jesen felesleges róluk néhány szót elmondanom.
Mint a modem nyelvek tanításánál a direkt
módszer mindinkább nagyobb és nagyobb tért hódit,
úgy a fizika tanításánál is lassanként polgárjogot
nyer a fizikai kísérletek részletes bevezetése és oly
módon való ismétlése, hogy azokat a fizikai gyakor
latok ideje alatt maga a növendék megpróbálhatja
és elvégezheti. Ezáltal ismeretköre gazdagodik,
amennyiben tapasztalokat szerezhet és közvetlen mó
don meggyőződhetik a fizikai törvények igazságáról.
Ma a középiskolák már majdnem mind modern kí
sérletező és dolgozó szobákkal u. n. fizikai laboratóriumkkal vannak felszerelve, amelyekben a növen
dékek csoportokra osztva elvégzik, fizikai gyakorla
tok címén, legalább is mindazon kísérleteket, amelye
ket a rendes órákon belül láttak.
A fizikának egyik ágával, a hangtannal, sajnos,
még igen mostohán bánnak. Itt alig akad egy-két
kísérlet, amellyel a növendékeket megismertetik.
Ezek is inkább az interferencia, rezonancia, hullám
hosszúság és rezgésszám meghatározásának tárgy
köréibe tartoznak. A hangszerek elméletével, a fel
hangokkal, a kombinációs hangokkal, a vokalitással,
a hármas hangzatokkal, négyeshangzatokkal és azok
megfordításaival, a konszonáncia és disszonáncia
pontosabb megismertetésével, a hangzatok dualizmu
sával alig vagy csak igen csekély mértékben foglal
koznak. Ezen kérdéseket a tanterv, sajnos, nem öleli
fel, de az akusztikának ezen részével foglalkozni

kellene, mivelhogy eme problémák belekapcsolódnak
a mai életfelfogásba és a művészi nevelésbe is.
Ezzel kapcsolatosan természetesen a középisko
lában sokai behatóbban kellene foglalkozni a zenetanitással mint ez ma szokásban van. A növendéke
ket szinte kivétel nélkül egy-egy saját tetszésük és
hajlamuk szerint kiválasztott hangszer megtanulására
kellene szoktatni s csak a legindokoltabb esetben a
zenei hallással nem rendelkezőket felmentésben része
síteni. Ez a zeneoktatás, mint rendkívüli tantárgy,
már az első osztályban kezdődnék s végig vonulna
firind a nyolc osztályon. Ennek egyik előnye az volna,
hogy az amúgy is alacsony nívón álló iskolai zenekultusz fellendülne, amennyiben minden intézet abba
a helyzetbe kerülne, hogy a legtehetségesebb és leg
gyakorlottabb^ növendékekből összeállított ének- és
zenekara lenne. Mindenki egyénileg is meglehetősen
nagy kulturpluszt szerezne, amelyet azután az isko
lán kívül is hasznosíthatna. Másik előnye pedig az
volna, hogy minden növendék elsajátítaná a hang
jegyolvasást, zenei hallása fejlődnék és annyi zenei
ismeretet tanulna meg, hogy az ének- és fizikatanítás
már egy előre kiépített erős alapra támaszkodhatnék.
A hangszereken való játszásnak betetőzése a fizikai
gyakorlatok alátámasztása lenne, amennyiben min
denkinek módjában volna személyes tapasztalatok
alapján az intervallumokról, felhangokról, kombiná
ciós hangokról, konszonanciáról, disszonanciáról és
az akkordokról meggyőződni. Ilyenformán a fizika
tanítás hangtani része sokkal intenzivebb, egysége
sebb és eredményesebb alapokra, lenne fektetve, mint
jelenleg.
Aszód.
Haberehrn Gusztáv Adolf.

A bányakerületi evang. egyházi hatóságok
figyelmébe!
Felhívom az egyházközségek, egyházi intézmé
nyek elnökségeinek, illetőleg igazgatóságok figyel
mét a m. kir. minisztérium 960—1925. M. E. számú
rendeletére „a háború előtt kibocsátott magyar állam
adóssági címletek letétbe helyezése és összegyűjtése
tárgyában“, mely szerint a rendelet 3. §-ában felso
rolt háború előtt kibocsátott magyar államadóssági
címletek f. é. április 15-ig, vidéken a m. kir. adóhi
vatalok, vagy a m. kir. postahivatalok utján, Buda
pesten pedig közvetlenül, a m. kir. központi állampénztárba beszállitandók.
A beszállítás módja iránt a rendelet 1. §-a intéz
kedik. A rendelet megjelent: Budapesti Közlöny
1925 febr. 22-én megjelent 43. számában.
Dr. Raffay Sándor s. k.
püspök.

AUGUS Z T KÁROLY
T oronyóra«; já r
BUDAPEST,

VI!., Erzsébetkirályné-ut 51.
Vállal uj

toronyóráké«zitést,

valamint javításokat szak
szerűen, lelkiismeretesen és

gyorsan eszközöl. Vidéki
templomok toronyóráinak jék&rban tartása mérsékelt díja
zás mellett.
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hatatlan kortársait: Petőfit, Aranyt, Madách ot, Vörösm artyt, Kossuthot adta, csak úgy könnyedén,
minden lelekiiemereti furdald« nélkül, meg akarná
Emlékbeezéd, melyet a Nyíregyháza város által
• •*«mmisiteni. ki akarná szántani, mint valami vesze
rendezett Jókai emlékünnepélyen tartott
delmes mocsarat, holott ezeknek a m agyarság leiké
Faulik János
ből lelkedzett szellemóriásoknak a lelke által az
evang. lelkész.
ogéez világ gazdagodott!
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Borzalom! Az ember néha szinte isteni hata
lommal szeretne bírni, hogy'" kezével leragadhassa
Amikor én most — megbízás folytán — megszó
az égi villámot s oda csördithessen vele a világ
lalok, az a mélységes megilletödés fogja el szivemet,
amelyet a bibliai bölcs érezhetett, mikor az égő csip ama kufárjainak, akik igy megcsufolták, megkinozták ezt a nemzetet, amely pedig annyi szolgálatot
kebokor lángjából ezt a szózatot hallotta kihangzani:
tett az emberiségnek!
„Vesd le saruidat, mert szent az a hely, amelyen
•
állaszf*4 Kalap levéve, áhitatos megilletődéssel s a
lángész iránt való csodálattal veszem ajkaim ra a
Kedves Honfitársaim! Egy mesét ismerek, amely
Jókai nevet, amely most kegyeletesen száll ajkrólszerint egy keleti fejedelem újszülött leánykájának
ajkra, nemcsak e hazában, hanem annak határain túl
a bölcsőjéhez tizenkét tündér jött el s mindenik ott
is s élénkebb dobogásra kéezti az épéreésü sziveket.
hagyott számára valami becses ajándékot. Jókai böl
A Gondviselés különös kegyének tekintem, hogy
csőjéhez is nzáz év előtt elzarándokoltak a világépen nekem van módomban ma Jókairól beszélnem,
irodalom nagy mesemondói, s homlokon csókolván
aki őt személyesen is ismertem és neki egész életem őt, mindenik átadott neki valamit a maga leikéből,
ben rajongója voltam; aminthogy magyar nemzeti
kezdve az Ezeregyéjszaka, álmodóján, s folytatva
szempontból is kiválóan nagybecsűnek tartom a z t
a Kalevala, az Odissea és Iliás. a Niebelungok és
hogy épen ebben a szomorú időszakban adódik alkal
Divina Comedia lantosain át a falusi fonóházak me
munk több olyan dicső férfiú szellemalakját magunk
sélő tündéréig. Az irátmiüvészet múzsája korán el
elé idézni, akinek minden szava, minden mozdulat!
jegyezte őt magának. Már kilenc éves korában a
egy-egy tanulság, egy-egv buzdító útmutatás a ma
lapokban megjelent két ver«. 18 éves korában pegyar nemzet fiai részére.
dig egy nagyobb drámai m unkát ir, amelyben anyPetőfi és Madách után jön Jókai s utána jönnek
nyira mutatkoztak már az oroszlánkörmök, hogy
még annyian, akik annak idején a m agyarság egének
Vörösmarty és Bajza hajlandók voltak neki odaítélni
tündöklő csillagai voltak, s akik uttalan bozótokon
az akadémiai jutalom dijat. S azután jöttek a többi
keresztül ösvényt m utattak a magyarságnak egy szebb
müvei, gyors egymásutánban, folyton növekvő el
jövő felé.
bájoló erővel, ugv hogy Jókai rohammal veszi be a
Ne méltóztaesanak tőlem azt várni, hogy én
közönség szivét s 30 éves korában a népszerűség
Jókai változatos és tanulságos életének még csak a
koszorújától övezetien a regényirodalom királya
főbb mozzanatait is felsoroljam, mert hiszen arra
ként uralkodik felette.
elégtelen lenne a részemre kiszabott idő; én ez alka
Mi tette azzá?
lommal Jókainak inkább irodalmi tevékenységére
Óriási hatásának s népszerűségének titka min
akarok rámutatni; azokra az áldásokra, melyek az ő
denekelőtt az a szines, könnyed és eleven előadónagy leikéből nemzetünkre kiáradva arra érdemesítik
képesség, amellyel mondanivalóit kezeli s amely el
őt, hogy nemcsak a mai kornak, hanem minden idők
bájolta és lebilincselte a sziveket. Úgy elbeszélni
nek is a m agyarja hálával és kegyelettel emlegesse
ahogy Jókai tud, nem tudott előtte senki. Egyes
nevét
leírásai mindmegannyi gyönyörű festmény. A ma
Egyénileg különben Jókai a legnemesebb, leggyar nyelv nemcsak színesedik, hanem óriási módon
gyöngédebb ember. Épen a körünkben időző nevelt
gazdagodik is általa. S stylusa szerencsésen ol
leánya tesz erről tanúságot amikor emlékirataiban
vasztja össze a népié« zamatot a müveit magyar
igy ir Jókairól: ..fi maga volt a megtestesült jóság,
nyelv előkelőségével. Nine« m agyar iró akinek
báj. igénytelenség. . . Szép, tiszta, festői és magyaros
szókincse gazdagabb volna az övénél.
volt modora, észjárása, tekintete . . . Soha nem hara
Hát még a fantáziája! Ez a könnyüszárnyu
gudott! Soha semmit meg nem bosszult! Soha sze
lepke, mely végig szálldoe az egész világon s min
gényt, ki hozzá fordult (pedig de sokan fordultak)
denütt talál virágot, amelyből édes nedűt szívjon
segítség nélkül elmenni nem h ag y o tt — S mint csa
a költészet gazdagítására, amelyet aztán méznek fel
ládapát igy jellemzi őt: „Bár csak lélekben volt az,
dolgozva eléje tálal nemzete közönségének.
apámnak éreztem, a legiobb apának és minden élő
Jókai fantáziája „visezalenditi az idő kerekét,
ember között ezen a földön legjobban szerettem“.
ásatag omladékokat épit meg, sírokat nyit fel, ha
S a hálás gyermeki lélek tanubizonyságát meg
lottakat tám aszt fel“. — Szárnyain berepüljük az
erősíti Jókai kortársainak egész tömege.
ősi multat, a Mastodonok és Saurusok világát s^ a
S az iró Jókai? — Mondhatnám fényes üstökös messze jövő ködfátyolos mezőit. — Leszállunk rajta
nek, ha nem tudnám, hogy az üstökös bizonyos idő
a föld gyomrába, hol a fekete gyémántok teremnek
múlva elsuhan s a fénye kialszik. — Jókai inkább
ée felszáilunk a felhők fölé. — Kalauzolása mellett
a Nap erejének a hordozója, mely világit, melegít,
végigsétáljuk a nagy urak szalonjait s a pusztai
virulást fakaszt s még leszállta után is itt hagyja
betyárok csárdatanyáit; bekalandozzuk a forróég
áldott fényének a nyomait.
övi őserdőket s az északi pólus hómezőit; a magyar
Alföld rónáit és Erdély havasait. Elhatolunk a, m a
, S abban látszik különösen a mai kor közszel
foglaló hősök hőstettem s azután végig harcoljuk a
lemének a satnya/sága, mondhatnám züllött mivolta,
hogy ezt a nemzetet, mely a világnak Jókait s hal magyar nép nagy csatáit a kurucokkal, a vörös síp-
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kasokkal és igy tovább, ezernyi helyezeten, átha
ladván e közben az emberi szív érzelmeinek minden
skáláján, a szerelem suttogásától a szenvedélyek
ádáz viharáig, a zokogó fájdalomtól a harsogó
ka-cajig.
Micsoda szindus panoráma az ő költészete; mi
csoda dusvizii forrás az ő érzelem világa!
Jókai óriási sikerének további titka: bámulatos
invenciója, melynél fogva tárgyait úgy tudja meg
választani, hogy már maga ez a tárgyválasztás is
bűvkörébe vonja s ellenállhatatlanul magával ra
gadja a lelkeket.
És még egyet sikerének titkai közül, talán a
legnagyobbat, a legfontosabbat. . . Jókai azt mondja,
az ő 50 éves irói jubileumán a magyar nemzet
üdvözlésére adott, márványba vésni érdemes vála
szában: „A költő tartozik nemzete lelkének kifeje
zője lenni. És ka nem találná az életben az ideált:
a költő missziója, hogy azt keresse, megalkossa,
nemzetével megismertesse“. S Jókai az volt, nem
zete lelkének a kifejezője s onnan ered iogfőkép le
bilincselő nagyihatása, hogy a magyar közönség az
ő minden sorából a magyar lélek lüktetését érezte
ki. És amikor az ideált durva kezek besározták, a
nemzet reményeit összetörték, a hazafi Jókai nem
szűnt meg az ideált keresni s tisztára mosni, hogy
azt a maga fenségében vésse be honfitársainak szi
vébe. — S ezzel Jókai olyan szolgálatot tett a ma
gyar nemzetnek, amelyért az nem tudhat eléggé
hálás lenni iránta. — Ezzel a tényével a mesemondó
Jókai már apostollá, prófétává magasztosult.
Mert úgy méltóztassanak ám venni a dolgot,
hogy Jókai 60 esztendőn keresztül nemcsak hogy
kellemesen elszórakoztatta a magyar közönséget,
hanem a magyarság lelkében a nemes ideálokat, a
hazafias erényeket ápolta s a nemzet jövőjébe vetett
törhetetlen hitével legnehezebb napjaiban bátorította.
S Jókai ezen hatásánál fogva alkatrészévé vált a
magyar történelemnek, mint annak egyik ébresztő,
tisztitó s megtermékenyitő ereje.
S Jókai mindezt annál is inkább megtehette,
mert Jókainál minden magyar; magyar a lelke,
magyar a lelkesedése, magyar az elbeszélő ereje,
magyar a humora; egy jámbor s naiv nép természe
tes jóságának, hitének, mesélő hajlamának,, játszi
jókedvének a visszfénye.
Költészetének alapvonása az idealizmus és er
kölcsi tisztaság. Jókai különben istenfélő, vallásos
lélek volt, aki minden fűben, fában, virágban, élete
eseményeiben s a történelem fordulataiban ott látta
a „a látható Istent“ s aki — mint fogadott leánya
elbeszéli — „öreg napjaiban is összetett kezekkel,
a kis gyermek és a nagy zseni teljes bizalmával
imádkozott Istenéhez“. — Az ő Írásaiból ugyan
soha senki nem szívott magába mételyt, de nemes
felbuzdulást mindenki, aki valaha csak olvasta.
Nem úgy, mint az u. n. modemek Írásaiból, akik
sokszor az élet árnyékaiból csinálnak alapszint s
körültáncolnak egy-egy mocsarat s annak bűzös ki
gőzölgését hajtják a lelkek felé mételyül, olyan
alakokat öltöztetvén fel nem egyszer a hősiesség
tetszetős mezébe, akiknek inkább az elmekórtan,
vagy a bűnügyi statisztika lapjain volna helyük, de
nem a költészetben.
Érdeme az is Jókainak, hogy a magyar nemzet
homloka körül ragyogó dicsfónykoszorut még ra
gyogóbbá tette. Mert hiszen az ő leikéből kivillanó
fénysugarak hazája határain túl is elhatottak s a
külföld minden müveit nemzete sietett müveit a
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saját nyelvére lefordítani, igy hódolván az ö nagy
zsenijének.
Jókainak nemcsak szükebb hazája szivében,
hanem az egész világ legnagyobbjainak Panteonjá
ban is örökre van biztosítva helye.
Jókait bírálói többször ócsárolták, de a magyár nép áhitatosan ült le lábaihoz, hogy hallgassa
az ő bűbájos meséit. — S épen abban is rejlik
Jókainak egyik, nemzeti szempontból szinte megbe
csülhetetlen érdeme, hogy megtanította nemzetét
olvasni, s belopta a magyar könyvet olyan helyekre
is, ahol azelőtt az nem igen volt otthonos: az egy
szerű nép viskóiba s az előkelő szalonok asztalaira,
amely utóbbiakra, sajnos, Jókai előtt legfeljebb ha
a külföld divatosabb irói tudtak beférkőzni; egy
részt azért, mert akkori arisztokráciánknak jókora
része alig tudott magyarul, s ha tudott is, csupa elő
kelősködésből magyar könyvet nem olvasott. —
Jókai azonban szivén ragadta és magával ragadta
a magyart g rövid idő alatt ifjú és öreg, egyszerű
ember és paloták lakója hódolója lett.
S én mindezen hatásai között talán annak örü
lök legjobban, hogy Jókait a magyar ifjúság annyira
szereti. — Méltóztassanak megnézni az ifjúsági
könyvtárak polcait, ottan Jókai könyvei a legelnyüttebbek, mert a legforgatottabbak. Jókai az ifjúság
nak legkedveltebb olvasmánya. És én addig nem
féltem sem a magyar ifjúságot, sem a magyar hazát,
amig ez igy leszen, mivelhogy Jókai szelleme olyan
érzelmeket fog benne kifejleszteni, amelyek amazt
a romlástól óvják meg, emezt pedig felemelik. —
Kívánatos azért, hogy minden társadalmi tényez«
fogjon össze e hazában és tegye lehetővé azt, hogy
Jókai müvei mindenkinek megközelíthetők legyenek
s minél szélesebb körben olvashassák azokat. —
Jókairól nem elég csak beszólni, hanem olvasni kell
őt. Mert Jókai nemcsak a maga korában volt a k 
tuális, hanem aktuális ma is. Aktuális nemcsak azért,
mert a magyar ma az ő koráéhoz hasonló fájdal
mak és kétségek közt vívódik, hanem főkép azért,
mert az ő regényei — akár a történelemből, akár
a modern életből vette is tárgyukat — a magyar
léleknek, a magyar életnek, a magyar jellemnek, a
magyarság küzdelmeinek, vágyainak és reményei
nek életteljes tükrei. Az ő leikéből kilobogó láng
mindig alkalmsa lesz arra, hogy mellette a magyar
szív felmelegedjék s az nékie a jövendő útjait meg
világítsa.
És ón azt hiszem, érzem, hogy Jókainak még
szerepe lesz a magyar nép történetében; azokat a
fájdalmakat és kétségeket u. i., amelyek ma e hon
fiainak lelkét őrlik, csak az a szellem fogja eloszlat
hatni, amelyet Jókai kilehet; aminthogy a magyar
hazát is csak azok az erények fogják a porból k i
emelhetni, amelyeknek Jókai egyik apostola és meg
személyesítő je. — És én, amikor ma hálával borulok
le a népek és nemzetek sorsát igazgató Úristen előtt
azért, hogy Jókait nekünk adta, semmit sem tudnék
nagyobb buzgalommal kérni a jó Istentől, mint a z t
hogy tartsa meg a magyar nép lelkében a Jókai
iránt való hajlandóságot, hogy mindig szeresse, min
dig szívesen olvasgassa az ő munkáit, amelyekből
kiáradó szellem annak idején egy rombadőlt világot
állított már talpra; mert ez a szellem rést fog ütni
majd az elibénk tolt poklok kapuin s a magyar nem
zetet újra odaemeli arra a dicsőséges magaslatra,
amelyről gonosz ellenségei lerántani törekszenek, de
amelyen állania érdemesítik őt úgy kiváló erényei,
valamint sok-sok szenvedése is.
ügy legyén!
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Kedves barátom!

Láttam irás körben a „Letasrém a tollat“ cimtl
búcsúzét, hallottam a mai nap consummatum ost-jét,
8 elhallatszott s hírlik majd szerteszét, az is, hogy
valaki a 25 budapesti reverendát emlegette, temetgette. Hittük s tudtuk azt is, hogy D. Raffay püspök,
az igaz szeretet embere megvéd s szorgalmas 25 dol
gozó társát rehabilitálja. Bár szavával mindent meg
tett, mégis elreílexiózunk egy kissé ezen az elszólá
son s elmondjuk véleményünket a lap elkÖltöztetésé
ről is — mert amint nem hisszük, hogy a tavi rózsát
át lehetne ültetni a sziklák gyopár tengerébe, nem
hisszük azt sem, hogy az ország központjából, az
eszmék termelő s lelőhelyéről el szabadna vinni az
evangélikusok lapját egy nyomda nélküli kis falu
csendes falusi papkik meghitt csendjébe. Szabadott-e
elvenni egyházunknak ezt az éltető erejét onnan, ahol
az első sorban állott előőrs, harcosként — szabadott-e
csak rövid időre is s kitenni az esetleges tojásakció
szükséginjekcióhoz hasonló szérumkezelés veszélyé
nek, — szabadott-e Budapestet evang. újság nélkül
hagyni? Bizton van, áld vállalja mindezért a felelős
séget, s tette felett mi nem is Ítélünk — Ítélni fog
majd a jövő a mi javunkra.
A 25 reverenda pedig mint névtelen s dologtalon sereg dolgozik tovább és csendben vár; a mai
nap fájdalma elcsendesit s megbocsátjuk a hangom
elszóló temperamentumát is — ami riéh.i mint egyet
len tulajdonság hirt és nevet is ád. Közöttünk csodás
véletlen folytán nincs egy se, aki kerületi vagy
egyet, gyűlési szónoknak indulna, csak robotban
élünk, s közülünk a legutolsó is többet tesz, mint
bárki más — innen 5 km.-nyire. Huztuk az utolsó
évek nehéz igáját, tűrtünk s megadással nélkülözünk
ma is s emellett nemes idealizmussal, s önzetlen egyházszeretetünkben van minden boldogságunk. Az a
25 reverenda vasárnaponként Budapesten 12 helyen
2-, 3-szor prédikál, ellátja Szolnok, Monor, Vecsés,
Alag, Pestújhely, Péczel, Csepel kis gyülekezetét, tanit
több mint 250 iskolában késő estig, ismeri a korházkolosszusok minden szobáját, orvosát, betegét, sze
gényt, beteget, gyermeket az otthonában vigasztal és
épit s olvas, ir rengeteget — csak épen feleslegeset
s durván nem beszél.
Kedves szerkesztőnk ugy-e igy van? s igy is
lesz ezután s még ezenfelül még egy reménységünk
van, hogy az elhangzott igaztalan vád az elmondó s
ennek ellent nem mondók fejére hull vissza; s bízunk
abban is, hogy amint Budapesten született, de nem
itt hal meg az Evang. Lapja — itt is fog feltámadni
— talán napok múlva igaz örömére mindazoknak,
akik rövidesen belátják s szomorúan fájlalni fogják
a gyászos 1925 március 18-át. Kedves barátom!
Addig pedig, amig ismét felvesszük a tollat, csendet,
békét s boldog feledést e napról. Üdv.
O. L.
*) E levelet Írója határozott kívánságára közlöm és
annak bizonyságaként ,hogy az Ev. Lapoknak voltak és
vannak barátai nem a ^szerkesztő“ kedvéért, hanem
mert a napnak megvolt a maga iránya, célja és feladata,
melyet láttak és támogattak éppen arzok, akiket a lapért
folytatott küzködésben méltatlan támadás ért. E közlésre
nem a szerkesztőnek van szüksége, bár ő is egyikét vi
seli az aposztrofált reverendáknak és lutberkabátoknak,
hanem a Budapesti Evang. Lapoknak !...

D. D. Hartie Vilmos: A református gondolkodás
ahipelvei. Fordította Budai Gergely budapesti theol.
in.-tanár. Ez a könyv előadások formájában látott
napvilágot már 1892-ben s a fordító mégis jónak
tartotta arra, hogy a magyar református közönség
kezébe adja. Ezzel a tényével már tulajdonképen bí
rálatot is mondtunk az ő szerepéről, mert a jegyzet
készítését olyannak látjuk, hogy’ ezzel ő adott kri
tikát közönsége értékéről. Szó van ebben a könyv
ben az evang. és a reform, theológia különbözőségé
ről, a skót egyház tulmagasra értékelt helyéről, a
reform, nagy egyházban, a ref. egyházról, amely be
látta, hogy ő egyedül <a jogos küzdő a római katholicizmus ellen, bár elismeri, hogy a múltban az
evang. egyház ezen a téren többet tett, s szó van a
nagy' predestinációról is.
Református testvér újságainkban nagyon hí
zelgő kritikákat olvastunk erről a könyvről, de mi
sajnos, nem Írhatunk jót egyáltalán. Szerintünk az
egész könyv nem más, mint a református theológiának, még pedig az angol eredetűnek a félelme a né
met szellem munkásságától, amely esetleges reformátussagában is evangélikus, bármint is vallja a
szerző, hogy az uj theológia Schleiermacher hatása
alapján fejlődött; a német evang. theológiának ez a
lebecsülése különben a magyar reformátusoknál is
áltál nos tünet, amikor „vizenyősnek“ stb. nevezik
azt s ezzel elismerik, hogy nem ismerik Harnack,
Zahn, Weinei, Seeburg, Wernle stb. munkásságát s
a szerző egész munkája pedig egy' látnoki apriori
tiltakozás akart lenni az 1910-iki berlini szabad keresztvénség kongresszusa ellen, ahol épen az angoj
kiküldöttek dicsőítették legjobban a német theológiát s bevallották, amit szerző érthetetlenül elhall
gat, hogy a nőmet idealizmusnak s Kantnak mély
sokat köszönhet a protestáns tehológia. Mindezeket
egy müveit thcológusnak elhallgatni túlzott rosszakarat, vagy’ pedig a tudományosságára vet nagyon
rossz fényi. Úgyszintén nagyon bántó az a beállítás,
amikor könyvében Luthor christológiáját, a római
katholikus dogmatikával teljesen egyezőnek mon
dani. Ha ezt állítja, kénytelenek vagyaink megállapí
tani, hogy Luthert nem ismeri s egyáltalán nem ta
nulmányozta Luther véleményét János evangéliumá
ról s ezért eshetett ilyen tévedésbe. Furcsának talál
juk azt is theológus embereknél, hogy folyton szid
ják a kritikai theológiát s mégis ennek a munkás
ságából élnek. Úgy látszik ebben e felfogásban Hartie
és Kuvper között nincs különbség.
Nem elegendő tudós könyvek megírásához és
fordításához túlzott vallási önérzet s az ehhez való
tüntető és kiabáló ragaszkodás. Ez vagy ehhez na
gyon hasonló indító oka volt e könyv megszületé
sének s mi azt hisszük, hogy a komoly reformátusság nem is fogja olyan magasra értékelni, ha alapo
san megismeri azt s velünk együtt inkább még
mindig Carlyle vagy Zoványi vagy dr. Czakó állás
pontján van (hogy a magyarnyelvű könyveket is idéz
zük), a reformáció értékeit és a reformátorok szemé
lyét illetőleg.

saxiehnerHunyadi János
term észetes keserüvix h atása f e l f l l o i a l h s t s t l a i l .
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Z sin a tr a k é s z ü lé s
m . FEJEZET
Polgári iskolák
74. §.
Az evangélikus polgári iskoláknak feladata, hogy
az evangéliumi keresztyén vallás által áthatott, olyan
nemzeti és gyakorlati irányú általános műveltséget
nyújtsanak, melyre tanítványaiknak leendő élethiva
tásukban szükségük van.
75. §.
Polgári iskolai rendes tanároknak megvála<szthatók olyan egyének, akiknek államérvényes polgári
iskolai, tanító- és tanitónőképző-iritézeti-, vagy közép
iskolai tanári illetőleg a vallástanári tanszékre képe
sítő vallástanári oklevelük van, még pedig csak olyan
szakra, amelyre oklevelük szól.
Polgári fiúiskolához rendszerint csak férfiak,
leányiskolához férfiak és nők egyaránt alkalmazhatók,
kívánatos azonban, hogy a nőtanárok száma a fér
fiakénál nagyobb legyen.
76. §.
Az igazgatót a tanártestület meghallgatása után,
— de a javaslattól függetlenül ■
—, az iskolatanács
6 évre választja, ezen idő elteltével azonban újból
megválaszthatja, sőt az egyházkerületi közgyűlés hoz
zájárulása esetén véglegesítheti is.
Az igazgatónak huzamosabb ideig való akadá
lyoztatása esetéh helyettesítéséről az iskolatanács
gondoskodik.
Az igazgató jog- és hatáskörét a rendtartás
(31. §.) szabályozza..
77. §.
Polgári iskolákban önképző köröket és ifjúsági
egyesületeket csak a tanártestület engedélyével sza
bad alakítani. Az önképzőkörök és ifjúsági egyesüle
tek vezetője csak rendes tanszéket betöltő tanár
lehet s alapszabályaikat a tanártestület állapítja meg.
A tanulók az intézeten kívül álló egyesületeknek
tagjai nem lehetnek.
78. §.

A polgári iskolákkal kapcsolatban tovább
képző tanfolyamok is szervezhetők és lehetőleg köz
élelmezést is nyújtó internátusok létesítendők.
D) Tanító- és tanitónőképző-intézetek
79. §.
Az evangélikus tanító- és tanitónőképző-intézetek feladata, hogy az evangélikus egyház számára
vallásos és egyházias érzelmű, szakképzett, kellő
nyelvismerettel biró és hazafias szellemű elemi nép
iskolai tanítókat és orgonistákat (énekvezéreket),
illetve tanítónőket neveljenek.
80. ■§.
A tanító- és tanitónőképző-intézetek mellett, ve
lük egy igazgatás alatt, hat osztályú Jehetőleg két
tanítóval biró elemi gyakorló iskola állítandó fel.
A tanító- és tanitónőképző intézetek mellé lehe
tőleg közélelmezést is nyújtó internátusok állitandók.
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81. §.
A tanító- és tanitónőképző-intézetekben rendes
tanárokul megválaszthatók olyan egyének, akiknek
államéTvényes tanitó-képzőintézeti, vagy középiskolai
tanári — illetőleg a vallástanári tanszékre képesítő
— oklevelük van és csakis olyan tanszékre, amelyre
oklevelük szól.
Tanítóképző-intézetekhez csak férfiak, tanítónőképző-intézetekhez férfiak és nők egyaránt alkalmaz
hatók, kívánatos azonban, hogy a nőtanárok száma
a férfiakénál nagyobb legyen.
A gyakorló iskolához elemi népiskolai tanítói ok
levéllel biró egyén alkalmazandó.
82. §.
Az igazgató választására és helyettesítésére, jog'
és hatáskörére, úgyszintén az önképzőkörökre és ifjú
sági egyesületekre vonatkozólag a polgári iskolákat
illető határozmányok (76., 77. §.) a tanító- és tanitónőképző-intézetekre is alkalmazandó.
83. §.
A tanítóképző-intézetekkel szerves kapcsolatban
evangélikus óvónőképző-intézetek is szervezhetők.
D) Középfokú iskolák.
ELSŐ FEJEZET
Gimnáziumok, reáliskolák és reálgimnáziutnok.
84. §.
Az evangélikus gimnázium (fiú- és leánygimná
zium) reáliskola és reálgimnázium feladata, hogy ta 
nulóit hazafias és evangéliumi vallásos szellemben ne
velje, magasabb általános műveltséghez juttassa és
felsőbb tudományos képzésre előkészítse.
85. §.
A gimnáziumokhoz, reáliskolákhoz és reálgimná
ziumokhoz rendes tanárokul megválaszthatók olyan
egyének, akiknek államérvényes középiskolai tanári
— illetőleg a vallástanári tanszékre képesítő vallás
tanári — oklevelük van és csakis olyan tanszékre,
amelyre oklevelük szól. Theológiiai képzettséggel is
biró egyének előnyben részesitendők.
A tornatanszékre tanító- és tanitónőképző-intezeti tom atanári oklevéllel biró, leánygimnáziumok
hoz pedig a kézimunka- és énektanszékre polgári
iskolai tanári oklevéllel biró egyének is megválaszt
hatók.
Fiugimnáziumokhoz, reáliskolákhoz és reálgim
náziumokhoz rendszerint csak férfiak, leánygimná
ziumokhoz férfiak és nők egyaránt alkalmazhatók ta
nárokul, kívánatos azonban, hogy a nőtanárok száma
a férfiakénál nagyobb legyen.
86. § .
Az igazgató választására és helyettesítésére, jogés hatáskörére úgyszintén az önképző körökre és ifjú
sági egyesületekre vonatkozólag a polgári iskolákat
illető határozmányok (76., 77. §.) a gimnáziumokra,
reáliskolákra és reálgimnáziumokra is vonatkoznak.
87. §.
A gimnáziumok, reáliskolák és reálgimnáziumok
mellé lehetőleg közélelmezést is nyújtó internátusok
állitandók.
______________ _
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EGYHÁZI ÉLET.
O lv a só in k h o z!
Az „Evangélikusok Lapja“ meg akarta várni egy
felől a jog- és alkotmányügyi bizottság állásfoglalását
a felsőházi törvénytervezet ügyében, másfelől be akarta
várni az 0. L. Sz. központi választmánya döntését a lap
dolgában is.
Ez a meg- és bevárás indokolttá tette a lapnak via*szatartását és a szokottnál későbbi elindítását. A kése
delmet terjedelemben kárpótoljuk. De mert ez az utolsó
Budapesten megjelenő szám, igyekeztünk annak olyan
terjedelmet adni, mely hozza a nálunk levő anyagot és
ezzel pótolja ki az uj szerkesztésben majdan megjelenő
számig az időt is.
Kérjük L olvasóinkat, várjanak türelemmel az uj
számig, mely a szerkesztői és kiadóhivatal átvétele után
haladéktalanul meg fog jelenni, úgy tudjuk. Győrben.

D iákakció!
Diákakció cim alatt állandóan közölt felhívásunk
eredményéről a következőkben számolunk be:
Gyűjtöttünk összesen 18 millió koronát. Március
20-ig adakoztak még: Ev. Egyházközség Nagykanizsa
50.000, Ev. nagykanizsai nőegylet 100.000, Horváth Károlyné 100.000, Böhm Ignác 20.000, Horváth Olivér
25.000, Vértesi Zoltán, a Lelkipásztor szerkesztője (Ma
gyarboly) 50.000, Benkő Sári (Budapest) 500.000 és
Seiybeli Horváth János és neje szül. Klausmann Irén
(Budapest) 50.000 koronát
Ezt a 18 milliót a március hó 18-án tartott választmányi gyűlés a következőképen osztotta szét: a buda
pesti egyetemen tanuló ev. ifjúság közt 10 milliót, a
szegedi közt 3, a debreceni közt 2 és fél milliót és a
pécsi közt, amennyiben annak szüksége fenforogna, a
maradék nyer majd kiosztást.I
I nemes Hofmann Ágost, nagvnémetegyházai birto
kos, lapunknak lelkes barátja* a esabdi gyülekezet volt
felügyelője, Fejérvm.
törvényhatósági bizottságának
tagja, febr. hó 27-én, Abbáziában, ahová gyógyulást ment
keresni, hosszú és kínos szenvedés után. de Isten akaratá
ban teljesen megnyugodva, elhunyt. Holttestét kívánságá
hoz képebt hazaszállították és a tervei szerint megépiteti
családi kriptában helyeztetett öTök nyugalomra Nagynéinetegyházán. A temetési szertartást, utolsó kívánsága ér
telmében lapuiik szerkesztője végezte. A temetésen meg
jelent FejéT vm. főispánjával az élen minden vezetőszere
pel vivő tényező, Bicske és Csabdi polgárságának szinejava. Emlékét sokan áldják!
j- légid. Zsámbor Pál, Selmecbányának köztisztelet
ben álló, nagy képzettségű lelkészei, áldásos tevékeny éfle’ének 54 évében, március 15-én, az Urban csendesen el
hunyt. Felesége, Bakay Pé;er leánya, három fia, egy uno
kája gyászolja és egyházközsége, mely mély és igaz tisz
telettel vette körül Terezienstadtot is megjárt lelkipászto
rát. 17-én d. u. 3 órakor temették el általános és üsainte
részvét mrBlett. Azon boldogok közé tartozik, akik, mert
amíg éltek az Urban éltek, az Urban haltak meg.
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Felemelő temetés. Mint lapunkban már jelentettük,
a Rajókazai egyház 37 éven át volt lelkésze, Leskó Béla
f. hó 9-én Péteriben elhunytál. A 81 évet élt aggastyánt
f. hó 12-én helyezték Miskolcon siri nyugalomra. A teme
tésen a családtagokon kívül nagyobb családja, gyüleke
zető számos tagja vett részt, kiknek élén az egyház fel
ügyelője, báró Kadvánszky Kálmán és a lelkész rótták
le a felejthetetlen lelkipásztor iránt a kegyelet adóját,
előbbi családja, utóbbi a gyülekezet nevében helyezvén
koszorút a ravatalra.
A temetést Nemes Károly hegyaljai föesperes vé
gezte, szivekbe markoló képét festvén nvr(g az elköltö
zött munkásságának. A gyülekezet nevében Ligeti Ede
lelkész mondott meleg búcsúszavakat, majd Turóczy
Zoltán imája és Tóth József alesperes áldása után felzendült a gyülekezet bucsuéneke.
Jellemző a gyülekezet és volt Jelkipásztorának egy
másra való Itatására az egyház rendkívüli közgyűlésé
nek jegyzőkönyvéből vett ezen sok-sok mindenre rávi
lágító része:
A rendkívüli egyházi közgyűlésen megjelent egyház
tagok az elhunyt lelkipásztoruk iránt érzett mélységes
tiszteletüknek mindenekelőtt azzal óhAjtottaic kifejezést
adni, hogy a gyászeset bejelentését helyeikről felállva
hallgatták végig, majd |>edig elhatározták, hogy szere
tett lelkészük iránt érzett kegyeletük jegyzőkönyvileg a
következőkben örökittessék meg:
„Tizenhét éve már, hogy a sajókazai ág. hitv. ev.
parókia apostoli buzgóságu lakója, immár Istenben bol
dogult lelkésze, nagytiszteletü Leskó Béla ur, gyülekeze
tének mindenkor hűséges lelkipásztora
hogy testi-lelki
erőit felette igénybevett fáradalmait szülőt-tisztelő gyer
mekei szerető körében kipihenje — egyházközsége terü
letéről elköltözött. Ezt megtehette, de nem költözhetett
ki szerető bivei hálás szivéből.
Templomainkban, iskoláinkban és lelkészlakunkhan
az ő helyét hetölthetik, amint azt be is töltik, más bivar
tott egyének. Ebben, mint a természet rendjében ér
vényre jutó örök isteni törvényben a gyülekezet minden
egyes tagja meg tud nyugodni; de a szivekben, melynek
megmunkálója volt, bár helyet találhatnak, miként talál
tak is utódai, azonban csak annyiban és addig, mig a
37 éven át hűségesen munkálkodott lelkipásztor emléke
érintetlen és csorbítatlan marad.
S ez az emlék — bár nehéz és vérzivataros időket
kellett átélnünk — ez a kegyeleten érzés — bár korunk
ról az az általános vélemény, hogy benne a jóérzés, hála,
kegyelet és eszmények után való törekvés halványuló
félben van — bennünk — mi tudjuk, most tudjuk —
mégis teljes fényében ragyog.
A visszaemlékezés eine komoly óráján bizonyságot
kívánunk tenni arról, hogy’ a távozó a mi körünkben
Kisztusnak szolgált és öt követte. A gyászhir hallatán
evangéliomi lelkületűnket ez nyugtatja meg, mert keb
lünk mélyén a meglxddogult számára életerőt jelentett
krisztusi szó cseng: „Aki nékem szolgál, engem kövessen
és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és, aki ne
kem szolgál, megbecsüli azt az Atya.“ (János evangélioma 12. Rész; 26. vers.)
Közös bánatunkban mindannyiunk közös vigasza:
„Megbecsüli Őt az Atya!“
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E szent hitben leljen vigaszt gyülekezetünk minden
egyes tagja, e felemelő tudat oszlassa a szerető-lelkíi jó
családapát, sirató család bánatát!“
Vajha minden magvető munka hasonló áldásos ara
tást ígérne!
Az Angyalföldi Luther Márton-Kör kulturdélutánja.

Az Angyalföldi Luther Márton-Kör, mely a deáktéri és
a fasori körök mintájára ez év január hó 18-án alakult
meg Angyalföldön Rimár Jenő vallástanár, ifj. Hegedűs
István elnök és Reschnik Jenő alelnök vezetése mellett,
már eddig is szép munkát fejtett ki az evangélikus ifjú
ság- összetartása és evangéliomi szellemben való nevelése
érdekében. A Kör március 15-én az Üteg-utcai iskolában
hazafias kulturdélutánt rendezett, melyen az ünnepi be
szédet dr. Szigethy Lajos tartotta. Azonkivül Reschnik
Jenő szavalt, a nemrég alakult vegyeskar énekszámát a
t.iz tagból álló ifj. zenekar pedig két kedves zeneszámot
adott elő. A szép ünepélyt Rimár vallástanár beszéde és
imája zárta be.
A deáktéri ev. templomban három orgonahangver
seny lesz, amelyeken Zalánfy Aladár zeneakadémiai ta
nár, a templom főorgonistája fogja bemutatni március
25-én d. u. féíhét órakor a Bach előtti mestereket. Je
gyek 50, 40, 30, 25, 20, 15 és 10 ezer koronás árakban a
deáktéri és fasori lelkészi hivatalokban kaphatók és a
Zeneakadémia főportásánál. A műsor megvétele azért is
ajánlatos, mert ez, a külföldi példák nyomán, zenetör.
léneli szempontból is érdekes és tanulságos ismertetése
ket és magyarázatokat közöl minden bemutatandó szám
ról. E magyarázatos műsor ára 5000 korona.
Zalánfy Aladár orgonahangversenyét, Zalánfy súlyo
sabb természetű betegsége miatt f. hó 31-re, keddre, dél
után y27 órára kellett elhalasztani.
A Luthertársaság 32X45 cm. nagyságú, 5 színben

nyomott konfirmációs -emilékLapokac hoz forgalomba, fa
mentek és münyomókartonon, külön magyar, német és
töt nyelven. Egy példány ára famentes kartonon 10 ezer,
műnyomó kartonon 15 ezer korona. A megrendelések a
Luthertársaság főtitkárához, D. Kovács Sándor egyet,
tanár úrhoz (V., Hold-u. 29.) intézendök.
Lelkészavatások. A szarvasi gyülekezet f. hó 8-án
töltötte be, választás utján, néh. Placskó bátyánk helyét.
Három jelölt (Krieger Mihály, Szelényi Gyula és Rohály
Márton) közt kellett választani. Nagy szótöbbséggel Sze
lényi Gyula, salgótarjáni lelkész lett megválasztva. A
sziráki gyülekezet f. hó 15-én Révész Alfréd, csővári lel
készt, Hit brich Ödön dr., a budapesti fasori főgimnázium
igazgatójának leendő vejét választotta meg lelkipászto
rának. Isten áldása kisérje az ev. uj szolgáinak műkö
dését.
A róm. kath. lelkészi kongrua százszázalékos valori
zálása. A róni. kath. érdekeket szolgáló egyik napilap

hirei közt húzódik meg szerényen a következő hirecske:
..A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a 'legutóbb be
terjesztett jövedelmi bevallások felülvizsgálása után ez év
január 1-től kezdődően a lelkészi és segódfeftkószi kongruát 100 százalékban valorizálta. Ebhez képest a lel
készeknek 80 métermázsa, a segédlelkészeknek 50 métermázsa, a kórházi és velük egyenlő elbírálás alá eső inté
zeti lelkészeknek 00 métermázsa 'búza értékig egészítik
ki a helyi forrásokból eredő éis e mértéket el nem érő
javadalmazást. A kiegészítésit havonkint postatakarék
pénztár utján az egyházmegyéi hivatalok folyósítják“.
Mikor kerül a sor az ev. lelkészek kongruájának valori
zálására? Avagy” ezeket azzal biztatják: ,,nemcsak ke
nyérből él az ember?!“
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j Hutter Zsigmond, a csöngei (Vasmegye) egyház
nak 40 éven át volt lelkésze február 15-én elhunyt. Még
a reformációkorabeli ároni házból származott, nagy mű
veltségű lelkész, akinek különösen egyháztörténeti tudása
közismert a dunántúli egyházkerületben. íróasztala fiókja
telve értékes egyháztörténeti feljegyzésekkel. Kár, hogy
fel nem dolgozta. Az egész gyülekezet részvételével Var
ga Gyula esperes temette el az Ur megfáradt szolgáját.
Március 15-ikét ez évben is hasonló melegséggel és
lelkesedéssel ünnepelte meg a Deák-téri dvang. polgári
lányiskola, mint eddig mindig, csak most mélyebb volt a
fájdalom a szivekben és szentebb a vágyódás az igazság'
és szabadság után. A magyar haza mostani tragédiája,
szenvedése és fájdalma- de egybeín a jobb jövőbe vetett
lút, a szabadulás elérkezéséhez és az igazság diadalához
való bizodailoon uralkodtak a lelkeken és csaltak forró
könnyeket a szemekbe az ünnepély aílatt. Ezt a magyar
fájdalmat s a visszaemlékezés nyomán ezt a bizakodást
és reményKedésit fejezték ki az egyes számok is.
A magyar Hiszekegygyei vezette be a.z énekkar az
ünnepély műsorát. Utána Lovas A. I. o. tanuló szavalta
el Petőfi Sándor Honfi dalát. Majd Walkió M., Somló E.,
Faludi G., Ávai L, Dianovszky A. és Szabó M. növen
dékek énekelték három szólamban Messze, messze Ősik
or szágban és Turulmadár szállj kezdetű irredenta dalo
kat. Ezután Kemény M. II. o. tanuló szavalta el Ábrányi
E. Magyar zászló c. költeményét. A következő szám az
önképzőkör versenyen első dicséretet nyert dolgozat fel
olvasása volt, melyet Schütz O. IV. o. tanuló készített ez
alkalomra. A dolgozatot szerző akadályoztatása miatt
Vase M. olvasta fel. Majd ismét az énekkar szerepelt
előadva a Nemzeti dalt szép betanu'ltsággal. Utána egy
melodráma következett. Farkas I. Vén cigányját adta
elő Domokos A. III. o. tanuló, zongorán kísérte Roh.de
M. IV. o. tanuló.
Végül az iskola igazgatója emlékezett meg március
15-ike jelentőségéről, különösen annak két nagy alakjá
ról Jókairól és Petőfiről, mint akik a március 15-ikét tu
laj dón képen megteremtették.
A himnusz eléne.kilésével aztán véget ért a szépen
megrendezett ünnepély, mely méltó kifejezője volt az
ifjúság és a tanári teistüilet hazaszeretetének.
Kk.
Eró's várunk nekünk az Isten. .. Milyen hatása van
ennek a zsolozsmának minden emberre! Hogy kiszáll a lé
lek minden arcra; úgy tetszik, mintha világosságot su
gároznának ki. A gyermekekből férfiak, a férfiakból hő
sök, a nőkből kmtanuk (martyr) lesznek. A lelkesedés
szent tüze gyújtogat. — „Erős várunk nékünk az Isten!“
— Benne van e dalban minden, ami az embert a föld
salából felemeli, a dicsvágy, a hazaszeretet, a testvérvonzalom, az önfeláldozás, a jellemerő, egész fel az isten
inadásig. Kihívás a haragos bálványok ellen, akár a
földön laknak, akár a túlvilágon. (Jókai: A lőcsei fehér
asszony-Lód.)
Áthelyezés. Budapest székesfőváros tanácsa Pálmai
Kálmán'kőbányai, Liget-utcai polgári fiúiskolái igazga
tót, b. e. Kaisay Sándor püspökünk unokáját és a győri
espereslelkész testvéröccsét hasonló minőségben a Fehér
vári-úti polgári leányiskolához helyezte át. őszintén ör
vendünk el kiváló tanférfink emelkedésén, ki Sajó Sán
dór barátjával, az ismertnevü költővel és főigazgatóval
Kőbánya intelligenciájának az éltető lelke volt. De távo
zását méltán fájlalja ottani ev. egyházközségünk, amely
nek istentiszteletein és vallásos estélyein évek óta ő vé
gezte nagy szakavatottsággal és lelkes ev. érzülettel igen
csekély tiszteleitetdijért az orgonái szolgálatot. Itt nagy
űrt hagy .maga után. Mint szavaló és előadó is elsőrangú
tehetségnek bizonyult. Isten áldása kisérje további műkö
dését.
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Lelkészbeiktatás Mendén. A mendei ev. egyház f. hó
8-án nagy szeretettel és díszes keretok között iktatta be
hivatalába első Lelkipásztorát, a szerbek által kiüzett
Droba Mártont. A «lélekemelő, impozáns, szép ünnepélyen
jelen volt Lehotzky Antall dr., egyházmegyei felügyelő,
Csaba Gyula péterii, SchuKz Aladár maglódi, Bartos Pál
szarvasi lelkész. Fabók Ferenc pilisi s. lelkész, Halmi Já
nos dr. gyömrői ref. lelkész, Meskó Rudolf, a gyömröi já
rás főszolgabirája, Bujkovszkv Gusztáv, Somogy vár
megye «aljegyzője, Monde község képviselőtestülete,
»
mendei rom. kát. sskoáasiék és tantestület, a gyömrői ref.
és a gyömrői ev. egyház presbitériuma, a szarvasi ev. egy
ház képviseletében Kaskó Kálmán. Omaszta Béla, Lénáról
József egyháztagok. Az oltári istentiszteletet Bartos Pál
lelkész, a beiktatást Bódy Pál esperes klasszikus beik
tató beszéddel végezte, mely után a lelkész letet;e az es
küt, majd megtartotta nagyhatású beköszöntő beszédét.
Szem nein maradt szárazon, mikor Csaba Gyula, az <anyisitotit egyház eddigi lelkésze Monde két szülöttjének, Bar
tos Pál szarvasi lelkésznek és Fabók Ferenc pilisi segédlelkésznek kíséretében az oltár elé lépett és megtartotta
búcsúbeszédét. Az istentisztelet után Lehotzky Antal dr.
az egyházmegye, Halmi János dr. egyet. m. tanár a gyömrőd ref. egyház lelkésze a gyömrői ref. egyház, Kozma
István plébános a mendei rom. kath. egyház, Bartos Pái
lelkész a szarvasi ev. egyház, Ku>zenda József egyházfelügyelő a gyömrői ev. leányegyház, Szendrő Kndre dr.
a szórványok, Petrányi Károly közs. főjegyző Monde
község képviselőtestülete, Reichel Lajos tanító a gyüleke
zet, Fabók Erzsébet I. oszt. tanuló az iskoiásgyciimikek
nevében üdvözölte a hivatalába «beiktatott lelkészt.
Amrózfalva tót anyanyelvű, hazafias gondolkozást
szívben és lélekben magyar érzelmű lakossága ezen évben
is kegyelettel ünnepelte meg március idusát. Március
14-én este 40 terítékű közvacsora volt, amelyen Kárász
Mihály — az egyházközség tb. felügyelője — tartott
magvas, tartalmas, hazafias beszédet, Önmaga is lelke
sedve lelkesítette a jelenlevőket, hogy továbbra is ezen
két eszmény szolgálatában álljanak, tartsanak ki, ma
radjanak meg: haza és egyház. A szép beszéd általános
helyesléssel találkozott és köztetszést váltott ki a hall
gatóknál. Március 15-én pedig kettős istentisztelet volt
megtartva s a helyi lelkész úgy tót, mint pedig magyar
nyelven méltatta a nagy nap jelentőségét s kifejtette,
hogy’ az őszintén vallásos egyén hazáját is igazán sze
reti s viszont hazáját csak az szereti igazán, aki egyben
egyházához is hü mindhalálig. Délután 3 órai kezdettel
a helybeli állami el. népiskola tanítósága és növendékei
serege adózott a nagy nap emlékének. Közben a férfidalkar szebbnél-szebh énekdarabokat adott elő Kusztos
Sándor karnagy vezetése alatt. Az iskolai ünnepély vé
geztével a „Levente“ egyesület ifjú tagjai tették le a
nagy számban megjelent közönség előtt a fogadalmat. A
Levente egyesület tagjaihoz a helyi lelkész intézett buz
dító beszédet, többek között ezeket mondotta: „Vajha
e mai ifjú nemzedék, falvak és városok fiatalsága, képes
volna felemelkedni magasztos elhivatása magaslatára;
vajha ezen nemes elhivatásának érzetében és tudatában
bátor és biztos léptekkel elszántan, minden eshetőségre
készen és fekészülten haladna a helyes utón a magyar
hazával szemben fennálló kötelességeinek nemcsak a tel
jes és tökéletes megismerésére, hanem egyben azoknak
lelkiismeretes és becsületes teljesítésére; vajha lerázná
magáról mindazt, ami a mai kor hitetlen emberét annyira
jellemzi: széthúzás, torzsalkodás, egyenetlenség, pártoskodás, gyűlölet, haszonlesés, önérdek; vajha e mai ifjú
ság felvértezné magát őseinket annyira jellemző túlbuz
góságnak acélsisakjával, az önfeláldozástól sem meg nem
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rettentő hazaszeretetnek pajzsával, akkor csakugyan
lenne még ünnep egyszer szerte széles Nagymagyarországon! Az ifjúság a virágos kert legszebb ékessége, leg
ékesebb disze, de csak azon esetben, ha helyes irányban
van nevelve; ellenkező esetben a letaposott virágok he
lyén csak a dudva, a bozót, a gaz üti fel tanyáját.“ —
30 ifjú ajak reliegte a lelkész szavai után a fogadalmat
szinte átszelleuiülten, mindenki átérezte, méltányolta és
felfogta ezen aktus fontosságát, ezen cselekmény ko
molyságát. A jóságos Isten kisérje áldásával ezen ifjak
minden egyes lépteit, bogy fogadalmukhoz híven köte
lességüknek mindenütt, mindenkoron és mindenben ele
get téve, testben erösbödve, lelki ismeretekl»en gyara
podva, a többi magyar testvérekkel karöltve megállják
helyüket a világ különféle népeivel saját létükért folytttott folytonos állandó küzdelmük porondján.
A kelenföldi ev. egyházközség területén a böjti idő
szakban a következő heüyeken lösznek istentiszteletek és
ünnepélyek. Márc. 15-én: Az I., Horthhy Miklós-ut 27. st.
iskolában d. e. 11 óraki>r wiotitwztdeu, d. u. 5 órakoT «a
Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület Jókai ünnepélye Bu
dafokon. d. e. 9 órakor istentisztelet: TürflkbáliiUon d. e.
11 órakor istentisztelet. Márc. 22-én: Az 1., Hortihy Mik
lós ut 27. sz. iskolában d. e. 11 órakor istentisztelet, d. u.
4 órakor mesedélután a gyermekek résszéni Budafokon d. e
9 órakor unentisztelet. Márc. 29-én: Az I„ Horty Miklós
ul i kdtoláhan d. e. 11 órakor istentisztelet, d. u. 5 órakor
a Kelenföldi Evangélikus Leányegyesület vallásos es
télye, Budafokon d. el 9 órakor istentisztelet. KelenvöLgyben d. u. 3 órakor istontisztelet. Minden szerdán d. u. tí
ólakor a Hengermalom-úti iskolában, minden csütörtökön
d. u. 5 órakor az 1., Horthy Miklós-ut 27. sz. iskolában
hihrliaóra.
A Prot. Orsz. Arvaház céljaira egybegyült 1924. évi
karácsonyi adományok jegyzéke a „jószivü“ Aádosy
Imre orsz. főkapitány és Mehnert Ernőné, mint „elnök“
aláírásával előbbinek ismert áklozatkészségéből nyomta
tásban is megjelent, amelyből kitűnik, hogy a 114 arra
gyermek részére a tüzelőanyagon éw 'természetbeni tekin
télyes értékű adományokon kívül mindössze 88.429.000
kor. gyűlt össze és pedig Dániel Eniöné br. gyüjtőivén
2.222.000. Teleky Tiborén 1.050.000. Azary Áknsnéén
2,047.500, Beretvás Sándornéén 1,393.000, C'serna Oszkárnéén 1,200.000, Gregersen Lujzáén 700.000, Horváth Sándornéén 450.000, Horváth Jánosén 50.000, Koi'ács Sándornéén 11.123.000. Krones Ferencméén 440.000. Lajtha
Pálén 800.000, Lang Gizelláén 425.000, Lingel Károlyén
7.030.000. Mehncrthnéén 9,405.000, B. Papnéén 800 ezer.
Petri Pálnéén 715.000, Spielmann Ádfimnéén 410.500, Thir•
nng Gusztávméén 570.000 és Brocskó L. igazgatóén
47.538.000 kor. Isten, a gyűjtők, az adakozók és az. árvaház lelke: az igazgató iránti hálás elismeréssel közöljük
az adatokat, de egyúttal azzal a fájdalmas érzéssel, hogy
sok tehetős hívünket és egyházközségünket evang. és
ref. részről egyaránt nem látjuk a gyűjtök és az adako
zók tisztes sorában. Kormányzónk kath. neje ő főm. p. o.
egymaga 5 milliót gyűjtött. Az egyházközségek részéről
csak a ref. Pápa, a evang. oldalról a mindenkor és min
denütt áldozatos Hidas « a hűséges Ujcsanálos, Szek*zárd, Boba és Répczelaik szerepel. Hol maradt Csalwi,
Pilis, Győr, Orosháza. Tótkomlós. Sopron és Nyíregy
háza? Szarvasnak magának van árvaháza. Nem jól van ez
igv! Hisz egyházunknak Krisztus evangéliuma értelmé
ben a hit és szeretet, az Isten- és emberszeretet egyházá
nak kell lenniel, mert elleneseiben nem a Krisztustól és
Krisztusból való. És azután a nagy ref. egyházakat is saj
nosán nélkülöztük a gyűjtők és «adakozók »urában. Pedig az orsz. prot. árvaház áldozatos szeretetéletük e gyik
legszebb és legáldozatosabb virága, gyümölcs^ és bizony
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sága. De különben is meghajtjuk a hálás elismerés zászlaát az intézet igazgatója, Brocskó Lajos előtt, ki egyet
lenegy alkalmat sem iszalaszt. el, mihelyt édes gyermekékének, az árvaháznak szellemi, anyagi és erkölcsi fejlesz
téséről van szó. így jeHenleg is egy művészi .színvonalú
kutourestély rendezésén fáradozik árvaháza javára, a
melyre mindnyájunknak el kell mennünk. És meg is lát
szik Isten áldása az ő müvén! Gsak tovább is, a jövőben
előre és fölfelé! Minden fillér meghozza a maga áldását
a mi árváinkon! Úgy legyen!
A makói ev. nőegylet márc. hó 7-én a Korona-szál
loda nagytermében, úgy erkölcsiekben, mint anyagiakban,
szépen sikerült .szeretet-vendégséget rendezett. Az egy
házi és társadalmi előkelőségek élén megjelent Purgly
Emil főispán, egyházmegyei felügyelő is. Megnyitó beszé
det dr. Nikelszky Jenő pollgármesteir mondott. Énekeltek
Gera Bözsike, Bolemann G. és Hefebranth Józsefeié. Sza
valt Bauer T. Záróbeszédet Draskóczy Ede lelkész mon
dott. A jövedelmet Nőegylet jótékonysági akciójára for
dítja.
A soproni evang. népiskola igazgatójának és két ta.
nitójának kitüntetése és búcsúztatása. Igazgatóválasztás.
A soproni evang. egyházközség oiégiskolájárnak a folyó
tanévben fontos változások történtek. A 20 tagból álló
tanítótestületnek három érdemes tagja: Laschober Gusz
táv igazgató, Tihirring Sámuel h. igazgató és Ritter Já
nos tanító 42, 50, illetve 41 évi szolgálat után a múlt
óv végén nyugalomba vonultak, mire az egyházközség
presbitériuma az iskolabizottság javaslatára dec. hó
15-én tartott ülésén elgyhangulag Graf Samu tanítót vá
lasztotta meg igazgatójává, Krug Lajos tanítót pedig tb.
igazgatóvá. A nyugalomba vonult tanítók ünnepélyes bú
csúztatása a március hó 1-én tartott konventi ülésen tör
tént. Dr. Zergényi Jenő fökormánytanácsos, egyhk. fel
ügyelő és Ziermann Lajos lelkész szivböl jövő és szivhez
szóló szép szavakat intéztek a búcsúzó tanférfiákhoz. Lasehoiber Gusztáv igazgatónak a vallás és közoktatásügyi
miniszter ur elismerését és köszönetét fejezte ki. Az er
ről szóló okiratot az elnökség a konventi ülésen felol
vasta és átadta a kitiünteitteknek. Feftolvaistattak továbbá
Kapi Béla püspöknek és Seholcz Ödön espresnek a tá
vozó tanférfiakhoz intézett szép, meleghangú levelei. Ezek
után Graf Samu igazgatót és Krug Lajos tb. igazgatót
üdvözölte az elnökség szép, meleg szavak kíséretében,
kik a megtiszteltetéstől meghatotta«, mondottak köszöne*tet. — Március 5-én a tantestület a. távozó kartársak tisz
teletére az Evang. Olvasó- és Ifjúsági EgyesüJjetbn szükebb körben kedélyes bucsuestélyt rendezett, amelyen dr.
Zergényi Jenő felügyelő, Ziermann Lajos, Pöttischacher
István és Hanzmann Károly leikészek, Palásti Kálmán
tanfelügyelő, Bündl Károly és Schlegl Károly segédtanfelügyelők, valamint a tanítótestület tagjai tel
jes számban megjelentek és amelyen sok szép
felköszöntő hangzott el. — Az iskola uj igazga
tója, Graf Samu, ki már .évek óta elnöke a Felső
soproni evang. egyházán, tanító egyesületnek és tb. őre a
soproni múzeumnak, 25 év óta működik a tanítói pályán,
mely időből 5 évet Koloszvárt és 20 évet Sopronban töl
tött. Krug Lajos tb. igazgató már 38 éve szolgálja nép
oktatásügyünket és elnöke a dunántúli evang. egyházke
rületi tanítóegyesületnek, valamint az országos evang. ta
nitóegyesületnek.
A szegedi Egyetemi Luther Szövetség március 15-én
délután 5 órakor az ev. templomban hazafias emlékünne
pélyt tartott. Közének után Tátrai Károly h. lelkész
imádkozott. A Talpra magyart ifjú Paraszkay Gyula, a
Szövetség elnöke mondotta el, mig az ünnepi megemlékeízést Zéman Zoltán tartotta. Farkas József orvostanhall
gató, a Szefhe zenekar vezetője Charles Dankle: Op. 77.
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c. müvét hegedülte Országit József tanító orgonakiséreté
vel. Dr. Weiss Tivadar Kozma Andor: A cartihagói ha
rangok c. versét szavalta .el nagy hatással A zárszót ifj.
Paraszkay Gyula elnök mondotta, amelyben összehasonlí
totta 48 március idusát az 1919-es március kommunizmu
sával, amely aláásta a nemzeti érzést. Az ifjúságot nem
lehet többé félrevezetni, erősen szorítja kezében a hazafiság lobogóját. A Himnusz akkordjai zárták be a nagylátcgatoittságu ünnepélyt. A szegedi evangélikus egyetemi
hallgatóik teussankint élni, mozogni kezdenek. Ezentúl min
den szombat este bibliamagyarázatokat hallgatnak a lelkészi hivatalban, igv egyeztetvén ki a tudományt a hitteL
Jókai ünnepély a soproni evang. népiskolában. Már
cius 1-én a tanítótestület sikerült Jókai-ünnepélyt ren
dezett az iskola vizsgatermében, amelyen a tanulóifjúsá
gon kivül a lelkész! kar és a szülők is szép számban meg
jelentek. Graf Samu igazgató magyar, Neubauer János
tanító német nyelven méltatta Jókai érdemeit, a tanulóifjúság közül többen szavaltak. Közben az ifjúsági ének
kar AltdörfeT Viktor zeneművész vezetése alatt- elénekelte
a Magyar Hiszekegyet, a Szózatot és a Himnuezt.
A Deáktéri Luther Márton Kör kulturestéi. A deáktéri ifjúság március 14-én rendezte második böjti kulturestjét, melyen Hudák Malvinka szavalt, Galamb Gizi zon
goraszámot adott elő, majd dr. Hittrich Ödön főigazgató
tartott tartalmas és szép előadást „Széttépett Magyarország“ cimmel. Az estét dr. Böhm Dezső elnök zárta be.
A harmadik kulturest március 21-én a tavasz jegyében
zajlott le. Az estet, melynek minden száma az ébredő
tavaszt dicsőítette, Lorsch Lajos ifj. elnök nyitotta meg,
ki ezen alkalomra irt „Tavaszi dal“ cimü költeményét
szavalta el, utána Kónyi Jolánka Bach: „Frühlingserwachung“-ját adta elő zongorán, majd Ormos Imre
adott elő két kedves Vargha-költeményt. Ezután dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyetemi tanár tartotta meg tanulsá
gos, érdekes és hatásos vetitett-képes előadását „Tavasz
ébredése“ cimmel. A nagynevű előadót a deáktéri dísz
termet zsúfolásig megtöltő közönség lelkesen megtap
solta. A műsor utolsó száma Nádosy-Reinhardt István
operaénekes, a Kör tiszteletbeli tagjának hatásos ének
száma volt, ki Schubert „Tavaszi dal“ és Leoncavallo
„A tavasz ébredése“ c. dalát adta elő nagy sikerrel. Az
énekszámot dr. Böhm Dezső elnök kisérte, kinek zárószavai fejezték be a szép és nivós estét. Legközelebbi
est március 28-án lesz, melyen Győry Loránd ny. minisz
ter tart előadást „Mi magyarok és a kereskedelem“ cim
mel. Jöjjünk el mennél számosabban. Belépődíj nincs.
A Békéscsabai Ev. Nőegylet f. hó 22-én szegényei
javára nagyszabású vallásos estélyt rendezett a Rudolf
főgimnázium tágas tornacsarnokában. A műsort az Ipa
ros Dalegylet éneke nyitotta meg és zárta be. Dr. Kozma
művészi cimbalomjátéka igazolta, hogy ez a hangszer is
alkalmas művészi célok szolgálatára és a zsenialitás bi
zonyítására. Klasszikusokat szólaltatott meg ezen a spe
ciális magyar hangszeren a ritka zenei tehetségű orvos.
Erdélyi P. művészi éneke, Berbucz M. mély érzéssel éne
kelt irredenta dalai, Kertész V. fenomenális szavalata
volt az a keret, melynek középpontjába a rendezőség
Kirchknopf Gusztáv dr. egyházkerületi lelkész beszédét
állította. A beszéd témája: a legégetőbb magyar kérdés
volt, amelyet a nők vigyenek a férfivilág sorai közé. A
kérdés pedig az volt: Hogy jutunk a megfeszített és fel
támadott Krisztushoz a mi magyar szivünkkel. Szűnni
nem akaró lelkes tüntetéssel köszönte meg a túlzsúfolt
tornacsarnokban megjelent, más vallásuakkal is erősen
tarkított tömeg az előadó gondolatait, aki délelőtt is pré
dikált a teljesen megtelt templomban. A Nőegylet légkö
zelebbi estélye virágvasárnapján lesz, amikor Szelényi
Ödön dr. lesz az előadó.

192.S

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

A Luther-Társaság március 15-én délután Csorváson
vallásos ünnepélyt rendezett. Kovács Andor alelnök is
mertette a Luther-Társaság alapítását, célját s mai hely
zetét. Szavalatok, énekszámok gyönyörködtették a nagy
számú hallgat óságot. Az ünnepélynek szép anyagi sikere
is voltA Veres Pálné ev. leánynevelőintézet március lő.
ünnepélye méltán sorakozott a legjobb fővárosi ünnepé
lyekhez. Az énekkar „Hiszekegy“-jc és Kimor L. ..Bajsza
Ébresztődének sikeres szavalata után Böhm I). igazgató
múltúnk nagy tanulságaira és sivár jelenünk tapasztala
taira utaló hatalmas beszédet tartott. Liszt „Petőfi szel
eméhez*' c. darabját adta elő nagy kéeaséggel: lVg J. Be
mutatták Payr S. színmüvének énekes részletét Szabó P.,
Parall J., Nót«| E., lgiszló J. és Holló« S. Mig Komjáthy
».székely énekét“ Forgon E. növendék énekelte el bensöséggel. Farkas J. „Vén cigány"-át Humann J. szavalta
el. Egressy „Klapka.indulóját“ az intézeti énekkar adta
elő igen nagy elismeréssel. A zongorakiséretet Elischer
M. és Füzessérv M. növendékek látták el kifogástalanul.
— A jelenvolt szülök és szépszámú közönség a tanári
kar és főleg az igazgató iránti hálás elismeréssel hagyta
el a lélekemelő szép ünnepélyt.
Amit szóvá kell tenni. A budapesti Lutherotthonnak
immár 4 év óta bennlakó növendéke, Horváth Zoltán or
vosnövendék két tanú jelenlétélten a deáktéri lelkészi hi
vatalban bejelentette az ág. h. ev. egyházból való ki- és
a róm. kát. egyházba való visszatérését. Elhatározását
azzal indokolta, hogy apja valamikor rk. szerzetestanár
volt és csak azért lett törvényszerinti, de valójában még
ma is róm. kát. vallásu ember, hogy szive választottját
nőül vehesse. Horváth Zoltán ezek után még ma is la
kója a Lutherotthonnak. Miután nincs is szándékában azt
elhagyni, kérjük nevezettnek a Lutherotthonból való
azonnali eltávolítását!
Az áldott és áldó munkásságu Gusztáv Adolf Egye
sület f. évi nagygyűlését szeptember hó 20—22. napjain
Giessen egyetemi városban tartja. Gyámintézetünk bizo
nyára képviselteti magát e gyűlésen is. — Esztországl>an
a rigai templomrablást a revali dómrablás követte. Csak
hogy mig előbbit az állam a katolikusok javára foglalta
le. addig utóbbit, az eszt-német evangélikusok legrégibb
templomát, püspökük. Kukk ösztönzésére egyházi javai
val fekvőségeivel és tőkéivel együtt a maga javára fog
laltatta le. Egyedülálló eset ez a kér. egyház történeté
ben, amelyhez csak az erdélyi szászok viselkedése soroz
ható a kolozsvári magyar evang. egyházzal szemben.
Kukk püspök nagy kegyesen megengedte, hogy a lefog
lalt templomiján a németek is istentiszteletet tarthassa
nak. — A prot. Poroszországban a centrumpártiak (a
mi néppártunk volt a kópiája!) ideig-óráig csak az Istent,
hazát tagadó szociáldemokratákkal szövetkezve győzhet
tek a választásokon. Szóval az elvi meggyőződést el
hagyva, a pártok megegyezése, az érdekek s a „do ut
des'- politikájának a terére léptek. Pedig Spurgeon sze
rint a vallást nem kell összekeverni a politikával s utób
biban is a karakteré a döntő szó. Amint Sebestyénünk
szerint is a vallás a politikától elválaszthatatlan, holott
az attól való teljes mentesség vitte Jézust a keresztfára.
— Buchwald lelkész, az ismertnevti Luthertudós az ev.
családra való különös figyelemmel, a latin nyelvüe lcet, jó
német fordításban kiadta Luther leveleit, amelyeket
1007—1546 között irt. Szinte Luther önéletrajzának mond
hatók, amelyekből erőteljes, mély reformátori szellemben
szólt hozzánk. Azok olvasása lélekre és szellemre egy
aránt pihenő órák, valóságos acél- és napfürdők. Régeb
ben Hase, a nagy jénai egyháziörténetiró fia adott ki
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ilyen német Luther-leveleket. Ugyancsak Buchwald
„Neues zur Charakteristik Luthers“ c. alatt Luther-igéket
gyűjtött össze az ő beszédeiből és előadásaiból a követ
kező ebnek alatt csoportosítva: 1. Magabizonyságok, 2.
Az Istenhez vezető ut, 3. Isten megtalálása, 4. Isten és
én, 5. Az Istenijén való élet, 0. Az egyház, 7. A pápaság,
S. Németország, !>. Egyveleg. Igazi nemes opálok, rövid
élet igazságok találó lutheri prófétai szellemben előadva,
amelyeket az életbe kellene átvinnünk. Mint Krisztus,
ugv Luther is mindig közelebb jut hozzánk: Végül Mosapp „Der Morgenstern von Wittenberg“ c. alatt újból
kiadta a reformátor hitvesének. Bóra Katalinnak élet
rajzát „tudományos alapon és népies alakban“ előadva.
Az első kiadás egy év alatt kelt el. Örömmel jelezzük e
kiváló újabb Luther-irodalmat. — Murlot göttingái egye
temi theol. tanár. Hasé, Nippold és Seeherg mellett a
kát. egyháztörténet kiváló ismerője a f. téli félévben „a
kát. egyház történetéről a vatikáni zsinat óta“ tart elő
adást. Dresdáhan pedig április havában akadémiai hetet
tartanak, amelyen Alt professzor az ószöv. kutatás jelen
állásáról, Görgensohn az újabb valláspszichológiai kuta
lásról, Ix»ipoldt Jézus és a korabeli zsidóságról, Frenzel
a modem oktatás és nevelés problémáiról, Ihniels a jelen
kori szociálethikai problémákról és Söderblom érsek:
. Miért vagyok én lutheránus?“ c. alatt tart előadást. Je
lenlegi magyar protestáns egyházi és irodalmi viszoiivalókra és állapotainkra való különös figyelemmel ilyen
előadásokat kérünk és vánmk mi is minél előbb az arra
•Betétesektől. — Griw-nak. a jezsuita Luther-tudóenak a német lutli. protestantizmusnak irányzaton lecaepülésében méltó társa akadt Krebs freiburgi tanárban, ki
a minap valóságos hadjáratot indított az evang. egyház
ellen. Nála „restauráció“, „újbóli egyesülés“ és „vissza
térés“ a hadjárat neve. Azt hangsúlyozza, hogy az angli
kán, az amerikai prot. és az orosz egyház hő vágya az
egyesülés: az egyház egysége és katolicitása, és Róma
kész is a tárgyalások felvételére. Természetes, ha a pá
paság szuverén egyházi főnökségét elismerik, mert itt
e z és korántsem a dogma a fődolog. Erre az iróniára e
német pápán dogmatikusunk szerint „a német protestan
tizmus képtelen“, mert ..nincs közös hite, áldozata és
sákrámentoma s nincs isteni tekintéllyel bíró püspöki há
lálnia“. Oh sancta simplicitas!!
A veszprémi egyházmegye belmissziói egyesületének
társelnökei. Szentbe Károtlv ny. távirda- és postafelügyelő
é> Hering János veszprémi lelkész, az egyházmegyétől
nyert megbízatásukhoz méltók akarván letud, közös meg
egyezéssel trrvbo vették, hogy az egyházmegye minden
gyülekezetébe kiszállnak, évenkmt legalább egyszer belmNsziói vaUá«o>s estek rendezése céljából. Azt remélik,
hogy Isten segítségével a gyülekezetben való megjele
nésük « igehirdetésük élénkobb hitéletet, egyház iránt
való ragaszkodást kelt, a helyi lelkészeik nehéz munkájá
hoz támogatást visz, másrészt pedig értéke« tapasztala
tokhoz, lelkiélményekhez juttatja őket, melyeket az
egyházmegyei bel missziói jelentések összeáll itá sónál ér
tékesíthetnek. Régebljon öskü, Sur, Zirc, Hanta, 8ikA
tor keriilf‘‘k -sorra: ujabbam pedig Veszprémben. Magyarszombathelyen, Homokbödögén, Kortan. Somlószöllősőa
rendelteik belmissziói vallásos estéket, a helyi lelkészek
útmutatása és helyi szereplők támogatása mellett. Kü
lönösen mély hatást keltettek mindenütt S®emthe Ká
roly tartalmas felolvasásai, melyeikben «saját hit- és lelkiéletének, megtérése történetének őwziinte feltárásával ha
gyott erős nyomokat a lelkekben. Az egyház,i elnök pedig
a mindennapi életből vett közvetlen eseményekkel, az
evang. ember leükiéletcre közelről rá világitó e azit. jel
lemző vonásokkal igyekezett a híveik figyelméé lekö-tni
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A fölsoroüt gyűlékezetekben mindenütt a legmelegebb
érdeklődés fogadta a betonisszió munkásait, akik több
helyütt gyönyörködhettek a gyülekezetek iszép éneklésé
ben, ügyes szereplők szavalataiban s máT eddigi tapasz
talataik is azt mutatják, hogy a meglátogatott gyülekeze
tek lelkészei s tanítói hivatásuk magaslatán állva, igaz
pásztorai nyájaiknak. Abból a lelkes érdeklődésből pe
dig, mellyel nrrdegyik gyülekezet fogadta szavukat,
ösztönzést nyertek arra. hogy kőrútjukat tovább folytas
sák, semmi más cél nem álJván szemünk előtt, mint Isten
országa terjedése és Isten dicsősége.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület választmá
nya március hó 22-én, d. e. 10 ómkor az e<v. főgimná
zium tanácskozó-termében ülést tartott. Tárgysorozata 1.
Á zsinati törvényjavaslat. 2. Az uj rendtartás. 3. A pro
testáns tankönyvek ügye. 4. A Luther-naptár felkarolása.
5. Az egyesület Jókai-ünmepsége. 6. Folyó ügyek. 7. Je
hűtések, indítványok. 8. A budapesti-aszódi kör tavaszi
közgyűlésének előkészítései volt.
3—5 éves két leánykáin mellé német, esetleg német
nyelvet biró kisasszonyt keresek. Ajánlatok Stéberl An
drás, Gyuía.

Szerkesztői üzenetek
Helyreigazítás. Ziermann János, lelkész ur, az Egvet.
Gyámintézet elnöke megkért arra, hogy a német Ínsége
sek felsegélyesitésére begyült. összegeiket nyugtázó közilé
sünk szerint a meszlényi ev. egyház 37.000 K-t adomá
nyozott. Az igazság az. hogy 566.700 K-t adományozott.
Ugyancsak kéri még annak kijelentését is, hogy Német
országba 55.576.767 magyar koronát, és 101 dollárt,
vagyis összesen 58,562.747 magyar koronát küldött a
gyámintézetnek.
T. Béla, Szeged. Hátraléka (1924-ről) 39 ezer. f. évről
1 aranykorona (17.000 K).
Rudnay Lajos. t1924-ben fizetett összesen 17.500 Rt.
Hátraléka tehát 21..500 K a műk évről. F. évi hátraléka
17.000 K.
Kálmán R. Orosháza. Lé cry szives Jézuis élete képso
rozatát haladéktalanul visszaküldeni.
H. K. Bpest. A Luther társaság világi elnöke által az
„Orsollyaszüzek“ érdekében (!) kiadott felhívása szövegét
megkaptam. Aki elolvasta nagyon csodálkozott. UgV tud
juk. hogy szóvá fogják tenni illetékes helyen, ahol bizo
nyára érdekes lelsz hallani az elnök ur védekezését és ma
gyarázatát. Teljesen igaza van! TIvet a Luther társaság
világi elnökének nem szabad aláírnia!. . .
K. olvasóm! A spiritiszták érdekében irt sorait, me
lyek választ képeznek arra, amit a Ref. Szemléből idéz
tünk egy olvasónk kívánságára, nem közöljük, mert min
ket nem érdekelnek azok után, amit mi mondottunk.
Mindenkinek. Miután szerkesztőségünk és kiadóhiva
talunk e jelen számmal megszűnt, kérjük annak szives
tudomásul vételét, hogy az általunk küldött cseklkilapokkal ezentúl csak a Luthelnszövetség támogatására, szánt
összegeket, méltóztassanak a m. kir. postára tenni. — Az
előfizetési összegek ezentúl Németh Károly lelkész ur cí
mére küldendők Lebenybe (Győr vm.). Amennyiben azon
ban előfizetési dijak már útban volnának a régi címre,
vagy amennyiben ilyenek még később is ide jutnának, mi
természetesen továbbitani fogjuk a Lutherszöveitség orszá
gos pénztárába. — Az Ev. Lapoknak szánt minden levél,
közlemény az uj kiadóhivatalhoz cimzendő. (Fenti címre.)

Március 22-ig előfizettek ( a m. kir. postatakarékpénz
tár utján): Sárkány Béla (kecskeméti előfizetőkkel)
2,516.000: Krones Ferencné. Bpest 50.000: Stráner Dezső,
Bpest 34.000; &r. Sárkány Alfréd, Bpest 68.000; Skrovlna
János, Bpest 80.000; Kiss Samu, Nagybarátfailu 68.000:
Hetvényi aiLjos, Sopron 34.000: Ev. Líceumi Ifjúsági Diákszövetség, Sopron 34.000; dr. Ambrózv Árpád, Szeged
68.000: Matern Ferenc, Solt 30.000; Sziimay László, Tállva
60.000: Nagy Gyula, Ujpebt 34.000; Paris Oszkár, Bpest
34.000: Kemény Gábor, Gyula. 85.000: Steiner Hugó,
Bpest 34.000: Te'lcsné Mannsfeld Nóra, Bpest 17.000:
Novak István. Miskolc 20.000: Ev. lelkész? hivatal. Egy
házaid engeleg 34.000; Szimonidesz Anna, Bpest 100.000:
Szlavik Janka, Bpest 35.000: Stirling Ferencné, Bpest
100.000; Recht Albert. Bpest. 75.000; Ev. lelkészi hivatal.
Dombóvár 34.000: Bárdos Lajosné. Bpest 50.000; Műnk
Dezső, Bala3sa.gyar.mat 70.000; Válva Miklósné, Bpest
100.000; Ev. tbeol. ifjúsági kör, Sopron 70.000; Pampurik
János, Gyöngyös 34.000 koronát. — (Postautalványon):
Horváth Mihály Békéscsaba 17.000: Leánygimnázium,
Nyíregyháza 136.000; Ráth Arnoldné, Bpest 20.000: Réthy
Mária, Szeged 70.000; Stéberl András, Gyula (hirdetésért)
40.700; Surányi Béla, Bpest (24—25-rel) 136.000: Mühltaller
Frigyes, Bpest 68.000: Etélvárv Lujza. Bpest 100.000: Kiss
István, ev. püspök, Sámsonháza. 136.000; Hutter Lajos,
Bpest 80.000: Nádosv Gergelyné, Bpest. 80.000; Petter
Viktor, Nagygyimót 34.000: Ev. Egyház, Tótkomlós
68.000; Leánynevelő intézet, Aszód 68.000; Lux Rezső,
Szeged 34.000: Kneffel Sándor, Szeged 68.000: Zaebők Fe
renc, Újszeged 34.000: Reitner Ágota, Bpest 17.000;
Grünwald István, Monor 34.000; Szabados Gáborné, Rá
kospalota 25.000: Barta Henrikné, Bpest 20.000; Berke
József, Bpest 17.000; Molnár Lujza, Bpest 18.000; Lehotzky Henriik, Pesterzsébet 17.000: Falva,y Jenő, Pest
erzsébet 17.000; Czebdr János, Pesterzsébet 17.000: Kiss
János, Pesterzsébet 17.000; Moravszky Endre. Dunavecse
68.000: Ruttkai Gizella, Bpest 17.000; Gärtner FetencBpest 17.000; Ev. Leányegylet. Bpest 63.000; Zimmermann Rózsi, Bpest 17.000: Arazim Viktoirné. Sarkad
50.000; Rózsa Irén, Bpest 78.000; Eisert Kornélia, Bpest
34.000; Hankó Erzsébet, Bpest 20.000; Luthár Ádám,
Prekmurje (S. H. S.) 150.000; FoTkusházv Gusztávné,
Bpest 17.000; Rausz Ágoston, Bpest 34.000: dr. Róth Jár
nos, Esztergom 34.000: Síkos Kálmán. Kispécz 17.000;
Gerencsér Zsigmond, Nemescsó 17.000: Lányi Péter Pál,
Bpest 100 000; özv. Kovácsy Sándomé 34.000; Zeohmeister
Jelnőné. Bpeist 34.000: Beliezay Mária. Bpest 34.000;
Mikus Juci, Bpest 17.000; Luiiher-Otthon igazgatósága
68.000; Platthy János. Bpest 34.000: Munkácsy János,
Bpest 80.000; Prém József. Kecskemét 34.000; dr. Áru
lóid Károlvné, Kecskemét 34.000; Irányi István, Kecske
mét 34.000: Rhuz Dezső. Kecskemét 34.000: özv. Kirohknopf Mátyásné, Bpest 17.000; Bethlen Gábor-Kör, Somogvcsurgó 17.000; Tóth Béla, Szeged 68.000; Ev. Leány
egylet, Szeged 17.000: Földváry Valéria, öthevény
10Ö.000; Szántó Margit, Bpe3t 34.000 korona.

Az utolsó szó
„ S e n k i n e k s e m m iv e l n e t a r t o z 
z a to k , c s a k e g y m á s n a k s z e re 
t e t t e l . “ (R ó m . 1 3 .8 .)
A z „ E v a n g é lik u s o k L a p ja “ á ta d á s a m e g k e z d ő 
d ö t t . — A m ir e e t e r j e d e l m e s h á r m a s s z á m o lv a s ó in k
k e z é h e z ju t, fe lb o n to tta m a z E v a n g é lik u s o k L a p já h o z
v a ló v is z o n y o m n a k u to ls ó s z á l á t is : b e je le n t e t t e m a
r e n d ő r h a t ó s á g n á l a s z e r k e s z t é s t ő l v a ló v is s z a v o n u lá s
s ó m a t é s a b u d a p e s t i k i a d ó h i v a t a l m e g s z ű n é s é t.
M o ttó :
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Verető helyen elbúcsúztam a barátoktól, tám oga
tóktól, jóakaróktól. Az utolsó helyen azokhoz kell v o 
lánom, akikkel szerkesztői inüködisem alatt szembe
kerültem, illetve azokhoz, akik szembefordultuk
velem.
Az a mottóul használt páll ige őszinteségre kö
telez!
őszintén pedig azt vallom be, hogy, hitem szerint,
a sajtónak feladata: prófétai szolgálat, líáallani a múlt
tapasztalataira, erről szemlélni az eletet és formálni
a jövendőt. Ez a szolgálat, tehát nem lehet szemet
hunyás, takargatás, hanem felfedés, céltüzés, kritikán
alapuló építés. Nem szépeket mondás, hanem szépetrkarás. A sajtó hivatása: nem csillogó mázat vonni a
korhadó épületre, virágtakarót teríteni a mocsárrá,
hanem ráeszmélteiül azokat, akikért « f« hete szó a
fehér papíron megjelenik, eszmei feladatokra, önző
célok elejtésére, a közös ügy tiszta szolgálatára, az
igazság diadalára. — Minél jobban van összeforrva
ez a hivatás olyan felelősséggel, melyért az Elet Ura
von majd számadásra, annál igazabb. hogy a sajtó az
az Isten országa területét forgató eke, melynek
szarvára, aki ráteszi kezét, hátra ne nézzen, hanem
»lőre. Ebben az előre menésben véltem megtalálni an
nak az én tartozásomnak korlátáit, melyek közé az
Egyházam iránti szoretetemet belekényszeritettem.
Tudtam, hogy az ev. sajtóról vallott nézetemet
sokan nem fogják osztani. De ainig ez a nemtetszés
nem tántorított el céljaimtól, addig készségesen javí
tottam az eszközöket ott és akkor, ahol ezek a célhozjutás ú tját rövidebbnek ígérték.
Sokszor természetesen a hús és a vér e téren nem
végzett teljes munkát. így jutottam olyan fordulatok
hoz. melyeket ma fájlalok. így kerültek toliam alá
clywn kifejezések, jelzők, szavak, melvek megírását
»na, sajnálom, és amelyeket szeretnék meg nem tőr
ténteknek tudni. így kerültem szembe olyanokkal,
akiket sem sérteni, sem bántani nem akartam és akik
akkor értettek félre, amikor semmi sem állott távolabb
tőlem, mint a sértő szándék.
Tudtam, hogy’ aki harcba száll, sebeket kap. A
sebeket vállaltom és az bánt, hogv nem kaptam anynyit, hogy' azok elviselése meggyőzhessen mindenkit
az én szándékaim tisztaságáról.
Azt is tudtam, hogy aki újságot ír, kiteszi magát
annak, hogy a sorok közé sok olyan iródhatik. azok
ból sok olyan lesz kiolvasva, ami nem volt benne, ami
nem lehetett benne azon szeretetnél fogva, melyet az
újság szolgál. Most persze bánt, hogy voltak és van
nak olyanok, akik feltételezik, hogy’ én a gyűlölettel
és személyeskedéssel akartam azt az újságot írni.
melynek sorai közé is csak feladataink fértek bele és
abból csak az egymás iránti kötelesség sugározha
tott ki.
Tudom, hogy’ nagyon nehéz a magát megbántottnak érzőt meggyőzni tévedéséről. De talán azt elhiszi
nékem mindenki, hogy az igv érzőket szeretném ki
engesztelni. mert .,a szeretet nem illeti gonosszal a
felebarátot.“
Tudom, hogy egyesek soraimat kiengesztelhetet1eneknek tartják. Ez az ő kritikájuk rólam. Azonban
azt higyjék el, hogy az én kritikám azon kiengesztelődésért látott napvilágot, mely összefogja egyházunk
ée annak igazsága érdekében a kritikusban élő erő
ket . . .
Tévedtem, mert tévedhettem a kiengesztelődést
kereső eszközökben, n módban, az útban, a formában.
Sajnálom, hogy azok. akik tévedéseimet felismerték,
a közös magasabb cél érdekében, engem meghagytak
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a tévedésekben és nem bizonyították velem szembeni
fölényüket, kiválóságukat, hogy’ azokat elismerjék és
kövessék az egyházunkért és a Krisztusért aggódók.
Fölötte sajnálom, hogy ha akad csak egy valaki
is az. ev. egyházban, akiknek ügyszeretet, lelkesedését
nen» szolgált un; aki úgy véli, hogy ártalmára voltam
annak a világosságnak, melyet az Evangélikusok Lap
jának kellett volna felgyújtania.
Nagyon kérem az
illetőt, bocsássa meg ezt az én gyarlóságomat, ha
másért, nőm is, úgy hát azért a mottóért, melyet e so
raim alá irtain, »le amelyek teljesítésében ő különbnek
érzi óh tudja magát . . .
Aki pedig még azt kérdi, hogy mindezek elmon«lására miért volt szükség»*m, annak mé*g elmondom a
következőket:
Epp»*n m ám us 18-án történt, hogy egv flu állí
tott b»* hozzám azzal a különös kérdéssel: helyesen
eseh-kszmn-e. ha fölmegyek barátomhoz, ciki engem
súlyosan megsértett én bocsánatot kérek töl»* azért,
hogv neki a sértegetésekre alkalmat adtam ?
Arra
a k»*r»l» semr<\ hogy ini készteti őt <*rr<* a ma szokatlan
lépésr»*. egy könyvet tolt «*lém, F. W. Foerntemek „Az.
»•let művészete“ cirnü könyvét, amelyből, kérésére, o
következő sorokat olvastam el:
..Egy fin hevesen összeszólalkozott egyik pajtá
séival és végre is egy hatalmas pofont kapott tőle.
Dühösen ment haza és ho.-szut esküdött másnapra.
Mikor azonban a szobájában ült és sötéten bámult a
^zoinszéilois háztetőkre, hirtelen ez. a gondolata tá 
madt: Mi volna, ha kibékülnénk és magamra venném
az. egész hibát? De mit szólnának elih«*z a többiek?
Kinevetnének »s gyávának mondanának. Csakhogy
nem gyávább dolog-e, ha nem juerem megtenni, amit
akarok, ha megijedek a nevetéstől? É* ime, m«*gindult
a nagylelkűség ismeretlen, sötét föbljére. ahol nein
tudhatta mi vár reá. A szív»* ogy dobogott, mint a felfedezőké! Fölszaladt .a lépcsőn a barátja lakásához, egy
nagyot nyelt és
ann ik legnagyobb meglepetésére —
így szólt: „Ugy-e csodálkozol, hogy eljöttem? Én is!
De nagyon sz»*rett»*ni volna bocsánatot kérni tőled,
amiért annyira fölingérelteleft, hogy megütöttél“. A
másik egészen megzavarodott. ..Hiszen én vagyok \
hibás,«— dadogta.
kérlek, n»* haragudjál“. Egy pil
lanatig csend volt a szobában, mialatt ők k«*tten za
vartan néztek eg}’másra, mintha siégyelnék magukat,
hogy a boxolásnái «'s a durvaságnál jobb utat talál
tak. Azután kezet f o g ta k ... oly ünnepélyesen, mint
akik valami nagy dolgot éltek á t . . . “
Ezt olvastam. A fiút szándéka véghezvitelére bá
torítottam. D«* megkértem arra. hogv jöjjön majd
\ issza »V» mondja el. hogy mi történt? —A fiú vissza
jö tt és boldogságtól sugárzó arccal csak annyit mon
dott: „Foerster története m egism étlődött. . . “ Kezet
szorítottam a fiúval és . . . leültem megírni „az utolsó
szót“.
Amikor végezetül megjegyzem, hogy egy fiú cse
lekedete által megértett 8 Zsoit. 3. és Máté ev. 21,Ifi.
veséért hálása vagyok az én Istenemnek, „utolsó sza
vaimat“ megküldöm egyen kint mindenkinek, akiről
tmlom, hogy szerkesztői munkáin rendjén bánátására
voltam. Aki elhallgatta előttem kifogásait, tekints*»
soraimat az ő nevére is megküldötteknek. Ezzel tar
tozom annak a l«*lkiismeretemnek, m«*ly arra ,.az
utolsó szó“-ra kötelez: ,.S»*nkinek semmivel n»* tartoz
zatok. csak egymásnak szeretettel“.
Budapest, 1925 március hó 22-ik napján.
Dr. Kirchknopf Gusztáv s. k..
ev. lelkész.
A kiadásért felelős: Dr. KIRCHKNOPF GUSZTÁV.
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Hornyánszky Viktor nyomdai műintézetében készült elsőrangú kivitelben, bé
kebeli minőségű famentes papiroson és terjedelme mintegy kétszerese az
előbbi kiadásnak. (424 oldal)
Két féle formátumban kerül forgalomba: 11.5x8 és 13*10 cm* A nagyobb alakú
kiadás szövegének minden oldalát színes nyomású keret díszíti!
A. Kis alak:

Szám a:
>1« lmFekete tétvászonkötés

56.000.— A. 4. Fehér vagy fekete
A. 2. Fekete egészvászoncsontutánzatu kötés,
kötés
...
- . 63.000.aranymetszés, tokban
196.000« —
Am3. Párnázott egészváA. 5. Legfinomabb párnázott
szonkötós, aranymetszés,
bőrkötés , aranymetszés
tokban .................. ...
... 14-0.000»—
... 224.000. tokban ............. ....
Száma :

B. (Nagyobb alak) szines kerhtnyomással):

B , 1. F e k e t e f é lv á s z o n k ö t é s ... 7 0 .0 0 0 .—
„ 2. F e k e t e e g é s z v á s z o n liö té s ... 7 7 .0 0 0 —
„ 3 . P á r n á z o tt c g é s z v á s z o n k ö t é s ,
aranymetszés tokban ... ... .... 168 OOO.—

Konfirmandusok
könyve
Irta :

Dr. Raffay Sándor
VII. bővített kiadás

Ára 8 0 0 0 .— korona.
Konfirmációi emléklap
Á ra

1600—. k o r o n a .

# F e h é r v a g y f e k e t e cson t*
u tá n z a ta kötés, aranymetszés
tokban
... .. ..
2 2 1 .0 0 0 .
5. L e g fin o m a b b p á r n á z o tt bőr*
k ö t é s , aranymetszés, tokban ... 2 5 3 .0 0 0 .

100 kép i
a Bibliából
magyarázó szöveggel

Leinweber szines képei után
finom szinnyomatokban
Kapható

Album alakban és dobozban
Sajtó a la tt!

Dunántúli
ev.
énekeskönyv
K a p h a tó :
Féivászonkötósben
... K 56000.—
Egészvászonkötésbau K 70000.—
Csontutánzati kötésben K 224000.*

M in d e z e k k a p h a t ó k :

Kókai Lajos k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n
BUDAPEST,
IV. k é r ., K a m e r m a y e r

K á r o ly -u tc a 3. s z .
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Szerkesztőség: LEBENY (Noson m.)
Kiadóhivatal: 6YÖR, ev. konvent-épület.
Kiadja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik hetenklnt egyszer vasárnap.

Alapította: Dp .

RAFFAY SÁNDOR

püapök.

Szerkesztésért felelős:
NÉM ETH KAROLY e s p c

H U S V É T.
„És hívják ne óét: csodálatosnak* így mondja
a próféta, aki által az Isten szólott hajdan az
atyáknak. És csodálatos az Isten egyszülött fiának
élete attól fogva, hogy Gábriel angyal Istentől
küldeték egy názáreti szüzhöz, akinek neve Mária,
egész addig, midőn az Atya dicsőségébe költözőt
az Olajfák hegyén felhő fogta el az apostolok
szemei elől. A Deus absconditus, az elrejtett Isten,
azt, ami a világ fundamentomának megvettetése
előtt volt, mint Deus creator, teremtő Isten, hosszú
előkészítés után, az időknek teljességében, meg
jelentette testben. Régi, de el nem felejtett ígéret
valósult meg csodálatosan, ahogyan senki sem
várta. Jézus Krisztus születése, élete, halála, taní
tása: csodálatos. Feltámadása, mennybemenetele:
csodálatos. Meglepetésszerüleg jön mindez a világba
s az emberiség ámulattal, megdöbbenéssel és
kíváncsisággal nézi, mígnem megtanul benne hinni.
Az apostol a névnek csodálatosságát igy foglalja
szavakba: „Láttuk az ő dicsőségét“ e világon,
amelyben minden elmúlik a múlandó világgal
együtt; „teljes vala kegyelemmel“ e világon, amely
ben minden ami v a n : a test kívánsága és a sze
mek kívánsága és az élet kérkedése; „teljes vala
igazsággal“ e világban, amely a gonoszságban
vesztegel.
Vannak, akik a Jézus Krisztusban megjelent
csodálatos dicsőséget is gépiessé teszik. Ezek sze
rint, mihelyt adva van Jézusnak csodálatos szüle
tése, minden egyéb csoda, amelyre Isten Fiának
személyével kapcsolatban bukkanunk, adva van.
Ha a születés csodáján csodálkoztunk, a többin,
már nem kell csodálkoznunk. Amint az Isten elin
dította Jézus életének csodálatos gépezetét, ez a
gépezet automatikusan végig járja útját. Mások azt
mondják, hogy mikor Jézus a pusztában legyőzte
a kisértő ördögöt s ezzel bizonyságát adta csodá
latos erkölcsi erejének, ebben a tényben a rendel
kezésére álló erővel már legyőzte a bűnnel együtt
a halált is, és mindent, ami a bűnnel együttjár.
Megint mások felfogása szerint mikor a János
keresztségével megkeresztelt Jézus felett megnyi
latkoztak az egek, s az isteni kegyelemnek erői
reásugároztak, ezek a szellemi energiák biztosítot
ták számára a végső győzelmet.
Mindezen elméletek szerint Jézus nevének

Előfizetési ár negyedévenkint:
20 e z e r k o ro n a .
Egyes szám ára: 3000 k o ro n a .
Hirdetési árak megegyezés szerint.
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csodálatos volta egy pontból sugárzik ki Jézusnak
életére. A megindított folyamat, miután akár leszár
mazási, akár erkölcsi, akár szellemi erők bekap
csolásával megindult, a továbbiakban benső szük
ségszerűséggel pereg le. Ezek az elméletek téve
sek. Amikor Ésaiás azt mondja: .És hívják nevét
csodálatosnak“, hozzáteszi: „A seregek Urának
buzgó szerelme mivelendi ezt“. Itt tehát nem a
leszármazásból eredő, nem erkölcsi, vagy szellemi
energiákból származó s azokból összetett életről
van szó, hanem olyan személyes életről, amellyel
Istent buzgó szeretet fűzi össze. Ez a szeretet pedig
nem egy tényben kimerülő, vagy egy pontra kon
centrált szeretet, hanem annak az életnek minden
fázisában egyformán buzgó és erős szeretet. Jézus
nem születésekor, nem a pusztai kísértésben, nem
a keresztségben győzte le a halált. Ő a halált József
kertjében, a sziklába vágott sírban győzte le. A
halált legyőzte a világ bűneiért meghalt Jézus. Aki
mindentől megüresitette magát, s olyannak talál
tatott mint ember (kivéve a bűnt) még a halálban is.
r •- És Jézusnak áldozati halálából sem adódik
az ő dicsőséges feltámadása. A seregek Urának
buzgó szerelme mivelte ezt a csodát is. Ez a sze
relem erősebb volt mint a halál s a Jézus feltá
madásának ereje Isten szeretetének ereje. Egyedül
Isten magasztaltatott fel azon a napon, amikor az
egyszülött Fiú Atyjának bizonyította meg magát
a keresztfáról levett és sirba zárt liolttetem felett
is és megdicsőitette magát a Fiúban, jézus feltá
madása csodálatos, mint a teremtő Istennek kegyelmi
ténye, amely váratlanul érte és megdöbbentette
Jézus ellenségeit és tanítványait egyaránt. Jézus
életét a végső diadal magaslatairól visszamenőleg
rekonstruálni lehet, igen tetszetős és talán azt az
életet egy nagy remekművé szerkesztő vállalkozás,
de nem lesz igaz, mert az ő neve: csodálatos. És
ami csodálatos, az előtt az emberi elmének nem
a kategorikus imperatívuszok fegyverzetében kell
megjelennie, hanem csodálattal, döbbenettel, áhí
tattal és hittet. Amikor a húsvéti harmatos reggelen
a nyitott sir szájánál az angyal azt mondja: „Föl
támadott!“, senki ember fia nem mondhatja rá:
Ezt vártam 1 „Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi
Szemeink előtt!“
„És hívják nevét: csodálatosnak.“
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részt. Ezekről külön névjegyzéket kellene készíteni.
Akadnak köztük szegények, gazdagok; műveltek,
műveletlenek; férfiak és nők; ifjak és öregek. A
gyülekezetnek kötelessége ezeket is számon tar
tani s megnyerésükért a legkülönbözőbb* utonmódon fáradozni.
Az evangelizáció munkájának az egyes gyüle
kezetekben való megszervezését és módszerét te
kintve a következők figyelembe vételét ajánljuk :

A lelkek megmentésének leghatalmasabb esz
köze a Jézus Krisztus evangélioma, amely által
működik Istennek megváltó kegyelme. Az evangelizáció célja az, hogy az evangéliom erejét a
lelkek erejévé tegye. A cél elérését szolgálja az
evangéliom hirdetése. Közelebbről így részletez
hetjük az evangelizáció céljait:
1. Az erők konzerválása.
2. Az ifjúság oktatása (katekizáció).
3. A kegyes élet kifejlesztése.
4. Az egyházi gyűlések iránt az érdeklődés
felébresztése.
5. Hangsúlyozása annak, hogy az élet sáfárság.
6. Az evangelizáló munkában való szemé
lyes részvétel sürgetése.
Az evangelizáció munkáját illetőleg a követ
kező irányelveket állítjuk fel:
a) Használjuk fel a Husvét és Pünkösd
közötti időt.
b) A lelkész ennek az időszaknak elején
prédikációban mutasson rá gyülekezete előtt arra
a felelősségre, amellyel felebarátaik iránt tartoznak
s minden prédikációjában utaljon az evangelizációra.
c) Az evangelizáció célját és munkáját ismer
tetni kell a gyülekezetnek minden szervezete, külö
nösen presbitériuma, Luther-Szövetsége, nőegylete,
ifjúsági egyesülete és belmissziói bizottsága előtt.
d) Ezen szervezetek tagjainak megbízást kell
adni arra, hogy név szerint megnevezetteket hív
janak meg a gyülekezeti istentiszteletre, ahol Isten
igéje hirdettetik.
e) Különös figyelmet érdemelnek a gyüle
kezetnek azon tagjai, akik az istentiszteleteken vagy
egyáltalán nem, vagy csak igen ritkán vesznek

1. Vezetők: A lelkész a gyülekezet evangé
listájának tekintendő.
2. A presbitérium (gyülekezeti belmissziói
bizottság) tartson ebben a tárgyban összejövetelt,
amelyen a lelkész elnöklete alatt a Husvéttól
Pünkösdig terjedő időszakra vonatkozólag össze
állítja az evangelizáció munkaprogrammját szem
előtt tartva azt, hogy a munkának fel kell ölelnie
a gyülekezet valamennyi tagját kivétel nélkül (pl.
a szolgálatban vagy katonaságnál távollevő gyüle
kezeti tagokat is).
3. A népiskolai és ismétlőiskolai tanulókat
bele kell venni az evangelizációnak aktiv munká
jába, olyanformán, hogy megbízatásokat adunk
nékik s egyúttal számon kérjük, hogy tettek-e,
adtak-e már valamit Krisztus egyházáért (lapki
hordás, stb.). Különösen ismertetni kell velük egy
házunk intézményeit (Gyámintézet, Külmissziói
Egyesület stb.)
4. A Luther-Szövetség, az Olvasókör, a Nő
egylet s az Ifjúsági Egylet tagjaiból külön-külön
bizottságot kellene összeállítani, amely bizottságok
nak feladata az volna, hogy a gyülekezetnek ezen
egyesületekbe még be nem lépett tagjait ilyenekül
megnyerje.

B éke.

A nyugat „professzionátus“ nemzetei.

Alm ok dalolnak utamon,
Rózsa virul, szellő száll,
Egy ősi hegy, egy ódon templom,
Szunnyadó tó, víg madár.
Jjlig loccsanva foly az élet,
E ltűnt a gond s a szenvedély,
Lenyugvó napra csillagtűz éled
S lágyan borul reám az éj.
Harmatfürdőből szű zi tisztán
Hangtalanul száll fe l a hold,
E züstöt táncol az álom taván,
Hol az im ént még sötét árny gugolt.
Jlz ősi hegy aludni látszik
S az alvó hegynek álm a: csend;
Felette csillag sziporkázik,
Tövén az é j szürke fátyla leng.

R a b in d r a n a t T a g o r e b e s z é l g e t é s e e g y o la s z d iá k k a l.

‘

Árnyba fű lt fényből szőtt tompa gobelén,
Te drága templom, ős hegy, néma táj:
Nálad pihentem utamnak felén
S elfelejtém, hogy a csend is fáj.
_____
N.

A) M eg szerv ezés.

Rabindranat Tagore, az indiai költő és filo
zófus, olaszországi látogatása alkalmával figyelemre
méltó beszélgetést folytatott egy olasz diákkal:
Én úgy látom, hogy nép és nemzet között
ugyanaz a különbség, mint a természetes és a
professzionátus ember között — ami megkülön
bözteti az atyát, a férjet, a barátot az orvostól,
az ügyvédtől, a katonától, vagy a kereskedőtől.
Gyakran bukkanunk reális és alapvető különbsé
gekre e két szempontból ugyanabban az egyénben,
a természetes és a professzionátus között.
Az egyik lehet előzékeny, vendégszerető stb ;
a másik kapzsi, álnok és kegyetlen. Azért amidőn
véleményt alkotok magamnak egy népről, nemcsak
arról a teljesen emberi oldalról vizsgálom meg,
mert mint nép, szeretheti az emberiséget és a ter
mészetet ; elbírálom nemzeti oldaláról is, mert mint
nemzet, az a nép lehet önző és kegyetlen.
Az az ember, aki általában véve kész másokon
segíteni, hirtelen egészen más lénnyé válik, ha

I
1925

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

B) M ódszer.
1. Miután a lelkész és a prezbitérium az
evangelizáció különböző fázisait megbeszélték és
határozott munkaprogrammot állítottak össze, a
lelkész és a prezbitérium speciális összejövetelt
tartanak a gyülekezet tagjaival a gyülekezeti evan
gelizáció tervének ismertetése végett, a) Az össze
jövetel vallásos jellegű legyen (nem közgyűlés!)
mikor is vagy a lelkész, vagy másvalaki beszédet
tart a tárgyról, b) A prezbitérium által megállapí
tott programm megismertetése s a megfelelő in
tézkedések megtétele. A gyülekezeti evangelizáció
a gyülekezet munkája és a gyülekezet minden
egyes tagjának munkája.
2. A végrehajtó bizottság: aj Ennek a bi
zottságnak tagjai a lelkész, a tanítók, a felügyelő,
néhány prezbiter s a gyülekezetben fennálló egye
sületeknek két-két tagja, b) A bizottság meghatá
rozott napokon összejöveteleket tart a munkára
vonatkozólag felmerülő kérdések megbeszélésére.
c) A gyülekezetnek fentebb említett minden egyes
egyesülete rendszeresen jelentést tesz munkájának
eredményeiről; a jelentések célja: információ, fe
lülvizsgálat és buzdítás. A jelentések jegyzőkönyvbe
veendők és gondosan megőrzendők.

3

3. Hetenként legalább egyszer jöjjenek össze
a látogatásokkal stb. megbízottak közös megbe
szélésre. Ezek az összejövetelek egyúttal vallásos
jellegűek és inspiráló hatásúak is legyenek.
4. Az egész gyülekezet célja az legyen, hogy
Pünkösdig az egész gyülekezetben mindenkihez
hozzáférkőzzék az evangéliommal.
5. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy
az igazi evangelizáló munkához az erőt Isten adja.
A vezetőknek meg kell tenniök minden lehetőt, de
munkálkodásukra a sikert a Szentlélektől kell kérniök és várniok. Éppen úgy a gyülekezet tagjai
nak is.
Ap. Csel. 2, 47: „Az Ur pedig minden napon
szaporítja vala a gyülekezetei az idvezülőkkel.“

„Előttetek megy Galileába.“

1. Meg kell állapítani az evangelizáció meg
kezdésének pontos idejét. Legcélszerűbb valame
lyik vasárnap délelőtti istentiszteletet tűzni ki
kezdetül. Ennek az istentiszteletnek minden része
az evangelizáció szempontjából állíttassák össze.
2. Ki kell jelölni a napot, midőn a gyüle
kezet tagjainak meglátogatása elkezdődik s tart
egészen Pünkösdig.

„Ott meglátjátok őt,“ szólt az angyal Husvét
reggelén Jézus sírjánál az asszonyokhoz, mikor
megjelentette, hogy a feltámadott Üdvözítő Galibá
ban találkozik tanítványaival. Szeretnénk, ha mi is
ilyen szabatos üzenetet kapnánk, hogy hol talál
kozhatunk és beszélhetünk a feltámadott Jézussal.
Képzeljük el, mekkora embertömegek sietnének
vasúton, autón, repülőgépen, kocsin akár egy nagy
világvárosba, amilyen London, Páris, vagy NewYork, akár valami csendes kis helyre, amilyen
Galilea volt, ha megbízható értesítés jönne, hogy
Jézus előttünk odament s ott kíván látható alakban
találkozni híveivel!
S ime, ilyen értesítés csakugyan jö tt! Hogyan
hívják a faludat, a városodat? Hol van az a hely
ség, ahol laktál tegnap és ma, ahol dolgoztál teg
nap és ma, s ahol holnap is dolgozni fogsz?
Akármi legyen a neve, akárhol feküdjék, a feltá-

magára ölti professzionális személyiségét. Úgy
találom, hogy a Nyugaton a népeknél túlsúlyba
került ez a professzionális jelleg és emberiességük
alárendelt szerepet játszik. Ez a professzionális jelleg
a nemzeti jelleg.
A nép természeténél fogva teremt; a néptől
ered a művészet, a vallás, a költészet és a d a l;
ellenben professzionális képességeitől csak a terme
léshez szükséges gépezet és szervezet Mint ilyen
konstruktiv, mechanikus, kijár neki a b£r, megszűn
het élni s minthogy mechanikus, természetének mes
terkélt oldala érvényesülni akar s fokozatosan
elvesztheti az emberiség szeretetét, az igazságnak
és jogosságnak szeretetét. Gazdagságával együtt
gyarapodik hatalma.
Ezeknek a professzionátus embereknek nyel
vén s az ő érveiket használva, az ideálista nehezen
tudja bebizonyítani, hogy a szellemi igazság való
ban magasabb. Nem mondhatom: „Ezen az utón
elvesztegeted hatalmadat és vagyonodat, ha merő
ben professzionalista vagy.“ Azt felelik rá: „Mik
vagytok tij? Csak koldusok, mi ellenben hatalma
sok vagyunk. Az az igazság, amit ti hirdettek,
nekünk nem hozott semmi jót.“ Tehát nem tudom

nekik bebizonyítani, hogy a nemzetnek kultiválása
által kárt vallottak.
Van nekünk egy régi mondásunk: „Igazság
talanság révén virulnak, jótéteményekben részesül
nek, legyőzik ellenségeiket, de gyökerüknél Irothadnak.“ Kívülről ideiglenesen virulnak, de virulásuk
nem tartós. A hatalom és virágzás századai után
Önök, Európában, eljutottak ehez a .ponthoz és
nem tudják mihez fogjanak. A békére nincs ki
látásuk.
Osztály osztály ellen támad, férfi a nő ellen,
mert elvesztették hitüket a fundamentumokban,
mindabban, ami nagy az ember világában s hatal
mukat egy győzedelmi oszlopon rakták össze,
amelyet fundamentomaik nem bírnak el. A tudomány
adott Önöknek hatalmat, de nem adott fundamen
tumot, amely boldogságot nyújthatna, úgyhogy a
nép lelkét összezúzta a nemzet.
Az Ön népe a művészetnek és költészetnek
nagy alkotásait hozta létre, amikor nem volt poli
tikai nagysága. Önöknek volt lelkűk, amely a művé
szet és irodalom halhatatlan müveiben nyilatkoz
tatta ki magát. Politikailag naggyá 'Válhatok, de
micsoda szavuk van m a? A németek politikailag
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madott Megváltó arról értesít, hogy ott kíván veled el, melyeknek átlagos időtartama húsz perc volt.
találkozni. „íme, én ti veletek vagyok minden Az előadásokat négy, usque hatezer ember hallgatta
napon“, igy szólt Jézus egész világosan. Amikor végig Az előadások témái közül megemlítjük a
arra szólít fel, hogy őt „kövessük“, nyilván azt következőket: „Az evangéliumot az egész világnak,“
akarja, hogy közeledjünk hozzá s közelében marad „Krisztus: a világ problémáinak megoldása/*
junk. Pál apostol kijelentette, hogy Krisztus, a „Missziói nevelés,“ „A külmisszíói mozgalom vonat*
dicsőségnek ama reménysége közöttünk van s kozásban a nemzetek békéjéhez és jóakaratukhoz, “
dicsekedik azzal, hogy őbenne a Megváltó ereje „Missziói módszerek és a jelen problémái.“
hatalmasan munkálkodik.
Az összejövetel kiemelkedő mozzanatai: 1.
Nincs száma az utaknak és helyeknek, ahol Krisztus a világ mai problémáinak elégséges meg
vele találkozhatunk. Imádkozás közben, gyüleke oldása. Tőle jön az ösztönzés és az Ígéret. Evanzeti istentiszteleten, Igéjének olvasásakor, napi gélioma elsősorban az egyénnek szól s az egyén
munkánkban vele lehetünk. A világnak a mi időnk által a társadalomnak, a fajoknak, a nemzeteknek.
ben arra van égető szüksége, hogy a Jézus Krisztus A világ problémáinak megoldásához első követel
jelenlétében lefolytatott emberéletek tegyenek bizony mény az egyénnek a megfeszített és bennünk lakozó
ságot a feltámadottnak életéről és hatalmáról. A Krisztus által újjá formált akarata. 2. Az emberi
Husvét erőitől mozgatott és ihletett hívők rázzák ségnek lényegbeli egysége. „Nincs zsidó, sem görög;
fel a világot a közönyből és lelki tunyaságból, nincs szolga, sem szabad . . . ti mindnyájan egyek
elzavarják a kételkedés ködét s elvezérlik a népek vagytok a Krisztus Jézusban.“ Ne*m szükséges a
nyáját a lelkek Főpásztorához. Naponkénti Husvét! külső egység. A lelki egység a lényeges. 3. Lelki
Naponként támadjon fel benned is az új ember, életünk nincs kellőleg felszerelve a reánk váró nagy
aki igazságban és tisztaságban éljen, munkálkod munka elvégzésére. A misszionáriusok a Nyugaton
jék az élő Krisztus jelenlétének tudatában!
kifejlett theológiai tudomány kategóriáin keresztül
szemlélt Krisztust hirdetik, igen sok felesleges
szellemi podgyászt hordanak magukkal, aminek a
A w ash in gton i
Keleten, más civilizáció légkörében nem vehetik
<lfl 0
I
hasznát. 4. A nyugati nemzetek nemkeresztyén
k ulm isszioi összejövetel.
élete. A nagy keresztyén nemzetek kapzsisága,
Az 1910-ben Edinburghban tartott külmisz- félelme, gyanakvása és műveltségüknek zűrzavara.
szióí konferenciának méltó folytatása volt az az 5. A munka befejezetlensége. A munka még csak
összejövetel, amelyet ötvennyolc protestáns kül- kezdetén van. Ma a pogányok száma nagyobb,
missziói egyesületnek 4000 delegátusa tartott mint mikor a modern missziói tevékenység elkez
Washingtonban, január 28-tól február 2-ig. A meg dődött. Az emberiség kétharmad része nem ismeri
nyitó beszédet Coolidge, az Egyesült Államok elnöke Krisztust.
tartotta.
A lutheránus delegátusok összejövetelén szóba
Az összejövetel tizenhárom ülést tartott a hat került egy külön lutheránus külmisszíói világkon
nap alatt s összesen hatvankét előadás hangzott ferencia terve, amely kedvező fogadtatásra talált.
%
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nem voltak nagyok, mikor nagy művészeti alkotá
saik és legkiválóbb férfiaik születtek.
Most vannak nagy tudósaik, de nincs ihletett
emberük, nincs nagy teremtő művészük. Népüknek
lelke össze van zúzva s élő lelkűk felett sötét
démonként gubbaszt a nagyravágyás, mígnem a
lélek szava elnémul. Mazzini nem volt politikus.
Ő az eszmék nagy embere volt, igazi lélek, akit
mi Indiában mahatmának nevezünk s ezért szaba
dította fel az Önök politikáját minden aljasság alól.
Azonban összehasonlítva az utána jövő politiku
sokkal, Mazzini az emberiségnek tökéletesebb pél
dánya volt.
Milyen nehezen ment például Wilson elnök
nek az, hogy a politikába erkölcsi elemet vigyen.
Milyen tragikusan bukott e l.' A nemzetek szövet
ségét akarta létrehozni, nem a népek szövetségét
s ezért fel kellett áldoznia eszményeit és diplomá
ciát kellett űznie. Végül mindegyikkel kudarcot
vallott. A politikusra nézve a kudarc mindig vég
leges ; végleges a vesztés. Mig az idealistára nézve
a kudarc sohasem vesztés. Sőt lehet, hogy a kudarc
* 0 ^ y t* e\8 lt
hez; s ezt bizonyítja

Tehát a nemzet merőben rossz? Nincs neki
valami hasznos célja?
Természetes dolog, hogy a professzionális
segítség szükséges. Ha a házadat fenyegetik, vigyáz
nod kell rá és őröket kell fogadnod, akik elker
getik a rablókat. Ha azt látod, hogy házad körül
emberek ólálkodnak, természetesen arra a gondo
latra jösz, hogy rabolni jöttek és gyanút fogsz.
De vájjon normális lelki állapot-e ez? Csak ha
nem bízol szomszédaidban, akkor válsz professzionátus őrré s nem viselkedsz többé úgy, mint a
rendes házigazda, aki ajtót tár és behívja az asz
talhoz szomszédait.
Lehetséges, hogy a nyugati civilizáció olyan
viszonyokat teremtett, amelyek arra indították Önö
ket, hogy a professzionalizmus szellemét kultiválják. Ha egyszer egy nemzet erőre kapott s átadja
magát az izomfejlesztésnek, a hadsereg és tenge
részet növelésének s a magas pénzügyi játéknak,
akkor már kényszerítve van a professzionalizmus
kultiválására, éppen ezen egészségtelen, természetellenes állapot miatt. Ez az átok lehet szükségszerű,
de kárhoztatandó.
A kollektiv egoizmus a nemzetnek azon érzése,
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K ülm issziói ad atok .
Március 1-én megjelent „A világ missziói
térképe®, „The World Missionary Atlas.“ London.
1925., amely száznál több lapon közli a missziói
munkával összefüggő statisztikai adatokat. Ezek
szerint a külmisszió mezein ma 29.188 protestáns
hittérítő dolgozik s a 700 protestáns missziói tár
sulat évi költségvetése 14.958,102 angol font, ami
körülbelül ötezer milliárd papirkoronának vagy
háromszázmillió aranykoronának felel meg. —
A főbb országok hozzájárulása ezekhez a kiadá
sokhoz a következő: Egyesült Államok 180 millió,
Britt társulatok 60 millió, Norvégia, Svédország,
Hollandia és Svájc 16 millió, Németország 1,200.000
aranykorona. (Tegyük itt hozzá, hogy a mi evan
gélikus egyházunk Misszióegyesületénck 1923. évi
bevétele 75.570 K 56 f, vagyis kb. 7000 arany
korona volt!) A kiadásoknak 65°/'o-át az Egyesült
Államok viseli. A protestáns missziók költségvetése
60 év alatt egymillió angol fontról tizenöt millió
angol fontra emelkedett. Legmeglepőbb az oktatásügy
fejlődése. A tanulók száma Ázsiában 1900 óta
506.363-ról 932.147-re, Afrikában 369.650-ről
899.482-re, a Csendes Óceán tájain 96.047-ről
159.158-ra emelkedett. A 29.188 hittérítő közül
17.744 nő; ezeket segíti 150 469 benszülött munka
erő. A hittérítők közül 1157 okleveles orvos, akik
858 kórházban és 1686 rendelőben’ a legutolsó
évben 4,788.258 beteget gyógykezeltek. A protes
táns missziók hatása alatt közvetlenül nyolc —
kilenc millió lélek áll, amennyiben 116 missziói
területen 8,342.378 a gyónószemélyeknek, meg
keresztelteknek és tanulóknak a száma. 1900-ban
ez a szám 3,613.391 volt. A római katholikus
missziókra vonatkozólag ilyen összefoglaló adatok
még nem állnak rendelkezésre.
amelyet sohasem szabad bátorítani. Ugyanazt ered
ményezi, amit az egyéni önzés. Ha a magunk fon
tosságát állandóan túlozzuk, elveszítjük az egyen
súlyt. Németország, ezt a megalomániát táplálva,
elvesztette egyensúlyát; Britannia is táplálta ezt,
most Amerikának van meg a maga óriási eszméje
a saját nagyságáról. A nagyság szelleme vezérli
Önöket arra, hogy mindig hosszabbra nyújtsák a
dreadnoughtjaikat, növeljék hadseregüket, katonái
kat, gazdagságukat, birtokaikat.
Önök olyan állapotokat hoztak létre, amelyek
arra kényszeritették, hogy növekedésükben s életük
kifejezésében professzionátusok legyenek. Önök be
váltak, önök tudományosak, önök professzionálisan
rátermettek, ha ütni, vagy ellenállni akarnak. Ezt
megengedem, de hol van a lelkűk, hol van a Vég
telen, az Isteni, amely megjelenne az emberben
mint hajdanta?
Megengedtem, hogy Önök itt a Nyugaton
megszerezték a tudomány nagy igazságát s elis
merem felfedezésüknek nagyságát; de az igazság
iránti felelősség is van, amelyet Önöknek el kell
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Jegyzetek.
Az egyetemes nyugdíjintézetnek Kuthy Dezső
ügyvivő jelentése szerint tavaly 32 nyug. leikést,
110 özvegy, 2 kegydijas lelkész s 4 kegydijas öz
vegy és 2 szülőtlen árva élvezte jótéteményeit.
Vagyis például egy ötgyerniekes lelkészözvegy
ellátási és neveltetési dij címén kapott összesen
havi negyvennyolcezer koronát! Talán nem végez
felesleges munkát az, aki ma, midőn a nyugdíjas
lelkészek és özvegyek sorsa jobbrafordult, reámu
tat az elmúlt nyomorúságra, s hálás köszönetét
mond mindazoknak, elsősorban az egyetemes fel
ügyelő urnák és a nyugdíjintézet ügyvivőjének,
akik a helyzet javulása érdekében önzetlenül annyit
fáradoztak. A nyugdíjasok ügye nemcsak a nyug
díjasoké, hanem elevenébe vág az egyházi köz
életnek és a gyülekezetek életének is. .Tiszta és
szeplő nélkül való istentisztelet az Atya előtt ez:
meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyo
morúságukban.. .“
Távol állunk attól a feltevéstől, hogy a napi
sajtó hü képét adja társadalmi életünknek. Az új
ságokba az kerül bele, ami elüt a normálistól. A
hősök nem a komoly és tisztességes munkának
emberei, hanem gyilkosok, sikkasztok, paráznák,
cégéres gonosztevők. Emellett tagadhatatlan a saj
tónak óriási befolyása a közvélemény, a közerkölcsiség kialakulására. S ezért hangsulzoznunk
kell azt a felelősséget, amely a hírlapirodalomra
hárul mindazokért a rombolásokért, amelyeket
végez a szellemi táplálékukat majdnem kizárólag
a hírlapokból merítő olvasóközönség erkölcseiben
és lelkivilágában, midőn a társadalom söpredéké
nek és degeneráltjainak förtelmes cselekedeteivel
ismerniük mielőtt naggyá lehetnek. Tudnak-e Önök
az igazsággal csak az emberiség érdekében élni?
Az igazságot nem szabad más célra használni s ha
as igazságot megsértik, az visszafordul, hogy Önö
ket sebezze meg.
Önök itt a Nyugaton naggyá lehettek volna,
ha a tudomány segítségével az emberiség oldalára
állottak volna és az egész emberiség tapsolna
Önöknek.
A modern világban az emberek nem látják
az igazságnak szikráját, amely el van rejtve korunk
legutóbbi alakulásai mögé, mert ez eleinte el van
zárva; amint nem látják az egész erdőt az egyet
len magban, jóllehet az erdő szelleme ott működik
a magban.
így áll a dolog a nemzettel és a nemzet esz
méjével is; benne van az igazság magva, amely
megmutatkozik az ügyért való önkéntes áldozat
hozatalban. Ez az igazság végül győzni fog. Előbuvik és kivirágzik, de a jelen pillanatban el kell
ítélnem a professzionátus nemzet egoizmusát és
kegyetlenségét.

A* evangélikus sajtó támogatása kötelesség!
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hasábokat tölt meg meg napról-napra, másfelől
pedig a legléhább és leglelkiismeretlenebb módon
élcelődik a becsületesen dolgozó emberek gondjain
és bajain. Eljön azonban majd az idő. amikor
az ízetlenségeken és frivolitásokon felháborodott s
a szennytől megundorodott olvasóközönség több
életrealitást s emelkedettebb világnézeten alapuló
tónust fog követelni a zsurnaliztnustól s nem lesz
hajlandó ellenmondás nélkül lenyelni minden pisz
kot, amelyet a sajtó a szabadság nevében elébe
tálal.
____
A kínai atheisták a bolsevisták közreműkö
désével abban fáradnak, hogy a keresztyén miszszionáriusok civilizáló munkálkodásának eredmé
nyeit aláaknázza. A keresztyén-ellenes mozgalom
belakapcsolódott a kínai nemzeti mozgalomba,
amelynek célja, hogy Kinából minden kapitalista
kizsákmányolót elkergessen. Nankingban, Kanton
ban és más, többnyire a keresztyén misszionáriu
sok által létesített nevelési központokon a keresz
tyén tanulókat megtámadták s népgyüléseket
tartottak a vallástanitás ellen. íme a keresztyénségnek ellenségei figyelmeztetnek bennünket az
iskolai vallástanitásnak, s a felekezeti iskolázásnak
nagy jelentőségére. Vajha ne sajnálnánk a pénzt,
amibe tanintézeteink kerülnek s helyes iskolapoli
tikával igyekeznénk ellensúlyozni azokat a táma
dásokat, amelyek a keresztyénséget és egyházunkat
a legkülönbözőbb oldalról érik.
Herriot francia miniszterelnök antiklerikális
politikája Franciaország szempontjából nem mond
ható szerencsésnek. Megszüntette a Vatikánnál a
francia követséget. Elzászban és Lotharipgiában
olyan iskolapolitikát inaugurált, amelynek végered
ménye aligha lenne más, mint az eladdig feleke
zeti iskolák szekularizációja. Helyes egyházpolitika
nélkül nem lehet jó politikát csinálni. A jelenlegi
társadalmi és állami rend ellen olyan hatalmas
erők vonulnak fel, hogy az állam nem oszthatja
szét konzerváló erőit két ellenkező frontra: a des
trukció ellen és a keresztyén vallás ellen. Herriot
szelet vet és valószínűleg vihart fog aratni.
Dr. Masznyik Endre, a pozsonyi evang.
theológiai akadémia nyugalmazott igazgatója felhí
vást intéz magyarázó szótárral ellátott Uj-Testámentom fordításának megrengelésére. A példányok
ára előzetes megrendelés esetén 75.000, 90.000 és
140.000 K. A megrendelések a fordító címére,
Ercsi, Fehér m. intézendők.
Istentiszteletünknek középpontja az igehirde
tés, én jobban szeretném úgy fogalmazni, hogy
az Ige. Az igehirdetés tárgyát szabályozza a perikopa-rendszer, az egyes vasárnapokra és ünne
pekre előirt evangéliomok és epistolák sorozata.
Ezeknek a perikopáknak egyházilag jóváhagyott
rendszere tudtommal nincsen. Agendákban, énekes
könyvekben, kalendáriomokban megtaláljuk őket,
de azt hiszem, az Agendánk sem hivatalos. A peri-

kopa-rendszernek, általában is, de a tényleg meg
levőnek is, vannak ellenzői. A meglevő csakugyan
rászorulhat a javításra, de általában a perikoparendszert szükségesnek tartjuk úgy a liturgia, mint
a gyülekezeti igehirdetés rendszeressége szempont
jából. S azt hiszem nem mellékes jelentősége van
az igehírdető lelki fegyelmezése tekintetében sem.
A gyülekezeteket nem lehet kitenni szószéki atlé
ták rendszertelen szabadgyakorlatainak; a gyüle
kezetek lelki élete nem arra való, hogy kenguru
ugrásokkal rohanjanak rajta végig gondolattultengésben szenvedő, vagy jó gondolatantológiákkal
rendelkező igehirdetők. Másrészt pedig az igehir
detőnek is javára válik, ha a nagy interpretáló
zeneművészek példáját követve, addig gyakorolják
a textusokat, amig azoknak minden kincsét kime
rítik, amire egy emberöltő nem elegendő. Szabad
textusokra még mindig lehetne alkalmat és módot
találni, de nem a délelőtti főistentiszteleteken.

L elk észegyesü let.
(MELE.)
Nagytiszteletü Lelkész u rak!
A lelkész! konferenciának múltkori körlevelemben
felvetett gondolata széles körben rokonszenvvel találkozott,
úgy hogy én a beérkezett biztatások alapján a konferen
ciának megkonstruálásához már hozzá is fogtam.
Legközelebbi konferenciánk színhelyéül, többoldalról
jött óhajoknak engedve, Budapestet láttam jónak kijelölni,
hol is a konferenciát az üllői-uti Luther-otthonban tartanók
meg. Az időpont: 19215. április 28—29-ike, kedd és szerdai
nap, esetleg a csütörtök délelőttje. A konferenciával kap
csolatban két vallásos estélyt is tartunk, egyet kedden este
6 órakor a deáktéri, másikat szerdán este 6 órakor a budai
ev. templomban, melyeket az ottani egyházak vezetőségei
rendeznek meg.
Sok mindenféle körülményt kellett úgy a hely, mint
az időpont kitűzésénél figyelembe vennem, amiért is kérem
a kedves Testvéreket, méltóztassanak intézkedéseimbe bele
nyugodni ; később, ha a dologba belemelegszünk, az egyébirányú óhajoknak is eleget törekszem tenni.
A budapesti egyházak lelkészei készségüket fejezték
ki arra nézve, hogy lehetőség szerint a konferencia részt
vevőinek egy részét magánházaknál helyezik el s a kedvez
ményes utazásról is gondoskodnak. Ezt az oldalát a dolog
nak Dr. Varsányi Mátyás budai lelkésztestvérünk (1. kér.
Verbőczy-utca 28. sz.) vállalta magára, ilynemű igényekkel
azért egyenesen ő hozzá méltóztassanak fordulni és pedig
mielőbb. Jutányosabb ellátás iránt is megtörténtek a lépések.
Egyébként a dolognál — gyűlési határozataink értelmé
ben — a gyülekezetek pénztárai is igénybe vehetők.
A konferencia tárgysorozatát és a vallásos estélynek
programmját legközelebb a lap hasábjain fogom közzé
tenni, addig is arra kérem a Kedves Testvéreket, igyekez
zenek megjelenésük utjából minden akadályt elgörditeni,
hogy a mai idők komolyságához mért alakban folyhassék
le ezen összejövetelünk, a melyen — örömmel jelzem —
a püspök urak is mind megígérték közreműködésüket.
Nyíregyháza, 1925. március 28.
Kartársi szeretettel
Paalik János a MELE elnöke.
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HÍREK.
Az Evangélikusok Lapjaolvasóihoz!
Amikor az Evangélikusok Lapjának szerkesz
tését az Országos Luther-Szövetség megbízásából
átveszem, tudatában vagyok az elvállalt munka
nagyságának. Az evangélikus egyházi sajtó kell,
hogy az egyházat támogassa mindazon feladatok
elvégzésében, amelyek mind nagyobb sürgősség
gel tornyosulnak fel utunkban. Ezeket a feladato
kat korunk politikai, társadalmi, gazdasági és
kulturális viszonyai színezik, osztályozzák, de irányt
nekik nem szabhatnak, mert a cél és az irány
minden körülmények között egy m arad: az Isten
országának terjesztése s az emberi telkeknek Krisz
tus számára való megnyerése. Az egyháznak ereje
és létjogosultsága attól függ, hogy ezt a domináló
célt mennyiben ismeri fel és tartja állandóan szem
előtt.
Az egyházi sajtónak is, sokféle munkássága
kell, hogy ugyanarra a célra mutasson, ugyanabból
a központból induljon ki s ugyanabban az irány
ban haladjon. A sajtó munkája az apostolok mun
kája más időkben és más eszközökkel. Az Ige és
a hitvallások állanak ennek a munkának rendelke
zésére, mint szabályok, programmok és erőforrá
sok. Az Evangélikusok Lapja, ha céljának meg
akar felelni, nem lehet más, mint keresztyén és
lutheránus.
Az egyházi jelleg nem jelenti az életóceán
nagy áramlataitól elzárt, holt vizek néma partjain
való sétákat. Az egyházi sajtó munkása nem a
száraz fa tetején ülő s az eseményeket károgással
regisztráló hollómadár. A vallás a mi napjainkban
is olyan eleven és elevenítő erő, amelynek hatása
és energiái elől az egyéni és társadalmi életnek
egyetlen területe sem zárkózhatik el a sorvadásnak
és hanyatlásnak nagy veszedelme nélkül.
A keresztyénség jogosan lép fel azzal az
igénnyel, hogy a rábízott kegyelmi eszközökkel az
emberiség betegségeit orvosolni, terhét elvenni s
az életet a legmagasabb színvonalra emelni tu d ja;
ennek tudatában az egyház működése nem nélkü
lözi sem az elevenséget, sem az aktualitást. A keresz
tyénség ma I nemes értelemben vett nemzetközi
ségnek leghatalmasabb szerve s egyúttal az az
intézmény is, amely a nemzetek, fajok, osztályok
békességéért, a társadalmi igazságosságáért, az
erkölcs javulásáért a legönzetlenebbül és hivatásszerüleg munkálkodik. Joggal elmondhatja magá
ról, hogy a mennyei javaknak letéteményese és
osztogatója lévén, az egyháztól mégsem esik távol
semmi, ami emberi.
Magyarhoni egyházunkban az egyházi köz
vélemény örvendetes egyöntetűséget mutat abban a
meggyőződésben, hogy egyházi sajtóra szükség
van. Az egyházi sajtó viszont csak úgy felelhet
meg rendeltetésének, ha a sajtóorgánumnak munka
társai és előfizetői akadnak. Hiszem, hogy az a
közvélemény, amely erős evangélikus sajtóorgánu
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mot akar, ennek a lapnak felvirágzását, megerő
södését is akarja s anyagilag és szellemileg támo
gatni fogja. Ha nem egyházunk szegénységét, ha
nem az egyház tagjainak anyagi és szellemi erejét
mérlegeljük, akkor az Evangélikusok Lapjának fel
keM ',irulnia

Németh Károly.

A kiadóhivatal felkéri m indazokat, akik
nek e lő fiz e té se m árcius v égével lejárt, —
szívesk ed jen ek e lő fizetésü k et m ielőbb m eg 
újítani. H ogy a lapot pontos időben é s ren
d esen k ézh ez v e h e sse m inden e lő fize tő , — a
pontos cím ek (u. p.) k ö zlését kérjük. — A kiadóhivatal : Győr, evan gélik u s lelkészi hivatal.
P estú jh ely. Az ev. ifjúság április 5-én val
lásos összejövetelt rendezett. A megnyitó beszédet
Szuchovszky Gyula lelkész tartotta. Broschko G. A.
esperes Böjti Gondolatok címén szólott a jól láto
gatott összejövetelen. Az ifjúság Boros János veze
tésével énekelt, többen szavaltak. Előadták dr.
Kelecsényi J.-né és Szuchovszky Gy. ifjúsági szinjátékát: „Akik Jézust megtalálták.“
A győri e g y h á zm eg y e Belmissziói Egye
sületeinek Szövetsége a szórványhiveknek a hús
véti ünnepekre egy kis füzetet bocsátott rendelke
zésre, amelynek alapján házi istentiszteleteket tart
hatunk. Kiss Samu, Kovács Zsigmond, Pálmai
Lajos és Németh Károly rövid elmélkedéseit tartal
mazza a füzet a virágvasárnapi, nagypénteki,
húsvéti s husvét utáni vasárnapi evangéliom alap
ján. Énekek, imák, az epistola és evangéliom szö
vege található még a füzetben.
Luther S zö v etség . A Dunántúli LutherSzövetség kiadásában megjelent a dunántúli egy
házkerület Belmissziói Munkaprogrammja az 1925.
évre. A 106 oldalas, rendkívül gazdag anyagot
tartalmazó kkiadványt lapunk legközelebbi számá
ban fogjuk ismertetni.
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Husiét utáni második vasárnap
SAJTÓNAP!
Az Evangélikusok
Lapjának

v

április 19~lkl szám a
sajlónapi szám lesz.
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA

Húsvéti istentiszteletek. A Deák-téri tem
plomban : Husvét I. ünnepén délelőtt 11 órakor
prédikál és úrvacsorát oszt Raffay Sándor dr.
püspök. Délután 6 órakor prédikál Korim Kálmán
segédlelkész. A templomból * kiszorultak :'számára
délelőtt 11 órakor az ev. polgári iskola díszter
mében prédikál Kirchknopf Gusztáv ;dr. egyház
kerületi lelkész. Husvét II. ünnepén délelőtt 11
órakor prédikál és úrvacsorát oszt Kirchkopf Gusz
táv dr. egyházkerületi lelkész, délután 6 órakor
írást magyaráz Korim Kálmán segédlelkész.
A fasori templomban: Husvét I. ünnepén
délelőtt 11 órakor prédikál és úrvacsorát oszt
Kemény Lajos lelkész, Délután 4 órakor prédikál
Gaudy László vallástanügyi igazgató. Husvét II.
ünnepén délelőtt 11 órakor prédikál és úrvacso
rát oszt Lamnek Vilmos vallástanár. Délután 4
órakor prédikál Kemény Lajos lelkész.
A szeretet, a munka és az imádság
harangja. Ezt a három harangot avatták fel a
fasori-/evang. templomban vasárnap délelőtt, a
háborúba elvitt mind a három harang helyébe.
Páratlan áldozatkészséggel egy év alatt a hívek
mindhármat megöntették. A templom zsúfolásig
megtelt az örvendező egyháztagokkal. A felavatást
Boroschko G. A. főesperes végezte, az ünnepi
beszédet Kemény Lajos lelkész mondotta, nagyhatású
beszédben, kiemelve azt, hogy szeretett, munka
és imádság az a hármas hegy, mely újból felemel
heti a magyar címer kettős keresztjét. Naeter Elza
operaénekesnő éneke után Raffay Sándor dr.,
püspök hálaadó imája és áldása fejezte be a lélek
emelő ünnepi istentiszteletet.
Segédlelkészt keres a budai egyház.
Fizetése havi egy és félmillió és lakbér. Jelentke
zések: Budapest, I. Verbőczy-u. 28. sz.

Irodalom.

492 százaléka! És ez mind falura esik, vagy
tanyára! . .. Ezeket szeretném végig sétáltatni
azokkal, akik olyan könnyelműen kiejtik e szót:
kulturfölény . .. Sok kívánni valót hagy hátra a
két tanitós iskola is . . . ilyen pedig 1540 van,
ami megfelel iskoláink 237 százalékának. Hazánk
lakosságának tehát egy igen széles rétege az a
tömeg, melynek a jövő Magyarország szempont
jából elegendő kultúrája nincsen.“

Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
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Evangélikus Népiskola. Szerkeszti: Krug
Lajos, Sopron. Egész egyházunkat örömmel töltheti, QRt>ZAGO*^
el, hogy avatott és rátermett férfiú szerkesztésébe} sv.NMuKu^A^gelőnyősebb áron,
akinek egész pályája bizonyítéka és záloga annai
hogy a lap úgy a tanítóság, mint pedig egyhá^ ^ h w u ^ o n t o s a n é s gyorsan
zunk igényeit ki fogja elégíteni, néhány évi szüne
szá llít lapunk nyomdája
telés után újból, XXXI. évfolyamban megjelenik az
Evangélikus Népiskola. Legújabb, áprilisi számn
a
Udvardy Kálmántól (Tanítóképzés Svájcban),
Grieszhaber E. H.-tóP(A 8. osztályú népiskoláról),
h. gy.-től (Jegyzetek egy evang. tanító naplójából),
s-től (Testifenyiték) hoz cikkeket. Azonkívül tartal
maz egy teljesen kidolgozott mintatanitást is (Az
0 bemutatása). Ez a tartalomjegyzék is mutatja a
lap elevenséget, tartalmának változatosságát. Külö
GYŐR,
nösen figyelemre méltó Grieszhaber cikke, amely a
nyolc osztályú népiskolát követeli. Hadd álljongitt
E vangélikus Szeretetház.
belőle néhány * mondat,:J „Menjünk el a falvakra,
az Alföld tanyáira, melyeknek legnagyobb része
osztatlan iskola, tehát egy tanerővel bíró szellemi ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
műhely. És ilyen van r 3202, tehát népiskoláink
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Nyomatott a Kisfaludy Könyvnyomda gyorssajtóján, Győr.

XL évfolyam.

Szerkesztőség: LEBENY (Moson m.)
Kiadóhivatal: GYŐR. ev. konvent-epület.
Kiadja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik hetenkint egyszer vasárnap.

1925. április 19.

Alapította: D r. RAFFAY SÁNDOR
püapük.

Szerkesztésért felelős:

NÉMETH KÁROLY e s p e r e s .

E vangélikus sajtó.
Az egyház, amely rendeltetése szerint tanító,
bizonyságtevő és harcoló szervezet, feladatát a
nyilvánosság nélkül megoldani nem tudja. A „fel
sőházba“, vagy a katakombákba elrejtőzött egyház
is a nyilvánosságot keresi, akár hivatástudatból,
akár felsőbb sugallatra, akár egyszerűen az által,
hogy teljesiti elemi, missziói kötelességét, embe
reket tanít, térit és keresztel. Minél jobban ráesz
mél az egyház hivatásának tudatára s minél jobban
megerősödik ezen hivatás betöltése folytán, annál
többféle uton-módon iparkodik a nyilvánosságban
szerepelni, a nyilvánosságra befolyni s a nyilvá
nosság eszközeit megszerezni.
A sajtó a nyilvánosságnak leghatalmasabb
eszköze Érthető tellát, hogy minden erőteljes
egyház szert akar tenni erős sajtóra, hogy felada
tát betölthesse; s másfelől a sajtója révén önma
gát is erősitse. Sajtónk megerősödését attól kell
várnunk, hogy az egyházunk mindjobban ráesz
mél a nyilvánosság nagy jelentőségére. Ha a nyil
vánosság előtt szavunk nem hallatszik, megszűn
tünk a Krisztus missziói parancsát teljesítő egy
ház lenni.
A sajtó a legellentétesebb érdekeket szolgálja.
A sajtó hívei között vannak szentek és szédelgők.
A nyilvánosságot megnyerni akarják eszméiknek
hívők és atheisták. S e világ fiai e téren is sok
szor eszesebbek a világosság fiainál. De nem ok
vetlen szükséges, hogy igy legyen. Csak annak a
felismerésére kell eljutnunk, hogy egy erős sajtó
többet használhat az Isten országának, mint száz
harang s akkor lesz sajtó is és harang is. Jézus
hasonlítja az egyházat a kereskedőhöz, aki igaz
gyöngyöket keres; az a kereskedő, aki igaz gyön
gyöket keres és komolyan keresi, ma nem nélkü
lözheti a sajtót. Az egyház, ha a sajtót elhanya
golja, nem hasonlít a kereskedőköz, mert keres
ugyan, de csak úgy, mint a vak tyuk szemet.
Az egyháznak azért is kell propagálnia a
sajtót, mert az egyházellenes és keresztyénellenes
tendenciáknak is leghatalmasabb eszköze a sajtó.
Jézus a Lélek indítására ment a pusztába, ahol a
vadállatokkal volt együtt, s ahol hozzáment az
ördög; hogy ott a pusztában győzze le a szenve
délyek vadállatait és a hazugság atyját. Bármeny
nyire el kell is Ítélni a modern sajtó sokféle
kinövéseit és bűneit, meg kell győződve lennünk

15. szám.

Előfizetési ár negyedévenkint:
20 e z e r k o ro n a .
Egyes szám ára: 3 0 0 0 k o r o n a .
Hirdetési árak megegyezés szerint.

arról, hogy a Lélek ösztönzi az egyházat arra,
hogy a hazugság atyját a maga otthonában és
kedvelt vadállatjai között kötözze meg. A ferdítő,
hazug, igazságot elhallgató, a teljes igazságot csak
elvétve kimondó sajtót csak a keresztyén sajtó
győzheti le. A modern sajtó körül ott forgolódnak
a pénzsóvárgásnak, a kéjvágynak, az irigységnek,
az uszításnak, az egyéni és kollektiv önzésnek, a
destrukciónak és botrányhajhászásnak vadállatai, a
prédára és hatalomra éhes fenevadak minden furfangjával és simulékonyságával.
A modern sajtó szenzációkból él. A napila
pok igen hálás témát látnak minden gaztettben,
minden sikkasztásban, az életnek és tulajdonnak
minden megtámadásában. Egy demimonde széle
sebb körök érdeklődésére számíthat, mint gróf
Tisza Istvánné, mert a sajtó ez utóbbit és egész
társadalmi osztályát fokozatosan ellenszenvessé
tette, a demimondenak pedig még a szabónöjét is
közéleti nevezetességgé. Hiszen bámulatos, hogy
még tisztességes családanyák is milyen extázissal
tudnak beszélni s milyen aprólékosságig tudnak
érdeklődni, ha egy-egy kurtizánról esik szó, s
mennyire hidegen hagyja őket a keresztyénség
egy-egy szent asszonyának élete. Miért ? mert a
destruktiv sajtó szuggerálja beléjük azt a nézetet,
hogy egy mozistar különb példánya az asszonyi
nemnek, mint AAonika, vagy egy Nightigale Flo
rence, vagy egy kínai keresztyén hittéritőnő.
Éppen úgy a destruktiv sajtó szuggesztiv
hatása alatt nagy hírnévre tehet szert az, aki
tagadja azt. hogy Jézus Szűz Máriától született,
aki nekiront a keresztyénség alapdogmáinak, s
rombolja az üdvözítő hitet; s ugyanaz a sajtó nem
hagyja szóhoz jutni az egy hitetlen mellett azt a
száz hívőt, aki pozitívumokra építi fel életét. Mind
ezen rombolás ellen csak a sajtóban és a sajtóval
lehet felvenni a harcot. És el kell juttatni egyhá
zunk tagjait annak felismerésére, hogy nem lehet
nek kitéve napról-napra egy hitetlen, sok esetben
határozottan keresztyén ellenes sajtó hitéletet sor
vasztó hatásának anélkül, hogy lelkűkben kárt
ne vallanának.
Azok a társadalmi rétegek, amelyek egyhá
zunk hitéletétől, szellemi közösségétől és kultusz
közössegétől leginkább visszavonultak, avval jel
lemezhetők legjobban, hogy szellemi táplálékukat
majdnem kizárólag abból a sajtóból merítik, amely
jóllehet tudja, hogy olvasóközönségének nagy része
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„keresztyénekből“ tevődik össze, mégis ezeknek
alacsonyabb ösztöneire alapítva exisztenciáját, jónak
látja a vezércikktől kezdve az apróhirdetésig, s a
tudományos értekezéstől a tárcanovelláig sziszte
matikusan agyonhallgatni, vagy nevetségessé tenni,
vagy elavultnak feltüntetni azt, ami a keresztyénségben. egyéneket, családokat és nemzeteket építő,
éltető és konstruktiv erő. Tessék ebből a szem
pontból átlapozni akármelyik legelterjedtebb napi
lapunknak vagy folyóiratunknak néhány számát;
megfigyelni mit hallgat el, miről beszél és hogyan
beszél, s lehetetlen rá nem jönni arra, hogy itt
tervszerű keresztyénellenes sajtóhadjárat folyik a
ravaszság és a hamis mammon fegyvereivel a
keresztyénség ellen.
Az igazság az, hogy mi fenntartjuk nagy
áldozatokkal a felekezeti iskolákat a gyermekek és
ifjak számára, és ezzel beérjük, s azt hisszük hogy,
egyházunk jövőjét biztosítottuk; a nem keresztyén,
vagy keresztyénellenes organizáció pedig megcsi
nálta a felnőttek iskoláját a sajtóban. Mi nem
tudjuk, honnan teremtsük elő a pénzt egy kis
röpiratnak ezer példányban való előállitására, a
hitetlenség pedig napról-napra és hétről-hétre
árasztja destruktiv sajtótermékeit. Fel kell ismer
nünk, hogy mivel tartozunk nem csak a kicsi
nyeknek, hanem a felnőtteknek is. A gyermekeket
nem azért tanítjuk meg a mi iskoláinkban olvasni,
hogy mikor az iskolából az életbe kikerülnek, más
hijján kénytelenek legyenek atheizmust és mate
rializmust olvasni. Rá kell eszmélni egyházunknak
arra, hogy az egyház munkálkodásában olyan
rendszert kötelességünk bevezetni, amely az egész
emberrel számol és az egész világgal számol. Ez
a keresztyén katholicizmus. Egész ember alatt
értve nem csak az ember lelki életét, amint az
érző, ismerő és akaró lélek, hanem értve az em-

A reformáció hatása nemzeti irodalmunkra *
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bért mint csecsemőt, gyermeket, ifjút és felnőttet.
És egész világ alatt értve nemcsak mind az öt
földrészt és a szigeteket, hanem értve alatta a
politikai, gazdasági, kulturális, művészeti és tár
sadalmi élet, az egyéni, családi és állami élet tel
jes világát. Ha egyházunk feladatait és munkálko
dását a katholicizmusnak igy értelmezett szem
pontjából fogjuk felismerni és értékelni, akkor az
egyházi sajtónak, az evangélikus sajtónak, mint a
nyilvánosság eszközének, nagyobb támogatásban
lesz része, s lapjaink kálváriajárása is végetér.
- n . —k.

A dunántúli püspök rendelete
a sajtónap tárgyában.
Kapi Béla püspök f. é. március hó 23-án kelt
620/VIII/1924—25. számú, egyházkerületének lel
készeihez intézett leiratában a sajtónap tárgyában
a következőket- rendeli e l :
„A sajtónapi offertóriumra nézve a múlt
megállapodás áll fenn. Tehát az evangélikus sajtó
céljaira az istentiszteleten, vallásos sajtóünnepségen
offertorium tartandó, az iskolában gyűjtés rende
zendő s az összes bevétel f. évi májús hó 1-ig
az egyházkerület pénztárába beterjesztendő s a
beterjesztett összegről jelentés teendő ugyancsak
május hó 1-ig az illetékes esperesi hivatalnál.“
Sajtónapul a husvét utáni második vasárnap
tűzetett ki.

Syllabusok által, hogy azon másik, azon nem Írott
könyv revelációjából is merítsen, melynek neve :
A reformáció hatása alatt született meg és természet s melynek úgy a porszemben, mint a
virágzott az egyes országokban a gazdag nemzeti virágok miriádjaiban nyilatkozó örök törvényei örök
irodalom is. Vallásos irodalom volt ez, de vele törvényhozóra vallanak.“
összefüggésben megindul a világi tudományos és
Európaszerte a reformáció hatása alatt indult
szépirodalom is. A hit és lelkiismeret szabadsága
gazdag
fejlődésnek az irodalom nemcsak a nagy
mellett a gondolat szabadságáért, a tudományos
kutatás jogáért és lehetőségéért is küzd a refor nemzetek, a németek és angolok, hanem a kiseb
máció. Ez a szabadság megtermékenyíti az irodal bek, a skandináv népek, a svájciak, hollandok,
mat, előbbre viszi a tudományt. Luther már Worms- csehek, finnek, sat. körében is. Hazánkban is a
ban kijelentette, hogy a Szentirás mellett az észo reformáció érdemét e téren a másvallásuak sem
kot, a ratio evidens bizonyságát is elfogadja. A tagadhatják. A most elhalt Fraknói Vilmos püspök
protestantizmusnak ezt a szabad vizsgálódási jogát írja: „A XVI. század, mely súlyos csapásokat ho
becsülte igen nagyra Kossuth Lajos: „Evangélikus zott hazánkra, nagy áldásokban is termékeny volt,
szülőktől születtem — mondja — evang. vallásban nemzetünk a művelődés pályáján oly nagy haladást
neveltettem s lelkemben jól érzem magamat Luther tett, a tudományosság terén oly magasra emelke
azon tana mellett, mely a lelkiismeretet emanci dett, a szellemi érdekekkel oly melegen foglalko
pálta, midőn a keresztyén vallás kútfejének a Szent zott, mint azelőtt soha és a kort, melyben mi élünk,
írást, az edénynek pedig mellyel azon kútfőből kivéve, azóta is soha. A nyűgöt műveltségének
meríteni kell, nem a bármi néven nevezett tekin színvonalát e században közelítettük meg leg
tély diktátorságát, hanem az észt, az egyéni szabad inkább.“ (Révai fiuk isk. 3.). Nem szólva itt a
Ítélet jelölte ki, melynek nincs megtiltva semmi protestáns külföldnek ismeretes gazdag irodalmáról,
* A dunántúli egyházkerület 1925. évi Belmissziói csak a közeliből, magyar hazánk történetéből veszszük a bizonyító példákat.
Munkaprogrammjából.
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Az evangélikus sajtónap megünneplése hiá
nyos lenne, ha nem emlékeznénk meg a sajtónak
legáldásosabb és egyúttal legelterjedtebb terméké
ről a Bibliáról.
ügy számítják, hogy azok a különböző vál
lalatok, amelyek a Biblia árusításával toglalkoznak
a világ minden országában, tavaly nem kevesebb,
mint 30,000,000 példányt adtak el belőle. Ritka
dolog, ha egy-egy rendkívül népszerű és hires
regény 100,00Ú példányra felviszi. Az olyan könyv,
amelyikből 50.000 példány elfogy, nagy sikert ért.
Az a panasz, hogy a nyomdák nem tudják
kielégiteni a keresletet, amely a Biblia iránt mu
tatkozik.
Érdekes és jellemző tünet ez abban a kor
ban, amelyet szeretnek anyagiasnak nevezni. Mert
akármivel vádolják meg a Bibliát, azt semmikép
pen sem lehet ráfogni, hogy kedvez a niaterialisztikus világnézetnek, vagy gondolkodásnak.
Az Amerikai Bibha-Társulal 1923-ban 5 mil
lió példányt adott ki. Óránként a nyomda, hogy
a megrendelésnek eleget tegyen, 10,000 példányt
nyomott.
Kínában 1921-ben 2,300 000 példányt adtak
el, s emellett egy egész nagy kínai tartomány nem
kaphatott egyetlen példányt sem, mert nem állott
rendelkezésre.
A Bibliát ma 770 különböző nyelven nyo
matják. Magában Kínában huszonötféle fordításra
van szükség. A világ egyetlen könyve sem adott
annyi dolgot a tudósoknak, mint a „Könyvek
Könyve“. Fordítók, szövegkritikusok, magyarázók
dolgoztak és dolgoznak rajta közel kétezer éve, s
fognak rajta dolozni a világ végezetéig.
Magyar nyelven az 1924. évben az Ujtesta-

mentumnak uj magyar fordítása jelent meg Czeglédy Sándor ref. lelkésztől. Az idén jelenik meg
szintén uj magyar fordítása dr. Masznyik Endre
ev. theol. akad. igazgatótól. A magyar protestan
tizmus tehát most is kiveszi részét ebből a nagy
munkából, amely soha meg nem szűnik.
Visszaérve arra a kérdésre, hogy milyen
jelentőséget tulajdoníthatunk ezeknek az adatoknak,
bizonyára helytálló érvelés az, amely azzal argu
mentál, hogy kell lenni ebben a Könyvben valami
megragadó és vonzó erőnek, amely olyan erővel
markol bele a szivekbe, mint a világ egyetlen más
könyve sem. Ez a megragadó és vonzó hatalom
nem csupán a tartalom súlyosságában rejlik; nem
is egyedül bölcs mondásaiban. Mindez feltalálható
benne. De rajtuk kívül van még valami. És ezt
ami mindezeknél és ezek kombinációjánál is több,
a világ legnagyobb lángelméi sem tudták irodalmi
remekeikbe úgy belevinni, ahogy ezt megtették a
Biblia emberi szerzői.
Ez a többlet az ihlet, az inspiráció, a Szent
lélek. Az a páratlan jelenség, hogy egy könyv
gyűjtemény, amelynek részei évezredeket ölelnek
fel, amelynek szerzői a műveltségnek legkülönbö
zőbb fokán állnak, királyok, papok, pásztorok,
halászok, hivatalnokok, hogy egy ilyen könyv
gyűjtemény évezredeken át a legkülönbözőbb fajú,
nyelvű, raultu és kultúrájú népeket és egyéneket
úgy lebilincseli, hogy annak hatása alól szabadulni
nem tudnak és évröl-évre százezrekkel szaporodnak
olvasói: ez a jelenség nem magyarázható másként,
mint abból, hogy ennek a Könyvnek lapjairól a
teremtő Isten valami olyan különleges módon
beszél az emberekhez, mint semmi más közvetitő
által; és az emberek a Bibliában elismerik azt az
isteni tekintélyt, amely a lelket feltétlen hódolatra
kényszeríti.

Reformátorainknak figyelme először is a biblia
felé fordult. A legelső Írott bibliafordítások is az
előreformáció, a husziták és Erasmus hatása alatt
készültek. Azután gyors egymásutánban jelennek
meg Sylvester, Heltai, Károlyi és a többi bibliaforditók müvei több kiadásban is. Mig az egyetlen
Káldy-féle r. kath. fordítás csak 1626. látott nap
világot. Ebben a szent könyvben adta a protes
tantizmus a magyarság kezébe a könyvek könyvét
az igazi nevelő és népmivelő eszközt, amelynek
erkölcsi hatása felmérhetetlen.
De még a bibliafordítás előtt szükségét érezte
Dévai és Sylvester, hogy a magyar nyelv sajátsá
gait tanulmányozzák és szabályait megállapítsák.
A reformáció szüli meg az első olvasókönyveket
és a magyar grammatikát, amelynek művelésében
később is a protestánsok vezetnek. Szintén az ifjú
ság és a nép számára készülnek az első káték és
énekeskönyvek. Különösen az egyházi énekekkel
ezeknek eredeti magyar s majd a németektől és a
francia hugenottáktól átvett dallamaival gyakorolt
a reformáció nagy hatást a magyar nép kedély
világára. A legelső magyar énekeskönyv töredékén
(Gálszécsi Istvánná 1536-ból) az egyedül meg-

mentett első ivén Luthernek három énekét találjuk
s Luther énekei, az Erős várunk, Mennyből jövök,
Jövel Szentlélek sat. kedvelt énekei maradtak mind
a két protestáns egyháznak mind e mai napig. Sőt
ezek a kiátkozott énekek az ismételt szigorú tila
lom ellenére is utat törtek a r. kath. templomokba
is. A Cantus Catholici cimü r. kath énekeskönyv
kiadásaiban 1651 óta Luthernek, Sztáraynak és más
protestáns költőknek énekeit találjuk. Ilyen énekeink
is benne vannak, m int: Erős várunk, Mennyből
jövök most hozzátok, Jövel Szentlélek Úristen,
Mint a szép hives patakra, Dicsőült helyeken.
Kájoni János csiksomlyói franciskápus pedig 1676.
kiadott Cantionale Catholicum könyvében Luther,
Batizi, Sztárai, Huszár Gál, Szegedi, Skaricza és
más protestáns énekirók müveiből több mint 150-et
vett át. Emiatt eretnekséggel is megvádolták s
Balás Ágoston nevű rendtársát bízták meg, hogy
az uj kiadásból hagyja ki az eretnek énekeket. De
még Illyés István 1693. évi r. kath. énekeskönyvé
ben is benne volt Luther Erős vára. És ilyen hó
dítást tett Luther kátéja is. Dietenberger r. k. pap
1537. egész tételeket vett át Luthertől s Canisius
jezsuita is kis és nagy kátéjával Luthert utánozta.

A „Könyvek Könyve“.
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Az Isten után sóvárgó szívnek szomjúságát
csak ez a Könyv tudja kielégíteni. Az Istent ke
reső, s nála megnyugodni és felemelkedni akaró
lélek csak itt találja meg azt a nyugalmat, ame
lyet a legkimagaslóbb és legtisztább levegőjű
ormok nyújtanak, s azt a perspektívát, amely az
örökkévalóságot tárva fel, alázatra, imtdatra indit,
hűségre és áldozatokra kötelez.
Az évi 30,000.000 példányt csak a szívnek
ez a beléje oltott szomjúsága s a Bibliának inspi
rált tartalma magyarázza meg.

A Luther Társaság a sajtónapon.
A sajtónappal kapcsolatban vettük a alábbi
levelet:
„Nagytiszteletü Szerkesztő U r! Engedje
meg, hogy az Evang. Lapja utján azzal a ké
réssel forduljak a Luther-Társaságnak, mint
irodalmi egyesületünknek általam igen tisztelt
főtitkárához, hogy a jövőben állítson össze a
Társaság kiadványaiból egy olyan sorozatot,
amelyet mi lelkészek a sajtónapon bizományi
elszámolásra a Társaságnál megrendelhetnénk
árusítás végett. Azt gondolom, hogy ezzel a
sajtónap egyrészt jobban megfelelhetne rendel
tetésének, másfelől a Luther-Társaság is jöve
delemhez jutna. Egy falusi lelkész.“
Szívesen adunk helyet ennek a levélnek,
amely arra figyelmeztet, hogy ünnepélyeink elő
készítésekor necsak a szónoklatokon és más
programmpontokra gondoljunk. Örülünk, hogy egy
falusi lelkészétől, s nem egy könyvkereskedőtől
kaptuk ezt a gyakorlati eszmét. Hisszük, hogy a
Luther-Társaság érdemes főtitkára az eszmét valóra
fogja váltani.
De a világi tudományok terén is gazdagon
termette gyümölcseit a reformáció. Frank Sebes
tyén Luther korában irta az első német világtörté
netet (Chronica 1531) s az első német földrajzot
(Cosmographia 1534). Nálunk is Honter János még
Luther életében 1542. adta ki első földrajzi müvét:
Rudimenta Kosmographiae, melyhez fametszetek,
a földgömb rajza és térképek vannak mellékelve.
A protestáns magyar irodalomra vonatkozólag rö
viden csak azokat soroljuk fel, amelyekkel a pro
testantizmus úttörő volt és újat alkotott. Ezek pedig
a következők:
a)
A legelső nyomtatott magyar szöveg.
gendorf Rudimenta és Heyden S. Colloquia mü
veinek fordítása. Sylveszter J. Krakkó 1527.) b) A
legelső tisztán magyar nyelvű könyv. (Komjáthy
B. Szent Pál levelei, Krakkó 1533.) c) A legelső
magyar szótár, (Murmelius-féle, Krakkó 1533. Komjáthytól.) d) Az első magyar vitairat. (Ozorai Imre,
békési lelkészé, Krisztusról és az Antikrisztusról.
Krakkó 1535.) e) Az első magyar énekeskönyv
hangjegyekkel. Kegyes énekek. Gálszécsi István.
Krakkó 1536.) f) Az első magyar kalendáriom.
(Székely Istvántól Krakkó 1538.) g) Az első ma

1925

Lelkészegyesület.
(MELE.)

M E G H ÍV Ó .
A magyarhoni evang. Lelkész-egyesület (MELE) 1925.
április 28—29. napjain Budapesten, az üllői-uti Lutherotthonban konferenciát tart a következő tárgysorozattal:

Április 28-án, kedden reggel 9 órakor:
1. Áhitat és lelkészi közös úrvacsora, a Luther-otthon
kápolnájábón. Geduly Henrik püspök.
2. A konferencia megnyitása. Paulik János, a MELE
elnöke.
3. Helyzetünk. Dr. Raffay Sándor püspök.
4. Pásztort keres a nyáj. Dr. Deák János egyet, tanár.
5. A belmissió legegyszerűbb eszközei. Dr. Varsányi
Mátyás lelkész.
Délután 6 órakor: v a l l á s o s e s t é l y a Deák
téri ev. templomban, amelynek szónoka Kapi Béla püspök.
(Meghívó és programm külön jelenik meg.)

Április 29-én, szerdán reggel 9 órakor:
1. Áhitat Kruttschnitt Antal főesperes.
2. Az elszakadt részekkel való kapcsolat kérdése.

Geduly Henrik püspök.

3. Mi a mi feladatunk? Báró Podmaniczky Pál
lelkész.
4. Gyülekezetek misszionálása. Krón Ferenc lelkész.
5. Indítványok, megbeszélések.
6. A konferencia berekesztése a lelkészi eskünek
ünnepélyes felolvasásával.
Délután 6 órakor: v a l l á s o s e s t é l y a budai
ev. templomban, melynek szónoka Duszik Lajos miskolci
lelkész. (Meghívó és programm külön jelenik meg.)
Ezen konferenciára az összes Lelkész, theol. Pro
fessor és Vallástanár urakat, valamint Egyházunknak mindenrendü Felügyelőit s vezető férfiait testvéri szeretettel
meghívom; azon kérelmem kapcsán, hogy a lelkésztest
vérek az úrvacsoránál és a gyülekezetekkel tartandó val
lásos estélyeken papi ruhában sziveskedjeneh megjelenni
Nyíregyháza, 1925. április 8.
Kollegiális szeretettel

Paulik János,
ev. lelkész, a MELE elnöke.

gyar nyelvtan. (Sylvester J. Gramm. Hung. Lat.
Ujsziget 1539.) h) A legelső magyar ujtestamentom. (Sylvester, Ujsziget 1541.) i) Az első magyar
distichonok és a népköltészet méltánylása. (Syl
veszter előbbi művében.) j) Az első földrajzi munka
hazánkban. (Honter J. Cosmographia 1542.) k) Az
első magyar drámák. (Sztárai M. A papok házas
ságáról és Az igaz papság tüköré. 1550.) 1) Az első
magyar prédikációk. (Huszár Gáltól, M.-Ovár 1558.)
m) Az első magyar világtörténet. (Székely István
1559.) n) Az első magyar krónika. (Heltai G. Ko
lozsvár 1575.) o) Az első magyar növénytani mű
vek.) Beythe István: Stirpium Nomenclator Panno
(He
nicus, Antwerpen 1584. és Beythe Andrástól: Fives
könyv. Németujvár 1595.) p) Az első magyar or
vostani könyv. (Szigeti Frankovith Gergelyé, Monyorókerék 1588.) q) Az első magyar neveléstan.
(Bárány Györgytől, Halle 1711.) r) A magyar iro
dalomtörténet úttörő művei. (Czvittinger D., Bőd
Péter és Wallaszky Pál munkái.) s) Az első ma
gyar hírlap. (Ráth Mátyás Magyar Hírmondója.
Pozsony 1780.) Lásd: Harsányi I. A ref. és a
magy. közműv. 12. 1.).
A nyomdászatot is a reformáció alapította
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dolat), az egyházi nyelvet is művelni, megterem
teni, a sok latinizmustól megtisztítani akarta. E
célból indította meg itt 1820. az első magyar kath.
— Adalék az egyházi sajtó történetéhez. —
theol. folyóiratot Egyházi É rtekezések és Tudó
Ez a cim a mai viszonyok között olyan sítások cimén. A protestánsoknak csak egy
hitetlennek hangzik, mint az a másik állítás is, homiletikai folyóiratuk volt korábbi: Prédikátori
hogy Lonkay Antal első klerikális lapját, az Idők Tárház, Sárospatak 1805. Ambródy Sámuel kiad
Tanúját az egyetemi ifjúság Pesten (1860.) macs ványa (Annales Evangelicorum, Selmec 1793—
kazenével készült fogadni s midőn a rendőr 1803.) még latinnyelvü volt.
Madarász Flóris dr. a Budapesti Hírlapban
ség ennek útját állta, a lap első számát a Fillingerkávéház előtt Vezerle Zsiga ifjúsági szónok rövid 1906. „A veszprémi nyelvmivelők“ és a Békefibeszéde után elégették. Pedig mind a kettő igaz Emlékkönyvben „Időszaki sajtónk történetéhez“
volt. A jó katholikus Királyi Pál a nemzet feleke cim alatt közöl Horváth János vállalatáról igen
zeti széttagolása ellen tiltakozva a Pesti Naplóban érdekes dolgokat. De Petrik Géza Bibliográfiája
két cikket irt s kijelenté: „Másfelekezetü magyar is közli ennek az első magyar theol. folyóiratnak
atyánkfiái meg lehetnek róla győződve, hogy (öt évfolyamnak) egész tartalmát.
Nem könnyű dolog volt Horváth kanonok
Lonkay ur idétlen vállalkozását a magyar katholikus
valódi intelligentiának egyetlen egy tagja sem teszi vállalkozása akkor sem. Kurbély György veszprémi
püspökön kivül ott ült a nyakán a másik kano
magáévá“. Hová fajult azóta a felekezeti sajtó!
Az első katholikus theologiai folyóiratot el nok, Kiss Ferenc egyházmegyei cenzor is, aki
lenben a protestánsok is szívesen fogadták, mert gondosan ügyelt, hogy a protestáns munkatársak
annak szerkesztője, Horváth János veszprémi miatt a katholikus orthodoxián sérelem ne essék.
kanonok erős hazafias érzéssel és a magyar lite- S mint Madarász megjegyzi, nem ezekkel, hanem
retura forró szeretetével eltelve a protestáns lelké Pyrker László velencei pátriárkával, a későbbi
szeket és tanárokat is munkatársakul hívta és egri érsekkel volt baja a cenzornak. Verseghy
elfogultság nélkül bírálta a protestáns sajtó termé Ferenc, a volt pálos barát, Pyrkernek Tunisias
keit. Katholikus és protestáns papok cikkei egy cimü német eposzát akarta a veszprémi folyó
folyóiratban egymás mellett! Mily megszégyenítő iratban ismertetni, de Kiss cenzor tiltakozott a
ez a hazafias szép példa a mai ádáz felekezeti közlés ellen, mert „a püspököt a poétával sehogyharcok kezött. (A jezsuiták akkor még nem érkez sem lehetett kiegyeztetni“.
tek vissza.)
És a szabadelvű Horváth mellett akkor is
Horváth János előbb keszthelyi plébános voltak türelmetlen papok. Maga Verseghy is a
volt, Festetich György kedves embere, már ekkor nyelvújításba belekeverte a felekezeti kérdést. 0
is ismert nevű iró és költő. Erős hazafiassága a nyelvészek purizmusában, a latin szavak iroga
evangeliomi keresztyén liberálizmussal egyesült. tásában is a kálvinistáknak a latin nyelvet hasz
Mint kanonok Veszprémben, (ahol 1813. jelent náló katholikusok ellen való gyűlöletét látta.
meg a nyelvújítási harc hírhedt terméke, a Mon-30* Verseghy Horváthoz irt leveleiben is republikánus
törekvésekkel vádolja a protestánsokat. Ez okozza
meg és virágoztatta fel hazánkban Bécs és a kül a vallástalanságot. 1821-ben a helytartó tanácsnak
föld eleinte féltékenységből nem adott nyomdászo azt a rendeletét, hogy protestáns tanárok az egye
kat hazánknak. Ekkor Abádi Benedek, Heltai Gás temre és akadémiákra nem nevezhetők ki, Verseghy
pár, Huszár Gál és Dávid, továbbá más jeles nagy örömmel veszi. A cenzúra szigorítását kí
lelkészek és tanítók tanulják meg ezt az uj ipar vánja. Horváth ellenben kerüli a vallási türelmet
művészetet s itthon is maguk nyomják könyveiket. lenség árnyékát is. Szabad munkatért enged a
Még Bornemisza Péter püspök sem tartotta rangján protestánsoknak is. Még József nádor is dicsérte
alólinak, hogy bámulatos sok müvének nem csak és nélkülözhetetlennek mondta Horváth lapját.
írója, hanem nyomtatója, sőt még elárusítója is Talán éppen mfiveltlelkü, a theologia iránt is ér
maga legyen. Sokszor jelentéktelen vidéki kis vá deklődő evang. neje, Mária Dorottya hivta fel rá
rosokban működtek ezek a nyomdák és mégis a figyelmét.
A katholikus folyóirat protestáns munkatársai
nagy világosságot árasztottak. Igaza volt Köleséri
Sámuelnek, a tudós debreceni prédikátornak: „A közül kiválóbb volt Sebestyén István pápai ref.
könyvnyomtató betűk, noha némák, de mégis han theol. tanár, aki itt Pucz Antal kath. papnak „A
gosabban kiálthatnak az Isten népének füleiben a Kant filozófiájának fő resultátumi“ c. értekezését
leghangosabban kiáltó tanítóknál.“ (Arany alma cáfolta több füzetben a vallásos felfogás szem
1673.) Az első magyarországi nyomda Ujszigeten pontjából. Tóth Ferenc ref. püspöknek Homiletikezdte meg munkáját 1539-ben. A XVí. században káját maga a szerkesztő dicsérte meg bírálatában.
30 nyomda működött Magyarországban, ezek közül Itt tárgyalták Márton István pápai ref.*tanár kér.
csak egy volt r. katholikus, a többi 29 mind pro katekizmusát is, mely szintén Kant filozófiájával
testáns. Debrecen, Kolozsvár, Lőcse és Bártfa vol volt összefüggésben. Vannak a folyóiratban cikkek
tak a legtermékenyebb könyvnyomtató helyek, me „a protestáns hittudomány legjobb tanítási mód
lyek özönnel bocsátották ki a protestáns szellem járól“, a papnötlenségről stb. A kemenesaljai
evang jegyzőkönyvből k*özölve van benne Aáchs
termékeit.
p. s.

K atholiku s m agyar folyóirat pro
testá n s m u n k atá rsa k k a l (1820—24).
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Mihály esperesnek és egyházi költőnek Simonyiból 1707. az istenkáromló Rózsa Benedek alsósági
ifjú ellen irt igen érdekes fenyitő levele. (Lásd
Payr, Ehtört, Emlékek 280.)
Horváth, a szerkesztő maga bevallja, hogy a
protestáns munkatársak szorgalmasabbak, mint a
katholikusok. 1822-ben irta épen Verseghynek:
,;A protestánsok darabjai, melyeket az Egyházi
Értekezésekbe küldenek, szinte egymást érik, a
katholikus pap urak pedig szinte elmerültek az
álomba és henyélésbe“. (Madarász é. h.) Verseghy
erre meglepő feleletet adott: hogy a r. kath. pap
ság nem eléggé tevékeny, annak első sorban a
coelibátus az oka. Feltűnő, hogy Kőszegi Fabchich
József tudós exjezsuita is, a rajongó, lelkes nagy
magyar, mint győri tanár (s itt Kis János jó ba
rátja) ugyanekkor Írja paptársairól: „ Feleséget lehet
ígérni azon papoknak, kik.jó<:magyarok és magyar
könyveket Írnak“. Fabchich ennél tovább is megy:
a breviárium és a misekönyv megmagyarositását
is kívánja. „Nemzeti misemondás kell nekünk,
tegyünk szert egy konkordátumra vagy válasszunk
magyar pápát.“ (Takáts S. Péteri ^Takács J. 9. 1.)
Ez az elhidegülés Romától már a jozefiniz
mus idején is megvolt. Bajzáth József veszprémi
és Nagy Ignác fehérvári püspökök Batthyány
prímás hívására nem mentek fel. Bécsbe Ví. Pius
előtt tisztelkedni. v Nagy,,;Ignác meg akarta törni a
római centralizációt és fékezni a pápaság hatalmát.
Pázmándi Horváth Endre téti plébános, ez a ki
váló költő és lelkes magyar, aki Zircz Emlékeze
tében az egyház múltját dicséri és Theodul Estvéiben a vallási egyesülés eszméjét szolgálja,
titokban a pápa és az érzékies tunya szerzetesek
ellen csípős verseket irt s a Vatikánt kigunyoló
Blumauer exjezsuítának travestált Aeneisét fordí
totta. (Irodtört. Közi. 1894. 428.)
A magyar hazafiasság által ;tüzelt'.főpapok
mindig közlékenyebbek voltak a protestánsok
iránt. Haynald érsek' és ^Schlauch püspök báró
Prónay Gábor egyetemes felügyelőnk házi bálján
is megjelentek farsang utolsó napján. (A nem régi
ben megjelent Emlékezésekben a 87. lapon olvassuk,
hogy az éjfélutáni vacsorán — tehát már böjtben —
a két főpap aggodalom nélkül fogyasztotta a sült
fácánt. Bizonyára nem üres külsőségekbe és betüszolgálatba helyezték a keresztyénség lényegét).
A hazafias szabadelvű főpapok sorából való
volt Horváth János kanonok is, ki az első magyar
theol folyóiratban a protestánsokat is munkatársul
fogadta. S ez a merénylet nem akasztotta meg őt
a fényes pályán. A merész szavú Nagy Ignácnak
ő lett a püspöki utódja 1831. Székesfehérvárott s
mint az Akadémia tiszteletbeli tagja Pozsonyban
halt meg 1835. (íme, két ilyen előde volt Prohászkának !) Más’1idők, más embereké;Az evang.
sajtó mai ünnepnapján ne feledkezzünk meg a
Horváth Jánosokról.
A korszakos nagy országgyűlésen 1825. (most
száz éve) Horváth volt a veszprémi káptalan követe.
Utólag a szent évben talán már nem lehet exkom
munikálni vagy nevét indexre vetni. p ayr Sándor.
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HÍ REK.
Mikola Sándor budapesti ev. főgimnáziumi
tanárt, a Magyar Tud. Akadémia levelező tagját a
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Tan
könyvügyi Bizottságba előadóul kinevezte.
Öröksirhelyen nyugszik Papp-Váry Ele
m érné. A főváros tanácsa a MANSz kérelmére
Papp-Váry Elemérnének, a Magyar Hiszekegy
költőjének a kerepesi temetőben levő sírhelyét öröks im á k minősítette s igy a sírhelyet a temető be
zárása után, illetve a parcellák kiürítése során sem
fogják megbolygatni.
Az első magyar evangélikus nagypén
teki istentisztelet Párisban. A magyarhoni ágos
tai hitvallású evangélikus egyház most először tar
tott Párisban nagypénteki istentiszteletet. Az oltári
szolgálatot Gunesch Károly dr. missionárius vé
gezte, aki szentbeszédet is tartott; Somogyi Jó
zsef dr., hittudománykari szakelőadó orgonáit,
Halász Anna dr. szólót énekelt. Husvét vasárnap
ján délután 6 órakor ugyancsak magyar istentisz
teletet tartottak. Jelenleg tárgyalások folynak az
itteni egyházakkal, hogy Párisban és Franciaor
szágban magyar misszionáriusi állásokat szer
vezzenek.
Jókai ünnepély Sopronban. A theol. fakul
tás Ifjúsági Köre márc. 15-én hazafias ünnepélyt
rendezett, amelyet a 100 éves Jókai emlékének
szentelt. A műsor fénypontja D. Kovács Sándor
előadása volt az örökifjú idealista mesemondóról.
Nagyszámú közönség zsúfolásig megtöltötte az
Ev. Ifj. Egyesület termét és azzal az érzéssel tá
vozhatott a változatos és gazdag tartalmú ünne
pélyről, hggy a magyar Sopron magyar kultúrája
hatalmas erősséget kapott az odakerült theologiai
professorokban és az egész Afa^ymagyarországról
odasereglő theologus ifjúságban. — A soproni
lyceum vallásos ünnepélyt tartott március 22-én.
H etvényi Lajos, az intézet ifjulelkü, hatalmas ter
vekkel teliiett vallástanára nagy beszédben muta
tott a jobb, krisztusibb magyar jövendő útjára,
Németh Sámuel tanár — elrablóit felsőlövői gim
náziumunk volt igazgatója — pedig Kis János
superintendensről, a inegujhodó magyar költészet
nagy evangélikus úttörőjéről tartott igen érdekes
felolvasást. (Reméljük, hogy tanulmányát valame
lyik lapunk hasábjain viszont láthatjuk.) — Az
iskola vegyeskara és iskolázott vonós quartettje
emelték a szépszámú közönség előtt lefolyt ünne
pély hatását.
A protestáns vallásu katonák egyházi
adója tárgyában a ref. egyetemes konvent el
nöki tanácsa kimondotta, hogy mivel a hivatásos
és tényleges katonák, azoknak felesége és gyer
mekei nem a polgári lelkész, hanem a tábori
püspök joghatósága alá tartoznak, ennélfogva a
polgári egyházközségnek nem tagjai s ennek foly
tán adó reájuk ki nem vethető.
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA

K étszáz éves tan itó i fam ilia. Kaposvárról
Írják: Ünnepség keretében iktatták be a somogymegyeÜBonnya községben az uj kántortanitót, ifj.
Becht Bélát. Ezelőtt kétszáz évvel, pontosán 1730.
évben, Würtembergből tizenhét evangélikus csa
lád telepedett ebbe a magyar községbe, akik itt
hitközséget és tanitói állást szerveztek. Első tanító
juk Becht Henrik volt. Kétszáz év alatt elszapo
rodott a tizenhét család, a belőlük alakult hitköz
ség azonban az egész idő alatt kitartott tanítójá
nak családja mellett, amelyben apáról fiúra szállt
a kántortanitó tisztsége. A most megválasztott taní
tónak apja, nagyapja, dédapja, szépapja, ükapja
egytől-egyig a bonnyai iskola katedrájáról oktat
ták a tanitó-család mellett ily hosszú időn át ren
dületlenül kitartó bonnyai evangélikusokat, akikhez
1895-ben a református hitközség hívei is csatla
koztak.
A c san ád -alb ertii lelkészi állásra 9 pályázó
közül jelöltettek Sztik Gusztáv felsőpetényi, Povázsay György bakonycsernyei lelkészek, Szlovák
Pál szarvasi és Benkóczi Dániel pitvarosi segéd
lelkészek.
B rit és külföldi B ib lia-T ársu lat. E tár
sulatot 1804-ben alapították azon célból, hogy
Isten igéjét az egész földön terjessze. Több mint
350.000 font sterlinget (kb. 120 milliárd koronát)
ad ki a társulat jelenleg a szentirás fordításáért,
nyomtatásáért, terjesztéséért és raktáraiból több
mint ,350 millió biblia, újszövetség és bibliarész
került ki fennállása óta, még pedig 770 nyelven
és tájszólásban, melyeknek nagy része azelőtt mint
Írott nyelv nem is létezett. E munkájában a bib
liatársulatot támogatták a keresztyén vállalatok ve
zetői és barátai, tudósok és nyelvbuvárok. Nincs
talán az egész világon oly ország, mely ne érezte
volna e társulat áldásos hatását. Ez nemcsak ügy
vivőket és levelezőket, bibliaterjesztőket és raktára
kat tart Európa minden részében, hanem minden
misszói egyesület támogatója a föld legtávolabbi
országaiban is. Minden egyház Krisztust szerető
barátait kérjük szeretettel, hogy adományaikkal
is támogassák a társulat munkáját, de még in
kább segítsenek Isten igéjének drága kincsét olya
nokhoz eljuttatni, akik azt még nem ismerik. A
terjesztésnek évi átlaga kb. 8,500.000 kötet. —
Magyarországi lerakata (Budapest, IV. Deák-tér
4.) Eladott 1924-ben 16 541 példányt. A vakok
részére most tervezik a Biblia magyar nyelven való
kiadását s a Társulat kéri ezen vállalkozáshoz az
anyagi támogatást.
K aposvár. A lélekszámban kicsiny, anya
giakban szegény kaposvári evangélikus egyházban
a legbensőségesebb vallásos élet folyik. Március
4-én az evangélikus imaházban közös összejöve
telt tartott a kaposvári református és evangélikus
egyház presbyteriuma. Puskás György budapesti
rendőrfőtanácsos lelkekbe markoló előadást tartott
a presbyteri kötelességekről. Az előadás hatása
alatt dr. Kring Jenő evang. egyházközségi fel
ügyelő indítványára elhatározták, hogy minden év
ben márc. 4-én és szept. 4-én közös presbyteri
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értekezletet tartanak, amelyeken a két egyházt ér
deklő ügyeket;beszélik meg. A presbytérium gon
dozása mellett a felnőtt egyháztagok lelki gondo
zására is súlyt helyez az egyház. Ezen cél. meg
valósítása végett meghívta az egyház Duszik Lajos
miskolci ev. lelkészt világnézeti előadások meg
tartására. Március 10-én „J1 keresztyén ség védel
méről", március 11-én pedig „Jlz evangélikus
egyház védelm éről" tartott művésziesen felépített,
gondolatokban, szónoki fordulatokban gazdag, ha
talmas előadás mély nyomokat hagyva (a lelkek
ben. Az előadásokat a testvér református egyház
templomában tartottuk. A böjti időben minden
péntek este böjti áhitatosságot tartunk s hogy
mennyire szomjuhozzák a lelkek Isten igéjét, mi
sem mutatja jobban, mint hogy minden péntek este
és a vasárnapi istentiszteleteken is állandóan zsúfolva
van imaházunk, sőt a hívek egy része már a lép
csőházba szorul ki. Ezek mellett a magasabb kul
túra ápolását is kötelességének tartja az egyház.
Ezt a célt szolgálta a Nöegylet által márc. 19-én
a városi színházban rendezett kulturest, amely ma
gas színvonalát tekintve messze kiemelkedett a
városban elég gyakran rendezett kulturestek sorá
ból. A színházat zsúfolásig megtöltötte Kaposvár
intelligens közönsége s elragadtatással beszélnek
az est sikeréről. A kulturest minden száma mű
vészi volt, amely a legkényesebb Ízléseket is ki
elégítette. Az est megrendezése, műsorának öszszeállitása és sikerének biztosítása három, mély
vallásos lélekkel megáldott lelkes egyháztagunk:
Stancz Jánosné, dr. Matolcsy Sándorné és Soltész
Emil zenetanár érdeme, akiknek segítségére volt
Takáts Béla lelkész neje, de a Nőegylet minden
tagja is. Az est jövedelme 21 milió korona volt,
amelyből 9 millió korona kiadást leszámítva a
Nőegylet szegénysorsu családainkat segélyezi és
ruházza fel. Március 19-én a városi közgyűlés,
értékelve egyházunk vallás-erkölcsi s kulturális
munkáját a városnak mintegy félmilliárd korona
értékű telkét és épületét, melyet az egyház eddig
is a város jóvoltából imaházul és papiakul hasz
nált, ingyen örök tulajdonul az egyháznak aján
dékozta ; örök hálára kötelezte le ezzel egyházun
kat Kaposvár városa iránt. Az Isten pedig áldja
meg úgy az ajándékozót, mint ezt a kis egyházat,
hogy magasztos.-hivatását Isten dicsőségére minél
jobban betölthesse. Közli: Takáts Béla, ev. lel
kész.
A d eb recen i egyház 1924. évi jelen tése.
K ö zli: F ark as Győző lelkész. Városi gyülekeze
teinknek közegyházi kiváló jelentőségét nem lehet
eléggé hangsúlyoznunk. Hazai egyházunk jövője
attól függ, hogy azt a két elemet, amely a városi
gyülekezetek taglétszámát főképpen adja, az intel
ligenciát és az ipari munkásságot megtudjuk nyerni
az egyház élő tagjaiul. Nem hiába hangsúlyozza
Farkas Gy. jelentésének mindjárt a legelején az
„örök misszió kötelezettségét.“ Bizonyára egy vá
rosi lelkészben ébred fel legélénkebben ennek a
kötelezettségnek tudata. A „kálvinista Róma“, ahol
a római katholiciznius is, a szekták is óriási erő
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feszítéseket tesznek pozícióik erősítésére, már ép
pen exponált helyzeténél fogva is megérdemli, hogy
az ottani gyülekezet életét fokozott figyelemmel
kisérjük.
A kép, melyet az 1924. évi jelentésből nye
rünk, a legnagyobb elismerésre és hálára kötelez
bennünket a nagy energiájú és munkabírású lel
kész és hű munkatársai iránt. A diakonisszaügyön
kívül (amely egész egyházunknak is mostoha gyer
meke) nem találok olyan lelkipásztori munkát, és
gyülekezeti életnyilvánulást, amelynek ne lenne meg
a nyoma ebben a jelentésben, s mindegyik munka
téren eredményeket, az újakon, mint például az
Egyetemi Luther-Szövetség, reményteljes kezde
tet látunk. Látjuk azt is, hogy a munka nemcsak
a körülmények kényszerítő hatása alatt folyik, ha
nem annak forrásainál ott van az inspiráció és az
invenció. Én úgy látom, hogy egy debreceni lu
theránus papnak olyan sokoldalú képességgel kell
bírnia, hogy valamennyiünknek örömére szolgál
hat a right man in the right place: Farkas
Győző a maga helyén.
Szomorú jelenség a születések számának
ijesztő csökkenése (x 1921 -el szemben közel 50
százalék); a reverzálisoknál egyházunk vesztesége ;
az áttérések reánk kedvezőtlen aránya. A reverzálisok
és áttérések körül az egyházi öntudatnak joggal
remélt megerősödésétől javulást várhatunk. A szü
letések csökkenése sajnos, országos jelenség, ami
nek igen sokféle oka van s amelyen segíteni ba
jos, miként a francia példa mutatja.
A gyülekezetnek mindössze öt adóhátralé
kosa v a n !
Az Úrvacsorával élők száma 1921-ben 123
volt, 1924-ben 577! Az önkéntes adományok öszszege 56 millió. Külön megemlítést érdemel az
Árvaház. A gyülekezet két jóltevője: Schäffer F.
és neje Legányi Julia két házat és 180 hold föl
det adtak árvaházi alapítványul. Adja Isten, hogy
az árvaház mielőbb megkezdhesse működését.

A sajtónap, a vérk erin gés m eg a z
E van géliku sok Lapja.
Volt egyszer egy ember, akinek sok volt a
ráérő ideje. Szeretett a piacon lődörögni, s nem
sokat törődött azzal, hogy a tolongásban ide-oda
lökték. Végre egy másik ember, akinek meg sok
volt a vagyona, a ráérő emberre rábízta a kertjét,
hogy őrizze és mivelje azt. A kertnek neve is
volt: Evangélikusok Lapja. így lett a lődörgő
emberből felelős szerkesztő stb.
Ez az egyszeri ember, még a régi ráérő
idejében egy értékes tapasztalatot szerzett, amely
ről csak most tudta meg, hogy milyen értékes.
Úgy történt a dolog, hogy az egyszeri ember
sok-sok esztendeig élt-éldegélt, mint millió más
egyszerű ember és sejtelme sem volt, hogy egy
egész rendszert hord magában, aminek a neve:
oérkeringési rendszer. Hanem jött egy idő, ami
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kor fáradt, kimerült lett; nagyókulás tudós dokto
rok vizsgálták, tapogatták, kopogtatták, pulzusát
számlálták, vérelemzést végeztek, fújtak hideget,
fújtak meleget s végre is komolyan kihirdették a
diagnózist: „Vérkeringési zavarok.“ Ekkor hal
lott az egyszeri ember a piros vérsejtekről, ame
lyek a vérkeringés utján éjjel-nappal utaznak s
szállítják a test legtávolabbi külvárosaiba is a
lisztet, húst, tejet, illetve az életet, az egészséget
az erőt Mármost, hogy az egyszeri ember felelős
szerkesztő stb. lett (dr. Kirchknopf a megmond
hatója, mi az a stb.), csakhamar rájött, hogy a
rábízott kertnek, illetve az Evangélikusok Lapjá
nak miben rejlik a bökkenője. Jönnek a számiák,
velük jönnek a gondok. Bámulatos, hogy a szám
lák mennyi gondot tudnak okozni, amig kifizetet
lenek. Körülbelül annyit, mint a filoxéra a vincel
lérnek A számlákat látva, a felelős szerkesztő
füle töve körül -babrál az ujjaival s igy monologizál :
„Mit csináljak velük?“ S nem jut eszébe, hogy a
számlákat ki kellene fizetni, mert csak a lehető
ségeket veszi sorra. Az egyszeri ember, aki már
látta egyszer az ágya körül a nagyókulás, tudós
doktorokat ujjaikkal fülük töve körül babrálni,
hirtelen úgy érzi, hogy valami nagy világosság
vágódik az agyába. Az orvosprofesszorok tudo
mányos diagnózisa: Vérkeringési za va ro k!
Ez az egész. A vérkeringés körül van a
baj. Az Evangélikusok Lapjának a vérkeringése
nincs rendben. Sehogyan sincs rendben.. Az Egy
háznak az kellene, hogy a vértestecskék, a lap
apró betűi, eljussanak az Egyház testének leg
távolabbi részeibe is; de nem jutnak el, mert
nincs rendben a vérkeringés. Az Evangélikusok
Lapjának meg az kellene, hogy a vértestecskék,
az előfizetési dijak, eljussanak az Egyház testének
legtávolabbi részeiből is a lap pénztárába; de nem
jutnak el, mert nincs rendben a vérkeringés.
Az egyszeri ember, aki szerkesztő stb. lett,
erősen meg van győződve arról, hogy a diagnó
zis helyes. De bevallja azt is, hogy a diagnózis
megállapításával az ő tudománya kimerült. A gyó
gyításhoz megint más emberek kellenek. Ápolók,
szakácsok, jóbarátok (ezek az utóbbiak azért, hogy
a betegért néha imádkozzanak, néha levélben hí
rekkel szórakoztassák, néha itt-ott emlegessék,
nehogy a beteg életben létét is elfelejtse a világ.)
Hát Ön, Kedves Olvasóm, nem lenne szi
ves az Evangélikusok Lapjának m egzavart vér
keringését rendbehozni segíteni ? S ezen a ré
ven Egyházunk ügyének s az Isten országa ügyé
nek is egy kis Szolgálatot tenni ? Én megmondtam,
hogy hol a b aj: a vérkeringésben. Hozzuk rendbe
a vérkeringést! Szerezzünk olvasókat és előfizető
ket és munkatársakat!
Diagnosztikus.

Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
Segédlelkészt keres a budai egyház.
Fizetése havi egy és félmillió és lakbér. Jelentke
zések: Budapest, L, Verbőczy-u. 28. sz.
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Alapította: Dp . RAFFAY SÁNDOR
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Szerkesztésért felelős:
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Előfizetési ár negyedévenkint:
20 e z e r k o ro n a .
Egyes szám ára: 3000 k o ro n a .
Hirdetési árak megegyezés szerint.

J l je le n idők harcaiban egyházunk csak úgy állhatja meg helyéi és úgy töltheti
be feladatait, ha tevékenysége irá n t érdeklődést tud ébreszteni a h ívek széles rétegeiben.
Jlm it nem ism erünk, a zért nem tudunk lelkesedni, dolgozni, áldozni. Jlz egyház m inden
tényezőjének, minden in tézm ényének gondoskodnia kellen e teh á t arról, hogy egyházunk megmozdnlásairdl, m űködéséről az egyháztagok értesüljenek, j f z országos egyház, az egyházke
rü letek, az egyházm egyék, a G yám intézet, a Luther-Szövétség, a Luther- Társaság tevéken y
sége nem m aradhat elrejtve nem olvasott jegyzőkönyvekben, nem maradhat eltem etve b izo tt
sági referátum okban, j l z egyház köztudatában m indezeket a z egyházi sa jtó vih eti csak át.
E nnek felism erése kötelességünkké te szi a z egyházi sajtó term ékein ek te rje szté sé t s en n ek a
sajtónak tudósításokkal való ellátását is.
Nem hisszük, hogy bárm ely g y ü le k e ze t j ó l j á r akkor, ha oly on vezetősége van,
am ely egyáltalán sem m i érdeklődést nem m u ta t a g yü le k e ze té t k ö zvetlen ü l nem érintő
egyházi kérdések iránt. Nem csak a le lk é szn e k van szü kség e arra, hogy ism erje a z egyház
helyzetét, körülm ényeit, a z egyház szervei á lta l vég zett munkát. J l felügyelők, gondnokok,
prezbiterek, s elsősorban a tanítók m ár hiva ta lu kn á l fogva, hivatali teendőik eredm ényes
ellátása érdekében kell, hogy tájékozva legyenek arról, am it az egyházi egyesületek, az egy
házm egyék, a z eg yh á zkerü letek és a z egyházrgyetem tesznek, .d xt szeretnénk, ha a z egyháztagok annyira tudtára ébrednének a sa jtó irá n ti kettő s kö telezettseg n ek (a sajtó inform álása
és a sajtó támogatása), hogy ne lenne egyetlen g yü lekezetü n k sem, a m elyik ebben az e s z 
tendőben meg ne hatványozná az előfizetők szám át, s ne gondoskodnék arról, hogy h írei a
sajtóba eljussanak.

L elk észk o n feren cia előtt.
Sokunknak óhajtása megy teljesülésbe, amikor
a Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egyesület
(MELE) minden egyéb gyűlésektől és ülésektől
függetlenül tartja meg két napos konferenciáját
Budapesten. Kívánatosnak tartjuk, hogy az érte
kezleten minél számosabban vegyenek részt, a
MELE tagjai és nem tagjai. Nemcsak a válságos
helyzetre való tekintetből. Az egyház helyzete min
dig válságos, mert mindig harcol. Egy árnyalattal
talán nehezebb ma, mint 1913-ban, de most látjuk,
hogy a háborút megelőző évek sokkal nagyobb
válságokat rejtettek méhükben, mint gondoltuk.
Kívánatosnak tartjuk a nagy számban való meg
jelenést azért, mert a konferenciának csak igy lesz
igazi értelme.
Az értekezlettől sokat várunk. -Főként azon
ban egyet. Hogy akik Isten segítségével részt
fogunk venni, ne távozzunk róla valami keserű
Ízzel a szánkban és valami lehangoltsággal a lel
kűnkben. Azt szeretnénk evvel a konferenciával
elérni, hogy mikor azok az izolálatlan dolgozó
lelkésztestvérek elmennek haza, vigyenek maguk
kal inspirációt, ösztönzést és kedvet a munkájukra
a gyülekezetekben. Nem ok nélkül írjuk ezt. Má

soktól is hallottuk, magunkon is tapasztaltuk, hogy
voltak nekünk összejöveteleink, amelyekről csüg
gedt és tépelődő lélekkel kellett távoznunk, s azt
kérdeztük magunkban: hát ezért jöttünk össze,
hogy lássuk szegénységünket, kicsinységünket,
partikularizmusunkat és széthúzásunkat?
Szükséges, hogy rámutassunk egyházunk
betegségeire. De nincsen szükségünk arra, hogy
értekezleteink légköre az állandó karbolszaggal
folytonosan arra emlékeztessen bennünket, hogy
sebészeti klinikán vagyunk, ahol tudós professzo
rok valami reménytelen nyavalyást metélnek. Ne
merítsük ki a konferencia idejét az önmagunk és
ellenfeleink korbácsolásával.
Képzeljünk el magunknak egy olyan konfe
renciát, amely az evangélioni szolgálatának dicső
ségét zengené, s a lelkek megmentésének magasz
tos munkájára nyújtana útmutatásokat. És amely
nyújtana ne csak munkaprogrammokat, ne csak
felhívásokat, ne csak tanácsokat, hanem adná
nékünk magát az evangéliomot.
Nagy szükségünk van nekünk lelkészeknek
erre. Az evangélioni ihletett hirdetésére. Egy életen
át hirdetjük az evangéliomot másoknak. Egy éle
ten át fáradunk mások lelkének megmentéséért.
Egy lelkészi ko .lerenciának egyik legszebb fel-
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adatát abban látnám, s attól várnám a legnagyobb
hasznot, ha mi lelkészek lehetnénk az a gyüleke
zet, amelynek az evangéliom hirdettetik, s része
sednénk lelki eledelben örömmel és tiszta szívvel.
A lelkészi karnak ezt a lelki közösségét ápolnunk,
gyakorolnunk és mélyítenünk kell.
Gondoskodnia kell a MELE vezetőségének
arról, hogy rendezzenek nekünk olyan összejöve
telt, amikor nemcsak más gyűlésektől függetlenül,
hanem más teendőktől is függetlenül, kizárólag a
magunk lelkének üdvösségéről elmélkedhetünk. Azt
mondja Jézus : „Aki hisz én bennem, élő víznek
folyamai ömlenek annak belsejéből“. Ezekre az
élő vizekre vágyunk, Hogy mi, akik esztendőkön
át osztogatjuk az élő vizet, mi is részesedjünk
abban ne csak magános áhítataink idején, hanem
a nagy sereggel, amely keresi és várja és látja
az Urat.
A konferenciáról azt a boldogító és békes
séget adó hitünket szeretnénk megerősödötten
hazahozni, hogy olyan nyáj vagyunk, amelynek
pásztora a jézus megmutatta az ő erejét, szeretetét, hűségét. Azt hiszem sok megfáradt, elcsüg
gedt, túlterhelt lelkésztestvér térne vissza gyüleke
zetébe, munkaterére uj örömmel a szivében, uj
remóny lángolásával szemében és uj, nagy lehe
tőségek látomásával lelkében. Azt óhajtjuk, hogy
budapesti konferenciánk ilyen Istentől megáldott,
örömteljes és örömadó összejövetel legyen. „Teljes
öröm van Tenálad!“
„ u.

A z Isten Igéjének, m odern ap osto
lai az ólom betűk.
K eresztyén ség é s a faji k érd és.
Kagava Toyohiko, japán közgazdász, társadalmi reformátor,
szakszervezeti vezető, regényíró és keresztyén lelkész cikke.

Az Egyesült Államok által hozott Kizárási
Törvény (amely a japánokat kizárja az Egy. Áll.
területéről, Szerk.) a japánokat megtanította arra,
hogy az Egyesült Államok nem keresztyén nemzet.
Az amerikai misszionáriusok 'azt prédikálták,
hogy Amerika izig-vérig keresztyén nemzet. A
japán középiskolák tantermeiben ki van függesztve
Washington Györgynek és Lincoln Ábrahámnak
arcképe és a japánok azt tartják, hogy ezek a nagy
Elnökök nemcsak az Egyesült Államoké, hanem
az egész világé és Japáné is, mert ők felszabadí
tók voltak a zsarnokság ősi bilincseiből.
Tavaly tavasszal a japánokat megdöbbentette,
hogy az Egyesült Államok ki akarja zárni terüle
téről a japánokat. Sajnálattal látták, hogy Washing
ton Györgynek és Lincoln Ábrahámnak lelke nem
lakozik az Egyesült Államok polgárainak szivében.
Amerika ma csak a fehér faj számára a sza
badság hazája. A sárgafaj számára már nem a
szabadság hazája. Amerika teljesen bezárta kapuit
a Keleti nemzetek előtt. A jövőben nekünk japánok
nak kétféle amerikai között kell különbséget ten-
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H ogyan szerzett J ézu s k övetők et?
Iráshelyek: Az első tanítványok: Ján. 1, 35—51.
Zákeus: Luk. 19, 1—10. Nikodémus : Ján. 3,
1—16 A samáriai asszony: Ján. 4,1—26. Meghívó :
Máté 11, 28—30 ígéret: Ján. Jel. 3, 20—22,
Krisztus követése r Máté 16, 21—28.

Jézus embereket menteni jött. Azért akarta
őket a maga követésére rábírni, hogy megnyerje
őket Isten országának. Tanulmányoznunk kell Jézus
módszerét, mert nekünk is az a kötelességünk,
hogy embereket térítsünk és nyerjünk meg Krisz
tus követésére. Husvéttól Pünkösdig, Jézus feltá
madásától az egyház megalapításáig, milyen meg
felelő időszaka az egyházi esztendőnek arra, hogy
egyházunkat építsük és erősítsük! Krisztus is azt
akarja, hogy tanuljunk tőle és aztán tegyünk
bizonyságot róla az emberek előtt. Szivünkön és
imáinkban kell hordanunk a mások megnyerését.
Jézus szerette az embereket. Szeretete
isteni szeretet volt, amelytől indíttatva kész volt a
legnagyobb áldozat meghozatalára is, csakhogy
javukra, igaz javukra lehessen. Ha Jézus nem
szerette volna annyira az embereket, nem nyert
volna meg sokakat. A mi munkánknak is első
feltétele, hogy szivünkben áldozatos szeretet lán
goljon embertársaink iránt. E nélkül nem fogunk
eredményeket elérni.
Jézus szolgált. Nem azért jött, hogy neki
szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon másoknak.
Szeretetteljes szolgálata nyitotta meg előtte a szi
vek ajtaját. Te sem ülhetsz „magas lóra“, ha
Krisztusnak követőket akarsz szerezni. Szívesen
kell szolgálnod azoknak, kiken segíteni akarsz.
Nem szabad keresni azt, hogy megérdemlik-e vagy
nünk; nevezetesen azok közt, akik keresztyének
s azok közt akik a szenátorok elveit vallják. Amig
a szenátorok elveit valljuk, addig nem születik
meg a Világ Köztársasága. A fajok között tovább
folyik a harc. A gyűlölet erősebb lesz, mint a
jóakarat.
Fegyverkeznünk kell s készen kell lennünk
a háborúra. Nem tudunk meghinni szomszédaink
nak. Újból megismételjük a nagy háborúk tragé
diáját s a civilizációt és a kultúrát újból és újból
tönkretesszük.
Azonban a civilizáció többet jelent az anyagi
dolgoknál. A tudomány, művészet, ipar és vallás
terén nincs szinhatár. India vallása befolyásolja
Kínát és Japánt. A héberek vallása befolyásolja a
görögöket és rómaiakat.
Euklidesz geometriáját a szaracénok őrzik
meg s az arabok által megőrzött algebrát tanulják
Oxfordban. Edison Tamás találmányait felhasznál
ják a japán falvak lakói. A tudománynak és mű
vészetnek nincsenek nemzetiségi határai. Ezeken
tehát felül kell emelkednünk, ha a lelki és szellemi
fejlődés kultúráját akarjuk művelni.
Vallás nélkül sohasem fogjuk egyesíteni a
fajokat. Egyedül az igaz vallás egyesítheti az em
beri fajokat. Minthogy a vallás nacionalizmussá
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nem, van-e kilátás a sikerre vagy nincs: neked
szolgálnod kell Uradnak oly módon is, hogy
szolgálatot tész embertársaidnak.
K risztus együtt élt az em berekkel. Meny
nyire más az ő életmódja, mint Keresztelő Jánosé!
Szelíd és alázatos volt. Egy lelket sem nyersz meg
Krisztusnak, ha távol tartod magadat az emberek
től. Ha igazán, krisztusi módon alázatos vagy,
nein nézel le senkit azért, mert szegény, vagy
tudatlan, bárdolatlan, vagy bűnös és gonosztevő.
L elk i szegénységük tudatára ébresztette
őket. Krisztus bele tudott mélyedni az emberek
szivébe, olvasta titkos gondolataikat és átérezte
sóvácgásukat egy nemesebb, tisztább élet után. A
ledéren mosolygó álarc mögött is leplezetlenül
felismerte a siró lelket, amely megváltásért eped,
mert nem a bűnre, hanem Istenhez van teremtve.
Ezt a sokszor tudattalan nyugtalanságot és vágya
kozást az emberekben tudatossá kell emelni,
mert addig nem keresik a Krisztust. Az embereket
meg kell győzni a bűnös voltukról, s az után kell
őket Jézushoz vinni. „Isten a te gyógyítód.“
Felrázta lelkiism eretünket. Krisztus hall
gatóinak csodálatosan a szivébe tudott markolni.
Rátapintott a bűnös léleknek titkolt, eleven sebére
és felvonultatta a lelkiismeretüket. A samáriai
asszony.
Komolyan színén hordta'az em berek ja vá t.
Egyformán értékelte őket. A vámszedőt annyiba
vette, mint a zsidók főemberét, vagy akármelyik
gazdag és előkelő celebritást. Nem a köntöst
nézte, sem a lakásberendezést, sem azt, hogy
milyen képzettsége van. Aki csak vele érintkezett,
megérezte: a názáreti Jézusnak én nem vagyok
közömbös; javamat akarja; rokonszenvezik velem ;
torzult, azért ma a tudomány kozmopolitább, mint
a vallás. Pedig Jézus Krisztus szelleme a kozmopolitizmus szelleme volt. Ö hitt az egy Mennyei
Atyában és a világ testvériségében, de a legújabb
európai háború idején az emberek nem tudtak
hinni a világ testvériségében. A németek gyűlölték
a franciákat. A törökök gyűlölték az angolokat s
Jézus Krisztus elveit lábbal tiporták. A durva ösz
tön erősebb, mint Jézus Krisztus igaz tanításai.
Az Egyesült Államok szenátorai ezt a hibás
érzést az európai harctérről vitték magukkal, őket
még nemzetiségi eszmények vezérlik és azt gon
dolják, hogy Japán is támadni akarja az Egyesült
Államokat. Pedig Japán ma nagy idealista. Japán
rájött arra, hogy a világ nem találja meg addig a
békét, ameddig fel van fegyverkezve. Japán meg
tartotta a Washingtoni Lefegyverzési Konferencián
tett ígéretét és igazságnak vette az amerikai ke
resztyén misszionáriusok prédikációját. Japán ve
zető férfiai a keresztyénség elveit követik, hogy
véget vessenek a nemzetek háborúinak és a fajok
közötti jóakarat keresztyén elvét fentartsák.
Amig„ a japán vezetők és a japán nemzet
ráeszméltek az idealisztikus elvekre, addig Ameri
kának azelőtt idealisztikus nemzete cserben hagyta
keresztyén hitelveit és visszatért a nemzeti és durva
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barátom. Krisztusnak ez a jóakaró érdeklődése,
amely azonban sohasem fajult tolakodássá, soka
kat megnyert és igy alakult ki az a nagy sokaság,
amely örömest hallgatta őt.
Á ld o zo tt értük. Az áldozatnak nagy vonzó
ereje van. Ahol az emberek megtapasztalják, hogy
nem azt kívánjuk, ami az övék, hanem őket ma
gukat, ahol igaz önmegtagadást és áldozatkészsé
get tapasztalnak, oda vonzódnak. Jézus Krisztus
önfeláldozó életet élt „És én, ha felemeltetem e
földről, mindenehet magamhoz vonzok“ ezek az
Urnák szavai, s a Krisztus keresztfája minden idők
leghata'masabb • vonzóereje, A keresztfa a nagy
mágnes. Ha meg akarsz nyerni másokat a Krisz
tusnak, emeld magasra a keresztet és dicsőítsd
azt a magad áldozatos életével is.

Lelkészegyesület.
(MELE.)
Tiszteletiéi közlöm a lelkészfestvérekkel, hogy a köz
óhajnak engedve a ielkészkonferenciai programmba utólag
még a következő két előadást vettem fel:
Hogyan lehetek pásztor ? Előadó: D r. D eá k J á n o s
egyetemi tanár.
Hogyan maradhatok pásztor? Előadó: M a rc se k J á n o s
lelkész.
Ezzel szemben a Dr. Deák Jánosnak|k osztott témá
ról : Pásztort keres a nyáj, D r. C sen g ő d y D ijo s lelkész fog
előadást tartani.
Nyíregyháza, 1925. április 20.
Kollegiális szeretettel
P a u lik János,
ev. lelkész, a MELE elnöke.
ösztönökhöz és különbséget tett a Fehér és a
Sárga faj között.
Nem vélem, hogy a keresztyénség mulasztotta
el a faji kérdés megoldását. Ä mulasztás a mi
részünkről történt, tudniillik mi nem vagyunk haj
landók követni Jézus Krisztus elveit. Túlságosan
önzők vagyunk és a nemzetek ma elég önzők
arra, hogy kizsákmányolják a kicsiny nemzeteket.
Példa gyanánt itt van egész Ázsia Japán az egyet
len független nemzet s egész Ázsia a fehér ember
kezében van. Habár a fehér fajok hisznek a keresztyénségben, de nem az igazi keresztvénségben
hisznek. Keresztyénségük hsak szavakból áll. A
Hegyi Beszédet az európai nemzetek sohasem
gyakorolták.
Mint egyének, sokan járnak Jézus Krisztus
nyomdokán s a nemzetek körén belül van keresz
tyén kultúra, de mint nemzetek olyan brutálisak
vagyunk, mint a fenevadak. Jézus Krisztus elvei
nem az individualizmus elvei. Az istenországának
eszméje és annak megvalósítása épannyira szociális
evangéliom, mint ajkommunizmus vagy a szocia
lizmus. A nemzeteknek követniök kell Jézus Krisz
tus elveit s csak azoknak az elveknek követésével,
a békülékenységnek és a k ö lcsö n ö s segítésnek #
evangéliomával találhatunk egy igazi társadalmat
a világ köztársaságában a föld színén.
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J eg y zetek .
A jegyzetek írója falusi embernél megbocsát
ható türelmetlen kíváncsisággal várta a magyar
kultúráiét központjából járatott újságjának husvét
utáni szerdai számát. Kiváncsi volt rá, hogy mi
minden mehetett ott végbe azalalatt, mig ő falusi
nyugalmában hatszor prédikált, háromszor úrva
csorát osztott, s egy belmissziói bizottsági üléssel
kombinált presbiteri ülés tartott. És a lapból meg
tudta ezt: “A húsvéti mérkőzések közül a vasár
napi MTK-FTC találkozás örvendett a legnagyob
látogatottságnak, amelyen mintjegy hatszázmillió
korona volt a bruttóbevétel . . . A hétfői mérkőzés
nek összbevétele kétszázhatvankét és félmillió korona
volt. . . . A két ünnepnapon csak a nagy mérkő
zések bevételéből több mint százmillió jutott az
uj sportadóra . . . a DFC tudomásunk szerint
százmilliót, a WSC pedig ötvenmilliót kapott
budapesti húsvéti vendégjátékáért.“ A Jegyzetek
Írója nem anyira az uj sportadótól van elragad
tatva, mert ez a pirostojás nem érdekli, nem is a
a millióktól, amelyek a riportban kellően vastag
betűkkel vannak kiemelve, nem is annak elgondo
lásától, hogy a sok-sok ezer nézőnek mekkorát
fejlődött a bicepse, és hogyan tágult a mellkasa
amíg néhány embernek (amateur vagy professzio
nista?) játékát n é zte ; ami különösen elbájolta, az
ennek a két szónak: Budapest és Husvét egymás
mellé kerülése volt a millió koronák forgatagá
ban. Budapesti húsvéti vendégjáték! Budapesti
Husvét!
A Jegyzetek írója falusi ember lévén nem
átallja megvallani, hogy nem tudja mit jelentsenek
azok a hieroglif betüösszetételek: MTK, FTC,
CFC, WSC. Azt tudja, hogy ezek egymással mér
kőznek s ugylátszik a mérkőzésért pénzt is kapnak.
Ismer azonban egy másik betüösszetételt, amelyet
úgy hívnak TBC, s annyit jelent, hogy tüdővész.
Budapest elég nagy város arra, hogy a többi
között ez is elmenjen oda állandó vendégszerep
lésre. S tényleg, az újság, igaz hogy jóval apróbb
betűkkel, ugyanabban a számban beszámol a
TBC mérkőzéseiről is: “A (fővárosi) közigazgatá
si bizottság ma (husvétutáni kedd)... ülést tartott...
a tiszti főorvos jelentését tárgyalták márciusban
rosszabbodott... szaporodott, sőt... A gyermekmenhelyen elhelyezett 6846 gyermek közül 299 meghalt
gtimőkór... bélbaj . . . megdöbbentő képet festett a
tüdőbetegség pusztításáról, sürgette az uj Szentjános
kórház félbenmaradt két tüdőbeteg pavilonjának
mielőbbi felépitését . . . Tenyészállatkiállitás és
árumintavásár . . . pénz . . . támogatás . . . kihágás
adófelügyelő és tanfelügyelő . . . tárgyalták le."
Letárgyalták. Vége MTK, DFC, WSC, FTC
és TBC. Sportadó és adófelügyelő, testnevelés és
tanfelügyelő menhely és kihágás, halál, játék és
halálos játék, bél és tüdő, pénz és sport, bruttó
és nettó, festett kép és üres épitőállvány, vigalmi
adó és forgalmi és testnevelési adó, bevétel, kiadás
születés és termés, Husvét és feltámadás, kultúra,
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központ, szív, agy, vér, por és hiszek, hiszek,
hiszek . . . feltámadásában!
Kérdések, poplémák és feladatok tömkelegé
vel állunk szemközt. A törvényhozók, a tanítók,
a szülők, a művészek mind problémákon törik a
fejüket. A vallásos nevelés is problémákkal és kérdé
sekkel bajlódik. Felekezeti iskoláinktól sokat remé
lünk és várunk; de nem várhatunk mindent az
iskolától. Ha a vallás élni akar, a család életében
kell gyökereznie, A család első és a fő. Család
előbb volt, mint iskola. A család aranybulláját
igy írja meg az ótestámentomi törvény: „És ez
igék, a melyeket e mai napon parancsolok néked,
legyenek a te szivedben. És gyakoroljad ezekben
a te fiadat., és szólj ezekről, mikor a te házadban
ülsz, vagy mikor utón jársz, és mikor lefekszel,
és mikor felkelsz! A parancs egészen határozott:
“Gyakoroljad ezekben a te fiadat.“ A vallásos okta
tás a szülők kötelessége. Minden keresztyén atya
és anya értse meg, hogy mire gyermekük a három
éves kort elérte, a szülők már több mint felét
megtették annak, amit gyermekük jellemének kia
lakításáért tehetnek. Ha a vallásos nevelés csak
a népiskolában kezdődik, akkor már elkéstünk.
A felelősséget azoknak kell viselni, akiket illet.
S a felelősség elsősorban a szülőket terheli.
Kagava Toyohiko, akinek
egy cikkét
lapunk tárcarovatában találja az olvasó, a modern
Japánnak egyik vezérférfia. Életpályája mesébe illő.
Első gyermekének születése előtt feleségével Kobe
és Tokió külvárosában élt alig három négyszög
méter nagyságú lyukban. Korán reggel a munká
soknak prédikált, késő éjszakáig irt. Lázas tevé
kenységével több keresztyén gyülekezetei alapított
s nagy tömeget nyert meg. Az arisztokrácia tagjai
is felkeresték nyomorult tanyáján és megkeresztelkedtefc De lakásukra nem ment el. Anyagi hely
zete jobbra fordult, néhány könyve a legnépsze
rűbbek közé tartozik Japánban. A pénzt nem tartot
ta meg magának; a nyomor enyhítésére és temp
lomok építésére fordította. Komoly keresztyénekből
megalakította a Jézus Barátainak Társaságát, Assisi
Ferencre emlékeztető szabályzatokkal. Harmincöt
ácsból megalakította a Názáreti Ács Céhét, s
kiküldte őket, hogy kenyerüket kézimunkával keres
sék, szabad idejükben pedig prédikálják az evan
géliumot. A nagy földrengés alkalmával Kagava
Kobébol azonnal Tokióba utazott, egyik vezére
volt a mentési és újjáépítési munkálatoknak, s
óriási tömegeknek prédikált. Jelenleg Amerikai és
Európai körúton van, mindenütt előadásokat tartva.
Tárcarovatunk egyik ilyen cikkét hozza, amellyel
talán nem értünk mindenben egyet, de Kagava
gondolatai mindenesetre megérdemlik a figyelmet.

A sajtónapon ne feledk ezzü nk m eg
arról, h ogy ev a n g élik u s nyomdára
sürgősen szü k ségü n k van.
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Sajtó é s sk an d alu m .
Az utolsó hetekben a magyar sajtó annyi
büzhödt szennyvizet zuditott az olvasóközönség
nyakába, hogy már maguk az ujságok^is 'megun
dorodtak tőle. Öszintén-e, vagy csak a forma ked
véért, azt nehéz eldönteni. Nagyobbrészt valószí
nűleg csak a forma kedvéért, mert azóta is vigan
teregetik a társadalom lezüllött alakjainak bomlási
termékeit, mióta vissza kellett szippantanak mind
azt, amit egy öreg emberre rákentek.
Nem mintha csak a lapokat tennénk felelőssé
a riport gyalázatosságaiért. A felelősség ugyanolyan
mértékben az olvasó közönségé is. Azé az olvasó
közönségé, amelynek kegyeit és támogatását a sajtó
lutrival és latrinával hajszolja, mert hiszen abból
a támogatásból él. És úgy látszik a közönség
gyomra nemcsak hogy beveszi, hanem élvezi is
az élet pöcegödréből kihalászott falatokat.
Lehet, hogy a lapok egy része s a hírlapírók
egy része örömest visszatartaná magát a porno
gráfiától és a panoptikumhősök aljas cselekedetei
nek megörökítésétől s ezek a lapok szívesen lép
nének ebben a tekintetben valamilyen megállapo
dásra, amely szerint a hasábos cikkek nem céda
fehérnépeknek és nem monoklis jasszoknak járná
nak ki s a becsületes munkást nem öntenék le a
szatírának és léha élcnek levével; de a hirlapirás
terén is nagy a verseny s ha az egyik a malacságokkal meghódítja az előfizetők tisztes táborát,
a másiknak disznóságokkal kell ugyanazt a tisztes
tábort legalább részben visszahódítani.
Lehetetlenség tehát, hogy a lapok között a
legjobb akarat mellett is megegyezés jöjjön létre
abban a tekintetben, hogy ezentúl a közvélemény
irányítóihoz illő felelősségérzettel és tisztességtu
dással fognak imi. Azonban van még egy másik
megoldási lehetőség is, amire sokan nem gondol
nak, talán még az illetékes faktorok közül sem.
Ez a lehetőség az a felhatalmazás, amelyet a kor
mány a szanálás érdekében nyert. Nem tudjuk
ugyan, hogy kinek a resszortjába tartozik az er
kölcsi szanálás, amelyre égető szükség van ;'azt
azonban tudjuk, hogy a magyar hírlapirodalmat a
pornográfiái jellegtől csak rendelet vagy törvény
utján lehet megfosztani.
Már előre halljuk azt a sivitást, mely a zsurnálok berkeiben és mocsaraiban felhangzik a sajtószabadság nevében a kormánynak esetleges ren
deleté vagy a nemzetgyűlés által esetleg hozott
törvény ellen De az a hires sajtószabadság nem
a mostani degenerált generációnak való. Azok az
újságírók úgysem azt Írják, amit akarnak, s nem
úgy, ahogyan akarják, hanem azt és úgy, amit és
ahogyarf a gazdáik parancsolják. Nem baj, ha a
gazdáiknak is lesz gazdája. A tisztességtudóbbja
még örülni fog, hogy nem kell a csatornapiszok
ban vájkálnia a szabadság’ nevében.
De csodálkoznunk kell mégis azon, hogy a
közönség és főleg a keresztyén egyházak és ke
resztyén társadalmi egyesületek nem foglalnak eré
lyesebb állást, az iskolákkal és a pedagógusokkal
együtt nem lépnek akcióba a sajtónak, sápnak és
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skandalumnak szövetsége ellen. Igaz, hogy ezen
egyházaknak és egyesületeknek legjobb erőit lefog
lalja jelenleg a felebaráti szeretet leküzdésére meg
szervezett keresztyén agitáció, de szabad óráikban
ezek a Góliátok feccsenthetnének gyűlöletük mér
géből néhány cseppet a perverz és pornográf sajtó
daliáira is.
Mert az orvosság tekintetében lehetnek nézeteltérések. Magyarok lévén, lehetetlen, hogy ne
legyenek nézeteltérések. De talán valamennyien
megegyezünk abban a véleményben, hogy a sajtó
gyalázatos riportjainak meg van a maguk hatása
az újságolvasó publikum erkölcsi értékstandardjá
nak kialakulására. Ma már elmúlt az az idő, ami
kor azt mondhattuk, hogy a gyermek jó kezekben
van odahaza. Ma már a gyermekek a családi asz
talhoz könyökölve olvassák életismeretük bővitése
céljából azokat a kéjgyilkossági körülményeket,
amelyekkel a családi zsurnál a rendőrség nyomozó
munkáját a tényállás kiderítése körül megszokott
önzetlenséggel támogatja és előbbreviszi saját ön
költségen kiküldött, lehetőleg fürge és élelmes tu
dósítója által.
A cenzúra a bűnöket nem fogja megszün
tetni. De megszünteti az igazi botrányt, a sokkal
nagyobb gaztettet, a sajtó hírszolgálatát, amely
lelkiismeretlen, erkölcstelen, vagy ostoba szülők
pénzén és asszisztenciája mellett mételyezi meg
azt a jövő magyar generációt is, amelytől már
egyedül várhatunk egy jobb országot.

L u th er-S zövetség.
D ebrecen. A Farkas Győző lelkész által a
debreceni gyülekezet 1924. évi életéről kiadott
jelentés a Luthcr-Szövetségi munkáról ezeket Írja:
„Estélyeinken a következő előadóink voltak:
Geduly Henrik ev. püspök (Az Isten országa poli
tikája), Győri Lóránt ny. miniszter (Virágvasár
napunk ma), Paulik János lelkész, a MELE elnöke
(A sajtó jelentősége), .Czipott Géza szentgothárdi
lelkész (Karcolatok a magyar éjszakából), Dr.
Galánffy János a Luther-szöv. elnöke, közjegyző
(Reformációi emlékbeszéd), Lábossá János vallás
tanár (Átokbulla). Nagypéntek ünnepén a soproni
ev. theol. fakultás hallgatói dr. Deák János egyet,
tanár vezetésével szépen sikerült vallásos délutánt
rendeztek. A leendő fiatal papi gárda teljesen meg
nyerte a gyülekezet szerctetét, bizunk benne, hogy
rövidesen újból üdvözölhetjük őket körünkben.
Végül a lelkész az említetteken kívül svédországi
útjáról, a protestantizmus szükségességéről és a
95 tételről tartott előadásokat.
Minden évben emlékistentisztelettel áldozunk
az aradi vértanuk, a márciusi nagy nap s az egy
házi év utolsó vasárnapján a halottak emlékének.
Október minden vasárnapján a reformációt
előkészítő előadást tartottunk, hogy igy is erősítsük
az evangélikus öntudatot.
A Luther-szövetség vegyeskara Elefánty Sán
dor karnagy buzgó közreműködése folytán folyó
évben is híven [szolgálta egyházunk életét. A ve-
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gyeskar által rendezett szeretetvendégség a tagok
közötti barátság ápolását szolgálta.
A L. Sz. ifjúsági szakosztálya Lábossá Lajos
vallástanár buzgó irányítása mellett a megkonfir
mált ifjúság megfelelő nevelését célozza. A rende
zett ref. ünnepély, a vasárnap délutáni összejöve
telek mind e cél szolgálatában állottak.
Az Egyetemi Luther-Szövetséget 68 taggal
Pajor Győző elnöklete alatt végre szintén sikerült
megalakítanunk. A rendezett ismerkedési estélyen
öröm volt együtt látni ev. egyetemi és főiskolai
hallgatóinkat.“

H Í R E K .
Felhívás és kérelem!
Junius hó 13-án lesz négyszáz esztendeje
annak, hogy Luther Márton házasságot kötött Bóra
Katalinnal. A reformáció egyházainak lelkészi családai nagy áldást jelentettek a múltban és jelen
tenek most is a keresztyénség, az állam és a kul
túra életében. Kérjük mindazokat, akik egyenes ágon
evangélikus lelkészi családból származnak szíves
kedjenek nevüket és állásukat (foglalkozásukat
hivatalukat) a lap szerkesztőségének bejelenteni
vagy ha ilyen egyháztagokról, vagy elhunyt jeleseseinkről tudomásuk van, azt is szíveskedjenek
a szerkesztőséggel közölni. Célunk az, hogy pon
tos adatokkal mutassuk ki, mit köszönhet egyhá
zunk és nemzetünk az evangélikus lelkészi csalá
doknak. Az értesítéseket május végéig kérjük.
Jl kiadóhivatal felkéri mindazokat, a kik
nek cimére eddig csoportban já r t az „Evan
gélikusok Lapja<(, sziveskedjenek a külön címe
ken való küldésre vonatkozó kívánságukat vele
közölni J l lapot minden előfizető pontosan meg
fogja kapni.
Az Evang. Lapjának szerkesztésében és
kiadásában beállott változás a lap húsvéti számá
nak szétküldését késleltette. A kellő időben ki
nyomatott példányok napokig hevertek a nyom
dában. Olvasóink és előfizetőink szives elnézését
kérjük.
Gyurátz Ferenc, a dunántúli egyházkerü
let nagynevű nyugalmazott püspöke, amint öröm
mel halljuk, Nagypénteken a pápai templomban
teljes erővel prédikált. A nyolcvannégy éves fő
pásztornak további erőt és egészséget kérünk
Istentől.
Raffay püspök a szolnoki vasutasok közt.
fta ffu y Sándor evangélikus püspök nagyszámú
közönség előtt, zsúfolásig megtelt teremben a
MÁV. „Millénium“ dal- és zeneegyesület előadá
sán lelkesítő, hazafias beszédet tartott. A nagysza
bású beszédet a szolnoki vasutasok nevében Máté
József köszönte meg.
A csikvándi gyülekezet a kántortanitói ál
lásra O r b á n János szepezdi tanítót választotta
meg.
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Érettségi biztosok. A közoktatásügyi mi
niszter az evangélikus középiskolák ezidei rendes
érettségi vizsgálataihoz a következő kormánykép
viselőket küldte k i:
J l dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben:
a bonyhádi reálgimnáziumhoz S zelén yi Ödön dr.
teológiai akadémiai tanárt, a kőszegi leánygimná
ziumhoz Deák János dr. pécsi egyetemi tanárt,
a soproni reálgimnáziumhoz Szigethy Lajos buda
pesti gimnáziumi tanárt.
J l bányai ág. hitv. ev. egyházkerületben: az
aszódi reálgimnáziumhoz Bolemann Géza bányaés erdőmérnöki főiskolai tanárt, a békéscsabai
reálgimnáziumhoz Wiesinger Károly balassagyar
mati állami reálgimnáziumi igazgatót, a budapesti
gimnáziumhoz Melich János dr. budapesti egye
temi tanárt, a szarvasi gimnáziumhoz S zlávik
Mátyás dr. ny. teológiai tanárt.
J l tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületben:
a nyíregyházai reálgimnáziumhoz Pröhle Vilmos
dr. debreceni egyet, tanárt, a nyíregyházai leánygimnáziumhoz Horvay Róbert dr. debreceni reál
iskolai tanárt.
A MELE budapesti konferenciájának
múlt számunkban megjelent programmjára újból
felhívjuk az érdeklődők figyelmét. A részívenni
akarók * jelentkezzenek Dr. Varsányi Mátyás ev.
lelkésznél, Budapest I , Verbőczy-u. 28.
Protestáns irodalmi estélyt rendeztek a
békéscsabai evang. és református egyházak f. hó
18-án, délután 5 órakor a Városi Színházban Az
irodalmi estély műsorává következő volt: 1. Üd
vözlő szavak: Dr. Szeberényi Lajos esperes.
2. Verseiből felolvas: Jakab Ödön, a m. tud.
akad. tagja. 3. Klasszikus dalok, énekli: Sz. Benkó
Theodora operaénekesnő, zongorán kiséri Moczkovcsák János. 4. Előadás: Dr. Ravasz László
pöspök. 5. Dicsőit téged: Előadja a Békéscsabai
Iparos Dalkör. 6.^szaval: Szabó Margit.^ 7. Ma
gyar dalok, énekli: Sz. Benkó Theodora opera
énekesnő, zongorán kiséri: Moczkovcsák János.
9. Zárószavak: /JDr. Imre Sándor egyetemi tanár,
ny. államtitkár.
A tiszai egyházkerület évi rendes köz
gyűlését julius*« hó második felében a diósgyőrvasgyári fiókegyházközség*;kebelébe fogja tartani.
Nagycsütörtök estéjén szeretetvendégséggel
kapcsolatos csöndes áhítatra jöttek össze a csákvári evangélikusok, hogy az utolsó vacsora han
gulatában nemesítsék a belső embert önmagukban.
A napi mezei munka után a leszálló est »együtt
találta a híveket, akik előtt a Megváltó utolsó
estéje elevenedett meg a műsoron, amelyen köz
ének és bibliaolvasás után Bognár Jáno*s; Mészá
ros József, Dornyi Sándor, Szabó József, Szabó
Lajos, Szabó Ádám, Kovács, Anna, Mészáros Gi
ziké, Szabó István, Dr. Csengődy Lajosné és a
lelkész működött közre. Az estélyre elhozott fala
tok közös megosztása a sziveket is közelebb hozta
egymáshoz s amikor a késő esti órákban eloszlott
a kis emlékező sereg, úgy éreztük: velünk vacso
ráit az Ur!
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A diósgyőri egyház harmadizben válasz
totta meg felügyelőjévé P azar István miskolci
vizmfiigazgatót, aki már eddig is igaz evangéliumi
hitbuzgósággal, vezéri rátermettséggel munkálko
dott az Ur szőlőjében, hálás elismerését egyhangú
bizalomnyilvánitással rótta le a közgyűlés a derék
férfiúval szemben. A hívek áldozatkész egyházszeretetét hirdeti a templom villamos világítással
való ellátása és a templomtető — sok milliót
felemésztett újrafestése A diósgyőr-vasgyári fiók
egyház március 29-én tartotta évi rendes közgyű
lését, amelyen kitűnt, hogy a hitélet itt is emelkedő
irányt mutat. A hívek mind a két helyen emelték
az egyházi adót (100 százalékkal!) és tehetségük
szerint valorizálták tisztviselőik és alkalmazottaik
illetményeit.
H alálozás. Őzv. P ét b ei Fadgyas Jánosné
sz. h ista ta i T atay Póza a volt nagybarátfalui
lelkész özvegye meghalt Pápán, 68 éves korában
április 14-én. Az elhunytban Fadgyas Aladár, pápai
hitoktató, édesanyját, Tatay Lajos bakonytamási
lelkész testvérét gyászolja. — Jobbágyi Jobbágyi
Kálmán dr. ügyvéd, a pesti evang. egyház prezbitere meghalt április 13-án, 56 éves korában
Szegeden az evangélikus egyházközség
március 22-ikén tartotta évi rendes közgyűlését.
A h.-lelkész miután felolvasta beszámolóját a múlt
évről, javaslatot tett, hogy az egyházközség tilta
kozzon a jogainkat csorbítani készülő főrendiházi
tervezet ellen. A közgyűlés nagy lelkesedéssel ki
mondotta, hogy tiltakozik a jogfosztás ellen s erről
a bányakerület püspökét és az egyetemes felügye
lőt írásban értesíti. Hézer Béla gondnok beszá
molt az 1924' év zárszámadásáról. A múlt évben
a bevétel 24.802.264 K 34 f. volt s a kiadás
24.768.264 K 34 f. A jövő évi költségvetés mint
egy 4000 arany koronában állapíttatott meg. A
közgyűlés ezután hozzáfogott az egyházi tisztsé
geknek 3 évre szóló betöltéséhez. Egyhangú fel
kiáltással a következők választattak m eg: Fel
ügyelőnek: Kiss Ferenc, ny. min. tanácsos. Má
sodfelügyelőnek : Dr. Pollner Ödön, egyetemi ta
nár. Ügyész le tt: Dr. Martinyi László, ügyvéd.
Gondnok: Hézer Béla. Pénztáros: Göndüs György.
Jegyző: Országh József, tanító. Helyettes jegyző:
Schneider János. Temetőgondnok: Vecsey Kál
mán. A 18 tagot számláló egyháztanácsban az
egyház legkiválóbb emberei kerültek. A presbite
rek ünnepélyes beiktatása március 29-én volt az
islentisztelet keretében
A pozsonyi ág. hitv. ev. líceum ban 1925.
év júniusban érettségizett osztálytársaim tiz év előtt
kötött megállapodásunk értelmében szíveskedjenek
címüket velem mielőbb közölni. M aróthy Jenő
dr., Budapest, X., Szent László-tér 22.
Az am erikai E gyesült Á llam okban a leg
újabb kimutatás szerint a lutheránusok a harmadik
helyet foglalják el a protestáns egyházak között.
A lelkészek száma 1924-ben 10255; a gyülekeze
teké 15228; a gyónószemélyeké 2,503.642 (az
amerikai protestánsok egyházi statisztikája csak a
gyónószemélyeket tartja nyilván).
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A b aujszántó. Az alig 300 lelket számláló
gyülekezetét egy ház hűségét és áldozatkészségét
dicséri, hogy régi imaházát tavaly toronnyal éke
sítette. Böjtben hetenként kétszer estéli ajtatosság
volt, amelyen Krisztusnak a keresztfán mondott
hét szava szolgált az elmélkedések tárgyául. —
Szokásban van a virágvasárnapi és nagypénteki
passzió olvasás is.
A b u d ap esti P ro te stá n s D iákm enza 160
egyetemi hallgatónak ad 3 tálas ebédet 4000, 6000
és 8000 K-ért, egy részük pedig teljesen ingyen
étkezik. Most alakítják a Menza uj helyiségét 200
személy befogadására a dunamelléki református
egyházkerület budapesti székházának földszinti
részébén. Az alakítás költségei 50 millió koronával
vannak előirányozva. Eddig összegyűlt 15 millió
korona. E célra szolgáló adományok Ravasz Lászlóné
cimén (IX. Ráday-utca 28.) küldhetők be. Husvétkor a Menza vezetősége: Ráday Gedeonné
grófné, Ravasz lászlóné és Pándy Kálmánná tea
délutánt rendeztek a Menza helyiségében; barát
ságos ozsonna után hangverseny volt.
C sehszlovákia, j/ussigban, huszonöt éven
át folytatott hűséges diakonisszamunka gyümölcse
ként diakonisszaház létesül. Aussigban és egész
környékén gyűltek be a szeretetadományok elis
meréséül annak a szeretetmunkának, amelyet gallneukircheni diakonisszák az aussigi közkórházban
végeztek. A diakonisszaházzal kapcsolatban Slártaisko /á f is szerveznek, amely háztartásvezetőket
fog kiképezni.
Előfizetési felhivás Bach stílu sáb an irt
p a rtitú rá ra . Ev egyházunk legnagyobb zeneköltője „az egyházi zeneköltészet Lutherje“, Bach
J. Seb. hazánkban nagyrészt ismeretlen. Ez a
körülmény indított a Bach stílusában harmonizált
partitúrának kiadására. A benne foglalt 440 ének
dallamát — nagyrészt Bach partitúrájából vettem
át. A zene iránt érdeklődőknek becses pártfogását
kérem, hogy partitúrám kiadását előfizetésükkel
lehetővé tegyék. A teljes mű terjedelme 180—200
oldal. Előjegyzési ár 1 darabra 250.000 korona.
Előjegyzéseket a köv. címre kérem : Povázsay
Endre ev. tanító, Békéscsaba 3.

Irodalom .
A d u n án tú li ág. hitv. evang. eg y h ázk e
rü let Belm issziói m u n k ap ro g ram m ja az 1925.
évre. II. évfolyam . K iadja a D unántúli L utherSzövetség. A 106 oldalas füzet sokkal többet
jelent egy belmissziói munkaprogrammnál. Értékes
cikkeivel a belmissziói irodalomnak maradandó
becsű terméke, amely megérdemli az áttanulmá
nyozását nemcsak azok részéről, akiknek számára
elsősorban kiadatott, a belmissziónak hivatott
munkásai, a lelkészek és tanítók részéről, hanem
sokat tanulhat és okulhat belőle mindenki, aki
egyházának ügyeiért érdeklődik, annak tudatos
tagja akar lenni, vagy mint felügyelő, prezbiter,
Luther-Szövetségi tag indíttatva érzi magát az egy
ház munkájában személyesen is részt venni.
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A Munkaprogrammnak tavalyi, első évfolyama szervezése ; az evangélikus sajtópropaganda intéz
is óriási és talán kellőképpen nem. is értékelt ményes megszervezése.
A Programm összeállítása és kidolgozása
haladást jelentett egyházunk és gyülekezeteink
beléletében. Erre vonatkozólag reméljük a püspöki magában véve is egy nagy belmissziói munka volt;
jelentés fog majd tájékoztatást nyújtani. Az 1925. az egyházkerületnek hálája és köszöneté illeti meg
évi Programm még gazdagabb. Bízvást állíthatjuk, érte a dunántúli püspököt. A Programm megvaló
hogy amelyik gyülekezetben ennek útmutatása sítása pedig egyházi életünk intenzitását fogja
szerint indul meg, vagy folytatódik a belmissziói emelni. Kérjük az aratás urát, hogy állítson mun
kásokat az 0 aratásába.
munka, ott intenziv gyülekezeti élet alakul ki.
A Programm a gyülekezeti belmissziói mun
Petőfi aszódi ifjúsága. Tanulmány. Irta:
kát három csoportba osztja: 1. az ifjúság egyházi Osváth Gedeon.'Kiadja: Az Országos Ev Tanárgondozása; 2. felnőtt egyháztagok gyülekezeti egyesület. Ára 1 aranykorona.
gondozása; 3. szociális és egyházvédelmi munka.
A füzet, amelyhez Dr. Raffay Sándor püspök
Az első csoportban a népiskolai ifjúsággal irt előszót, szerzőnek az aszódi Petőfi-gimnázium
való lelkipásztori foglalkozásnak vezérfonalaként igazgatójának, az Orsz. Ev. Tanáregyesület gyűlé
22 bibliai jellemképet jelöl ki. Az Ifjúsági Egye sén tartott “Petőfi ^aszódi ifjúsága,, cimü előadását
sületnek munkaterve vallásos, erkölcsi, értelmi és a Petőfi-Társaság gyűlésén felolvasott „Cancriny
testinevelés szerint tagozódik. A Diákszövetségek Emilia“ cimü tanulmányát és még két cikkét tartal
(középiskolai ifjúság) számára az Apostolok Csele mazza, amely utóbbiak aszódi Petőfi-emlékekről
kedeteiről szóló könyv nyolc fejezete alapján a s a főgimnázium ereklyegyüjteményéről és a VIII.
reformáció történetének párhuzamba állításával a osztályú tanulók Petőfit tárgyaló dolgozatairól
keresztyénség szervezkedésének, szociális kialaku szólnak. Megrajzolta a tizenhárom-tizennégy éves
lásának, az emberiség munkájába való begyöke- tanulónak Koren István nagytekintélyű professzor
úrhoz való viszonyát. A professzor ur szivén
rezésének tárgyalását jelöli ki főfeladatul.
sebzi a Cancriny Emíliába halálosan szerelmes
A második csoport a felnőtt egyháztagok diákot, versét összetépi, a szerelmes költőt szégyengyülekezeti gondozását foglalja magában. Négy padba ülteti. Ekkor fogamzott meg Petőfiben a
részből á ll: a) Emlékünnepek és vallásos estélyek; vágy aszinészeti pálya után. A szerző úgy találja,
témák: Luther házassága és családi élete, A mi hogy Petőfi lelki életének úgy szólván minden
gyülekezetünk, Sajtónap, A parasztlázadás és a gyökérszála aszódi létének talajába nyúlik vissza.
reformáció, Reformációi emlékünnep. Az anyag S ezen tételét bizonyítja is. Tudva azt, hogy az
mindegyik témához adva van a Programúiban. ifjúkori benyomások milyen maradandó hatással
Kiemeljük a Sajtónap anyagából egy evangélikus vannak a jellem alakulására, Petőfinek minden tisz
nyomda szükséges voltának hangsúlyozását, b) telője és olvasója köszönettel veszi a szerzőnek ér
Felnőttek iskolája. Ebben a részben hat előadásból tekezéseit. A könyvnek teljes bevételét a szerző a
álló sorozat foglalkozik a Bibliával; három, ki roskadozó aszódi ev. főgimn. építési alapja gyara
válóan értékes tartalmú előadás a protestantizmus pítására ajánlotta fel.
jelentőségével: A protestantizmus hatása a magyar
nemzeti életre, A protestantizmus kultúrtörténeti
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
jelentősége s A protestantizmus jelentősége a világ
nézet kialakulásánál, c) A prezbiterek lelki gondo
zása két téma körül csoportosul: Egyházunk hely
zete az álammal szemben, s Egyházunk helyzete
a róm. katholikus egyházzal szemben, d) A nő
egyletek munkaprogrammja a tavalyi évfolyamban
még nem szerepelt; annál figyelemre méltóbb és
megszívlelendőbb ez az alapvető programm, amely
a templom, temető, iskola gondozását, a szegények
gondozását, karácsonyfa-ünnepélyt, betegek látoga
tását, idegenben szolgáló cselédleányok nyilvántar
tását öleli fel; nőegyleti előadásul: Mi a Nőegylet
hivatása? cimü téma feldolgozását ajánlja. Nagy
örömmel üdvözöljük azt a tervet, amely a gyüle
kezeti nőegyleteknek magasabb egyháztársadalmi
egységbe való beszervezését célozza ; ennek a terv
nek megvalósítása a nőegyletek munkájának hat
T e g y e m e g m indenki
ványozott jelentőséget és eredményeket fog biz
tosítani.
eg y h á za iránt való
A szociális és egyházvédelmi munka három
k ö te le s s é g é t!
feladat elé állítja a belmisszió munkásait: a gyü
lekezeti törzskönyv munkálatainak befejezése; a
— J
nagyobb gyülekezetekben az „utcagondozás“ meg
Nyomatott a Kisfaludy Könyvnyomda gyorssajtóján, Győr.
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Ezekben a dekadens korszakokban a kultúra
finomult materializmus szintén mozog. Az anyag
és erő tiszteletben részesül. A hatalom letétemé
Gallió prokonzul volt Korinthusban, mikor nyesei érzékkel viseltetnek minden iránt, ami az
egy Pál nevű sátorcsináló egy Akvila nevű zsidó erővel és anyaggal kapcsolatban van. Minden
házában ott lakott és vetekedett a zsidókkal és egyébből, a rajongóknak álmaiból, a fáklyavivők
görögökkel, hogy azután egy Justus nevű istenfélő nek fanatizmusából, az eszmék hőseinek tusako
emberhez költözzék, s a pogányokat iparkodjék az dásából régen kiábrándultak azok, akik a társa
„új útra“ téríteni. Gallió a római imperium telj dalmi élet csúcsain élnek. Szkepticizmus, spleen,
hatalmú képviselője Achaia tartományában. Előkelő nemtörődömség, közöny: hideg zuhanyként ömlik
ur. Az élet magaslatain jár. Telítve van az akkor belőlük mindenre, ami uj élet felé tör. Es a na
„modem“ miveltséggel. Világnézete megegyezik gyoknak és hatalmasoknak megvannak a majmaik,
társadalmi osztályának divatos felfogásával. Van akik őket majmolják. Nemcsak a bajusz- és szabenne méltóság, emberismeret, gyors judicium, kálviselet dolgában. Ha Gallió blazirtan nézte a
amit kifejlesztett benne a birodalom ügyeivel való zsidók, keresztyének és pogányok vetélkedését,
beható foglalkozás, hosszú gyakorlat és tanulmány. valószínű, hogy főtanácsosai, tanácsosai, titkárai
Kormányzó és bíró, politikai és közigazgatási és írnokai is fölényes közönnyel reagáltak. A fő
funkcionárius, akinek figyelme nagy és kis dol emberek közönye olyan mint a rákseb, mindig
gokra egyaránt kiterjedt s a kellő energiával ren mélyebbre eszi be magát.
delkezik.
Nálunk sok a nagy és a kisebb fajta Gallió.
És mégis, mégis, Lukács mikor egy igen A szürke lélek. A megfakult, szinevesztett élet. A
érdekes jelenetet ir le Pál apostol korinthusi mű lendület, lelkesedés nélkül, inagaslatokbatörés nél
ködésének idejéből, azt írja a végén: „Gallió kül megfutott pálya. Egy egy intelligens ember
velők semmit sem gondola “ Nem törődött a bátran dicsekedhetik, sőt „tonangebend“ lehet
sátorcsináló és evangéliomot hirdető Pállal, nem cinizmusával, vallástalanságával, közönyével és
törődött a korinthusi zsinagóga főrabbijának meg-* szellemi meddőségével. Bizonyos körökben vallási
veretésével, nem törődött a zsidók, keresztyének, kérdésekről beszélni nem divat, sőt illetlenség,
görögök vitáival a tanításról, nevekről, törvényről. mert Gallió sem törődött velők. A világ ma éppen
Ha valami bűntényről, hagyatéki perről, csalásról olyan régi és éppen olyan uj, mint Gallió korában.
lenne szó, akkor Gallió a birói székből méltóság Akkor Pál nekifeküdt egy nagy szeretetnek kény
gal rendelné el a vizsgálatot és méltósággal hozná szerítő hatása alatt uj világ kiküzdésének; Gallió
meg az igazságos ítéletet. De a vallási kérdések azonban „velők semmit sem gondola“. De ezzel
nem érdeklik, ő már azokon túl van. Kinőtt a még nincs vége. „Pál pedig miután még több
gyermekmesékből. Egy fából faragtak azzal a Pi napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Sí
látussal, aki blazirtan kérdezte egy elébe hurcolt rjába hajózék.“ Az élet elment, Gallió maradt. És
rabbitól: „Mi az igazság?“
az akkori Galliónak világa meghalt, Pál apostol
Gallió egy típus. Az alvajárók típusa. A gon világa pedig legyőzte a világot. A Galliók világa,
dolatban, eszményekben, testben és lélekben ki a cinikusok, kiábrándultak, szkeptikusok, közö
merült, elfáradt civilizációk gyermekének típusa. nyösek világa mindig a halál csiráit hordja ma
Amikor az energiát már csak az ambíció, a hata gában.
lomvágy, a közéleti szereplés ingere tudja felkor
Egyházunkat nem a külső ellenfelek és
bácsolni. Amikor, ahogyan Augusztinusz irja, még " ellenségek pusztítják, hanem a Galliók. S ha a
az erények is csak csillogó bűnök, mert az er Galliók nagyon elszaporodnak, akkor az apostol
nyedt lélek vagy hijjával van minden erénynek, elbúcsúzván tőlünk, az evangéliom isteni erejével
vagy perverzitásában eltorzítja, túlhajtja az erényt. máshova hajózik. S ne legyünk annyira balgák,
Az életformák gépiessé lettek. Az erkölcsből illem, hogy ezért másokat okoljunk. Az o k : „Gallió
a hitből társadalmi felfogás, a szeretetből osztály velők semmit sem gondola“.
öntudat, a hazából állam, hősiességből korrektség,
az áldozatból szervezett jótékonyság lett.

G allió.
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Egyházi fegyelem.
A tiszai egyházkerületben úgy a Kerületi Lel
készegyesület, mint a két megmaradt egyházmegye
alaposan foglalkozott az egyházi fegyelem kérdé
sével. A lelkészi konferencián Dómján Elek espe
res tartott róla előadást s mutatta be az alább
következő, az egyházmegyei gyűléseken némi mó
dosítással elfogadott fegyelmi szabályzatot, melyet
a kerületi közgyűlés is tárgyalt, elfogadott s az
egyetemes gyűlés elé is terjesztett. A múlt évben
tartott egyetemes lelkészkonferencián is tárgyalás
alá került ez a fontos kérdés s ott is elfogadást
nyert a tiszai kerület felterjesztése s az egyetemes
gyűlés elé vitele ott is kimondatott abból a célból,
hogy egyetemes legyen a szabályzat. Kívánatos
ugyanis, hogy ilyen fontos kérdésben egyöntetű
legyen az eljárás. Sajnos ezt még nem értük el,
mert nem került a két oldalról is felterjesztésre
határozott szabályzat az egyetemes gyűlés elé.
Jelenleg tehát csak a tiszai kerület két egyházme
gyéjében van érvényben.
Miután több oldalról is érdeklődtek iránta
alaposabb megismerés és terjesztés végett, az
evangélikus közvélemény elé bocsátom azzal a
kéréssel, hogy ne az esetleges hiányokat keressük
és gáncsoljuk, hanem méltányoljuk azt az egyháza
jövőjéért aggódó s annak javát minden egyházunk
elveivel összeegyeztethető eszközzel munkálni kész
szellemet, amely létrehozta- és áthatja.
Egyet minden komoly evang. ember elismer:
egyházi fegyelemre szükségünk van s itt az idő,
hogy e téren mutatkozó sajnálatos és káros mu
lasztásainkat pótoljuk.
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Egyházvédelm i szabályzat.
Evangélikus Egyházunk, mint a Krisztus
igaz egyháza és Luther nagy szellemének örököse,
elvárja mindenegyes tagjától, hogy érzületben és
külső magatartásban mindenkor kifejezésre juttatja
a hozzá és intézményeihez való törhetetlen ragasz
kodást és tántoríthatatlan hűséget. Érdekeit sem
miért el nem árulja, sőt azokat mindenütt és min
denkivel szemben védelmezi, családjában a evan
gélikus szellemet, egyházigazságot ápolja és meg
erősíti ; éber figyelemmel kisér minden veszedelmet
és csábító alkalmat, mely hűtlenségre ösztönöz s
ezt leküzdeni elősegíti.
1. Mivel azonban a hűségben való megtántorodásnak leverő esetei állandóan szaporodnak,
főforrása pedig ezeknek a vegyes házasságok
kötése alkalmából a nem evang. félre alkalmazott
lelki kényszer, megállapítható, hogy a vegyes há
zasságok kötése evangélikus egyházunkra nem
előnyös, kötelessége a lelkészi és egyházi tisztvi
selői karnak,, hogy higgadt bölcsességgel erről az
evang. egyház közönségét felvilágosítani igyekezzék.
2. Az evang. egyház minden tagjától elvárja,
hogy csakis evangélikus, vagy általában protestáns
vallásu egyénnel lépjen házasságra.
3. Amennyiben valamely evang. egyháztag
nem a 2. pont értelmében óhajt házasságra lépni,
törekedjék az élettársul választott egyént az
evang. vallásra áttériteni; amennyiben ez nem
volna lehetséges, úgy a lelkész és más egyházi
tisztviselők közreműködésével hasson oda, hogy
egyházunk érdekei megvédessenek a születendő
gyermekek egyházunk javára való szabályszerű
elkötelezésével, vagy legalább a régi jogállapot

Beust Frigyest Ausztriába. Ide vonatkozó leveleiket
nem régiben közölte a Pesti Hirlap Beust arc
képével együtt. így az akkori bigott Ausztriát
Ausztria 1855-ben kötötte Rómával-a hírhedt abból a kátyúból, melybe a pápaság döntötte, egy
Konkordátumot, mellyel egészen papi gyámkodás lutheránus miniszternek kellett kivonni.
alá került. Konkordátum szerint igazgatták akkor
Beust Frigyes Szászországból egy régi nemes
a legnagyobb jogsértéssel Magyarországot" is. És lutheránus családból származott. Egyik ősét, Beust
dr. Karácsonyi János egyháztörténetirónak mégis Joakim wittenbergi tanárt a magyarok is ismerték
van rá dicsérő szava: „A concordatum roppant már a reformáció századában. Sárvári nagy papunk,
jó hatással volt Magyarországnak az apostoli szék Magyart István, valószínűleg már Wittenbergben
kel való érintkezésére“. (Magy. Ehtört. 276.). A volt a tanítványa. De annyi bizonyos, hogy Mrs
liberális osztrákok pedig magok is .szégyenkeztek bene beateque moriendi (A jól és boldogul való
miatta. Grillparzer bécsi költő mondása: „Ma meghalásnak mestersége) cimü áhitatossági könyvét,
nekünk már csak muzsikához és konkordátumhoz mely 1592. jelent meg, Magyari István már 1595.
van talentomunk“. Ő jellemezte Thun minisztert lefordította és pedig a vallásos lelkű jeles hadve
is azzal, hogy kormányzatában a kultusz elnyomja zérnek, Nádasdy Ferencnek kívánságára. Igen ér
a közoktatást.
dekes és értékes könyv ez, melyről többen Írtak
Ausztria a Rómával való szövetségben akart a magyar irodalomban (Dézsi L., Ferenczi Z.,
a protestáns Poroszország fölé kerekedni. Ebből Thienemann T.) és magam is ismertettem Dunán
a reménységből azonban keserűen ábrándította ki túl egyháztörténetében. E könyvben mutatkozik be
a két csúfos vereség 1859. Solferinonál és 1866. Magyari István énekforditónak is.
Königgrátznél. Ekkor már Ferenc József is belátta,
Sőt akadt Beust könyvének egy másik ma
hogy nem jól választott. A hatalmas Bismarckkal gyar fordítója is: a Pázmány által áttéritett, de
szemben egy mentő politikus kellett, de igen hamar, hozzánk ismét visszatért Illésházy Gáspár, akinek
ha mindjárt lutheránus lesz is. Ördöggel kell ki könyve szintén megjelent (Kézben viselő könyv,
űzni az ördögöt Ekkor ajánlotta és küldte Ferenc Debrecen 1639). Tehát már a theológus Beustot
József jó barátja, Albert szász király, a lutheránus is sokan ismerték a magyarok közül. A török ellen
Beust, a theológus és Beust, a politikus.

Ferenc József lutheránus küliigyminiszlere.

1925

E V A N G É L IK U S O K L A P JA

8

fenntartásával: nem szerint kövessék a gyermekek
szüleik vallását, vagyis a fiuk az apa, a leányok
az anya vallásában neveltessenek.
4. Aki vegyes házasság kötésekor egyházunk
érdekeit elárulja gyermekeinek a másik fél vallá
sára való elkötelezésével, egyházunk ellen h űtlen
séget követ el, ami reá nézve az egyház által
nyújtott előnyök elvesztésével jár, nevezetesen:
a) ha az illető egyházi tisztviselő, alkalma
zott, vagy akármiféle megbízatása van az egyház
tól, ez a tiszt, ill. megbízatás a házasságkötés
pillanatában megszűnik és az illető semmiféle
egyházi megbízatást többé nem nyerhet;
b) választói jogosultsága megszűnik,
c) a hűtlenségbe eső egyén keresztszülői
tisztet nem vállalhat;
d) templomunkban, szertartásaink szerint
házasságát meg nem áldathatja;
e) elhalálozása^esetén a legegyszerűbb szer
tartással, ha több lelkész van, csak egy lelkész
által temethető el s az egyház harangjai felette
meg nem szólalhatnak; a lelkész azonban más
felekezetű lelkésznek az eltemetésre engedélyt nem
ad h at;
f ) az egyháztanács kimondhatja, hogy a hűt
lenséget ilyen módon elkövető egyén neve az
egyházi statisztika felolvasásakor az egyház kö
zönségének tudtára adassék, neve pedig külön
nyilvántartásba, a hűtlen ek könyvébe beírandó;
g) ha a hűtlenséget elkövető evang. fél
szegényjogon az egyház jótéteményeiben részesült,
ezeket azonnal elveszti s többé ilyenekre igényt
nem tarthat, gyermekei az evang. iskolában sem
miféle kedvezményben nem részesülhetnek.
5. A 4. pont alatti határozmányok vonatkoz

nak minden egyes evang. vallásu szülőre is, aki
eltűri, vagy megállapithatólag közreműködik abban,
hogy gyermeke, — kivált amíg - kiskorú — az
egyházra kedvezőtlen házasságot kössön s ezzel
hűtlenséget kövessen el.
6. A 4. pont alatti rendelkezéseket az egy
ház tanács enyhítheti, ha a hűtlenségbe esett
evang. fél őszinte megbánást érez s ezP tetteivel
is kimutatja, u. m. ha gyermekei evang. nevelé
séről gondoskodik s őket az evang. templomba
járatja, ha evang. egyházunkhoz való törhetetlen
ragaszkodásának tényekkel ésállandóan kifejezéstad.
Megszűnik a 4. pont hatálya, ha a nem
evang. vallásu fél az evang. hitre tér, mielőtt
gyermekei a 7 éves kort elérnék.
7. Ha akár tiszta evang. házasulók, akár
vegyes házaspár az egyház esketését igénybe nem
veszi, még ha hátrányos egyezség esete nem is
forog fenn, az egyháztanács dönt afelett, hogy a
4. pont alatti határozmányokat alkalmazza-e és
mily mértékig az adott esetben.
8. A 4 pont határozmányainak foganatosítása
az esperesnek esetenként bejelentendő, ki viszont
a püspöknek tesz jelentést.
9. Ha a lelkész hűtlenségben található evang.
felet megesket s általában jeíen szabályzat kötelező
határozmányait figyelmen kívül hagyja, Ielkészi
kötelességeit szegi meg, miért felelősségre vonandó.
10. Lelkészek és egyházi elöljárók köteles
ségévé tétetik, figyelemmel és nyilván tartani az
összes házasulandókat s az evang. feleket egyházi
jelentkezésre bírni. Ennek a célnak szolgálatába
állíthatók a Luther-Szövetség egyházvédelmi
szervei.
11. Függelék. Kiegészítő intézkedések.

vitézül küzdő^magyarokat Beust könyvével készí
tették elő 3 „jól és boldogul való meghalásra“.
Ausztria ehhez, miként a piarista Takáts Sándor
hiteles levelekkel.^kimutatta, mindig'jól értett.
Beust Joakim Möckern községben született
1522. Még* Luthernek isi hallgatója volt, a j°g°t
pedig Bolognában tanulta. Luther halála után Melanchton híveihez, a filippistákhoz csatlakozott.
Mint a wittenbergi egyetem rektora 1569. Eber
Pál felett mondott gyászbeszédet. Másik theol.
müve: Enarratio evangeliorum et epist. 1586. Kü
lönösen a^házassági jog terén voIPnagy tekintély.
Résztvett a szászországi nagy egyházlátogatáson is
1592.' Planitz nevű családi birtokán halt meg 1597.
Ennek a magyarok által is ismert theologusnak és jogtudósnak kései ivadéka volt fíeu st Fri
gyes, Ferenc József minisztere. Drezdában született
1809. s negyven éves .korában Szászországban
volt vallásügyi, majd külügyminiszter. Mint szász,
nem szívelhette a poroszokat s Ausztriával szövetsépben inkább a német középállamokat akarta
erősíteni. A porosz-osztrák háború kitörése után
tarthatatlan volt otthon a helyzete s 1866. október
30. osztrák szolgálatba lépett. Itt lett gyorsan egy
másután miniszterelnök, kancellár, gróf, majd kül
ügyminiszter. Pulszky Ferenc, ki személyesen is

többször érintkezett vele, „Visszaemlékezéseiben4
m ondja: „A königgrätzi kudarc megtorlásának
vágya helyezte a volt szász minisztert a külügyek
élére. Bécsben őt tartották Bismarck leggenialisabb
ellenfelének, de a porosz államférfiu gúnyosan
megjegyezte, hogy Beust a legjobb játékos, csak
hogy mindig rossz kártyája jár“. (I. m. 215. 1.)
Ferenc József örömmel és teljes bizalommal
fogadta a lutheránus nagy államférfiut. Az osztrák
klerikális körök azonban, akik csak nem régiben
kötötték a konkordátumot, aggodalmaskodtak: mit
szól a pápa? Belcredi gróf elég barátságtalanul
szemébe mondta Beustnak: „Kineveztetése rossz
vért fog szülni; ön idegen, német és protestáns“.
Beust pedig nem titkolta a vallását. Rauscher bécsi
érseknek nyíltan megírta: „Ich bin Protestant, bin
fest im Glauben“ (Protestáns vagyok, erősen állok
hitemben). Hivatalosan azért Beust is részt vett a
r. katli. szertartásokon. És őfelségének tetszett,
hogy Beust a misén legalább csendesen viselke
dik, inig a többiek fészkelődnek és fecsegnek.
(Loesche, Von der Duldung 38. I.)
Beust rövid idő alatt két nagy dolgot művelt
Ausztriában: megkötötte a magyarokkal a kiegye
zést és felbontotta a konkordátumot.
(Folytatjuk.)
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Az az evang. egyházi tisztviselő, aki a tem
plomot egyáltalán nem látogatja, úrvacsorával nem
él, gyűlésekre nem jár, avagy rendszerint és kö
vetkezetesen más felekezetek istentiszteletein vesz
részt, egyházunk intézményeivel s ügyeivel nem
törődik, hivatali idejének lejárata után semminemű
egyházi tisztségre többé meg nem választható. Ezt
ellenőrizni a lelkészi hivatal jelentése alapján az
egyházmegyei elnökség kötelessége.
Fennmarad emellett az egyházközség (tanács)
ama joga is, hogy az ilyen egyén ellen belátása
szerint a 4. pont alatti rendelkezéseket egyebekben
is alkalmazza.
Ugyanez áll jogában ugyanilyen fogyatkozá
sokban szenvedő bármelyik egyháztaggal szem
ben is.
12. Záradék.
Jelen szabályzat minden egyházközségben az
egyháztanácsban és közgyűlésen felolvasandó, hogy
a hívek teljesen ismeretében legyenek.
Marcsek János
egyházmegyei jegyző.

Jegyzetek.
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egyházkerület azon javaslatát, mely szerint a
zsinat alkosson olyan törvényes jogszabályt, melylyel az önkényeskedő egyházközségeket esetleg az
autonómia felfüggesztésével lehessen megfékezni.
Az ilyen értelemben készítendő jogszabály egyházi
alkotmányunknak alapjait forgatná ki. Egyházunk
ban minden hatalom az egyházközségtől ered.
Ha van egy hatalom az egyházban, amely ezt
a gyülekezeti hatalmat felfüggesztheti, az a hatalom
lesz a jogforrás. Gondolom a bíróságot illetné
meg a gyülekezeti autonómia felfüggesztésének
joga. Ebben az esetben a bíróság jogforrás lenne.
Ez megtalálható az angolszász népek államéletében
de nálunk nem. Az önkényeskedés különben is
egy olyan fogalom amely nem definiálható abban
az esetben, ha a gyülekezet az alkotmány kerete
in belül mozog. Nem definiálható azért, mert
hiszen az egyházközségnek bármely határozata
önkényeskedésnek minősíthető egy ellenkező felfo
gás szemponjából. Ha pedig az egyházközség az
alkotmány keretein túlmenő, vagy azokkal ellenté
tes határozatokat hoz és intézkedéseket foganatosít,
részben a közigazgatás, részben a törvénykezés
utján ma is megvan a mód arra, hogy a gyüle
kezet megfékeztessék. S ha a jelenlegi lehetőségek
nem elegendők, az autonómia felfüggesztése sem
fog célhoz vezetni. Az olyan gyülekezetben az
egyházi felsőbbség és bíróság tehetetlen, mert az
egyháznek egyszerűen nincs meg a hatalma arra
hogy valakit evangélikusnak maradni kényszerithessen, ha nem akar az maradni. És ez punctum
saliens- Ne tessék az egyházi hatalmat összezavar
ni az államhatalommal. A másik pedig: ott, ahol
a gyülekezet abszolúte megfékezhetetlen, a hibák
nak már egész sora követtetett el, s nem csupán
az egyházközség részéől. Nem lehet zsinati törvé
nyekkel orvosolni olyan bajokat, amelyeknek
eredete az egyházi közéletben van, s orvosolni
csak az egyházi közélet gyógyításával lehet. Ez
nehezebb munka, de ez az egyház érdekeinek és
az egyház jellegének is megfelelő munka.

Róma civilizáló ereje, amely meghódította
a Nyugatot, a Keleten kudarcot vallott. A légiók
lépteinek dübörgését elnyelte ősibb kultúrának
talán sivárabb, de tapadóbb homokja. Ma sincs
másként. A modern műveltség alig a szegélyét
érintette a Keletnek. Most az angolok, az új-kor
nagy civilizátorai, próbálkoznak a Kelet aszimilálásával. Balfour lord megnyitotta a jeruzsálemi
héber egyetemet. Nem hisszük, hogy csalódunk
mikor azt állítjuk, hogy az angol imperium a
cionizmust a saját céljaira akarja felhasználni a
Kelet és Nyugat régi és uj ütköző pontján. Maga
a cionizmus még a zsidóság szempontjából is csak
ábránd, a zsidóság internacionális hatalmának
megdőlte járna együtt annak megvalósításával.
A reális angolok nem zsidó állammal, hanem
zsidó diaszpórával akarják*-átgyurni^af Keletet.
A Francia Protestáns Szövetség egyik vezérPalesztina lakosságának négyötöde mohamedán
arab. Az angolok a Mahdi elleni hadjáratban sok férfia nagy bizakodással beszél a franciaországi
kal jobban megtapasztaltákjaz arabok erejét, sem protestáns egyházak munkájából. A háborúban
hogy remélhetnék azt, hogy most mikorra [moha elpusztult templomokat sorra felépitik. Rheims, St.
medánok lángolnak, Palesztina elzsidósitása lehet Quentin és Lens városokban már felavatták az uj
séges lesz. Mihelyt a zsidók olyan tömegekben templomokat. Strasburg, Páris és Montpelier theovándorolnának Palesztinába, hogy az arab szupre- lógiai akadémiáin ma több hallgató van, mint a
máciát veszedelem fenyegetné, készen van egy háború előtt. A lelkészek fizetését nemrégiben 25°/'o
olyan arab mohamedán felkelés, amely a cioniz kai felemelték. A szekularizációs törvény nehézsé
must vérbe fojtja. A cionizmus ideig-óráig gyöke geket gördít a vallásos testületek tőkegyűjtése elé;
ret verhet talán Palesztinában, de bizonyos, hogy mégis lehetővé vált, hogy a lelkészek özvegyei
Palesztina soha nem lessz cionista állam. Kötve és árvái javára alapot létesítsenek.
hisszük, hogy Anglia is ebben a “reményben küldta volna Balfourt Jeruzsálembe. Minden esetre
A Tiszai egyházkerület Egyházvédelmi Szabály
figyelmet érdemel ez a vállalkozás, Róma is zatát ebben a számunkban találja meg az olvasó.
megpróbálta, amikor Judeának nyakára ültette az A fegyelem gyakorlása az egyháznak joga és
idumeai Heródest. Rómának nem sikerült.
kötelessége. S habár minden részletekre (kiterjedő
fegyelmi szabályzatot felállítani szükségtelen és
A tavalyi egyetemes közgyűlés a zsinatelő- lehetetlen is, mindazáltal a szervezett egyház beren
készitő bizottsághoz teszi át helyeslőleg a bányai dezkedése megkívánja azt, hogy a fontosabb
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fegyelmi ügyek egyöntetű elbírálás alá essenek
egész egyházunkban. Ezt az'egyöntetüséget megkí
vánja egyúttal a fegyelem gyakorlásának törvény
szerűsége is. Szükségesnek tartjuk tehát, hogy a
kérdéssel az egyetemes gyűlés mielőbb foglalkozzék.
Nem ebben'a rovatban van helye annak,
hogy a Tiszai egyházkerület szabályzatának részle
teit érdemlegesen tárgyaljuk. Csupán általánosság
ban, a Szabályzattól eltekintve kívánunk megjegyez
ni annyit, hogy az egyházi fegyelem szabályozásával
véleményünk szerint karöltve kell járnia a gyüleke
zeti pasztorizáció tételes szabályozásának. Mert ha
az ekklésiának,; az egyházközségnek megvan a
joga a'fegyelemre, .viszont a íoinonianak, a gyüle
kezeti testvéri közösségnek fennál az a kötelessége
hogy tagjait gondozza. Mikor „hűtlen“ egyházta
gokról hallunk, feltámad bennünk a kérdés: az
a „hűtlenné“ lett egyháztag mielőtt hülenné lett
volna, nem volt-e „elhanyagolt“ egyháztag? Ezt
nem az egyházi* fegyelmezés ellen; hozzuk ;fel.
Csak rá akarunk mutatni, hogy van a fegyelme
zésnek egy fulánkja, amely az egyházba szúr, s
a*fulánknak szúrását nenv akarjuk fájdalom nélkü
livé tenni.

„A L u ther-T ársaság a sajtón ap on .“
A fenti címen a 15. számban közölt felszó
lalásra 'megnyugtatásra sietek közölni a követke
zőket :
Az „Egy falusi, lelkész“ indítványát, mint
meleg érdeklődésnek és az élet követeléseivel szá
moló gondolkodásnak tanujelét örvendező szívvel
olvastam. Az esztendő eleje óta dolgozunk egy
könyvsorozat összeállításán, amely nem csupán a
Luther-Társaság, hanem egyéb érdemes könyv
kiadók kiadványaiból is magában foglalná mind
azt, amivel híveink lelki kincse és értéke gyarapodhatik. E jegyzéket kinyomatjuk és mindeu lelkészi hivatalnak, iskolának megküldjük. Sajnos, a
könyvkereskedésben beállt változás miatt a sajtó
napig ezt nem; készíthettük el,fazonban meg va
gyunk győződve, hogy az egyházi irodalom fon
tosságát ismerő és törekvéseinket megértő lelkésztestvérek és hüj munkatársaik, vallástanáraink és
tanítóink a sajtónap után is találnak rá módot,
hogy a felvetett gondolatot megvalósításhoz segítsék.
Egyébként a Luther-Társaság legközelebb megol
dandó feladatairól és munkatervéről legközelebb
részletesen fogjuk tájékoztatni e lapok hasábjain
a Társaság tagjait és egyházunk közönségét.
Végül amidőn köszönetét mondok Társasá
gunk nevében „Egy falusi lelkész" közérdekű fel
szólalásáért, felkérem úgy őt, mint bármely más
érdeklődőt, hogy Társaságunk felvirágzását célzó
észrevételeiket vagy elfogulatlan bíráló megjegy
zéseiket szíveskedjenek velem akár levélben, akár
élő szóval, akár a lapokban közölni, mert csak
vállvetett munka segít célhoz.
Budapest, 1925. ápr. 19.
A L u th er-T ársaság fő titk ára.
(V., Hold-u. 29.)
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H ogyan sz ere zh etü n k J é z u sn a k
k ö v ető k e t ?
Máté 4, 18—20. Csel. 1, 14; 2, 1—4. Tanuljunk
Jézustóí: Ef. 4, 20—25. Tanulmány és tapaszta
lat : Gal 1. 11—24, Bizonyságtevés: Csel. 8,
4—8. Személyes evangel záció: Csel. 16,25—34.
Az imádkozás ereje: 1. Ján. 5, 14—21. A Lélek
adománya : 1. Kor. 2, 1—5.
Krisztus minden követőjének kötelessége,
hogy követőket szerezzen Neki. Krisztus főmun
kája az emberek megváltása. Ez a megváltás
magában foglalja az életnek minden körülményét
s a megváltás mutatkozik a megváltottnak egész
életében és magaviseletében. A megváltottak min
den cselekedetükben igaznak bizonyulnak. A tár
sadalmat csak az emberek megváltása után lehet
megváltani. Életednek legfőbb ügye tehát az, hogy
hü maradj Krisztushoz és programmjához s azután
elmenj, hogy másokat is Krisztus követésére, iránta
való hűségre és programmjának betöltésére birj.
Ne feledd, hogy Krisztusnak, mikor embere
ket akar megnyerni, eszközökre van szüksége. A
legfőbb eszközök, magától értetődik, a kegyelem
eszközei: az Isten igéje és a Szentségek; de
azokat a kegyelmi eszközöket az egyénekhez el
kell juttatni. Légy eljuttatójuk. Személyes szol
gálatoddal légy munkatársa Krisztusnak. Vannak,
akik nem sokat törődnek ezzel a keresztyéni kö
telességükkel. Úgy látszik azt tartják, hogy ez a
papok dolga. Krisztus azonban minden követőjé
től azt várja és kívánja, hogy neki híveket tobo
rozzon.
Ila m ásokat meg a ka rsz nyerni, s zü k sé 
ges, hogg te magad m ár egészen K risztusé
légy. Ezt a munkát nem lehet gépies tevékeny
séggel sikeresen végezni. Szavaidért egész életeddel
kell helytállanod. Az evangelizáció munkája első
sorban nem a módszernek és a technikai dolgok
nak ismeretén fordul meg. Ez a munka elsősor
ban a magad szivétől és életedtől függ. Olyan
munka ez, amelyben a Szentléleknek benned vég
zett munkája lényeges jelentőséggel bir. Krisztus
nak a szivedben és életedben kell lennie, mielőtt
Neki követőket szerezhetnél. Teljesen át kell
magadat adnod Uradnak, csak úgy nyered el a
kegyelmet mások megszerzésére.
Jlz imádkozás j ó előkészület. Amikor
Krisztusnak követőket akarsz szerezni, ne gondold,
hogy ez olyan munka, mint az utazó ügynöké,
aki kezébe veszi a kofferját s elindul az árucik
kek eladására. A te cikked egészen más termé
szetű. Ezzel másként kell kereskedni. Te szellemi
termékeket kínálsz. S te magad vagy a minta.
Arra kell tehát igyekezned, hogy ne csapd be a
vevőt, olyan légy, amilyennek tudni szeretnéd azt,
akit meg akarsz nyerni. Előkészület szükséges.
De nem te készíted elő magadat. Ez Istennek
munkája. Imádkozz Istenhez, kérd, hogy segítsen.
Kérd, hogy vezessen és irányítson. Tartsuk szem
előtt, hogy mi senkit sem válthatunk meg. A meg
váltás Isten kegyelmének munkája. Mi csak annyit
tehetünk, hogy átadjuk magunkat az Urnák, hogy
általunk munkálkodjék.
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H I R_E K .
Dr. Raffay Sándor püspök Zürichben.
R affay Sándor dr. ev. püspök a gyakorlati keresztyénység ügyében ez év augusztusában Stockholm
ban megtartandó világgyülés európai előkészítőbizottságnak ülésére április 20-án reggel Zürichbe
utazott. A bizottság ülésével kapcsolatban tartandó
istenitiszteletek egyikét is ő végzi, mig a többiek
D. Sőderblom svéd érsek D. Deissmann berlini
egyetemi tanár és D. Jezekel párisi professzor
lesznek a fungensei. A kontinentális belmissziói
konfencia hetes bizottságának május elsején Drez
dában megtartandó ülésén Kuihy Dezső főtitkár
a püspök akadályoztatása következtében, a püspök
megbízásából képviselni fogja a magyar evangé
likus egyházat.
H iterősitő előadások. A budapesti evan
gélikus vallástanárok felsőosztályu leány-, gimná
ziumi, kereskedelmi, tanítónői és óvónőképzői
tanítványaik részére szombaton délelőt 10 órai
kezdettel az Üllői-ut 24. szám alatti imateremben
hiterősitő előadást tartanak. Az előadáson Szuchovszky Gyula, JJczél Anna, “
R einhardt Gizella,
Gaudy László, R e if Pál lesznek az előadók.
Jókai ünnepély. A Deáktéri Luther-Szövetség
ápr. 17-én, este rendezte Jókai-ünnepélyét a Deáktéri
iskolák dísztermében. Az ünnepélyt a Protestáns
Árvaház gyermekkara nyitotta meg a Hiszekegy
eléneklésével. Utánna Győry Loránd ny. miniszter
tartott megnyitóbeszédet és W indt Sándor szavalta
el Jókainak „A lengyelek fehér asszonya“ cimü
költeményét. Áz estély kiemelkedő pontja Császár
Elemér dr egyetemi tanár ünnepi előadása volt.
Az estély további során Forgon Elzi szavalt,
Urbánszky Andor Hubay IV. csárdajelenetét adta
elő hegedűn, végül szinielőadás volt. Színre került
az „Istenhegyi székely leány" cimü színmű, melyet
Láng Ella alkalmazott színre Jókai elbeszélése
után. A darabban előforduló dalok zenéjét Bőhm
Dezső dr. szerezte. A rendezés az ifjúsági Luther
Márton Kör lelkes ifjú gárdájának érdeme.
H alálozás. Galli János nyugalmazott ev.
tanitó e hó 19-én hosszas szenvedés után elhunyt
azJÚrban. Született Békéscsabán 1856 január 1-én.
Az algimnáziumot szülő városában végezte, mig a
tanítóképzőt Szarvason. 1875-ben tanítóul meg
hívta a békéscsabai evangélikus egyház. — Itt
tartózkodott 47 évig egyhuzamban és 37 évig
volt a gyülekezet kántora. — Fáradhatatlan szor
galmú, egyházias érzelmű tanitó volt Az isko
lán kívül vezette az énekkart. Puritán jellemű
derék férfiú, a ki magán életével és példás házas
életével is nevelte a gyülekezetei. Temetésére eljöt
tek régi tanítványai és azok gyermekei s e nagy
számot tevő gyülekezet alig fért a csabai nagy
templomba. Látni való, hogy a hű munkást meg
becsüli népünk. Nyugodjék a jó lelkű, nemesszivű
fériu becsületes munkája után annak békéjében,
aki magához hívja a munkálkodókat és elfáradtakat.
Linder Károly 1845—1925. Nagy részvéttel
kisérte ápr. 17-én sírjához a békéscsabai gyüleke
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zet aggastyán, immár végleg nyugalomba vonult
lelkészét, Linder Károlyt.
A megboldogult 50 éven át hűen teljesítette
hivatását s midőn 1920-ban nyugalomba vonult,
a hálás gyülekezet helyére egyhangúlag meghívta
atyja nyomdokain haladó derék fiát, Linder
Lászlót.
Linder Károly Nagy-Jeszenben (Túrócz m.)
született 1845. január 4-én, ahol atyja lelkészkedett. Iskoláit T. Sz.-Mártonban és Selmecbányán,
theologiai tanulmányait Pozsonyban végezte.
1868-ban segédlelkész lett dr. Szeberényi Gusztáv
oldala mellett és 1870-ben a csabai gyülekezet
szőlőbeli kerülete lelkészéül választotta |Itt lelkészkedett e felette terhes állásban 50 éven át,
mindennap irásmagyarázatot tartva és az összes
vasárnapokon és ünnepnapokon prédikálva. Bámu
latos lelkierejét és munkásságát csodáltuk e tes
tileg látszólag gyenge férfiúnak.
A lelkészkedés mellett irodalmi mnnkásságot is kifejtett, amennyiben barátjával, Németh
Lajos tanítóval kiadta a bányai kerület által pálya
dijat nyert magyar olvasókönyvet, tót nyelven
kitűnő kátét irt, mely már számos kiadást ért és
lefordította tót nyelvre Müller művét Krisztus
szenvedéséről.
Hazáját és népét egyformán szerette. Politi
kai harcokba nem elegyedett. Jellemes, hivő
férfiú volt, kinek véleményét, aki ismerte őt,
nagyra becsülte. Hirnév és kitüntetés után nem
vágyott, nem kereste a hatalmasok kegyét, sem a
tömeg hízelgését.
Családi élete példás volt. 1874-ben házas
ságra lépett Jeney Máriával. Nagy család helyez
kedett el e papiakon (2 fiú, 4 leány), mely a kör
nyék egyik legkedvesebb paplaka volt, nem urasági
lak — de egy igazi evangélikus papiak, ahol
szegény, gazdag jól érezte magát, mint olyan ház
ban, ahol Isten országa kincsei vannak: igazság,
békesség, öröm. (Rom. 14, 17.) Az Ur egyházának
hű munkása, lelkész! karunk ékessége eltávozott
körünkből a diadalmaskodó egyházba. Emléke
legyen áldott közöttünk.
A M agyar Asszonyok Nemzeti Szövet
sége április 26-án tartotta országos közgyűlését.
Ugyancsak aznap leplezte le a Szövetség PappVáry Elemérné síremlékét a Kerepesi temetőben.
A L u th er-T ársaság köréből. A Luther
Társaság konfirmációi emléklapjai elkészültek s
akik az előjegyzési áron megrendelték, virágvasár
napra vagy nagy héten kézhezvették. A szép rajz
(Krisztus a gyermekek között), az Ízléses keret
buzakalásszal és fürtös szöllővesszővel egy evang.
ifjú. tehetség műve, aki feladatát biblikus mély
séggel, igazi művészi érzékkel s eredetiséggel oldot
ta meg. Neve Tábor (Szemmelroth) János; Ráckozáron, Baranya megyében született s erős evan
gélikus íszellemben nevelkedett. Szülei most is
élnek Pécsett. A szép siker bizonyára új szárnyakat
nevel izmos tehetségének. Művéről a bírálók, elis
mert mükritikusok a legnagyobb elismerés hang
ján nyilatkoztak. Eredetisége, magyaros jellemű
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feldolgozása kiválik az eddig elterjedt gyári terme
lésű s idegen lelkíí termékek közül. Az emléklap
szövege szabatos kifejezése az ev. egyház liitelvi
és egyházjogi állásponjának. A gyönyörű, ötszinü
nyomás, általában az emléklap egész formája és
és művészi kivitele méltó a H ornyánszky-cég régi
hírnevéhez. Meg vagyunk győződve, hogy ezen
emléklap, mely a magyar mellett német és tót
nyelven is megjelent azonos szöveggel, nem csu
pán a vallásos, de a hazafias nevelésnek is hasz
nos eszköze lesz. Felhívjuk az illetékes lelkész!
hivatalokat, hogy siessenek az emléklapokat meg
rendelni a kedvezményes előjegyzési áron (10,000
és 15,000 kor.), a főtitkári hivatal (Dr. Kovács
Sándor, Budadest V. Hold-u. 29) utján, mely a
lapokat a Hornyánszky-cég utján a leggondosab
ban csomagolva küldi szét. A boltiár magasabb
lesz. Mutatványszámmal 15,000 korona előzetes
beküldése esetén, készségesen szolgál a főtitkári
hivatal.
A Luther-Társaság könyvereskedésének üzlet
vezetője, Szilágyi Árpád, a közeljövőben távozik
állásából. A küszöbön levő változás miatt, hogy
az átadás minél könnyebben megtörténhessék, az
emléklapokat az előállító Hornyánszny-nyonida
küldi szét, — az új üzletvezető beiktatása után
ismét a könykereskedés végzi.
M issziói*m unka a n ag y h éten . Mint érte
sülünk, Dr, Profile Károly egyetemi tanár, nagy
pénteken Nagy-Lózson, özv. Báró Sólymosy
Ödönné házában tartott istentiszteletet, már évek
óta meggyökeresedett hagyomány szerint, amelyen
az egész főúri család s az uradalom evang. vallásu
személyzete áhítattal vett részt. — K uthy Dezső,
egyet, egyházi főtitkár, Szolnokot, Monort, Vecsést
látogatta meg, ahol ugyszólva napról-napra hir
dette az igét és gyűjtögette híveinket. — E három
fontos missziói pont lelki gondviselése reá van
bízva, amelyet fáradhatatlan buzgósággal és szép
sikerrel végez. — Dr. Kovács Sándor, egyetemi
tanár, a Luther-Társaság főtitkára,, virágvasárnap
ján [Cegléden, nagycsütörtökön Ó-Budán, nagy
pénteken Tata-Tóvároson, husvét ünnepén pedig
Komáromban és Esztergomban végezte az isten
tiszteletet. Isten bizonyára megáldja szeretettel
végzett munkájukat! Több helyről nem érkezett
hozzánk tudósítás.
B udapest. A fasori főgimnázium dísztermé
ben három polgári leányiskola evang. növendékei
dr. Szuchovszky Lajos vezetésével kulturestélyt
rendeztek április 25-én, szegénysorsu evang. nö
vendékek vizsgái jutalmazására.
Az irsai egyház múlt hó 29-én részben a
Luther Társaság, részben saját toronyalapja javára
jól sikerült vallásos délutánt rendezett. Az ünne
pélyt a Varga Lajos tanító által vezetett gyermek
kar éneke nyitotta meg, mely után ifj. Kovácsi
Kálmán theologus szavalta el Ábrányi költeményét:
„Keresem az Istent“. Bevezető beszédet Törteli
Lajos ceglédi lelkész mondott, majd Magócs Károlyné énekelte el Szabolcska—Hubay ünnepi
énekét és egy koráit, Szrnka Rózsika pedig Csen-
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gey G. „Az első ibolya cimü költeményét adta
elő. A Brózik Gyula kántor tanító által betanított
ifjúsági énnekkar egy egyházi ének előadásával
szerepelt. Hatalmas előadást tartott Dr. Oppel Jenő
ceglédi főgimn. tanár az anyagiasság és az eszniényiség kérdéséről. Lustyik Lajos szavalata, Varga
Lajos szóló éneke, a gyermekkar dala s Petro
Judit szavalata után Magócs Károly helyi lelkész
mondott lendületes záróbeszédet. Az ünnepély,
melyen a község lakosai felekezeti különbség
nélkül zsúfolásig töltötték meg a templomot, a
jelzett célra a jelenvoltak önkéntes adakozásából
3 milliót meghaladó összeget juttatott.
K arán seb es. Az esperessé megválasztott
G iősi Lajos volt karánsebesi evangélikus lelkész
eltávozásával megüresedett lelkészi állásra a ka
ránsebesi evangélikus egyház W o lff Mihály lelkészt
választotta meg. Wolff lelkész ünnepélyes beikta
tását Szende Nándor resicabányai evangélikus lel
kész végezte.
S zeged. Az evangélikus leányok tömörültek
a lelkész vezetése alatt. 33 szegedi evangélikus
leány elhatározta, hogy minden vasárnap délután
összegyülekeznek a parochián, egyházi énekeket
tanulgatnak, bibliát magyaráznak, erősitgetik egy
más hitét s megbeszélik az egyházfelvirágoztatás
teendőit. Hiú szórakozások helyett ime ilyen ne
mesen töltik el a vasárnap délutánt a szegedi ev.
leányok, akiknek vezetője a diakonissa lelkű Kartmann Ilona. A Leányegylet tagjai buzgón olvas
sák az egyházi lapokat s az a törekvésük, hogy
minél több előfizetőt szerezzenek. Isten áldása
kisérje nemes buzgólkodásukat.
A m iskolci ág. hitv. ev. eg y h ázk ö zség
évkönyve az 1914—1924. évekre. S zerkeszti
D uszik L ajos lelkész. Átolvasás után valami
nyugtalanító érzéssel tesszük le kezünkből ennek
a közel négyszázados múltra visszatekintő gyüle
kezetünknek Évkönyvét, amelyben felügyelő, lel
kész, alapítványi bizottsági elnök, nőegyleti titkár
és a gondnok foglalták össze tizenegy küzdelmes
esztendőnek történetét, amint az visszatükröződik
és végbemegy egy gyülekezetben. Ezt a nyugta
lanító érzést ébreszti bennünk talán a felsorakoz
tatott esztendőknek egymást követő válságos küz
delme, de bizonyára nagy része van felidézésében
az Évkönyv egyes adatainak is. íme egy tekinté
lyes, kb. 2600 lelket számláló gyülekezet, amely
(úgy látszik) még a háború előtt, átadta népisko
láját az államnak Egy gyülekezet, amely földbir
tokát eladta, s pénzét hadikölcsönbe fektette.
Amelynek harangjait nem rekvirálták, de három
közül mégis csak a legkisebb szól. Templomát
vakolni, tornyát ujrafedni kellene. Egy gyülekezet,
amelynek évkönyve, miután felsorolja prezbiteriumának tagjait, kommentárként hozzáteszi, hogy
„e szép, tisztes egyházkormányzó vezéri testület
nem járul a maga hatalmas erkölcsi súlyával,
értékével a templomban imádkozó, ott az Isten
igéjét hallgató élő gyülekezet gyarapításához“, ami
röviden azt jelenti, hogy a prezbiterek nem járnak
templomba. Tiz év alatt tőlünk kitért 32, hozzánk
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áttért 18 lélek. Összesen volt 273 házasságkötés,
ebből tiszta evangélikus csupán 38. Olyan adatok
ezek, amelyek méltán nyugtalanítanak, sőt meg
döbbentenek. Nincs jogunk bírálni. Mi csak re
gisztrálunk. Tagadhatatlan, hogy az árny mellett
van fény is. Erőteljes Nőegylet és agilis Leány
egylet működik a gyülekezetben. Az 1924. évben
nagy javítások történtek az épületeken. Nagy ado
mányokban részesült a gyülekezet buzgó egyház
tagok részéről. Mindezt örömmel olvassuk. S az
egész évkönyvben izzik valami mélységes és féltő
egyházszeretet. Azonban: a prezbitereknek mégis
csak részt kellene venni a gyülekezet kultuszéle
tében s a népiskolát fel kellene állítani és a buzgó
lelkész mellé még munkaerőket, segítőket alkal
mazni !
A csabdi gyülekezet április 26* án fta p o s
Viktor budapesti hitoktatót meghívás utján egy
hangúlag lelkészévé választotta.

Irodalom.
Ú tm utató bibliakörök vezetésére. Irta :
Dr. Vass Vince. M agyar T rak tátu s T ársaság
kiadása. 1924. Vissza a forráshoz! Ez a megúju
lás útja. A jövendő a jelen bibliaköreiből nő ki.
így kapcsolja bele a szerző a bibliakörök munkáját
az egyházi megújhodás munkájába. A bibliakörök
jelentőségét egyházi szempontból különbőzőképen
értékelik. Vannak, akik féltik az egyházat a kisebb
körök alakulásától a gyülekezeten belül Azonban
kétségtelenül megmarad az egyháznak az a fela
data, hogy a Bibliát közelebb vigye az emberek
szivéhez, s az embereket közelebb vigye a Bibliá
hoz. Az is nyilvánvaló, hogy a templomi igehirde
tés ma már nem elegendő az egyház missziói
feladatainak betöltéséhez, mert egyrészt széles ré
tegeket a templomi prédikáció nem ér el, amen
nyiben azok a rétegek az egyház kultuszéletében
vagy egyáltalán nem. vagy csak szórványosan
vesznek részt; másrész pedig a templomi igehir
detés már természeténél fogva nélkülözi azt a
közvetlenséget, amely a cél eléréséhez szintén
szükséges.
A bibliakörök nem arra valók, hopy a nagy
tömegek vezéreltessenek el a Bibliához. A biblia
körök munkája sokkal intimebb és halkabb, inkább
az egyéni lelkigondozás jellegével bir. Ez adja
meg jelentőségét s ez szabja meg korlátáit is.
Jelentősége az egyéni hitélet elmélyítésében van,
korlátja a szükségképpen mutatkozó köri jelleg.
Ez a korlát nem csökkenti az értékei. De magá
ban rejt egy veszedelmet, amely nem egyéb, mint
a szektáskodás veszedelme. Azonban nem sokat
nyerünk, ha a szektáskodás veszedelmétől féltve
egyházunkat, magát az egyházat elhalni engedjük.
Bátrabbaknak, kockáztatóbbaknak és önzetleneb
beknek kell lennünk, hogy a hitéletet megerősít
hessük. Mit nyer avval az Isten országa, ha nin
csenek szekták, de nincs élő gyülekezet sem. És
megvan annak a módja, hogy a bibliakörökben

felhalmozódó energiákat bele kell állítani a gyüle
kezeti munka szolgálatába. Sok esetben persze
ilyen munka megszervezéséről kell gondoskodni.
De éppen az lesz a bibliakörnek egyik jó hatása,
hogy a tunya gyülekezetei munkálkodásra sarkalja.
Dr. Vass Vince Útmutatóját örömmel üdvö
zöljük, mint az uj célkitűzésekkel dolgozó gyüle
kezeti munkának igen hasznos segédeszközét.
Szerző tudatában van annak, hogy sokfelől ellen
séges szemmel, vagy közönnyel nézik a biblia
körök munkáját, s azért az értékes történeti beve
zetés után, amelyben idézi ugyan Luther szavait,
amelyekkel „intim összejövetelek“ tartását ajánlja
bibliaolvasás céljából (a német mise s az istentisztelet rendje; 1526.), de mégis a kálvini refor
mációnak vindikálja az elsőséget, részletesen szól
a bibliakörök hasznáról, az ellenvetésekkel foglal
kozik s csak azután tér át tulajdonképeni tárgyára.
Négy cim alatt tárgyalja a munkát: 1. előkészítés,
hely, idő; 2. a bibliakör célja és anyaga; 3. a
bibliakör vezetője; 4. a bibliaóra menete. Az egész
részen meglátszik, hogy olyan ember irta, aki
nemcsak irodalmilag foglalkozott ezzel a fontos
munkával, hanem a gyakorlati tapasztalatok gaz
dagsága áll rendelkezésére. A könyvecske igazi
gyakorlati útmutató, amelyből kezdők és munká
sok egyaránt bőséges okulást és irányítást merít
hetnek. Végül 20 oldalon Vezérfonalat ád nyolc
zsoltárnak bibliaköri feldolgozásához.
A szerző nagyon hasznos munkát végzett.
Munkáját ajánljuk a bibliakörök barátainak és
ellenségeinek is. Ezen utóbbiaknak azért, mert
talán a könyvecske elolvasása után máskép fogják
a bibliaköröket megítélni, s maguk is csinálnak
ilyeneket.

Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pusztára, magános földbirtokos ház
tartásának vezetésére megbízható, közép
korú, komoly és rendszerető nőt keresünk,
ki a pusztai gazdálkodást, finomabb főzést,
baromfi nevelést és kert kezelést érti. —
Ajánlatokat Furia Zoltán vallástanár címére
küldjék Kiskőrösre (Pest m.).

Konfirmációi
emléklapok
megrendelhetők
lapunk, kiadóhivatalában.

Nyomatott a Kisfaludy Könyvnyomda gyorssajtóján, Qyőr.
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Hirdetési árak a e g e g re z é s szerin t.

Gyurátz Ferenc.
1841- 1925.
Az a tisztelet, amely Gyurátz Ferencet
püspöki állásiban környezte, első sorban és
közvetetlenül az ó minden tekintetben kiváló és
tiszteletrem éltó egyéniségét illette és egyénisé
géről sugárzott az át arra az állásra, melyet be
töltött és annak fényét nagy mértékben fokozta.
Ugyanazért a tisztelet érzése nemcsak mibennünk éh, legközelebbi híveiben, nemcsak egy
házkerületünk vette öt körül mindig növekedő
tisztelettel, hanem tisztelettel és hódolaítal ha
jolt meg előtte magyarországi evangélikus egy
házunk egész közönsége, sőt annak körén is túl,
tisztelték őt mindenütt, ahol hivatalánál fogva
megfordult, tisztelettel szóltak róla mindenek,
akik őt akár csak nevéről és működésének hí
réből ismerték.
És mi, akik őt közelebbről ismertük és mű
ködésének, mint munkatársai is, tanúi lehet
tünk, mi ennek az általános tiszteletnek okát
és magyarázatát is megismertük az ő egyéne
ségének kiváló tulajdonságaiban, melyek őt a
tiszteletre igazán méltóvá tették.
Ilyen kiváló tulajdonságai Gyurátz Ferenc
püspök urnák: az ő bámulatosan széleskörű és
mélyreható ismerete, fenkölt ideális gondolko
dása és szinte bevégzett tökéletességű huma
nisztikus műveltsége, fáradhatatlan és minden
akadályokkal megküzdő munkaereje, köteles
ségtudásának a lelkiismeretben gyökerező mély
sége, egyesülve az akaratnak rendkívüli ener
giájával, amely éveken át le tudta győzni a testi
bajok bénító hatását, a bölcsességgé érlelődött
finom érzés, amellyel mindig megismerte azt,
ami igazán közérdek és megtalálta a bonyolult
kérdések megoldását, és amit, mint egyházi
férfiúban talán első helyen kellett volna emlí
tenem, apostoli ihletettségü mély vallásos hite,
egyesülve az igazi keresztyén hitet jellemző tiirelmességgel. És mindezek a tulajdonságok szép
harmóniában egyesültek az ő igaz keresztyén
és tipikusan magyar, férfias jellemében.

)RS<.ACós'
•

fV A N SE U K U S

*]

KÖNYVTÁR

A szeretet érzését önkéntelenül felkeltette
az ö igazán nagy szivének minden szépért, jóért,
igazért hevüló melegsége és személyválogatás
nélkül mindenkit átölelő emberszeretete, min
dig komoly, de sohasem komor, örökösen de
rült és igy örökifjú aranyos kedélye. A szív
melegsége, a mély kedély, egyesülve a vallá
sos hittel és a költői szárnyalásu lélekkel, ezek
tették Gyurátz Ferencet kiválóan imádkozó
pappá. Aki mindenkit szeretett és résztvevő lé
lekkel bele tudta m agát élni mindenkinek sor
sába, az tudott mindenkiért imádkozni is. De
éppen olyan kiváló volt püspökünk, mint szónok
is, úgy a templomban, mint a közgyűlési ter
mekben. Beszédei egyformán m egragadták az
elméket és a sziveket és az alkalomhoz mérten
majd gyújtók és lelkesítők, majd csillapítók és
m egnyugtatók, de mindig biblikusak és épitók
voltak.
Szeretetreméltóvá tette továbbá az a nyájas,
leereszkedő patriarchális modor, mellyel mindenkiliez közeledett és mindenkit felbátorított
arra, hogy nemcsak hivatalos ügyekben, hanem
saját ügyes-bajos dolgaiban is bizalommal hoz
záforduljon. És őneki sohasem volt az idő al
kalmatlan arra, hogy az ajtaján kopogtatókat
meghallgassa, mindenkinek tudott bölcs tanácsot
adni és a szegényeket sokszor tehetségén túl
menő áldozatokkal is gyámolította.
Ha mindezekhez hozzávesszük még távozó
püspökünknek az irodalom terén végzett szép
munkásságát és azt az áldásos tevékenységét,
melyet a Protestáns Irodalmi T ársaság és a
Gyám intézet elnöki székében kifejtett, úgy
előttünk áll tiszteletünk és szeretető nknek
méltó tárgyaként az ö egyéniségének egész
nagysága.
(Bancsó Antalnak az 1916. évi egyházkerületi
közgyűlésen Nagykanizsán tartott beszédébőlJ
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elkészkonferenciaB
udapesten
L
április 28—29.
Az Üllői-uti Luther-Otthon kápolnájának ol
tárképe a háborgó tengeren járó Jézust ábrá
zolja, amint egyik kezével a hullámokban elr
merülő Pétert megragadja, a másik kezével pe
dig az ég felé mutat; a háttérben látható a Vi
harban hányt-vetett hajó. Ez az oltárkép szem
lélteti Krisztusnak megtartó erejét s az ember
nek gyengeségét. A lelkészkonferencián, amely
ez előtt a kép előtt folyt le, a magunk gyenge
ségét akartuk megerősiteni a Krisztusba he
lyezett hitnek erejével, hogy a világ lenyűgöző
kötelékeiből a Krisztus által megszabadittatva
munkálkodhassunk a menyei dolgokért, s Krisz
tus Egyházának javára.
A konferencia látogatottsága felülmúlta a
várakozást. Százharmincnál többen vettek részt,
közülök százhúsznál többen vidékről. Vendégek
ként üdvözölhette körében a konferencia báró'
Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt, dr.
Zelenka Lajos és dr. Mesterházy Ernő egyház
kerületi felügyelőket, Antal Géza református
püspököt és dr. Csikesz Sándort az Országos
Református Lelkészegyesület főtitkárát. Jelenvoltak Geduly Henrik, Kapi Béla és dr. Raf'fay
Sándor püspökök, dr. Deák János és dr. Kovács
Sándor a theológiai fakultás tanárai. Megjelent
a fakultás néhány hallgatója is.

Törödelem, hit és szeretet.
A konferencia először is az Ur Asztala kö
rül gyűjtötte össze a megjelenteket. Geduly
Henrik, a Tiszai egyházkerület püspöke tar-

Beust, a theelőgus és Beast, a politikus.
Ferenc József lutheránus külügyminisztere.
(Folytatás.)

(2)

Pulszky Ferenc, ki többször értekezett vele
a magyar ügyekről, igen szellemes embernek
mondja Beustot. A monarchia külügyi tekinté
lyének helyreállitását Beust lehetetlennek tar
totta a nélkül, hogy a magyar nemzet a ko
ronával teljes őszinteséggel kiegyezzék. Beust
szívesen értekezett minden magyarral, akitől
felvilágosítást várhatott; le is jött Pestre, meg
látogatta Deák Ferencet s meggyőződött arról,
hogy őszinte loyalifással találkozik, mely távol
áll attól, hogy csak a helyzet előnyeit aknázza
ki. Báró Prónay Dezső Emlékezései szerint
Beust a magyar koronázási menetben is részt
vett a szürke lován s a közönség lelkesen él
jenezte, mert tudták, hogy nagy része volt a
kiegyezésben. S midőn az osztrák delegatio elő
ször ülésezett Budapesten, Beust külügyminisz
ter is megjelent b. Prónay Gábor egyetemes
felügyelőnk farsangi házi bálján.
Pulszky szerint Beust, mint idegen, sem
a magyar, sem az osztrák viszonyokat nem is
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totta az urvacsorai beszédet. Korunk uj vilá
gosság után eped, s a jobb kor csak Krisztus
ban köszönthet reánk. A hitnek és szeretetnek
ünnepére gyűltünk egybe, hogy a Krisztus uj
világosságot vigyen lelkűnkbe és uj kegyelmet
életünkbe. Hitünk Jézusra néz, s őbenne látja
meg a bünbánat és megtérés és újjászületés
reményével és engedelmességével a jobb kor
közelségét. Ki kell alakitanunk magunkban a
Krisztust, nekünk, a nyáj pásztorainak is el kell
merülnünk a hit és szeretet megszentelő mély
ségeiben.

Elnöki megnyitó.
Paulik János, a MELE elnöke, tartalmas
megnyitójában mindenekelőtt hangsúlyozza an
nak szükségességét, hogy hivatásunk kérdései
vel intenzivebben foglalkozzunk,, mint amilyen
mértékben az az eddigi formák között lehetsé
ges volt. Az egyház munkásainak magas szel
lemi nívón kell álLani, hogy az evangélikus páro
dnak és papok messze világító tüzoszlopok le
gyenek. A műveltség magában nem elég, kell
hiterő, apostoli buzgóság, amiket csak az isteni
kegyelem, az igében való elmélyedés, ima és lelki
gyakorlatok fejleszthetnek ki bennünk. Az élet
körülöttünk óriási hullámokat ver. Az egyhá
zunk elleni agresszivitás hevesebb és gya
koribb, mint volt a múltban. A felekezetközi
tülekedés a protestantizmusnak egyik legne
mesebb életelvét csúfolja meg. Az egyházi ön
tudat fokozására és egyházi fegyelem gyakor
lására van szükség úgy a róm. kath. részről
jövő támadások, mint a szekták oldaláról fenye
gető veszedelmek ellen.
merte alaposan, ez azonban akkor csak előny
volt, mert igy a kiegyezés kivitelének nehéz
ségei nem ijeszthették vissza. Beust előtt csak
a nagy cél lebegett, a részletekkel nem gon
dolt. Túltette magát azon is, mikép veszik majd
a cislajthániak azt a kiegyezést, melyhez hozzá
sem szólhattak előbb, mint mikor az már meg
köttetett. Sokan voltak ott ugyanis a ceníralismus hívei a legmagasabb körökben is, kik a
magyar kiegyezésben egyrészről a forradalom
győzelmét s a birodalom kettéhasitásának, más
részről Bécs városa hanyatlásának, sőt a mon
archia felbomlásának előjelét látták. (Pulszky
i. h. 217.) Osztrák részről tehát főként Beust
műve volt a kiegyezés.
Ausztriában a nagy lutheránus politikus a
konkordátummal ellentétben egyébként is sza
badelvű irányban tudta befolyásolni az uralko
dót. Az uj alkotmány itt-is hit- és lelkiismeretszabadságot hirdetett. A szabadelvű törvényja
vaslatok ellen Rauscher- érsek és bíboros, ^ a
császár egykori nevelője, tiltakozni próbált.
Ferenc József válasza azonban elutasító, komoly,
sőt megintő volt. Az ultramontán Hübner ró
mai követet is elmozdították állásából. Ferenc
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Dr. Raffay Sándor, a Bányai egyházkerület
püspöke nagy tudással és körültekintéssel készí
tett tanulmányban ismertette egyházunk helyze
tét úgy itthon, mint az egész világon. Az evangéliom egyházát Luther hozta életre. Egybeveti
Luther egyéniségét, hitét, reformátori működé
sét Zwinglivel, Kálvinnal, a rom. kath. egyház
zal, a szektákkal, a vallástalansággal s megálla
pítja, hogy Krisztus tanításának történelm ileg
legtisztább kifejezése Luther vallásos életfelfo
gásában található meg, mert Jézust nemcsak
megértette, hanem át is élte. Ezek után ismer
teti a lutheranizmus helyzetét Amerikában, Eu
rópa északi népeinél; Dániában, Norvégiában,

Svéd és Finnországban; az Észt, Lengyel és Lett
országokban. A kapcsolataiban laza, öntudatá
ban gyenge európai lutheranizmust az amerikai
lutheranizmus erősítheti meg, az evangélikusságot, mint vallásosságot és eletfelfogást hódítóvá
csak Amerika utján tehetjük. Ezek után ismerteti
magyarhoni egyházunk helyzetét. Szól a szom
széd államokban élő, nagyrészt tőlünk elszakí
tott testvéreink helyzetéről Jugoszláviában,
Csehországban, Romániában, Ausztriában. Itt
hon az iskolákról, szertartásainkról, szórvá
nyainkról, az ifjuság egvházias neveléséről, az
egyház központi irányításáról. »Végzetes hiba,
hogy egyházunk egyházpolitikája közigazgatás
teendőinek elvégzésében merült ki és az alko
tások munkájától elszoktunk. Ez az oka, hogy
nekünk feltétlenül bele kell kapcsolódnunk a kül
földi evangélikus egyházak életébe, m ert ott
találjuk azokat az értékes eredményeket, ame
lyek erőforrásai lehetnek a mi egyházi mun
kánknak és példái egyházi életünknek'. Végső
konzekvenciaképpen kimondja a püspök, hogy
egyházunk diadalmas hóditóvá is lehet, ha azzal
az erővel és lendülettel fogunk munkához, mint
őseink. »Én nem esem kétségbe; de neki kell
yürkóznünk valamennyiünknek a munkának,
bredjimk és ébresszünk!«
Az előadás nyomán megindult diszkusszió
főleg az evangélikus istentisztelet evangélikus
karakterét követelte az egységes liturgia beho
zatalával.
M isszionálás.
Délután a konferencia tárgyát Krón Ferenc
felolvasása képezte. Kiemelte annak szükséges
ségét, hogy a lelkészek egymás gyülekezetében

József 1868. máj. 25. szentesítette az uj interconfessionális törvényt, mely m egengedte a fa
kultativ polgári házasságot és a közoktatást ál
lami feladatnak jelölte meg. IX. Pius jun. 22.
allocutiójában semmiseknek nyilvánította eze
ket az »utálatos, átkos törvényeket'' (leges abo
minabiles).
Ferenc József végre a csalhatatlansági
dogma kihirdetése után 1870. jul. 30. kelt csá
szári leiratában jelentette ki, hogy a Konkor
dátum érvényessége magától megszűnt, mivel
a római szerződő félnek jog- és hatalmi köre
megváltozott. Beust miniszter ezt ugyanezen a
napon sürgönyileg tudatta Rómával is. így
mondhatta dr. Loesche: »Európa államai közül
csak az egy Ausztria volt az, mely a nagy ró
mai Baltazár-ünnepből (Dániel 5, 1.) hasznot
húzott«. (Gesch. des Prot, in Oest. 232.)
íme két ily nagy esemény, a kiegyezés és
a konkordátum felbontása fűződik a katholikus
Ausztriában a nagy lutheránus miniszter nevé
hez, ki a császár és a bíboros érsek előtt ön
érzetesen vallotta magát protestánsnak.
Mária Teréziának is protestáns származású
kormányférfiai voltak: Haugwitz gróf, Zinzen-

dorf Lajos, Gebier Tóbiás báró. Jóhirüket ezek
is protestáns nevelésüknek köszönték. Mert
Fürst kancellár akkori mondása szerint: »A ne
velés, amint katholikus országokban dívik, nem
alkalmas kitűnő férfiak képzésére«. (Marczali,
II. József I. 366. 387.) De ezek a császám ő
kedvéért elhagyták evang. hitüket. Beust erre
nem lett volna kapható. l>e Ferenc József nem
is kívánta tőle. Ez a buzgó kath. királyunk kőr
útjaiban az evang. templomokat is megnézte és
kétszer az evang. istentiszteleten is részt vett:
egy ifjú protestáns herceg konfirmációján és
I. Vilmos német császár gyászünnepélyén. Tü
relmetlen hitfelei tanulhatnának tőle. (Egyik me
gyei székhelyen az állami iskola igazgatója sa
ját gyermekének esküvőjén sem vett részt, mert
kongregációs diák korában megfogadtatták vele,
hogy protestáns templom küszöbét át nem
lépi.)
Viktor Emánuel olasz királynak Romaba es
a Quirinálba való bevonulásakor (1870.) az osz
trák papság százezres aláírásokkal követelte,
hogy üzenjék meg Olaszországnak a háborút.
De Beust külügyminiszter ellenállott. Ekkori
viselkedését olyannak mondták, mely »minden

Az elnök üdvözlő szavaira br. Radvánszky
Albert, Csikesz Sándor és Antal Géza reform á
tus püspök válaszoltak. Az egyetemes felügyelő
örömmel üdvözli a konferencia létrejöttét, mert
az évente tartatni szokott egyesületi közgyűlé
sek a modern kor támasztotta uj viszonylatok
ban már nem elégségesek, mert az evangéliomi
munkát mélyíteni és eredményesebbé tenni csak
a gyakori eszmecsere képes, mikor is a lelké
szek beszámolhatnak tapasztalataikról, és meg
beszélhetik a bajokat, úgy, mint az orvoslást.
Csikesz Sándor a testvéri szeretet dokum entu
maképpen hozza a Ref. Lelkészegyesület forró,
baráti, hűséges kézszoritását. Antal Géza ref.
püspök emlékeztet De Ruyter tengernagy in
telmére, aki midőn a gályarabokat kiszabadította,
a református és evangélikus lelkészeknek azt
mondta: Meglássátok hogy összetartsatok, mert
különben erőt vesz a közös ellenség.

Ébredjünk és ébresszünk!

f
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hirdessék az Igét, s ezzel is ébresszenek a na
gyobb érdeklődés felköltésével elevenebb gyü
lekezeti életet.

A modern ember.
Este 6 órakor a Lelkészegyesület a Deáktéri templomban vallásos estélyt rendezett. Zalánfy Aladár főorgonista, P. Basilides Mária, az
Operaház tagja, Mikus-Csák István orgonamű
vész, Szántó Jenő hegedűművész, és Chugyik
Pál aszódi lelkész zene és énekszámokkal szere
peltek, Paulik János elnök megnyitó beszédet
mondott. Külön m egem Ütjük Hamar Gyula sop
roni tanitóképezdei igazgató »Ev. magyarok fo
hásza« cimü szerzeményét, amely nagy hatást
keltett. Az ünnepélyen Kapi Béla, a Dunán
túli egyházkerület püspöke tartott előadást: Az
ember észrevette, hogy az a világ, amely kör
nyezi, mindjobban és jobban realizálódó ér
tékké válik. A modern embert azok közt kell
keresni, akiknek lelkén, gondolkodásán, életbe
rendezésén az utolsó évszázad csudálatos tu
dományos eredményei és átalakulásai döntő je
lentőséggel dolgoztak. Más lett az ember; mássá
lett értékmérése, gondolkodása és ítélete. El
vesztette azt, hogy vannak érzék feletti világ
ban élő igazságok. így vonul be a modern em
ber lelki világába a skepszás, a kétely, igy vo
nul be a realitás kultusza és teremt realizmust,
materializmust, nevelésben, tudományban, az
élet külső berendezésében. A modem ember
lelki világába belekerül az idegesség jellemvo
nása. Mig azelőtt az Isten neki élettartalmat,
felemelést, megtisztulást jelentett, most az ide
ges ember épugy beilleszti munkatanrendjébe
az Istenhez való közeledést, mint minden egyéb
foglalkozását, s valami vallási pótlékról akarna
gondoskodni. Vallássá akarja tenni a tudoigaz osztráknak szégyenpirt kerget az arcába«.
Nem ez, hanem a francia-porosz háború okozta
Beust bukását, ö most is a reváns eszméjét
képviselte a poroszok ellen. S midőn e helyett
a hatalmas uj német császársággal való szövet
ség lett a monarchia érdeke: külügyminiszter
ő többé nem maradhatott. Andrássy Gyula gróf
lett az utóda. Londonba küldték nagykövetnek.
1886-ban halt meg. »Háromnegyed század« cí
men emlékiratokat is irt.
Nagy lutheránus létére a katholikus Ausz
triában a katholikus uralkodó mellett tudott
nehéz időkben politikai vezérszerepet játszani.
Személyes összeköttetésben állott a magyarok
kal is, Pulszkyval, Deákkal, Andrássyval. Mint
nagy műveltségű, szellemes férfiú, műit Bis
marck által is elismert kiváló politikus, s mint
vallását szerető hithű lutheránus, akinek őse, a
theológus Beust, egy értékes könyvecskéjével
már a reformáció korában is ismeretes volt a
magyarok előtt, számot tarthat érdeklődésünkre.
P ayr Sándor.
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mányt, a művészetet, az erkölcsi életrendet. De
Krisztust nem lehet pótolni. Nézzen bele min
denki a Krisztus lelki: arcába és meglátja, hogy
mindenkinél modernebb, mert ő a holnapnak
élethirdetője, és teremtője, jóllehet ugyanaz, aki
volt tegnap és tegnapelőtt.

Szolgáló, alázatos szeretet.
Másnap reggel az áhítatot Kruttschnitt An
tal főesperes tartotta Ján. 13, 4—17. alapján.
A tanítványokra vár a világ meghódításának és
megtérítésének munkája. Istennek egyszülött
Fia mint a legalacsonyabb munkát végző rab
szolga térdel a földön bűnös emberek lábai
előtt. Az alázatos szeretet nem alacsonyit le
senkit. Jézus össze akarta tépni az önzés lán
cait, amelyek az embert olyan sok jócseleke
detben megakadályozzák. A lecke a tizenket
tőnek szól és mindenkinek, aki a Mester tanít
ványa akar lenni, nekünk is. Imitatio Christi,
Krisztus követése, amig olyanok leszünk, ami
lyeneknek Urunk tudni akar.

Felekezetközi béke.
Duszik Lajos indítványára a konferencia
egy nyilatkozatot fogadott el, amely szerint
»kívánatosnak és üdvösnek tartja, hogy a ke
resztyén felekezetek között teljes és tökéletes,
őszinte és megnyilvánitott békesség legyen ...
Isten és emberek előtt a felelősséget a feleke
zetközi béke további bontogatásáért áthárítja
azokra, akik nem szűnnek meg a sértés üszkeit
dobálni a mi portánkra. . . Egyesítse lelkünket
az evangéliom szelleme, a Krisztus s a mi ha
lálra ítélt, de feltámadásra ébredő nemzetünk
szeretete«.'

Emésztő fájdalom.
Nagymagyarország legnagyobb egyházke
rületének püspöke, Geduly Henrik szavaiban a
püspöknek és hazafinak mély fájdalma zoko
gott, amikor megkezdte előadását az elszakadt
részekkel való kapcsolat kérdéséről. »Lehetet
len az, hogy az egykor nagytekintélyű, kiváló
szellemi életet élő, páratlan kultúrtörténeti múlt
tal dicsekvő magyarhoni evangélikus egyház
egyetem a politika rideg parancsszavára szét
szakítva, külön-külön oly részekre essék szét,
amelyek önmagukban véve tehetetlenek; számbajöhető, jelentékeny erkölcsi és szellemi életnyilvánulásokra, alkotásokra, sőt, mint a kö
vetkezmények megmutatták, főként a szlovenszkói területen: a meglevőknek megtartá
sára «. »A vérségi és szellemi kötelékek, ame
lyek minket századokon át összefűztek s egy
házi életünkre oly hatást gyakoroltak, hogy le
gyenek bár ők most már jugoszláviai, oláh
vagy szlovák evangélikusok, a történelmi adott
ság azonosságánál fogva hitben, érzésben, szo
kásokban, istentiszteleti formákban, egyházszervezetben, irodalmi, tudományos, szelleméleti törekvéseikben mégsem válhatnak má
sokká, mint velünk azonos irányban haladó test-
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véreinkké. Négy századév azonos küzdelmei,
együtt átszenvedett viharai és m egpróbáltatá
sai, együtt élvezett öröme és dicsősége, együtt
végzett munkája és együtt létesített szervi al
kotásai még abban a születendő lutheránus
gyermekben is az öröklött együttérzés olyan
arra valósága it halmozta fel, amelyeknek az élet
ben való megnyilvánulásai elől m agát csak va
lami természetellenes kényszerbefolyás által
válthatja meg. És hiába beszél nekem Jánoska,
vág}’ Zoch, vagy Bella vagy Simkovic, hogy ók
ma mint lutheránusok, boldogok az uj beren
dezésben: nem igaz, nem hiszem; a politikus
lehet boldog bennük, ha ugyan az, de a luthe
ránus szív csak visszasírja, ha a nyilvánosság
előtt nem is, de igenis a lelki isme rét mélyén, a
csendes magábaszállás óráiban kell, hogy sirja,
vissza kell hegy óhajtsa az egykori nagy, dicső
séges magyarhoni Lutherániában való benneélés
szellemileg és erkölcsileg a mainál minden
esetre boldogitóbb létformáit. Hogy a hithü
keleti és nyugati tótság, a magas kultúrájú Szepcsség, a dicsőséges egyházi múltú Gömör, a
buzgó csángó és vendvidék, a gazdag Bácska
és az egyházilag erősen nekilendülő horvát és
szlovén vidék evangélikusai politikailag tőlünk
elhatároltalak, nem lehet ok arra, hogy most
már érzelmileg is elhatároltassanak, sőt inkább
arra kell igyekeznünk — nem másért, de a Krisz
tus szent és nagy ügyéért, az anyaszentegyház javáért, hogy ha másként nem, hát legalább
valamely az utódállamok által elfogadható tá r
sadalmi vagy szövetségi formában helyreáll
jon közöttünk a régi kapcsolat az egyenként
gyenge részek kölcsönös megerősítésére, az
evangéliomi tradíció és hitélet elmélyítésére«. Az
egymáshoz való közeledés eszméjét minden ve
zető egyéniség itt is, az elcsatolt részeken is
üdvözli. Azonban ottkinn némelyek még időelőttinek tartják. Előadó szerint az együtt mű
ködésre elég munkamezöt találunk a szorosan
vett egyháztársadalmi téren: közös védelmi
front, irodalmi vállalkozások, a közös hitvallá
sos alap manifesztációja stb.

A pásztor és a nyáj.
Dr. Csengődy Lajos »Pásztort keres a nyáj«
cim alatt fejtegette annak szükségét, hogy a
gyülekezeteknek a jó igehirdetők mellett jó
pásztoraik is legyenek. Dr. Deák János egye
temi tanár a külső elhivás (testi egészség, meg
felelő tudom ányos képzettség és szabályszerű
meghívás) mellett a belső elhívásnak rendkí
vüli fontosságát tárgyalta igen mélyen járó és
benső meggyőződéstől áthatott előadásában. A
középiskolai ifjúságot is elő kell készíteni a Lel
kész! pályára; fel kell kelteni bennük a vágyat
a lelkészi pálya után és azon lelki tulajdonsá
gok után, amelyek nélkül a pásztor el nem le
het. A gyülekezeteket is nevelni kell, hogy a
lelkészek megválasztásánál ne csak a külső m eg
jelenésre, szónoki képességekre legyenek tekin
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gette!, hanem arra is, hogy megvannak-e a je
löltben a belső elhivatásnak ismérvei. U ^y le
hetek pásztor, ha elszakadtam e világtól es o d i
szentelem magamat egy másik világnak. Dr.
Deák János előadása mély hatást keltett, s a
konferencia elhatározta annak kinvomatását.

Indítványok, Javaslatok.
A bányai egyházkerület nagyérdemű püspö
két a radikális sajtó részéről újabban tervszerű
támadások érték. A püspök szülővárosának,
Ceglédnek lelkésze: Törteli Lajos indítványára
a konferencia a lapoknak egv kommünikét adott
ki, amelyben a püspököt tántoríthatatlan bizalmáról és nagyrabecsüléséről biztosítja.
Mozgalmat indit a konferencia a szobrok
nak, műkincseknek nemzetközi védelem alá he
lyezésére, amelyet szükségessé tesznek azok a
barbár rombolások, amiket az elcsatolt terüle
ten a m agyar műkincsekkel Végeznek.
Indítvány tétetett az Egyetemes Névtár mi
előbbi kiadására, s a papi ruházat (reverenda
és sapka) egyöntetűvé tételére.
A jövő évi konferencia idejéül április má
sodik fele jelöltetett ki.

Budán.
Este hat órakor vallásos estély volt Budán
Mikus-Csák L, orgonaművész, Koller Alfréd he
gedűművész, Mendöl Endre énektanár, R. Berts
Mimi az O pera tagja, T. Mátrai Erzsi a Nem
zeti Színház tagja, Mikolik Lenke és Krepuska
Zsuzsi közreműködésével. Paulik János meg
nyitóbeszédet mondott. Duszik Lajos miskolci
lelkész nagyszabású, ragyogó szónoki tehetség
gel előadott beszédet tartott: a gondviselő, de
egyúttal szent és igazságos Istennek működé
sére m utatott rá a világtörténelemben és egy
házunk történetében. K ereszteshadjáratot hir
detett minden bűn és az ateizmus ellen. Beszéde
nagy hatást váltott ki a budai templomban m eg
jelent nagyszámú hallgatóság lelkében.
A budai vallásos estéllyel a lekészkonferencia véget ért. Istennek áldása nyugodjék meg
a konferencián és ő tegye annak eredményeit
áldássá egyházunkra. Nem mulaszthatjuk el,
hogy köszönetét ne mondjunk a Lelkészegyesü
let elnökének a konferencia összehívásáért és
előkészítéséért, dr. Varsányi Mátyás budai lel
késznek az elszállásolás és egyáltalán a rende
zés körül kifejtett fáradozásáért, a Luther-Otthon igazgatójának, Kermeszky Györgynek és a
budapesti egyháztagoknak a szívességért, mind
azoknak, akik a konferencia és a vallásos es
télyek körül fáradoztak s azt tartalmassá te t
ték, szives közremunkálásukért.
Készüljünk a jövő évi konferenciára!
n. k.
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Hogyan szerezhetünk Krisztusnak kővetőket ?
Iráshelyek: Hívd meg barátaidat: Ján. 1,
40—42. Imádkozz barátaidért: Máté 15, 22—28.
Élj Krisztus példája szerint: 2 Kor. 4, 1—6. Mu
tass baráti érdeklődést: 1 Kor. 9, 19—23. írj
leveleket: Luk. 1, 1—4. Támogasd az Ige hir
detőit: Gál. 6, 6.
Egyetlen keresztyén sem nyert felmentést
az alól a kötelezettség alól, hogy másokat meg
nyerjen Krisztusnak. Krisztus nem azt akarta,
hogy csak néhány kiválasztott hive legyen az
Evangéliomnak hirdetője és fáradozzék az em
berek térítésével. Azt akarja, hogy minden kö
vetője egyúttal missziói munkás is legyen. Az
őskeresztyének ezt a missziói elkötelezettséget
elevenen átérezték. Ma az Egyház jórészt meg
feledkezett erről a kötelességéről és felelőssé
géről. Az ezen irányú kötelességtudatot és fe
lelősségérzetet fel kell ébreszteni.
A világ m egnyerésében K risztus példáját
kell követni. Krisztus követőinek személyes
szolgálataira van szükség. Valószínűleg sokan
vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy azért
kapja a lelkész a fizetést, hogy a lelkeket meg
nyerje Krisztusnak. Az ilyesmi a papnak a dolga
és foglalkozása, s nekik semmi közük sincs
hozzá. Azonban nem a lelkészeknek, hanem
Krisztusnak tartozol felelősséggel az elhanya
golt kötelességeidért. Nyilván nem hivatkozhatsz
majd arra, hogy megfizetted a lekészt, hogy
dolgozhasson. Pénzzel nem lehet megvásárolni
az üdvösséget, s magad helyett nem állíthatsz
más katonát Krisztus hadjáratába, Krisztus zász
lója alá.
És te alkalm as vagy erre a m unkára.
Mindenki tud eredményt elérni. Ne feledd,
hogy a munka legnehezebb részét nem te végzed. Ez az Urnák dolga. Azonban Krisztus úgy
intézte, hogy az emberek csak úgy juthatnak
el az üdvösségre, ha akad valaki, aki a Krisztus
követője lévén, elvezérel másokat Krisztushoz.
Nem tudjuk miért és hogyan, de bizonyos, hogy
Krisztus híveim által, azoknak közvetítésével
működik. A kérdés csak az, hogy te hajlandó
vagy-e Krisztus eszközéül felhasználtatni maga
d a t.'H a komolyan megpróbálod és állhatatos
vagy, akkor te a magadét megtetted. De tapasz
talni fogod, hogy komoly munkád nem hiába
való, fáradozásodnak lesz gyümölcse. Isten
munkálkodik általad. A Szentlélek veszi igénybe
erődet.
A fődolog. Mások megnyerésének mun
kájában nem az a fő és'lényeges, hogy mit c s e 
l e k s z e l , hanem hogy mi v a g y . Legfontosabb
dolog a jellemed. Szived egészen Krisztusé kell
legyen. Isten igaz gyermekének kell lenned.
Keresztyénséged, vallástételed, életed legyen
őszinte, igaz. A kétlaki élet nagy akadály a
munkában. Bírnod kell az emberek bizalmát.
Életed nagy vonzó' erőt gyakorol Krisztus felé,
ha valódi és őszinte.
M egszabott m unkát kell végezni. Báráii-
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lyen jó és igaz legyen életed, nem szabad csu
pán az életed által gyakorolt befolyásra hagyat
koznod. Munkába kell állanod, hogy életednek
effektiv hatása legyen. Amikor Krisztusért és
egyházáért dolgozol, munkádnak mindig hatá
rozottnak és célirányosnak kell lenni. Mindig
bizonyos embereket, egyéneket jelölj ki magad
nak és azok után menj. Imádkoznunk kell ál
talában is minden emberért, az egész emberi
ségért, de szükséges, hogy egyes, általad ki
választott emberek üdvösségéért is imádkozz és
dolgozz. Nem lehet csak úgy általánosságban
nekivágni a feladatnak. Eredj el azokhoz, Alii
két kiszemeltél és beszélj velük. Iparkodj, hogy
eljussanak a templomba, ahol az Isten kegyelmi
eszközeinek hatása alá kerülnek. Szilárdan hiszszük, hogy a lelkek megnyeréséhez szükséges
a telkednek a gyülekezeti istentiszteleten való
jelenléte. Igaz, hogy a puszta jelenlét nem elég
séges, de meg vagyunk győződve, hogy a gyü
lekezeti istentiszteleti életében való' részvétel
nélkül kevesen jutottak el az üdvösségre.
Ha az em bereket meg akarod nyerni,
utánok kell járnod. Nem szabad leülnöd és
várnod, hogy majd hozzád jönnek. Eleinte ta
lán zavarban lész, ha másokkal lelki üdvösségük
ről kell beszélned, de ha már imádkoztál egye
sekért és komolyan sziveden viseled megnye
résüket, tapasztalni fogod, hogy a munka könynyebbül. Természetes, hogy minél hosszabb
ideig munkálkodói Krisztusért, annál eredmé
nyesebben fogsz dolgozni. Azonban ugyebár
valamikor kezdeni is kell. Kezdd el most!

HÍREK.
G yurátz Ferenc, a dunántúli egyház
kerület nagynevű, nyugalmazott püspöke
f. hó 3-án, nyolcvannégy éves korában
meghalt Pápán. Huszonegy évig állt az
egyházkerület élén. Püspöki hivatalába
Győrött, 1895. december 10-én iktattatott
be Szentmártoni Radó Kálmán felügyelő
sége idején; lemondó levelét, amelyet a
nagykanizsai gyűlés Berzsenyi Jenő el
nöklete alatt nagy fájdalommal vett tudo
másul, 1916. augusztus 15-ről keltezte.
Nyugalma is szakadatlan munkában telt
el. Erős hitének, ernyedetlen munkálkodá
sának, apostoli buzgóságának emlékét hir
detik egyházirodalmi müvei: Agendája,
imakönyvei, elbeszélései; a kőszegi leánygimnázium, a pápai templom. Áldott em
léke él mindazoknak szivében, akik megta
pasztalták szerető jóságát, az igazi nagy
jellemnek egyszerűségét, jóakaratát és alá
zatosságát. Temetése f. hó 6-án volt Pá
pán. Isten adjon az elköltözött léleknek
örök üdvösséget!
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A k iadóhivatal üzenete. Sokan fordulnak
hoszánk azon kérdéssel, mikor jár le előfizetésük,
mi a tartozásuk stb. Mivel az előbbi kiadóhivatal
a lap adminisztrációjára vonatkozó iratokat még
nem adta át, a kérdésekre felelni nem tudunk.
Egy kis türelm et kérünk, mindent rendbe hozni
igyekszünk.
Leikészi b eik tatás S zarv aso n . Szelényi Já
nost, a szarvasi nagy evangélikus egyház újon
nan választott lelkészét, április 26-án iktatta be
Kovács Andor esperes, Kálmán Rezső orosházi
és Droba Márton szendéi lelkészek segédletével.
K itü n tetés. A M agyar Tud. Akadémia
egyik W odiáner-diját az idén R ó t h K á l m á n
u r a i u j f a 1u i igazgatótanitó kapta. Az Aka
démia elnöke április 27-én nyújtotta át a dijat
a kitüntetettnek, akit a dunántúli püspök mina
pában nevezett ki érdemei elismeréséül igazga
tónak. Róth Kálmán 39 éve működik a tanítói
pályán.
Lándori dr. K éler Z o ltán , a dunáninneni
egyházkerület kiváló buzgóságu felügyelője
újabb tanujelét adta annak, hogy mennyire szi
vén viseli egyházkerületének szellemi előreha
ladását. Két millió kor. áldozattal megszerezte
a Kapi Béla püspök által összeállított Belmiszsziói M unkaprogramm ot egyházkerülete min
den lelkésze részére a lelkészkonferencia alkal
mából.
•
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A M agyar P ro te s tá n s Irodalm i T ársaság
május hó lU-én, Pápán rendez estélyt. Aznap az
evangélikus és református templomban a T ár
saság tagjai tartanak istentiszteletet; az esiélyen a fővárosiak közül dr. Nagy József egye
temi tanár, Szilágyi Dezső, Karácsonyi Sándor
és Sz. Benkő Dóra operaénekesnó fognak sze
repelni.
A vasutasok és o k tó b e r 31. A Máv. clnökigazgatója rendeletet adott ki, amely szerint
a protestáns vallásu vasúti alkalmazottaknak a
reformáció emlékünnepén szabadságot kell adni.
A szegedi gyülekezet egy offertóriumot,
200.000 koronát adományozott az Evangéliku
sok Lapjának. Hálás köszönet!
A pesti V eres P áln é evang. leánynevelő
intézet igazgatósága (IV. Veres Pálné-utca 36.)
felhívja érdeklődő hittestvére;nk figyelmét arra,
hogy három évfolyamú továbbképzőjébe és internátusába jövő isk. évi felvételre már most
ajánlatos jelentkezni. A továbbképző a IV. polg.
(középisk.) folytatása, nyilvános jellegű, német,
francia és angol nyelven kívül főleg művészeti
és irodalmi nevelést nyújt, de egyebekben is a
leányléleknek megfelelő általános műveltséget
ad. Praktikus (varró, kalapkészitő) tanfolyamok
egészítik ki vallásos szellemű nevelő munkáját.
Evang. családjaink figyelmét egyetlen ilynemű
intézetünkre felhívjuk.
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A L u th er-T ársaság konfirmációi emlék
lapjainak első kiadása elfogyott; a második ki
adás 12-ére készül el, mely napon az időközben
érkezett rendelések elintézése megkezdődik. Má
jus 15-ig a rendelések a főtitkárhoz, május hó
15-e után a könyvkereskedésbe intézendők.
K aposvár. A kaposvári kicsiny, de buzgó
és áldozatkész gyülekezetnek öröm ünnepe volt
április 19-én. Mestcrházy Sándor esperes ekkor
avatta fel a harangot és harmóniumot s ál
dotta meg az imaház tornyára felszerelendő ke
resztet. A harangot dr. Matolcsy Sándorné aján
dékozta a környék tehetőseinek tám ogatásával
a gyülekezetnek, súlyos beteg fiacskájuk felépü
lésének emlékére. Az ünnepélyen Káldy József
iharosberényi lelkész mondott beszédet.
K arcagon ápr. 19-én volt az első evangé
likus istentisztelet. E nagy alföldi református
városban kb. 45 30 hívünk lakik, akik eddig
term észetesen csaknem teljesen beleolvadtak a
testvér ref. egyházba. A ref. egyház vezetősége
készséggel m egengedte a debreceni ev. lelkész
nek a rendes istentiszteleti idő alatt az Ige hir
detését és az úrvacsora kiosztását, ö rö m volt
látni híveink m eghatottságát, akik hálásan vet
ték a debreceni lelkész azon elhatározását, hogy
ezentúl évente kétszer fogja nékik hirdetni a
szent Igét.
M eghívó az Ujpest-Árpád-uti Mozgószinház
vállalat R. T. 1925. évi május hó 23-án délután
61/2 órakor a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár R. T. (Budapest, V., Vilmos császár-ut
36. sz. I. emelet) üléstermében m egtartandó
1923. és 1924. évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő bizott
ság jelentése az 1923. évről. 2. Az 1923. évi
mérleg megállapítása és határozathozatal az
1923. évi tiszta nyereség felosztása tárgyában.
3. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelen
tése az 1924. évről. 4. Az 1924. évi mérleg meg
állapítása és határozathozatal az 1924. évi tiszta
nyereség felosztása tárgyában. 5. H atározatho
zatal az igazgatóság és felügyelő bizottság fel
mentése tárgyában. 6 . Az igazgatóság és a fel
ügyelő bizottság tagjainak megválasztása. 7.
Esetleges indítványok. Azon részvényesek, akik
a közgyűlésen résztvenni kívánnak, tartoznak
részvényeiket vagy elismervényeiket legkésőb
ben a közgyűlés napja előtt három nappal a Bupcst-Lipótvárosi Takarékpénztárban a hivatalos
órák alatt letétbe helyezni. 1923. évi m érlegszám la. V a g y o n : Budapest-Lipótvárosi Taka
rékpénztár 495.000 K, Luther irodalmi társaság
52.820 K, összesen 547.820 K. — T e h e r : Rész
vénytőke 200.000 K. Áthozat 1922. évről 7050
K. Nyereség 340.770 K, összesen 547.820 K. —
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1923. évi nyereség- és veszteség-szám la. T a r 
t o z i k : Házbér 303.929 K, különféle költségek,
üzemköltségek 20.571 K 50 f. Nyereség 340.770
K, összesen 665.270 K 50 f. — K ö v e t e l : Ha
szonrészesedés 619.580 K 50 f. kamatok 45.690
K, összesen 665.270 K 50 f. — 1924. évi m érleg 
számla. V a g y o n : Pénzintézeteknél elhelyezve
2,700.000 K, összesen 2,700.000 K. — T e h e r :
Részvénytőke 200.000 K. Fel nem vett osztalé
kok 60.000 K. Hitelezők 1,838.442 K, Nyereség
601.558 K, összesen 2,700.000 K. — 1924. évi
nyereség- és veszteség-szám la. V e s z t e s é g :
Házbér 6,381.094 K, különféle költségek, üzem
stb. 847.572 K. Adók 343.070 K. Nyereség
601.558 K. összesen 8,173.294 K. N y e r e s é g :
Áthozat az 1923. évről 151.512 K. Haszonrésze
sedések 7,798.027 K. Kamatok 223.755 korona,
összesen 8.173,294 K. Kelt Budapesten, 1925. évi
április hó' 29-én. Az igazgatóság.
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az EV. LAPJA 1924. junius 8-iki számában köz
zétett sorait, sajnálom és visszavonom;
2. hogy téves, mert egyoldalú információk
alapján gondoltam az »ŐRTÜZEK« 2-ik számá
ban megjelent cikkemben dr. K i r c h k n o p f
Gusztáv erdélyi és a kolozsvári magyar ev. gyü
lekezet, valamint a Romániában élő magyar
evangélikusok érdekében kifejtett és azok által
támogatott szereplését és működését hazafiatlannak. Ezen cikkemben foglaltakat visszavonom
és kérem azokat meg nem írottaknak tekinteni.
3. Felhatalmazom dr. K i r c h k n o p f Gusz
táv urat, hogy ezen nyilatkozatomat a saját fenti
nyilatkozatával egyidejűleg az EV. LAPJÁBAN
közzétehesse.
Budapest, 1925. ápr. 24-én.
Lombos Alfréd.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

NYILT-TÉR.
(Az e rovatban foglaltakért felelősséget
vállalunk.)

nem

NYILATKOZAT.
A mennyiben L o m b o s Alfréd ur a bün
tető bíróság előtt lenti nyilatkozatot megteszi
és engem, alulírottat, felhatalmaz arra, hogy az
én nyilatkozatommal egyidejűleg és együtt az
EVANGÉLIKUSOK LAPJÁBAN közzétehetem,
kijelentem:
!
1. hogy csak általánosságban állítottam,
hogy az 1924. május 2-ki értekezleten a papi
tanács idejére emlékeztető hangok hangzottak
el, de ez az állítás L o m b o s Alfrédra nem vo
natkozott. Kijelentem:
2. hogy L o m b o s Alfréd, jogi képviselője,
írásbeli dokumentumokkal meggyőzött engem
arról, hegy Geduly Henrik püspökről a kapott,
részben téves információk alapján, jóhiszeműen
és nem tiszteletlen szándékkal tette meg közér
deket szolgálni akaró ismeretes nyilatkozatát,
miért is az EV. LAPJA 1924. évi junius hó
8-iki számban az arra vonatkozólag használt
»gálád hazugság« kifejezést természtesen sajná
lom, visszavonom s L o m b o s Alfrédtől ezért
bocsánatot kérek.
Budapest, 1925. ápr. 24-én.
Dr. K irchknopf Gusztáv sk.

magános földbirtokos háztartá■ l i ^ £ I O l C Í sának vezetésére megbízható,
középkorú, komoly és rendszerető nőt kere
sünk, ki a pusztai gazdálkodást, finomabb fő
zést, baromfi nevelést és kert kezelést érti. —
Ajánlatokat F u r i a Zoltán vallástanár címére
küldjék Kiskőrösre (Pest m.).
■AAAAAAAAAAAAAAAAAAIMIAAAAAAAAAAAAAAB

I Konfirmációra! g
3 Most jeleni meg 7-ik bővített kiadásban S

I

E
vangélikus

g

1 Konfirmandusok kátéja. §

«3
1 1
g
3 Irta: Dr. RAFFAY SÁNDOR püspök. Ára 8000 K j
2 Mutatványpéldányt kívánságra ingyen küldök! p

aa
= I

a I ízléses kiállításúárakonfirmációi
emléklapok
1600 korona

m

I V allástan

m

i

3 (Konfirmációi oktatáshoz.) I r ta : Sztehlo András, g
j

NYILATKOZAT.
Alulírott L o m b o s Alfréd kijelentem:
1. hogy dr. K i r c h k n o p f Gusztáv ellen a
m. kir. büntető törvényszéknél beadott vádira
tom azon minősitő kitételét, hogy dr. K i r c h 
k n o p f Gusztáv »aljas szándékból« irta ellenem
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Kiadja : 1 LUTHER- SZŐ VÉTSÉG.
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■ la p íto tta : DR. RIFPflY SÄK00R püspök.

Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer K.
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Egyes szám ára 3 ezer K.

N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Hirdetési árak megegyezés szerint.

N
api B
éla püspök gyászbeszéde
G
yurátz Ferenc ravatalánál.
Gyászoló Gyülekezet! Testvéreim a Jézus
Krisztusban!
Fekete papi köntösében, álomra hunyt
szemekkel, egyszerű fekete koporsójában csen
desen pihen az U r kiválasztott szolgája: Gyu
rátz Ferenc püspök. Égő beszédeket mondó
ajka, mint a lelkevesztett csodahangszer örök
hallgatásba merül. Tűzben lángoló beszédes
szemei, mint a hajnal fátyolába burkolódzó
csillagok, beletemetkeznek egy uj, étet pirkadásába. De most is imára kulcsolt két kezében,
tartja, keblére szorítja a szent Könyvet, benne
összefoglalva egész élete tartalm át, vágyait,
szárnyaló lelke álmait, csalódása elsiratlan zo
kogásait, Istenbe vetett hitét, mindvégig hű re
m énységét
Elhoztam ehhez az egyszerű fekete kopor
sóhoz az utolsó áldást. Mikor ifjú koromban a
soproni templom oltárzsámolyán térdeltem,
Gyurátz Ferenc áldása és főpásztori csókja ava
tott lelkésszé. Egyházi működésemet az ó olda
lán kezdettem meg és mindig éreztem erős ke
zének és áldott jó szivének feledhetetlen hatá
sait. Mikor azután Isten akarata engem, a Jézus
érdemeden szolgáját, püspöki állásra hivott el,
az ő remegő, de még mindig erős kezéből vet
tem át a pásztorbotot s az ő csókjával és ál
dásával indultam uj hivatásom mezejére. Most
én hozom koporsójához halkan, imádkozva,
könnyezve az utolsó áldást. Hálámat, szeretetemet pedig lelkem csókjaként reáhullatom ko
porsójára, mint egy hálás fiúi kéz utolsó bú
csúzó simogatását.
Szavamban százezrek áldása rezeg. Könynyemben százezrek fájdalmas könnye csillog.
Ez órában Dunántúl minden evangélikus gyü
lekezetében minden harang megkondul. így si
ratjuk az agg főpásztort, igy búcsúzunk szi
vünknek, lelkűnknek oly kimondhatatlanul
drága főpásztorunktól, G yurátz Ferenctől.
Apostoli igéket olvastam fel a Szent Könyv
ből. »Az odafent valókkal törődjetek, ne a föl
diekkel. M ert meghaltatok és a ti éltetek el van
rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor
a Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor majd
ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben<.
(Kol. III. 2 -4 .)

A szent igék a halál felett diadalmaskodó
isteni kegyelmet ragyogtatják meg lelki sze
meink elolt. Krisztus a mi életünk megjelenik s
akkor mi is megjelentink vele együtt a dicsősége
ben. De ugyanakkor érezteti az apostol a halál
előtti élet tőlünk megkövetelt mélységeit. Min
den élet az Istenben van elrejtve, csak az él iga
zán, ki bclémerül Isten mélységeibe és megke
resi az Istenben elrejtett igazi életet.
Magunk előtt látjuk törékeny alakját. Sá
padt arcán a betegség mély vágású betűi. Ajka
szélén az elcsigázottak mélyvagásu barázdája.
De a gyenge vall szépépitésü fejet hordoz. Bol
tozatos homloka világit, mintha márványból
formálta volna ki művész keze. Mély tüzü sze
meiben csodálatos lelki láncok lobognak. Ez a
tűzben égő szem volt lényének jellemzője. Né
zése sim ogatott, mint a gyengéd édes anyák
keze; haraggal sújtott, mint a tüzes felhökárpitra; a fértienergia szent hevületében izzott,
mint az U r igazságaiért m artirom ságra kész
prófétalel kok. Égő szemeiben benne élt minden
mélységével az e*gész lelke. Ez a lélek tette a
gyenge szervezetű, beteges em bert erőssé,.szí
vóssá, minden terhet elbíróvá, hérosszá, apos
tollá és prófétává.
Egyénisége a Krisztushoz való viszony alap
ján alakult ki. Éleimeggyózódése abban a min
den beteges túlzástól ment, egészséges valláscts
miszticizmusban alakult ki, hogy az ember élete
a Krisztussal együtt el van rejtve az Istenben.
A lélek és igazság Istenének mélységében van
elrejtve az em ber igazi lénye. Isten lénye hor
dozza magában az ember hivatását és kialaku
lásra váró életét. És ezt az életet senki sem találMhtja meg és senki sem valósíthatja meg
önmagában, hanem csak a Krisztusban való
közösségben. A mi életünk a Krisztussal együtt
el van rejtve az Istenben. Arcélek, jellemvoná
sok, sziliek és hangok, gondolatok és érzések,
Istennel egybekapcsoló szent érzelmek és em
berekkel összefűző kapcsolatok mind-mind ott
pihennek az Istenben. És minékünk Krisztussal
való közösségünk által ezeket kell megkeres
nünk, össze kell állítanunk, életté és valósággá
kell tennünk. A Krisztus példája szerint ki kell
mintáznunk egyéniségünket, hogy életünk arcán^
minél több és erősebb legyen a Krisztushoz
való hasonlatosság.
Gyurátz Ferenc püspök egész életében az
'''^jÍSZAGOá
tVANGCUKUS
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Istenben elrejtett életet kereste. És ezt mindig
a megváltó Krisztussal való lelki közösségben
kereste. Lelkében sohasem száradt Jézus holt
dogmává, mindig élő valóság maradt, élő, sze
mélyes lény, kihez szent áhítattal, mélységes hit
tel, minden áldozatra kész szeretettel közele
dett.
Lelket megragadó, ahogy ezt az életcélt
maga elé állítja. Habozás, alkudozás, önfeledkezés nélkül abban látja emberi rendeltetését,
hogy Istenben elrejtett életét megkeresse és
a Krisztus példája szerint ezt az életet kidol
gozza. És milyen megható az az állandó, öntu
datos, fegyelmezett munka, mellyel az élő Krisz
tussal való lelki kapcsolatot fenntartjia. Korán
kristályos meggyőződésű, •körülsáncolt világ
nézetű ember és mégis élete végéig önmagát
neveli, egy-egy vonást megjavitgat lelke arcán,
korrigál a gondolkodásán, enyhít az elvein,
mignein élete arca mindjobban hasonlít az örök
kévaló Krisztushoz.
így alakul ki harmonikus emberi jellem.
Mélységes bűntudata az alázatosság', bűnbánat
és a megváltó kegyelembe vetett hit utján ve-'
zeti Istenhez. Az ő életét igazán jellemzi az
apostol szava: »Meghaltatok, a.ti éltetek el van
rejtve a Krisztussal együtt áz Istenben«. Min
den nap meghalt a bűnnek és minden nap meg
találta a Krisztus megváltó kegyelme által az ő
életét Istenben. Minden egyéni kiválósága, ma
gas egyházi méltósága, elért kiváló munkaered
ményei dacára megőrizte alázatosságát. Nem

mondta, hogy elérte a célt, avagy hogy immár
tökéletes lenné, hanem igyekezett a maga elé
kitűzött célt elérni. Nem tekinteti, a háta mögött
levő dolgokra, elfelejtett mindent és csak a maga
elé kitűzött célra: a Krisztusra tekinteti. (Fii.
III. 12—14.) Kifogyhatatlannak érezte a szent
Isten iránta tanúsított szereteíét s ebből az örök
kévaló szeretetforrásból erősödve kifogyhatat
lanná tette saját szeretetét embertársaival szem
ben. Szeretete levetkőzte az önzés gyarlóságait.
Önmagáról elfeledkezett, mindig embertársait
tekintette. Mástól sohasem kért, de mindenét
közös tulajdonnak érezte. Önmagát a köteles
ség szolgálatába állította. Kora reggéltől késő
éjszakáig folyton dolgozott. Még pihenés ide
jét is munkára fordította. A halál kegyetlen
keze az irótollat vette ki kezéből, midőn imádságos könyveit, imádkozó lelkének utolsó aján
dékait készitgette egyházának és az Istent-kereső keresztyén lelkeknek.
Ebben az életkereső munkában a Biblia volt
legdrágább kincse. A Szent Könyv tükrében
látja a Krisztus arcát s a Krisztus arcából ol
vassa ki, hogy milyennek kell neki is lennie.
Minden nap a Biblián erősödik lelke. Életrend
jében ez volt a kora reggel szent munkája. Igazi
bibliaolvasó és imádkozó keresztyén volt. Hoszszan, buzgón, sokszor imádkozott minden nap.
De Bibliát olvasni és magányban imádkozni
senki sem látta. A hozzá közelállók jól tudják,
hogy mindig szeretettel fogadta hozzá érkeződ
két. Szobája ajtajával szive ajtaja is megnyílt
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érzett türelmetlenség gyakorta jogosult, de fo
kozhatja az Egyház természetéről és rendelte
téséről táplált téves felfogás. Az Egyház egye
síti magában a konzervatívokat és a haladó
kat, a megfontoltakat és a kalandvágyókat, az
öregeket és a fiatalokat. Nem szabad felejte
nünk, hogy az Egyház feladata nem az, hogy
a legújabb intellektuális divat után induljon,
hanem hogy »szeretetben építsen«. Vizsgálódó
elmék szeretnék az Egyházat vitatársasággá ala
kítani. Azt szeretnék, ha a keresztyének utá
noznák az athénébelieket. Azonban a keresz
tyének nem azért alakítanak társaságot, hogy
újdonságokról beszélgessenek. Az Egyház en
nél ‘ nehezebb feladatot vállalt. Dogmákat vet
alá a gyakorlat próbájának és olyan társaságot
létesít, amely az embereket nem a szabad be
szélgetésre, hanem az őszinte cselekvésre hívja
fel.
Mi tehát a Keresztyén Egyháznak feladata
az igazság feltárása és hirdetése irányában? Bi
zonyára nem volnánk hívek ahhoz, aki az Igaz
ság, ha nem volna meg bennünk a tudományos
szellem; s habár a természetbuvárlat és a tör-v
ténelmi kutatás nem elsődleges feladata az Egy*háznak, mégis el kell ismernünk, hogy minden
igazság Istennek igazsága, bármilyen forrásból
ered is. És azt kell remélnünk, hogy az isme
reteknek minden valódi haladása Istenbe vetett

Wood H. G. előadásából, az angliai szabadegyházak
leedsi konferenciáján.

A Kereszlyénség úgy az egyesekre, mint cso
portokra nézve ismételten az intellektuális újjá
születés forrásának bizonyult. Ezt az igazságot
bizonyítani szinte felesleges. Szent Pált a da
maszkuszi úti megtérés intellektuális óriássá
tette, s a világ tanítómesterei közé helyezte. Az
óvilág intellektuális élete folytatódott és fejlő
dött a Keresztyén Egyház nagy gondolkodói
ban és íróiban. Európa barbár népei a Keresztyénségre térés által ébredtek intellektuális ér
dekeik tudatára. A tizenharmadik század nagy
intellektuális ébredésének a Szerzetesi mozga
lom, különösen pedig Szent Ferenc uj odaszentelődése Krisztushoz, volt talán uralkodó ténye
zője. A nyitott Biblia s a személyes hitnek a
Reformáció által hangsúlyozása, tárta fel egy
Bunyan Jánosnak irodalmi géniuszát és gazda
gította egyaránt művelteknek és az alacsonysorsuaknak intellektuális életét. A Keresztyénségnek az intellektuális erőhöz és intellektuális
haladáshoz való kapcsolata eléggé világos;
azonban az Egyháznak, s különösen a hivata
los egyházi vezetőknek szereplése nem ilyen
szerencsés.
Az Egyház óvatosságával szemben sokszor
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embertársai előtt. De ha biblia-olvasás és imád
kozás idejében kopogtattak ajtaján, redók hú
zódtak hatalmas homlokára. Mikor Istenével be
szélgetett, akkor zavartalan csendességet paran
csolt maga körül. Mikor az ö Urának paran
csoló széke elé állott, nem akart senkit látni,
hanem csak az ó Urát és semmi mást hallani,
hanem csak az 6 szavát.
Kiforrott tudós egyéniség. Régi és modern
filozófusok rendszerének magas bércormaira felemelkedett. Elmélyedéssel kutatja az em beriség
s különböző nemzetek történetét. Nem elégszik
meg a történettudós részletező adataival, ha
nem a történetfilozóíiában a világkormányzó
isteni hatalom örökkéváló, m egm aradó igaz
ságait fürkészi. Róma és görög klasszikusok
lábainál ül és mindennap tiszia szellemükön
neveli lelkét. De az ó széleskörű tudom ányos
ságán is átvilágolt a Krisztus arca.
Tanul ttheologus. Igazi példája a biblikus
Tanult theologus. Igazi példája a biblikus
széleskörű theologiai ismereteit, de azért a rend
szerező theologiai tudományokkal sohasem he
lyettesíti magát a Bibliát. Mint önm agát képző
theologus benne él a Bibliában.
Tudós és theologus egymással összekap
csolódó, egymást tám ogató összhangot alkot
nak az ö egyéniségében. Theologiai hitvallásá
nak mélyülését és szélesebb sugarát szolgálja
tudományos műveltsége. Tudom ányos műkö
dése pedig sohasem zavarja theologiai meg
győződését. A tudós kezében is igazságok for

rása maradt a szent Biblia. Az apostol szerint
az ö számára is »ebben volt a bölcseségnek és
ismeretnek minden kincse elrejtve«. (Kol. II. 3.)
Ezt a kiforrott, harmonikus, biblikus egyé
niséget beleviszi egész életébe és minden élet
munkájába.
Igehirdetöi és lelkipásztori működése gyö
nyörűséges Krisztusarcot mutat. Fél évszáza
dig hirdette ebben a templomban az Isten Igé
jét. Nem saját bölcsességét, hanem Isten örök
kévaló akaratát. E templom szószéke és oltára
tehetnek bizonyságot arról, hogy az ö igehir
detésében Isten hamisítatlan beszéde zendült
meg. Ha ezek a templomi falak megszólalnának
s újra visszavernék az ö erős hitétől áthatott
és csodálatos szónoki képességével előadott
prédikációit, újra megtelnék lelkünk tiszta gyö
nyörrel és egy jobb élet után való sóvárgó vá
gyódással.
A krisztusi lélek teszi ót igazi lelkipász
torrá. Krisztusi érzéseket, krisztusi jellemvoná
sokat visz szeretetmunkájába. Látogatja a be
tegeket, imádkozva áll meg a szenvedők ágya
mellett. Felemeli az elhagyatottság porából a
szegény árvát és segítő jó lélekkel támasza lesz
az. elhagyott özvegynek. Van-e valaki is ebben
a gyülekezetben, aki ne érezte volna áldott
szive jóságát, soha el nem fogyó szeretetének
melegségét?
Ugyanezen krisztusi arcot vetitette társa
dalmi működésére. Ez a város, amelyben élt
és annak társadalma mindenkor bizton számit-

hitünk mélyülését és tisztulását szolgálja. Nem
szabadna úgy vennünk, mintha tökéletesen is
mernénk vallásunk igazságait. A régihez és kipróbálthoz való hűségünket egyensúlyba kel
lene hoznunk abbeli készségünkkel, hogy uj ös
vényeket járjunk be és üdvözöljük az uj világos
ságot. A gazda, aki a Mennyeknek Országa
felől megtanirtatott, jót és újai hoz elő éléstá
rából. A negyedik evangéliom a Vigasztalónak
munkáját szintén ezen két szempont alá helyezi.
A Szent Lélek eszünkbe juttatja mindazt, amit
Jézus mondott és cselekedett. Tehát kell, hogy
állandóan visszamenjünk Jézus történeti szemé
lyéhez; másfelől azonban a Szent Lélek el vezérel
minden igazságra és felvilágosítja a tanítvá
nyokat mindazon dolgok felől, amelyeket Jézus
nem mondott meg nékik, amig velük volt. T u
dom, hogy a minden igazságra való elvezérlésről szóló szavakat néha csak az ösapostolokra
vonatkoztatják; de ha Jézus imádkozott nem
csak a Tizenkettőért, hanem könyörgött azo
kért is, akik az ő beszédökre hisznek majd ő
benne, bajos dolog a Léleknek további kijelen
téseit a keresztyének első nemzedékére korlá
tozni. Ha mi is benne foglaltatunk a Főpapi
imában, akkor reánk is vonatkozik a Vigasztaló
megigérése. Legalább, ami engem illet, tisztá
ban vagyok azzal, hogy a Szent Lélek vezér
lete és inspirációja nem szorítkozik az Ujtestá-

mentom íróira, s nem hiszem, hogy hívek vol
nánk Urunkhoz, ha tagadjuk a Szent Léleknek
velünk egyidejű inspirációját.
Szóljunk még néhány szót az Egyháznak az
igazsághoz való viszonyáról. A Keresztyénség
fundamentomát alkotó történelmi tényeknek fö
lösleges ballasztként való elszórása végered
ményben Krisztus Egyházát darabolná fel. Ké
nyelmesnek tűnik fel azt mondani, hogy csak a
Krisztus történetébe burkolt eszme a lényeges,
és jelentőség nélküli dolog, hogy m egtörtént-e
vagy nem. Tekintsük tehát az evangéliomokat
paraboláknak. Az is kényelmesnek tetszik, hogy
ne törődjünk a múlttal, vessük m agunkat saját
jelen tapasztalatainkra és állítsuk össze hitün
ket ezen tapasztalatok alapján, tekintet nélkül
a múltra. De mindezek tévútra vezetnek. A Ke
resztyén hitet nem parabolákban foglalt isteni
kijelentés, hanem egy személyben történt ki
jelentés teremti meg. Jézus Krisztus mint testté
lett ige, mint Istennek történelmi cselekedete
újítja meg a világot és váltja meg az embereket.
S az Egyháznak elsőrendű feladata mindenkor
az marad, hogy visszavezessen bennünket
mindazokhoz, amiket kezdett Jézus cselekedni
és tanítani; hogy kényszerítse az embereket a
Krisztus keresztfájáról és feltámadásáról szóló
történet szemlélésére. Ha kettévágjuk azokat a
kötélekeket, amelyek jelenünket összefűzik a
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hatott reá. Minden nemes ügy hűséges vezért,
avagy fáradhatatlan munkást talált benne. Az
emberi jogokért, az igazságért, a szeretetért
küzdött. Kulturális és szociális tevékenységé
ben minden idők változásai között is ugyanaz
maradt, mert ugyanaz volt a leikébe zárt Krisz
tus.
Püspöki működésében is az Istenben el
rejtett krisztusi arcot kereste. Meggazdag'itoita
a püspöki hivatás képét: Egyesítette abban az
egyházkormányzó és a lelkipásztori kettős
hivatást. Megmutatta azt, hogy az egyház
kormányzó programmja a lelkipásztori mun
kán fejlődik s csak az a püspök kormányoz
hatja egyházkerületét az Isten által megadott
örökkévaló programm szerint, ki egyházkerüle
tének hűséges lelkipásztora. Csak az az egyházkormányzási programm biztosit belső fejlődést
az egyháznak, biztosit lényegkifej lést az egyház
számára, mely az egyházkormányzás lelki tar
talmát megőrzi. Megértő meleg szívvel ő ismerte
fel elsőnek a nő egyházi hivatásának kiváló je
lentőségét. A nőegyesületek bölcsőjénél áll és
az egyetlen fundamentumra helyezi a leány ne
velés szent ügyét. Kőszegi leányiskolánk Gyurátz Ferenc egy élő, fejlődő, örök emléke.
A haza az ő lelkében nemcsak egy körül
határolt földet jelentett, hanem erkölcsi értékek
foglalatát is. Mikor a hazaszeretetet prédikálta,
azt ő maga saját életében mintázta: A Haza
jövendőjét, erkölcsi értékét, fejlődését, boldog
múlttal, akkor igaz, hogy kikerüljük a történelmi
vizsgálódással járó nehézségeket, de jelen ta
pasztalataink szegényitése és talán lerombolása
árán. Az Egyháznak mindig visszafelé kell te
kinteni azokra a nagy történelmi tényekre, a
melyekből a Keresztyénség kiindul. A konzer
vativizmus és az óvatosság elkerülhetetlen, s
bizonyos pontig szükséges és jogos. Azonban,
mig egyfelől nem szakíthatunk a múlttal, más
felől gyarapodnunk kell a múlt megértésében.
Nem taszíthatjuk el magunktól az őskeresztyénséget anélkül, hogy el ne vesztenénk a mienket.
Másrészt azonban nem másolhatjuk le az őskeresztyénséget anélkül, hogy meg ne nyomorí
tanánk a mienket. Az egymást követő keresz
tyén nemzedékek tapasztalata képesíthet annak
felismerésére, hogy az Ujtestamentomban mi
a maradandó és fundamentális, és mi tartozik
sajátlagosan az első századhoz. Azonban éppen
mivel az Ujtestamentom Keresztyénsége reánk
nézve lényeges és bizonyos tekintetekben fina
lis, a konzervatívok, attól való féltőkben, hogy
valami vitális dolog megy veszendőbe, egyál
talán semmit sem hajlandók feladni. Az ilyen
konzervativizmus a saját célját hiúsítja meg.
A konzervativizmus hibája mindig abban
rejlik, hogy túlságos merevséggel azonosítja a
földi edényt annak mennyei tartalmával, s ellen
áll minden folyamatnak,, amely elválaszthatná
Istennek igazságát az emberi hagyományoktól.
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ságot biztositó önzetlen munkában és maku
látlan jellemben.
Istent olyan fenséges és tökéletes szeretet-.
nek ismerte meg, hogy szivében saját egyházszeretete mellett helyet talált a más egyházak
iránti becsülés és minden embertársa iránt ér
zett őszinte krisztusi szeretet is. Ez a szeretet
az ő ajkán nem volt jelszó, udvariaskodó beszéd,
hanem lelki meggyőződés és életvalósáig volt.
Gyönyörűséges emberi élet formálódott ki
őbenne. KiapadhataFanul buzogott rajta keresz
tül Krisztus szeretetének megtisztító és megter
mékenyítő vizáradata. A mindig jót akaró, meg
bocsátani hajlandó, a segítésben el nem fáradó
tiszta szeretet. A Krisztusért munkálkodó apos
toli lelkesedés. A kötelesség pihenéstelen szolgálása, a kicsiny és nagy dolgokban való egy
forma hűség, a próféták bűnt ostorozó, rom
boló, azután plántáló és újraépítő szent hevü
lete. És minden a Krisztus szeretetének áldása
k ép p en !... Életének jellemzője mindvégig az
volt, hogy átragyogott azon az örökkévaló Krisz
tus töviskoronás arca, melyet Isten mélységéből
erős hittel, élő szeretettel kiemelt és kidolgo
zott.
Olyan volt, mint egy Krisztust hordozó
szelíd lelkű tanítvány. Fény, pompa nem vette
körül. Magasztaló hirharsona nem járt nyomá
ban. Kizárólag lelkének, jellemének és életének
belső értékei emelték embertársai fölé. Minde
nek szeme előtt felmagasztosult abban a fel
séges élethivatásban, hogy evangeliomi egy
szerűségű életében a Krisztus arcát rajzolta
elénk. Aki vele beszélt, jobb lett általa. Világo
sabbá lett a hajlék, melybe ő betette lábát. Fáj
dalmak és bűnök sötétségére hajnali derengés
világolt, az ő tiszta lelkének elhullatott arany
sugarai.
Ez a tisztaf nemes élet a mi boldogságunk.
Koporsójánál állva is áldjuk a gondviselő Is
tent, hogy nékünk adta, ilyenné tette és ilyen
hosszú időn át számunkra megtartotta.
De ez a mi gyászunk is. Az ilyen nagy
értéknek elvesztése mély sebet üt a sziveken.
Méltán gyászolja ez a gyülekezet, melyet a veszendőség porából felemelt és hegytetőre épí
tett várossá tett. A dunántúli egyházkerülei,
mely egész életében érezte apostoli lelkének
áldásait és 21 éven át a magáénak mondhatta
vezéri egyéniségét. Pápa károsa, melynek hű
séges polgára, irányt mutató, nemes jóságot
sugárzó vezérembere volt. A társadalom és nem
zet, melynek egyik legkiválóbb, ideális jellemű
oszlopa volt. A rokonok, akik mindig csak atyai
szivének áldó melegségét érezhették.
De ez a tiszta, nemes Krisztusarc vonásait
mutató élet, ez a mi vigasztalásunk is.
A bánat tengeréből Istenhez emeli lelkün
ket az a tudat, hogy egész életében Istenért élt,
örökkévaló eszményekért munkálkodott. Egész
életét egy nagy bizonyságtétellé tette az örök
kévaló Krisztusról.
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A válás fájdalmának, könnyeit letörli hitünk
bizonyossága. Ma a Kriszlus, a mi életűn* meg
jelenik. akkor ó is vele együtt megjelenik az
<3 dicsőségében. Koporsójánál állva könyörögve
imádkozunk az örökkévaló Istenhez: Koronázza
meg az örökélet dicsőségével az ö pihenni tért
hűséges szolgáját, ki egész életében semmi mást
nem keresett, hanem hogy Isten nevének adas
sák dicsőség örökké.
Felemeli lelkünket az a tudat, hogy a Krisztus-arcu életek nem semmisülnek meg. Csak a
testet temetjük. Ami benne örökkévaló, az to
vább él alkotásaiban. Lelke is tovább él és
közöttünk munkálkodik.
Ha önzetlen, kötelességtudó, szent eszmé
kért hevült^ lelkes bajnokokat keres az egy
házi és nemzeti közélet, akkor megjelenik előt
tünk az ő életpéldává nemesedett alakja, a hit
bajnoka, a szeretet apostola és követésre hiv
mindnyájunkat.
Ha földön járó jó pásztort keres az evangeliom népe, akkor emlékezetünk csendes or
szágán halk léptekkel végig megy Gyurátz Fe
renc egyszerű alakja. Járja külvárosok utcáit,
benyit a szegények viskójába, lehajol a ruhát
lan koldushoz, magához öleli az apátlau árvát
és megáldja a betegágyon szenvedőket. Esz
tendő esztendőnek ássa meg sírját, de egymás
után következő papi nemzedékek az örökkéva
lóság kapuján eltávozó jó fópásztorra függesz
tik tekintetüket és az ö példájából mentenek
erőt Krisztus követésére.
Láthatatlanul ott ül egyházkerületünk kor
mányszékén. Tanit bölcsességre és arra a soha
el nem felejthető igazságra, hogy' az élő hit
az első és igazi értek, melv nélkül semmi sem
lehet, mely minden életre és alkotásra elvezet.
Valahányszor liliomlelkü leánycsapat kilép
a kőszegi leányiskola falai közül s megyr, hogy
lelke virágos fájáról fehér virágokkal szórja tele
a család, egyház, haza, társadalom munkame
zőit, mindannyiszor lehajol az ő lelke s meg
áldja, megcsÓKolja bennük a Máriákat és Má
riákat: Ilyeneké az Isten Országa!...
Csak a teste vész el. Csak a testtől búcsú
zunk. Lelke nem vész el, megmarad közöttünk.
Lelwét költögetjiik!
Krisztus-szolgák, világi vezérek, evangéli
kus egyháztagok és mindenek, magyarok, kik
ismertétek és láttátok őt! Ha elhallgat prédikáló
ajkam, megszólal maga a koporsó s csudálatos
dolgokat prédikál minékünk.
Megértettük a koporsó prédikációját!
Megáldjuk ezt az egyszerű fekete kopor
sót. Megsiratjuk elvesztett drága, jó fopásztorunkat. Azután még egyszer hosszan, erősen
belenézünk Krisztus arcát mintázó élete arcába
és követjük nemes életpályáját.
Ámen.
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Az egységes lituigia kérdése újból és új
ból felmerül tanácskozásainkon. Valószínű, hogy
nem kerül le a napirendről mindaddig, amig
valamilyen formában megoldást nem nyer. Az
istentisztelet rendje bizonyára azok közé az
ügyek közé tartozik, amelyeket nem lehet ki
szolgáltatni az egyéni önkénynek, vagy helyi
gyakorlatnak és szokásnak. Áz egyház isten
tisztelete az egyház hitének és életének nyilvá
nítása. Igaz, hogy a/ istentisztelet egysége nem
biztosítja a hitnek és gyakorlatnak egységét,
azonban az egységgel mégsem fér jól össze a
liturgiának sokfélesége. Evangélikus egyházunk
egységét és bizonyságtételének erejét, hatását
gyengíti és bomlasztja a túlságosan kifejlődött
individualizmus és partikularizmus, amely a jó
protestantizmus mezét akarja magára ölteni az
adiaforonok, a hitvallásilag állítólag nem lé
nyeges elemek emlegetésével. Azt hisszük azon
ban, hogy lassanként rájönnek az adiaforonok
dicsérői is arra, hogy a rend nem adiaforon,'
hanem lényeges követelmény. A növekedő és
erősödő meggyőződést talán össze lehet fog
lalni az alábbi pontokba:
1. H a' evangélikus egyházunk, mint evangéíi/áló erő és tényező be akarja tölteni hivatá
sát Magyarországban, akkor hitben és életben
egységesen kell nyilvánítania saját lényegét.
2. Ha egyházunknak hite és elvei az írás
alapján állnak, akkor életének és gyakorlatának
hitéből és elveiből kell sarjadni.
3. A keresztyénség egyéb vallásos szerve
zeteivel csak azon az alapon léphet szövetségre,
hogyha a hit és az %lvek tekintetében biztosí
totta magának az elismerést.
4. Viszont tgyházunk nem izolálhatja magát
teljesen a hazánkban és az egész világon levő
keresztyén egyházaktól és felekezetiektől, mert
akkor korlátozná hatásterületét, s nem tenne
kellő mértékben bizonyságot azevangéliom gaz
ságáról.
5. Az egyháziasság és az evangélikus ön
tudat ápolásának egyik hatalmas eszköze az
egységA liturgia, vagyis az egységes istentszteleti rend.
*

Manapság az Egyház törekv ése főként nagy
dolgokra irányul. Sokat beszélnek az állami
életnek, a társadalomnak keresztyénné tételé
ről, a háború megszüntetéséről, a világtestvé
riség megalapításáról. Ezekre a törekvésekre
szükség van. Ha a világ egész keresztyénségét
egy táborban lehetne egyesíteni a társadalmi és
állami élet megjobbitására, óriási eredményeket
érhetnének el. Azonban az államok és egyházak
egyesekből tevődnek össze. S amig az egyének
nem válnak jó gyümölcsöket termő fákká, ad
dig a faiskolában, a keresztyén családban kell
őket gondozni és ápolni. Ideje, hogy a figyelem
ráterelődjék a családokra, mert a család a nem
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zet vallásos életének fészke. Szenteljünk több
figyelmet azoknak a forrásoknak, amelyekből
nemzeti életünknek folyama ered. Ezen a téren
nagy mulasztások terhelnek bennünket. Sok
szorosan tapasztalhatjuk, hogy u. n. jó keresz
tyén emberek családi otthonának légköre sem
miben sem különbözik az Egyház iránt közö
nyös, vagy attól elhidegült embereknek ottho
nától. Nem vehető észre különbség erkölcsi fo
galmaikban sem, amelyek alapján foglalkozá
sukat űzik. Ennek következtében csökken a
Krisztus nyájának befolyása a kívülállókra, akik
még jobban elidegenednek az Egyháztól és a
vallástól. Ebben rejlik az Egyház sok kudarcá
nak oka. Amíg a keresztyén ember egész éle
tével, magaviseletével, cselekedeteivel nem lesz
egy élő prédikáció, addig az Egyháznak akciói
csak fele eredményeket érhetnek el. Az egyéni
és családi életnek forrásait kell megtisztítani,
akkor lesz a belőlük összetevődő folyam is tiszta.
*

A német Reichstag kétszáz milliárd koro
nát szavazott meg a nem állami szer eteti ntézmények támogatására. Ezen intézmények közül
legismertebb a Bodelschwingh által alapított Be
thel. A szociálisták és kommunisták ellene sza
vaztak a javaslatnak az intézmények keresztyén
vezetése miatt, de kisebbségben maradtak. A
háború és a márka leromlása ezeket az intéze
teket nagy adósságokkal terhelte meg. Negy
venezer kiképzett diakónus és diakonissza végzi
a keresztyén könyörület munkáját igen csekély
vagy semmi fizetésért, csak Krisztus szeretetétől
indíttatva.
*

Aki egynémely körökben tapsokat óhajt
aratni, az igen diplomatikusan jár el, ha »élő
kereszíyénséget« hangoztat és hozzáteszi: »félre
a dogmatikus keresztyénséggel!« Hát hiszen azt
mindenki tudja, hogy a tan élet nélkül olyan,
mint a test lélek nélkül. Bebizonyult ez az írás
tudók és farizeusok esetében, megbizonyoso
dott mindazoknak a doktrinéreknek esetében,
akik szőrszálhasogatásokba bocsátkoztak bizo
nyos kedvenc dogmákat illetőleg, amelyek az
élettel csak távoli vonatkozásban állnak. De
honnan van ez a nagy ellenszenv a dogmák
iránt?
A keresztyénség egy nagy tényen alapul.
Ennek a ténynek* középpontja egy személyes
élet. Az evangéliomok veleje ennek a ténynek
és az emberi életre való jelentőségének hirde
tése. Urunk azt parancsolja, hogy ezt a tényt
tanítsuk és hirdessük az egész világon. De le
het-e valamit tanítani, ami nem tan? Érthetet
len azoknak a professzoroknak a viselkedése
és gondolkodása, akik tanítanak a tanok ellen.
Elképzelhető-e keresztyén élet azok nélkül a té
nyek nélkül, amelyek az evangéliom magvát al
kotják? Az evangéliom nem az a puhány, ami
nek némelyek tartják. Az evangéliomnak van
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gerince, amely egységben és összefüggésben
tartja a világ legnagyszerűbb tény- és tanrend
szerének testét. Igen felületes gondolkodásra
vall azt emlegetni: »én nem törődöm a tannal;
előttem fő az élet«.
Egynémely körökben növekvő ellenszenv
nyilvánul meg az ellen a tan ellen, amely a re
formációnak életet adott, s amely megformulázva a »hit által való megigazulás« tanának ne
veztetik. Pedig ez a dogma fejezi ki röviden
mindazt a gazdag és ingyen kegyelmet, amely
bennünket a Jézus Krisztusban való hit által
üdvözít. Nincs már szükségünk erre a dogmára?
Nem ez-e az evangéliomnak lényege? Eljutha
tunk-e más utón a szellemi életre és az üdvös
ségre? Ha igen, melyik ez az uj ut? Ha meg
mondjátok az uj utat, már uj dogmát is állítot
tatok fel. Ebből a dilemmából nem lehet szaba
dulni. A keresztyénnek élete abból női ki, hogy
mit hisz Krisztusról és az általa hozott üdvös
ségről. Tudni azt, hogy mit higyjünk éppen
olyan szükséges, mint birni azzal a hittel, amely
az életet és üdvösséget megragadja.

Krisztus egyháza Európában.
»Az európai egyházak segélyezésének köz
ponti irodája« (Central Bureau for Relief of
the European Churches), amelynek amerikai
cime 287 Fourth Avenue, Néw-York City, dr.
Stewart György tollából a fenti cimen egy fü
zetet bocsátott ki, amely tanulságos olvasmány
reánk nézve is, akik az európai egyházak sorsá
ban osztozunk Dr.( Stewart azt mondja, hogy
»Európának legalább is tizennégy országában
a protestantizmus valósággal életért harcol«. Kü
lönösen a legyőzött országokban a »hihetetlen
szenvedések és áldozatok következtében« be
állott csüggedés sötét árnyékot veteti Krisztus
egyházára. A felszított gyűlölet mellett fel
emelte fejét a telhetetlenségnek és kapzsiságnak
undok szörnyetege, amint az különösen a hábo
rús gazdagokban jelentkezik. A saját testvérük
húsán hizó vámpírok osztálya kicsiny, de sajnos
azt a benyomást kelti a külföldön, hogy az
egész ország bőségben úszik. Tekintet nélkül
arra, hogy mi módon, lehetett volna megakadá
lyozni a háborút, vagy ki okozta azt, az Egy
háznak a háborút mint befejezett tényt kell te
kintenie és megtenni mindent, ami hatalmában
áll, hogy a kárt jóvátegye.
Dr. Stewart a társadalmi és gazdasági rend
négy nagyobb zavaró eleméről szól. Az első a
középosztálynak elszegényedése; második az
osztályharc, amely Európában ma élesebb, mint
bármikor; harmadik a nemzetközi feszültség;
negyedik a békekötés feltételei által szült el
keseredés.
Beszél azután az európai protestantizmus
nak n}£olc csapásáról.
Az első a s z e k u l a r i z á c i ó ; amit azelőtt
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Németországban az állam adott az egyház fenn
tartására, azt most, a munkanélküliség, a de
valváció és éhínség idején az egyháznak önkén
tes adományokból kell előteremteni. A második
csapás a t e m p l o m o k l e r o m b o l á s a ; »sa
ját szemeimmel láttam a lerombolt oltárokat
és romokban heverő tornyokat Lettországtól el
kezdve Lengyelországon és Fehéroroszországon
át Galíciáig és Romániáig; Lettországban, ahol
a háború előtt másfél millió lutheránus volt, a
templomok egy negyedrésze romokban hever«.
A harmadik a k i s e b b s é g i p r o b l é m a ; »mi
kor a békecsinálók Európa uj térképét megfor
málták, az a rendkívül nthéz feladat várakozott
rájuk, hogy uj országhatárokat vonjanak meg
a nyelvterületek szélein«. »Lehetetlen feladat
megmondani, hol szűnik meg a német s hol
kezdődik a cseh, vagy hol végződik a tót és
hol kezdődik a magyar terület«,. »Jelenleg nagy
magyar területek Erdélyben Romániához tar
toznak, hasonlóképpen tekintélyes német blok
kok is. Csehszlovákiában közel hárommillió né
met van, sokan élnek Lengyelországban és Elzász-Lotharingiában, továbbá Oroszországban.
Megemlíti, hogy az európai kontinensen teljes
tizenkét millió német él a jelenlegi német biro
dalom határain kívül. A negyedik csapás a g a z 
d a s á g i h e l y z e t ; az infláció Közép és Keleteurópában kétszáz esztendőnek felhalmozott
pénzbeli megtakarítását semmisítette meg. Ham
burgtól Vladivosztokig elpusztított minden kór
házi és egyetemi alapítványt. A bécsi egyetem
összes alapítványain nem lehetne egy cigaret
tát vásárolni. Csak magában Németországban
több mint háromszáz egyházi lap szűnt meg.
A lelkészek valósággal koplalnak. Az ötödik
a r ó m a i k a t h o l i k u s t á m a d á s ; a római
katholikus egyház a háború után egységesen
lépett fel az egész világon. Rengeteg alapot
gyűjtött össze, hogy a szükségleteket pótolja.
Megbízható forrásból származik az adat, hogy
mig Németországban 1923-ban nyolcvan nyolc
protestáns intézményt be kellett csukni, a róm.
katholikus egyház az 1923-al végződő öt év
alatt hétszáz intézményt létesített, vagyis évente
átlag száznegyvenet! A hatodik a k ü l m i s s z i ó
h e l y z e t e . A külmisszió terhét a következő
tizenöt év alatt, vagy talán még tovább, Ame
rikának kell viselnie. A hetedik a t h e ó l ó g i a i
s z e m i n á r i u m o k helyzete. »Középeurópában minden theológiai szeminárium tönkre
ment.« »A ^ozófia, theológia, nyelvészet és
egyháztörténet legkiválóbb mivelői esztendő
kön át nyomorban éltek«. Eh lehet képzelni,
milyen kihatása lesz ennek a következő nem
zedék theológiai vezéreire. A nyolcadik csapás
a l e l k é s z h i á n y . »Mindkét fél soraiban száz
meg száz derék lelkész esett el a frontokon. Más
százak elhaltak betegségben«. »A theológiai
hallgatók ezrei bevonultak katonának, hogy
sohase térjenek többé vissza a theológiára«.
Dr. Stewart irata tanulságos reánk nézve
is, mert egy távolállónak objektiv és széles lát-
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körü megállapításai felhívják figyelmünket hely
zetünk gyenge és veszélyeztetett pontjaira, hogy
bizonyos tervszerűséggel láthassunk hozzá a
romok eltakarításához és az uj építés megkez
déséhez.

A stokholmi

világkonferencia előkészítése.

Sóderbiom érsek, mint a gyakorlati keresztyénség világszövetségének elnöke összehívta
Zürichbe az előzetes konferenciát, amely hi
vatva volt, mint európai bizottság, előkészíteni
az európai érdekek részéről a Stok holm ban
tartandó világszövetségi ülést. Ennek a világszövetségnek négy osztálya van: amerikai, an
gol, európai és keleti. Mindegyik szekció külön
készíti elő a már két év előtt Helsingborgban
összeállított programm kivitelét. Az európai bi
zottságnak ez volt az első érdemleges ülése.
Húszán voltak jelen tiz különböző nemzet kép
viseletében. S ez alkalommal két napig tartó
nehéz tanácskozásban készítették elő a kon
ferenciát. Megállapították, hogy melyik nemzeti
egyháznak és melyik felekezetnek hány hiva
talos képviselője lehet s ebből kijött, hogy öszszcsen hatszázhusz delegátus vesz részt a stok
holmi konferencián. A világ minden keresztyén
egyháza képviselve lesz, kivéve a pápa egyhá
zát, mert a pápa a konferenciára való ismételt
meghívást is visszautasította. Magyar részről
miután a reformátusok külön képviseletet kér
tek, oly módon történik a kepvisdtetés, hogy
mi evangélikusok két delegátust küldünk ki dr.
Raffay S. püspökön Idvül, aki mint a központi
bizottságnak tagja vesz részt, két delegátusunk:
br. Kaas Albert és dr. Leffler Béla, aki Stokholmban lakik; helyetteseknek pedig be vannak
jelentve Geduly Henrik püspök és dr. Pröhle
Károly egyetemi tanár. A reform, egyház öt
képviseletet kért és kapott: Ravasz László és
Révész Bálint püspökök, dr. Révész Imre, Boér
Elek és Victor János.
A konferencia aug. 9—19. csak bizottságai
ban tanácskozik; aug. 19—30. van a tulajdonképeni világkonferencia, amelyre eddig mint
egy kétszáznegyven előadó jelentkezett. A mi
részünkről az európai bizottság zürichi tanács
kozásán kijelölte dr. Raffay S. püspököt aug.
23-án a stokholmi nagytemplomban prédikáció
tartására és azon kívül a keresztyén szeretetmunkának egyik előadójául; br. Kaas A. ki van
jelölve a szociális munkák egyik előadójául;
Ravasz L. ref. püspök a keresztyénség világné
zetéről, Viktor János az ifjúsági munkákról tart
előadást. A végleges programmot a stokholmi
központi előkészítő bizottság állapítja meg.
Ezeket az üléseket megelőzően aug. ö. 7.
8. a World Alliance fogja tartani rendes ülé
seit, szept. 1. és 2. pedig Oslóban (Christiania)
lesz egyetemi ünnep és ezt követően szept. 4.
5. 6-án a lutheránus világkonferenciát tartják
meg Oslóban.
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HÍREK.
Gyurátz Ferenc temetése. Május 6-án te
mették el Gyurátz Ferencet a pápai temetőbe.
Az elhunyt agg főpásztor iránti tisztelet és sze
retet impozáns módon nyilvánult meg. Az evan
gélikus templom körüli utcákat és tereket is el
lepte a sok ezer főre menő sokaság, amely végeláthatlan menetben kisérte ki utolsó utján. A te
metési szertartást a templomban K a p i Béla
püspök végezte, hatalmas beszédben méltatva az
elhunytnak érdemeit, a beszéd után pedig buz
gón szárnyaló imát mondott. Egyidejűleg a tem
plom udvarán Takács Elek, a veszprémi egyház
megye esperese tartott beszédet. A temetőben
a pápai gyülekezet nevében Mesterházy László
pápai lelkész, Pápa város nevében Tenczlinger
József polgármester, az egyetemes egyházi fel
ügyelő és a felügyelők nevében Mesterházy
Ernő egyházkerületi felügyelő, a theológiai fa
kultás nevében Stráner Vilmos dékán, az Egye
temes Gyámintézet nevében Ziermann Lajos el
nök, a Luther-Társaság nevében D. Kovács Sán
dor egyet, tanár, főtitkár, a tiszai egyházkerület
nevében Draskóczy Lajos ny. theol. akad. igaz
gató, a középfokú tanintézetek nevében Hollós
János főgimn. igazgató, a tanítók nevében Krug
Lajos elnök, búcsúztak a nagy halottól. Pálmai
Lajos egyházkerületi főjegyző imája után Kapi
Béla püspök mondott áldást. A temetésen hatvanhárcm lelkész vett részt. A pápai evangélikus
énekkar, a kollégiumi énekkar, a Hadröa, ének
kara és a soproni theológiai fakultás énekkara
énekeltek gyászénekeket.
Doktoravatás. Karner F. Károly oki. theol.
tanár, a m. kir. Erzsébet tudományegyetem ev.
hittudományi karának megbízott előadója f. hó
8-án a budapesti kir. magyar Pázmány Péter
tudományegyetemen a bölcsészetdoktori s?igorlatot »cum laude« megállván, május 9-én ugyan
ott bölcsészet-doktorrá avattatott.
Halálozások. B é l á k Lajos, a veszprémi
egyházmegye felügyelője f. hó 10-én 67 éves
korában meghalt. Temetése 12-én volt Pápán.
Az elköltözöttben özv. Dubovay Gézáné édes
atyját, Szarvasi Sámuel nyug. lelkész vejét gyá-^
szolja.
A budapesti ágostai hitvallású evangélikus
főgimnázium érdemes tanára, S e r é d y P. La
jos 65 éves korában váratlanul elhunyt. Serédy
több mint egy emberöltőn át működött tanári
székén és jóhangzási nevet szerzett magának a
pedagógus- és tudományos irodalomban.
Református theologusok Sopronban. Sop
roni fakultásunk hallgatóinak két napos kedves
vendégeik voltak, (máj. 3—4.) meglátogatta őket
16 pápai református theologus Tóth Endre ta
náruk vezetésével. Örülünk ennek a most fű
ződő barátságnak, és reméljük, hogy áldás fa
kad belőle mindkét egyház számára.
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A Magyar Luther-Társaság 1926 ban fenn
állásának negyven éves jubileumát üli meg. A
jubileumi esztendőben tervbe van vélve a Luthe rk ö n y v t á r és m u z e u m m e g n y i t á s a . A
könyvtár és muzeum helyiségét, amely eddig
más célra volt igénybe véve, az egyetemes egy
ház most adta át a Luther-Társaságnak.
Felhívás és kérelem! Junius hó 13-án lesz
négyszáz esztendeje annak, hogy Luther Márton
házasságot kötött Bóra Katalinnal. A reformá
ció egyházainak lelkészt családai nagy áldást je
lentettek a múltban és jelentenek most is a keresztyénség, az állam és a kultúra életében. Kér
jük mindazokat, akik egyenes ágon evangélikus
lelkészi családból származnak, szíveskedjenek ne
vüket és állásukat (foglalkozásukat hivatalukat) a
lap szerkesztőségének bejelenteni vagy ha ilyen
egyháztagokról, vagy elhunyt jeleseinkről tudo
másuk van, azt is szíveskedjenek a szerkesztő
séggel közölni. Célunk az, hegy pontos adatok
kal mutassuk ki, mit köszönhet egyházunk és
nemzetünk az evangélikus lelkészi családoknak.
Az értesítéseket május végéig kérjük.
Luther Márton Kör kulturestéi. A Deáktéri Luther Márton Kör 16-án és 17-én este 8
órakor a Deák-téri evang. iskolák disztermében
(IV., Sütő-utca 1. Ií. em.) az evangélikus sajtó
javára kulturestéket rendez. Alkalmi előadást
tart: 16-án Z s i l i n s z k y Endre dr. nemzetgyű
lési képviselő; 17-én: K o v á t s Sándor dr.
egyetemi tanár. A műsor további számai: a Kör
zenekarának nyitánya, ifj. H e g e d ű s István
karnagy vezetésével, B ö h m Dezső dr., igazgató
megnyitó beszéde, M ik ö l i k Lenke és N ád o s y -R ei n h a r d t István énekszámai, Á d á m
Vilma szavalata, K a p p e l Károly hegedüszáma,
és zongoraszám. Szinrekerül H e r e z e g Ferenc
»Holitsi Cupido avagy a tsuda tzipellő« cimü
vigjátéka, melynek szereplői: R á s ó Márta,
K r e p u s k a Zsazsa és L o r s c h Lajos lesznek.
Rendező: O r m o s Imre.
Szeged. A szegedi egyetem evangélikus
hallgatói mintegy hatvanan évekkel ezelőtt
Egyetemi Luther Szövetséget alapítottak, amely
nek napilapokkal és folyóiratokkal jól fölszerelt
hivatalos helyisége a parochia udvarán van. Min
den szombat este fél 7 órakor az ifjak és leá
nyok bibliaórára jönnek össze a lelkész vezetése
alatt. Időközönkint műsoros estéllyé bővül ki a
bibliaóra. Az első ilyen estélyen az elnök ifjú
Paraszkay Gyula Tagore hindu költő eszméi
alapján a lelki éjét fontosságát fejtegette, Dózsa
Márta Pap Váry Elemérné: Hiszekegyjét sza
valta. Május 2-iki estély műsora volt: 1. Köz
ének. Erős vár a mi Istenünk. 2. Szabolcska:
János vallástétele Jézus iránt c. versét szavalta
ifj. Paraszkay Gyula. 3. Biblia magyarázatot
tartott Tátrai Károly lelkész. 4. Magyar nótákat
énekelt Klinszkó Izabella dr. Menhárdt László
hegedükiséretével. 5. Térj magadhoz drága Sión
c. közének. Az egyetemisták buzgólkodását ki
sérje Isten áldása.

192á.

E V A N G É L IK U SO K LAPJA

Luther-muzeum Nyíregyházán. Nyíregy
házán felállítják az Országos Luther-muzeumot.
Szniita Antal mérnök, a Magyar Békeegyesület
főtitkára a tiszai ev. egyházkerület elnökségé
vel folytatott tárgyalások után a Nyíregyházán
létesitendő muzeum alapjára felajánlotta rend
kívül értékes, a magyarországi reformáció tör
ténetével kapcsolatosán gyűjtött 150 darab mű
vészi tárgyát és oklevelét.
Indiának 310,942.480 lakosa közül 4.753.174
lélek keresztyén. Ezekből 1,893.38b protestáns,'
1,823.070 róni. katholikus. A 'gyennekházasságok nem szűntek meg, a házasok közül 3°o
5 éven aluli, 12°/o 10 éven aluli s 39°/o 15 éven
aluli.
Oroszországban a háború előtt 62.000 nép
iskola volt 4,200.000 tanulóval. 1924. októberben
volt 40.000 népiskola 3,700.000 tanulóval. A közoktatásügyi tárca költségvetése a háború előt
tinek tizedrésze.

Gyámintézet.
A németországi Gusztáv Adolf-Egylet se
gélytervezetébe felvette Csonkamagyarországot is olyanképen, hogy első sorban theoló^iai
Otthonunkon s Németországban tanuló theológusainkcn, soproni tanitóképzóintézetunkön, a
Gotthold egyházi lapon s néhány szórvány
ügyön akar segíteni. A segélyezést az Egylet
mar meg is kezdte, amennyiben öt theológiai
hallgatónkat tekintélyes stipendiummal támo
gatja; a Gotthold egyházj lap február havában
kapóit 5,200.000 K-t; erőtlen gyülekezeteink tá
mogatására pedig előlegképen 41,350.000 K-t
bocsátott a Gyámintézet rendelkezésére. Meg
ható, hogy német hitsorsosaink, akik maguk is
óriási nehézségekkel küzdenek, szinte maguk
ról megfeledkezve sietnek hitsorsosaik segélye
zésére. •
Tanuljunk német testvéreinktől. Értsék meg
gyülekezeteink, hegy helytelen dolog, ha olyan
gyülekezetek, amelyek maguk is tudnának se
gíteni magukon, a Gyámintézethez folyamod
nak s elveszik a segélyt olyanok elöl, akik Ön
erejükből nem tudnak megállani a lábukon. Ne
legyen az idén gyülekezet, amelyben ne tartat
nék gyámintézeti istentisztelet; ne legyen tem
plom, iskola gyámintézeti persely nélkül; ne
legyen evangélikus család, amelyik a gyámin
tézeti gyűjtőt üres kézzel bocsátaná el s ne le
gyen egyházmegyei és egyházkerületi közgyű
lés gyámintézeti istentisztelet nélkül. Minden jó
evangélikusnak szent kötelessége, hogy a szór
ványban vagy más egyházi szempontból veszé
lyes helyzetben levő hittestvéreket féltő és sze
rető gonddal vegye körül.
Idei közgyűlését az Egyetemes Gyáminté
zet augusztus vagy szeptember hónapban va
lamelyik nagyobb vidéki gyülekeze'bcn szeretné
megtartatni, amely a közgyűlés tagjait és vendé
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geit különösebb megterhelés nélkül el tudná
szállásolni. A közgyűlésre és ünnepélyre a Gusz
táv Adolf-Egylet vezetősége is hivatalos lesz.
Reméljük akad vendégszerető gyülekezet, amely
a Gyániintézetet szívesen latja és szeretettel
meghívja.

IR O D A L O M .
A » P r o t e s t á n s Sz cj nl e« májusi száma
»Protestáns szellem cs újjáépítés« cím alatt Imre
Sándornak a Prot. írod. Társ. ünnepélyein tar
tott két előadását hozza bő kivonatban; Bodor
Aladár az erdélyi nő írókról irt tanulmányt; Moravesik Gyulán étól egy elbeszélés, SzóUősy Ist
ván versei, Külföldi Szemle, Krónika, Kritikai
Szemle található még ebben az igen tartalmas
folyóiratban, amely Ravasz László és Zsinka
Ferenc szerkesztésében jelenik meg a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság kiadásában. A
folyóirat előfizetési dija félévre 6 aranykorona.

FÖLVÍTELI HIRDETMÍNY.
A szarvasi ev. tanitónőképzobe már folya
modni lehet az 1925 26. tanévre való fölvéte
lért. A fölvételi kérvényt célszerű minél koráb
ban benyújtani, h í a kérvényező az internátusba
való fölvételért is folyamodik, mert megtörtén
hetik, hogv az elkésett folyamodók már nem
kapnak helyet az internátusbán. Azonban akiint
lakók is részesülhetnek megfelelő díjért az in
tézeti élelmezésben és mosatásban. Ez idő sze
rint helybeli növendékek fizetnek egy évre beiratási dij cinién 10 kg. búzát, tandíj címén
150 kg. búzát. Nem ev. vallásuak valamivel
többet. (Rcf: 160, r. kath. 180 kg.) Bútor- és
zongorahasználatáért 20 kg., fűtési dij címén
220 kg. búzát. Internátusbán lakó vidéki nö
vendékek ugyanazon dijakat fizetik, mint a
helybeliek, azonkívül gyógykezelési dij cimcn
40 kg. búzát fizetnek évenkint; köztartási dij
cimcn pedig havonkint 90 kg. búzát és egész
évre 100 drb. tojást, 3 kg. szappant. Ezek a di
jak az árviszonyok alakulásához képest évköz
ben arányosan leszállíthatok vagy fölemelhetők.
A fölvételi kérvényt Mélt. dr. Raffay Sán
dor bányakerüleii ev. püspök úrhoz kell intézni,
de a tanitónókepző igazgatóságához kell be
nyújtani. A kérvényben fölemlítendő, hogy a fo
lyamodó kérvényezi-e az internátusba való föl
vételét is. A kérvény mellékletei: 1. szüle
tési-anyakönyvi kivonat; 2. újkeletű hatósági or
vosi bizonyítvány arról, hogy az illető alkalmas
a tanítónői pályára; 3. eddigi tanulmányait iga
zoló iskolai bizonyítvány, vagy a legutolsó fél
évi értesítő; 4. községi hatósági bizonyítvány a
családfő lakásáról és polgári állásáról, vagy ha
a kérvényező kedvezményért folyamodik, a szü
lök vagyoni állapotáról is; 5. hatósági erkölcsi
bizonyítvány, ha a folyamodó a jelen iskolai év-

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

íó.

ben nem volt rendes növendéke valamelyik isko
lának.
2C00 K-ás válaszbélyeg beküldése esetén az
intézet igazgatója mindennemű felvilágosítással
szolgál.
1925. máj. 4. Szarvason.

______ _ _ _______ Igazgató.

n Ä A f l g n l l á p i a 38 éves, evang. tanítónő, gyerS l u d í I G I I f i ü l l u mekek mellé ajánlkozik. Beszél
magyarul, németül, keveset franciául, kezdőket zongo
rá ra is tanitja. C im : Budapest, IX., Mária-Valéria Új
telep, 6. épület,'45. a.
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Alapította : DR. RIFFAY SÁNDOR püspök.
. Szcrk«*lt é*«rl Ir lc ló « :

N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Vallás és kultúra.
A vallás nem mellékterméke a nagy kul-'
túráknak. A nagy kultúrák a nagy vallások fun
damentumain épülnek fel. Ha a kultúra lecsúszik
vallási alapjáról, beáll a hanyatlás. Minden nagy
civilizációnak szétmállása azzal kezdődik, hogy
a kiváló elmék nem érik be a szellemi tartalm á
tól megfosztott, csupán anyagi sikerekre épített
társadalmi és állami gépezettel, hátat fordítanak
neki s ennélfogva inspiráció és intuíció nélküli
tucatemberek lesznek »a földnek fejedelmei«, a
kiknek kezén lassanként elsikkad minden eró,
a szellemi után az anyagi is.
Ezt bizonyítja az uj nagy' kultúrák kialaku
lása. Ezek sohasem intézményekkel kezdődnek,
hanem eredetüket nagy személyiségekre viszik
vissza. Az intézmények e rq é re való hagyatko
zás m ár magában véve a felbomlás jele. Jele
annak, hogy elszállt a lélek, amely az intézmé
nyeket létrehozta, s a poremberck között Is
tennek támasztani kell lelki embereket, akik jön
nek az ítéletnek s a megújult életnek hirdetésé
vel, amely uj élet: lélek és igazság.
Az európai civilizációnak sok árnyoldala
mellett megvannak nagy kiválóságai és fény
pontjai is. Tagadhatatlan azonban, hogy a vi
lágháború utáni é\ek nagy kiábrándulásai olyan
lendület nélküli közfelfogásnak adtak tápot, a
melynek uralma a legnagyobb veszedelmekkel
fenyeget. Tűz nélküli emberek az intézménye
ket koporsókká alakítják.
Az eszközökből cél lesz, a célból az önzés
eszköze. A fokozatos sülyedésböl csak uj irá
nyú életakarattal és uj tartalmú lelkivilággal biró
személyiségek menthetnek ki. Személyiségeket
pedig nem ad sem a tudomány, sem a gazdag
ság, csak egyedül a Szentlélek. Szentlélek nél
kül nincs ujulása semminek. A mi civilizációnk
extenzitásban és anyagi sikerekben felül múl
minden más korszakot. S mégis úgy érezzük;
hogy hanyatlunk, s vérünk elszivárog. M iért?
Mert azt tapasztaljuk, hogy az élet sablonná,
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tartalm atlanná és céltalanná válik. Az önzésen
kivid más mozgató ereje nincs. Kalmárok van
nak a művészeti, az irodalmi, á politikai és a
társadalmi élet fórumain. Nagy töm egm ozgá
sokat látunk s néhány kirívó pojácát. Akiktől
valamit várhatnánk, azok vagy nincsenek, vagy
m egundorodtak, vagy elfáradtak. A főbaj pe
dig az, hegy civilizációnk azokon a területeken,
ahol a legjobban érezteti h atását minden en
nek a megállapításnak ellentmondani látszó sal
lang dacára is vallástalan.
Van-e menekülés azokból a nagy veszedel
mekből, amelyek Európát fenyegetik m o st mi
kor társadalmi életéből hiányzik a vallási impul
zus, a Szentlélek ereje?
Széles rétegek a kiutat a forradalomban
vélik feltalálni. A társadalmi holt mcchanizmusr
ból társadalmi forradalom által uj társadalmi
élethez és berendezéshez. Ennek a theoriának
sarkalatos hibája ott rejlik, hogy az ujulást, az
életet a tömegek által véli elérhetőnek. A tö
meg azonban csak ott tud tüzet csiholni, ahol
sziklához csapódik, s akkor sem önmagából, ha
nem a sziklából. Hol ez a szikla? A forradalmi
töm eg nem sziklához csapódik, hanem a modem
polgári töm eg pépjébe. S a forradalmi töm eg
nek ambíciója nem több, mint az, hogy szintén
polgári töm eggé legyen, fix fizetéssel, nyugdíj
jal, háromszobás lakással, stb. Mihelyt bele tud
olvadni ebbe a kásába, azonnal meglassul az
érverése. Én meg tudom érteni azt, hogy a
gyári munkás vagy a napszámos ember éppen
úgy igényt formál a nyugdíjra, mint az állami,
megyei stb. alkalmazott. De nem tudom m egér
teni, hogyan várhatjuk az élet megújulását attól
az ambiciótól, amelyet csak a nyugdíjigény hevit
s attól a forradalomtól, mely az emberi méltóság
csúcspontját társadalmi szempontból nem a csa
ládapai és családanyai hivatásban, hanem az
állami alkalmazott kiváltságaiban véli felfedez
hetni. A modern forradalmárok, ahogy én látom
őket, holtig tartó biztos állami kenyeret akar-
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nak. Semmi mást. Ez sok mindenre lehet jó,
de civilizációnkat megmenteni nem fogja.
Mi most ott tartunk, ahol a római birodalom
a keresztyénség első századában. A római bi
rodalom a görög kultúrának volt a letétemé
nyese és fegyverhordozója, miként a mienk a
keresztyén kultúrának. S a római birodalom ép
pen úgy elszakadt minden igazi vallásos alap
tól, mint a mostani európai modern civilizáció
a keresztyén vallási alaptól. A római birodalom
ban is nagy volt az anyagi és értelmi kultúra,
úgy, mint ma nálunk. Azonban ezt az uralkodó
civilizációt gyűlölték az alattvalók. S a biroda
lom megbukott, mert az augurok egymásra ne
vettek, s mert attól a kultúrától a gazdag s
előkelő római csömört kapott, a rabszolga pe
dig ökölbe szorította a kezét. Megdöntötte az
életundor és a gyűlölet. A birodalom büszke
fővárosa: Róma — a nagy Babilon, a föld utá
latosságainak anyja. S a jelszó: fussatok ki be
lőle. Meneküljetek a birodalomtól Álljatok félre,
ti is, akik megundorodtatok, ti is, akik meggyülöltéteik. S félre állt a római patrícius, félre állt
a'kikötői zsákhordó, s Róma ledőlt.
A keresztyénség negyedik századában a Ni
lus által megtermékenyitett egyiptomi síkságon
ékkő gyanánt ragyogott a hellenista művészet,
tudomány és életművészet metropolisa: Ale
xandria. S a zengő várostól messze, a sivatag
ban, melyet az afrikai nap verője tett meddővé,

Egyházvédelem.
Alig jelent meg e lapok hasábjain Z s i
n a t r a k é s z ü l é s cim alatt a zsinat elé ke
rülő törvényjavaslat, két helyen is szóvá tet
ték annak az iskolai részében kifejezésre jutó,
nagyon is indokolt, tervbe vett rendelkezéseit.
Részletesen foglalkozik a javaslat e részével
egyetlen jogakadémiánk tanári kara s épen csak
ismerteti rövid pár sorban a ref. egyház egyik
igen elterjedt lapja.
A jogakadémia tanári karának »kritikai megjegyzéseit« egész terjedelmében közli a M i sk o l c i J o g á s z é l e t februári száma. Nem
lonr~egész“ tefJédetmében ismertetni a jórész
ben helyes megjegyzéseket, csupán annak d)
pontjával kívánok foglalkozni, mely a javaslat
38. §-át igyekszik lehetetlennek beállítani. Ez a
§. azt teszi kötelezővé, hogy a tanerők csak
evangélikus, vagy református egyénnel léphet
nek házasságra, s kötelesek házasságukat egyházilag megáldatni, gyermekeiket az evang.
vallásban nevelni a törvényes formák betartá
sával, s akik ezen rendelkezés ellen vétenek,
fegyelmi eljárás mellőzésével állásukból — mint
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sarjadt ki és nőtt fel az uj hatalom mezítelen
és ápolatlan testű, böjtölésben kiszáradt reme
ték lángoló szivében, akiket az uj világ urává
tett a hitük.

n székesfehérvári Evangélikus
Nőegylet jubileuma.
1875. május első vasárnapján volt a szé
kesfehérvári Nőegylet végérvényes megalaku
lása s f. évi májusának első vasárnapján ünne
pelhette a gyülekezettel együtt ölvén éves ju
bileumát. Múltja és jelene egyformán jogot
adott erre az ünneplésre, sőt arra hogy ez al
kalomból szélesebb körök figyelmét is magára
vonja. Kevés nőegylete van ma még ennei< az
országnak, amely ötven éves múltra tekinthet
vissza s ha valaki megírja valamikor az evan
gélikus nőegyletek krónikáját, akikor Budapest
és Pápa után Székesfehérvárnál kell majd mi
hamar megái lania. Sajátságos e nő egyletnél az
is, hogy mig másutt a nagy gyülekezetnek duz
zadó ereje késztetett a női munka szervezésére,
addig az alig pár évvel azelőtt anyásodó szé
kesfehérvári egyházban a*gyülekezet szegény
sége és gyengesége kényszeritett a nők segéd
csapatának igénybevételére. Nevezetes a fehér
vári nőegyletnél az is, hogy mig az akkoriban
alakult nőegyletekben, vagy mindjárt kezdettől,
vagy pedig lassacskán az általános humanisztiönként lemondok — eibocsátandók.
A »kritikai megjegyzés« szerint »az itt tervbe
vett intézkedések szöges ellentétben állanak az
»apellatio tamquam ab abusu« elvével, nem kü
lönben az 1868: Lili. 12. §. és az 1894: XXXII.
1—4. §-aival, úgyszintén az 1894: XXXI. t. c.
szellemével«.
Nem tudom elfeledni, minő kárörön^nel
hivták fel a figyelmemet erre a megjegyzésre
s bevallom pirulva hallgattam, mikor ismertették
előttem ezt a lesújtó kritikát az egyház egyik
tervezett védelmi intézkedése fölött. Annyira
gyönyörűségünk a jcgakadémia, s annyira ör
vendetes irodalmi megnyilatkozásait olvashat
tuk az utóbbi időben, s olyan kiválóságokat lá
tunk ott, akiktől elvárhatjuk az ősi eperjesi kol
légium e nagymultu intézetének a régi, nemes
hagyományainak felélesztését és további fej
lesztését. Abban a harcban pedig, amelyet egy
házunk jelenleg viv a vele ellentétes vüágnézetekkel, nem akarjuk nélkülözni a mi jogaikadémiánkat, sőt ott szeretnénk látni az egyházvé
delem frontjának az élén, ahol tudományos fel
készültségüknél és egyházszeretetüknél fogva
méltó helyük van.
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kus jótékonyság1 lett uralkodóvá, addig a nő
egylet már csak azért is, mert a gyülekezet fenmaradásának gondját is kellett hordoznia, gyü
lekezeti s belmissziói jelleget viselt fóképen. Az
öt évtized alatt érvényesültek ugyan olyan be
folyások, melyek a nőegyletet ebből az irány
ból némileg kitéríthették, de a félszázados kró
nika legdrágább bizonyságtétele az, hogy ak
kor volt a nőegylet virágzásban, amikor a lelki
oldal juthatott benne jobban érvényre.
Sajátságos megfigyelni még azt is, hogy
ez a nóegylet milyen fogékony volt mindazon
mozgalmakkal szemben, melyek a múlt század
vége óta mint határozottabb lelki megmozdu
lások, valahol az országban jelentkeztek. A biblia
használata, a vasárnaponként tartott összejöve
telek, személyes munka, a városnak látogatási
körzetekre való felosztása, a csupán anyagias,
humanisztikus cél ellen való tiltakozás már a
század elején olyan tünetek a nóegylet króni
kájában, amilyennel kevés nóegylet dicseked
hetik még évtizedekkel később is, de amelyek
mindjobban nélkülözhetetlenné válnak, ha gyü
lekezeti nóegyleteink hivatásuk felismerése elöl
elzárkózni nem akarnak.
A jubileumi ünneplés május 3-án hálaadó
istentisztelettel vetie kezdetét, melyen Gáncs
Aladár lelkész János 12, 3. alapján beszélt ar
ról, hogy mit vár Jézus egy nöegylettöl. Istentisztelet után díszközgyűlés volt, melyen Giffing

A díszközgyűlés ünnepi határozatában há
lásan emlékezett meg a nóegylet minden mun
kásáról, fókép az alapító Németh Károly, majd
1877-től fogva mesteri Gáncs Jenő lelkészről,
ki 39 évig volt a nóegylet hűséges gondozója.
Az élők közül elnöknőjén kívül, üdvözölte k!ülönöskép özv. Mirth Ferencné szül. Marossy
Zsuzsanna úrnőt, mint aki az egyesületnek kez
dettől fogva egyik legtevékenyebb tagja volt s
aki a jubileum méltó előkészítésében legtöb
bet fáradozott. Az ünnepi határozat üdvözlettel
fordult egyházunk főhatóságaihoz és áldást kí
vánt az összes evangélikus nőegvletek re. Kife-

A kar és annak egyes tagjai iránt érzett
nagyrabecsülésemnél fogva nehéz kritizálnom
a kritikai megjegyzéseket, de egyházam szeretete mindenek felett való.
A javaslat tervbe vett rendelkezése nagyon
helyes, korszerű és annak törvénnyé emelkedése
föltétlenül keresztülviendő és végrehajtandó.
Akik az egyház munkaterületén egész szívvel
buzgólkodnak, azoktól elvárható, hogy lelküle
tűkben és családi körükben bizonyítsák be egy
házuk világnézetének mindenek fölé való eme
lését. Az elmúlt hetekben volt alkalmunk egy
széles látókörű püspökünk ajkairól hallani azt,
hogy jelen állapotunk szomorú tüneteiben mi
lyen nagy részük van iskoláink szintelenségének s tanerőink (tisztelet az örvendetes kivéte
leknek!) egyháziatlanságának. Nem fordított elég
gondot az egyházi hatoság a tanerőkre s ennek
folytán lehet olyan középiskolánk, ahol az igaz
gató nem evangélikus, sót olyan is, ahol a kö
zépiskolai tanárok szolgálati viszonyait illető
szabályrendelet 25. és 26. §. nincs teljesen vég
rehajtva (1913. évi egyet. jkv. 80. oldal.) s ahol
a tanárok feleségei alig egyharmad részben
evangélikusok. Nagyon itt az ideje, hogy teljes

rendet teremtsen az egyházi hatóság. A Kál
vinista Szemle nem olyan régen emelte fel sza
vát egy olyan fógimn. igazgató megválasztása
ellen, akinek a felesége nem volt protestáns és
teljes sikerrel. Az egyházvédelem nem nagy ter
vek kigondolásában áll, hanem apró tégláknak
a maguk helyére illesztésében. A tanerők az
egyház épületében nem is téglák, de szegletkö
vek. Vigyázzunk e szegletkövekre!
A tervbe vett rendelkezések egyébként nem
is újak elvi szempontból a magyar egyházi tör
vényhozásban. A ref. egyház 1907-ben szente
sitett törvényei az I. 131., 143., VI. 23., 75.,
110. §. ugyanazon elvi álláspontot juttatják ki
fejezésre, mint a mi javaslatunk. Nem alkot
tunk egészen újat s engedtük, hogy megelőzze
nek minket ilyen életrevaló intézkedésekkel.
Vonjuk le és értékesítsük a mi javunkra a tanul
ságaikat és ismerjük el testvéri örömmel, hogy
jobban megőrizték bizonyára fenti intézkedé
seikkel is iskoláik egyházi jellegét, mint a
mieink, amelyek tudomány és pedagógia tekin
tetében lehetnek kiválók, de egyházias szellemük
(tisztelet a kivételnek!) nem áll azon a fokon,
ahol azelőtt állott s ahol állania kellene. Gyá-

Edéné, a nőegyletnek 41 év óta tagja s 24 év
óta elnöke üdvözölte az ünneplőket, köztük két
városi nóegylet küldöttségét, vázolta a jubi
leum történetét és átadta az egyesület által ju
bileumi emlékül beszerzett keresztelő kannát,
továbbá a tiz darab jubileumi énekes könyvet
s bejelentette, hogy a persely jövödclemböl
egy theologus segélyezésére alkalmas pályadijjal óhajt a nőegylet még egy jubileumi tény
kedést végezni. Gáncs Aladár lelkész megírá
sában hallhatta ezután az ünneplő közönség az
ötvenéves nóegylet történetét négy korszak
ban. A krónika egyik fötanulsága az volt, hogy
vannak gyülekezetek, melyeknek különöskép
létfeltételük, hogy missziói gyülekezetek legye
nek s hogy a székesfehérvári gyülekezet kez
dettől fogva erre volt predesztinálva.
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Az »Evangélikusok Lapja« 17-ik számában
megjelent közlés szerint a tiszai kerületi lelké
szi értekezleten lelkészeink a tarthatatlan egy
házi állapotaink orvoslására megalkották és sür
gős végrehajtásra ajánlják az egyházvédelmi
szabályzatot. Ezen szabályzatot megalkotó és
vele egyetértő lelkészeink ezzel most már olyan
útra tértek, amelyen őket az egyháza jövőjéért
aggódó és annak javát munkálni kész hivő nem
követheti. Hogy miért nem, most már legyen
szabad az alábbiakban rámutatni.
Az egy ház védelmi szabályzat megalkotására
az adott okot, hogy a vegyesházasok születendő
gyermekeiket.ami hátrányunkra másoknak áten
gedik.
Bizonyos, hogy a mai lehetetlen állapotok
megváltoztatására sürgősen cselekedni kell. Cse
lekvésünk első ténye pedig az legyen, hogy az
egyházvédelmi szabály helyett egy »Lelkészi kö
telességek szabályzata« alkottassák. Első és má
A mikor az ostffyasszonyfai gyülekezet egy sodik pontjául felvehető az egyházvédelmi sza
házvédelmi szabályrendelete nyomdafestéket lá bályzat első és 10-ik pontja. 3-iknak m ég felven
tott, megindult a vita, pro és kontra. Míg a vi- ném azt, hogy a ki a kurapasztorálist nem gya
tázók világiak voltak, közömbösen néztem a korolja, lelkészi állásából elmozditható. Mert
dolgot, azon feltevésből indulván ki, hogy mivel erős hitem az, hogy lelkészeink fokozottabb egy
az okozat megszüntetése tisztán lelkészi teendő, házi működésével, a Krisztusi szeretetnek a leg
— az majd egy lelkészi értekezleten, esetleg
szélsőbb határokig elmenő hirdetésével, a reá
püspöki utasítással közmegnyugvásra elintéző juk bízott nyájnak lelkiismeretes és egyházi: tör
vényeink értelmében való őrzésével, a kuradik.

jezésre juttatta azon óhaját, mely az összes nő
egyleteket megelőzve közel 20 évvel ezelőtt már
foglalkoztatta, hogy a komoly benső életet élő
nőegyletek között egymást termékenyítő szö
vetség jöhessen létre.
A gyülekezet nevében dr. Petiik Zoltán
másodfelügyelő, a Zsuzsanna Leányegyesület
nevében pedig Mirth Ferencné elnök üdvözölte
végül a jubiláló egyesületet. Az ünneplések
folytatásaképen m ég egy vallásos estély követ
kezett volna, központjában Kapi Béla püspök
előadásával. Ez azonban Gyurátz Ferenc nyu
galmazott püspök temetése folytán, kiről egyéb
ként a halála napján tartott díszközgyűlés, mit
sem sejtve, még mint. élőről szintén megemlé
kezett, — későbbre halasztatott.

Adalék az egyházvédelmi szabályokhoz.

korlati lelkészek szomorúan nélkülözzük iskoiáink erőteljesen tamogaro
x' munkáját.
1"‘ : "*x
Ki kell még mondanom azt a reám nagyon
kellemetlen megjegyzést is, mely szerint a kar
véleményét jogilag sem tartom helytállónak. A
tervezett rendelkezéshez az 1894: XXXI. t. c.nek sgpirni ^vcmatkozása sincs. Az 1858: L ili.
javaslat nincs ellentétben, mert egyik se tiltja
a, tiszta házasság kötését, amit az egyház kíván,
sőt ez utóbbi törvény megengedi a gyermekek
egy vallásban való neveltetését, amit a javas
latban az egyház megkövetel. A javaslat a tör
vény keretei között mozog, csupán egyet kíván
teljes határozottsággal: a törvény rendelkezé
sének előnyeit egyházunk javára akarja biztosí
tani. Ezt a jogát pedig kétségbe vonni azokkal
szemben, akiknek intézményeiben állást ad, a
kikre értékeit bízza, nem lehet. Ennek a jognak
a kétségbevonása, gyengítése a leglehetetlenebb
következményekhez vezet. (Pl. kárunkra adott
reverzálishoz, kitéréshez, egyházunk elveihez
való hűtlenség hirdetéséhez stb.) Ha egy közgazdasági intézmény, hadsereg stb. korlátoz
hatja tagjainak magánjogi viszonyait, akkor ezt,
vagy ilyen jogot nem lehet kétségbe vonni az
egv háznál.
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Ezek után fölösleges, sőt bántó az »apellatio ab abusu« elvére való hivatkozás. Vulgá
risán kifejezve a kar itt a »rendőrt« akarja megjeleníteni az egyház tervezett intézkedése elle
nében. Az egyház nem fél az államhatalom be
avatkozásától s nem is félhet, mert törvényes
alapon áll, s nem Télt ettől a ref. egyház sem,
mikor idézett törvényeit megalkotta. Különben
is nem velünk, békés, törvényes eszközökkel
védekező egyházzal szemben kell az államha
talomnak a rendőri kardjához nyúlni, hanem
már régen kellett volna ezt tennie azoknak a
pápai bulláknak az érvényesítésén él, vagy a
»Codex uris canonici« (pápai, törvénykönyv) ki
hirdetésénél, amely szembeszáll az állami tör
vénnyel, amikor sértő megkülönböztetéseket
tesz egy haza polgárai között, amikor erkölcs
telenségnek minősít törvényes és kér. erkölcsön
alapuló családi életeket. Hol voltak azonban, s
hol vannak ennek érvényesítésével a róm. kath.
jogakadémiák, hol az egyetemek, hol az államférfiak? Meghunyászkodtak. Roma lo cu ta ...
Róma s z ó lt... Fejet hajtottak...
(Folytatjuk,)
~
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pasztorális lelkiismeretes gyakorlásával, bajaink
forrása megszüntethető, különösen akkor, ha lé
lekben is átérezzük, hogy Krisztus országa nem
büntető szakaszokkal, hanem kötelességteljesitéssel és a szeretet melegével épithetó fel. Példa
erre a mi gyülekezetünk, hol az eleven hitélet
a mérleget a ini javunkra fordította.
E tárgyban eddig elhangzott szó és csele
kedni akarás, most már a lekészeinktől is, egy
szerű hatalmi tény akar lenni, a hivatalos — és
vallásos meggyőződésből eredő lelkiismeretes —
kötelesség teljesítés helyett. Pedig ha ezeket
mindig szem előtt tartották volna, most semmi
féle szabályzatra szükség nem volna.
Szeretettel kérem lelkész hittestvéreimet ne
méltóztassanak soraimat támadásnak venni, ez
távol áll tőlem, de kötelességet vélek teljesíteni
akkor, amikor rámutatok, hogy a hiba nem ab
ban van, a ki a mi hátrányunkra reverzálist
adott, hanem a reverzálist adónak lelkészében.
— Kimondtam a nagy szót és itt meg is indo
kolom.
Mi —- lelkész testvéreimmel együtt — hiszszük és valljuk, tényekkel bizonyítani tudjuk,
hogy a miáltalunk elfogadott vallási tanok, hit
beli meggyőződés, igazabb, Krisztusibb, mint
más vallásbclieké. És mégis azt látjuk és szomo
rúan kell megállapítanunk, hogy az a más fele
kezetű pap, a szerintünk gyengébb igazságával
— leveri a protestáns lelkészt az ó nagy igaz
ságával. — Tessék ezen a senki által einem vi
tatható megállapításon gondolkozni. El nem vi
tatható, hogy a nem más hitbeli igazságok el
fogadása, hanem a másik pap tevékenysége vi
szi rá híveinket a reverzális adásra. Itt tehát
nem a jobb legelő vonzza a nyájat, hanem a te
vékeny, jó pásztor. A mi pásztoraink jó legelőin
ken nyájainkat miért hagyják veszni, a helyett,
hogy szaporítanák? Hiszen a kezükbe adott
eszközök, szebbek, jobbak, mint amott!
És én szerettei kérdem azon pásztorainkat,
akik annak a szabályzatnak 2—9. §-át és a füg
gelék utáni részt megalkották és mint gyógyító
eszközt — kvázi — ránk oktrojálni akarják,
hogyha az — feltéve, de meg nem engedve —
végrehajtatnék, akkor gyülekezeteinknek hány
tagja maradna?
Kétségbeesóen döbbenetes az a tudat, hogy
a szabályzat 2—9. §-ait evangélikus lelkészek
elfogadták.
Kérdem, — ha én a lelkészem hanyagságá
ból, úgyszólván gyermekkoromban elkövetem a
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bűnt a?zal, hogy reverzálist adok, utóbb ezt
ugyan jóvá nem tehetve, de egyébként lelkem
ben a Krisztus igéjét keresve, bármily ügyem
ben lelkészemhez fordulok — van olyan földi
hatalom, amelyik annak a lelkésznek tilalomfát
parancsolhat elém? Hiszen megvagyon Írva,
hogy: »Krisztus nem az igazakért, hanem a bű
nösökért jött e világra« s nekem itt a más bű
néért nincs irgalom, nincs kegyelem, sőt még
a szüleimnek sem, de még esetleg az én józan
eszü papomnak sem?
Nem folytatom tovább, mert hiszem és re
ményiem, hogy a konzekvenciák levonattatnak
s legalább a paritás az egész vonalon helyre
áll. És ha nein — akkor törvényhozási utón kell
megszüntetietni a reverzális adás jogát.
Kováts Dénes
presbiter.

Külmisszió.
l)r. ihmels, a Lipcsei Missziótársulat el
nöke, amikor bejelentette, hogy az egyesület
misszionáriusai visszatérhetnek afrikai állomá
saikra, megemlítette, hogy mikor a háború a
misszionáriusokat hazatérésre kényszeritette, a
társulat Közgyűlésén az egyik szónok ennek a
textusnak alapján prédikált: »És az Ur bezárta
utána az ajtót«. (1. Móz. 7, 16.) A külmissziói
társulatot Noéhoz hasonlította, aki ősrégi idők
ben megmenekült az Özönvízből és bezáratott,
hogy elmélkedjék Istenről. Amikor 1924-ben a
német külmisszióra kedvezőbb idők következtek
be, a közgyűlés alkalmával használt alapige
ez volt: »Megemlékezek pedig az Isten Noéról«
(1 Móz. 8, 1.) most pedig, hogy a háború özön
vize és a habom utáni zavarok elmúltak, dr.
Ihmels (Ihmels püspök fia) ezt ajánlta textus
nak: »Kiméne azért Noé« (1 Móz. 8, 18.) »Mit
csinált Noé legelőször, mikor megint száraz
földön állt?« kérdezte Ihmels. Áldozott, s ezt
kell tenni a német keresztyeneknek is egy uj
korszak elején — áldozni kell a külmissziőért.
*

Az amerikai Egyesült Lutheránus Egyház
háromszázezer dollár költséggel hatszáz tanuló
befogadására alkalmas kollégiumot akar létesí
teni Keletindiában, a Telugu (Andra) nép kö
zött,
Madrastól kb. négyszáz kilométerre
északra. Gunturban most is van már egy luthe
ránus kollégium, de ez csak a mi algimnáziu-
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muriknak felel meg. A lutheránusok száma ab
ban a tartományban 125.000, a protestánsok
száma pedig összesen 600.000, a tartomány
egész lélekszáma huszonnégy millió.

HÍREK.
Püspöki egyházlátogatás Csanádalbertin.
A bányai egyházkerület püspöke, dr. Raffay Sán
dor május 6-án és 7-én tett egyházlátogatást
Csanádalberti egyházközségben. Május 6-án reg
gel Tmovszky Sámuel felügyelő nagy bandé
rium kísérettel ment Pitvarosra a püspök ur
elébe, honnét 0 órakor érkezett meg a püspök
ur, bandériumtól kisérve a községbe. A püspök
ur kíséretében voltak Bezzeghy Sámuel, püspöki
titkár, Saguly János, csanád-csongrádi esperes,
Komlovszky Ferenc ambrófaivi lelkész, Benkóczy Dániel pitvarosa segédlelkész, A község
ben az egyházi épületek előtt felállított diadal
kapunál a község nevében fogadta a püspök
urat Szadomérszky Gyula községi jegyző, s a
hajadonok nevében Hildák Anna, aki szép csok
rot nyújtott át a püspök urnák. Istentisztelet
végeztével a püspök ur az iskolákat látogatta
meg, majd egyes küldöttségek tisztelgését fo
gadta. Délután presbiteri gyűlés volt. Másnap,
május 7-én reggel ünnepi istentisztelet volt a
templomban, melyen Bezzegh Samu püspöki
titkár liturgizált, a helybeli helyettes lelkész pré
dikációja után felhangzott a pitvarosa' énekkar
éneke, majd a püspök ur lépett az oltár elé
Saguly János esperes és Bezzegh Samu püspöki
titkár kíséretében, és imát mondott, mely után
áldást adott a gyülekezetre. Az ünnepi isten
tisztelet végeztével közgyűlés volt a templom
ban, amelyen a világi hatóság képviseletében
megjelent dr. Páll Endre járási szolgabiró is.
Az Országos ev. Tanáregyesület buda
pesti-aszódi köre junius 2-án délelőtt 10 óra
kor Gödöllőn tartja idei vándorgyűlését a kö
vetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó:
dr. H i t t r i c h Ödön. 2. Jókai emlékezete: dr.
R e m p o r t Elek. 3. A magyar közirály fejlesz
tése: dr. M ó h r Viktor. A gyűlés helye a gö
döllői községháza nagyterme. Gyűlés után kö
zös ebéd az Erzsébet-park meletti erdőben. Az
ebéden az egyesület tagjai a gödöllői ev. egy
ház vendégei lesznek, a családtagok terítéke
30—35.000 K. 1/ 2 5 órakor v a l l á s o s ü n n e p 
ség , melyen dr. Raffay Sándor püspök és B.
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Kaas Albert az előadók. A Budapestről és más
honnan kiránduló tagok és vendégek szíves
kedjenek részvételüket május 2>ig Hamrák Béla
aszódi vallástanárnak bejelenteni.
K erületi gyűlés. A tiszai egyházkerület f.
évi közgyűlését Diósgyőrvasgyárban, ottani szé
pen fejlődő fiók egyházközségünkben fogja meg
tartani julius 15—16-án. Egyik estén vallásos estéiy, másnap reggel gyámimtézeti istentisztelet
lesz. — A kerületi gyűlést megelőzőleg a hegyaljai egyházmegye Ózdon, a tiszavidéki meg To
kajban fogja gyűléseit megtartani. Az egyház
Ura áldja meg tanácskozásaikat!

Gáncs Aladár, a székesfehérvári gviilekezet nagyérdemű lelkésze f. hó 17-én lemondott
állásáról. F. évi szeptembertől kezdve a Fébé,
evangélikus Diakonissza Nőegyesület szolgála
tába lép. Istennek kegyelmi anjándékait kérjük
nagy fontosságú állásában kifejtendő műkö
désére.
A táiíyai K ossuth-em lék. Sóhalmy György
gyűl. felügyelő és Viele rísz László h. lelkész
alábbi felhívással fordulnak egyházunk tagjai
hoz: A megcsonkított tiszai ág. h. ev. egyházkerületbe kebelezett tállyai egyházközség a
»Tállyai 4-es emlékmű szoborbizottság« (Buda
pest, VIII., Sándor-tér 3. III. 2.) rendezésében
a közeljövőben országos ünnepségnek lesz szín
helye. A tállyai ág. h. ev. templom falán fog
ják elhelyezni a 48-as legendás nagy idők ki
magasló nagy alakjának, Kossuth apánknak már
ványba faragott plakettje; annak emlékére,
hogy a dicső férfiút ott keresztelték. A lelep
lezési ünnepélyen az emlék-beszédet Geduly
Henrik tiszaker. ev. püspök fogja mondani. Az
emlékmű elkészítése oly összeget igényel, hogy
azt a kicsiny lélekszámmal és fogyatékos anyagi
erőkkel rendelkező tállyai ág. h. ev. egyházköz
ség a legnagyobb hazafiui lelkesedéssel sem
teremtheti elő. Azért kénytelenek vagyunk pro
testáns hittestvéreinkhezx fordulni, szíveskedje
nek a szent célra szánt önkéntes adományaikat
a tállyai ág. h. ev. egyházközség pénztárához
juttatni. (Tállya Zemplén vármegye.) Az or
szágos ünnepség időpontjáig templomunkat is
szeretnők tataroztatni. Végtelen hálára kötelez
nének kedves hittestvéreink, ha ebben is se
gítségünkre volnának.
A hódmezővásárhelyi ev. egyházközség
lapunk terjesztésére 100.000 koronát adományo
zott. Hálás köszönet érte.
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Jókai-ünnepély Békéscsabán. A békés
csabai evangélikus leányegyesület műkedvelő
gárdája Jókai emlékének hódolva, előadta »Az
uj földesúri cimü színdarabját, amely kitünően
sikerült. Az ünnepélyen résztvett szereplők:
Kvorka Mária, Hoffcr József, Hosszú Manci,
Berbekucz Mariska, Csellei Piroska, Darida Ká
roly, Vinczehidy, Holecska László, Wiliin Ist
ván, Veres Imre, Zsilák György, Török Józsif,
Belcsák Zoltán, Penyaska János, Izsó llus, Wilim Manci, és Kovács Gyula fáradságot nem
kiméivé művészi munkát produkáltak.
Az ostffyasszonyfai gyülekezet máj. 10-éti
istentisztelet és ünnepi közgyűlés keretei kö
zött iktatta hivatalába felügyelőjét dr. O s t f f y
Lajos ny. főispánt. Bensőséges ünnepe volt ez
a gyülekezetnek. Azzá tette az a Tsztelei és sze
retet, amellyel a gyülekezet viseltetik dr. Ostffy
Lajossal szemben és az az öröm, hogy aki ed
dig is a szolgálatban a legelső volt, most for
mailag is ott áll gyülekezete élén példaadó hit
életével, meg nem fáradó áldozatkészségével,
tudásával, egész egyénisége minden nagy ér
tékével. A beiktatást Varga Gyula esperes vé
gezte.
Jókai-ünnep Szegeden. A szegedi Luther
Szövetség május 3-án az állami leánygimnázium
tornatermében tartotta meg a Jókai emlékün
nepélyt. Kiss Ferenc, a L. Sz. elnöke tartott
megnyitót, az ünnepi előadást pedig dr. Benkó
István, a L. Sz. igazgatója tartotta. Berndi
Magda Petőfi dalokat énekelt Szántóné Ladányi
Mária zcngorakiséretével; dr. Weisz Tivadar
hatásos szavalata, Zsigmondy Atáría zongorajátéka, Szántóné Ladányi Mária éneke, Kuglis
Zsuzska hegedüjátéka voltak egyéb pontjai a
gazdag programmnak, amelynek végeztével
Tátrai Károly lelkész irásmagyarázatot tartóti.
Az estély 530.000 K-t jövedelmezett.
ösztöndíjak. A németországi Gusztáv
Adolf-Egylet a soproni tanítóképző intézet öt
növendékét egyenként kétszáz aranymárkás ösz
töndíjban részesítette.
A Brit és Külföldi Bibliatársulat tavaly
10,040.575 Bibliát, Ujtestamentomot és egyes
bibliai részeket adott el. Bevétele volt 301.000
font sterling (140 milliárd K). Oroszországba
még mindig tilos a Biblia bevitele. Törökország
ban a Társulat működése Konstantinápolvra és
közvetlen vidékére szorítkozik.

1.

IR O D A L O M .
Az » E v a n g é l i k u s N é p i s k o l a * májusi
száma megkezdi dr. Steiger Imre »W. Rein pedagógiai rendszere« c. értekezésének közlését;
Somogyi Béla iskolalátogatásai tapasztalatokról
értekezik, folytatódik benne továbbá egy evang.
tanító naplója.
A Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész szer
kesztésében megjelenő » L e l k i p á s z t o r « c.
gyakorlati havi folyóirat májusi száma áldozó
csütörtöki, konfirmációi és vasárnapi beszéde
ket, sajtóvasárnapi imát, temetési beszédet hoz
Mcsterházy Sándor esperes, Hering János, Ke
mény Lajos, Imreh Sámuel, Varga László lel
készek tollából.

Egy megszállott területről való, teljesen
árva és szegénvsorsu theol. hallgató a nyári
szünidőre mint nevelő vagy correpetitor, eset
leg gazdaság körüli munkával elhelyezkedést
keres, amelynek hijján nincs, hova fejét le
hajtsa. Kérdezösködések, ajánlatok az evang.
theol. Fakultás Dékánjához (Sopron) intézhetők.

T iiz if a s z ü k s é g le té n e k
beszerzése előtt kérje Szabó Ignác, ny. erdötanácsos, fakereskedó ajánlatát. Lakik: Pestszentlőrinc. Állami lakótelep 155. sz. Kereskedői ha
szon nélkül, nagytermelői áron tudja vevőit
legjobb hazai és import anyaggal, keresztyén
becsületességgel ellátni. — Számos elismerő le
véllel rendelkezik.

K o n f i r m á c i ó i és Pünkösdi
aján d é k szerettein k n ek
Gyurátz Ferenc püspök

j Lelki Vezér
I cim tí

im ádságos könyve uj X. kiadás.

I Ura egész vászonkötésben 8 kor. Párnázott 15 kor.
I Bőrkötés 20 kor. Szorzúszám 7000.) Kapható: Kiss
k
Tivadar könyvkereskedőnél Pápa, Fö-ucca 21. sz.

F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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1 K o n f ir m á c ió i a já n d é k o k !!
ü

•

4f|ffi E f á n 28 ItilllB iálS fííy
e u u IftíCp o

I Kis
-......
alak:

S

Leinweber müncheni festőművész eredeti festményei után, művészi
kivitelben. Tokban 8400 korona. Albumalakban 10500 korona.

•

•

Raffay S á n d o r dr.: Imakönyve ...........
Nagyobb alak: *
s

Fekete f é l v á s z o n .....................................
56000 K
Fekete egészv á s z o n .................................. 63000 K
Párnázott vászon, aranym etszés, tokban 140000 K
Csontutánzatu kötés, fehér vagy fekete 196000 K
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . . 224000 K

70000 K
Fekete f é lv á s z o n .....................................
Fekete e g észv ászo n ......................
77000 K
Párnázott vászon, aranymetszés, tokban 168000 K
Csontutánzatu kötés, fehér vagy fekete 224000 K
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . . 252000 K

Uj Dunántúli Énekes XVII-ik kiadás.
Fekete f é lv á s z o n ...................................... 56000 K
Csontutánzatu kötés, fehér vagy fekete 224000 K

Fekete eg észv ászo n .................................. 70000 K
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . . 308000 K

Paulik J á n o s : Konfirmációi emlékkönyv.
Félvászon kötésben . . 70000 K | Egészvászon kötésben 84000 K | Félbőrkötésben . . . .

210000 K

I K ákái L ajos k ö n y v k e re s k e d é se , Budapest, IV., |
I

Kamermayer Károly-utea 3. szám. - II szállítás utánvéttel történhetik!

I

»GYŰRI HÍRLAP« nyomdája
Gyűr, Baross-ut 36. Telefon 239.
VÓLLÜL: Heti- és havi folyóiratokat, könyv-müveket,
táblázatokat, kimutatásokat, zárszámadáso
kat, díszes meghívókat, általában minden
könyvnyomdái munkát, modern, Ízléses ki
vitelben és jutányos árszámitás mellett.
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai műintézet gyorssá;tóján Győr, Baross-ut 36. szám. — Telefon 239. — 4435.

* ívan$£uku$ *]
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Xi. évfolyam.

S z e rk e s z tis é g : L ÉBEN Y (Mason n .)
K iadóhivatal: GYÚR. ev. konvant-épület.
K i a d j a : ! LUTHER-SZÖVETSÉG.
Magjelenik hetenként egyszer, v a sá rn a p .

1425. m á ju s 31.

21. s a l a .

Alapította : DR. RlFFflY SÁNDOR püspök.

Előfizetési Ar negyedévenként 20 eznr K.

Si* rk« az tc *«rt M e l ó t ;

Egyes szám ára 3 ezer R.

N É M E T H K Á R O L Y esperes.

Hirdetési árak m egegyezés szériát.

Vegyetek Szent Lelket!

p o n tb ó l nézi és Ítéli m eg az em b ert, az éle
tet és a tá rsa d a lm a t. Ami eddig jó volt, ma
m
á r rossz, a m it eddig félvállról
leh etett
Á llítólag a világ a békességet szorujuvenni,
m
ost
életb
ev
ág
ó
an
fontos.
K
itűnik
a
liozza De az a békesség, am ely u tán u *vi
nagyok tórpesége, az elteltek üressége, a gő
lág« vágyik, nem Isten n ek békéje, s azért
gösek
h itv án y ság a s az éh esek joga.
nem is lesz béke. M ert a világ s z e rin t való
A k ereszty én ség a szegények, az eln y o 
béke az lenne, a m ik o r m in d en k i kénye-kedve
d ik tá lá sá ra élvezhetné, am i jó l esik. Istennek . m o ttak , a kifosztottak leg h atalm asab b tá m a
a k a ra ta pedig az, bog}’ m in d en ek en g ed el sza és legbiztosabb rem énye. P ed ig nem iia^iszTcvs"
m eskedjenek ő n ek i, fis még h a a világ v ala gyón bízik m eg az em b erb en . A m ik o r e m 1Veri^ ***£ukus
m iképpen el tu d n a is ju tn i a féktelen önös- jo g o k at hall em legetni, nem felejti el, hogy
ség u ralm áh o z, Isten nem* engedi, hogy a b  m in d en em b er b ű n ö s. »Elveszett és elk árh o zott em b er« , azt m o n d ja L u th e r: x n y o m o ru lt
b an az á llap o tb a n m eg m arad jo n . Isten k ü ld
e
m b e r-, azt m o n d ja S zen t Pál. Az E g y h áz
em b erek et és létrehoz in tézm én y ek et, a m e 
nak dogm ái és a ráb ízo tt szentségek eg y fo r
lyek felveszik a bitn ek szép
h a r c á t'
a
m án azt h ird etik , hogy’ a m ag ára h ag y ato tt
ren y h e, vagy léha, vagy becstelen világgal
és kényszerítik, hogy ö ssz em érje fegyverét em b er te h etetlen ü l ki van szolgáltatva az
Isten n ek lelki fegyvereivel. Egy ilyen h a r  ö rd ö g n ek , a h a lá ln a k és a p o k olnak. Sokan
coló, ébresztő, a világot a b ű n eib en elm e azt hiszik, hogy a re fo rm á c ió ebben a te
k in tetb en bizonyos »javulást« hozott. Avval
rü ln i nem engedő intézm ény a k eresztyén
egyház. Sokan szeretn én ek ennek az in téz a bizo n y o s lelkiism ereti szab ad ság g al, avval
a sokat em legetett »hivő egyéniséggel az
m énynek valam i n a rk o tik u m o t beadni, hogy
ne v irrasszo n , ne ő rk ö d jék , ne szó ljo n , ne em b eri m éltó ság o t kiem elte addigi szolga
cselekedjék. A hol a k ereszty én h it befész sorsából. N os, L u th e r ta n ítá sá b a n nem igen
keli m agát az egyénnek, vagy a tá rsa d a lo m  lehet észrevenni azt, hogy az e m b e r a m aga
nak, vagy’ a nem zetnek életébe, o tt m egindul erejéb ő l valam i so k ra tu d n á vinni. S én leg
aláb b nem vagyok a n n y ira p ro te stá n s, hogy
a h arc. »Nem békességet h o ztam , hanem
fegy vert.« H itü n k e rje d é st visz az éleibe. A m in d en ellen p ro te slá lja k , am i a re fo rm á 
ció előtti időkből való, tiltakozzam valam i
régiek kezdenek elm ú ln i, s kezd m inden ú jjá
ellen csak azért, m e rt á ró m ai k ath o lik u s
lenni. A keresztyénség k onzervativizm usa
egyház ta n ítja. E n n él sokkal jo b b k ath o licsak részben igaz, és in k áb b m o n d h a tn án k
azt, hogy a keresztyénség fo rra d a lm a t visz a k u sn ak tudom m agam at. Ha olv aso m L u th e r
világba. E zt olvasom a M agnificat-ban, Szűz th eo ló g iáján ak szive-lclkét, a m ásodik h it
M ária énekében: »H atalm aso k at d ö n te le ágazat m ag y arázatát, a m in t az a K iskátéban
tró n ja ik ró l, és alázato sak at m ag asztalt fel. foglaltatik, úgy találom , hogy* az em beri
m éltóság vagy Isten tő l ad atik , vagy nincs
É hezőket tö ltö tt el jav ak k al és gazdagokat
sehol. S e r r e ta n ít az élet is.
k ü ld ö tt el üresen.« M ikor a keresztyénség
b ev o n u lt E fezusba, az ötvösök h a m a ro sa n
S okan azt szeretnék, h a az egyház en 
rájö ttek , hogy az ezüst D ián a-szo b ro k b an a gedne m erev állásp o n tjáb ó l, n e követelné a
forgalom m egcsappant. K risztu sn ak lelke
n ap o n ta való m eg h alást a b ű n n ek , ne kí
változásokat hoz, elégedetlenséget terem t,
vánná az in d u lato k fegyelm ezését, k o rm á 
régi u ta k a t elzár, ú jak at nyit. Más szem - nyozná valam ivel lazább gyeplőkkel az emI
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béri term észetet. Szerintük az egyház túlsá
gosan pesszim ista és hajthatatlan. De ezek
elfelejtik azt, hogy az egyház m ögött kétezer
esztendős tapasztalat áll, s hogy az egyház
ism erte az em bert akkor, am ikor állam ban,
tudom ányban, m űvészetben, gazdasági élet
ben s m inden téren nem csak hog>r m eg volt
található a pogányság, hanem egyedural
kodó volt a pogányság. Az egyház látta az
em bernek azt a képét, s amit akkor látott,
azt a szörnyűséget, ocsm ányságot és állatiasságot sohasem feledte el. Ezért nem b í
zik és nem bizhatik az egyház az emberi ter
m észetben, s ezért riad fel az egyház, m int
jó édesanya m indannyiszor, valahányszor azt
veszi észre, hogy az em ber divatos áram lato
kat és saját érzékeinek tanácsát követve, ősi
korlátokat akar letörni. Ilyenkor úgy gon
dolja, hogy egy tapasztalatlan gyerm ek va
lam i lakattal bíbelődik, am ely rém ületes d ol
gokat zár el a napvilág elől.
Éppen azért az egyház az em beriségnek
élő lelkiism erete, s ahol m ódjában áll, az
em beriségnek fegyelm ezője. Jaj az egyház
nak, ha nem m er fegyelm ezni, .kárhoztatni;
ha csak oldoz, de sohasem kötöz. Az ilyen
egyháznak m ondja Krisztus; »Kivetlek té
ged az én szám ból«. N e feledjük azt a nagy
felelősséget, am elyet K risztus ruházott az
egyházra, m ikor azt m ondta: »Végjáték
Szent Lelket; akiknek bűneit m egbocsátjá-

E a v S iá z v é d e le m .
(Folytatás és vége.)

Megemlékezett az iskolai javaslat tanerők
ről szóló részéről egy harcos kálvinista lap. Rö
viden ismertette s tartózkodott minden kritikai
megjegyzéstől. Itt azonban épen a hallgatásban
láttam a kritkát. Némileg túlmegy ugyanis a
mi zsinati javaslatunk a ref. egyház idevágó
törvényes rendelkezésein. Tovább megy akkor,
amikor azt mondja, hogy rendes tanerők c'aK
evangélikusok lehetnek s részben tovább megy
ott, ahol a ref. házastárstól is reverzáüst kiván.
A ref. egyházi törvény VI. 75. és 109. §.
megengedi szükségből az evang. tanár alkal
mazását a közép és főiskolákon, előírja nekik az
istentiszteleti cselekményekben való részvételt,
a jó példaadást. Kiköti, a tanárainak, hogy csak
protestáns nőt vehetnek feleségül.
Az elemi és polgári iskoláknál egyforma
a ref. törvény és a mi javaslatunk rendelkezése,
a közép és felső fokon a zsinati javaslat tul-
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tok, m egbocsát tatnak azoknak; akikéit m eg
tartjátok, megtartatnak.« A K risztus iga«
egyháza kell, hogy az em beriség élő lelkiism erete legyen, am ely bevilágít az elrejtett és
hom ályba burkolt zugokba, am ely áld és
kárhoztat, oldoz és kötöz. Azonban szívlel
jük m eg Szent Pál ama szavait; »Ném ely
em bernek bűnei nyilvánvalók, előttök m en
nek az ítéletre; ném elyeket pedig hátul kö
vetnek is.« Azaz: vannak nyilván os és titkos
bűnök. N yilván való bűnök, am ilyenek a ré
szegeskedés, paráznaság és ezekhez hason
lók, am elyek könnyen láthatók, s bünteté
süket már ezen a világon is elveszik; s Is
ten előtt talán nem ezek a legyülöletesebbek.
Mert vannak m ások, a lelki bűnök, irigység,
kajánság, rágalm azás, gyűlölet, hűtlenség,
am elyek m intha büntetés nélkül járkálhat
nának a világban. Ezek később, Istennek
ítélő trónja előtt fognak kárhoztattatok
Az egyház lehet szegény, lehet kicsiny,
leh et a világ szem ében m egvetett: m indez
nem von le szentségéből sem m it. Egyet azon
ban feltétlenül m egkövetelhetünk az egyház
tól, hogy legyen tiszta. Az egyház egy társa
ság, s a tagjai csak bizonyos kellékek birto
kában vehetők fel. M indenki tudja, hogy
K risztus m egköveteli legalább is a tisztasá
got. Aki tisztátalanságban él, az már önm a
gát kiközösítette az egyházból. Minden társa
ságnak m egvan a joga arra, hogy m egáiiamenőleg intézkedik, vagyis inkább óhajt intéz
kedni a fent említett irányban.
Ugyan mi vihette reá az előadót ilyen ja
vaslat megtételére, közrebocsátására? Nyugodt
vagyok, nem a türelmetlenség, nem a testvén
viszony ’semmibe vevése.
Lelkészi működésem kezdetétől fogva atyafiságos jóviszonyban működöm együtt ref. kollé
gáimmal s kölcsönösen érezzük és kívánjuk a
testvéri szeretet áldásait. Kölcsönösen részt ve
szünk egymás gyülekezeti életének fejlesztésé
ben. Ilyen irányú munkálkodásom alapján szer
zett tapasztalataim és kutatásaimból vontam le
azt a tanulságot, hogy mi mélyebben és őszin
tébben fogjuk fel és ápoljuk a testvéri viszonyt.
Igen érdekes* megfigyeléseket tehetünk erre
nézve itt a perifériákon, de nagyon tanulságos
belepillantanunk a két egyház központjának a
szövevényeibe.
A ref. egyháznak 1907. óta érvényben levő
törvénykönyve a két egyház korábbi viszonyát
uj intézkedésekkel szabályozta. Az I. t.-c. 143.
§. lelkészei számára kötelezővé teszi, hogy ev.
vallásu feleségüktől reverzálist vegyenek. Mi
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pitsa. kik tartozhatnak hozzá.
M indegyik
társaság fenntartja m agúnak a jogot arra.
hogy kizárhassa a kebeléből azt,
akinek
élete, vagy elv ei összeeg y ezteth etlen ek a tár
saság lén yegével és céljával.

Építsünk otthont a Iheolopsotnak.
Vakm erő felh ívásn ak látszik ez a m o n 
dat. M indenki kész reá a felelettel: ina nem
lehet erről k om olyan b eszéln i. P énzünk n in 
csen. K ölcsön t nem kapunk. Várjunk azért
job b időkre! Várjunk, várjunk m ind ig esak
várjunk? . . .

Az idő azonban gyorsam tovább ro h an ,
egyik esztendő a m ásik u tá n ; s egyik th eo lo 
gus nem zették a m ásik után k erü l ki az
életbe úgy. hogv fájó an gondol a r r a : Menvnvivel jo b b a n készülh etett volna a lel kész i
p ály ára, ha csak egy kicsit is több le h ető 
sége lett volna a ta n u lá sra , csendes o tth o n 
ban s m égis tá rsak , m egértő kollégák kö
zött! M iért ne változtatnátok meg ezt a fáj
d alm as visszaem lékezést boldog ö rö m re, ha
lehetséges!?
De vájjon lehetséges-e? H a h i s z t e k ,
a k k o r m i n d e n e k * l e h e t s é g e s e k . II a
hiszünk, akkor meg lehet építeni a
Theol . O t t h o n t , m i n d e n idegen se
g í t s é g n é l k ü l is. Meg lehel egy év mú l v a !
N a m ienk lesz az. A mi Isten ü n k ad om ánya.
A m i hi t ünk áld o tt gyüm ölcse.
De h át hogyan k ezd h etü n k hozzá, k é r
dezheti bárki. M ert hiszen a r r ó l ugy-e feles-
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ezzel szemben még máig se intézkedtünk ugyan
ezen élv szerint. A ref. vallásu lelkészözvegy
nyugdijat élvez nálunk s ezt már 1902-ben nagy
örömmel vette tudomásul a két egyházat kö
zösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság s a
ref. tagok hasöfiló intézkedést helyeznék kilá
tásba a ref. kőnvént részéről is, de még ma se
olvashatjuk ezt a ref. nyugdij-szabályzatban. Az
I. t.-c. 131. §., a VI. t.-c. 23. §-a, előbbi a kán
tor, utóbbi a tanítók házassága esetében szin
tén kimondja evahg. féllel kötött házasság ese
tében is a gyermekek ref. egyházban való ne
velésének kötelező voltát. E téren se léptünk
még a viszonosság álláspontjára. Sőt az idé
zett törvényes rendelkezései: hatályba lépte
után 1909-ben á tanítók, egyházi, tisztvisélöx
házasságát szabályozza (lásd egyet. jkv. I. füg
gelék 18.) mondja ki egyházunk a következő,
fölemelően testvéries határozatot: Jelen utasí
tás nem vonatkozik azokra a vegyes házassá
gokra, amelyeket az ág. h. evangélikusok a re
formátusokkal kötnek. Az ily házasságkötések
nél óvakodjanak a lelkészek híveik mindennemű
befolyásától és tartsák szem előtt azt, hogy
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leges írn u n k , hogy egy csendes T h e l o g u s Otthonra okvetlenül szükségünk
v a n . A so p ro n i ev an g élik u s gyülekezet szíve
sen engedte ál árv a háza egy részét s egyik
ta n te rm é t, d e ezzel a lekötelező szívességgel
sem é lh etü n k soká. Az á rv ah á zn ak szüksége
van az o tth o n által ez idő szerin t la k o tt h e
lyiségekre is. a ta n te re m re pedig szüksége
van az isk o lán ak .
De hogyan k ezd jü n k a m u n k á h o z ? E gy
szerű en : k ezd jü n k szám o ln i, de hittel, bízó
rem é n y sé g g el! A z O t t h o n f e l é p í t é s é 
h e z f e l t é t l e n ü l k e l l 1 0 0 .0 0 0 a r a n y
k o r o n a . R engeteg összeg! L eh etetlen előte
rem ten i! Persze, hogy leh etetlen , h a az egész
összeget egyben, a m aga egészében vesszük.
De m en ten m ás a szám tan i lehetőség, ha
igv vetjük fel a k é rd é s t: It e m é 1 h e t ő - e a z,
h o g y e z e r o l y a n t a g j a v a n e v a n g eI i k u s e g y h á z u n k u n k , a k i 1 00. a z a z
e g y s z á z a r a n y k o r o n á t a d n a, ti a
nem ad om ányképei), hát k a m a t
m e n t e s k ö l e s ö n ü I a T h e o I. O 11 h o n
építésére.
Nem lehet k ételk ed n ü n k a b b an egy p il
la n a tra sem. hogy van ezer ilyen egyháztagunk. sót több is lesz en n él! Így hát nem kell
kételkedni és késlekedni, h an em Isten segít
ségében bízva, hozzá kell k ezdenünk a terv
m egvalósításához.
P.p ezért b izalo m m al és szeretettel ké
r ü n k m in d en k it: j ö j j ö n a m a g a k ö l c s ö 
n é v e l , v a g y a d o m á n y á v a l s e g í t s ég ü n k r e ! Jö jjö n m inél h a m arab b . E lső so r
ban hozzátok fo rd u lu n k kedves l e l k é s z t e s t v é r e k : Ti tu d já to k legjobban, m it je
lent az a négy th eo ló g u s esztendő a lelkészre
—rjg z z
: jg_-_-i- r.~ ~ : '—ix. jCu±lülli.
mindkét protestáns egyház föérdeke az, hogy
ezen két egyház hívei között a testvéri egyet
értés semmi által meg ne zavartassék.
íme a mi egyházunk emelkedett, testvéri
álláspontja, amely a lélekhalászatot a testvéri
berkekből ki akarja küszöbölni, s milyen elszo
morító evvel szemben az ugyanilyen esetekre
megállapított hivatalos, ref. rendelkezés.
Ha ezeket, valamint a ref. egyház más in
tézkedéseit, fegyelmi szabályait nézzük, látjuk,
hogy a mi egyházunk levonta hivatalos form á
ban is a testvéri viszony következményeit, inig
a református nem. Nekünk vannak a gim ná
ziumainkban református tanáraink, sőt egy még
igazgatói székben is ül, s mint ilyen hivatalból
tagja a különböző fokú egyházi önkormányzati
testületeknek, mig több esetben a ref. egyház
vezetői áttérést kívántak; vannak teljes békes
ségben ref. vallásu papnéink, mig a ref. egy
ház nyugdij-elvesztés miatt a legutóbbi időben
is több evang. vallásu p ap iét téritett át; sőt
rámutathatnánk azokra az elnevelésekre is, am e
lyek által a testvér egyház a mi gondozatlanul
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nézve s úgyszintén az egyházra nézve is. Ha
visszagondolunk arra, hogy m it kaptunk mi
m indannyian az A im a-M a t e r t ő l E p e r 
j e s e n, P o z s o n y b a n , v a g y S o p r o n b a n, nem csak lelkiekben, de anyagiakban
is, lehetetlen, hogy m ost, m ikor csak Sop
ron a m ienk, öröm m el ne hozzunk m eg m in
den áldozatot, hogy t h e o l ó g u s a i n k n e
n y o m o r o g j a n a k tovább, de leg y e n
otthonuk s legyen benne m enzá
j u k i s!
D e szólunk azután m ég v i l á g i n a g y 
j a i n k h o z , v e z é r e i n k h e z is. Tudják ők
is: m it jelent a lelkészképzés ügye egyhá
zunknak. Örülnek ők is, ha egyházunk épül.
B úsulnak ők is, ha egyházunk pusztul, ó h
jöjjenek azért ők is segíteni! Adnak bizo
nyára ők m aguk is k ölcsön t is, adom ányt is,
de főleg közrehatnak abban, hogy az egyes
gyülekezetek szintén adjanak kölcsön t a ne
m es célra. M e l y i k l e n n e a z a g y ü l e k e 
zet, a m e l y e g y é v l e f o r g á s a a l a t t
legalább száz arany k oronát nem
a d h a t n a a s z e n t célra?!
Szólunk végül m inden egyes tagjához
szeretett Anyaszentegyházunknak, akinek a
szive érzi a veszedelm et am ely bennünket
fenyeget, s akinek szive parancsolja a segí
tést. Kérjük őket m indnyájukat: ne m arad
janak el az építők közül!
K ölcsönről beszéltünk s csak úgy m el
lékesen adom ányról. A kölcsön kötvényt tiz
év leforgása alatt m ind visszaváltjuk."Ú gy,
hogy a kölcsön adó nem vészit, vagy áldoz
m ást, csupán a tiz évi kam atot. Hát ezt a
kam atot is sajnálnánk!?

lévő híveink sorából igyekszik pótolni mások
kal szemben szenvedett veszteségét
Ilyen tapasztalatok vezethették a javaslat
előadóját a tervezett rendelkezések ajánlására.
Szükséges is teljesen tiszta helyzetet teremteni.
Túlságos lojalitásunk gyengülésünket eredmé
nyezi.
Kijelentem azonban, hogy jobban szeret
nénk mi a fentebb idézett gyönyörű, testvéri
álláspontot törvénybe iktatni, ha a ref. egyház
is ugyanarra az alapra helyezkednék és ezt tör
vényalkotásában is kifejezésre juttatná. Nagyon
jól tudjuk, milyen fontos érdek mindkét test
véregyházra a kölcsönös, támogató együttmunkálkodás, s mennyivel áldásosabb lehetne, ha
intézményesen minden súrlódási felületet lesimitanánk. Olyan felségesen szép nyilatkozatok
hangoznak el kölcsönösen lelkészegyesületi gyű
léseinken s annyira 3 reálisak a vezetőknek a
testvériség szükségét hangoztató nyilatkozatai,
s olyan nagyszerű perspektívát látunk, mikor
hivatott ajakról »a protestantizmus integráló
dásáról« hallunk. Szeretnék, ha a szép eszmék
nem maradnának csupán szavak! Az alap és az
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N eh em iás ötvenkét nap alatt építette föl
Jeruzsálem falait. Mi O tthont akarunk épí
teni theológusainknak, s hisszük, hogy az
fel is épül. R eform átus testvéreink fiúárva
házát építettek s m aholnap hozzálátnak a
leányárvaház építéséhez N yiregyházán. Min
denki készül. S csak m i ne tennénk m eg azt,
am it egyházunk jövője elvár m itőlünk? . . .
P ü n k ö s d i ü z e n e t a z é r t ez nékt e k , k i k e s o r o k a t o l v a s s á t o k ! Ve
gyen ki-ki levelezőlapot kezébe s legyen szi
ves m egírni alábbi cím re szive s lelkiism e
rete válaszát! írja m eg a választ, k ö l c s ö n 
nel, v a g y a d o m á n n y a l t á m o g a t j a - e
a z O t t h o n é p í t é s é t , " i l l e t v e h á n y 100
arany koronás összeget jegyez?

Ha ezer levelezőlap fut be hozzánk, ak
kor pünkösdi csoda történt.
Lelkésztestvéreinket kérjük: legyenek
szívesek kihirdetni a szószékről is szent ter
vünket s lelkesítsék híveiket, hogy aki csak
teheti, jelentkezzék kölcsönével illetve ado
m ányával. B iztos helyre m egy az, hiszen
épületbe fektetjük s igy értéke nem m egy
veszendőbe. A jegyzett összeget aki egyszerre
nem teheti, egy év alatt részletekben is be
fizetheti. A jelentkezőknek csekklapokat fo
gunk küldeni s a befizetett összegről az elis
m ervényt, illetve a kölcsönkötvényt majd
annakidején m eg fogják az illetők kapni.
M o s t p e d i g v á r j u k az e z e r l e v e 
lezőlapot!
Sopron, Halász-u. 7.

Ev. Theol. Otthon.

irány adva van 1909. évi egyet, gyűlésünk ha
tározatában. Mi megalkottuk és mindecj^Iig —
egyoldalulag bár — érvényben tartottuk, a to
vábbi érvénybentartás nem tőlünk függ.
*

Sokan lehetnek, akikben kellemes csalódást
keltett a zsinati javaslat több, egyházvédelmi,
életrevaló rendelkezése. Számos tervbevett in
tézkedését szeretnék már megvalósulva látni,
mert jól tudjuk, mennyire szükségünk van rá
juk. Sajnos elég hosszú idő választ még el az
uj törvénykönyv életbelépésétől, hiszen a zsi
nat még össze sincs hiva. Sok ok késlelteti;
figyelemre méltó szempontok azok, de egyetlen
ok nagyon sürgeti: az e g y h á z v é d e l e m ■ki
építése.. Ha ezt az egyet megteszi, érdemes
munkát alkotott s megdöntötte azok aggodal
mát, akik a jelenlegi egyházi életet zsinati alko
tásokra nem tartják elég termékenynek. Erősen
hiszem, nincs igazuk a kételkedőknek. Bárcsak
bizonyítaná ezt egy korszerű törvényalkotás!
Marcsek János lelkész.
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alapítsunk egyházakat!

Jegyzetek.

Az első pünkösd a legelső keresztyén
anya szén tégy háznak, a jeruzsálcmi krisztus
hivő gyülekezetnek megalapítását jelzi. Azóta
minden pünkösd figyelmeztet bennünket az
egyházépités elsőrendű fontosságára. Óriásit
tesz az Isten országáért, aki uj egyházat ala
pit. Eleink hitbuzgalmáról a keletkező uj ek
lézsiák beszéltek. Ma, amikor a római katholikusok, a reformátusok, főleg a szekták oly
buzgón építkeznek, nekünk is meg kell moz
dulnunk és cselekednünk minél előbb. A Bu
dapesten lezajlott lelkészkonferencián irányt
mutatott előttünk dr. Haffay Sándor püspök.
Az a jövőnek követelése, hogy sok-sok ima
házat építsünk és sok lelkészt alkalmazzunk.
Nem a karcsú tornyok és rajta a torony
órák, nem a fénylő keresztek a fontosak, de
hogy legyen ebben az országban mindenütt
háza az imádkozásnak és pásztora az evan
gélium szerinti gyülekezetnek. Hány és hány
község van a hazában, ahol a hi veink, noha
vannak, még sincsenek, mert kénytelenek be
leolvadni a református egyházakba.
A városok az élet ütőerei. Itt kell a mun
kát kezdeni. Ahol már megindult a munka,
de nehezen halad, ott a kerületek avagy az
egyetemes egyház ne riadjanak vissza a leg
nagyobb áldozatoktól sem. Minél előbb épít
sünk imaházakat Békésgyulán, Mezőtúron.
Szolnokon, Monoron. Miért nincs gyülekezni
Egerben, Esztergomban, Békésen, Hatvan
ban, Gyöngyösön, Mezőhegyesen, Yecsésen,
Tatabányán? ahol legalább 1(X) hívünk él,
rögtön induljon meg a munka. Kevésbe ke
rülő, kezdő fizetésű fiatal lelkészeket állít
sunk oda, akiknek lobogó lelkesedése letör
minden akadályt. Dúsgazdag alföldi gyüle
kezeteink maguk is építsenek saját számukra
minél több imaházat s egyben áldozzanak
az uj tüzek oltáraira. A jövőért áldozatot
hozni mindenkinek kötelessége. Ma a lelkek
kiválóan alkalmasak arra, hogy az evangéliom gyönyörűséges igája alá hajoljanak. Az
idők kedvezését el ne szalasszuk. Építsünk
olyan lendülettel, mint őseink 1517. után,
majd II. József Türelmi rendeletének hatása
alatt. Templomokat épilő, iskolákat alapitó,
bibliát görcsösen szorító és végigolvasó elő
deink hite lobogjon föl bennünk. Legyünk
a hitnek hősei! Hasson át mindenkit a pün
kösdi Lélek, az építésnek vágya. l!gy legyen!
Tátrai Károly.

A vallás- és közoktatásügyi in. kir. mi
nisztérium teljes gőzzel dolgozik. Az idén
már a negyvenezredik rendeletnél tart. Ma
gától értetődőnek tarthatná az ember, hogy
ez az eszményi célokat szolgáló miniszté
rium a közoktatásügy érdekében fejti ki lá
zas tevékenységét s iskolákat állít, tanítói
állásokat szervez, meglevőket tovább fej
leszt stb. Tévedés! Mi most a szanálás ráktéritőjében vagyunk. A vattás- és közoktatásügyi minisztérium tehát segít az állam pénz
ügyeit szanálni, ami azt jelenti, hogy minél
kevesebb pénzt ád ki, s minél több pénzt
szed be. Ez a bölcsesség pedig megdönt hrtetlenül áll annak a német közmondásnak
sziklafundamcntomán: »Geld regiert die
\VeR<. A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium a Smith Jeremiás világszemléleti ál
láspontja szerint megmásított, s a takarék
korona,, adókorona, aranykorona, papirkorona, dollárkorona és zürichi korona; a
szorzószániok, arán y számok, Ioga rit m üst .-Vil
lák és turulszárnyak imbolygó lázmérőiticz
szabott kétszerkettőnégy alapján facsarja ki
a közoktatásügy vignettája alatt gyülekeze
teinkből az államkassza előttünk ismeretlen
odvainak kibélelésére az utolsó inflációs
pénzjegyeket, versenyre kelve a többi mi
nisztériumokkal, hogy a hadikölcsönbe fek
tetett alaptőkének, s az ágyú eső veknek részi
ben már megöntött, részben pedig réz üstök
céljaira felhasznált harangok után elmenjen
a gyülekezetnek minden vagyona az állami
pénzügyi egyensúly délibábja felé, amelyben
önérdek mellőzésével hosszan és szomkáprázva gyönyörköd hetünk. Miután felemel
ték az illetékegyenérlékeket a Csonkainagyarországon megmaradt legmagasabb or
mok fölé még kétezer méternyi magasságra;
miután házadó és kincstári házhaszonrészcsedés .címén kimérték a gyülekezetekre a
büntetést azért, mert a tanítóiknak lakást
mertek annak idején építeni, s elég könnyel
műek voltak azt remélni, hogy házukért nem
kötelesek a háziúrnak: az államnak, ma
gas bért fizetni; miután a tanítói nyugdíj já
rulékot havi tizenhárom aranykoronában
megállapították s a gyülekezetek elég korlá
tollak voltak azt gondolni, hogy az arany
korona, aranykorona, s a szorzószám szor
zószám marad minden poklokon keresztül:
a minisztérium egv szitakötőt megszégye
nítő könnyed libbenéssel az aranykoronát,
tekintettel a szorzószám várható leszállá
sára, ama negy venezredik klasszikusan közoktatásügyi rendelettel papirkoronára vál
toztatja, miután nyolcosztályu
népiskolai
számtantudásra valló szabatossággal a ti
zenhármat megszorozta tizenhéttel és igv
közmegnyugvásra kihozta a havi kettőszáz-
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huszonegyezer koronát, am ely összeg é r
vényben m arad m indaddig, amíg a m iniszté
rium jónak látja. M agyarországon m a leg
könnyebb dolog
rendeleteket
gyártani,
am elyre, egyedüli kivételként, semmi adó ki
vetve nincsen. Ennél a negyvenezrediknél a
m inisztérium nem áll meg; mi azonban meg
állunk, hogy lélekzetet vegyünk és k ö rü lte
kintsünk letaro lt mezőinken. Van-e még fü,
am elyet le nem legeltek, van-e még adó
alany, am it ki n em m erítettek, van-e még
valam ely >ügy«, am elyet nem szanáltak? És
ime még találunk! G yülekezeteink hadikölcsön p a p írja ira nem vetették ki a h áb o rú s
nyereségi adót; org o n asip jain k üresen tá
tongó helyére nem vetették ki a kataszteri
tiszta jövedelm i hozadéki adót; harangtábjain k ra nem vetették ki a teherm entesítés
utján előállott jövedelm i többlet-adót. M ind
ezeket, am elyek úgy rö p téb en
ju to ttak
eszünkbe, aján lju k a pénzügym inisztérium 
nak, vagy ami a jelenlegi szolidaritás m el
lett körülbelül egyre megy: a vallás- és közoktatásügyi
m inisztérium nak figyelmébe.
Egv-két rendelettel több vagy kevesebb, az
m ár nem számit, pénzbe nem k erül és pénzt
hoz. P ercentet az eszm éért nem kérünk.
■*

Inge W. R., a londoni Szt. Pál székesegyház diakónusa, nem régiben az oxfordi
egyetem hallgatóinak ta rto tt p réd ik áció já
ban nagyon jól kifejtette, hogy mi a baja
azoknak az em bereknek, akik a" vallás iráilt
nem érdeklődnek. Szavait érdem es volna be
leírni noteszunkba:
»'A legtöbb em ber úgy m u n k ája közben,
m int szórakozása óráib an főleg k o n k rét dol
gokkal van elfoglalva. Még az egyetemi h a ll
gatók is inkább em lékezetük m egterhelésé
vel, m in t eszm ények szem lélésével foglalkoz
nak. E nnek következtében m időn szabad pil
lanatainkban Istenre ak arju k irán y ítan i gon
dolatainkat, m időn im ádkozni akarunk, vagy
m ennyei dolgokról elm élkedni, ez igen n eh e
zünkre esik. Ezekkel a tárg y ak k al elm énk
nem könnyen és nem term észetesen dolgo
zik. E lm élkedésünknek és áh ítatu n k n ak va
lam i kénvszeritett és irreális jellege van.
Úgy találjuk, hogy voltaképpen nem is
im ádkozunk, hanem csak szavakat ism étlőnk
m echanikusan. És ak k o r jö n a kisértés és azt
m ondja: Az én vallásom csak tettetés, valót
lanság. Szeretném tudni, m ás is úgy van-e
vele, m in t én. Nos, erre vonatkozólag van
egyném ely megjegyzésem. Először is egé
szen term észetes és k ik erülhetetlen, hogy ha
ébrenlétünknek tizenhat ó rájá t azzal töltjük
el, hogy ennek a világnak dolgaival foglal
kozunk és csak kö rü lb elü l öt percig gondo
lunk Istenre és a lelkünkre, ak k o r ez a világ
körülbelül k é tsz á z k o r reálisabbnak tűnik
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fel előttünk, m int Isten, vagy a lelkünk. E n 
nek így kell lenni, bárm ilyen reális és fon-’
tos is tényleg a szellemi világ. Az a tény,
hogy. irreálisn ak látszik, egyáltalán nem érv
abban az esetben, h a alig foglalkozunk vele
gondolatainkban. Azok a dolgok, am elyekről
nem gondolkodunk, m indig irreáiisoknak
látszanak. Ne érvelj tehát azzal, hogy Isten
irreális, m e rt előtted irreálisn ak tetszik. In 
kább kérdezd m eg m agadtól, hogy adtál-e al
kalm at Isten n ek a rra , hogy neked megbizonyitsa magát.«

HIRÉK.
— A* egyetemes felügyelő Nyíregyhá
zán. B áró R advánszky A lbert egyetemes egy
házi és iskolai felügyelő Mágócsy-Dietz S án
do r dr. egyetem i tan ár, az egyetem es tanügyi
bizottság elnöke és K uthy Dezső főtitkár kí
séretében f. hó 16. és 17. m eglátogatta a
nyíregyházai iskolákat és intézm ényeket.
Gyűlések. A győri egyházmegyei L el
készegyesület ju n iu s 3-án, a Tanítóegyesület
ju n iu s 10-én, az egyházm egye ju n iu s 29-én
ta rtja gyűlését Győrben. Ju n iu s 3-án lesz az
egyházm egyei számvevőszék, népiskolai b i
zottság és gyám intézeti bizottság* ülése is.
Az egyházm egyei közgyűlés keretében tö rté
nik m eg N é m e t h K árolynak esperesi beik
tatása.
Felügyelő iktatás — Luther szövetség
alakulás. A tápíószemtmártoni ev. gyülekezet
husvét utáni 4. vas. örömünnepet ült. Ekkor
iktatta egyházfelügyelői tisztébe Szentkirályi Al
bert földbirtokost, a helyi lelkész, külsőkép is
megnyilvánult ünnepi keretek között. Az uj fel
ügyelő a 48-iki történelmi idők nagy emberé
nek Szentkirályi Mórnak unokája. Gyülekezete
hizalomteljes reménységgel tekint felügyelői
működése elé, aki élő ev. hitéről, jézus! keresz
tyén s égéről nem egy ízben tett bizonyságot.
Ugyancsak e szorosan vett belső egyházi ün
nepéllyel kapcsolatban tartott a gyülekezet Luther-társ. irodalmi estélyt, amelynek fénypont
ját képezte Törteli Lajos ceglédi lelkész, egy
házkor. jző hatalmas, a lelkeket magával ragadó
előadása a hitéletre való' ébredésről. Megkapó
fordulatokban gazdag, irodalmi színvonalon álló
előadása kapcsán, a hitélet ápolásának egyház
társadalmi utón való szükségességéről hallga
tóságát meggyőzte. A Luther szövetség megala
kulásának kimondása által a gyülekezet a tö
mörülés elodázhatatlan ságát felismerve, tiszti
karát nyomban megválasztotta. Az ünnepség
méltó befejezése volt dr. Szlávik Mátyás ismeri

EVANQÉUKUSQK LAPJA
theol. irodalmi tekintélyünk zárószava a hitben
való állhatatosságról. Az ünnepély fényét a fen-,
tieken kívül a Szentkirályi, Kubinyi, Ztrdaiudyi,
Magyary-Kossa családok tagjai emelték jelen
létitekéi.
Ev. leányinternátus Győrött. A győri ev.
Szeretetház igazgatósága értesíti az érdeklődő
ket, hogy leányinternátusát, mely a kommim
óta zárva Volt, szept. 1-én újra megnyitja. Győ
rött van a leányok számára áll. tanitónőképzó,
áll. leánygimnázium, polgári lányiskola, felső
kereskedelmi iskola, háziipari tanfolvam stb.
Vallásos, családias nevelésről az internatus ve
zetősége gondoskodik. Előjegyzéseket elfogad
s bővebb felvilágosítást ad az ev. Szeretetház
igazgatósága.
Lelkészavaíás. A csauád-csongradi esperességhez tartozó csanádalberti ág. hitv. ev.
egyházközségének f. hó 21-én azaz áldozócsü
törtök ünnepnapján Saguly János esperes és
Trnovszky Sámuel egy házfel ügyelő elnöksége
alatt megtartott közgyűlésén szép számban meg
jelent egyházhivek a né^y jelölt közül nagy lel
kesedéssel Sztik Gusztáv felsöpetéuvi lelkészt
választották meg a megüresedett lelkészi állásra.
A jóságos Isten minél hosszabb időben szabja
meg lelkésztestvérünknek a csanádalberti egy
házközségben, mint az Ur szóllójcben való mun
kálkodását, hogy önfeláldozó tevékenységét si
ker s az cgyhaztagok részéről pedig hálás el
ismerés koronázza az isten dicsőségére, az édes
magyar haza boldogulására és evangélikus egy
házunk felvirágoztatására.
Egyháclátogatás Ambrózfa l v á n . Dr. Raffay Sándor, a banyai ág. hitv. ev. egyházkerü
let nagyérdemű püspöke május 9-én érkezett
meg Pitvarosról Ambrózfalvára. Az urinök élén
az asszonyok n e v é b e n a helyi lelkész neje üdvö
zölte egy’ szép virágcsokor átuyujtása kíséreté
ben, majd pedig Komlovszky Ferenc helyi lel
kész fogadta a főpásztort a templom ajtajánál
a presbitérium élén. A könyörgést a püspök
az esperes és a helvi lelkész segédletével tértóttá meg, azután meglátogatta az ovodát és az
állami iskolát s a látottak felett megelégedését
fejezte ki. 12 órakor jelentek meg a tisztelgő
küldöttségek a főpásztor színe előtt és pedig
hét küldöttség, amelyeknek külön-külön vála
szolt a püspök, akinek tartalmas válaszai min
den egyes esetben köztetszést és helyeslést vál
tottak ki az összes jelenlevőkből. Délután 3 óra
kor presbiteri diszgyülcs volt, este felé pedig
látogatásokat végzett a püspök, majd vacsorára
Kárász Mihály th. M ig y tiö tanyájáé volt az
Összejőve*! Másnap, azaz ntájgs 19-én a püspök
kíséretéhez csatlakoaaÉt Puraly EiwJ főispán,
mint cspootss^gi felügyelő, or. VLüdtzc fobi ró és
dr. Páti szolgabiró. A fél 10 órakor kezdődő
Istentiszteleten tót nyelven a helyi lelkész pré
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dikált, az ünnepi beszédet az oltár előtt a püspök
tartotta, aki egyben főpásztori áldásban része
sítette a gyülekezetét. Istentisztelet uíán dísz
közgyűlés volt á templomban. Délután 3 óra
kor iskolai ünnepély volt a püspök tiszteletére,
amely ünnepély fényesen sikerült. Majd pedig
a helyi lelkész nejének, mint zászlóauyának ké
résére a püspök felavatta a Levente Egyesület
uj zászlaját, amely zászló Málnassy János állami
tanító adománya.
Két püspök érdekes találkozás«. A »Ke
menesalja* Írja A dunántúli ev. egyházkerü
let megboldogult nagynevű püspöke: Gyurátz Ferenc soproni diákkorában a Csáky
grófok nevelője volt. Elválásuk után sokáig
neiu találkozott a nevelő neveltjeivel. Más
irányba, sodorta őket az élet. Ám egyszer
mégis összetalálkoztak — a főrendiházban!
Az egyik Csáky gróf műit váci püspök, már
a főrendek között volt, amikor Gvurátz, mint
ev. püspök először jelent meg a házban. Es
ekkor a grófi püspök felemelkedett helyéről,
clibe sietett Gyurátznak és melegen köszön
tötte rég nem látóit egykori nevelőjét, más
egyházbeli püspök-társát a főrendek között.
A Mária Dorothea Jótékony Nőegyesület,
május 10-án tartotta évi közgyűlését. A beszá
molóból a következőket jegyeztük fel. A Nőcgyesület az elmúlt évben 150 felnőttet és 100
gyermeket ruházott fel. 8 támasznélküli özvegyet
élelemmel teljesen ellát. Állásba segített 43 fér
fit, 30 nőt. Pénzsegélyhez juttatott 50 rászorul
tat. Évi bevétele 57 millió volt, melyből 40 mil
liót szegénysegélyezésre, 7 milliót a gyülekezet
lapjának, a Hegyen épített városnak és 1 mil
liót kulturális célra jutatott. A következő szak
osztályai vannak a működés szerint: 1. Körzetgondozás,«célja a hívek állandó látogatása. 2.
Kórházgondozis. A Buda területén lévő 5 kór
ház betegeinek hetenkénti látogatása. Vezető:
Bohár László. 3. Gvermckpatronázs. Fiatal leá
nyok a patronesszek leginkább. Célja az evan
gélikus gyermekek állandó látogatása, nyilván
tartása. Vezetőjük: Bárdos Lajosné. 4. Kulturosztály. Templomi hangversenyek, vallásos es
télyek, szeretetvendégségek, jótékonyeclu vásá
rok stb. rendezése. Dr. Pestby Pálité vezetésé
vel. 5. Szegénygondozás. Kun Gyutáné irányí
tásával. Az egyesület elnöke továbbra is dr. Var
sányi Mátyásm*, ügyvezető elnökök: Kun Gyu
lám* cs Báedos Lajosné. 17-én évzáró istentisz
telet volt, melyen az egész tisztikar és választ
mány, számszerűit 71-en, akik ténylegesen mun
kálkodnak, vettek részt. A közgyűlésen az egy
ház részéről Buoschkó/Gí. Adolf esperes ur és
neje, az egyház részéről Sándy Gyula egyházfelügyelő, Kun Gyula másodfolügydő, közéle
tünk, társadalmi életünkből több jelesünk vett
részt.
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A budapesti ág. hítv. evaug. főgim ná
zium egykori nagynevű alapítója, dr. S e h e d i u s Lajos egyetem i tanár, kir. tanácsos, is
kolafelügyelő em lékére f. lió 22-én a főgim 
názium diszterm ében ünnepélyt rendezett.
Nagylelkű adom ány. Dr. Raffay Sándor,
a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke
hitet ébresztő és nemzetépitő egyházlátogatása
alkalmával az ambrózfalvai ág. hitv. ev. egyházközség uj templomi orgona beszerzésének az
alapja javára 2 (kettő) millió koronát adomá
nyozott, amely nemeslelkü adományért ezúttal
is hálás köszönetét fejezi ki szeretett főpászto
rának az ambrózfalvai ág. hitv. ev. egyházköz
ség.
A pesti V/eres Pál né ev. leánynevelőinté
zet jótevőinek egy ev. est keretében áldozott,
melyen szellemi jótevőinket ünnepelte dr. Szigethy Lajos tanár megnyitó beszéde. Ezt Kerényi, Petőfi, Győry Vilmos, Székács, Gyóni,
Végvári, Papp-Váryné, verseinek ügyes szava
lata s részben éneklése követte. Böhm Károly
»A király bolondja« c. ifjúkori drámájának meg
rázó végjelenete, Mikszáth: »Az arany kisaszszony« c. novellájának pompás, mulattató elő
adása járultak hozzá az est sikeréhez, melyet
Kazslinszky: »Hajnal ébredése« c. daljátéka feje
zett be. Az előkelő közönség zsúfolásig megtöl
tötte az intézet dísztermét s a nemes célú ün
nepen lelkesen adott megelégedésének kifeje
zést.
A M agyar Plakát-M isszió első plakátja
husvétre 450 hirdető oszlopon és táblán jelent
meg. Nagy betűk kérdezték a járókelőktől: »Hoi
töltőd az örökkévalóságot?« Alatta kisebb be
tűkkel állott az evangélium felelete: >JUgy sze
rette az Isten a v ilágot...« (Ján. 3:16.)
Az
ugyanezen szöveggel a villamoskocsikra szánt
500 kisebb plakátot pénz hiánya miatt eddig nem
függeszthette ki a Misszió. Másfél millió kor.
kell hozzá, ki segít összegyűjteni? A plakátok
ból egyébként a Misszió eladásra is készített:
a nagyobb ára tagoknak 1200, másoknak 2400,
a kisebbé 400 és 800 K, ezenfelül a csomago
lás és portó. Terjesszük városon és falun! A
napilapok közül az »Az Újság« közölt eddig
egy beszélgetést a Misszió titkárával, jóindulat
tal emlékezve meg a nagyjövőjü mozgalomról.
Adomány. A rákosligeti ev. fiókegyház
lapunkra 30.000 kor. adományt küldött. Hálás
köszönet érte.
A kiadóhivatal üzenete. Ismételve közöl
jük a kérdezősködőkkel, hogy mi cheque-lapokat nem tudunk küldeni, előfizetésekre vonatko
zólag nem tudunk felvilágosítást adni, mert az
előbbi kiadóhivatal többszöri' kérés és ígéret

dacára semmiféle iratokat az uj szerkesztőnek
és kiadónak át nem ad. A beküldött nagyobb
összegekről sem tudjuk megállapítani, mennyi
azokból az előfizetési díj, mennyi az esetleges
adomány. Egyelőre tehát lapunk sorsa az elő
fizetők jóindulatára van bízva, akiket arra is
felkérünk, h o g y az e l ő f i z e t é s i d i j a k a t
ne a s z e r k e s z t ő n e k L é b é n y b e , ha ne m
a k i a d ó h i v a t a l n a k G y ő r b e küldjék.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület

aszódi
leánynevelő-intézetében
(polgári leányiskola, 1 évfolyamú háztartási és
gazdasági irányú továbbképzővel) az 1925—26.
tanévre a felvételre jelentkezés már megkezdő
dött. Prospektust küld és részletes felvilágosí
tással is szívesen szolgál az

Igazgatóság.

K o n f i r m á c i ó i és Pünkösdi
ajándék szeretteinknek
G y u r á tz F e r e n c p ü sp ök

Lelki Vezér

cimű^imádságos könyve u j X. kiadás,
(ára egész vászonkötésben 8 kor. Párnázott 15 kor.
Bőrkötés 20 kor. Szorzószám 7000.) K apható: Kiss
Tivadar könyvkereskedőnél Pápa, Fö-ucca 21. sz.

GYŐR! HÍRLAP nyomdája
Győr, Baross-ul 36. Telelőn 239. sz.
Vállal; Heti- és havi folyóiratokat, könyvműveket táblázatokat kimuta
táso k at zárszám adásokat dí
szes meghívókat általában min
den könyvnyomdái munkát a
legjutányosabb árak mellett.

Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai műintézet gyortaajtóján Győr, B aross-ut 36. szám. — Telefon 239. — 4467.

XI. évfolyam.

j'.i

i

125. {unias 6.

22. szám .
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S ze rk esztlsé g : L É B í N T (Mosen ra.)
K iadóhivatal: GYŰR. sv. konveot ftpUlel.
R ia d ja : I LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik hetenként egvszer, v a sá rn a p .

■lapította : OR. RRFFIY SÁNDOR püspök.

Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer R.

S i i r k m U t i r t l«l«16*:

Egyes szám á ra 3 ezer R.

N É M E T H K Á R O L Y «speres.
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Luther házassága. 1525. junius 13.
Amikor Luther, négyszáz évvel ezelőtt, fe
leségül vette Bóra Katalint, nagy szolgálatai
tett az egész keresztyénségnek. A papnőtlenség
jóval a reformáció kora előtt egyik sarkalatos
tanítása volt az egyháznak. A szerzetesek h ár
mas fogadalmat tettek a szüzességre, a szegény
ségre és az engedelmességre. Ezeknek a foga
dalmaknak megtartásából állottak elő a feles'eges jócselekedetek, amelyeknek tárházából az
egyház bünbocsánatot osztogathatott azoknak,
akiknek nem volt elegendő jócselekedetük. Azon
ban a nőtlenség mérhetetlen erkölcsi romlás
nak okozója lett.' A szegénysorsu papok, nya
kukon az asszonnyal és gyermekekkel, szivük
ben a lelkiismeret furdalásával, rácáfoltak arra
a tanításra, hogy a papok nőtlensége a papok
életének bizonyos szent, érdem teljes jelleget ád.
Luther Márton m egértette azt, hogy az üldözé
sek idején, amikor a keresztyén hit terjesztői
nek élete napról-napra veszedelemben forgott,
egyes nagy lelkek lemondtak a házasságról,
hogy a feleségre és gyermekeikre való tekin
tet g y en g év é 'n e tegye őket a nemes harcon ;
azonban 1. Tim. 4. és 3. alapján ördögi tanítás
nak bélyegezte a pápaságnak azt az intézkedé
sét, amejlyel az ősöknek egészen más viszo
nyok között szórványosan mutatót! példáját
egyetemesen kötelezővé tette és m egtiltotta a
papoknak a nősülést. »Ha pápa és püspök to 
vábbra is elnézi ezeket a dolgokat és semmit
sem cselekszik ennek a romlásnak megszünte
tésére, könnyitek lelkiismeretemen és feltátom
számat«. Nemcsak hogy »kitátotta’ száját« pré
dikációiban és egyebütt, hanem rövidesen, 1525.
junius 13-án, ellenségeinek és barátainak m eg
rökönyödésére, meg is nősült. Ezzel a lépésé
vel felszabadi tot ca a leigázott papságoi és a
Reformáció. Egyházának jelszavává tette Szent
Pál apostolnak azon tanítását: »Szükséges, hogy
a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű
férfiú«. 1. Tim. 3, 2.

Könnyen érthető, hogy a reform áció ellen
ségei alaposan kihasználták Luther házasságát
arra, hogy a Szentirásban járatlan és tudatlan
emberek szemében Luther hitjavitó munkáját
megrágalmazzák és annak mozgató rugójává a
reform átor érzékiségét tegyék meg. El lehetünk
rá készülve, hogy ezt a »szentével«, amelynek
egyik céljául a pápa a protestánsok visszatérí
tését jelölte meg, s amely egyúttal Luíher há
zasságának is négyszázadon évfordulója, szintén
fel fogják használni arra, hogy Luther müvét
sárral és piszokkal dobálják meg. Ám tegyék.
* Csak a maguk tudatlanságban tartoti nyá
ját vihetik lépre. Azonban tanulságos és érde
kes megfigyelni, hog*y Luther milyen világosa
szabatosan és alaposan fejtette ki a házas éle
nefc Szenti rásbeli fogalmát. Házasságkötése
előtt egy Esztendővel tartott prédikációjában a
házasságot »igazán nemes, jeles és áldott álla
potnak« mondja, »ha igazán megtartatik«. —
Ugyanakkor felhívja a figyelmet a házas élettel
együttjáró szörnyű szerencsétlenségre, ha nem
igazán lartatik meg. Magasztalja a házas éle
tet, amely nagy segítsége és áldása a lelkipász
tornak, aki a rendes családi élet jótékony ha
tása alatt alkalmasabbá válik a gyülekezet szol
gálatára. A boldog házasélet egyetlen alapja
ként a feleséghez való őszinte, szivbeli vonzal
mat jelöli meg, jóllehet tudva van, hogy abban
az esetben, ha Bóra Katalint nem hagyta volna
cserben egy kérője, s ha Luthernek arra a ta
nácsára, hogy Amsdorfhoz menjen férjhez, nem
azt felelte volna, hogy ő elég nagyravágyó arra,
hogy Amsdorf helyett magát Luthert válassza,
önmagától Luther aligha gondolt volna akkor
házasságra. Jóllehet a házasságot nem tartja
szentségnek, mégis isteni intézmény az, akár hí
vők, akár hitetlenek lépnek házasságra.
Luther házasságának töríénelmi jelentősége
és értéke van. Családi életének józan term észe
tessége és szépsége felkelti a történetírók cso
dálatát. Semmiféle prédikáció vagy könyv nem
beszél olyan ékesszólóan és meggyőzően ennek
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az isteni rendelésen alapuló intézménynek, a
családnak, alapvető fontosságáról, mint a re
formátor házassága. Napjainkban, midőn annyi
az elválás és a szerencsétlen házasság, Luther
családi élete a keresztyénséghez intézett kiált
vány jelentőségével bir. A szász választófejede
lemnek jóvoltából az a kolostor, amelyben szer
zetes korában Luther és társai laktak, a szó
legnemesebb és legigazabb értelmében családi
otthonná lett. Luther Márton szerető, nagy
szive ezt a családi otthont a tanárok, lelkészek,
tanulók, rokonok és szegények menedékévé
és találkozóhelyévé tette; sokan akadtak, akik a
reformátor nagylelkűségét alaposan igénybe
vették. Ha »Kata uram« nem lett volna meg
áldva háziasszonyi tehetségekkel, a Luther-ház
vendégszeretetét jóval szükebb méretek közé
kellett volna szorítani. A modem feleségek kö
zül nem sokan egyeztek volna bele abba, hogy
a családban éljen Luthernak két unoka húga és
megszakításokkal, tanulóéveik alatt, öt unoka
öccse, nem szólva a többi tanulókról és vendé
gekről, akik Luther családi asztalánál élvezték
a reformátor vendégszeretetét. Lutherék »nyiit
házat« vittek, ahol megtalálható volt az, amit a
német egy lefordithatlan szóval »Gemütlichkeit«-nek mond.
Luther Márton házassága és családi élete

Szentlélek > új élet - egyház.
Az őskeresztyénség leglia La1m asabban
kidom borodó jellem vonása a z u j é l e t é l 
m é n y e . Ott boldog valósággá lett az em ber
legm élyebb szive-vágya. Jó, hogy a bűnös
em ber leikéből legalább e z á v á g y nem
hiányzik. Az em ber m indig csak ideig-óráig
tud megelégedni azzal, am it a b ű n és a h i
tetlenség úgy tü n tet fel, m in th a n y e r e s é g
volna. E lőbb-utóbb kitűnik, hogy a bűn
tragikus következetességgel m egrontja az
életnek m inden uj alakulását, h a m ég anynyi forró boldogságvágyat és felszárnyaló
rem ényt fűztünk is hozzá. Azért folyton ke
ressük az újat, az uj életet, csak m á s le
gyen, m int az- örö k lö tt és a meglevő. így
uj életként üdvözöljük a skolaszticizinussal
szemben a hum anizm ust, a rational izm ussal
szemben a rom anticizm ust, az idealizm ussal
szem ben a realizm ust, sőt a m aterializm ust,
az intellektualizm ussal szem ben az emotionalizm ust, az individualizm ussal szem 
ben a szocializm ust, az internationalizm ussal szem ben a nationalizm ust stb. és m e g 
f o r d í t v a . De m indez csupán az élet méhében rejlő term észetes lehetőségek közül
hol az egyiknek, hol a m ásiknak felszínre
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ékesszóló tiltakozás egyfelől a mi mostani u.
n. »felvilágosodott korunknak« elhamarkodott
és meggondolatlan házasságkötései, s másfelől
azoknak a családoknak élete ellen, ahol Krisz
tus megszűnt véndég: lenni, s ahol az igazi hű
ség és odaadás nem található. Mit szólna Lu
ther, ha olvasná az elválás! statisztikát? Mi
volna a véleménye a nyiit és titkolt poligámiáról, amely korunknak egyik szembeötlő bűne és
botránya? Elfelejtené Rómának tévelygését, ha
olvasná a modern regényeket és novellákat, a
melyekből a szemétdomb ethikája bűzlik, s ame
lyek vakmerőén és arcátlanul hirdetik a szabad
szerelmet. Megint »kinyitná száját«; de azok
ellen dörögne, akik a családi életet, amely Is
ten akarata szerint a legnagyobb áldása az em
beriségnek, megfertőzik és megölik.

II tiszai kerület egyházvédelnti
szabályzatához.
L ap u n k a m ú lt évben m ár hozott egy
ilyen szabályzatot. A lelkészegyesület leg
u tó b b i közgyűlése is foglalkozott a reverzálisokkal. Az 1923. évi egyetemes gyűlé
sünknek is van erre vonatkozólag egy h a tá 
rozata. A reverzálisokkal kezd teh át egyhá
zunk kom olyan foglalkozni. Legfőbb ideje
is m á r az álom ból felserkenni!
bukkanása, az életnek saját pólusai között
ide-oda lengése, az életnek önm agát ismétlő
kurzusa. Az élét alaplehetőségeinek a száma
k o rláto lt s azért a variatiók és kom binatiók
szarna sem lehet végtelen. É rthető tehát,
hogy a bibliai kinyilatkoztatáshit körén ki
vid ú jra m eg ú jra kisért hol az »ewige
W iederkehr« szédületes eszméje, hol az
»Untergang« pesszim izm usa. Annyi bizo
nyos, hogy az életben rejlő term észetes le
hetőségek révén m indig csak viszonylagos
értelem ben kinálkozhatik u j élet s ennek
egyetlen term észetes form ája sem m ent az
em beri szárm azás gyarlóságaitól.
Az őskeresztyénséget m élyen áth atja az
a meggyőződés, hogy az életnek m inden
pusztán ö rö k lö tt és ad o tt term észetes for
m ájával és lehetőségével szem ben, tehát ab 
szolút értelem ben uj élet b irto k áb a jutott,
o lyan élet b irtokába, m elynek diadalm as
ereje van a legnagyobb két életrontó h a ta 
lom m al, a bűnnel és a h alállal szemben is.
Az uj életnek ezen hatalm as élményével
együtt já r annak világos és biztos tudata,
hogy ez az uj élet a K risztustól szárm azik,
de nem a puszta term észetes, tö rténeti k ap 
csolatok u tján , nem K risztus-em lékek felujulása, nem K risztus-hatások tovarezgése,
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zási kötelezettségeken túlmenő valláserköl
csi követelményeknek, amelyek az egyház
létjogosultságát adják.
Egyes pontjai ellen lehetne kifogásokat
tenni, azokat módosítani, általánosságban
azonban elfogadható. Az egyes gyülekezetek
számára nem lehet egy ugyanazon tartalmi
szabályzatot adni, mert lehelnek gyülekeze
tek. amelyek még annyit se* bírnak el, mint
amennyi a tiszai kerület szabályzatában vau,
viszont vaunak gyülekezetek, ahol ennél to
vább is lehet menni. Minden a helyi viszo
nyoktól függ
A szabályzat bevezetésénél feltétlenül
szükség van az előkészítésre. Tartson a lel
kész sorozatos előadásokat a családi életről,
a vegyes házasság veszélyeiről, markáns vo
násokkal rajzolja meg a rcverzálisok lelkii sineret beli súlyos vétségét és egyházpusztitó következményeit statisztikai adatokkal
alátámogatva. Ilyen előkészítés után önként
fog adódni egy fegyelmi szabályzat szüksé

A tiszai kerület szabályzatához csak ál
talánosságban kívánok hozzászólni.
Ez a szabályzat nemcsak a reverzálisok
ellen irányul, hanem figyelemmel van az
egyházi élet egyéb bajaira is és azok ellen is
védekezik.
A mi egyházunk ma még nem rendelke
zik azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé
tennék az egyházi élet egész terére kiható
fegyelmezést. Nem elég a jól megkonstruált
és egyházhatóságilag megerősített fegyelmi
szabályzat, hanem elsősorban intenzív, ön
tudatos egyházi élet kell hozzá A reverzálisok ellen is a legalaposabb védekezés a
belmisszió által munkált egyházi öntudat
erősítése. Ezt semmi esetre se pótolni van
hivatva a fegyelmi szabályzat, sőt inkább
elősegíteni. A rcverzálisok ellen lehet sőt
kell fegyelmi szabályzattal védekezni, de
egyéb bajaink orvoslásánál ma még aligha
válna be az intézményes fegyelmezés. Ezért
ebből a szabályzatból kihagyandónak vélem
azt a részt, amelyik már nem tartozik a réverzálisok terére, mint amilyen a templom
látogatás elmulasztása, úrvacsorával való
nem élés stb. Legyen ez a szabályzat kizáró
lag a rcverzálisok elleni védekezés. Ha vala
melyik gyülekezet ezt a szabályzatot elfo
gadja és a szabályzat íji?-ai mögött komoly
gyülekezeti munka áll, ez a szabályzat kiin
dulása, alapja lehet egy további, az egész
egyházi életre kiható fegyelmezésnek, ami
tulajdonképen nem egyé)) mint fixirozása
és gyakorlati alkalmazása azoknak az adó

A sok rcvcrzálisnak nem utolsó sorban
oka az is. hogy a mi egyházunknak nincs
(‘lég bátorsága nyíltan megmondani, hogy
mii kíván itt az egyház érdeke, (ivávaságbóí,
a helytelenül értelmezett és még rosszabbul
alkalmazott vallási turclmességből a türel
metlen és mindenkor agresszív 1élekluilászók
szabad prédájául engedi a maga híveit a
mi egyházunk. (A budapesti konferencián
Haffay valahogyan igy fejezte ki. a mi tű
re lm ességünk nein a másénak elismerése,

nem Krisztus-tanítványok munkája révén
íbár ez utóbbi szükséges eszköz), hanem Is
tennek egy uj, csodás, a Krisztus müvét a
lelkekben befejező önközlése révén: az uj
élet élménye egyúttal a S z e n t l é l e k é l 
ménye.
Az uj élet tehát a Krisztushitből fakad;
de ez a Krisztushit és ez az uj élet csak mint
a kegyelem eszközeivel együttható Szent lé
leknek a műve és adománya lehet sajá
tunkká.
A Krisztushitből fakadó ujélet közös
sége az e g y h á z , a szentek közössége. ebben a lényeges értelemben épugv a Szent
lélek műve, mint a Krisztushit vagy az uj
élet, mert a Szentlélek nem szigeteli el egy
mástól a hívőket, hanem a legbensőbb kö
zösségbe fűzi egymással és Azzal, aki a fő,
a Krisztussal, a Krisztusban az Atyával.
H i s z e k a S z e n t i é l e k b e n , egy kö
z ö n s é g e s «keresztyén Anyaszfente g y h á z a t , s z é n t e kn e k e g y e s s é g é t . . .
A történelmi egyházak hivatása a lényeg
egyházának, a Krisztusból fakadó uj • elet
közösségének a kegyelmi eszközökkel hűsé
ges sáfár kod ás utján úgy intenzív, mint extenziv irányban való realizálása s erre való

képességük mértéke egyúttal létjogosultsá
guk mértéke.
A történelmi egyházak semmiféle mun
kája nem érheti el a lényeg egyházára vo
natkozó célját a Szentlélek nélkül, de jól
lehet a Szentlélek nem működik a kegyelmi
eszközök nélkül, az egyház a kegyelmi esz
közök révén sem hajthatja a Szentleiket a
saját hatalmába, a Szentlélek s z u v e r é n
h a t a l o m m a I használja a kegyelem esz
közeit, hogy uj életet keltsen, ahol és ami
kor akar.
Emberi hűtlenség és büntető isién ítélet
jele, ha a Szentlélek elhagyja az egyház
munkáját s az egyház elveszti az uj élet
nemző és termő erejét. Akkor nagy baj van
az egyházban. Ha a szervezet középpontjá
ban hiba van, a perifériákon sem megy úgy
semmi; ahogyan kellene. A helyett, hogy az
egyház működnék életmentő hatalomként az
Úr szolgálatában, magát az egyházat kell
menteni, az egyház bajainak orvoslása, a
történelmi egyházszervezet és egyházterü
let fenntartása válik minden igyekezet fő
céljává. Erre a célra, kellő középponti tájé
kozás hijján, folyton uj meg uj, korszerű «
methodusokat kell kieszelni és a gyakorlat
ban kipróbálni, a kedvező koráramlatok sze-

gességé
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hanem a m agunkénak m egtagadása.)
Egy
szabályzat, ha egyebet nem is, de annyit
m inden esetre el fog érni, hogy hiveink ha
tározott form ában ism erik m eg egyházunk
álláspontját és nem fogják olyan könnyen
m egadni a reverzálist.
N agyon kívánatos volna, ha valaki öszszeállitaná 10 évre visszam enőleg a statisz
tikát azokról a pusztításokról, am iket a reverzális végzett egyházunkban!
Az én gyülekezetem ben m ár 2 év óta ér
vényben van a tiszai kerület szabályzatánál
jóval szigorúbb és azóta többszöri kísérlet
dacára m ég egyetlen reverzális se adatott a
kárunkra, hanem inkább a javunkra. A sza
bályzat olyan közfelfogást alakított ki, hogy
már m agában véve ez is m egakadályozza a
reverzálisokat.
Jó lenne, ha ezt a kérdést m inden egy
házm egyei lelkészértekezlet m egbeszélés tár
gyává tenné.
M olitórisz I. lelkész.

Kapi püspök előadása Székesfehérvárid

1925.

hatni o ly szerencsésen, hogy a felekezeti kü
lönbség nélkül résztvevő hallgatóság m eg
győződhetett arról, hogy Mária alakja külön
kultusz nélkül is hagy építő erők transzpa
rense lehet, csak úgy, m int a Biblia több
m ás nagy alakja. Sok gondolatbeli és stílus
beli finom sággal rajzolta m eg az előadó Má
ria lelki arculatát m inden szentim entalizm us és túlzó dicsfényfestés nélkül. Isten vi
lágkorm ányzó m unkájában őt m unkaesz
közzé tette, m issziót bízott rá: a m egváltó
életének hordozását,, ez Mária képének első
kontúrja. M issziójára készül, nagy fájdal
m akkal vesz részt Fia m egváltói életének ki
bontakozásába!}. Látja az anyai szivének
nekihegyesedő tőrt s a Fiára váró kereszt
árnyát. A kettő küzd s ő szivében hordozza
önnönm aga és F ia tragédiájának tudatát.
T öm éntelen áldozat az ára, de nem hagyja
abba s tovább kutatja Fia életében az isteni
elhivatás hierogliefszerü vonalait.

Sokan érezhetik ma m ég m erésznek azt
a gondolatot, hogy evangélikus püspök
evangélikus nőegylet ünnepélyén beszéljen
Máriáról, a Jézus anyjáról.
Kapi Béla
püspök, a székesfehérvári E vangélikus N ő 
egylet ju b ilá n s estéjén ezt követte el, m ond

Ám m indez nem csak Mária kiváltsága.
Ránk nézve is m egvan isteni értelm et rejtő
életünk felism erésének lehetősége. Csak az a
kérdés, ki tudunk-e kapcsolódni a mi ala
csony, em beri világunkból s készek' va
gyunk-e éln i olyan életet, m elyben nem mi
vagyunk a középpont. Tudunk-e önm agunk-

leit leh etőleg befogni az egyház vitorláiba,
m indennel kísérletezni, hátha ez, hátha az
használ. E közben valóságos tevékenységi
láz fogja el az em bereket, akik Isten dolgát
m indenestül a m aguk erejével akarják elvé
gezni; sokakban ez a tevékenységi láz egye
nesen rajongássá fajul, m ely az elterjedt "fa
gyos közönyösségnek m egint csak term é
szetes ellenpólusa. A belső életerő legyengülése folytán a lélekszám és az anyagi va
gyon válik az egyházak jelentőségének a
m értékévé, az ilyen értelem ben erősebb el
nyom ja a gyengébbet, a gyengébb — csupa
gyengeségből és féltékenységből — utánozza
az erősebbet.
N em véletlen dolga, hogy ilyen körül
m ények között épen a m i evangélikus egy
házunk m utat aránylag legszom oriibb ké
pet. A róm ai katholikus egyház a maga
m ódja szerint fén yesen restaurálja magát,
m ih elyt az egyes országokban reakciós, kon
zervatív, rom antikus áram latok kerekednek
fölül. A reform átus egjdiáz a gyakorlati keresztyénség bizonyos karizm áit, legalább
egy ideig, m eg tudja őrizni akkor is, ha a
hitélet m élyebb forrásaival a kapcsolatot e l
vesztette. A szekták látszólag legjobban ér
vényesítik az uj élet erejét; de a valóság

többnyire az, hogy a szekták a m egtérésnek
vagy uj életnek bizonyos kezdő vagy általá
ban külső jeleit teszik m eg az igazi keresztj^énség ism ertető jeleivé, jóllehet a keresz
tyén uj életnek nincsen olyan külső ism er
tető jele, m ely puszta szuggesztio, utánzás,
sőt képm utatás utján is elő nem állhatna s
azért nyilván való, hogy sem m iféle szektás
obszervantia nem alkothatja m egbízható zá
logát a Szentlélektől született valódi uj élei
nek. M indezzel szem ben evangélikus egyházunk egyfelől az uj életnek, a valódi keresztyénségnek legm élyebb és legbensőségesebb
felfogását képviseli, m ásfelől viszont döntő
'sú lyt h elyez a kegyelm i eszközökkel való
rendes élésre. íg y az evangélikus vallásos
ságnak épen legbecsesebb karizm ái és gyü
m ölcsei szeretnek elrejtőzni a világ szem ei
.elől s viszont a hitélet fogyatékossága a ke
gyelm i eszközök m ellőzése révén annál ki
rívóbban válik nyilvánvalóvá. Egyházunk
a z é r t nem »mutat« sokat; igaz, hogy a
képm utatáshoz, sőt a nagyvilági reprezentá
cióhoz sem értett soha. Ezért vetik meg,
akik valódi értékeit nem ism erik, — sokszor,
sajnos, saját hálátlan fiai is. De egyházunk
nak ezen a maga sajátos baján legkevésbhé
segíthetünk úgy, hogy m ás egyházi és val-
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lói elvenni, hogy adhassunk másoknak?
Minden ily lélekben benne él az a szeretet,
mely magát felejti s csak azt látja, amit Is
ten eléje helyezett. Ez a szeretet nem a
rendkívüli fellángolások vulkanikus erejével
hat, hanem a mindennapos egyformaságá
val, állandó lelkitartalmával, úgy, hogy egy
állandó szeretetforrással gazdagítja meg a
világot. Már pedig nines az a művészet,
nincs az a tudomány, melynek annyi életet
szépítő ereje lenne, mint a szeretetnek
Végső vonása Mária szereidének a “ke
resztfa alatt domborodik ki az áldozatban,
amikor megnyugszik a kereszt kikerülhetetlenségében. Nem magát dobja oda ebben az
áldozatban, hanem Ja*gsze.retettebbjét s ez
valóban a legnagyobb áldozat. Áldás azokon,
akik követik őt s Mária lelkének fényes ru
hájában mennek az élet utjain!
Az estélynek egyébként is szép program injából ki ragyogott még Kélhelyiné
Vakots Margit budapesti énekmüvésznő két
énekszáma. De Faure-nak V idor Hugo Fe
szület« c. költeményéhez irt áriáját, majd
Massenet Cid-jéuek llallelujáhját énekelte
csodálatos tisztasággal s lélekéreztetéssel.
-------------------------------- . . . .

----------
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lási típusok methodusait utánozzuk, — ez
zel csak meghamisítjuk egyházunk ősi ka
rakterét, hanem csak úgy, hogy egyházunk
legértékesebb hagyományainak útmutatása
szerint az uj élet, a valódi keresztyénség
legbensőbb és legmélyebb feltételeire me
gyünk vissza s a kegyelmi eszközökkel »való
élésünket át- meg átitatjuk az életujitó
Szentlélek adományáért való buzgó kö
nyörgéssel. Ezt a könyörgést elöbb-utóbb
biztosan meghallgatja az Ur. Itt rejlenek a
valódi életujulás forrásai az egyesek és az
egyház számára egyaránt. Ennek a valódi
életujulásnak a gyümölcse aztán nem holmi
erőltetett, ideges, mesterséges vagy rajongó
vallásosság, hanem egészséges, józan, orga
nikus, a szeretetben munkás hit által ön
ként gyümölcsöző keresztyénség.
Az egyháznak, az uj élet közösségének
lelki teremtője, építője, fenntartója az Atyá
nak és a Fiúnak Szentlelke. Az egyház hi
vatalos szolgáinak és köztagjainak legma
gasabb hivatása, hogy eszközei, szervei,
munkásai legyenek a Szendéteknek. E nél
kül minden egy házépítő dolguk, amint a ta
pasztalás folytonosan igazolja, hiábavaló.
Veni Creator Spiritus!
Dr. Pro hie K ároly.
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Jegyzetek.
A hercegprímás május 24-én Szentendrén
a tisztelgésre megjelent felekezeti küldöttsé
geknek a felekezeti békéről beszélt. A Buda
pesti Hírlap jelentése szerint ezeket mondotta:
»Nem fogom megengednie hogy a felekezetek
között az esetleg itt-ott fellobbanó békétlenség
csóvái erőre kapjanak. A felekezetek tagjai tel
jesítsék kötelességüket a templomban és a tár
sadalmi életben, kézkezet összefogva munkál
kodjanak a haza érdekében«. Aranyszavak.
Legyen szabad már most a hercegprímás
ideális beszéde mellé odaállítani azt, amit Ba
lassagyarmatról az Evangélikusok Lapjának Ír
nak:
L.-ban az ottani róm. kath. káplán, aki vé
letlenül evang. gyermeket szólított fel a hittan
ból, ezeket mondta a többi gyermek jelenlété
ben: Különben ülj le, te úgy sem vagy keresz
tény, te pogány vagy«. Ugyanezzel a segédlel
késszel történt meg, hogy cg}' családhoz hív
ták gyóntatni, ahol egy fiatal róm. kath. vallásu s evang. nővel csak polgárilag összeadott
férjet meggyóntatni nem akart addig, míg az
evang. no át nem tér a kath. vallásra. >0 az
állami esküt nem ismeri el, ők csak akkor lesz
nek törvényes házastársak, ha ö esketi meg.« A
nó hű maradt hitéhez, s reverzálist sem adott.
Ugyancsak Nógrádmegye egy más közsé
gében, M.-on, az ottani róni. kath. plébános egy
evang. vőlegényt és egy katholiktis menyaszszonyt csak úgy akart összeesketni, ha az evan
gélikus fél elhagyja hitét, vagy reverzálist ad. S
amikor az illető fél ezt nem volt hajlandó meg
adni, sőt kijelentettek a jegyesek, hogy elmen
nek a vőlegény templomába, a b.-i evang. tem
plomba esküvőre, akkor a r. kath. pap a követ
kező szavakat mondta: »Ha ezt megteszitek, a
legnagyobb bűn fogja terhelni lelketeket, mely
alól — a menyasszonyra mutatva — téged soha
fel nem oldozlak sem én, sem más kath. pap,
de nemcsak téged, de még öreg szüléidét sem,
hogyha ott fognak vergődni a halálos ágyukon«.
A hercegprímásnak magas közjogi állása
és nemes egyénisége iránt a legnagyobb tisz
telettel viseltetem. Pillanatra sem vonom két
ségbe, hegy a szentendrei küldöttségekhez in
tézett hazafias és keresztyén egyházfőhöz méltó
szavai szivéből fakadtak. Annál inkább fájlalom
azt, hogy a fent közölt esetek, amelyeknek igaz
ságáért a beküldő teljes felelősséget vállalt,
arra mutatnak, hogy a Codex Juris Canonici-nak
bizonyos határozmányai a felekezeti békességet
lehetetlenné teszik, a családok lelki békességét
nyugtalanítják, »a békétlenség csóváit« állan
dóan dobálják. Úgy egyházunk, mint legutóbbi
’ egyetemes lelkészegyesületi konferenciánk is
ismételten kijelentették, hogy a magyar haza
szeretetétől indíttatva készek testvéri jobbot
nyújtani a róm. kath. egyháznak szerencsétlen
hazánk felvirágoztatása érdekében. Ámde nem
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szabad olyan robbanó' anyagot állandóan rak
táron tartani, amilyen a Codexnek a házasságkötésre és a vegyesházasságokra vonatkozó in
tézkedése. Tudom, hogy a magyarországi róm.
kath. klérus eljárt a pápánál az intézkedések
felfüggesztése érdekében. Sajnos eredményte
lenül. Anj-ig azonban azok az intézkedések ér
vényben vannak, a róm. katholikusoik és az
evangélikusok között a felekezeti béke nem jö
het létre éppen azoknak az intézkedéseknek kö
vetkeztében, amelyek forszirozásával a klérus
nak bármelyik tagja csóvát dobhat tisztes ke
resztyén családok békés otthonába.
Az talán soha sem lesz elkerülhető, hogy
egyesek, akikben van Isten iránt való buzgóság, de nem megismerés szerint (Róm. 10, 2.)
elragadtatják magukat és tajtékzó' kijelentéseket
tesznek, de kijelentéseiknek törvényes színeze
tet adni, sőt őket ilyenek megtevésére nemcsak
feljogosítani, hanem kötelezni, bizonyára nem
vall arra az érzületre, amelyet Jézus Krisztus
igy ajánlott követőinek: »Boldogok a békes
ségre igyekezők: mert ők Isten fiainak mondat
nak.« Örömmel jegyzem fel a hercegprimás sza
vait, de szeretném, ha azokat a szavakat nem
csak a másfelekezetü tisztelgő küldöttségeknek
kötné a lelkére, hanem saját egyháza lelkészei
nek is. Kívánatos volna, hogy a róm. kath.
püspöki kar a pápánál hazánk üdve és lakosai
nak békessége érdekében újból is kérelmezze
a hivatkozott egyházjogi intézkedéseknek fel
függesztését.

1925.

Az egyetemes felügyelő látogatásai.
B áró R a d v á n s z k y A lbert egyetemes egy
házi és iskolai felügyelő április 25-én dr.
M á g ó c sy-D i e t z S ándor egyetemes tan
ügyi bizottsági elnök kíséretében m egláto
gatta a budapesti Veres PáIné-iidézetet, m á
ju s 10-én pedig résztvett D om onyban Szi
lárd Ján o s lelkész 50 éves lelkészi ju b ileu 
m án,

A soproni egyházközség 1924. évi jelen
tése. A közel tízezer lelket számláló soproni
gyülekezet jelentése nemcsak a gyülekezet lélekszámánál fogva számíthat általánosabb ér
deklődésre. ősi líceuma, amely egyházunknak
annyi kiváló vezérférfiut nevelt, tanitóképezdéje, amelynek növendékei mint egyházias szel
lemű és kiváló pedagógiai tudással bíró tanítók
az egész országban jóhirnevet szereztek, theo
lógiai akadémiája, amelyből újabban fakultás
lett: arra serkentenek, hogy megismerjük azt a
milieut, amelyben ezen nagy fontosságú tanin
tézeteink élnek. A gyülekezet jelentése örven
detes képet mutat. Igaz, hogy itt is, mint min
den nagyobb városi gyülekezetben, megtalál
juk egyik nagy akadályát az intenzív gyülekezeti
életnek: a három lelkész, akármekkora legyen
is bennök a buzgóság, kevés. Hozzátehetjük:
az egy templom is kevés. Csodálkoznunk kell,
hogy a lelkészek mégis olyan sokoldalú és ala
pos tevékenységet tudnak kifejteni a gyülekezet
hitéletének ápolására. Nem árt néhány statisz
tikai adatot felsorakoztatni, e helyen is: 288
istentisztelet volt prédikációval, ezenkívül 30
istentisztelet a fogházban és istentiszteletek az
elaggott öregek otthonában; volt 202 keresz
telés, 93 esketés, 201 temetés, 2142 urvacsorázó.
A bányai-, dunáninneni- ás tiszai egyház Az uj házaspárok közül 43 vegyes, ezek közül
kerületeinek NtS Esperes uraihoz intézett 29 javunkra, 14 kárunkra adott reverzálist. A
lelkészek munkája annyiban könnyebbedéit,
kérelem!
hogy két önálló hitoktató működik a különböző
N agytisztel efü Uram! Hivatkozom a iskolákban, de még igy is van a lelkészeknek
sajtóvasárnap ügyében kiadott azon egy is hitoktatása. Az egyházközség bevétele 827
házfőhatósági rendelkezésre, mely már a millió, kiadása 809 millió volt. Önkéntes adomá
múlt évben látott napvilágot. Kérem Espe nyokban befolyt 37 millió pénzben és mintegy
res Urat, sziveskedjék a sajtónapi gyűjté 40 millió terményekben. A belmissziói intézmé
seket haladéktalanul egyetemes egyházunk nyek közül első sorban említendő a diakonissza
pénztári hivatalának (Budapest, Deák-tér állomás három nővérrel, akik 66 beteget ápol
4.) a sajtóvasárnapról szóló jelentését pedig tak, s 1017 beteget és szegényt látogattak meg.
mielőbb az Orsz. Lutherszövetség központi II Az árvaházbáh 13 gyermek volt. A kisdedóvóirodájához beküldeni. De megkérem arra: ^d áb a 118 gyermek, a bölcsődébe 99 gyermek
is, hogy e jelentése tüntesse fel az egyház-J iratkozott be. A 20 tanerős népiskolában a min
községekként gyűjtött összegeket is, vaia-1 dennaposak száma 988. Az ifjúsági egyesületi
mint indokolja meg azt is, hogy hol, mié*ti (munka ujjabb lendületet vett; bibliaórák, elő
maradt el a gyűjtés? Kérem pedig minden-« adások, harsonakar, zenekar, családi estélyek,
nek sürgős elintézését azért, mert az Evan-i kirándulások. Az egyházi énekkar 60 tagból áll.
gélikusok Lapjá-nak a sajtónapi jövede-z A helyi gyámintézet bevétele tiz millió korona
lemre sürgősen szüksége van.
volt; a női gyámintézeté három millió. A nőBudapest, 1925. május 20-án.
egylet tagjainak száma 612, de ez a szám foly
ton növekszik, bevétele 25 millió. A leányegy
Báró Kaas A lbert s. k.
letben kéthetenként bibliaórát tartottak. A test
az OLSz. elnöke.
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véregyesület orvosi rendelvényekre kifizetett 23
millió koronát és cltemettetett tizenkilenc ha
lottat; tagjainak száma 2173. Ezek az adatok
köteteket beszélnek.
Zsinat. Az E. A. 11-ik és Ill-ik részéncíf
átdolgozására kiküldött albizottság május
hó 28-án és 29-én ülésezett dr. Kéler Zoltán
elnöklete alatt Budapesten. Jelen voltak dr.
Szeberénvi Lajos előadó, br. Kaas Albert,
dr. Rás^ Lajos, Adorján Ferenc, Pálmai I ajos és dr. Zelenka Frigyes biz. jegyző.
Dr. Szeberénvi Lajos előadó és az 1911. évi
zsinati előkészítő bizottság munkálatának
alapján hosszas, beható tárgyalások után
végleg megállapították a zsinati nagybizott
ság elé terjesztendő törvényjavaslat szöve
gét. Legkiemelkedőbb részletek a lelkészvá
lasztási törvény megállapítása, az egyházta
nács minden fokon való behozatala, az egy
házi gyűlések számának redukálása és az
egyházkerületek arányosítása. A fontosabb
változtatásokat a javaslat kinyomatása után
ismertetni fogjuk.
A székesfehérvári gyülekezet Fadgyas
Aladár pápai és Irányi Kamill budai vallástanárokat hívta meg próbaszónoklatra ju
nius 7., illetőleg junius 14-ére. Tekintettel
arra, h ogy'a gyülekezet pályázatot hirdetni
nem kívánt, kész a meghívottakon kívül
még olyanok próbaszónoklatát is meghall
gatni, akik az egyházközségi elnökségnél
valaki által ajáultatnak. Az ajánlottak meg
hallgatása, illetőleg meg nem hallgatása fe
lől a döntésre az egyháztanács nyert felha
talmazást.
Belmissziói munka a dunántúli egyházkerület gyülekezeteiben. Az 1924-ben végzett
munkáról beszámoló statisztikai adatok a kővet
kezők: I. Ifjúság gondozása: A lelkész 130 gyü
lekezetben foglalkozott a népiskolai ifjúsággal;
63 gyülekezetben volt liturgikus gyennekistentiszielet, 59 gyülekezetben liturgia nélküli gyermekistentisztelet; vasárnapi iskola 34 gyülekezet
ben működött; ifjúsági egylet volt 80. II. «Fel
nőttek gyülekezeti gondozása: Az egyházkerü
letben vallásos estély és emlékünnep 668 tarta
tott; a felnőttek iskolája keretében 29ő előadás
volt; a presbiterek számára 98 gyülekezetben
tartottak külön előadásokat. Biblia olvasási kör
48 gyülekezetben működött. III. Szociális és egy
házvédelmi munka: A gyülekezeti szórvány
gondozás 79 gyülekezetben van megszervezve;
a családi törzskönyv elkészült 22 gyülekezet
ben; utcagcndozást 14 nagyobb városi gyüleke
zet létesített; evangélikus sajtópropagandáról
125 gyülekezet gondoskodott; gyülekezeti bélmissziói bizottság 81 gyülekezeiben van végle
gesen megszervezve.
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Bibliakritika. Amikor bibliakrrtiikáról hal
lunk, majdnem mindig hozzátesszük, legalább
is gondolatban: a modern biblia kritika. Mióta
van hát divatban a Biblia kritikája? Elég rég
óta. Az Ótestámentomi kritika visszanyulik a
második századba; már akkor vitáztak azon,
hegy mely könyvek veendők fel a kánonba. Az
Ótestámentomi kánon kritikai rostálásnak és
megválogatásnak az eredményeképpen jött létre.
Az igazi modern kritikának eredete egy róm.
kath. tudósnak, a francia Simon Rikárdnak mű
ködésére vihető vissza, akinek a Mózes öt köny
vét tárgyaló munkája 1678-ban került volna az
olvasóközönség kezébe, ha a megjelent 1300
példányt nem sikerült volna olyan alaposan el
égetni, hogy csak hat darab kerülte el a tiizhalált. Ismertebb nevek még a bibliakritika terén
Michaelis, Eichhorn, Jahn, Geddes. A biblia
kritika története azt mutatja, hogy ez a tudo
mányág évszázadokon át fejlődött ki, s vannak
olyan eredményei, amelyek ma már általánosan
el vannak ismerve.
Szegedi Egyetemi Luther Szövetség. Má
jus 23-ikán este fél 7-kor tartotta a szegedi ev.
egyetemisták Szövetsége a nagy szünidő előtt
utolsó felolvasó estélyét. Az Erős várunk elcneklése után Bagyinka Mária Ábrányi: Ván
dormadár c. költeményét szavalta cl. Tátrai Ká
roly a Római levél 9-ik részét magyarázta, ifjú
Paraszkay Gyula ismertette Tagore: Az élet
megismerése c. könyvet. 24-ikén vasárnap 11
órakor a közgyűlés folyt le, amelyen az elnök
ifjú Paraszkay Gyula örömmel jelentette be,
hogy a Szövetség védnökségét elvállalták a kö
vetkező ev. egyetemi tanárok, illetve nejeik: dr.
Ercky István, dr. Pollner Ödön, dr. Moór Gyula,
dr. Kubinyi Pál né, dr. Győrffv Istvánné, dr.
Schmidt Henrikné. Dózsa Aranka pénztáros a
több mint 6 millió koronát kitevő zárszámadást
terjesztette elő. A 3 tagú szünidei bizottság ki
jelölése és a nyári vidéki gyűjtések elhatározása
után bizakodó hangulatban oszlott szét a szépen
látogatott gyűlés.
A csöngei egyházközség május 17-én tar
tott díszközgyűlésen iktatta be Varga Gyula es
peres Horváth Ernő földbirtokost a felügyelői
hivatalba. Isten áldása kisérje munkáját.
Evang. egyel. hallgatók segélyezése. A
pécsi gyülekezetben egyházi és kulturális
célokat szolgáló »Ev. Társaság« feladatául
tűzte ki azt, hogy a pécsi tudományegyete
men tanuló cvang. egyetemi hallgatókat
szákkönyvek kölcsönzésével segélyezi. E cél
ból tankönyvkölcsönző könyvtárt létesített,
amelynek javára újabban a következő ado
mányok folytak be: Bonyhádi ev. Nőegylet
300.000 K, Békéscsabai Leányegylet 170.000
K, Kossuth főginui. Nyíregyháza 400.000 K,
Schöll Lajos főesperes .(Hidas) ÍOO.(XX) K,
Mokry Bálint (Hidas) 100.000 K, dr. Itzés
Zsigmond ehm. felügy. (Kaposvár) 50.000 K,
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Győri gyülekezet 200.000 K, P écsi Takarékpénztár 1,000.000 K, Orsz. Luther-Szö vétség
2,500.000 K, Gálik Ilona 5 drb. tankönyv és
dr. Géléi Kálmán 1 drb. tankönyv. Az Ev.
Társaság ezúton is hálás köszönetét m ond
a szives adom ányokért.

102S.

NYILT-TÉR.
(E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a
szerkesztőség.)

A budapesti m. kir. büntető törvényszék
1925. május hó 20-án tartott és sajtórágalma
Debrecen. A tavasz folyam án m egindí zás tárgyában H ü t t l Ármin budapesti vallás
tanár által ellenem indított per tárgyalása előtt
tott gyűjtés -uj orgona beszerzésére teljes
kijelentettem a következőket:
sikerrel járt, úgy hogy az egyház az uj or
Az 1924. május 2-án tartott pesti egyházgonát 190,000.000 K-ért már meg is rendelte.
megyei lelkészi értekezletről az Evangélikusok
Annak felavatása október 31-re van tervezve.'
Lapjában H ü t t l Ármin vallástanár úrról téves
— Dr. M ágócsy-Dietz Sándor egyetem es tanés egyoldalú információk alapján olyan meg
ügyi bizottsági elnök m eglátogatta a napok
jegyzéseket és bírálatot Írtam, melyet magára
ban D óm ján E lek főesperes kíséretében a
nézve jogosan sérelmesnek tartott. Miután
debreceni elem i iskolát, ahol a tapasztaltak
H ü t t l Ármint, akit az 1924. december 21-én
fölött legnagyobb elism erésének adott kife
tartott pesti egyházmegyei törvényszék bizonyí
jezést.
tékok elégtelensége alapján felmentett, sem sér
— Felhívás. A Luther-Társaság értelmes, teni, sem bántani szándékom nem volt, a meghű, megbízható evang. vallásu vándor könyv
árusokat keres a dunántúli és alföldi megyékbe. irtakat sajnálom és kérem meg nem történtnek
Jelentkezések az illetékes lelkész ajánlásával, a •tekinteni. A mit H ü t t l Ármin vallástanár ur
készpénzbeli biztosíték értékének megjelöléslé teljes elégtételként azzal fogadott el, hogy ezen
vel, a jelentkező életviszonyaira és értelmisé kijelentésemet az Evangélikusok Lapjában m eg
gére vonatkozó adatokkal és bizonyítványokkal jelentetem.
a Luther-Társaság főtitkárához (dr. Kovács Sán
Budapest, 1925. május 20-án.
dor egyetemi tanár) Budapestre, V., Hold-u.
Dr. Kirchknopf Gusztáv sk.
29. sz. alá intézendők.
A Luther-Társaság köréből. Értesítem az
evang. egyházközségeket, lelkészi és tanítói hi
vatalokat, hogy a társaság könyvkereskedésének
vezetését f. évi május hó 15-től fogva Stetka
Gyula pozsonyi születésű hitsorsosunk vette át,
aki 24 évét töltött egyfolytában (háborús éveit
leszámítva) a könyvkereskedői pályán s akinek
szakértelme, pontossága s a kiadó cégekkel való
régi összeköttetése biztos záloga annak; hogy
a könyvkereskedést rég várt virágzásra emeli
és a megrendeléseket gondosan elintézi. Fel
kérem hitfeleinket, forduljanak hozzá bizalom
mal. Egyúttal felhívom azon lelkész, vallástanárés esetleg tanitótestvéreket, akik a volt üzlet
vezetővel netalán még elszámolási viszonyban
vannak, hogy kiegyenlitetlen tartozásaikat ki
egyenlíteni, viszont esetleges követeléseiket a
Luther Társaság könyvkereskedésében, Buda
pest, VIII., Szentkirályi-u. 51/a, írásban bejelen
teni szíveskedjenek. Budapest, 1925. május hó
25. Dr. Kovács Sándor, a Luther Társaság fő
titkára.

Fővárosi magántisztviselő
37 éves, h elyi vagy vidéki városban, esetleg
falun bárm ely irodában esetleg korrepetitori
állást vállal. Gim a kiadóban,
Nyomatott

a
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H irdetési árak m egeuvezés szerint.

x Szociális problémák.
„Monda pedig néki egy a so
kaság közül: Mester, mondd meg
az én testvéremnek, hogy ossza
meg velem az örökséget.
ő pedig monda néki: Ember,
ki tett engem közietek bíróvá vagy
osztóvá ?*

A szocializm usnak egyik főtém ája a v a
gyon eloszlása. A leg k iáltó b b igazságtalan
ságnak azt a ro p p a n t ellen tétel ta rtja , am ely
a dusgazdagság és a koldusszegénység kö
zött tátong. S a tá rsad a lm i igazságosságot
nem ritk á n ab b an véli felfedezni, hogy ezt
az egyenlőtlen vagyonelosztási ak a rja v ala
m iképpen rendezni.
É rdekes, hogy az I jtestám en to m a vngyoneloszlásról keveset, vagy sem m it sem
m ond. Jézu s egyik helyen azt m o n d ja: ^Sze
gények m indig lesznek veletek«, a fent idé
zett helyen pedig tiltakozik az elo sztónak
szerepe ellen. M egszívlelendő.az evangéliom nak ez a negativ ta n ítása m indazon ig eh ird e
tők és »keresztényszociáiisták részérő l, aki k
több jó a k a ra tta l és n aiv itással, m in t a k á r az
Írásn ak , a k á r a p ro b lém a óriási h o rd erejének ism eretével kim eiészk ed n ek a szociálpo
litika v ih arzó tengerére.
Jézu s idézett szavaiból világosan k itűnik,
hogy ő a vagyoni ellen tétek elsim ításával
nem kíván foglalkozni. M iért? E gyszerűen
azért, m e rt nem ta rto tta életbevágónak és
lényegesnek
A szociális n y o m o rt nem az egyenlőtlen
vagyoneloszlás okozza. A n y o m o rn ak oka
nem az igazságtalanul felh alm o zo tt vagyon,
a M am m on, am elyből a szóciálista is im á
d an d ó b álv án y t csinál, aki őt irigységre csá
bítja. A n y o m o rn ak o k a az erkö lcstelen fo
gyasztás. A gazdag em b ern ek nem az volt
a bűne, hogy gazdag volt, h an em az, hogy
b íb o rb a és p aty o latb a ö ltö zö tt és m in d en n ap

d ú san v ig adozott; a L á z árral pedig nem tö
rő dött.
L átju k , hogy a legtöbb csalá d n ak futja
o ly a n d o lg o k ra, am ely ek a m egélhetéshez
nem o k v etlen ü l szükségesek A n y o m o r a b 
ból ered , ah o g y an a család o k és egyesek ezt
a feleslegei felh aszn álják . M ire h a sz n á ljá k ?
Ki-ki Ízlése szerin t N y alán k ság o k ra, szeszes
italo k ra, szó rak o záso k ra, b ű n ö k re, lu x u sép ít
kezésekre, d rág a b ú to ro k ra , külföldi u ta zá
sokra. jó ték o n y ság ra. E n n ek a feleslegnek a
felh aszn álási m ódja a m érték e a nem zet m ű 
veltségének és erk ö lcsi szín v o n alán ak . Ez
m u tatja a társad alo m é rté k sk á láját. Ó riási
összegek m en n ek igv k árb a. S éppen ezen
nem igen tö rik a fejüket az em berek. M en
nek a div at után. Amit m ások tesznek, azt
csin álják ők is. A gazdag nem törődik azzal,
hogv h án y em b ern ek kell im p ro d u k tív m u n 
kát végezni azért, hogy az ő o k talan , vagy
b ű n ö s szeszélyei és szenvedélyei, h ó b o rtja i
vagy hiúságai ki legyenek elégítve. A m u n k a
te rm észetét m indig a fogyasztó h atáro zza
meg. Az erk ö lcstelen fogyasztás a mu n k á t is
e rk ö lc stele n n é teszi. Ha a vagyon ab b an leli
kedvét, hogy nagy ág y u k at csin áltasso n ,
am elyekkel a levegőbe lehet lövöldözni, ak 
ko r a m u n k á s ágyukat és lövedékeket fog
készíteni, s m u n k á ján ak ered m én y e elszáll
a levegőbe. Igaz, hogy a m u n k ás m egkapja
a b ért, de m u n k a e re je felh aszn áló d o tt hiába
és id ejét elvesztegette.
A vagvoneloszláson n y arg alászó szociálp o litik á n ak eb b en ta lá lh a tó a k a rd in á lis té
vedése. A v ag y o n állap o ttal szám ol csu p án ,
am i nem lényeges, és nem foglalkozik a
m u n k a erkölcsi érték év el, am i a lényeges,
sem a fogyasztással, am i a leglényegesebb.
A k eresztyénség felad ata az lenne, hogv a
fogyasztás erk ö lc sé t n em esítse meg, á m ire
hiv atása van s ne lovagoljon a vagyoneloszláson, am ely h ez nem ért, am ely nem az ö
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dolga, s am ely olyan nehézségeket rejt m a
gában, hogy sem Marx, sem K ingsley ezek
nek a nehézségeknek végérejárni nem tud
nak.
A fösvénység, a tékozlás, a hiúság egy
felől, a m egelégedés, az egyszerűség, a nagy
lelkűség m ásfelől: ezek azok a dolgok, am e
lyekről az evangéliom ok és az epistolák be
szélnek. Persze m indez nem alkalm as a fél
revezetett töm egek politikai célokra
való
m egnyerésére. D e éppen ezért kell a keresztyénségnek vállalnia ezen népszerűtlen igaz
ságok kiderítését. M inden vagyon, am it a
fösvény eldug, am it a gőg luxusra költ, m in
den selyem és* bibor és arany, am it a hiú
magára ölt: szóval m inden erkölcstelen fo
gyasztás m egbecsteleniti a term elést, leala
csonyítja a m unkást és növeli a nyom ort. A
gazdasági és társadalm i krízisek elsődleges
felidézője nem a kapitalizm us, hanem a céda
és erkölcstelen fogyasztó.

Szegény mindenható lelkészek!
— Reflexió Kováts Dénes: „Adalék az egyházvédelmi
szabályokhoz“ cimü cikkéhez. —

Minden egyoldalúsága s ebből
tesen következő igazságtalansága
két nagy értéke van K ováts D énes
nácsos cikkének: 1. a lelkipásztori

term észe
dacára is
egyházta
gondozás

Kánoni egyházlátogatás a csanád-csongrádi
egyházmegyében.
Május első felében dr. Raffav Sándor
bányakerületi püspök kerületének legtávo
labb eső egyházait látogatta meg. Május el
sején Szegeden, M ezőhegyesen át Pitvarosra
érkezett. Saguly János esperes és Rohoska
M átyás egyházfel ügyelő Szegedig m entek a
főpásztor elé; a m ezőhegyesi állom áson a
battonyai járás főszolgabirája és Gajdács
Pál tótkom lósi lelkész, m int a főpásztor
egykori szarvasi tanára, üdvözölték. A pitvarosiak bandérium a M ezőhegyesre m ent a
püspök és kísérete elé; P itvaros határán a
nagylaki járás főszolgabirája és Pitvaros köz
ség elöljárói fogadták, m ajd a gazdagon fel
lobogózott utcákon s két diadalíven át ha
rangzúgás m ellett, az útjára virágokat szóró
iskolások és fehérruhás lányok sorfala k ö 
zött a tem plom hoz érve, annak ajtajában a
helyi lelkész üdvözölte s a fehérruhás hajadonok virágcsokorral kedveskedtek.
A díszes, gazdagon felvirágozott tem 
plom , a hétköznapi m unkaidő dacára zsúfo
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értékelése s 2. az a lutheri egyenesség, m elylyel kertelés nélkül kim ondja ami a szivén
fekszik.
A lelkipásztori gondozást o ly fontosnak
tartja, hogy aki nem akarja, vagy nem tudja
gyakorolni, azt el kívánja m ozdittatni lelkészi állásából. Jól esik látni azt, hogy vannak
a m agyar ev. egyházban már o ly egyházta
nácsosok is, akiknek gondolkozásában a lel
kész nem csak liturgizáló gép, tömegféken
tartó erő, vagy díszlet az élet nagy fordulói
hoz, hanem érzékkel bírnak e lelkész lelki
hivatása iránt is.
Csakhogy erről a cura pastoralisról né
m elyik em bernek igen furcsa fogalm ai van
nak. B eszélnek róla, m ert m a ez a divatos
gondolat, de azért m ég sem arról beszélnek,
mert am ire ők gondolnak, az nem lelkipász
tori gondozás. Cura pastorálisnak általános
ságban a m ai magyar közvélem ény a lelkész
nek a hivatalos funkciókon túlm enő tevé
kenységét nevezi. Ebbe a form ális m eghatá
rozásba azután m inden belefér: társadalm i
érintkezés a hívekkel, egyházi bálok és szinielőadások rendezése, közkulturális szolgála
tok végzése, egyházi reprezentáció a közélet
ben, egyesületek alapítása stb. stb., szóval
m inden, ami nem lelkipásztori gondozás i s ..
és belefér term észetesen az igazi lelkipász
tori gondozás is: élő, szem élyes összekötte
tésbe hozni a lelkeket az élő szem élyes is
tennel a Megváltó által.
Kováts 1)énesnek — úgy látszik — nin
csenek torz fogalm ai a lelkipásztori gondo
zásról, de nem látja m eg azt, hogy ez a
lásig m egtelt a várakozó hívekkel; a juíspök
az orgona hangjai m ellett az oltár ele lépett,
im ádkozott és m egáldotta az őt üdvözlő gyü
lekezetét. Május 2-án m eglátogatta az isk o
lákat, a bem utatott eredm ény, rend és fe
gyelem felett teljes m egelégedését nyilvá
nítva; m ajd a papiakon fogadta az üdvözlő
küldöttségeket; délután a presbiteri gyű lé
sen vizsgálta m eg az egyház belállapotát.
Május 3-án délelőtt az ünnepélyes istentisz
teleten az oltári szolgálatot Bezegh Sám uel
üspöki titkár végezte, a szentbeszédet Jaab II. 14—18. alapján az esperes, helyi lel
kész tartotta, majd az egyházi énekkar által
Kapi Gv.: »Isten a mi oltalm unk« cim ü ha
tásos choráljának precíz eléneklése után a
püspök* Máté VII. 21. alapján szólott a gyü
lekezethez, a cselekedetben gazdag etőhitre
serkentve a híveket. Istentisztelet végeztével
a gyülekezeti élet m inden m ozzanatára kiter
jedő vizitacionális közgyűlés tartatott, am e
lyen a világi hatóságot dr. W intze Sándor
járási főszolgabíró képviselte. Délben 100 te
rítékes banketten ünnepelték a pitvarosiak
nagy szeretettel és tisztelettel környezett fő
pásztorukat.
Délután m egtekintette
a
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munka a maga lényegében nevelő munka. A
neveléshez pétiig hozzátartozik a fegyelem
gyakorlása is. Aki a gyermekét meg nem rikatja, azl a gy ermeke fogja megrikatni, ez
régi paetlagógiai elv. Istennek minden mun
kája, még a világkormányzás is, tulajdonké
nen nevelői munka s ebben a munkában az
Isten is fegyelmez. Nem teljes igazság tehál
az, hogy Krisztus országa büntető szakaszok
kal nem építhető fel. Csupán ezekkel nem.
hanem ezek nélkül sem. Az Isién büntető
szakaszainak érvényesülését minden nap
érezzük bűneink miatt az életünkben. Már
j>cdig az isten nagyon szeret minket, anynyira, hogy Fiát áldozta fel értünk, ha tehát
el tudná kerülni a pálcát a mi nevelésünk
ben, bizonnyal elkerülné. Jézus nevelői,
lelkipásztori munkájában is megtaláljuk a
büntető fegyelem alkalmazását, a nyilvános
megszégyenítést. (Máté 23. 13—33. és a kor
bácsot (Lukács 19 15 —10.).
Különben érzi ezt a cikkíró is, mert ami
kor ő cikkében tulajdonképen cura pastora
lis alá veszi a lelkészeket, lehat nevelni
akarja őket, nem a krisztusi szeretetnek a
legszélsőbb határokig elmenő hirdetésével
cselekszi azt. hanem fegyelmezéssel, kemény
beszéddel, dorga tórium mai s büntelő szaka
szok Ígérgetésével. Tehát ugyanolyan mórion
akarja megvédeni az egyhazat, amilyen mó
dot kifogásol az egyházvédelmi szabályzat
ban.

3.

Az egyházvédelmi szabályzat lehál nem
egyszerű hatalmi tény, mellyel a lelkészi kai*
ki akar bújni a lel ki pásztori gondozás köte
lessége alól, hanem szerves tartozéka a lelki
pásztori gondozásnak s kezdetét akarja je
lenteni annak a korszaknak, amikor a lelkipásztori gondozás nem egyes egyének tulamniciója csupán, hanem elkötelezett munkája
az egész lelkészi gárdának.
Ennyit a cikk elméleti részéből! És most
nézzük a cikk gyakorlati oldalát, azt a vá
dat ainelv a reverzális adásnál minden fe
lelősségei levesz a re verzál isadó egyén vál
láról s azt teljes egészében a lelkész vállára
rakja. Igaz-e, hogy minden kárunkra kötött
reverzális a lelkész bűne?
Teljes tárgyilagossággal, minden sze
mélyi él nélkül szólhatok e kérdéshez, mert
oly gyülekezetben működöm, amelyben a
re verzál isstatisztika állandóan erősen ja
vunkra billen s ahol a hívek figyelme anynyira fel van hiva e veszedelemre, hogy sok
esetben minden külön figyelmeztetés nélkül
már a házassági jelentkezés alkalmával,
hozza magával az ev. fél a javunkra kötötl
egyezséget.
Tudom, hogy sok reverzálisveszteségnek
oka a lelkipásztori gondozás elhanyagolása,
de azt is tudom, hogy* tulmerészség kell an
nak ellentmondást nem tűrő szabályként
való kijelentéséhez, hogy . a hiba nem ab
ban van, aki a mi hátrányunkra reverzál ist

püspök a gyakorlatozó leventéket; majd a tácionális közgyűlés tartatott, melyen a vi
templomban tartott vallásos délutánra sereg lági hatóságot maga a vármegye főispánja,
lettek a hívek, gyönyörűséggel hallgatva a egyszersmind az esprességnek is felügyelője.
liturgikus istentisztelet keretében a sikerüli Purglv Emil. képviselte. Itt is felhangzott az
szavalatokat, az egy házi énekkar és a leány óhajtás, hogy a mái* 800-at meghaladó lélek
kar több énekszámát, de különösen
dr számú fiókegyház őnállósittassék, mély óhaj
Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkésznek ma tás azonban az állam mostani nehéz anvagi
gas szárnyalásu s erős lutheránus öntudatra helyzete miatt egyelőre még nem teljesülhet
ébresztő propaganda előadását. Este az ifjú Közgyűlés után a kaszinó emeleti termében
sági egylet műkedvelő előadást tartott a szö fogadta a püspök a tisztelgő küldöttségeket.
vetkezeti ház nagytermében Csite Károly két A kaszinó földszinti nagytermében tartolt
fel von ásós darabjának szinrehozá- ebéd után, melyen Mezőhegyes társadalma
sával.
felekezeti különbség nélkül ünnepelte fő
Május 4-én Pitvarosról a mezőhegyesi pásztorunkat, következtek a látogatások;
fiókegyház meglátogatására ment a főpász- este 7 órakor gazdag vacsora az egyházfeltor. A mezőhegyesi ménesbirlok tisztviselői ügyelőnél, Bolla Pálnál, utána szépen sike
kara Batta Sándor gazd. főtanácsos, jószág- rült vallásos est a kulturesarnokban, mely
igazgatóval, élén bandériummal és 30 szebb nek gazdag műsorából különösen kiemelke
nél szebb fogattal, köztük három négyessel dett dr. Scholtz Oszkár egyházkerületi fő
várta a püspököt és kíséretét a'mezőhegyesi jegyző és dr. Kirchknopf Gusztáv, egyházke
határnál s kisérte a református templom élé, rületi lelkész teljes szónoki készséggel elő
hol a presbitérium élén a fiókegynáz fel adott tartalmas beszédei, Horváth írén ta
ügyelője Bolla Pál főintéző fogadta. Isten nítónő és Horváth S. gazdatiszt szép szava
tisztelet után, melyen az esperes, mint a fiók lata, melyeknek szép keretet adott Pólya
egyháznak is lelkésze Jak. V. 19—20. alapján Ferenc ref s. lelkésznek előadott precíz he
prédikált, majd az énekkar lélekemelő éneke ged üjátéka. Magyar Ferenc tanító zongoraután a püspök intézett a templomot zsúfo kísérete mellett s a vegyes karnak Nagy Sán
lásig megtöltött hívekhez, a hallgatóságot dor karnagy vezetése alatt előadott több szép
magával ragadó gyönyörű beszédet — vizi- énekszáma.
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adott, hanem a reverzálist adónak a lelké
szében.« M ert a lelkipásztori gondozás sem
m indenható! Mint a nevelésnek, ennek is
m egvannak a maga korlátái nem csak a ne
velő szem élyiségében, hanem a nevelendő
egyénben is. Vagy talán a£ Isten nevelő m un
kájának hanyagságára vezethető vissza m in 
den em beri bún s lehet-e, szabad-e azt m on
dani, hogy m inden bűnnek oka az Isten?
S vájjon az egyházközségében kárunkra kö
tött egyezségeim éi is áilitja-e a cikkiró, hogy
az 'földicsért lelkészének a bűne?
Az ev. lelkipásztori gondozás pedig kü
lönösen nem volt m indenható, m ért nem
volt a kezében a fegyelm ezés argum entum
ad hom inem -je.-T éved a cikkiró, am ikor azt
gondolja, hogy a róm ai lelkészek nagyobb
lelkipásztori készsége az oka a kárunkra kö
tött egyezségnek. B izony nem sokat cura
pástorizálnak ott, hanem egyszerűen előve
szik a furkósbotot: ha nem teszed m eg, tör
vénytelennek lesz beírva a házasságod, nem
gyóntatunk, nem oldozunk fel, nem bérm á
lm ik m eg, sok szónak is egy a v é g e ... nem
kapsz bünbocsánatot s pokolba jutsz.
S
hogy a m egriadt róm ai lélek előtt m ily ne
héz egyházvédelm i szabályzat nélkül az ev.
fél helyzete, hadd m ondjam el az egyik, m ost
fo ly ó reverzális esetem et:
Egy m űvelt, gazdag úri leányt eljegyzett
egy intelligens ember. A világ nyelvén szólva
a férfi csinál partiét, am ikor m egkapja a
;___'

________________.4________- _____________

Május 5-én m ezőhegyesi négyes fogaton
ism ét Pitvarosról indulva, m eglátogatta a főásztor a nagylak-ugari iskolát és a nagylakendergyári fiókegyházat. Az ugari iskolánál
Pajtás G yula felügyelő üdvözölte, m ire a
püspök ur szép füves tisztáson a szabad ég
alatt Isten áldását kérte a hivekre, s m eg
áldotta őket. Innen a hívek által több kocsin
s lovas legények által követve, Cs.-Palota r.
kath. községen át N agyiakkendergyárba haj
tatott, ahol a gyár igazgatója B enedikt Jenő
szives beszéddel üdvözölte, m ajd egész kö
zel lévén az uj rom án határhoz, a vám őrség
parancsnoka jelentkezett; a kendergyári
énekkar pedig egy chorált énekelt. A hívek
és érdeklődők oly nagy száma érkezett, hogy
a tágas iskolaterem ben el sem fértek és so
kan kívül a n yito tt ablakoknál állva, h all
gatták az istentiszteletet s a püspöknek I.
Péter IV. 7—8. alapján a híveket az igazi
evangélium i életre s a felekezeti békés
együttélésre buzdító szép beszédét és imáját.
A gyári igazgatóság em eleti nagyterm ében
elk öltött s több. lelkes felköszöntővel fűsze
rezett fén yes ebéd és látogatások után a
püspök visszatért a pitvarosi papiakon lévő
lakására.
(Folyt, köv.)
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leányt. A leány régi szepességi fam íliából
származik, az édesanyja is oly öntudatos
evangélikus, hogy annakidején róm ai férjé
hez csak úgy volt hajlandó nőül m enni, ha
javunkra ad s adott is, reverzálist. S a férfi
m indezek dacára elő m ert állani azzal, hogy
a leánytól róm ai részre követeljen reverzá
list. Ez volt az indokolása: »Engem, ha ev.
tem plom ba m egyek esküdni, kitagad az egy
házam , nem kapok bünbocsánatot, a m eny
asszonnyal szem ben pedig, ha róm ai tem
plom ba jön esküdni, sem m iféle m egtorló in 
tézkedést sem foganatosít az ev. egyház,
azután is urvacsorázhat, kaphat f eloldozást
stb., nekem tehát a lelkem üdvéről kell le
m ondanom , ha ev. tem plom ba m egyek es
küdni, a m enyasszonynak pedig sem m iről,
ha róm ai tem plom ba jön. Mert én nem kö
vetelném m ég a reverzálist sem, ha nélküle
m egesketnének!« S nekem m egdöbbenve kel
lett látnom , hogy ezzel az indokolással szem 
ben egyházvédeím i szabályzat nélkül úgy áll
a család, m int a harm inc és feles ágyúval
szem ben a guinm ipuska.
N em m egyek bele a részletekbe, de azt
m eg kell állapítanom , hogy K ováts D énes
egyházszeretete is m eg akarja kezdeni a fe
gyelm ezést, de a lelkészeken s a lelkészek is
m eg akarják kezdeni a fegyelm ezést, de a
híveken. Rendben van! Csak kezdjük meg.
Az egyházvédelm i szabályzat m egalkotói bi
zonnyal készségesen hajtják m eg fejüket a
»lelkészi kötelességek szabályzata« előtt s a
szivük boldog öröm ével üdvözölnék azt,
m int hő vágyok valóra válását.
Én vállalom : kezdjék rajtam. K ováts
D énes vállalja-e, hogy kezdjék rajta az egy
háztanácsosok fegyelm ezését?

Turóczy Zoltán.

Gyülekezeti munkások képzése.
Az egyházi élet m egerősítésének egyik
legcélravezetőbb m ódja, am ely többet ér
m inden m ás akciónál, gyülekezeteink megelevenitése. É hez pedig m unkások kellenek.
Általános a panasz, hogy kevés az egyházi
munkás. A lelkész nem tehet m indent maga.
K ülönösen a nagy városi gyülekezetekben,
ahol egyházi m unkások tekintetében leg
többször botrányosak az állapotok.
Sok
ezernyi léleknek van egy lelkésze, s más
nincs is senki, aki a közgyűléseken kivid
valam ilyen gyülekezeti m unkával foglalkoz
nék. Ez a m unkáshiány egyházunknak nagy
betegsége.
Egyházunk állítólag az egyetem es pap
ság elvén áll Ezt az eg 3 retem es papságot a
közgyűlési »ikerelnökségben« látjuk alkal
mazásban. M áshol sehol. Ezt a tant kell elő-
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keresni a lomtárból, ahová került és a meg
illető helyre kell állítani. Laikus munkáso
kat kell nevelnünk. Csak ezáltal tudunk sok
szunnyadó gyülekezetünkbe életet verni. A
lelkészek szamát szaporítani egyelőre az
anyagiak miatt szinte lehetetlen. Önkéntes
munkásokat toborozni azonban lehetséges.
A dunántúli egyházkerület Belmissziói
munkaprogrammja beszél a »felnőttek isko
lájáról^ A gyülekezeti munkásokat kiképző
iskolát nem is szükséges iskolának nevezni.
Kezdetnek elegendő, ha a lelkész maga köré
gyűjt néhány férfiút és nőt, akikről tudja,
hogy az egyház iránt érdeklődő, buzgó lelki
emberek, s foglalkozik velők hétről-hétre.
Egyúttal foglalkozást is ád nekik hétrőlhétre. Ez a foglalkoztatás pedig abból állna,
hogy mindegyiknek kijelölne egy-egv csalá
dot, amelyikkel fenn kellene tartania az öszszeköttetést és lépésröl-lépésre elvezetni azt
a családot a templomajtóig. A Luther-Szö-vetség tagjainak ez lehetne egyik legfonto
sabb munkája. Elhívnák magúkkal azokat,
akik maguktól nem mennének el, a külön
böző gyülekezeti ünnepélyekre, előadásokra
és speciális tárgyú istentiszteletekre.
- Ez azonban a munkának csak a külső
kerete, amelynek megvan ugyan a maga je
lentős értéke, azonban mélyebb és maradan
dóbb eredményeket is elérhetünk a gyüle
kezeti -laikus-« munkások .segítségével. Ne
vezetesen be kell őket vezetni abba, hogy
mi módon lehet a lelkeket megnyerni Krisz
tusnak. Csakhamar fellángolna bennük az
apostoli tűz és Andrásnak öröme, aki Krisz
tus meghívását közvetítette testvérének Si
mon. Péternek; boldogok lennének, hogy
Áron és Húr példájára támogathatnák lel
készüknek lankadó erejét. Ezeknek a laikus
apostoloknak szelleme és példája másokat
is megragadna és követésre ösztönözné. Ha
egyszer a kovász belekerül a gyülekezet éle
tébe, a vallás komoly üggyé ís életbevágó
üggyé lesz. Ha a gyülekezeti evangelizáció
munkáját fel akarjuk karolni, ne feledkez
zünk meg laikus gyülekezeti munkások ki
képzéséről.

HÍ R E K.
Parabola. Szép tavaszi nap volt, az utca
sarkokon narancsot és virágot árultak, az
emberek barátságosan mosolyogtak és bol
dogan hunyorgattak a verőfény áldott mele
gében. Gondoltam megnézem Hcdcmptuszt, a
Bölcs férfiút. Alighogy üdvözöltem, azt indít
ványozta, hogy menjünk ki a hegyekbe. Fel
ültünk egy villamosra, magunk mögött hagy
tuk a fővárost és a hegyekben voltunk, ahol
az ember lába a föld porában jár.

5.

Hedemptusz csak itt-ott szólt néhány
szót. Úgy látszik elfoglalta az, amit az erdei
utakon járva hullott és látott.
Megkérdeztem tőle: Honnan van az.
hogy annyi jószándék meghiúsul és annyi
szép terv füstbe megy V
A Bölcs igy felelt: Mindennek oka az
emberek szivében van Amint a jószándék és
a szép tervek a szívből jönnek, a szívből jön
nek azok a gonosz erők is, amelyek őket
tönkre teszik. Figyeld meg a magad szivét.
Mikor hallasz egy eszmét, amelyet nem te
mondtál ki, amikor értesülsz egy szép terv
ről, amellyel nem te léptél a nyilvánosság
elé: mi a szivednek első érzésef Nem azt
sajnálod-e, hogy az eszme és a terv nem tő
led származik? És igy van ez a legtöbb em
berrel. És ez az érzés már kezdete az eszme
elleni harcnak, a terv letörésére indított
mozgalomnak. Mert jön a következő lépés,
amikor azzal biztatod a magad ügyefogyottságát. bog) az eszmének úgy sem akadnak
hívei, a tervnek úgy sem lesziu‘k támogatói
és munkásai. És te magad vagy az első azok
közül, akik visszahúzódnak. Mert nem tőled
indult ki a mozgalom. S ugyanezzel az ér
zéssel szivében visszahúzódik száz, meg ezer
ember, s ezek mind kívánják most már azt.
hogy senki se csatlakozzék, nehogy az ő
belső ukuratmeghiesaklá.suk dezavuáítassék.
Nyíltan megjósolják a bukást; kifogásolnak
és gáncsolnak. Lebeszélnek és kontraagitál
nak. S amikor az eszme elhal, s a terv füstbe
megy, azt mondják: Kár volt; de én már
előre láttam, hogy igy lesz; azért nem is tu
lajdonítottam neki nagyobb jelentőséget.
Az €*gyeleme« felügyelő a Thcol. Ott
honért. Báró Badvánszky Albert egyetemes
egyházi és iskolai felügyelő lapunk pünkösdi
számában megjelent kérelemre ezt irta la
punk szerkesztőségének: *Az abban foglalt
gondolatot igen örvendetesnek és életrevaló
nak Ítélem. Nem tudom, talált-e és ha igen,
milyen mértékben talált visszhangra a fel
hívás; örülnék, ha meglenne annak kívánt
és remélt eredménye.« Egyúttal az akcióhoz
200 aranykoronával járult hozzá. Egyetemes
felügyelőnknek nemes példája — adja Isten
— indítson és buzdítson sokakat követésre!
A győri egyházmegye lelkészegyesülete
idei második értekezletét f. hó 3-án tartotta
Győrben. Németh Károly az igehirdetésről
tartott felolvasást, amelyet az értekezlet az
egyházkerületi lelkészegylethez felterjeszt. A
Nagy István-féle konfirmációi káté uj ki
adása és átdolgozása tárgyában Kiss Samu
és Győrffy Béla kaptak megbízást, és mi
után a kiadás anyagi oldala a gyülekezetek
hozzájárulása révén biztosítva van, a káté
még az idén előreláthatólag meg fog jelenni.
Az egyházmegyei népiskolai bizottság ugyan
azon a napon tartotta ülését; határozatai
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közül kiem elendő egy vetítőgépnek
b e
szerzése, am ely iskolai és gyülekezeti cé
lokat szolgál. A gyám intézeti bizottság je 
lentése szerint az egyházm egye gyüleke
zetei az idén a G yám intézet céljaira körül
belül hat m illió koronát gyűjtöttek. F elm e
rült az a terv, hogy az egyházm egyei Gyám
intézet évi bevételét húsz m illió koronában
kellene kontingentálni, s m inden egyes gyü 
lekezetnek tájékoztatás végett tudom ására
adni, hogy körülbelül m ekkora összeget vár
a helyi gyám intézetektől az egyházm egyei
Gyámintézet.

Lelkészt jubileum a megszállt Gömörben. N agy ünnepe volt m ájus 29-én a fel
vidéki m agyarságnak G öm örm egye határ
széli kis m agyar falujában, Osgyánban. Ke
m ény L ajos lelkészt ünnepelték ottani m ű
ködése 40-ik, lelkészi élete 46rik évforduló
ján. A m egszállt F elvidék legtávolabbi ré
széről is jöttek tisztelői és barátai jókíván
ságaikkal. Lelkészi úrvacsora után hálaadó
istentisztelet kezdődött a virágokkal díszített
nagy tem plom ban, a Helyi dalárda
szép
éneke után a jubiláns feíem elő
hálaim át
m ondott. M indenki szem e könnybe lábadt,
m ikor szép szülőföldjéért im ádkozott. Az ün
nepi beszédet a jubiláns fia: K em ény Lajos
budapesti lelkész m ondotta a K risztus ke
resztjét viselő igazi lelkészi életről. Az .üd
vözlések közül kiem elkedett a lelkésztársak,
az Ev. Szövetség, a róni kath. plébános és
az Ev. Lap üdvözlete. 115 vendég ült az
ebédnél s örült együtt a nagy család fejének
ünneplésén. Az Ev. Szövetség az egész F el
vidéken osztatlan tiszteletnek és szeretetnek
örvendő ősz költő pap költem ényeit m ég ez
év folyam án kiadja. Mi is Isten áldását kér
jük s jókivánatainkat küldjük a jubilánsnak
és egyházközségének.

Házasság. P esth y L ili, P esth y Pál dr.
igazságügym iniszter és neje, Bélák Szeréna
leánya f. hó 3-án kötött liázasságot Bartha
M iklós dr. bankigazgatóval, Bartha Gergely
és B ikfalvy Ilona fiával. A lakodalom az
igazságügym iniszter ősi családi birtokán, a
tolnam egyei Uzdon volt.
Harmincöt milliárdos gyülekezeti építke
zés. H ogy az am erikai lutheránus gyülekeze
tek tevékenységéről képet nyújtsunk, ideje
gyezzük, hogy a 3,173 m egkeresztelt egyház
tagot szám láló hazletoni (Pennsylvania) egy
házközség április 19-én kezdett m eg
egy
építkezést, am ely félm illió dollárba, vagyis
harm incötm illiárd koronába fog kerülni.
T em plom ot és gyülekezeti házat építenek. A
tavalyi gyülekezeti szám adás szerint a ki
adás volt 16,585 dollár, ebből 5,557 dollár,
vagyis az összkiadásnak egyharm ad része,
jótékony célra m ent. Ú rvacsorával élt 1,359
egyháztag. A gyülekezet 1862-ben alakult.

1925.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
tagjainak száma 1924. végén 1227 volt. A
Társaság folyóirata, a Protestáns Szem le, a
vallás- és közoktatásügyi m inisztérium tól hat
m illió korona, a külföldi protestantizm us
Európa-segitő zürichi központjától három 
ezer svájci frank segélyt kapott. A Társaság
az ősz óta tizenhat városban tartott irodalm i
estét. Egy ilyen estének hatása alatt Szente
sen m egalakult a Társaságnak első vidéki
köre. Az évi tagdíj jelenleg tiz arany korona:
azok az egyházi é s világi tisztviselők azon
ban, akik az elnökségtől a dij m érséklésére
vonatkozólag felszólalással élnek, évi öt
aranykoronáért lehetnek a Társaság tagjai.
H alálozás. Török József volt ceglédi lel
kész, pestvárm egyei főesperes f. hó 2-án Tápiószelén elhunyt. T em etése 4-én volt a cég
jé ü l tem plom ból.

A neuendettelsaul diakonisszaintézetnek,
a nem rég m egjelent 71. Évi Jelentése sze
rint 1925. április 30-án 889 felavatott nővér
és 153 próbanővér tartozott a kötelékébe,
ezekhez járul m ég 11 nővér M itauból és 2
Strelnából. A diakonisszaintézethez kapcsolt
diakónus intézetnek (Brüderschaft) 1924. de
cem ber 31-én 29 felavatott diakónus és 3
próbadiakónus tagja volt. A diakonisszák ki
képzését illetőleg 1924-ben azt az újítást hoz
ták be, hogy a jövőben a diakonisszanöven
dékek nagy része nem a diakonisszaállom á
sokon végzett gyakorlati m unkával kezdi
m eg pályáját, hanem körülbelül három h ó 
napig tartó elm életi kiképzéssel az anyainté
zetben. A nürnbergi különböző felsőbb
leányiskolákat 1100 tanuló látogatja. Az u.
n. hülyékintézeteiben 1094 gondozott volt.
(Ev.-Luth. K irchzeitung.).
Hírek a theológiai fakultás köréből. A
m. kir E rzsébet tudom ányegyetem Sopron
ban m űködő evangélikus hittudom ányi ka
rán az 1925—26. tanévre dékánul a m ájus
25.-én tartott kari ülésén egyhangúlag újból
(harm adizben) Stráner V ilm os, prodékánul
dr. P röh le K ároly egyetem i ny. r. tanárokat
választották meg. U gyanezen alkalom m al a
kar az egyetem i szabályzat értelm ében az
egyetem 1925—26. tanévi B ector M agnificusának m egválasztása céljából maga kebelé
ből négy electort küldött ki, m ég pedig: Strá
ner N ilm os, dr. P röhle K ároly, dr. Deák Já
n os ny. r. és Kiss Jenő ny. rk. tanárokat. —
Dr. gróf K lebelsberg K unó vallás- és közok
tatásügyi m iniszternek az Erzsébet tudo
m ányegyetem tiszteletbeli bölcsészettudorává történt avatása alkalm ából, am ely P é
csett m ájus 27-én nagyszabású ünnepség ke
retében m ent végbe, az evangélikus hittudo
m ányi kart Stráner V ilm os dékán és dr.
P röh le K ároly prodékán képviselték. A ,m.
kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter ál

1925.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

f.

— Felhívás. A Luther-Társaság értelmes,
tál re mié H*e*ésre bocsátott egyenként 100000
100.000 koronás julalonuiijat a hilliidoinányi hű, megbízható evang. vallásu vándor könyv
karon Wiczián Dezső ifjúsági köri elnök és árusokat keres a dunántúli és alföldi megyékbe.
Kovács Béla ifjúsági köri szakosztályi titkár, Jelentkezések az illetékes lelkész ajánlásával, a
negyedéves hallgatók nyerték el. — Az elő készpénzbeli biztosíték értékének megjelölésé
adások május végén befejeződtek; junius ha vel, a jelentkező életviszonyaira és értelmisé
vában lesznek a félévi colloquimok, az első gére vonatkozó adatokkal és bizonyítványokkal
és második alapvizsgálatok, valamint az egy a Luther-Társaság főtitkárához (dr. Kovács Sándor egyetemi tanár) Budapestre, V., Hold-u.
házi bizottság előtt lefolyó szakvizsgálatok
Az első alapvizsgálatra 18, a második alap- 2d. sz. alá intézendók.
vizsgálatra 12, a szakvizsgálatra 10 hallgató
Templomi hangverseny. A soproni ev.
jelentkezett. — Május 24-én, Exaudi vasár
napján az ifjúság a tanári karral együtt az nőegylet pünkösd másodnapján nagyszabású
Ur asztalához járult; 30.-án pedig a hallga hangversenyt rendezett az evang. templom
tóság ünnepélyesen elbúcsúzott tanulmá ban, mely alkalommal Sopron társadalmá
nyaikat végző negyedéves hallgatóktól, mely nak szine-java élvezte végig a nagy gond
alkalommal Stráner Vilmos dékán a 121. dal összeállított és igazi művészettel elő
zsoltár alapján irásmagyarázalot tartott, adott műsort. A zeneszámok mintegy han
Sólyom Jenő a jövő évre megválasztott ifjú gulatos keretül szolgáltak ahhoz a hatalmas
sági titkár intézett a távozókhoz meleg bú beszédhez, melyet arany szájú püspökünk,
csúzó szavakat, amelyekre ezek nevében Wi- Kapi^Béia a feszült figyelemmel hallgató
közönséghez intézett. Egy gyönyörűen raj
czián Dezső válaszolt.
zolt képben állította a nagyhitü Péter apos
Szeged. Pünkösd hétfőjén ment végbe tolt az elbűvölt hallgatóság elé. Az egyszerű,
a díszes konfirmáció-ünnepély, amelyen 17 írni, olvasni nem tudó, csak sejtelmekkel
gyermek járult elsőizben az Ur asztalához. teljes halászember szédítő magasságokba
Minden gyermek a konfirmációi szén emlék emelkedik, hogy ismét mérhetetlen melysé
lapon kívül Raffay- és Gyurálz-imakönyvct, gekbe zuhanjon alá és igy lássa meg az
kapott. Az imakönyvek beszerzésére a szülők örökké való Krisztusi kegyelmei- önmagával
1,8(X).000 koronát adtak össze.
viaskodik, önmagát fegyelmezi, inig elérke
A Protestáns Szemle júniusi száma 86 zik végre a Krisztusban elmerülő boldogság
oldal terjedelemben, változatos és értékes hoz és lelke megérzi, hogy Jézusnak ha
tartalommal jelent meg. Cikkek és tanul talma és joga van felette. Ö határoz személye
mányok vannak benne Kiss Jenőtől, Mura- fölött. Ennek teljes átérzese a Iliinek,kiin
közy Gyulától, Ravasz Lászlótól. Péczely Jó dulási pontja. Ez vezet a Jézusban való fel
zseftől "egy novella, Lampérth Gézától költe tétlen bizalomhoz. És erre van szüksége az
mény. A Külföldi Szemle rovatában Jézé- élet tengerpartján nvüzsfcö tömegeknek, akik
quel párisi lelkész a francia protestantiz észre sem veszik, hogy köztük és mellettük
must ismerted. A Krónika a német elnökvá ellépked csendes léptekkel az Üdvözítő. Ne
lasztás tanulságait vonja le. A Kritikai Szem kik szól a felhívás: Kövessetek engem! —
lében könyvismertetések mellett a színhá Boldogok, kik meghallják, mert itt örök ér
zakról, a zenei életről, a kiállításokról ol tékek megmentéséről és elvesztéséről van
szó. Megmentésük könnyű, ha megértjük és
vasunk élvezetes és tanulságos.cikkeket.
átérezzük, hogy Krisztusnak joga van felet
A tényöfalui 110 lelket számláló leány tünk rendelkezni. A tanítványok eleinte Jé
gyülekezetnek szép örömünnepe volt Szent- zusnak csodatevő erejébe, külső jelenségekbe
háromság vasárnapján, f. hó 7-én. Ekkor kapaszkodnak. A lelki dolgoknak, tehát a
avatta fel Németh Károly esperes a gyűl éke hitnek is van érléki eleme, de az. igazi hit az
zet uj tornyát és harangját. Erre az alka értéki világtörvénycit felfüggeszti és ebbe
lomra a templom is alapos restauráláson van beleágyazva igaz hitünknek kincse. Pé
ment át. Az építkezésben nagy érdemei van ter kemény küzdelem árán kiszabadul az
nak Búzás Imre tanítónak. Az avatáson köz értéki hitnek bilincseiből, de sikerül-e ez ne
reműködtek Győrffy Béla felpéci lelkész és künk is? Ma is csak akkor van hit. ha van
Rácz Sándor segédlelkész.
jel és csoda, ha nincs, akkor el halványodik.
A Lelkipásztor szerkesztőségében annyi Ez a modern ember vallásosságának ismer
ban állott be változás, hogy Kemény Lajos tető vonása. A mai ember keresi a hit hasz
budapesti lelkész a folyóiratnak társszer- nosságét. Önérdekének szolgálata és Isten ki
kesztojc lett. A júniusi szám Botyánszkv Já használásának gondolata sarkalja minden
nos, Hering Jájios, Kemény Lajos, Hoff tettében. Ettől pedig a hitet meg kell sza
mann Ernő, Schöck Gyula, Geduly Henrik badítani. A hitnek lelki tartalmat ad az.
üspök és Vértesi Zoltán beszédeit, illetve hogy tudunk Jézusért magáért hízni. Akik
eszéd vázlata it hozza. Tartalmazza továbbá erre képtelenek, azoktól kérdi Jézus: <-Ki
Gyurátz Ferencnek egy imádságát is.
nek tartotok engem?» Ha nem vibrál lel-
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künk az ujjongó hitvallásban: Te vagy a
Krisztus, az élő Isten am a fla«, — akkor
nem is érezzük át sohasem azt a boldogító
igazságot, hogy csak egy viszonylat él iga
zán és ez. az Istenhez való viszonyunk. En
nek hitét kell belevinnünk az életbe, akkor
a m odern em ber talán az érdekek csatájá
ban is ráeszm él arra, hogy rajta is nyugszik
a K risztus tekintete. Állandó lelki állapotot
terem tsen bennünk az a tudat, hogy nem
csupán csak találkozunk K risztussal, hanem
benne élünk és ő él bennünk. Akkor ez a
hit kezd virágozni m int egy csodálatos ke
leti fa a szeretet jegyében, m ert a hittel
együtt jár a szeretet is. A hit útja nem egy
szerű, hanem szakadékos.
A kárhányszor
m egtorpan a lélek és m i alázuhanunk, de a
m élységekből ism ét csak a hit em elhet fel
m inket. Azért hitet, hitet e rom lott világnak!
Ezért kérjük buzgó im ában a Szentlélek üd
vözítő kegyelm ét. — A nagy szónoki m űvé
szettel felépített, rem ek beszéd hatása m eg 
látszott m inden m élységesen m eghatott ar
con. A hangversenyt A l t d ö r f e r Viktor o r 
gonajátéka vezette be. Bach S. F-dur Toccata-ját adta elő a tőle már m egszokott
m űvészi tökéletességgel. A regiszterek m es
teri beállításával csodálatos hanghatásokat
ért el. Azután ugyancsak az ő kitűnő beta
nítása és vezetése m ellett énekelte a jeles
tem plom i énekkar Fährm ann: »Ich w ill
singen von der Gnade des Herren« cim ü
nagyszerű karát, osztatlan tetszést aratva.
Majd K á r o l y i Sándorné (Thirring Matild)
m ély érzéssel, nem es felfogással és m inden
variációra készségesen hajló szép hanggal,
Altdörfer diszkrét orgonakisérete m ellett:
B eethoven vezeklő dalát, m ajd
pünkösdi
kantátáját énekelte. Az énekesnő brillírozott
és rászolgált a nagy elism erésre, am ellyel a
hálás közönség énekszám ait fogadta. Azután
ism ét Altdörfer Viktor tette felejthetetlenné
az estélyt m inden technikai nehézséget ját
szi könnyedséggel leküzdő rem ek orgonajátékával. Saint-Saens praeludium át és esdur fugáját adta elő. A m ester o ly fölén yes
biztonsággal kezelte hatalm as hangszerét, a
m ely valósággal bám ulatba ejtette és elkáp
ráztatta a hallgatóságot. A H im nusz szár
nyaló hangjaival záródott a bizonyára so
káig em lékezetes hangverseny.
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zük ezt a részt: »Az am erikai E gyesült Álla
m ok alkotm ánya m inden törvénytisztelő pol
gár részére biztosítja a teljes vallásszabad
ságot; ennek m egfelelően sem m iféle állam i
intézetben nincs m egengedve valam ely ha
tározott vallásnak, hittannak vagy hitnek ta
nítása; mi a vallásszabadság m ellett fogla
lunk állást és m eg akarjuk azt őrizni a m a
gunk és m inden törvénytisztelő polgár szá
mára; m i azt tartjuk, hogy a vallástanilás
a családnak és az egyháznak kötelessége és
dolga, nem az államé.« A B uchanan-féle ja
vaslat nagy izgalm at keltett és szenvedélyes
kitörésekre adott alkalm at. A javaslatnak ál
lítólag politikai háttere is van.
A római pápa két különleges tárgyat
ajánlott a hívők imáiba: először, im ádkoz
zanak a protestánsoknak az igaz Egyházba
való »visszatéréséért«, m ásodszor azért, hogy
Palesztinában a viszonyok úgy rendeztessenek, ahogyan azt az Egyháznak legszentebb
jogai m egkívánják.

Kérelem.
B ihary Gusztáv és F ail L eontin 1850. és
1870. között kötöttek házasságot valam elyik
ev. tem plom ban. Felkérem az összes lelké
szeket, szíveskedjenek utánanézni anya
könyveikben s m egtalálás esetén engem ér
tesíteni. F ontos és sürgős családi érdekek
fűződnek az esketési levél m egtalálásához!
Ózd, 1925. jun. 4.

Turóczy Zoltán
ev. lelkész.

A nt. lelkész urakkal tisztelettel közlöm ,
h ogy az általam kinyom atni
szándékolt
Gyurátz Ferenc agenda a csekély szám ú je
lentkezők folytán egyelőre nem fog m egje
lenni.
Kiss Tivadar.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

GYŐRI H ÍR LAP nyom da vállalat a
Győr, B a r o s s á t 36.
Telefon 239.

Biblia-olvasás az amerikai iskolákban.
Az oh io i képviselőház elfogadta az u. n.
Buchanan-féle javaslatot, am ely m inden
o h ioi iskolában kötelezővé teszi naponként
legalább tiz versből álló bibliai szakasznak
olvasását. A lutheránusok, róm ai katholikusok, zsidók és több állam i tanerő állítólag
ellen e van a javaslatnak, am ely m ost m ár az
oh ioi szenátus elé kerül. A lutheránusok ta
valyi, Pittsburgban tartott gyűlése ebben a
tárgyban határozatot hozott, am elyből idéz

■
■
■
■

Ízléses k ivitelb en
ju tányos árakért
k észít m indenféle
nyom tatván y okai

Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai mfiüstézet gyorsiajtóján Győr, Baross-ut 36. szám. — Telefon 239. — 4484.
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■ la p íto tta : DR. R lffIY SÁNDOR püspök.
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N É M E T H K Á R O L Y esperes.

H irdetési árak m egegyezés szerié t.

Csüggedsz?
A közkeletű frázisok, am ely ek a közélet
ta la já n e lb u rján o ztak , kétfélék. Az egyik sjvecies szinpoinpával g y ö n y ö rk ö d tet, a m ásik
sovány leveleit b o d ro zó tüskéivel aszályos
step p ék re em lékeztetv e lehangol. Az egyik
fajta frázis dagadozik, m in t a p u ly k a fityegője; a m ásik lóg, mi nt a zászló h etes eső 
ben A politikai élet k ü lö n ö sen gazdag frá 
zisokban, de m eg van n ak az egyházi k ö zélet
nek is a puffogó és nyögő szó lam ai. M ind
egyik fa jtá n a k m egvannak a m űkedvelői.
V an n ak szónokok, akik d ö rögnek m in t a vih a rá g y u , s m ások, akik elb o ro n g n ak , m int a
köd az őszi tájon, és sírn ak , m in t á s z é i a ké
m ényben. Es m in th a többen v o ln án ak a si
ra to k , m in t a dagályosok. I.egalább nekem
úgy tetszik. M ikor m ég N ag y m ag y aro rszág
volt a m ag y aro k h azája, m á r ak k o r h allo t
tuk a sira lm a t: kevesen vagyunk, szegények
vagyunk mi evangélik u so k ; a k o m m u n alatt
m ég jo b b a n k esereg tü n k ; C so n k am ag y aro rszágon pedig m á r m agától értetődő, hogy
kevesen vagyunk és szegények vagyunk. Mi nt
a p ero n o szp ó ra a szőlőlevelet, úgy lepi meg
a k ish itű ség az evangélikus lelkeket. A fráziszuhatag m agával cipeli a ho m o k o t, am e
lyet a lelkekben lerak , hogy b en n e cl szik
kadjon.

Í

24. szám.

Á llítólag volt egy h ires csillagász, aki
azzal b o szan to tta kiváncsi vendégeit, hogy
tintával kente be a teleszkóp üvegjeit. N e
künk is v annak ilyen b etin tázó csillag á
szaink, akik a csillagos eget cl a k arják ta 
k arni előlünk esztétikai szem pontokból sö
tét színekbe m á rto tt pcm zlik ügyes kezeiesével. E gyném ely szónokkal és Íróval egész
lelki h a d já ra to t kell végigküzdenünk, hogy
ne vesszük el h itü n k e t evangélikus h itü n k 
ben. Ezek k v antitáso k b an , algebrai kép letek 
ben, statisztikai tab ellák b an , p énztári k im u 

ta tá so k b a n do lg o zn ak és azok alap ján á llít
ják fel a h o ro szk ó p o k at, am elyek a k itö m ö tt
k ro k o d ilu so k , m isztik u s fekclem acskák, h a 
lálfejek és k iszárad t denevérek tá rsaság á b an
h a tá ro z o tta n h átb o rz o n g ató h atást keltenek
s a k rip tá k legét fuvallják.
»Mit m o n d u n k azé rt ezek re? H a az Is
ten v elünk, kicsoda ellenünk?« Pál a p o sto l
nak d ia d a lm a s h ite nem leste szorongó szív
vel a keresztv én ség érté k ein ek börzei á rfo 
lyam át. A ragyogó égből lecsap o tt rá egy
d ö b b en etes erő, am ely ö sszetö rt lelkében
m in d en régi érték et és m érték et, s felép ített
lelkében egy uj világot, am ely b en sekel és
sing, k iv o n ás és ö sszeadás, statisztik a és
sem atizm u s m eg szű n tek k o n stru k tiv ténye
zők lenni' P ál ap o sto l és az első k ereszty é
nek élő h itü k n ek k érle lh etetle n és leg y ü rh ete ticn logikájával ju to tta k el an n ak felism e
résére, hogy Jézu s K risztu s a k irály o k n ak
k irá ly a s u ra k n a k u ra, aki előtt m in d en térd
le fog b o ru ln i. N in cs a világnak az a h a ta l
m assága, am ely ik őket cl tu d ja szak ítan i e t
től a b izonyosságtól, am ely m eg ragadta őket
és am ely et m eg rag ad lak ők. Iste n re néztek s
igv m eg tu d ták , hogy ők k irály o k és papok.
Nem h ag y ták m ag u k at h ip n o tizáln i az ellen 
ség h a d e re jé t szám o n tartó ad ato k állal. »S
ha c világ m in d ö rd ö g volna!«
»Az a győzedelem , am ely legyőzte a vilá
got, a mi hitünk.« Aki kcveselli szám u n k at,
k icsin y ein g azdagságunkat, an n ak én nem
vonom kétségbe alap o s szám ításait és m é r
legelését, de kétségbe vonom a hitét. Azt a
hitet, am ely nem szám ol, azt a szeretelet. a
m ely szám ítás nélkül és k am atjö v ed elem re 
m énye nélk ü l o d a a d ja ö nm agát, s azt a h ű 
séget, am ely h ü nem azért, m e rt kifizeti m a
gát, h an em azért, m e rt h ű tle n n e k lenni ugv
érzi ro ssz ab b m in t a halál. Az anyaszentegyház je len e is bőségesen illu sztrálja, hogy
m e n n y ire n in cs igazuk azoknak a sirán k o zó
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és yiyekergő telkeknek, akik kevesellik az
evangélikusok számát és vagyonát ebben az
országban. Ezeknek a hitetlenség m ellett
m ég egy m ásik bűnük is van: a tudatlanság.
A külm isszió és a belm isszió története, a
m issziói hősök életrajzai cáfolhatatlanul b i
zonyítják, hogy ma is m indenre van ereje
annak, akit a K risztus m egerősít.
K evesen vagyunk és szegények vagyunk ?
Kérdezzétek m eg Frankét, kérdezzétek meg
M üller Györgyöt. H ányán voltak és m ennyi
pénzük volt, m ikor árvaházukat kezdték épiteni? M enjetek el Indiába, Afrikába, a Csendes-Öceán szigeteire, s kérdezzétek m eg Careytől, L ivingstonetól, P atontól: hányán v o l
tak és m ennyi pénzük volt? Mindezek az em 
berek emberi szám ítás és m egítélés szerint
bolondok voltak, m ikor elindultak em berek
és világrészek m eghódítására. D e velük volt
az Ur. Hát nehezebb a m unka, bizonytala
nabb a jövő, kilátástalanabb a h elyzet itt
hon, m int a buddhista, hindu és m oham edán
világ nagy tradíciókból táplálkozó és szer
vezett erőivel szem ben? »Aki hisz én ben
nem , az is cselekszi m ajd azokat a cselekede-

Kánoni egyháziátogatás a csanád-csongrádi
egyházmegyében.
(Befejezés.)

Május 6--7-én á cs.-alberti egyházat láto
gatta meg. Az egyház vezetősége felvirágzott
kocsikkal és bandéristákikal egészen a pit városi
papiakig jött el a főpásztor elé s kisérte Cs.Albertibe, ahol a főutcán felállított diadalívnél
a község elöljárósága, a templom ajtajában a
helyettes lelkész és virágbokrétás lányok fogad
ták. Ima és áldás után, a püspök az iskolákat
látogatta meg, azután fogadta a tisztelgő kül
döttségeket; délután a presbyteri gyűlésen tár
gyalta meg az egyház bel életére tartozó kér
déseket. A második napon tartott istentiszteleten
Bezegh S. püspöki titkár liturgizált, a helyettes
lelkész Moezkozcsák Ernő prédikált, utána a
püspök az oltár elől mondott a gyülekezethez
hiterősitő, buzdító beszédet. A vizitáeionális köz
gyűlésen dr. Páll Endre szolgabiró képviselte
a világi hatóságot.
Május 8-án pihenő napja volt a főpásztor
nak, melyen reggel átrándult Mezőhegyesre, a
ménesbirtok megtekintésére, majd délben kísé
retével együtt Mezőhegyesről vasúti sinautón
a közeli Tompapusztára Purgly Emil főispán,
egyházmegye- felügyelőhöz, ebédre; a vendégszerető főúri családban kellemesen töltvén el
az egész délutánt.

m s.

teket, am elyeket én cselekszem ; és nagyob
bakat is cselekszik azoknál; m ert én az én
Atyám hoz megyek.«

A
z„Istenvárosa“.
Am int bekanyarodik az autó P iliscsabára, két tornyot pillantunk meg. M indket
tőn kereszt. Tudjuk, egyik sem lutheránus.
Tehát csak róm ai katholikus lehet. Ú gy van.
Egyik plébánia-tem plom , a m ásik szerzete
seké. Majd m eg apácakolostor m ellett ha
ladunk el. Szinte gondolkodóba esik az em 
ber, vájjon jó h elyen jár-e, ha a diakonisszá
kat itt keresi.
Egyszer csak előbukkan egy fehér ház
a fák m ögül, am elynek hom lokzatán ez a
név diszlik: Béthel.
Jó h elyen járunk. Ez a diakonisszák és
diakónusok otthona. Itt lakik Pauer Irma
főnökasszony nagy családja.
H árom villaszerű épület. K ettő egy nagy,
szépen gondozott kert közepén. A harm adik
valam ivel távolabb. Mögötte nagy kiterjedésű
park. M inden épületnek és m inden szobának
bibliai neve van. És m indenütt bibliai m on
dások a falon.
M ilyen kedves, m eleg, m eghitt itt m in-

Május 9-én reggeli fél kilenc órakor az
ambrózfalvai egyház vezetősége, bandériuma,
virágcsokros lányai érkeztek a pitvarost papiak
elé üdvözölni a főpásztort, ki is mindjárt a mezőhegyesi cukorgyári négyesfogatba ülve, va
lóságos diadalmenetben vonult Ambrózfalvára.
A község határánál a községi elöljáróság, a
templom ajtajában a helyi lelkész és az ambrózfalvi nők csokorral fogadták. A templomban el
mondott ima és áldás után meglátogatta a
püspök az óvodát, az iskolákat, mindenütt öröm
mel látva, milyen gondos kertészek ápolják az
egyház legszebb virágait, a zsenge gyermeklelkeket. Délben a küldöttségek fogadása, majd
a papiakon elköltött ebéd után tartatott a pres
biteri gyűlés, ennek végeztével látogatásokat
tett a püspök az érdemesebb egyháztagoknál
és két betegnél. Május 10-én délelőtt az ünnepé
lyes istentiszteleten Saguly J. esperes liturgir
zált, a helyi lelkész prédikált, utána a püspök
tartott nagyhatású beszédet a hívekhez, azután
vezette a vizitáeionális közgyűlést, melyen a már
nagyon elavult orgona beszerzésére 2,000.000
koronát ajánlott fel segítségül. A népes közebéd után az iskolások és a serdültebb ifjúság
az egyik tanteremben sikerült műkedvelő elő
adást tartottak, ennek végeztével az iskola ud
varán nagyhatású hazafias beszéddel felavatta
a püspök a levente egyesület uj, díszes zászló-,
ját.
f
Ezzel be lett fejezve a Csanádi egyházak

1925.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

den. A nyájas főnökasszony minden szavá
ból, a kedves diakonisszák barátságos moso
lyából, minden szívből, minden szempárból
szeretet sugárzik felénk
A nagy fák árnyékában szorgoskodnak
a nővérek. Az egyik alatt nyári iroda. A má
sik alatt varrógép berreg. Amott konyhai
munkával foglalatoskodnak. Méhes, virágos-,
konyhakert és gyümölcsös.
Mindeniknek
megvan a maga gondozója. S hogy meglát
szik mindenen, hogy itt lélekkel dolgoznak!
A kis nyomdában sem szervezett t a nyoindász. Innen szóródik szét a Fénysugár» a
lelkekbe.

P

Mennyi ember! Ugyan miből élnek?
Megkérdem a kedves főnővért. Pénztáros is
vagyok — hangzik a válasz — de magam
sem tudnám megmondani. Sok kell Nagyon
sok. Adományokat nem kapunk. £s —mégis
van mindig, amennyi kell, pedig, sokszor
48-an ülünk az asztalnál. Csodát tesz velünk
az Ur.«
Az »Isten városa« ez. Ha belép az em
ber, érzi: ^>az Isten ö közepette van*. Az 0
igéje »forrásainak árja megörvendezteti«. Ke
resik is ezeket a forrásokat. Napjában há
romszor gyűlnek össze lakói közös áhítatra.
Jönnek azonban kívülről is a külön bib
liaórákra A helység és a környék néhány
protestánsa.
De római
is. Azok.a
vizitációja. Május
11-énkatholikusok
a reggeli vonathoz
pitvarosi papiakról egész kocsisor kisérte a
mezóhegyesi állomásra a búcsúzó főpásztort,
akit a hívek mindenütt bensőséges, lelkes öröm 
mel, ragaszkodó szeretettel fogadtak és kör
nyeztek s kinek áldást hozott látogatása eltörülhetetlen nyomokat hagyott mindazok lelkében,
akik őt látták és hallották.
A Csanádi egyházak kánoni látogatása után
május 15-én a délelőtti órákban a szolnoki vas
úti állomáson jelenik meg dr. Raffay Sándor
püspök alakja, ahol is a vármegye alispánja dr.
Alexander Imre és Erödi Harrach Tihamér or
szággyűlési képviselő, majd a pusz atenyói állo
máson Saguly János esperes és Jurenák Lajos
nagybirtokos csatlakoznak kíséretéhez. Délután
2 órára beérkezett a vonat a tisza föld vári állo
másra, hol dr. Tóth József főszolgabíró fogadta
a föpásztort a világi hatóság részéről. Lovas
bandérium, hosszú kocsisor, lelkes nagy közön
ség várta és kisérte a községbe, hol a felállí
tott diadalkapunál a községi elöljáróság, a
templom ajtajában a helyi lelkész Brózik Ká
roly üdvözölték. A püspök lélekemelő imájá
ban kérte Isten áldását a gyülekezetre, a köz
ségre és a hazára — azután megáldotta a gyü
lekezetei Ebéd után fogadta az üdvözlő Kül
döttségeket s látogatásokat tett.
Másnap m eglátogatta a püspök az egyház
nak mintaszerű szép iskoláját, melyről a szó
teljes értelmében lehet mondani, hogy az egy-
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akiket a két templom és az apácakolostor
ki nem elégít. Akik éhezik és szomjuhozzák
a tiszta ,hamisítatlan evangéliumot. Béthélben megolégittetnck.
Hogy is ne jönnének!
Rég megmondta Jézus: - Nem rejtethetik
el a hegyen épített város«.
*

Ha mindenki észreveszi, hogy kerül
hette volna el országjáró egyetemes felügyelőnk, báró Radvánszkv Albert figyelmét a
piliscsabai diakonissza-telep?! Annak figyel
mét. aki figvel minden legkisebb megmozdu
lásra a hitélet terén és ott van mindenütt,
ahol megjelenése buzdíthat, s ahol az ő
lelke örülhet
Bizonnyal örült itt is a lelke s azt a
benyomást nyerte, hogy méltán viseli ez a
hely a Béthef nevet, mert valóban: az »Isten
városa*.
Magyaróvár. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság Frigyes főherceg magyaróvári
birtokából a magyaróvári egyházközségnek
a lelkészi és tanítói javadalmazás kiegészíté
sére 13 kát. hold 1592 [j-öl földet juttatott.
háznak veteményes kertje s méltó büszkeségét
képezi az egyháznak.
Délben A. Petyus István látta vendégül a
püspököt és kíséretét. IXIután a presbyteri
gyűlés végeztével 6 órakor a templomban val
lásos estély tartatott, melynek fénypontját Törteli Lajos ceglédi lelkész, egyhizkerületi jegyző
szép hazafias beszéde képezte.
Május 17-én délelőtt a hivek által teljesen
m egtöltött templomban az oltári szolgálatot Sa
guly János esperes végezte, a helybeli lelkész
Ján. XXI. 15—17. alapján prédikált, utána
az oltár elől I. Jan. 3. 16. alapján a püspök
mondott a hívekhez velőkig ható beszédet ar
ról, hogy mivel bizonyítjuk mi, hogy Jézust
szeretjük? Istentisztelet végeztével a vizitádonális közgyűlésen m egtette a püspök u r ren
delkezéseit az istentiszteletekre, az úrvacsorára,
az egyházi közterhek viselésére vonatkozólag;
különösen figyelmébe ajánlotta a gyülekezet
nek a Luther szövetséget s a gyülekezetét to
vábbi buzgóságra intve s megáldva a közgyű
lést imádsággal zárta be. A közebéden felekezeti
különbség nélkül 250-et meghaladó számban
vett részt Tiszaföldvár közönsége, ezzel is bi
zonyítva, hogy dr. Raffay püspök látogatása
nemcsak az ev. híveknek, de a község összes
lakosságának örömünnepe. A püspök fáradságos
munkáját kisérje látogatásának eredményeiben
Istennek gazdag áldása!
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»Gyula.«
- 1907-1925. ősein k től öröklött evangélium i hitünk
nek építő, alkotó s folytonosan növekvő ere
jéről tesz tanúságot a gyulai, alig ezer evang.
lélek 18 évi kitartó küzdelm e.
H aladásában s fejlődésében gátat vetett
a világháború szenvedése,
nyom orúsága,
m ajd pedig a forradalm i idők oltárrom 
bolóinak s istentagadóinak vad kacagása.
Am ikor azonban a napnak sugara utat
tört a m agyar haza borúit egén át s újból
átölelte ezeket a m egszentelt, fájdalm asan
zokogó rögöket; s m agával hozta a titkon
im ádkozó lelkeknek az égi biztatást; e ki
csiny sereg m egértve az idők jelét, a m eg
próbáltatások alatt is m egőrzött s bizton
erősbödött hitével ism ét a tettek m ezejére
lépett.
1923. nov. 4-én Istenében bizó s a m a
gyar feltám adásért im ádkozó lelkének szent
áhítatával áldozott a gyulai első evang. o l
tár előtt. S hitének, az öröm könnyek szelíd
hullám ain úszó sajkájából, — m elyben az
U r ül, — egy örökéletre szóló biztatás szál
lott tova: »Ne félj, csak higgy!« S nem félve,
de bízva jár azóta is.
1924. évi aug. hó 12-én, az arad-békési
egyhm . közgyűlése őszinte lelkesedéssel az
anyaegyházai sorába iktatta s ezzel egy
újabb biztatás szállott a szivekbe.
S m ost pedig eljött az az idő, m időn a
lelkekben élő örök vágy e szavakat adta az
ajkakra: »Épitsük fel az Urnák hajlékát!«
S ez m ost boldog rabságban tartja a szi
veket!
E lgondolkozom a régm últ idők felett,
m időn az ősi, evangélikus hit áldozatra n yú j
totta a kérges kezeket.
Özvegy — fillérét, koldus — koldusbé
rét s az árva szeretteinek sirbantjáról, könyn yeivel öntözött, legszebb virágszálát he
lyezte el az Isten házának fundam entum ába.
S ezek a biztató, kedves em lékek m időn
elvonulnak előttem , titkon kérdezem m a
gam tól: »Minden csak a múlté?« — Elűzöm
gondolataim at, a válaszadás joga nem en
gem illet!
E llen ben kérdezve é s kérve fordulok fe
létek, apáink hitének örökösei, szent örök
ség őrizői; örökség továbbadói! — F elelje
tek, m időn a gyulai kicsiny ev. egyház —
em lékeinken keresztül — kérdez Titeket!
Feleljetek! és segítő karotokat nyújtsa ki
felénk az ősi, áldozatkész hit! Sziveteket lá
gyítsa m eg a teljesen szegény testvéreitek
kérő szava! L elketeket hassa át s tegye m a
gáévá az írás intelm e: »Egym ás terhét hor
dozzátok s ú gy töltsétek be a K risztus evan
géliumát!«
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L egyen részetekről a válaszadás az,
hogy a m egértésiek, testvéri együttérzéstek
s áldozatkész hitetek nyom án m inél előbb
felép ü lh essen az Istennek hajléka itt a reánkkényszeritett határok m entén s annak m eg
szentelt falai között bátor hitvallásként s
egyben a határokon túlra üzenetként zengje
ajkunk s hirdesse hitünk:
»Erős vár a m i Istenünk!«
K em ény G ábor
gyulai ev. lelkész.

(Adom ányok Ev. leik. H ivatal — Gyula
küldendők.)

Jegyzetek.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m i
nisztérium , m iután a negyvenegy ezredik ren
d eleti szám ot izm ai teljes rugékonyságának
m egtartásával tulhágta, jónak tartotta egy
se nem tisztára vallásügyi, se nem csupán
csak közoktatásügyi rendeletet, hanem egy
oly a n t kiadni, am elyről a nem zeti hadsereg
tábori püspöke azt a huszáros m eghatáro
zást adná, hogy se nem ló, se nem szamár,
de nem is kentaur, hanem öszvér. Ez a ren
d elet pedig az 1925. évi 41.073. számú és szól
az ö sszes állam i és községi iskolákban a
M enekültek N em zeti K önyörgő Tem plom a
javára engedélyezett gyűjtésről. E lism e
résre m éltó, hogy a rendelet egyáltalán nem
viseli m agán a felekezeti jelleget. Egyetlen
egyszer sem fordul elő benne a róm. kath.
jelző. Szép és nem es lélekre vall, hogy am i
kor pénzt kell gyűjteni, vagy jobban m ondva
pénzt kell adni, akkor m egszűnik m inden
különbség a felekezetek közt, s a lutheránus,
kálvinista, sőt zsidó pénz éppen olyan jó il
latú áldozat az Urnák, m int a róm ai katholikus. Ez az igazi nem zeti egység és ö ssze
tartás. Adakozzunk valam ennyien, m ert a
T em plom neve is elfogulatlanul és m inden
kicsinyeskedés nélkül a
N em zeti jelzőt
hordja. H ogy aztán a N em zeti T em plom
szószékéről a protestáns pap előtt és az ál
lam i anyakönyvvezető előtt kötött házassá
got m inek fogják nevezni, arra a in. kir.
vallás- és közoktatásügyi m inisztérium nem
kiváncsi, m ert hiszen őreá csak az tartozik,
hogy az összes állam i és községi iskolákba
járó tanulók »minden kényszer alkalm azása
nélkül« kim utassák áldozatkészségüket és
hazafiasságukat. Úgy látszik a m. kir. mi-
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nisztérium magától értetődőnek tartja, hogy uj ünnepeket kreálnak, talán nem szerényte
ami »nemzeti«, az egyúttal róm. katholikus len az a kérésünk, hogy kérdezzék meg azo
is. Mert azt nem tételezhetjük fel róla, hogy kat is, akik a keresztyén ünnepek körül va
megtévesztés céljából, vagy a garasért hall lamelyes tájékozással rendelkeznek, tehát az
gatja el azt, amire büszke lehetne, hogy itt egyházak képviselőit. Mert pünkösd vasár
róm. kath. ügyről van szó. Annál különö napján mi sem ülhetünk nemzeti ünnepet, az
sebb, hogy a rendeletnek 2. része bizonyos egyházi ünnepek sérelme nélkül. Hiába, van
korlátozást foglal magában. Itt ugyanis a nak emberek, akik azt gondolják, hogy ők
minisztérium csak a róm kath. és gór. szerb mindenhez értenek, s Csonkamagyarorszáróm. kath. főtiszt, egyházi főhatóságokhoz gon a legtöbb ember ebben a meggyőződés
fordul, hogy az alattuk álló intézetekre nézve ben kéjeleg, már ami öt magát illeti. Vesze
hasonlóképen intézkedjenek. A lutheránus, delmes emberek ezek, akiknél szépségver
kálvinista, unitárius, zsidó etcetera feleke seny, futball, lóverseny, pünkösd és nemzeti
zeti iskolák tanulóitól tehát a minisztérium ünnep összekeveredik keresztyén kurzussal,
nem vár pénzt Ez nem vall teljesen kifejlett turanizmussal és faj tisztasággal, hogy öngyakorlati érzékre. Az egyházi főhatóságok imádólag ölhetett kezekkel nézzék, mi mó
megkülönböztető jelzőit a szent cél érdeké don teremti meg a »magyarok istene a bol
ben szintén el kellett volna hallgatni. MásS dog és hatalmas Nagymagyarországot. Ad
kifogásunk nincs. Csak még azt akarjuk el is- 5^dig is, inig ez megtörténik, csinálunk ünne
merőleg kiemelni, hogy Templomról lévén peket. amelyeken futtatni, sportolni, szép
szó, a minisztérium most már a stilszerü- ségversenyeket rendezni meg nem szűnünk
ség kedvéért evangéliomi elvet követ: »Aki Pünkösd, hősök emlékünnepe és szépségver
nek van, annak adatik.«
V seny: igy fest a magyar káosz, amelyben el
lehet pusztulni. És még egyel: honnan van
*
az,
hogy a roshasonó, vagy a jómkippur
Nem tudom, a Színházi Elet cimü heti
vagy
más zsidó ünnep napján nem jut
lap megtartotta-e pünkösd vasárnapján a
Szent Margitszigeten azt a szépségversenyt, eszébe senkinek, hogy táncos divatrevüt,
vagy szépségversenyt rendezzen? Valószínű
amely ellen az egyetemi és főiskolai hallga
tók szövetsége tiltakozott. Annyi bizonyos, leg onnan, mert a divatcégek és a szerkesz
hogy a Vigadóban valamelyik karácsony tőségek jól tudják, hogy ünnepinket csak a
napján délelőtt tartottak már tánccal egybe gójok fertőzik meg. Izráelnek vau gerince.
kötött divatrevüt. Ilyen tervek és események
nyomán felébred az emberben a kérdés,
hogy tulajdonképen hogyan is állunk mi ke
resztyének ünnepeinkkel. Annál is inkább
gomolyog bennünk a káosz érzése, mert pél
dául ez a pünkösd vasárnap nemcsak szép
ségversennyel, hanem — véletlenül — állami
ünneppel is egybeesett. Május hó utolsó va
sárnapja ugyanis egyik törvénycikk szerint
»hősök emlékünnepe« néven nemzeti ünnep,
amikor a templomokban ünnepi istentiszte
letet kell tartani. A törvényhozóknak nem
okvetlenül kell tudni azt, hogy evangélikus
egyházunknak egyik legnagyobb ünnepe
pünkösd, s azt sem, hogy például az utóbbi
években május utolsó vasárnapja négyszer
volt egyúttal pünkösd vasárnapja is (1915.,
1917., 1920., 1925.), s valószínű, hogy ezután
is — feltéve, hogy a keresztyén kalendáriu
mot megfelelően nem módosítják —ugyanez
az eset többször előfordul; azonban mikor

Rendeletek.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszternek folyó évi május hó 14-én kelt
1467/1925. ein sz. rendeleté az uj népiskolai
tanterv életbeléptetése tárgyában megjelent.
E rendelet szerint az Országos Közoktatási
Tanács által elkészített uj népiskolai tan terv
1925. évi szeptember havától az elemi nép
iskolának mind a két osztályában életbelép.
A tanítótestületek felhivatnak, hogy a havi
értekezleteken foglalkozzanak a végrehajtás
körül szerzett tapasztalatokkal. Az uj tanterv az óraszámot 102-ről 152-re szállítja le.
A beszéd- és értelemgyakorlatok a III. es ÍV.
osztályban is folytatandók. Az osztatlan nép
iskola részére külön tanterv készült. Az uj
tanterv alapján a tanítók részletes anyagfel
osztást készítenek, s a jóváhagyott anyagfel
osztáson változtatás csak a felsőbb hatóság
jóváhagyásával eszközölhető. A részletes
anyagfelosztás alapján részletes tanmenet is
készítendő.
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A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m i
niszternek f. évi m árcius hó 17-éu kelt
24.083/925. sz. rendelete a háború előtt ki-

bocsájtott magyar államadóssági címletek le
tétbe helyezése tárgyában elrendeli, hogy 1.
a 4o/o-al kam atozó aranyjáradékkölcsönköt
vények; 2. a 4o/o-al kam atozó járadékkölcsön; 3. az 1913. évi 4 1 / 2 %-al kam atozó járadékkölcsönkötvények; 4. az 1914. évi 4 1 /2 %-al
kam atozó törlesztéses járadékkölcsönkötvények; 5. a 4o/o-al kam atozó m agyarországi
földtehernientesitési kölcsónkötvények; 6. az
1902. évi IV. t.-c. 7. §-a alapján m agyaror
szági városoknak és községeknek
kiadott
4 1 / 2 %-kal kam atozó kölcsónkötvények; 7. a
3 1 / 2 %-kal kam atozó m agyar járadékkölcsönkötvények; 8. az 1910. évi 4o/o-al kam atozó
m agyar járadékkölcsönkötvények a m. kir.
adóhivatalok vagy a m. kir. postahivatalok
utján, Budapesten pedig közvetlenül a m.
kir. központi állam pénztárba szem élyes fele
lősség terhe alatt feltétlenül szállíttassanak
be. Azon állam adóssági cím letekről, am elyek
a trianoni békeszerződés alapján, esetleg 1.
teljes egészükben valam ely utódállam nak
kiadandók, 2. M agyarország és
valam ely
utódállam között m egosztandók, 3. Magyarország és több utódállam között feloszth a
tók volnának, em e három különböző csoort szerint kim utatás készítendő és a m
ir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium 
nak e rendelet számára való hivatkozással
beküldendő.

E

HÍ REK.
Tanári gyűlés.
A budapesti, aszódi ev. főgimn. és az aszódi
kér. leánynevelő intézet tanári kara f. hó 3-án
rendkívüli magas színvonalú gyűlést tartott Gö
döllőn. Hittrich Ödön főigazgató elnöklete mel
lett tárgyalták le a napirenden levő kérdése
ket, melyek közül kiemelkedett dr. Mohr tanár
értékes fölolvasása. A gyűlésen dr. Raffay Sán
dor püspök is részt vett, akinek tanulságos fölszólalását feszült figyelemmel hallgatta meg az
egybegyült tanárság. A gyűlés végeztével a
gödöllői fiókegyház vendégül látta a tanárokat
a Korona uradalom mesésen gondozott tölgye
gyesében. Délután fél 5 órakor vette kezdetét
az ünnepélyes,vallásos estély. A gödöllői köz
ségháza nagyterme zsúfolásig megtelt igazán
válogatott közönséggel. A vallásos ünnepély az
aszódi ev. leánynevelő intézet növendékeinek
énekével vette kezdetét. Festői képet nyújtott
a 70 kis leánynak felvonulása és preciz éneke.
»Erő® vár« elhangzása után Ham rák Béla aszódi
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főgimn. vallástanár és a gödöllői fiókegyház
gondozója a nemzeti »Hiszekegyéről oly mag
vas, költői hasonlatokban gazdag beszédet mon
dott, mely a közönséget a szó igazi értelmében
magával ragadta. Chugyik Pál, aszódi lelkész és
három társának művészi éneke után dr. Raffay
Sándor püspök lépett az előadói asztalhoz. Meg
szólalt és mindnyájan úgy éreztük, mintha az
az égi szellő zúgott volna el felettünk. Pál hi
tével, Péter határozottságával s János szeretetével szólott a gyermekéveit élő fiókegyház
buzgó, lelkes kicsiny nyájához. Felragyogtak a
szemek, az arcokon megjelent a megszentelt
boldogság pírja s minden tekintet oda: tapadt
a fópásztor ékesen szóló ajkához. Különösen
mély hatást gyakorolt beszédének az a része,
melyben az evangélikusok kicsiny seregét a ha
talmasabb két egyház támogató, jóindulatú szeretetébe ajánlotta. Dr. Raffay Sándor és Hamrák Béla beszédeinek hatása leírhatatlan. Gyü
mölcse: a gödöllői evangélikusok nemsokára
saját imaházukban fogják dicsérni az Urat. Haj
lamász Magda szép szavalata és az aszódi leánynevelő intézet növendékeinek énekével az ün
nepély véget ért. Hálás köszönet illeti Czitó
Győző korona uradalmi főigazgató, ev. gyám
int. elnök és Hetzel Henrik állatorvosi főiskola
tanárát, akik szeretetteljes előzékenységükkel
sokat fáradtak az ünnepély sikere érdekében,
nemkülönben Vitéz Endre László főszolgabí
rót, Téchy Gyula kúriai bírót és az uradalom
nagyszámú főtisztviselőjét, akik megjelenésük
kel bizalmat öntöttek a maroknyi hívők leikébe,
hogy igyekezetüket a jövőben is készséggel tá
mogatni fogják.
_____

Olvasóinkhoz. Lapunk jelen szám ához
olvasóin k részére postai utalványt m ellék e
lünk azon kéréssel, szíveskedjenek úgy a
hátralékos előfizetési dijakat, m int a követ
kező negyedévi, esetleg félévi előfizetési di
jakat m inél előbb beküldeni. Lapunk április
1-től fogva pontosan jelenik meg, mi is a
pontos előfizetést kérjük.
A z e g y e te m e s fe lü g y e lő lá to g a tá s a i. B r.
Radvánszky Albert egyetem es egyházi és is
kolai felügyelő ur Öméltósága m ájus 28-án
dr. M ágócsy-Dietz Sándor egyet, tanügyi bi
zottsági elnök ur kíséretében m eglátogatta
a budapesti Deák-téri elem i és polgári isk o
lát. Gärtner Rezső budai evang. tanítónak
negyvenéves szolgálati jubileum a alkalm á
ból elism erését és köszönetét fejezte ki Írás
ban.
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í^elkész-értekezlet. A veszprémi evangé
likus egyházmegye lolkészi kara f. hó 3-án
tartotta szokásos nyári értekezletét Pápán.
Előzőleg Novák Rezső ajkai lelkész lelkész
társainak kiszolgáltatta az úrvacsorát, azután
Takács Elek esperes elnöklete alatt kezdetét
vette az értekezlet, melynek fontosabb hatá
rozatai a következők voltak: Az egyházkerü
let lelkészi kara'tegyen nagyobb alapítványt
a kőszegi leányjievelő-intézetnél az intézet
megalkotója: bold. Gvurátz Ferenc püspök
nevére és emlékére, s neveztessék el az in
tézet a nagy püspök nevéről. — Indíttassák
mozgalom, hogy a polgári házassági törvé
nyek, amelyek a revcrzális-adások lehetősé
gével állandó felekezeti súrlódásokra adnak
alkalmat, helyeztessenek hatályon kívül s
állittassék vissza teljes egészében az 18f>8:
Lili. törvénycikk — A Bélák Lajos halálá
val megüresedett egyházm. felügyelői állás
betöltésénél a lelkész kar egyhangúlag Mi
hály Sándor egyházm. főjegyző mellett fog
lalt állást.
A theol. fakultásról. Az 1924—25. tanév
II. felében az egyetem részéről teljes tandijelengedésben 3, féltandijmentességben 0, köztisztviselői tandíjkedvezményben 17 hallgató
részesült. Ezenkívül az egyetemes egyház ré
széről kiutalt 20 millió tandijsegélyböl 35
hallgató kapott segélyt. Általában véve a
tanári kar, valamint a Theol. Otthon veze
tősége ezenkívül minden lehetői elkövetett
és a jövőben is el fog követni az iránt, hogy
szegénysorsu és erre érdemes hallgatók meg
élhetését megkönnyítse. A lelkészi pályára
készülő ifjak már most bizalommal fordul
hatnak a szükséges tájékoztatás céljából a
theol. fakultás dékáni hivatalához.
A Magvar Protestáns Nők Országos Szö
vetsége az ősszel rendezi II. országos jellegű
kézimunka kiállítását. Felhívja az érdeklő
dők figyelmét, akik kiállítandó munkájuk
kal részt óhajtanak venni, szíveskedjenek c
célból hivatalos helyiségünkben, akár levélileg, akár személyesen mielőbb jelentkezni.
Budapest, Üllői-ut 24. Kiállításunk ezúttal
is felöleli a szépmüvészet, iparművészet, a
házi és népipar összes ágait. Épen ezért bár
melyik munkakörből szívesen fogadjuk a
jelentkezőket.
A kecskeméti munkás dalárda első nyil
vános szereplése. Pünkösdi ünnepek alkal
mával az ev. templomban isteni tisztelet ke
retében, az alig 5 —6 héttel ezelőtt megala
kult munkásdalárda, melynek tagjai melles
leg mondva csaknem mindannyian rom. k
és ref. vallásfelekezethez tartozók, Szarka

7.

Jenő ev. kántor-karnagy vezetése alatt, meg
alakulása óta első nyilvános felléptével sze
repelt. Dicséret illeti a derék és lelkes mun
kásdalosokat, akik nehéz fárasztó napi 10—12
órai munka után, a pihenés idejét megrövi
dítve a dalban, az énekben keresnek felüditő,
léleknemesitő szórakozást. De elismerést ér
demel Szarka Jenő buzgó fáradozása is, aki
sokoldalú és nagy elfoglaltsága mellett a
dalárda vezetése és tanítása érdekében szép
munkát fejt ki! igazán fenséges érzés szállta
meg a templomban összegyűlt áhítattal eltelt
lelkek szivét — amikor felhangzott a »Jövel
Szentlélek cimü ének azoknak a munkások
nak az ajkáról, akik között többen alig egy
két elemi osztályt végeztek csak és nehéz
napi munkájuk mellett a kultúrának is akar
nak áldozni, hogy minél hasznosabb és ér
tékesebb tagjai legyenek a magyar társada
lomnak! Ilyen kulturális és hazafias törek
vésű munkásokra van szüksége letiport or
szágunknak. mert ha ilyen munkásaink van
nak és lesznek, az integer Magyarország ha
marosan feltámad!
Délamcrika. Az evangélium ügye roha
mosan erősödik Délamerikában. Az elmúlt
nyolc év alatt 856 evangélikus gyülekezetből
1.283 lett; a gyülekezeti tagok száma volt
93.000, jelenleg 122.000 A vasárnapi iskolai
tanulók és tanítók száma 50.000-ről 108.000-rc
növekedett. Északamerikából ötszázhuszonkilenc lelkész, tanító és orvos lépett a dél
amerikai protestáns egyházak szolgálatába,
s a laikus munkások, tanítók és óvónők
száma jelenleg 2.001. Állandó igehirdelő és
iskola-állomás volt 267, van 365; szórványállomás, ahol az igehirdetést máshol levő
központból intézik, volt 895, van 1.191. Azon
ban az eddigi missziói munka Délamcrikának még csak a szegélyét érintette. A kon
tinens belső része, körülbelül hatmillió
négyszög mérföld, még érintetlen. Ez a te
rület több mint kétszer akkora, mint Afrika
belseje, ahova a mull században Európa és
Amerika csak úgy öntötte a misszionáriuso
kat. A kimondottan római katholikus jel
legű délamerikai állapotokra jellemző, hogy
a missziói kongresszus kiküldött előmunkásai szerint elsősorban azokkal a csoportok
kal kell foglalkozni, amelyek minden vallá
sos befolyáson kivitt állnak. Ide tartoznak
az öt-hat milliót számláló intelligencia, az
egyetemi hallgatók, az európai és ázsiai be
vándorlók s a munkásszervezetek tagjai. A
kongresszus főfeladatát a missziói munka
nevelésügyi részében és evangéliomi iroda
lom megteremtésében látja. A lakosság 65
százaléka nem tud imi-olvasni.

s.

m s.
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A u s z tria . Az ausztriai evangélikus egy
ház f. évi április 19—23. tartotta gyűlését.
Ennek főfeladata az volt, hogy előkészítse az
alkotm ányozó zsinatot, am elynek tagjai közt
lesz 27 lelkész, 2 theol. tanár, 14 tanitó és
középiskolai tanár, 27 presbiter, a belm iszsziónak 3 képviselője, 1 nő és a bécsi gyü
lekezetnek 10 kiküldötte. Az alkotm ányter
vezet irányelveiként elfogadták-a következő
ket: a) T örvényes alap a protestáns pátens;
b) nők szavazati joga; c) az egyetem es gyű
lés által választandó egyházi főhatóság, a
m elyn ek élén püspök áll. F oglalk ozott m ég
a gyűlés házasságjogi kérdésekkel, a pony
vairodalom és az alkohol elleni küzdelem 
m el. E gyhangúlag határozattá lett az ausz
triai evangélikus egyháznak a nagy ném et
E gyházszövetséghez való csatlakozása. Sok
gondot okoz az ausztriai evangélikusoknak
a felekezeti iskolák ügye. Az állam szeretné
az evangélikus iskolákat állam osítani, s úgy
látszik a tanítóság körében a terv nem talál
nagy ellenzésre. A csábítás elég' erős; a ta
nitó jobb fizetésben részesül, a gyülekezet
terhei csökkennek. A tulajdonképeni Ausz
triában az 1869-ben kibocsátott népiskolai
törvény 71 népiskolát talált, m a van m ind
össze 25 evang népiskola. A tőlünk elszakí
tott területen (»Burgenland«) m egvan m ég
a 70 népiskola és egy főgim názium (F első 
lövő). Az osztrák klerikálisok és szociálde
m okraták m ost ezek után vetik ki h álóju 
kat. Ha ottani gyülekezeteink nem szegülnek
m ég áldozatok árán is ellen e az állam osítás
nak, az elcsatolásból Róm ának lesz legna
gyobb haszna s a »völkisch gesinnt« elem ek
sírva gondolhatnak vissza a m agyar világra.
• A d o m á n y a b u d a p e s ti p r o te s tá n s d i á k 
m e n z a ja v á r a . Győr és G yőrvidéki P rotes
táns N ők Szövetsége s budapesti protestáns
diákm enza javára 2,000.000 koronát adom á
nyozott. E zen összeg azon előadásnak és
szeretetvendégségnek a tiszta jövedelm e, a
m elyet a protestáns nők győri szövetsége
április hó 6-án és m ájus hó 21-én rendezett.
Az április hó 6-án rendezett előadásnak s
gazdag m űsorából különösen kiem eljük dr.
K őrös Endre pápai leány nevelő intézet igaz
gatójának előadását, ki Jókairól, annak n em 
zeti jelentőségéről tartott m agas szárnyalásu
előadást. A m ájus hó 21-én áldozócsütörtö
kön rendezett szeretetvendégség m űsora is
igen gazdag és élvezetes volt, ez alkalom m al
dr. Szűcs Ernő budapesti főreáliskolai tanár
gyönyörködtette m ély gondolatokban gazNyomatott a Győri Hírlap nyomdai mfiintézet gyorssají

dag, m indvégig kellem es, leb ilincselő elő
adásával a nagyszám ban m egjelent közönsé
get. Bárha sok egyesü let példát venne a győri
protestánsnők nem es áldozatkészségéről s
adom ányával sietne a szegénysorsu
egye
tem i és főiskolai protestáns hallgatók segé
lyezésére fentartott diákm enza támogatá
sára!

Dr. V ic to r J á n o s : C s e n d e s v iz e k m e lle it.
N aponkénti elm élkedések bibliaolvasó em 
berek számára. E lső kötet. Budapest, 1925.
Victor János n eve biztosítéka
leh et a
könyvecske értékének m indazok előtt, akik
írásait ism erik. A közrebocsátott elm élke
dések m ár m egjelentek a »Csendes Percek«
cim ü havi füzetekben »A Fecske« szerkesz
tőségének kiadásában. Azok közül válogatta
ki a jelen első kötetben foglalt 28 heti anya
got m indennapra nyújtva egy oldalnyi el
m élkedést. A »Csendes Percek«-ből e sorok
írója annak idején sok áldásban részesült.
Aki a Biblia olvasását ennek a kötetnek ve
zetése és tanítása szerint végzi, az a B ibliá
ban uj szépségeket és az isteni kegyelem nek
gazdag tárházát fogja találni. K özelebb jut
Isten Igéjéhez és nagy lelki öröm ökben ré
szesül. A főtextusok 17 héten ótestám entom iak, 11 héten ujtestam entom iak, azonban
m ind en hét textusai között vannak ujtesta
m entom iak is. A textusok az I. B. R. A.
(N em zetközi B ibliaolvasó Szövetség) vezér
fonala n yom án vannak összeállítva. A hasz
nálhatóságot növelné, ha a szentirásbeli h e
lyek sorozatos kim utatásban is ö ssze len né
nek foglalva. Mert van rá eset, hogy az em 
ber egy b izonyos szentirásbeli helyről szóló
elm élkedést keres. Ajánljuk a könyvecske
beszerzését bibliaolvasó körök számára is,
m ert annak alapján dolgozhatnak, s m inden
egyes tagnak kezébe lehet adni a vezérfona
lat.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

É rte s íté s . A győri ev. egyházközség Szeretetházában a l e á n y i n t e r n á t u s t szep
tem ber l-éri ism ét m egnyitja. Felvesznek az
áll. polgári leányiskolába, tanitónőképzőintézetbe, leánygim názium ba s felső
kereske
delm i iskolába járó tanulókat teljes ellátásra
havi 1 m illió koronáért. A jánlatos
m inél,
előbb, de legkésőbb aug. 1-ig jelentkezni.
Bővebb felvilágosítást ad a Szeretetház igaz
gatóságié__________________
ín Győr, Baroaa-i’t 16. szán:. — Telefon 23’. — 4-^84.

SVAN9£UKUS

3ft. árfolyam.

1925. {unias 28.

25. szám.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA
Sztrfceszttséo: LÉBtIY (Mosod m.)

Alapította : OR. RIFFIY SÉMOOR püspök.

ElAtliotésI ár negyedévenként 20 ezer IL

Kiadóhivatal: GYŐR, ov. konvent-épülol.
liad ja: A LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik hetenként egyszer. vasárnap.

SiwkiuUtirl liUK«:

Eaves szám ára 3 ezer K.

N É M E T H K Á R O L Y «tperes.

Hirdetési árak Belegyezés szerint.

Egy, közönséges, keresztyén Anyaszentegyház.
A Lutheránus Egyház sohasem lépett lel azzal az igénnyel, hogy az üdvösségnek
egyedüli bárkája. Inkább az a hite, hogy az igazán hiviknek Egy Szent Egyháza, s a n d a
e c c le sia , mindegyik egyházi szervezetben megtalálhaté, amennyiben részük van az
isteni igazságban, úgyhogy Istennek gyermekei mindegyikben születhetnek. Fellép azon
ban a Lutheránus Egyház azzal az Igénnyel, hogy A az igazi láthatá Egyház, az Apos
toli Egyház, mert a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását, illetve az apostoloknak tanítását,
amint az az Uj Testámentomhan foglaltatik, tisztán és igazán tanítja. A Lutheranizmus
nem uj vallás. Nem emberek által kigondolt filozéflai rendszer. Nem szekta. A luthe
ránus tanítás csupán visszatérés az apostolok tanításához, csupán újra feltárása
azoknak az igazságoknak, amelyeket eredettleg a mi Urunk és az ö apostolai hirdet
tek, de amelyet el Tollak temetve emberi gondof t e t hamujába. Jézusnak és az apos
toloknak tanítása egyetemes (ekonomikns, kathollkus). Az U| Testámentom a keresz
tyéneknek ekonomikus könyve. Mi, Lutheránusok hisszük, hogy a mi tanításunk meg
egyezik az Uj Testámentom tanításával, megegyezik Krisztusnak és az apostoloknak
tanításával, ami a bűnt és kegyelmet ami Krisztusnak személyét ami a kiengesztelést,
ami az Evangéliumot ami a megigaznlást ami a keresztséget és ami az Úrvacsorát illeti.
(Stub H. G. az eisenachi konferencián; 1928.)

E
gyházm
entés.

Dánia, nem utolsó helyen mi magunk is so
kat beszélhetnénk erről.

Talán szokatlan is, különös is az a ciin,
amit jelen sorok élére irtain. De ha evvel
a kifejezéssel igy egyházi életünkben s a köz
életben nem gyakran találkozunk is, az egy
házmentés gondolata benne van a levegőben.
Nem titok, hogy az újabb idő mozgéko
nyabb felekezetei, szektái Amerikában fel
készülve, harci riadót fújnak világszerte a
régi egyházak várfalai alatt. Hirdetik, egy
házaikon keresztül mentetik meg a világ. Ál
lítólag a methodizmusznak az Isten nélküli
Oroszországban' is szabad útja van.
Az se titok, hogy a katholicizmusz ama
zoknál még nagyobb erővel fújja a harci
riadót a várfalakon — belül. Anglia, Német
ország, Svédország, Norvégia, Hollandia,

A történelmi protestáns egyházak meg
mintha őrlődnének, morzsolódnának egyrészt a
elkívánok, másrészt a visszakövetelők (kathol
cizmus) között. Jósolgatásokban sincsen hiány
egyik oldalon sem.
Engem nem sokat érdekel se az elkívánó*
(szekták), se a visszakövetelők (kath.) jóslata,
az az ó egyéni dolguk, joguk. De annál na
gyobb érdekkel hallgatom, olvasom a saját pro
testáns egyházunk keretein belül idevonatkozó
nézeteket. E vélemények nem egyike megdöb
bentő. Nem régen egyházunk egyik oszlopos
vezérféríia ajkáról hallhatunk Cassandra szava
kat. A jóslók, a nyilatkozók számodra, csalha
tatlan statisztikai adatokra épilik fel vélemé
nyüket. Ha összevetjük a falainkon belül s az
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azokon kívül állók véleményét: csüggedését, re
ményét, akkor szinte teljes csüggedéssel azt kell
mondanunk, akkor úgyis hiában, a »végzet« el
len nem lehet embereknek tusakodniok.
A belülről, kividről elég gyakran felsorakoz
tatott adatok, m egállá pi'tások hatottak is, hat
nak is tagadhatatlanul.
A falakon belül az őrhelyeken állóik soraiban
ha zavart nem is, de kapkodást minden pilla
natban tapasztalhatunk. Menteni az egyházat,
aminek az emberiség érdekében, a haza érde
kében való szolgálatai vitán felül állanak, s ame
lyek munkáját az emberiség, haza tovább nem
nélkülözheti nagy kárvallás nélkül, ez a jel
szó! Szinte minden kerületnek, minden esperességnek megvan a maga külön gondolata.
Először feltétlenül és egyedül az 1848. évi
XX. t.-c. végrehajtása jelentette volna az egyet
len, biztos csodaszert. Ebből orvosságos kanál
lal se jutott nekünk. Azután a külföld mentő
akciója akart talpra állítani mindet. Azóta Ame
rika keze megrövidült. A belmissziói munkaágak kötelezővé tétele mind sorra jöttek. Leg
utóbb az egyházi fegyelem került a homlok
térbe. Ennél a kérdésnél már a szenvedélyek
is előkerültek, Tiszántúl, Dunántúl állították fel
fel a horoszkópokat. Egyik helyen egyházfegye
lem nélkül, másik helyen drákói fegyelemmel
akartak segíteni. Volt aki az intenzív egyházi

A római katholicizmus Európában és máshol.
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élet következményeként várta a szigorú fegyel
met, volt, aki a szigorú fegyelem nyomán várta
a virágzó életet!
A vita eldöntetlen, a vita folyik. Nagy te
kintélyek vetették latba tekintélyűiket pro, vagy
contra, — eredmény nélkül. Ilyen tekintély hiá
nyában én legkevésbbé se akarom a vitát el
dönteni. Azonban ebben a hangzavarban né
hány tényre akarok rámutatni, mint útjelzőre.
Nem multa idejét a bölcs Giamáliel szava:
ha Istentől van e tanács, ti semmivé nem tehetitek; ha embertől van, magától összeomol.
Ez igaz az ellenfélre is, magunkra is. Amivel
korántsem akarom azt mondani, hogy fatalista
közönnyel tegyük ölbe kezünket. Sőt!
Azonban tisztában kell lennünk avval, hogy
az egyházat intézményekkel megmenteni, vagy
éppen talpra állítani nem lehet. Az egyház anynyit ér, amennyit az egyház hívei számára, a
gondjaira bizolt lelkek megmentésére, megtar
tására ér. Gondoljunk a középkorra. Volt a
katholikus egyháznak a reformáció idejében is
vasfegyelme, sok életmentő intézménye is. Had
seregek, fejedelmi vagyonok, fejedelmek, fé
nyes tehetségek vonultak fel az egyház védel
mére — eredmény nélkül. Ám minden hiában
volt, az üdvösséget sóvárgó lélek nem találta
meg az egyházban azt, amit keresett.
A katholikus egyház akkor tudta teljes pusz-

hez a kijelentésekhez felesleges lenne, még kü
lön magyarázatokat írni.
A római pápa rendeletére a római kathoEhelyett hadd álljon itt egy előkelő, római
likus egyház tagjai a mostani Szentévben azért katholikus vallásu mexikóinak, dr. Gamiónalk,
imádkoznak, hogy mi visszatérjünk az »egyedül cikkéből néhány sor. Dr. Gamió a mexikói
üdvözítő« egyházba. Ezzel kapcsolatban nem földművelésügyi minisztérium embertani osztá
hiányoznak a nagyhangú kijelentések sem. A lyának igazgatója. Mexikó pedig ' 9 9 % - b a n ró
Vatikán sajtóorganuma, az Osservatore Romano mai katholikus ország. Ott a római katholiciz
igy ir: »Nincsen már messze az a nap, ami mus négyszázéves korlátlan uralma alatt kifejt
kor a német protestantizmus jobb belátásának hette minden kulturális erejét, nem úgy, mint
engedve, megint visszatér a katholikus egy Svédországban, vagy Dániában, Németország
házba, mint amely egyetlen megbízható vezető ban vagy Angliában,, ahol a kulturaellenes re
korunk zűrzavarában«. Halberstadtban egy je formáció meggátolta e nemű ténykedését. Ho
zsuita azt prédikálta, hogy a szász tartomány gyan állunk tehát Mexikóval? Milyenek azok
tiz év múlva megint katholikus lesz. Maiworm az igazán képzett és művelt emberek, akiket a
plébános igy ir: »Csak az offenziva hozza meg róm. kath. egyház azon az ereknekségektől meg
a győzelmet. Fel az ofíenzivára a protestantiz nem fertőzött talajon produkált, miután a régi
mus és a pogányság eilen«. Mäder R. pedig pogány kultúrát megölte? Mit mond Gamió?
igy: »A harcoló egyház taktikája: egyik kéz
A mexikói róm. kath. Gamió ezeket Írja:
Nem fogadhatjuk el azt az állítást, h o g y a
ben a rózsafüzér, a másikban a kard«. A cardiffi római katholikus székesegyházban James mexikóiak kilencvenkilenc százaléka kaího'ikus.
Ede azt prédikálta: »Ahol a katholikus vallást Sok indián törzs manapság is ragaszkodik azok
egyetemlegesen tanítják és gyakorolják, ott a hoz a vallásos hiedelmekhez, amelyeket a spa
nevelés nem hiányozhatik. A katholikus vallás nyol hódítás előtt vallottak; ezeket) tehát helye
nélkül valósággal lehetetlenség, hogy valaki sebben fetisimádóknak, vagy a sámánizmus hí
igazán képzett és művelt ember lehessen«. Ezek- s veinek lehetne nevezni, vagy bármi: másnak, csak
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tulását megakadályozni, mikor uj emberekből,
uj hadseregeket, uj egyéniségeket tudott ne
velni s munkamezején munkába állítani. A re
formáció is, belső igazsága mellett, azért tu
dott diadalmenetben a világon végig járni, mert
nagy krisztusi lelkeket, egyéniségeket állított
munkája élére, küldött el az Ur aratásába. Ezek
nek az élő hitü egyszerű embereknek a kezében
azután szinte minden eszköz az egyház építé
sére vezetett. Egyik az irótollat forgatna, a má
sik énekelt, a harmadik irást magyarázott, a ne
gyedik iskolát alapitolt, amint az egy Lélek osz
togatta nekik kegyelmi ajándékát. De minden
munkaág élő kővé lett az egyház épületében.
Sokszor panaszkodunk, hogy a világ a pap
ban látja az egyházat. Pedig milyen term észe
tes ez! Milyen nagy tapasztalati igazságot rejt
magában. Az egyház papjára, annak hitére,
munkájára, életére van felépítve az egyes gyü
lekezetek s az egész egyház élete. Máskor is az
élőhitből fakadó bizonyságtétel volt az egyház
összetartó ereje, de a jelen válságos, nehéz nap
jaiban különösen. Ma társadalomban, hazában,
egyházban, láthatatlan hatalmas centrifugális
erők vannak munkában. Ezeknek az éjjel-nap
pal, aratásban, decemberben hafó erőknek mun
káját kiegyensúlyozni csak Krisztusban gyöke
rező lelkeknek lehet, akik élik az evangéliomot. Ezek kezében a kegyelmi eszközök igazán
nem katolikusoknak. Ezeknek az indiánoknak
száma nem kevesebb, mint egy millió. Azon
kívül vegyünk még tízmillión felül olyan mexi
kóit, akiknek vallása a romanizmusnak és az
indián pogányságnak keveréke. Azok az első
katholikus misszionáriusok, akik avval a céllal
jöttek, hegy az indiánusokat megtérítsék, hama
rosan észrevették, hogy a legjobb módszer a
két vallásnak kombinálása. Ezt meg is tették.
A katholikus tannak elvont eszmeit és homá
lyos pontjait a benszülöttek nem érte!lék volna
meg, s még ma is felülhaladják értelmi képes
ségeiket. Másfelől könnyű feladat volt a katho
likus vallásnak külsőségeit nyújtani a benszülötteknek, amelyek teljesen kombinálódtak az
azonos természetű indián ceremóniákkal, s az
eredmény az lett, hogy a mexikóiak a maii napig
egy olyan különleges hitet vallanak, amelyben
a katholicizmus elemei pogány eszmékkel ke
verednek. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a
mexikóiak nem római katholikusok és hogy
annyi vallásos oktatásban sem részesültek, hogy
tudnák azt, hogy Jézus a bűnösöknek egyedüli
Megváltója. (Én magam is mexikói vagyok, is
merem népemet s tudom, hogy mit mondok.)
Száz, magát katholikusnak nevező mexikói lcö-
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az élet fqrrásaivá lesznek, amelyeket vágyva
keres az üdvösséget szomjuhozók serege. Egye
bek kezében minden intézmény nyitott ajtajú
akollá lesz, amelyet kiürítenek a farkasok.
Nyugodtabb időkben együtt maradtak a hí
vek állandóan ható erő munkája nélkül is. Ma
zug a lelkek vihara, kidöntögeti azokat a fá
kat, amelyeknek nincs életerős gyökere, — azélő
Krisztusról bizonyságot tevő pásztoron keresz
tül, — a Jézus Krisztusban, aki tegnap és ma
mindörökké ugyanaz marad.
Egyedül üdvözítő törvényt, intézményt hiáhan keresünk. Emberek kellenek, munkások az
aratásra, akik elhitték és megtapasztalták, hogy
a Jézus Krisztus, az élő Isten fia; akik vall
ják: nincsen senkiben másban üdvösség, nem
is adatott az ég alatt emberek között más név,
mellyel m egtartatnunk kellene, mint a Jézus
Krisztusé. Ezek számára azután nem kell tö r
vény, szabályzat, külföld. Ezek minden eszközt
megtalálnak munkájúhoz, amely lelkek meg
m entésére irányul, az egyház régi, de örökké
uj, mert uj életet hozó kegyelmi eszközeiben.
Az cgyházmentés tehát közvetett felada
tunk, de közvetlen feladatunk a ránkbizott lel
kek megmentése. Akik e feladatukat végzik,
mentik egyházukat, akik elhanyagolják, temetni
segítik azt)!:
Fábián Im re.

zül kilencvenhét nem merne egyedül Jézusra
hagyatkozni. Minden egyes embernek megvan
a magaválaszlotta szentje, akit imádó Lelkének
megmentését teljesen erre a »patronora« bízza.
Ez azoknak a vallási vezetőknek szégyenére
legyen mondva, akik a mexikóiaknak olyan ima
könyveket adtak, amelyekben vannak könyör
gések Szent Andráshoz, Szent Jánoshoz, Szent
Jakabhoz, Szűz Máriához, az Aprószentekhez,
az Angyalokhoz, a Prófétákhoz, de Jézusnak a
neve egyetlen egyszer sincs említve!
így dr. üam ió. A mexikói. Ide fejlesztette
a keresztyénséget négyszáz év alatt az a római
katholicizmus, amelynek egyik papja azt állítja,
hogy rajta kivül képzett és müveit ember nem
lehet; i d e f e j l e s z t e t t e o t t , a h o l a r e 
f o r m á c i ó nem k é n y s z e r i t e t t e arra,
h o g y d o l g o z z é k a k u l t ú r á é r t és s zel 
l e m i f e j l ő d é s é r t . És ugyanez a helyzet
Középamerik'ában, Délamerikában és az Antillá
kon. A római katholicizmus szellemét, hatását
szemlélhetjük és megítélhetjük, ha egybevetjük
az Egyesült Államok kultúráját Mexikó és Délamerika kultúrájával.
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Építsünk otthont a theologus oknak!
Bizonyára érdekli lapunk olvasóit, hogy
minő visszhangot váltott ki olvasóközönségünk
körében pünkösdi számunknak fenti cím alatt
megjelent közleménye. S megváltjuk, hogly sze
retnénk, ha már arról számolhatnánk be, hogy
meg is (érkezett mind az ezer levelezőlap! Saj
nos, ma még ezt nem mondhatjuk el. Ez azon
ban egyáltalán nem jelenti azt, mintha a terv
maga nem talált volna megértésre, de azt, hogy
vannak olyanok, akik kételkednek. . . s akik a
tervet nem látják kivihetőnek. Vannak olyanok,
akik kifogásolják azt, hogy 100 (egyszáz) arany
koronás adományról, illetve kölcsönről szóltunk
s hivatkoznak arra, hogy jobb a sürü krajcár,
mint a ritka forint. Sokan adnának — úgymond
— kisebb összeget, de 100 a. koronát kevesen
ajánlhatnak föl. Azután vannak olyanok is, akik
azért kétségeskednek, mert nem ismerik a to
vábbi tervet. Szeretnék tudni, hogy honnan lesz
telek, hány theologus számára lehet a szóban
forgó 100.000 a. k-ból építkezni s így tovább.
Ezekre és más hasonló észrevételekre leg
első válaszunk ’az: örülünk annak, hogy érdek
lődést váltott ki a felvetett terv. Tudjuk, hogy
sokan nem tudják magukat elhatározni rögtöni
cselekvésre, kivált ha pénzről van szó, de meg
győződésünk az is, hogy sokan lesznek olyanok,
akik ezután arra határozzák magukat, hogy oda
állanak szivükkel az építők közé.
Hogy sok a 100 a. korona? Ez igaz. De
kevés, ha meggondoljuk, hogy ez által mily
veszélyt hárítunk el s mily fundamentumot ve
tünk a jövendő számára. Az meg1 természetes,
hogy szívesen fogad az Otthon 50, 20, 10 arany
koronás, sőt kisebb adományokat is, aminthogy
múlt cikkünk hatása alatt érkeztek egyebek mel
lett ilyen adományok is.
Azoknak pedig, akik azt mondják, hogy
tervünk túlságosan optimista s hogy mai világ
ban 100.000 a. k-val sem lehet nagy épületet
emelni, a feleletünk ez: tervünk annyiban opti
mista, hogy bízunk Isten kegyelmében s remél
jük azt, hogy szent leikével megérinti ezer egy
háztagunk szivét s össze gyűlik az említett öszszeg. Ez a hit a mi éltetőnk és vigasztalónk.
S egy bizonyos, hogy tudniillik egyházunknak
ma alig van fontosabb teendője, mint a lelkész
képzés megszervezése. Ez pedig ma Otthon nél
kül, egységes irányítás nélkül szinte elképzelhe
tetlen. Hogy elég-e az építkezés céljaira a mon
dott összeg? Erre csak annyit mondunk: ha
meglesz az építkezési összeg, telek iis lesz, még
más is lesz. Az első azonban, hogy egyházunk
tegyen bizonyságot róla, tagjainak százai által,
hogy milyen fontosnak tartja jövendő lelkészei
nek neveltetését.
Azért most minden azon fordul meg, hogy
egyházunk vezetői, főleg pedig lelkészei felka
rolják-e az ügyet s tudnak-e áldozni magok is e
célra? Még az oly gyülekezet is adhat 100 a, kor.
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kölcsönt erre a célra, amely mag|a is építkezik
vagy orgonát javít, harangot öntet stb. Az Ott
honnak adott 100 korona nem fogja meghiusitani egyetlen egyházközségnek se terve meg
valósítását!
További terveinkből itt csak annyit áru
lunk el egyelőre, hogy az Otthon építésére vo
natkozó tervünket külön levélben is közölni
fogjuk egyházunk minden tényezőjével. Ne
mondja a jövőben senki, hogy nem tudott a
tervről, mert ha tudott volna, segített volna!
A mozgalom eredményéről, a maga teljes
ségében, majd csak, azután nyújtunk tájékozta
tást. Az természetes, hogy olyannak nem kül
dünk külön felhívást, aki már is bejelentette tá
mogatását. De hogy olvasó közönségünk tud
jon róla, hogy mily lélekkel fogadták a felvetett
eszmét, hivatkozva itt is arra, hogy egyetemes
egyházunk szeretett felügyelője az elsők között
volt a nagy adományával, ez alkalommal csak
az alábbiakat közöljük:
»A nyomdafesték illata terjeng irodámban,
míg a Theol. Otthon felhívásának kefelevonatán
keresem a sajtóhibákat, — a nyomdászfiu sür
geti a korrektúrát, revíziót, — de én valami
más »gyönyörűséges illatozást« érzek kiáradni
a még nedves betűkből és sürgősebbnek tartom
minden munkámnál bejelenteni -azt, hogy a
Theol. Otthonra felajánlok adományképen 100
azaz Egyszáz aranykoronát. Fogadják szívesen.
Testvéri üdvözlettel. Győr, 1925. V. 26. ^Pál
m a i Lajos tb. esperes, lelkész«.
»Becses felhívásukat az Ev. Lapban: »Épít
sünk O tthont a theologusoknak«, — olvastam és
sietek bebizonyítani, hogy megértettem és el
küldöm szegény özvegy tehetségem szerint e
20.000 koronát azzal az ígérettel, hogy minden
hónapban amennyire tehetem, küldeni fogom. Hir
szem, ha mindenki, aki csak egy parányi evan
géliumi megértéssel bír, ha nem is százezreseket
tud adni, de ha folytatólagosan, szintén amenynyit bír, adni fog, — akkor van reményünk,
hogy egy éven belül lesz Otthon a theologusainknak. Hittestvéri szeretettel özv. Vadnai Károlyné, Budapest«.
Ahol ily áldozatkészség van, ott nincs okunk
csüggedni. Nem is csüggedünk, de tovább ko
pogtatunk azoknak a sziveknek az ajtaján, ame
lyek még nem nyíltak meg.
Reméljük, hogy megnyílnak.
A további bejelentéseket bizalommal és
szeretettel kéri az Evang. Theologusok Otthona.

Lapunk előfizetőit ismételten felkérjük,
hogy úgy a hátralékokat, mint az előfizetési
dijakat az Ev. L. kiadóhivatala Győr címre
küldeni szíveskedjenek. Ettől függ a lap
pontos megjelenése, ellenkező esetben sok
felesleges költséget s hiábavaló munkát
okoznak nekünk.
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Szegény purifikátorok!
(Nyilttevél Taréczy Zoltánhoz.)

Kedves Főtisztelendő Uram /
Nehéz egyházi állapotaink megjavítását cé
lozva, — a tiszai lelkészi értekezleten elfogadott
— úgynevezett egyházvédelmi szabályzat te n é 
zet tétetett közzé, — gondolom — hozzászólás
végett.
Egyházszeretetböl én is hozzá szólottám,
rámutatván egyben-másban a nézetem szerinti
hibákra. Hozzászólásomnak az értelme az akart
lenni, hogy' ha sok a rossz tanítvány, ennek
nagy részben a tanító az oka, s igy előbb mégis
csak a tanítókat kellene helyes irányba terelni.
Itt készségesen elismerem abbeli hibámat, hogy
cikkem vonatkozó részéből a — nagy részben —
szó kimaradt. Kívánságom a helyzet megjaví
tására minimális volt, m ert azt írtam, hogy ha
minden lelkészünk teljesiti kötelességét, hiszem,
hegy »legalább a paritás helyre áll«. Rossz pász
tornak tehát csak azt értetiem, aki a paritáson
alul marad, m ert hiszen kifogástalan em ber
nincs, sót még szabály sincs kivétel nélkül.
Kedves Fötisztelendő uram, ha cikkemben
írtak szükségességét illetőleg eddig kétségeim
is lettek volna, azokat az ö n cikke teljesen el
oszlatta.
Azt írja ugyanis: »tudom, hogy sok reverzális veszteségnek oka a lelkipásztori gondozás
elhanyagolása« — hogy én )>a lelkipásztort nem
liturgizáló gépnek, tömegféknek, díszletnek,
hanem olyannak kívánom látni, aki élő, szemé
lyes összeköttetésije hozza a lelkeket az éló sze
mélyes Istennel »Krisztus által«. — Tovább:
»oly gyülekezetben működöm, ahol a reverzális
statisztika állandóan erősen a javunkra billen s
ahol a hívek figyelme annyira fel van hiva a
veszedelemre« stb.
Ennél m érvadóbb helyről jobb bizonyítékot,
— a kötelességét nem teljesítő lelkész ellen és
az én igazságom mellett — nem kívánhatok.
Cikkéből a veszteség okát is, meg a jó
pásztor kötelességét is éppen úgy állapítja meg,
mint én s ezzel megdönthetetlenül adva van
cikkem megírásának szükségessége. Ezek sze
rint azután azt is megállapítom, hogy a dolgok
lényegében teljesen egyet értünk, csak a for
maságokban és úgy látszik a további teendők
ben nem.
A hívők serege szerintem hasonlatos az
elemi iskolai tanulókhoz, természetesen a lel
készek a tanítókhoz. Ha m ár most a vizsgán
a tanulók a nekik tanítani ugyan elrendelt, de
soha nem tanított — mondjuk — algebrából nem
tudnak felelni, vájjon ezért á tanulókat kell meg
büntetni és nem a tanítót? A meg nem tanitotí
tanuló oka a tudatlanságának? Ugy-e mily más
és szép példája ennek az Ön esete, ahol a vizs
gán hívei oly szépen megfelelnek?
Nekem ugyanis egyetlen és hiszem, hogy
nem teljesíthetetlen kívánságom az, hogy minden
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lelkészünk teljesítse kötelességét, legalább anynyira amennyire Ön! Vájjon szükségesnek tart
ja-e ö n ezt? És ha kívánságom teljesülne, kér
dem, akkor is szükségesnek tartja Ön a-hivek
elleni büntető szabályokat?
Cikkében felszólít engem, válLalom-e a pres
biterek fegyelmezését rajtam kezdeni? M inden
esetre vállalom, de egy feltételem van s ez,
hogy aki m egakar fegyelmezni, az már fegyel
mezett legyen. Ezzel azután megfeleltem arra
is, hogy először a lelkészt fegyelmezzük-e meg,
vagy a híveket. Vájjon képes a fegyelmezetlen
m ást fegyelmezni?
Érvei mellett említi tovább a gazdag leány
esetét. Erre csak azt jegyzem meg, hogy ö n 
nek Krisztus Lutheren keresztül 42-est adott a
római 30 és felesével szemben, csak a kezelést
kell érteni. Mert hiszen a római érvei em ber
telenek, az ö n é pedig Isteniek. Ami pedig Jézus
korbácsát illeti: én mint egyszerű tudatlan em
ber, pláne a tudós theológussal szemben, az
evangélistákra nem tudok hivatkozni, de az ige
hirdetésből úgy tudóm, hogy Jézus nem a sa
ját hívei között ütött széf, amit az egyházvé
delmi szabály akar. Egyébként szerénytelenség
nek tartom , ha a szolga az Ura hatalmával akar
élni.
*
ö n azt állítja, hogy Krisztus országa bün
tető szakaszok nélkül nem építhető fel. Hát ezen
a kijelentésen végtelenül csodálkozom. Csodál
kozom pedig azért, m ert a közhit eddig ö n t
hivő lelkésznek tartotta. A hívőnek pedig az
irás közhelyeiből nem — Visnut — kellene
idézni. Én a könyörülő, minden körülmények
között m egsegítő és minket soha el nem hagyó
Istent hiszem, akinek a fia is a fáradtakat, a megterheltetteket, elesettekei: hívja magához, s a kí
az ót megütőnek arca mindkét oldalát oda tartja,
aki a kővel dobálót kenyérrel dobia vissza, s aki
még a gyilkosaiért is könyörög. Tanítványait is
ezek hirdetésére küldi el s ezek fundamentumai
és sarkkövei* egyházunknak és a lelkeknek is.
Aki pedig ennek az ellenkezőjét állítja, Visnut
idéz és büntetéssel fenyeget, bizony mondom
önnek nem Krisztus tanítványa az.
A következetlenség vádjára azt kívánom
megjegyezni, hogy a lelkész és hívek köteles
ségei teljesen mások. A lelkész az egyházközség
szolgálatában áll, felavatásakor lelkészi esküt
tesz, megválasztásakor pedig szerződéssel kö
telezi m agát a lelkészi kötelességek teljesíté
sére. Ha azután kötelességeit elhanyagolja, vagy
nem teljesiti. — ami által legszentebb értékeink
— lelki javaink mennek veszendőbe, akkor kell,
hogy az arra rendelt fegyelmi fórum a mulasz
tót felelősségre vonja.
Lássuk ezzel szemben a hívőt. A hit Isten
felséges adománya, a végtelen szeretet, a lélek
eggyéolvadása az élő Krisztussal. Ha az én lel
kem megtalálta az élő Krisztust, akkor annak
itt lent nincs és nem lehet fegyelmi hatósága.
Az élet rögös utain ha közben mégis tántoro-
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doni — ami bizony sokszor be is következik —
lelkem vágyódására Krisztus örömmel vissza
fogad, minden földi büntető szakaszok nélkül.
Vagy* Önök nem fogadják el a tékozló fiúra vo
natkozó* tanítást?
Ön mint ige hirdető — a gyülekezet szol
gálatában áll, én mint hivő a Krisztusé vagyok.
Ha Ön nem úgy, vagy nem oly mérvben tel
jesiti szerződéses kötelességét, amiint elköte
lezte magát, Önt felelősségre vonhatják az em
berek. Én mint hivő Krisztus szolgája vagyok s
áldást vagy büntetést csak Ö adhat, — nem az
emberek.
Mivel ezeket érzem; és hiszem, tiltakozom
annak még a feltevése ellen is, hogy Isten és
közém, bárki emberi hatalmat építsen. Hiszen
Luthernak kellett jönni, hogy a római egyház
mindent elnyomni akaró* világi; hatalmát le
döntse a lelkekről, és most Önök az egyházvé
delmi szabályzattal ezt visszaakarják állítani!? és
mindezt miért? a mulasztások további leplezé
séért!
Higyje el nekem kedves Főtisztelendő uram,
Krisztus országát egyetlen építő anyaggal,. —
a szeretettel lehet csak és szabad építeni. Az
ige hirdetőnek pedig mindenben Krisztus pél
dáján kell járni és ^kivétel nélkül mindenkivel
szemben szájából csak a szeretet szavának sza
bad jönni. Tegyük és cselekedjük ezt és legyen
köztünk békesség és szeretet.
Hitrokoni szeretettel

K ováts Dénes
presbiter.

Jegyzetek.
Shanghaiban egy japán szövőgyár munká
sai sztrájkba léptek, s erre egész Kínában m eg
indították a diákok az idegenek ellen az agitációt. Az 1900. évi bcxer-lázadás borzalmai fe
nyegetik a Kínában lakó* idegeneket és annak
megrázkódtatásai az egész kínai birodalmat.
Keresztyén hittérítőknek és keresztyénné lett
kínaiaknak élete, missziói-társulatok sokévi mun
kaeredménye forog veszedelemben. Egyik na
pilapunk ebből az alkalomból valószínűleg »von
geschätzter Seite« kapott levelet közölt, amely
ből tanulságos felvilágositást nyerhetünk arra
vonatkozólag, hogy egynémely magyar kopo
nyában mimóden tükröződik és milyen gondo
latokat vált ki az ilyenfajta esemény. A sztrájk
ról nem emlékezik meg a levélíró. A sztrájk
vagy nem rokonszenves neki, vagy pedig nem
is olvasott róla. Ellenben a kínai diákokat me
legen üdvözli és idehaza is hasonló akció életbeléptetését óhajtja. Mert a fajt tisztán kell
megőrizni. Megértjük, ha egy tiszta fajmagyar,
akinek véralkata és szellemi horizontja ugyanaz,
mint azoké az ősmagyaroké, akik Geliertet a
róla elnevezett hegyről a Dunába taszították,
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háromszoros huj-huj kiáltással veti magát a
csonkahazában élő nemmagyar fajokra, a gyű
lölt idegenekre. Szeretnénk ugyan tudni, hogy
az illetőnek speciális fajelmélete szeriint az ide
gen faj a z sidóknál kezdődik és végződik-e, vagy
pedig tudja azt is, hogy van turáni és indogermán faj is, és levonva ennek következményeit,
a zsidók után leütné a svábot, a rácot, a tótok
az oláh és más nációkat is; azt is szeretnénk
tudni, hogy megállana-e a fajtiszíiaság keresztülerőszakolásánál, s nem folytatná-e, amiről szin
tén hallunk rebesgetni, a vallási és felekezeti
tisztaság kivívásával, amikor is az izraeliták
után jönnének a gyűlölt eretnekek és skizmatikusok. Mondom szeretném tudni. De az il
lusztris levélíró erre nem tért ki. Ő beéri az ál
talánosságban m ozgó handabandázással, mint
az vérbeli uszitóhoz illik. H ogy a budapesti lap
ennek a magyar urnák levelét kiadta, az nem
lep meg. De hogy kommentár nélkül kiad ilyen
levelet, az már egy kicsit erős még a magyar
sajtót ismerő idegeknek is. Mert itt klasszikus
esete forog fenn annak a pribékmunkának, a
mellyel a magyar »mentalitást« a szabadságára
annyira féltékeny sajtó gúzsba kötözi, vagy egy
szerűbben és világosabban szólva, olvasóközön
ségét bolonddá teszi. A kínai mozgalom spiritus
rectora ugyanis nem a magyar fajvédelem gé
niusza, hanem az orosz bolsevista agitáció. És
látni azt, hogy a keresztyén magyar sajtó ho
gyan keni fel turáni szent olajával az oroszzsidó
bolsevizmus távolkeleti leventéit a maga hó
kuszpókuszaival és varázsigéivel, nagy élveze
tet szerezne a moszkvai apostoloknak, ha tu
domásuk lenne róla. A tényleges helyzet tehát
fajvédelmi szempontból körülbelül úgy áll, hogy
a keresztyén iparosokat, kereskedőiket, tanáro
kat, hittérőket esetleg elűzik, vagy lemészárol
ják a forradalmárok, akiket a névtelen magyar
fajvédő huj-huj kiáltással üdvözöl, habár az ő
üdvrivalgását Kínában persze kutyába se ve
szik — a mi kikiáltóink mindig azt gondolják,
hogy Resonanzbodennak ott van alattuk a vi
lág, pedig csak egy penészes boroshordón állnak
— s lemészárolják vagy elüldözik őket az orosz
bolsevista propaganda diadalmas előrenyomu
lása révén. Ügy látszik a fajtiszíaság magyar
sajtómunkása az orosz agitátorokat nem tartja
Kínában idegeneknek, de a keresztyén missziónáriusekat igen. A másik tény pedig az, amiből
le lehetne vonni egynémely konzekvenciát, hogy
a shanghai mozgalomnak faji jellege nem olyan
lényeges, mint ahogyan azt fajmagyarunk sze
retné. Sőt; miként a magyar faj védelem mö
gött politikai és gazdasági, sőt felekezeti ten
denciák (hogy enyhe kifejezéssel éljünk) la
pulnak, épenugy a shanghai fajvédelem is első
sorban gazdasági harc. Ezt az oldalát tetszett
volna talán tanulságul leszegezni. A bolseviz
mus Kínában terjed, mert a shanghai munkások
szerényen azt követelik, hogy tiz éven aluli gyer
mekeket ne szabadjon a gyárakban alkalmazni,
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a gyerm ekeket ne szabadjon napi tizenkét órá
nál hosszabb ideig dolgoztatni minden tizen
négy napban legyen egy napi munkaszimet, a
gépek legyenek védelmi készülékekkel ellátva.
Tetszik látni kérem, hogy milyenek lehetnek a
munkásviszonyok és munkaviszonyok ott, ahol
ilyesmiket sztrájkkal kell kivívni. A névtelen
magyar fajvédő hallott valamit harangozni, s
azt gondolta az ő tem plom ára hívják a híveket,
pedig horribile dictu szociális reformokról van
szó! Tájékozatlanságunk és tudatlanságunk ne
vetséges volna, ha nem lenne olyan végzetes
fajunkra, népünkre, hazánkra.

HÍ REK.
Lelkészi jubileum . Lélekemelő ünnepély
színhelye volt f. hó 14-én a váci gyülekezet
temploma. A váci anya- és a rádi leányegyház
ünnepelték szeretett lelkészüknek, Sommer Gyu
lának huszonötévcs jubileumát. A zöld gályák
ká! és virágokkal feldíszített templomban e g \ü ;t
voltak a gyülekezet tagjain kívül a környékbeli
prot. egyházak képviselői, a polgáim ester, a
helyőrség tisztikara, hivatalok, egyesületek, in
tézmények képviselői. Az istentiszteleten a jubi
láló lelkész a háborúban elesett hősök emléké
nek áldozott, utána hálaadó imát mondott lel
készkedésének évfordulóián. Az. istentiszteletet
követő díszközgyűlésen Broschkó G. A. főespe
res a püspök és az egyházmegye képviseletében,
Vavrik Irén és W inkler László az elemi isko
lások, Vajda Elemér a gimnazisták, Smlobodnyik Gyula siketnéma gyermek az evang. sk etnéma gyermekek szeretetét és ragaszkodását
tolmácsolta. Ivánka Pál felügyelő a gyülekezet,
Jäger Gyula tanító a rádi filia, Kemény Lajos
bpesti lelkész a lelkésztársak, Menyhárd István
s. lelkész a volt tanítványok, Sáfár Béla ref lel
kész a váci, Biczó Pál ref. lelkész a kosdi ref.
gyülekezet, Krakker Kálmán polkái mester a vá
ros és a főispán, Kruttschnitt Aurél ezredes a
honvédzászlóalj tisztikara, dr. Rusztek Lajos ig.
a fegyintézet, Nagy Péter ig. a siketnéma inté
zet, Göllner Mihály a szepesi asztaltársaság,
Györgyfy Ákos a váci »Hangya« nevében üd
vözölték a jubilánst. Az ünnepély után 120 te 
rítékes bankett volt, ahol kedves és meghitt
körben sokáig együtt maradtak az ünnepelt és
az ünneplők.
Szeged. Az 1911-hen alakult Evangélikus
Férfikar újjá szerveződött. A pünkösdi ünnepek
alkalmával a négy szóJamu kar az istentisztelet
szépségét gazdagította a Jövel Szentlélek Ú r
isten és Uram Jézus fordulj hozzánk c. egyházi
énekek előadásával. Az énekkar ló tagból áll,
akik minden péntek este próbát tartanak. Kar
nagy Országh József kántortanitó. Kívánatos
volna, hogy német és skót példa nyomán min
den gyülekezetnek önálló énekkara alakuljon.
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A leibici főesperes negyvenéves papi ju 
bileum a. A szepességi Leibicon Kübecher Al
bert evangélikus íöesperest ünnepelték negy
venéves papi jubileuma alkalmából, nagy szere
tettel. Családján, gyülekezetén kívül a Szepesség más részeiből is üdvözölték a kiváló főcsperest.
*
A csehszlovák törv én y h o zás revideálja az
országos ünnepek lajstromát. Tizenöt ilyen ün
nepnap volt, amelyek közül kilenc tisztára ró
mai katholikus jelleggel bírt. Egyiket, Nepomuki Szent János ünnepét (máj. 16.), már meg
szüntették. Ellenben visszaállították az 1415. jú
lius hó 6-án máglyán elégetett reformátornak,
Húsz Jánosnak ősi nemzeti ünnepét, amelyet a
róm. kath. reakció 1621-ben törölt el. A protes
tánsok kérik Nagypénteknek nemzeti ünneppé
tételét.
A K eresztyén Ifjúsági E gyesületek Szö
vetsége f. évi aug. 20 —23. tartja országos nyári
konferenciáját Kisújszálláson.
Az augusztus havában Stockholmban tar
tandó konferenciára a német egyházak hetven
tagú delegációt küldenek. A küldöttek között
szerepelnek Harnack, Deissmann, Schultze Zsigmond stb.
Kispéc. Matisz László intéző és nővére
Matisz Ida ászári lakosok a kispéc-kaiári gyüle
kezetnek elhunyt édesapjuk, Matisz Károly volt
kispcc-kajári lelkész emlékére 2,020.000 koronát
adományoztak iskolai könyvtár gyarapilására és
konfirmandusok imakönyvére.
A szeghegyi (Jugoszlávia) gyülekezet tulnyem ó szótöbbséggel Reppert Frigyes admi
nisztrátort választotta meg lelkészévé. A válasz
tással közel nyolc év óta üresedésben levő állás
töltetett be.
Egyház és állam szétv álasztása C seh
szlovákiában. Napilapjaink szerint a cseh kor
mány törvényjavaslatot készit elő az egyház és
állam szétválasztásáról. A valószínűleg klerikális
eredetű hirt ugyan bizonyos fenntartással kell
fogadnunk, m ert rendszerint céltudatosan dol
gozó fantázia
élénk kiszinezésével állunk
szemben azoknál a híreknél, amelyek a r. kath.
egyház érdekeit érintik, de azért ideiktatjuk,
hogy a javaslat törvényerőre emelkedése esetén
minden egyházi célra szolgáló állami dotáció
megszűnne. A népiskolák kötelező tárgyai közül
a vallásoktatást kirckesztenék. A felekezeti is
kolákat állami iskolákká alakítanák át. A lelkész
képzés magánintézetekben történnék, amelye
ket az egyházaknak kellene fenntaríani. Az egy
házak vagyonából közös vallási alapot alakítaná
nak, amelyből az egyes egyházak valamennyi
kiadását lélekszámúk arányában fedeznék. Ha
valamelyik hitközség azt kérelmezné, hegy egy
más hitközség templomát, vagy helyiségeit kö
zösen használja, azt meg kellene engedni. Az
anyakönyvek vezetését kivennék az egyház ha
tásköréből.
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Adomány a T heoi. O tthonra. Dr. Thébusz
Béla Budapesten, édes atyja Thébusz János em
lékére a Theol. Otthonra lapunk utján 1 millió
koronát adományozott. Hálás köszönet érte.
Jugoszlávia. A jugoszláviai, nem egészen
200.000 lelket számláló evángélikus egyház már
hosszabb idő óta tett előkészületeket zsinaitr tar
tására. A zsinatot szükségessé tette az, hogy
a régi (magyar) zsinati alkotmány nem minden
ben felel meg az uj viszonyoknak; ezenkívül a
jelenlegi SHS országban azelőtt különböző or
szágokhoz tartozó evangélikus egyházaknak
tagjai és gyülekezetei foglaltatnak, amelyeknek
szükségük van egységes alkotmányra. A szerb
király a zsinatot 1925. május 1-től 1928. május
1-ig, Ujverbászon való ülésezésre engedélyezte.
Az engedélyezési ukáz szerint a zsinat az ukáz
felolvasásával megnyitódnak tekintetik. Nem bi
zonyos, hogy a zsinaton a szláv (főleg tót)
evangélikusok is részt vesznek-e. Hasonlóképen
nem tudtak jugoszláviai testvéreink megegyezni
a zsinat elnökének személyében sem. Ü gy lát
szik a kormány nem szívesen látná a többség
jelöltjét, Wagner O. Adolfot a zsinat elnöki
székében, s úgy akarja Wagner elnökségét m eg
hiúsítani, hogy annak az óhajának adott kifeje
zést hogy az összeülendő zsinat elnöke az ál
lamnyelvet bírja. Ha Wagner megválasztása aka
dályokba ütköznék, szó van Walther eszéki lel
késznek vagy dr. Popp zágrábi főesperesnek
megválasztásáról.
Graf Sam u: A s o p r o n i e v a n g . e l e m i
i s k o l a é r t e s í t ő j e a z 1924—25. i s k o l a i
é v r ő l . Egy 40 nagy oktáv oldalas Értesítőnek
kiadása nem csekély pénzbe kerül; hogy mégis
megjelenhetett, az a soproni szülők érdeme, a
kik a nyomtatási költségeket elismerésre méltó
módon magukra vállalták, s egyúttal példát ad
tak arra, hogy magánáldozatkészséggel mimó
don lehetne sok mindent csinálni, amiire a jelen
legi helyzetben sem az egyháznak, sem a gyü
lekezeteknek nem telik. A háború érezteti hatá
sát a tanulók létszámának apadásában. Az alsó
két osztályba kb. 50°/o-a iratkozott a békebeli
számnak. A statisztikai kimutatás szerint a ta
nulók száma volt 826 mindennapos és 330 is
métlő, összesen 1156; közülök evangélikus
1150; magyar nyelvű 100, német anyanyelvű
1058. A tanítói kar 21 tagból áll, közülök 7 nő.
Nyugalomba vonultak Laschober Gusztáv igaz
gató, Thirring Sámuel és Ritter János. Igazga
tónak meg választatott Oraf Samu, tiszteletbeli
igazgatónak Krug Lajos. Az Értesítő megálla
pítása szerint »a züllött és feltűnően rossz ma
gaviseletét tanúsító gyermekek száma kisebb,
mint az előző években«. Iskolai ünnepély, volt
okt. 31-én, március 15-én; továbbá karácsonyfa
ünnepély és karácsonyi színjátékok; két szülői
értekezletet tartottak; kirándulás keretében m eg
tartották a madarak és fák napját. A tanítói
kar az év folyamán 9 értekezletet tartott, ame
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lyeken többek között megtárgyalták a tan- és ol
vasókönyv, a tannyelv és a női kézimunkatanitás
ügyét. Az ifjúsági könyvtár 1487, a tanítói
könyvtár 374 kötetből áll. A jótékonyságról irva,
az Értesítő ezeket a figyelemre méltó kijelen
téseket teszi: »Szép és nemes dolog a gyerme
keket a jótékonyság szolgálatába állítani, de túl
zásba sem szabad m enni___ Ma már minden
egyesület, társulat, társaság stb. az iskolát fejős
tehénnek tekinti és gyűjtési engedélyt eszközöl
ki a kormánynál. Ezek most már tarthatatlan
állapotok. Ezeknek véget kell vetni, mert az is
kola és a tanító tekintélyét rontják és a szülők
is felzudulnak már a sok gyűjtés miatt«. Az ész
revétel nagyon helyes és a kívánság megokolt.
Csak azt nem értem, hogy miért vagyunk olyan
pipogyák, hogy bedőlünk minden miniszteri en
gedélynek és gyűjtünk mindenféle tücsköknek
és bogaraknak, s a miagunk rendeletéit nem
tartjuk be; szeretném tudni, hány elemi iskolá
ban gyűjtöttek a gyámintézetnek, amely gyűj
tést az alapszabályok előírják. A gyűjtésekbe
bele kellene szólni az egyházi főhatóságnak is.

Értesítés. Az »Uj Testamentom« uj fordí
tása már sajtó alatt van s kérem a m. t. meg
rendelőket kegyeskedjenek az előfizetési dijat
beküldeni. Akik e műre esetleg m ég reflektál
nak, julius hó 15-ig az előfizetési áron (fűzve
75* vászonkötés 90, bőrkötésben 140 ezer kor.
s 10 ezer kor. portódij) rendelhetik meg. Dr.
Masznyik Endre, Ercsi, Fejér m.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Értesítés!
A győri evang. egyházközség Szeretetházában f. é. szept. 1-én megnyílik a leányinterná
tus, hol elhelyezést, teljes ellátást, gondos fel
ügyeletet nyernek a győri áll. tanitónőképzőiníézetbe, áll. polgári leányiskolába, áll. leánygimnáziumba, felső kereskedelmi iskolába s az
ev. elemi iskolába járó leánynövendékek. Teljes
ellátásért havi 1 millió kor. fizetendő. Bővebb
felvilágosítást ad az ev. S z e r e t e t h á z I g a zgatósága.

Kérelem!
Bihary Gusztáv és Fail Leontin 1850. és
1870. között kötöttek házasságot valamelyik
ev. templomban. Felkérem az összes lelké
szeket, szíveskedjenek utánanézni anyakönyvveikben s megtalálás esetén engem értesíteni.
Fontos és sürgős családi érdekek fűződnek az
esketési levél megtalálásához!

Ózd, 1925. jun. 4.
Turóczy Zoltán
ev. lelkész.

Nyomatott a Gyón Hírlap nyomdai müintézet gyoraaajtóján Győr, Baroaa-ut 36. azánt — Telelőn 239, — 4516.
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A Krisztus erejével teljesített muoka.
(Németh Károly györcKyházmegyel esperes székfoglaló
beszédéből; Győr, 1925. junius 29.)

___Én rendületlenül állok annak a gyüle
kezeti autonómiának az alapján, amelyet szen
tesített zsinati alkotmányunk biztosit, amidőn
kimondja, hogy minden hatalom az egyházköz
ségekből ered. Boldog vagyok, abban a tudat
ban, hogy mint m agyarhoni evangélikus egy
házunknak tagja és szolgája a szentek ama kö
zösségében élek, amely a gyülekezetei teszi m eg
oszlopnak az U r házában. M ert hitem és m eg
győződésem szerint az egyházszervezet súly
pontja nem lehet a tanácskozó asztal mellett
összeülő közigazgatási fórum, hanem a ke
gyelmi eszközök, az ige és a szentségek által
táplált, a szószék és az oltár körül összeseregló,
az Isten kegyelmi ajándékaiban közösen része
sülő, az Istent együtt im ádó és dicsőítő gyüle
kezet. Kimondhatatlanul örvendezek azon, hogy'
az állítólag jogászi elmével m egszerkesztett egy
házi alkotmány ezt a gazdag tartalm ú bányát,
ezt a drága és nagy jelentőségű elvet a gyüle
kezet alapvető egyházi elhivatottságát megőrizte.
Ez nem a jogászi megfontolásnak, nem a közigazgatási célszerűségnek term éke; a gyülekezeti
hatalomelv ősi bibliai és reformátori gondolat.
Azonban, és ezt az azonbant hangsúlyoz
nunk kell: az az egyházközség, amelyből min
den hatalom ered, kell, hogy e g y h á z k ö z s é g
legyen. Nem a szavazók és választók közössége
csupán, nem is adófizetők közössége csupán,
hanem azoknak a közössége, akik hisznek. M ert
nem tudok magamnak elképzelni szomorúbb,
és egyházunkra nézve veszedelmesebb látványt,
mintha a gyülekezet révén az egyházi tilalom
a hitetlenek kezére kerül. A gyülekezeti hata
lomelvnek is megvannak a maga veszedelmei.
S ezeket a veszedelmeket nem mindig és nem
mindenütt tudtuk elkerülni. Kétségtelennek tar
tom azonban, hogy ez a veszedelem nincsen
akkora, mint a központosított hatalommal járó

Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer K.
Egyes szám ára 3 ezer 1.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

veszedelem. De állandó éberségre, sok im ád
kozásra és az egyházi szolgák részéről a legodaadóbb hűségre van szükség a mi egyház
kormányzati alapelvünk mellett.
Egyházunk tagjainak nagy jogaival együttjárnak nagy kötelességek is. Hányszor tapasz
taljuk azt, hogy az egyház ügyei iránt való
érdeklődés valóságos elemi erővel tö r ki egyegy pap- vagy tanitóválasztásnál, hogy azután
a m egválasztott pap vagy tanító iránt, azok
nak munkája iránt a legteljesebb nem törődöm 
ség nyilvánuljon meg. A választási harcokból
megmarad a gyülekezetben a harag és a gy ű
lölködés, a megválasztott pedig át van adva
magányosságnak és elfeledettségnek.
Ha kevés megértéssel találkozik a lelkész,
a tanító, a gondnok: oka az, hogy munkájában
nincsen segítője, társa. Az egyháziakkal civakodó
gyülekezetek többnyire azok, ahol vagy az egy
háziak nem tesznek semmit, vagy a gyülekezet
nem tesz semmit; vagy pedig sem az egyháziak,
sem a gyülekezet nem tesznek semmit. Ahol
mindenki összefog az anyaszentegyház építésére,
ott ha fordulnak is elő apró kellemetlenségek,
azok kiegyenlítődnek. Abból m ég sohasem szár
mazott nagyobb baj, ha a lelkész sokat imád
kozott és prédikált, ha a tanító sokáig benn
fogta a gyermekeket, ha a kurátor utána nézett
a gyülekezet vagyonának. A baj ott támad, a
hol a pap nem imádkozik és nem prédikál ele
get, hanem mással foglalkozik; ahol a tanító
nem az iskolában tölti legtöbb idejét, hanem
máshol; ahol a kurátor nem törődik a gyüleke
zet ügyeivel; s ahol a gyülekezet nem törődik
semmivel. Fő tehát az, hogy valamennyien, ki
csinytől fogva nagyig, úgy érezzük magunkat,
mint Istennek sáfárai és munkálkodjunk amig
nappal van. Nem tudjuk elképzelni, hogy meny
nyi mindent tudunk elvégezni, ha akarunk. Pál
apostol azt mondta, hogy m i n d e n r e van
ereje a Krisztusban, aki őt megerősíti. És ez a
titka egyházi életünknek, egyházunk felvirágzá-

sának, megerősödésünknek: a Krisztus erejé
vel teljesített munka. Az egyháznak munkások,
szolgák kellenek, akiket Űrök munkában talál,
ha éjfél előtt, ha éjfél után jön haza. . .
Egyházi életünk minden terén fokozottabb
tevékenységre és erőkifejtésre van, szükség. Bár
gyú tehetetlenség és az energiák hevertetése
bűn. Aki az egyházban tisztséget vállal, tegye
ezt mindig annak tudatában, hogy az egyház
számit munkaerejére, munkakészségére és munkateljesitményére, amelyek nélkül konstruktiv
munkát végezni nem lehet. Nem érhetjük be az
zal, hogy ünnepélyeinken meglátogatjuk a hazai
protestáns egyháztörténelem dicsőséges csata
tereit és mankóinkkal mutogatjuk a hajdan ki
vívott győzelmek színhelyeit. A medáliák csön
getése korunkban semmi hatást nem gyakorol.
Dolgoznunk kell és szolgálnunk. A jövő azé az
egyházé, amelynek élő és munkás hite van, a
melynek élő és munkás hitü tagjai vannak.
Szeretettel köszöntőm egyházmegyénk gyü
lekezeteinek közgyűlésünkön megjelent képvi
selőit és tagjait; kérem vigyék magukkal gyüle
kezeteikbe testvéri köszöntésemet és munkára,
konstruktiv és intenzív munkára való felhíváso
mat.
„
D iósgyőr. Elrekvirált, illetőleg hadügyi cé
lokra átengedett harangja helyébe uj harang
beszerzését határozta el. A szent célra a gyűj
tés már megindult.

Keresztyénség és katlislieizinus.
(D r. B a r n e s E . W ., B ir m i n g h a m p ü s p ö k e j u n i u s 1 4 -é n
a W e s t m i n s t e r A b b e y te m p l o m b a n f e l t ű n é s t k e lt ő
p r é d i k á c i ó t m o n d o tt. E b b ő l a z e g y h á z i b e s z é d é b ő l v e t 
tü k a z a lá b b ia k a t.

A régiségtudomány a katholicizmus erede
tére világosságot derített. Azelőtt általánosan
elfogadott nézet volt, hogy a keresztyénség a ró
mai államvallással vívott szilaj harcban győzte le
a római birodalmat. Ez az államvallás azoknak
a latin istenségeknek pompázó és némileg un
tató imádása volt, amelyek állítólag Róma sor
sát intézték. Apránként azonban ismeretessé
vált az a tény, hogy a vallásnak ez a típusa
elsorvadt. A keresztyén kor első századában a
Földközi-tenger körül lakó népeknek uralkodó
vallásai főleg misztérium-kultuszok voltak, a
melyek olyan istenségekkel függőitek össze,
mint a Nagy Anya, és Izisz, és Mitra. Amikor
ezek a kultuszok Rómába jutottak, eleinte kí
sérletek történtek elnyomásukra, de nagyon
Ínyére voltak a korszellemnek s különösen an
nak a fényűző istentiszteletnek, amely a hal
hatatlanság utáni vággyal egyesült. A sokszor

Az egyházi fegyelem kérdése.
Régen váltott ki egyházi kérdés olyan élénk
érdeklődést s nyert annyi oldalról való meg
világítást, mint éppen emez, aminek csak örülni
lehet, mert hiszen ez a kérdési nagyfontosságu
kérdése egyházunknak s megoldása igen nagy
körültekintést és tapintatot fog igényelni majd.
Az egész kérdést tulajdonképen az ismeretes
ostffyasszonyfai szabályzat tolta előtérbe, jólle
het azt megelőzően is már ott zsongott bizo
nyos szükség érzete e kérdés rendezésének az
egyházi életet közelebbről figyelő lelkekben.
Éreztük régóta sokan, hogy az egyházi élet te
rén mutatkozó szertelenségek megfékezésére
kell már tenni valamit, mivel azok — szó nél
kül hagyva — csak ártanak egyházunknak, mi
velhogy mételyezően hatnak kifelé. Az ostffy
asszonyfai szabályzatot is bizonyára ez a ta
pasztalat hozta létre; a, mely tapasztalat kell
hogy mindnyájunkat arra ösztönözzön, hogy
most már nézzünk szemébe e kérdésnek s azt
mielőbb egyetemlegesen próbáljuk megoldani.
Én azért szólok most bele a vitába, mivel
a tiszakerületi és az országos lelkészegyesületi
konferenciákon éppen az én elnökletem alatt
jött létre az az »Egyházvédelmi szabályzat« me
lyet e lapnak ez évi 17-ik száma leközölt, s ame
lyet az említett konferenciák magukévá tettek
s további eljárás végett felterjeszteni határoz
tak az Egyházegyetemhez. A javaslat ott van
tehát a legmegfelelőbb helyen s alkalma lesz
majd mindenkinek hozzászólni annak idején.
Az ostffyasszonyfai gyülékezet szabályzata
és az országos Lelkészegyesület által megformulázott javaslat között bizonyos különbség vehető
barbár és durva eredetű misztériumvallásokat
fokozatosan megtisztította az a nevezetes szel
lemi mozgalom, amely a keresztyénség második
századában lépett fel. E kultuszok közül az
egyik szacerdoitalizmus volt, a másik pogány
szakramentalizmus. A szacerdotalizmus értel
mében azt hitték, hogy a misztérium papjainak
titkos tudománya és speciális szellemi hatalma
van. A papoknál vannak az örökélet kulcsai. A
halhatatlanságot csak úgy szerezheti meg az
ember, ha a papok beavatják; a beavatás nyúj
tott bemenetelt a misztériumokhoz, amelyeket
az isteni kegyelem csatornáinak tartottak. A
szakramentalizmus abban az értelemben, hogy
minden ilyen kultusznak voltak szent lakomái,
áldomásai; de bármiben állottak legyen ezek a
szakramentumok — egynémelyik undorító volt,
másikak pedig feltűnően hasonlítottak a mi Úr
vacsoránkhoz — azt tartották, hogy az áldomá
sokon való részvétel által a hivő a halál után
örök életet élvez az istenekkel.
A különböző misztérium-vallásoknak alap
eszméi annyira megegyeztek, hogy fellépett az
egy Isten imádására való törekvés. A misztériu
mok filozofikus apologétái kezdték a patronus
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észre, különösen azoknak negyedik pontját ille
tően, amennyiben ez utóbbi lemérsékh. amaz
dőbbeninek a megtorlásokra vonatkozó szigo
rúságát 9 igy gyakorlati kivihetőség szempont
jából ez utóbbi célszerűbbnek mutatkozik.
Az eddigi hozzászólásokból két ellentétes
állásfoglalás vehető ki. A lelkészikar kívánja az
egyházi fegyelem életbeléptetését, a világi urak
ellenben, vagy legalább az a csoportjuk, am e
lyik e kérdéshez eddig hozzászólott, — nem.
Ä két ellentétes vélemény valószínűen onnan
ered, hogy a két csoport az egész kérdést más
és más szemszögből nézi.
Egy való tény, az, hogy egyházunk manap
ság sűrűbb és hevesebb agresszivitásoknak van
kitéve, mint volt a múltban bármikor. Való
tény az is, hogy híveink többször nem tanúsí
tanak kelló ellenállást ezekkel az aggresszivitásokkat szemben. Való tény az is, hogy mig a
lelkészi kar részére akad bőven jó tanács, fi
gyelmeztetés, sőt fenyegetés is az esetre, ha
akármelyikük megtévedni elég gyönge lenne;
addig a hívek részére nincsenek regulák, ők ví
gan, minden bántódás nélkül véthetnek az Egy
ház érdeke ellen, sót akár az egyházárulás bű
nét is elkövethetik. Hiszen jellemző, fájdalmasan
jellemző az, am it nagynevű tb. egyetem es fő
ügyészünk ezzel a kérdéssel kapcsolatos észre
vételeiben leszegez, hogy tudniillik: »a mi egy
házi alkotmányunk az egyháztagok hűtlenségét
nem minősíti fegyelmi vétségnek«. H át én ennek
a való ténynek és a belőle folyó következmé
nyeknek az alapján, amelyeknek keserű izét mi,
lelkészek, élvezzük elsősorban, csak azt vagyok
bátor kérdezni: helyes-e ez? megfelel-e ez a mi
Egyházunk tekintélyének, jogos önérzetének és

m agas erkölcsi hivatottságának? megvan-e ott
kellően támasztva az egyházm egóvó és egyházépítő munka, ahol az Egyház érdeke ellen bün
tetlenül lehet véteni? lélektanilag és pedagógiai
lag kellően megalapozottnak tekinthető-e o tt a
nevelői munka, ahol a nevelő kezében csak az
»alma« van meg, ellenben a »vessző« hiányzik?
S indokolt-e ilyen körülmények között azoknak
a tagadólagos állásfoglalása, akik az egyházi fogyclem gyakorlását m ár a priori perhorreskálják?
Az egyik cikkező ur, aki különben igen éles
szemmel figyeli a dolgokat, azt mondja, hogy
Egyházunknak egyáltaláhan nincs is joga egy
házi cgyelmi szabályzatokat alkotni s ezt az ál
lítását paragrafusokkal is igyekszik igazolni. Én
igazán nem tehetek róla, hogy egyes meglévő
paragrafusok, ilyen értelmezést is m egenged
nek, azt azonban látom, hogy' Egyházunk fenn
állónak tartotta eddigeíé ezt a jogát és annak
alapján a múltban gyakorolt is egyházfegyel
met, sőt egyes gyülekezetek helyi szabályrende
leteikbe is beiktattak olyan pontokat, amelyek
egyházfegvelmi-jellegüek; s ez — nézetem sze
rint — helyesen is történt, m ert hiszen legfőbb
zsinórm értékünk: az Ujtestamentum — am int
arra akárhány helyet tudnék idézni — szintén
ismeri az egyházi fegyelmet és az őskeresztény
egyház annak idején az egyházi fenyítéket al
kalmazta is.
Én a magam részéről az e tekintetben való
merev n egádót bevenni nem tudom. M ert a lé
tező vagy nem létező, jól értelm ezett vagy nem
jól értelmezett paragrafusokon felül is érzek
egyet, azt, hogyha — mondjuk — a Nemzeti
Kaszinónak, vagy — mondjuk — akármelyik

istenségeket, amelyeknek különböző kultuszai
voltak, úgy tekinteni, mint ugyanannak az Isteni
Léleknek manifesztádóit. Néhány ilyen kultusz
uralkodott a.híveinek erkölcsi életén, de vala
mennyinek lényege mágikus szakramentalizmus
volt: az üdvöt az iniciációnak és a kommuniónak
helyes módja adta meg. Term észetszerűleg nagy
jelentőséget tulajdonítottak a korrekt szertar
tásnak, amely rendszerint igen kidolgozott volt.
A papnak a korrekt munkát korrektül kellett el
végezni, másként a mágia nem hat. Egynémely
kultusznak papjai cölibátusra voltak kötelezve.
Izisz padjainak ton zu rája és gyolcs ruhája volt.
A misztériumok filozófiai képzettségű tag 
jai természetesen tagadták, hogy üdvrendszerük
alapjában véve irracionális mágia. Azt tanítot
ták, hogy ősrégi szent hagyomány birtokában
vannak, és ismerik a szakramentum révén meg
szerezhető üdvnek útját, amelyen a hivő ujjasztilethetik örökéletre. A keresztyénség abba a
világba lépett be, amelyben a szakramentális
vallások uralkodtak. A keresztyénség, miként a
judaizmus, amelyből származott, exkluzív volt,
és szerencsére bizonyos fokig megőrizte ezt az
exkHiavtóást, de nem állott teljesen ellent az

idegen eszmék beszivárgásának. Eleinte ment
volt minden szacerdotalizmustól. "Miként a nagy
Lightfoot püspök mondja, az Uj Testamentomban minden keresztyén egyformán pap. Nem
található meg az a felfogás, hogy a keresztyé
nek papi funkciói és privilégiumai az egyház
nak szolgáira ruháztattak, vagy akár csak bí
zatták volna. Sőt még az apostolok idejét közvet
lenül követő korszakban sincs határozott nyoma
a S7acerdotalizmusnak. De mihelyt gyökeret
vert, hirtelen felnőtt. Hamarosan a harmadik
század közepe után — m egint Lightfootot idé
zem — a palánta elérte teljes magasságát.
A szacerdotalizmusnak lényege az a hit,
hogy a papnak olyan szellemi hatalma van, ami
lyennel más hivó nem rendelkezik; vagyis a pap
Istennek helyettese és nem csupán a gyüleke
zetnek képviselője. A kathoiikus hit az, hogy a
pap Istennek helyettese, az igaz keresztyén gon
dolat pedig az, hogy a szükséges rend kedvéért
m eghatározott egyéneket kell rendelni a gyü
lekezeti istentisztelet legmagasabb cselekvényeinek elvégzésére; az ékességnek és a jórendnek
követelménye ez.
(Folytatjuk.)
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szabadkőműves páholynak joga van kimondani
ési szabályzatba önteni azt, hogy csaik milyen
mértéket megütő egyént vesz fel tagijai sorába
s milyet tűr m eg ottan: akkor lehetetlen, hogy
éppen csak az evangélikus Egyháznak ne lenne
joga megszabni azt, hogy mit vár el híveitől s
kiket részesít csak a tőle telhető minden ado
mányban. Itt legfeljebb az a megfontolandó,
hogy mennyire mehet a fenyítés alkalmazásá
ban, hogy ne essék túlzásba s többet ne árt
son esetleg, mint amennyit használni gondol.
Nézetem szerint az ostffyasszonyfai szabályzat
4. §-a ilyen túlzásba esik s túllő a célon, ami
kor olyan dolgoktól is megfosztja a hívőt, ame
lyektől megfosztani nem tanácsos senkit ma
gasabb erkölcsi és speciális egyházi érdekből.
Én az egyházi fenyítékre vonatkozóan nagyon
helyesnek tartom azt a distinkciót, amelyet Siass
János testvérünk tesz, amikor azt mondja, hogy
a magát helytelenül viselő egyháztagtól m eg
vonom azokat a jogokat, amelyek őt mint e g y 
h á z p o 1g á r t megilletnék, vagyis nem engedek
neki beleszólást az egyházi ügyekbe s m egvo
nom tőle az egyházi megbecsülés külső jeleit;
ellenben meghagyom neki mindazt, ami őt mint
embert, mint I s t e n g y e r m e k é t m egilleti:
a templomot, a vallásos szertartásokat, mint amely dolgokat a keresztény szeretet alapján még
a legnagyobb bűnöstől sem szabad megtagadni.
Az Országos Lelkészegyesület egyházvédelmi
szabályzata ilyetén elvek állapján készült s azért
az ostffyasszonyfai szabályzatnak a megtorlá
sokra vonatkozó (4. §.) — nézetem szerint is
— tűlszigoru pontjait lemérsékelni tartotta cél
szerűnek.
Különös figyelemre méltóknak találom azo
kat az észrevételeket, amelyek az egyházért való
aggodalomból fakadnak. Higyjék el nekem azok
az urak, hogy ez az aggodalom az én lelkem
ben is százszor megfordult és jólehet már régen
tisztában vagyok azzal, hogy kell Valamit ten
nünk, újból és újból odatolakszik lelkem elé a
kérdés: quid consilii? Mit tegyünk? Hagyjuk
a dolgokat úgy, ahogy vannak? N e szóljunk
semmit, ne tegyünk semmit, amikor nemcsak
egyszerűbb, hanem mutatósabb egyháztagjaink
is többször olyan szemetszuró, szinte ledér könynyenvevést tanúsítanak egyházunk
érdekeivel
szemben s rossz példaadásukkal mások szivében
is szinte megingatják az egyházhűséget? Foly
tonosan gyáván respektáljuk azt a revolvert,
amelyet egyes hiveink a mellünknek szegeznek,
valahányszor valami nem az ő Ínyük szerint
történik? Jó embereknek kívánjunk: látszani m ég
akkor is, amikor valaki az Egyházunkat m eg
rugdossa s hagyjuk a mételyező példák mérgét
hatni szó nélkül csak azért, hogy egy-két egyházilag amúgy is értéktelen alakot esetleg ma
gunkra ne haragítsunk?
Itt rejlik tulajdonképen az egész kérdésnek
a bökkenője.
Azt mondják ezekre: az óvintézkedéseket
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kell megtenni. A cura pastorálist kell gyakorol
nunk. Helyes! Mi is ezt tartjuk az egyházmeg
óvás és egyházépités egyik legcélravezetőbb
eszközének és épen napjainkban nem tudjuk azt
eléggé ajánlani. Ki ne tudná azonban, hogy bi
zony a leggondosabb pastorális munka is hány
szor kútba esik; hogy kicsinyes érdekeken, túl
zásba vitt .liberalizmuson, vagy egy-egy aggresziv plébánosnak az erőszakoskodásán hány
szor mennyi múlik s hogy az a lutheránus hivő
nem egyszer arra hajlik, amerről erősebb sze
lek fújnak, csak azért, mert hát>amott a válasz
tottját esetleg baj is érheti, míg ellenben minálunk nincs mitől tartania, mert hát mi liberáli
sak vagyunk. . . Nem is gondolják azok az urak,
akik az egyházi életet csak messziről nézik, hogy
micsoda erős fegyver az a római klérus kezé
ben, hogy ők felsőbbségeik és híveik á l t a l á 
n o s h e l y e s l é s e k ö z b e n azt mondhatják:
»Nem adlak össze, nem gyóntatlak meg; kezemet
többé a fejedre nem teszem!« — amely fegy
ver, ha talán itt-ott üresre puffan is, legtöbbnyíre m égis célt talál. Öriási lélektani hatása
van az rk. klérus e tekintetben való határozott
ságának s imponál az m ég a kívülállóknak is;
ellenben a mi túlzásba vitt türelmességünk, sok
elnézésünk nem imponál senkinek s nagyon
sokszot visszaélnek vele. — Azt sem igen tud
ják a távolabbállók, hogy micsoda szánalmas
helyzetbe jut nem egyszer az az evangélikus
lelkész, amikor vegyes házasságkötések alkal
mával egy-egy túlnanról már jól megdolgozott
atyafi kopogtat be hozzá és a saját papjának
minden érvelésével szemben egyszerűen rámutat
valamely mutatósabb egyházhivünknek a csa
ládjára, ahol bizonyos kilendülósek történtek,
és hát nincs módjában azt mondania annak a
papnak, hogy; »Igaz, kedves barátom1, ámde el
is csaptuk az illetőt, — hanem kénytelen be
vonni a vitorláit és elhallgatni. Hát akinek ez
jó állapot, az csak kardoskodjék! mellette, de ne
legyen igazságtalan s ne akarja mindenért a lel
készeket okolni!
(Folyt, köv.)

Rendeletek.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter 44.978—1925. VIII. a. számú rendelete a z
e l e m i i s k o l a i b e i r a t á s i d i j a k n a k pa 
pi r k o r o n á b a n
való
megállapítása
t á r g y á b a n az állami, községi és hitfelekezeti
elemi iskolák beiratási diját az 1925—26. tanév
kezdetétől 8500 (nyolcezerötszáz) papirkoronában állapítja meg.^
(
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter 46.956—1925. számú rendelete a z uj e l e m i
népiskolai tanterv életbeléptetésé
vel
kapcsolatban jelentkező átme
neti n e h é z s é g e k m e g s z ü n t e t é s e tár
g y á b a n az 1925—26. tanévi tananyagbeosz-
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tások és órarendek beterjesztésének határide
jét az idén aug. 10-ben állapítja meg. A kijelölt
tananyag feldolgozásában a tanterw áltozás kö
vetkeztében felmerült nehézségeket a tanév ele
jén tartandó összefoglaló bevezetések által tartja
leküzdhetőnek. A rendelet 4. pontjából arra le
het következtetni, hogy az Egyetemi Nyomda
a hitfelekezeti iskoláknak csak külön m egren
delésre küldi m eg az ui tantervet, tehát be kell
várnunk az egyházi főhatóság rendelkezését

Jegyzetek.
A közigazgatás és a b írásk o d ás elv álasz
tása az ev. egyházban. Ilyen cim alatt irt cik
ket a Miskolci Jogászélet legutóbbi számába dr.
Mikler Károly, amelynek velejét a szerző saját
szavaival igy foglaljuk össze: »Kívánatosnak
mutatkozik egy olyan zsinati reform, amely az
egyházi közigazgatás és bíráskodás szervezeti
elválasztását is teljesebbé teszi, vagyis amely
szerint az egyházi bíróságok elnöksége nem
koordinált közigazgatási funkcionáriusokból, ha
nem szabadon választandó, független, szakkép
zett — egyházi és világi — egyháztagokból ál
lana a világiakra nézve minden más közigazga
tási tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenség
kimondása mellett. Ebben az esetben — viszont
— a püspökök esperesek és lelkészek közigaz
gatási hatáskörének kiterjesztésére is gondolni
lehetne«. Igaza van nagyérdem ű egyházjogá
szunknak abban, hogy az egyetem es papsag és
a paritás elvén felépült egyházi alkotmányunk
a két funkció szervezeti elválasztását nem g á
tolja; abban is igaza van, hogy az elsősorban
egyházi
közigazgatási
m űködésre hivatott
püspököt és esperest a bírósági elnöki teendők
terhelik. De ebből a két igazságból m ég nem
tűnik ki sem az, hogy a bírói és közigazgatási
funkciót egymástól el kell választani, sem az,
hogy célszerű elválasztani. Az esperes és püspök
lehet elsősorban közigazgatási funkcionárius, de
a jelenlegi alkotmány szerint nem csupán az.
Tehát a Mikler-féle javaslat tenné csak azzá tö r
vénybeiktatás esetén. Ilyenfajta kérdések elbí
rálásánál én nem azt tekinteném, hogy egyházi
alkotmányunk milyen irányú és tartalm ú fejlő
dést enged meg. Irányadó szempontnak egyhá
zunk lényegét fogadnám csak el, s ahhoz mér
ném, hogy az idők és viszonyok változásával
felmerülő szükségletek kielégítéséről milyen
eszközökkel és hogyan gondoskodjunk. Ha va
lamelyik téren, akkor éppen a bíráskodás te
rén részemről szükségesnek tartok bizonyos
konzervativizmust és erősen kényszerítő okok
nélkül nem volnék hajlandó eltérni a tradíciók
tól. Az egyházmegyei, egyházkerületi é9 egye
temes elnökségekben — az én érzésem legalább
az — egyházunk nem csupán közigazgatási
funkcionáriusokat akar látni; ezeknek a hivata
loknak van valami specifikus dignitásia, amely
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ből őket kivetkőztetni elhibázott dolog lenne.
A munkamegosztás elve egy igen helyes elv.
De annyira széjjeldarabolni a teendőket, hogy
lenne egyházmegyénk, amelyikben az egyik lel
kész esperes, a másik törvényszéki elnök, a har
madik számvevőszéki elnök, a negyedik az is
kolaügyeket intéző alesperes vagy egyházmegyei
gyámintézeti elnök lenne, a még fennmaradó
ötikiik pedig lenne az, aki fölött a többi elnököl:
talán mégsem volna egészen célszerű berendez
kedés. A túlterhelés itt-ott megvan; imitt-amott
nincs meg; ezen a címen a közigazgatási teen
dők megosztásáról is lehetne beszélni, talán he
lyesebben, mint a birói és közigazgatási tevé
kenység teljes elkülönítéséről. Az pedig, hogy
a bírói működés az esperest és püspököt oly
kor feszélyező helyzetbe sodorhatja, olyan kö
rülmény, amely minden bíróval szemben fennáll.
Kétségbe merem vonni, hogy a közigazgatástól
szervezetileg és tárgvilag különválasztott bírás
kodás jobb lesz, mint a mostani.

ÍzE
vangélikusokL
apjaolvasóihoz
Azon negyedév alatt, mióta az Evangéliku
sok Lapja szerkesztését, kiadását átvettük, m eg
erősödött bennünk az a régi meggyőződés, hogy'
egy evangélikus nyomda felállítása szükséges,
sürgős és lehetséges. A szükségességét illetőleg
csak ama mutatunk rá, hogy kezdve a nagy
gazdag r. kát. egyházon a m agyarországi bap
tistákig, minden egy háznak, minden politikai és
gazdasági alakulatnak van m ár nyomdája s min
den lelkes szóbeli igehirdetésnél eredm ényesebb
nek bizonyult a sajtó utján terjesztett Ige. Ha
az evangélium a világ világossága, a sajtó a
gyertyatartó, melyet nem lehet többé véka alatt
tartani. A sürgősségét indokolja az, hogy a na
pok gonoszak, a bajok szaporodnak, az ellen
felek nagy, sok hadiszerrel s világos célkitűzés
sel fordulnak ellenünk m indenütt a sajtó hatal
mával.
Nem lehet hát azon kunktátorkodnunk,
hogy Budapestcn-e, vagy a vidéken legyen a
nyomda, hanem fd kell állítani haladéktalanul
ott, ahol lehet.
A lehetőség is megvan az akarásban. A
győri ev. egyházmegye lelkészi kara 18 milliót,
a győri ev. egyházközség 10 milliót ajánlott
fel nyomda vásárlásra. Ha minden lelkész, min
den gyülekezet követi ezt a példát s világi uraink
is a lelkiismeret kérdésévé teszik ez ügyet, ha
a Luther irodalmi társaság életjelt akar adni
magáról, ha a Luther Szövetség nemcsak alapsza
bályokban szunnyad, hanem élő, ható erővé akar
lenni, ha a belmisszió munkásai belátják, hogy
leghathatósabb fegyverük az ólombetűk, akkor
az ev. nyomda meglesz s egyházunk előtt uj
lehetőségek nyílnak m eg egyetlen igaz célja
szolgálására: Isten országa terjesztésére. —
Diasporás, m egfogyott lélek számú kis egyház
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vagyunk, életfeltételünk a mozgás, a szétszórt
tetemek egybegyűjtése, hitben erősítése.
H ogy az evangélikus nyomda milyen for
mában, (részvénytársaság, betéti társaság) ala
kul m eg s hol lesz felállítva, azt hagyjuk egye
lőre nyitott kérdésnek. Az bizonyos, hogy ha
egyetemes üggyé tudjuk tenni a nyomda ügyét,
mint vállalat is virágzó fog lenni. Lapjaink, fo
lyóirataink nagyobb terjedelemben, gyakrab
ban jelenhetnek meg, missziós füzeteket ingyen
küldhetünk a szórványokba, tankönyvek, imádságos könyvek, bibliák vihetik be hitünk igaz
ságait az iskolába s családokba s oda, hova nem
hat el az [élő szó. Közigazgatási nyomtatványaink
súlyos számláitól tehermentesítjük egyházi- pénz
tárainkat s teljesítjük tovább is azt a hivlaitasunkat, hogy kulturtényezők legyünk a hazában.
Az Evangélikusok Lapja kicsiny, de hű
gárdájához fordulunk azon kérdéssel, akarják-e
velünk felállítani az Evangélikusok Lapja nyom
dáját? Ha igen, kérjük, ajánljanak fel tehetségük
szerint m egfelelő összeget e célra, mely csak
ősszel, a végleges megalakuláskor lenne ese
dékes. De tudni kell már most, hogy ez az újabb
kísérletünk és felhívásunk kellő visszhangra ta
lál-e buzgó híveink, vezetőférfiaink, lelkészeink,
tanítóink között s különféle egyházi szerveze
teinkben!
Ez a néhány szó bizakodó bekiáltás akar
lenni a nagy sötétségbe, magunkon áll, hogy
fájdalmas lemondássá válik-e, vagy Istent di
csőítő himnusszá magasztosul!
Á l l í t s u k f el az E v a n g é l i k u s o k
Lapja nyomdáját!
Bejelentéseket a lap kiadóhivatalába kérjük.
A szerk esztőség és kiadóhivatal.
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gazdag tanférfaut. A jubileumi ünnepség két
részre tagozódott. Először a képviselőtestület
rendkívüli nyilvános ülése volt, amelyen a kü
lönböző üdvözlő beszédek hangzottak el. Ennek
keretében nyújtotta át a vallás- és közoktatásügyi miniszter képviselője a Kormányzó elisme
rését és a »Signum laudis« jelvényét az ünneped
nek. Azután az iskola jelenlegi növendékei ün
nepelték szeretett igazgatójukat szépen összeállitott műsor keretében. Itt az egyik élőkép
meghatóan mutatta be Mikolik Kálmán szépen
ívelő, állandó munkában és küzdelemben folyó
pályafutását, amelynek oly gazdag és feledhe
tetlen eredményeit sokak boldogsága és hálája
jelzik.
Lelkészavatás. A csabdi (Fejér m.) gyüle
kezet egyhangúlag H o r v á t h Sándor segédlelkészt választotta lelkészévé. Istennek áldását
kérjük működésére!
B iblia. A Brit- és Külföldi Biblia-Társulat
minden kanadai bevándorlónak saját anyanyel
vükön ingyen ad Bibliát. Tavaly kiosztottak
Quebecben 54.950 kötetet 33 nyelven, Halifax
ban 17.283 kötetett 25 nyelven, Sí. Johnban
13.459 kötetet 36 nyelven. Magában Kanadá
ban 110 nyelven terjeszti a Társulat a Bibliát
Mit teszünk érte mi?
A balassagyarm ati ág. hitv. evangélikus egy
háznak magyaros ünnepnapjai volt junius 21-ike;
ugyanis ebben az ízig-vérig magyar, ä határ
szélén álló város evangélikus egyházában, ■
—
bár a hívek 16/ 17-ed része jól tud magyarul és
3/4 része nem tud tótul — a nagy ünnepeken és
felerészben vasárnapokon is az istentiszteletek
eddig tót nyelven tartattak. Ezen visszás hely
zetnek megszüntetése végett Rákóczy István,
Piatiik János, Velyacsek Lajos és Némethi Má
tyás indítványára, ezeknek valamint ezzel pár
huzamosan dr. Sztranyavszky Sándor másod
felügyelő és több tekintélyesebb egyháztag kö
Egyet, felü gyelő N ém etországban. Báró rültekintő és minden méltánylást figyelembe
Radvánszky Albert egyet, felügyelő f. hó 21-én vevő előkészítő munkájára a presbitérium oly
egy heti tartózkodásra Németországba utazott. javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, hogy in
F. hó 24-én, mint a Johannita rend lovagjai, neniül Balassagyarmaton az istentiszteletek és
résztvett a lovagavató ünnepélyen. Ezenkívül egyéb egyházi szertartások mindenkor magyar
Berlinben és Dresdenben több látogatást tett a nyelven tartassanak, m égis a hívek között, —
német protestantizmus vezető egyéniségeinél, bár kevés számban m ég meglevő öregebb egy
hogy azokat személyesen megismerje és ezáltal háztagokra való tekintetből, akik m ég nem bír
is bensőbbé tegye velük való együttműködé ják jól a magyar nyelvet, karácsony, hűmét,
sünket.
pünkösd első napján, nagypénteken, áldozó csü
M ikolik Kálmán polg. iskolai igazgató törtökön délután, Szilveszter este a magyar is
jubilálása. Megható és felemelő ünnepség folyt tentisztelet után, valamint minden hónap első
le f. hó 24-én a budapesti Deák-téri evangéli vasárnapján tót nyelvű istentiszteletek is tart
kus polgári leányiskola dísztermében. Mikolik hatók. A junius 21-én tartott közgyűlésben ezt
Kálmán, az iskola kiváló és nagyti-szteletben álló a javaslatot dr. Kaszaczky Arnold főjegyző ala
igazgatója tanári működésének 50-ik esztendejét pos és megszívlelendő indokolás után teijesztöltötte be ezzel az iskolaévvel. Ebből az alka tette elő és amidőn Rákóczy István az indít
lomból mind a képviselőtestületi rendkívüli nyil ványtt evők nevében magyar szivekig ható sza
vános ülésében, mind az iskola tantestülete s vakkal mutatott reá, hogy Bgyarmatoji ebben
jelenlegi növendékei melegen ünnepelték a fél a lecsonkitott haza* szélén álló városban úgy,
százados munkára visszatekintő és érdemekben mint amikor 1919. január végén a cseheket ki-
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vertük, nekünk szilárdan kell ő rt államink és
nyelvünkben is meg' kell mutatnunk, hogy a
m agyar hazának hűséges és áldozatra is min
denkor készséges gyermekei vagyaink. A köz
gyűlés nagy lelkesedéssel egyhangúlag fogadta
el a javaslatot oly hozzáadással, hogv a dunán
túli énekes könyvet vezeti be. Ami után az örömkönyekig áthatott gyülekezet a Himnuszt és
m agyar hiszekegyet elénekelte. Ez a lelkes ha
tárváros már másodszor gyújtott a m agyar éj
szakába kihatásaiban is fontos és messzire elvilágitó fáklyát: először amikor I9l9. január hó
29-én lökést adott arra, hogy a betolakodó el
lenséget hogyan kell kiverni és igy az egész
ország példaadására Rapptól-Ipol^ságig, 72 km.
vonalnál a cseheket kivertük, m ásodszor most,
amikor az istentiszteleteket tó t nyelven tarló
egyházaknak példát m utat arra, hogy Széchenyi
István gr. ne híjába hagvta légyen reánk azt az
arany mondását »nyelvében él a nem zeU, hanem
azt hogyan kell megvalósítanunk! Adjon Isten
másoknak is ébredést és mindenütt o tt ennek
folytatását, ahol m ég hátra vannak.
E gyet, felügyelői elism erés. Báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő Mikolik Kálmán
ev. polg. leányiskolái igazgatónak 50 éves tanári
jubileuma alkalmából meleghangú leiratban ki
fejezte elismerését és köszönetét odaadó és ered
ményes munkásságáért.
D iósgyőrvasgyár. A tiszai egyházkerület
nek julius 16—17-én itt tartandó közgyűlésével
kapcsolatban 16-án értékes műsorral vallásos es
télyt rendez, melynek előadójául Vietórisz Jó
zsef dr., neves költő tanár, nyíregyházi egyházfelügyelőt kérte fel.
T állya. Az 1925. junius 21-én Nemes Ká
roly fóesperes és Ottlyk Árpád am óti felügyelő,
egyházmegyei felü^yelóhelyettes elnöklésével
tartott lelkészválasztást elrendelő közgyűlés fel
kérte az egyházmegye főesperesét, hogy Marcsek János tokaji lelkészt pályázatának, benyújtá
sára külön hívja fel.
Jiara* £ szó k ö n y v tá r címen Czipott Géza
szentgotthárdi lelkész, a H arangszó szerkesz
tője füzetes kiadványsorozatot indított meg.
Az első füzet »örökzöld koszorú Gyurátz Fe
renc sírján« Nagy Miklós bevezető sorai után
a temetési beszédeket foglalja magában. Ara:
3000 korona.
A pesti ev. m agyar egyház V eres P álné
L eánynevelő intézetén ek É rtesítő je az 1924—
25. évről. K ö z z é t e s z i dr . B ö h m D e z s ő
i g a z g a t ó . Érdeklődéssel vettem kezembe a
k itá b íá » füzetet, élvezettel olvastam és szivbeli örömmel referálok róla. Az 1920-ban meg
nyílt intézet eredeti (most már a kultuszminisz
ter által is elismert) nőnevelóintézete evangéli
kus egyházunknak. Bizonyos eufemizmussal
un udom egyházi intézetnek azért, mert semmi
féle agyháai tám ogatásban eddgg nem részesült;

1:

de viszont jogosan, m ert a fiatal, de rohamosan
izmosodó intézet nőnevelésünk terén érezhető
hiányt van hivatva pótolni, — s ezen szerepét
be is tölti derekasan — akkor, midőn nem ok
levelet nyújt, hanem elméleti és gyakorlati ki
képzést, általános műveltséget és nyelvtanulást.
Talán merész vállalkozás volt napjainkban, mi
kor a lányok is a diplomával kezükben látják
csak valamelyest biztosítottnak jövőjüket, de a
merész kísérlet sikerült, amint az a növendékek
nek egyre gyarapodó száma mutatja. Három év
folyamban volt az intézetnek 127 rendes növen
déke, azonkívül 50 'rendkívüli növendék. Érde
mes megemlíteni, hogy a rendkívüli növendékek
között volt középiskolai tanárnő, oki. tanítónő,
oki. nyelvmesternő és érettségizett növendék is.
Az intézettel intem átus van kapcsolatban, amely
ben 72 bennlakó nyert elhelyezést. Rendes taná
rok nincsenek, csak óraadók. Közöttük Mikola
Sándor, dr. Szelényi Ödön, dr. Szigethy Lajos.
Az intézet elméleti és gyakorlati tanfolyamai
kiválóak. Az egész Értesítő annak bizonyítéka,
hogy dr. Böhm Dezső igazgatása alatt az inté
zet nőnevelésünk ügyének rendkívül fontos szol
gálatokat tesz. Felhívjuk rá a szülők figyelmét,
s itt is megismételjük a kérelmet: hitrokonaink
segítsenek adományokkal és alapítványokkal az
intézet jövőjét megalapozni.
B ékéscsabai énekeskönyvek szerezhetők
be olcsó áron a balassagyarm ati egyházban a
mennyiben ott fennti énekeskönyv helyett a du
nántúli énekeskönyvet vezették be templomi
használatra. Olyan egyházak, ahol még a békés
csabai énekeskönyv van használatban s olcsón
akarnak egyes példányokhoz jutni, forduljanak
a balassagyarmati evang. lelkészi hivatalhoz. /
Az am erik ai lu th erán u so k belm issziói
ko n feren ciája. Az »Amerikai Lutheránus Belmisszió« május 14— 18. tartotta negyedik konfe
renciáját Pittsburgban. Kétszázan jöttek össze
az értekezletre, akik hetvennyolc belmissziói in
tézményt képviseltek. A konferencia telicsen
szabad és pártatlan fórum, amelynek rendelke
zési joga nincs; résztvehet a lutheránus belmiszsziónak minden munkása. Az értekezlet kétféle
üléseket tarto tt: voltak együttes gyűlések, és
szakosztályi ütések. H at szakosztály van: kór
házi, belmissziói munkásokat képző iskolai, saj
tóügyi, gyermekjóléti, diakóniai és intézményi
szakosztály. A konferencia témái közt szerepel
tek: Bei missziói programra egy modern város
nak; Belmissziói munka a vidéki körzetekben;
Gyermekjóléti program m ; Személyes munka;
Kórházvezetés; Elagottakról való gondoskodás;
Belmisszió és egyetemes lutheranizmus stb. A
konfenencia kiállítással vök egybekötve, amely
képekben, tabellákban és irodalomban mutatta
be a lutheránusok belmissziói munkálkodását.
Néhány adat: a United Lutheran Church évente
egy millió dollárt ad belmisszióra; a többi lu
theránus testületek is ebben az arányban. Az
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Egyesült Államokban a lutheránus kórházak in
gatlanainak értéke tizenegy millió dollár, s évi
kiadás a kórházakra négy tnillió dollár. Jelen
leg tervbevett belmissziói jellegű építkezésekre
másfél millió dollár van előirányozva. A luthe
ránus könyvkiadó vállalatok a legjobbak közé
tartoznak az Egy. Államokban és saját nyom
dáikon tudják előállítani az egész belmissziói
irodalmat. A szeretetmunkának minden ága kép
viselve van: epileptikusok, nyomorék gyerme
kek, elaggottak stb.

Lapunk előfizetőit ismételten felkérjük,
hogy úgy a hátralékokat, mint az előfizetési
dijakat az Ev. L. kiadóhivatala Győr címre
küldeni szíveskedjenek. Ettől függ a lap
pontos megjelenése, ellenkező esetben sok
felesleges költséget s hiábavaló munkát
okoznak nekünk.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Meghívó. Az Ujpest-Árpád-uti Mozgószinház vállalat r. t. 1925. évi apgusztus hó 4-én
délután 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi Taka
rékpénztár R. T. (Budapest V., Vilmos császár
ut 36. sz. I. emelet) üléstermében megtartandó
1923. és 1924. évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő bizott
ság jelentése az 1923. évről. 2. Az 1923. évi
mérleg megállapítása és határozathozatal az
1923. évi tiszta nyereség felosztása tárgyában.
3. Az igazgatóság, és felügyelő bizottság jelen
tése az 1924. évről. 4. Az 1924. évi mérleg
megállapítása és határozathozatal az 1924. évi
tiszta nyereség felosztása tárgyában. 5. Hatá
rozathozatal az igazgatóság és felügyelő bizott
ság fölmentése tárgyában. 6. Határozathozatal
a R. T.-nak a 4200/1925. P. M. sz. rendelete
következtében kimondandó felszámolása tárgyá
ban. 7. Felszámolók megválasztása. 8. Esetle
ges inditványok. — Azon részvényesek, akik a
közgyűlésen részt venni kivannak, tartoznak
részvényeiket vagy elismer vényeiket legkésőb
ben a közgyűlés napja előtt három nappal a Bu
dapest-Lipótvárosi Takarékpénztárban a hivata
los órák alatt letétbe helyezni. 1923. évi mérleg
számla. V a g y o n : Budapest-Lipótvárosi Taka
rékpénztár 495.000 K, Luther irodalmi társaság
52.820 K, összesen 547.820 K. — T e h e r : Rész
vénytőke 200.000 K. Áthozat 1922. évről 7050
K. Nyereség 340.770 K, összesen 547.820 K. —

1925.

K, összesen 2,700.000 K. — 1924. évi
nyereség- és veszteség-számla. V e s z t e s é g :

601.558

Házbér 6,381.094 K, különféle költségek, üzem
stb. 847.572 K. Adók 343.070 K. Nyereség
601.558 K. összesen 8,173.294 K. N y e r e s é g :
Áthozat az 1923. évről 151.512 K. Haszonrésze
sedések 7,798.027 K. Kamatok 223.755 korona,
összesen 8.173.294 K. Kelt Budapesten, 1925. évi
junius hó 22-én. Az igazgatóság.

PÁLYÁZATI HI RDETMÉNY!
A hegyaljai ág. hi tv. ev. egyházmegyébe
kebelezett tállyai (Zemplén vm.) ág. hitv. evang.
egyházközség lemondás folytán megüreseedtt
rendes lelkészi állására pályázatot hirdetünk.
Az állás javadalma: 1. Természetbeni lakás és
kert használata. 2. 6 kát. hold 312 □ öl föld
haszonélvezete. 3. Az egyház pénztárából évi
320 aranykorona. 4. Tiszakerületi stólák aranyértékben. 5. Sátorosünnepi urvacsorai offertóriumok. 6. 680 K 04 fillér kongnia. 7. Személyi
pótlék (530 aranykorona). Felhívjuk a pályázni
szándékozókat, hogy a tiszai egyházkerület lel
készválasztási szabályrendelete értelmében kel
lően — nős lelkésznél a házasságkötésről szóló
anyakönyvi kivonattal is — felszerelt pályázati
kérvényüket a hegyaljai ág. h. ev. egyházme
gye főesperesi hivatalához (Diósgyőr, Borsod
vm.) julius hó 12-ig nyújtsák be. Diósgyőrött,
és Miskolcon, 1925. junius hó 22-én. Nemes
Károly s. k. főesperes. Lichtenstein László s.
k. egyházmegyei felügyelő.

Pályázat.
A győri evangélikus egyházközség pályá
zatot hirdet egy tanítói és tanítónői állásra.
Kötelesség: az iskolaszék által kijelölt osztály
v. egyesitett osztályok vezetése, az egyházi
munkában való részvétel, a tanítónál U kántor
esetleges helyettesítése. Javadalom a törvényes
fizetés, megfelelő lakás, illetőleg lakbér. A pá
lyázatot a szükséges okmányokkal julius 25-ig
kell beküldeni a z ev . l e l k é s z i h i v a t a l h o z
Győr.

1923. évi nyereség-és veszteség-számla. Tar

N
yom
tatvány
tananyagbeosztáshoz.

t o z i k : Házbér 303.929 K, különféle költségek,
üzemköltségek 20.571 K 50 f. Nyereség 340.770
K, összesen 665.270 K 50 f. — K ö v e t e l : Ha
szonrészesed és 619.580 K 50 f. kamatok 45.690
K, összesen 665.270 K 50 f. — 1924. évi mérleg
számla. V a g y o n : Pénzintézeteknél elhelyezve
2,700.000 K, összesen 2,700.000 K. — T e h e r :
Részvénytőke 200.000 K. Fel nem vett osztalé
kok 60.000 K. Hitelezők 1,838.442 K, Nyereség

Reichel Lajos, mendei ev. tanító az uj tan
tervhez alkalmazott s a részletes tanmenet el
készítésének alapjául szolgáló tananyagbeosztás
hoz szükséges nyomtatványt szerkesztett és
adott ki, melynek ára ivenként 2000 korona. A
jövedelem 50o/o-a a most anyásult, ínséges, sok,
anyagi gonddal küzdő, lelkészlak és iskolaépí
tésben, továbbá templom renoválásban fáradozó
mendei ev. egyház segélyezésére fordittátik.
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Egyes szám ára 3 ezer R.

A protestantizmus tekintélyeivé.
A p ro te sta n tiz m u s elnevezésnek tö rté 
nelm i ered etét ism e rjü k és ellene, m in t egv
tö rtén elm i jelentőség ű fellép ést m egörökítő
név ellen nem p ro testálu n k . A zonban a
sp ey eri b iro d alm i gyűlésen való tiltak o zás
ból nem v o n h a tu n k le m esszebbm enő követ
kezm ényeket a p ro te sta n tiz m u s lényegét il
letőleg. Ha ezt tesszük, m eg h am isítju k a
refo rm áció tö rtén elm i eg y h ázán ak a la p te r
m észetét, m e rt hiszen a refo rm á ció tö rté n e l
m ileg, lélek tan ilag és do g m atik ailag nem
p ro testálásb ó l in d u lt ki, h an em L u th e r M ár
tonnak egyéni valláso s élm ényéből, am ely
an n y ira á ltalá n o s em beri érv én n y el b ir és
a n n y ira a keresztyénség legm élyebb fu n d a
m e n tu m ain épül, hogy m egvolt és m egvan
benne az egyházalkotó erő. L u th ern ek él
m ényén keresztül az ú jk o r em b ere felis
m erte a m aga lelkének szükségletét és r á 
ta lált a r r a a fo rrá sra , am elyből lelki vágy á
nak kielégítést m eríth et. A refo rm á ció tehát
pozitívum on épül és csak m áso d so rb an , a
nyugati keresztyénségnek ezen p o zitív u m 
m al szem benálló berendezkedése m iatt lett
p ro testan tizm u ssá. T én y azo n b an , hogy é p 
pen a reák é n y sze rite tt h arc o k b a n a re fo rm á 
ciónak p ro testán s, tiltakozó jellege h itéb en ,
ta n aib an és életében itt-o tt jo b b a n k id o m b o 
ro d o tt, m in t azok a pozitívum ok, am elyek
tu lajd o n k ép p e n jellem zik. A refo rm áció egy
h ázá n ak te h át állan d ó felad ata m a ra d t az,
hogy a ró m ai k ath o licizm u sb an és a h ite t
lenségben jelentkező h atalm ak k al szem ben
ragaszkodjék a p ro te s tá n sh o z , de am íg ezt
cselekszi, viszont éber figyelm et fo rd ítso n
a rra is, hogy ez a reák é n y sze rite tt h a rc ne
forgassa ki eredeti m ivoltából, am it röviden
úgy' leh etn e jellem ezni, hogy a S zen tirásb ó l
táplálkozó egyéni h iten felépülő egyháziasság. E bben a m eg h atáro zásb an antin o m ia

Hirdetési árak megegyezés szerint.

van, s ez az a n tin ó m ia meg is m a ra d ; ez ad ja
meg eg y h ázu n k n ak azt a feszitő erőt, am ely
á lla n d ó a n m ozgásban ta rtja egy h ázu n k n ak
életét és azt o ly a n k o m p o zilu m m á
teszi,
am ely b en az egyén és a közösség, a hit és
a szervezet, a tan és az élet b á r eg y en sú ly b a
ju tn i nem tu d n ak , de folyton az egyensúly
felé tö rek ed v e ö n m ag u k o n tú lm u ta tn a k az
Isten o rszág ára, a h o l a teljes h arm ó n ia m eg
valósul.
A refo rm á ció eg y h ázán ak ez az ö n m a 
gán tu lu ta lá sa az, am it a ró m ai k ath o lik u s
eg y h ázn ak őszinte hive m egérteni nem tud,
s am it eg y h ázu n k b an to rzó n ak , töredéknek,
b efejezetlennek talál. A m iként mi nem tu d 
ju k m egérteni azt. hogy egy állító lag tö k éle
tes és b efejezett eg y h ázb an , am ily en n e k a
róni. kath. egyház v allja m agát, a hivő a
belső h a rm ó n iá h o z so h a el nem ju th a t, h a 
nem a p ap ren d elk ezésére álló szentségekkel
lépten-nyom on k o rrig áln i kell az egyháztag
lelki d isz h a rm ó n iá já t, úgy a róni. kath. em 
b er nem tu d ja m egérteni azt, hogy a re fo r
m áció eg y h ázán ak fo g alm áb an rejlő a n ti
nóm ia m ellett az egyházlag mi m ódon tud
mégis elju tn i a léleknek békességéhez és
h arm ó n iájá h o z. A kü lö n b ség a két típus kö
zött az, hogy a k atliolicizm us az egyházon
k eresztül látja m eg és érték eli az egyént, a
p ro te sta n tiz m u s pedig az egyéni hiten ke
resztül érték eli az egyházat. És a két lip u s
közölt a k ülönbség a n n y ira m ély reh ató , s
következm ényeiben és k ih a tá sa ib a n o lyan
m esszem enő, hogy a kettőnek e g y egyházon
belül való kiegyenlítődése nem vehető való
szín írnek.
E llen b en tévedés azt m ondani, hogy a
két egyház között a különbséget a tekinlélyelv okozza. A tek in tély eiv el egyházunk ép 
pen o ly a n erővel képviseli, m in ta róni. k ath .
egyház. E g y általán e lm o n d h atju k , hogy egy
ház a tekintélyeiv ak cep tálása nélkül fenn
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nem állhat. A különbség ebben a tekintetben
nem magában az elvben van, hanem a tekin
tély képviselőjében, hordozójában. Még azt
sem m ondanám , hogy a katholicizm us a
pápa szem élyes tekintélye alapján épül. N á
lunk is m egvan a szem élyes tekintélyi elv,
nagyobb m értékben m int ott. A katholicizm usban ugyanis a tekintély letétem ényese
nem a pápa, hanem az egyházi szervezet,
am ely a pápa szem élyében csúcsosodik ki,
s éppen a pápaválasztás bizonyítja azt, hogy
a szervezetben van meg a tekintély. N álunk
a tekintély birtokosa nem az egyház, nem is
az egyén, hanem a Szentirás, m int Istennek
kinyilatkoztatása, am ely K risztusban csú cso
sodik ki.
Itt tehát m egint azt találjuk, hogy egy
házunk önmagán túlm utat, s önm agában
nem nyújt befejezett egészet. A különbség
itt is annyira lényegbevágó, hogy annak egy
egyház körén belül való kiegyenlítődése nem
igen látszik lehetőnek. Am ikor a különbsé
get ilyenform án m egállapítjuk, s azt hiszem
helyesen állapítjuk meg, akkor még koránt
sem jutottunk el oda, ahol Ítéletet m ondhat
nánk a kétféle típus értékéről. Ennek a cikk
nek keretébe ez nem is tartozik. A lényeges
csak az, hogy m ig az egyik oldalon a tekin-

Keresztyénség és katholicizmus.
(Dr. Barnes E. W., Birmingham püspöke junius 14-én
a Westminster Abbey templomban feltűnést keltő
prédikációt mondott. Ebből az egyházi beszédéből vet
tük az alábbiakat.)
(Vége.)

Tehát a szacerdotalizmus bevonult a ke
resztyén egyházba, amikor a misztériumok le
vegőjét szívta be, annak a megváltoztathatlan
törvénynek értelmében, hogy semmiféle vallás
nem tud teljesen ellentállni azon nép eszméinek,
amelyet meg akar téríteni. Azonban, mikor a
keresztyénség kathoiizálódott, a misztériumval
lásokból sok mágikus szakramentalizmust is át
vett. Az Uj Testámentomban kevés szakramentális tanítás van. Ami az evangéliomokban ta
lálható, annak a legtisztább szellemi jellege van.
Az egész Uj Testámentomban semmi utalás nin
csen arra, hogy az Úrvacsorában a kenyérben
és a borban mágikus elváltozás megy végbe.
Krisztus jelen van szent asztalunknál — igen,
jelen van mindenütt, ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az Ö nevében. Jelen van az Úrva
csora egész szertartásában, amikor az imádók
hittel, reménnyel és szeretettel ismétlik az Ő
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télyt az ^egyházszervezet képviseli, addig a
m ásik oldalon a KriszLusban célpontjához
ért isteni kinyilatkoztatás. T éves ebből a
különbségből már m ost azt a következtetést
levonni, hogy a katholicizm us az egyházat
többre értékeli, m int mi. A tény az, hogy a
.mi egyházunk m ásként értékeli az egyházat,
m int a katholicizm us. Az is téves, hogy a
reform áció tana az egyházat m egfosztja te
kintélyétől, s a súlypontot az egyén hitére
helyezi, szubjektív m om entum okon építi fel
tanrendszerét és egyházi organizációját. N á
lunk az egyház tekintélye abban áll, hogy
reábizatott az Ige hirdetése és a Szentségek
kiszolgáltatása, s am ikor az egyház tekinté
lyét egyfelől történelm ivé tette ennek a
m unkának kétezer évén át szakadatlanul fo
lyó teljesítése, m ásfelől objektiv tekintéllyé
avatja szolgálatának azon jellege, hogy m int
sáfár kezeli azokat a javakat, am elyeket Ura
bízott reá. Mi az egyházban K risztus testét
látjuk, am elyben kell, hogy m egtalálhatók
legyenek K risztus attribútum ai. Ezek pedig
kétfélék: isteniek és emberiek. K risztus való
ságos Isten és valóságos ember. N em csupán
az egyik, s nem kizárólag a másik. És amint
K risztusban az em beri attribútum ok az is
teniekkel m isztikusan egyesültek, úgy az

utolsó vacsoráját. Azonban jelenléte szellemi,
az Isteni Lélek szabadon jön az ember
leikéhez, amikor az imádó' felemeli szivét az
Úrhoz; jelenléte szellemi, nem mechanikus. Az
igaz imádóhoz jön. A gonosz nem nyeri el ót,
ha eszi Is a megszentelt kenyeret. Mennyire kü
lönbözik ez azoktól az eszméktől, amelyek a
misztériumvallásokból lopództak bei a katholicizmusba ás létrehozták a katholikus szentségi
tant, amelyet egyházunk a reformációban elve
tett. Hirtelen történt ez a belopod zás. Már Ignácius, a második század elején, beszélhetett az
eucharisztiáról, mint a halhatatlanság' orvossá
gáról, a halál elleni szerről. A negyedik század
ban Jeruzsálemi Cirill azt mondhatta, hogy mi
kor a megszentelt elemeket esszük, Krisztus
hordozóivá válunk. Testei és vére átmegy tag
jainkba. Efajta mondásokkal párhuzamba állít
hatjuk a Clemens-féle homiliák írójának azt a
tanítását, hogy a gonosz szellemek mennek be
annak a testébe, aki a nékik szentelt ételből
eszik, s egy darabig benne maradnak és leiké
vel egyesülnek.
Ez nem az Uj Testámentom légköre, és
ennek a légkörnek eszméi élnek még a katholikus szakramentalizmusban, Ha az Uj Testámentomtól átmegyünk a misztérium-valláshoz,
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egyházban is ez a kellő m isztik u s m ódon
egyesül. Isteni, m ert Isten kegyelm i eszközei
nek sáfára, em b eri, m ert em b erek szolgála
tát veszi igénybe.
S ajn álato s
csak az, hogy éppen
a
katholieizm ussal vívott k üzdelm ek következ
tében a refo rm áció tek in tély eiv é túlságosan
eltolódott az egyéni bit felé, s nem m indig
hangsúlyoztuk kellő éréi Ivei ennek az egyéni
hitnek azt á tk aro ló és azt táp láló tényezőit.
Hz adott alk alm at a szekták keletkezésére,
am elyek sem m ikép en sem n y ern ek létjogo
sultságot a refo rm á ció hely esen értelm ezett
tekintélyelvéből, m ég kevésbbé ab b ó l a té
ves állításb ó l, hogy mi a tekin tély t a hit
dolgaiban az egyéni lelk iism eretb e h elyez
zük, m e rt ezt nem tesszük. M indenesetre
szükséges volna, hogy a refo rm á ció ebben az
irán y b a n ugv dogm atikailag, m int pedig éle
tében és g y ak o rla táb an alap o sab b an kifej
tené állásp o n tját. R em élhető, hogy m iként a
ró m ai k ath o lik u s egyházzal vivőit h a rc d o g 
matikailag is megterem tette gyümölcsét a hit
által való m egigazulás evangéliom i tan án ak
előtérbe helyezésével, épj>enugy a szektákkal
való küzdelem nek is m eglesz az a következ
m énye, hogy az eg y h ázró l és a tek in tély rő l
szóló tan a kellő m egvilágításban részesül
ugv találjuk, hogy a vallást megfertőzte a má
gia; a szellemi mechanizálttá sülyedt. Tény az,
hogy minden független tudós elismeri, hogy a
keresztyénség katholizálása elpogánvositás volt,
s a folyamatnak sebességét főleg azzal a körül
ménnyel lehet megmagyarázni, hogy azok az
évszázadok, amelyekben a folyamat végbement,
a négy első keresztyén század, a rohamos intel
lektuális hanyatlásnak kora volt. A római bi
rodalom bukását megelőzőleg az ókor tudom á
nyos gondolkodásának elhanvatlása megdöb
bentő. Mikor a görög kultúra inspirációjára az
európai gondolkodás visszanyerte intellektuális
szabadságát a renaissanceban, jellemző, hogy a
reformációnak nevezett vallásos ébredésnek jel
legzetes vonása a szacerdotalizmusnak és a me
chanikus szakramentalizmusnak elvetése volt.
Azóta, a letűnt négy század alatt, a miveit gon
dolkodáson a tudományos széliem uralkodott, a
mely a mágiának természetes ellensége. Hacsak
ez a szellem ki nem hal, és erőt nem vesz raj
tunk az intellektuális barbarizmusnak uj kor
szaka, a pogány misztérium-babonák keresztyénségénck nincs jövője.
Alapjában véve a keresztyen és a katholikus
rendszer közötti különbség az Isten term észeté
ről való hitnek különbsége. Krisztus azt taní
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és szahatosabb form át ölt, ami már csak
azért is szükséges volna, m e rt a szekták el
leni küzdelem nek egyik h atáso s és csak n e
hezen n élk ü lö zh ető eszköze lenne. Jelen leg a
h elyzet az, hogy a S zen tirásn ak m in t te k in 
télyelvnek, s a h itnek m in t az üdvösség el
sajá títá sá n a k eszköze m ellett, a h arm a d ik ,
kiegészítő és v elejáró tényezőnek, az eg y h áz
nak d o gm atikai k iép itétlen ség é tág k ap u t
n y it a szek ták n ak . Kzt a kaput csu p án belm issziói m u n k áv al csak az ta rth a tja clzárh atónak, aki a d o g m ák n ak sem m i jelentőséget
az egyház életében nem tu lajd o n it. L u th e r
M árton b izo n y ára nem ta rto z o tt azok közé.

flz egyházi fegyelem kérdése.
(Befejezés.)
Félreértése az a dolognak, ha egyesek azt
hiszik, hogy a lelkészek a cura pastorálist akar
ják talán ilyen fegyelmi szabályokkal pótolni.
Távolról sem ; csak alá akarják támasztani ott,
ahol a szép szó nem használ, hogy igy a peda
gógia elvei szerint az alma mellett a vessző is
ott legyen az egyház kezében. Mert hát, hiába,
Luther óta sem avult el e / utóbbinak a szükségcssége. Tudjuk azt nagyon jól, hogy egyetlen
egy jobbér/ésü szülő sem nyúl szívesen a
vesszőhöz, de néha magasabb érdekből mégis
totta, hogy isten az igazságnak és szeretetnek
fc rása. Cselekedetei észszerüek, mit egy jó em
bernek a cselekedetei. Joggal hisszük róla, hogy
Atyánk, és sem papi közbenjárásra, sem korrekt
szertartásokra nincs szükség az emberi lélek
nek az Isteni Lélekkel való egyesülése végett.
»Ahoi ketten vagy hárman egy begy ülnek az én
nevemben, én is ott vagyok«, ez. a keresztyén
szabadságnak alkotmány-levele. Istennek a po
gány mágikus vallások hatása alatt kathoüzált
fogalma Krisztus tám láéitól idegen. E szerint
a pap egy mechanikus szukcesszió erejénél
fogva nemcsak azzal a hatalommal ruház tátik
fel, hogy a gyülekezel nevében cselekedjék, ha
nem spirituális erőkkel is, s korrekt rituális cse
lekvés és igék által élettelen anyagot spirituális
jelleggel ruházhat fel, és ez a spirituális jelleg
az elmélet szerint átvihető az imádóra, aki spiri
tuális abszolució által előkészítetett, s aki igy
és csak igy találja meg az üdvöt. A szakramentumok mágia által, vagy hogy finomabb kife
jezést használjak, ex opere operato működnek.
Nincs okunk annak feltételézésére, hogy Isten
ezen az utón működik; s annak a hitnek, hogy
igy. működik, Krisztus tanításában nincs nyoma.
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kénytelen hozzányúlni. És hát ki ne tudná azt
is, hogy a legideálisabb lelkészek legvigyázatosabb pastorális munkája mellett is történnek
esetek, amelyek visszásaik, szemetszűrök s ame
lyeket az Egyház saját tekintélyének veszélyez
tetése nélkül szó nélkül nem hagyhat. Micsoda
visszás dolog az például, hogy egyházi testületeinkben — a demagógia jóvoltából — több
ször olyanok is ülnek, akiknek, egyházhüsége
épen nem kifogástalan. Micsoda visszás helyzet
az is, hogyha egyik-másik ilyesféle egyházta
gunknak a családjában például temetés fordul
elő: odacsőditi az összes helyi lelkészeket, zúg
nak tiszteletére napokon át az összes harangok,
mert hát van pénze hozzá, és hát senkinek sincs
joga azt mondania, hogy :»hátrább az agarak
kal!« Ezek bizony fölösleges jócselekedetek az
Egyháztól, amelyek csak ártanak neki! És mi
csoda visszás dolog az is, amire szintén tudok
példát, hogy keserves verejtékünkön fenntar
tott iskoláinkban akad tanerő, aki még téve
désből sem nézi meg a templomot belülről s
akinek másfelekezetü hozzátartozói szinte zászló
vivői a másik felekezet mozgalmainak, ellen
ben a családfő maga nem épen az a saját egy
házában, amely pedig neki a kenyeret adja. És
igy tovább százféle változatban. H ogy lehet
ilyen viszonyok között kialakitani az egységes
frontot, amellyel egyedül indulhatunk a siker
reményével harcba? Kérdem: megmerné-e az
ilyet tenni valaki a római, katholikusoknál, il
letve az az egyház megtümé-e ezt? Mikor még
református atyánkfiái is nemrégiben csak azon
feltétel alatt voltak hajlandók honorálni egy
hozzájuk pályázó tanárunknak a pályázatát, ha
oda mindenestül áttér, ami meg is történt. Miért
éppen csak nekünk kell folyton szemet hunyni
a demoralizáló példaadások felett? Viagy talán
annyira megcsappant már bennünk az életerő
hqgy — mint valami korhadt fának — félnie
kell Egyházunknak minden fuvalattól? Hát én
nem hiszem azt! Ha a gyeplőnek keményebb
kézzel való megfogása miatt talán el is menne
tőlünk néhány egyházilag amúgy is értéktelen
alak, marad ottan még olyan Gedeon seregébe
való harcos elég, akikkel lehet valamit kezdeni.
Nézetem szerint fölösleges a nagy félelem
s indokolatlan a nagy idegenkedés az egyházi
fegyelem behozatalától. Nemcsak mi, ev. lelké
szek, tartjuk azt szükségesnek, hanem annak
találják ma már a református lelkészek is, mi
vel ők is látják, hogy a sok elnézéssel, sok lavirozással, sok szabadelvüsködéssel — amely fel
adja a magáét csakhogy mást tisztelőnek lás
sák — nem megyünk semmire. M egesz bennün
ket a katholidzmus, amely merev és aggreszsziv; megesznek a szekták, amelyek nagyon sok
szor vetik szemünkre épen azt, hogy egyház
fegyelmet nem gyakorlunk, s emiatt többször
elől türünk m eg olyanokat is, akiknek egyházi
értékük értelmében csak hátul volna helyük.
Nagyon félreértik a dolgot azok is, akik az
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ev. papság ismeretes állásfoglalásában hatalmi
tendenciát látnak. »Lelkészeinktől ez egyszerű
hatalmi tény akar lenni, a kötelesség teljesitéshelyett«, — mondja az egyik cikkező. Kemény
beszéd, amelyet — úgy érzem — nem érdemel
tünk meg! De nevetséges is. Lutheránus lelkész
és hatalom! Hát a mi, a világon talán legdemok
ratikusabb szervezetünk mellett van-e s lehet-e
a lutheránus papnak valami hatalma? Legfel
jebb annyi, amennyit kinek-kinek az egyéni sú
lya kölcsönöz. Bár több lenne, tessék elhinni!
Sokkal simábban és gyorsabban menne előre
az Egyház hajója, ha abban értelmetlen elemek
nem akadályoznák folyton a legnemesebb intentiók megvalósulását, s minden apró-cseprő
dologban nem kellene kaptafától odaszaladt em
berek kegyes beleegyezéseit instálni Azt hi
szem különben, hogy elég tevékenynek, elég
szerénynek s egyházfelügyelőit és egyéb ko
moly munkatársait eléggé megbeesülőnek mu
tatkozott be eddigelé az evangélikus papság,
hogy nála semmi más tendenciát, mint csak az
Egyháznak használót, jogosan fel ne tételez
hessen senkisem.
Dehát épen az a kérdés, hogy vájjon hasz
nálni fogunk-e Egyházunknak azzal, ha falai
közzé a szélesebbkörü s szigorúbb egyházfe
gyelmet be visszük?
E téren egyelőre csak sejtésekre vagyunk
utalva. Azt előre is látjuk, hogy fegyelmi sza
bályzatokkal sem a reverzáli sokat, sem egyéb
bántó jelenségeket teljesen megszüntetni nem
fogjuk; egyet
azonban remélhetünk, azt,
hogy azoknak mégis bizonyos v i s s z a t a r t ó
e r e j ü k lesz. Hi veink komolyabban veszik majd
egyházunkat, ha látják, hogy Ő is komolyan
veszi a maga érdekeit s nem siklik el könnyedén
az azokat sértő jelenségek felett. Egy-két sta
tuált példa gondolkodóba ejti majd minden gyükezetben azokat, akik az egyház érdeklét könynyen szokták venni s Egyházunknak azokban
kifejezésre jutott önérzete éppúgy fog tisztele
tet szuggerálni a hivekbe az Egyház iránt, mint
ahogy eddig a lagymatagsági hasonlót szuggerált.
Amióta a tiszai kerületben az Egyházvé
delmi szabályzat értelmében járunk el, annak
több alkalommal kedvező hatását tapasztaltam.
Volt esetem, amikor úri család, amelyik előzőén
reverzálist kötött hátrányunkra, megsemmisitette ezt a reverzálist, mikor a presbiter apá
nak eléje tártam az Írást s figyelmeztettem, hogy
a 4. §. a) pontjának tessék levonni a konzek
venciáit. Voltak esetek, amikor abbeli figyel
meztetésemre, hogy nem fogom megesketni a
jegyeseket, a preparált másfelekezetü vőlegény
kénytelen volt elállani a reverzális követelésé
től, mivel a menyasszony nem akart belemenni
abba, hogy ő ne a saját templomában esküd
j ék. . . S azt hiszem lelkésztársaim megszaporithatják az e némü példákat a saját tapasztala
taikból.
Nekünk, evangélikusoknaJk, nagyon nehéz
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a helyzetünk a Csonka-hazában. Alig félmillió
nyi evangélikus lélek él egy nagy tenger köze
pén, amelynek habjai nem épen nyugalmasak. A
mellett ott a szegénységünk, egy másik feleke
zet nagy gazdagságával szemben, s am ott a ki
tűnő propaganda-szervezet, melyben a házakatjáró vénasszon vöktől kezdve a legnagyobb ura
kig mindenki az ő malmára hajtja a vizet. Azon
kívül igen sok hivünk él kedvezőtlen egyházi
viszonyok között: diasporában, vagy olyan
missióban, ahol alig lát lutheránus lelkészt. Mi
csoda ilyen körülmények közt a mi megtörött
erőnk!
Ezen az áldatlan helyzeten s azon a sok
nyomorúságon, visszavonáson, és ujjhuzáson,
amelyek belőle erednek, igazán alaposan csak
úgy lehetne segíteni, ha az 1894. évi XXXIV.
t-c. az u. n. r e v e r z á l i s t ö r v é n y t megle
hetne szüntetni, s az 1868. évi Lili. t.-cikket
vissza lehetne állitani. De hát erre nem igen
van remény. Ellene lenne az ilyen akciónak egy
felöl a liberális tábor, amelyik annak idején a
szabadság elvének diadalát látta a reverzális
törvényben, s ellene lenne másfelől a római
kath. klérus, amelyik sok' előnyt élvez az uj
állapotból. Mi, sajnos, ennek a törvénynek égi
sze alatt mindig hátrányban leszünk a katholicizmussa! szemben, mert hát nem egyforma
fegyverekkel küzdünk. Helyzeti hátrányunkat
különös vigyázatossággal s buzgósággal igye
kezzünk ellensúlyozni!
P aulik Ján o s
nyiregyházi ev. lelkész.

flz egyházi pénzügy.
Az amerikai lutheránus egyház még 1922ben terjesztett egy kis nyom tatott füzetet, am e
lyet Stein Sámuel springfieldi lelkész irt, s is
merteti benne az északamerikai gyülekezetek
eljárását, amely szerint egyházi és jótékony cé
lokra pénzt gyűjtenek. Tekintve azt, hogy Ame
rikában a gyülekezetk bevételének átlag körül
belül 20o/o-a nem speciálisan az illető gyüleke
zetnek javára, hanem általánosabb célra fordittatik, nálunk pedig átlag m ég lo/o-ot sem szá
míthatunk, nem vélünk felesleges munkát vé
gezni akkor, amidőn Stein S. lelkész füzetét
olvasóinkkal ismertetjük. Igaz, hogy az ame
rikai gyülekezetek nem ismerik a kötelező egy
házi adózást olyan értelemben, mint nálunk
megvan, azonban mégis sokat tanulhatunk tőlük.
Stein mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy az
egyháznak a legjobb pénzügyi rendszerre van
szüksége. Kiindulási pont az a tanítása az írás
nak, hogy mindaz, amit a keresztyén em ber
hitből, Istennek parancsára és Istennek dicsősé
gére gondol, mond és cselekszik, jó cselekedet.
(Máté 7, 17. 18; Kol. 3, 17.) A keresztyén nem
azért teljesít jó cselekedeteket, hogy megigazuljon és üdvözüljön, hanem hogy Istennek hálát
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adjon és hitét megbizonyitsa. (Róm. 3. 28; Ef.
2, 8. 9; Jak. 2, 17. 18.)
A kegyelmes Isten az ó mély bölcseségéb.n
úgy rendelte, hogy ne csak gyermekei, hanem
azoknak javai és pénze is őneki szolgáljanak,
országának előmozdítására és terjesztésére. Is
ten azt akarja, hogy a földi dolgok a szellemiek
nek, az ideigvalók az örökkévaló célnak szolgál
janak. Az egyház, az egyházkerületek, egyház
megyék és gyülekezetek valamennyien rá van
nak utalva a pénzre. Az Ur Jézus munkája a
gyülekezetben, az egyházban, a tanintézetekben,
a jótékony intézményekben, a missziói terüle
teken rá vannak utalva.
Akárhány theológiai szeminárium rendes
tanfolyamot létesített az egyházi és gyüleke
zeti pénzügy tanulmányozására, nagy segítsé
gére a kezdő lelkészeknek és nagy hasznára a
gyülekezeteknek.
Több egyházi testület pénzügyi titkárt al
kalmazott, akinek feladatkörébe tartozik szó
ban és írásban terjeszteni a gyülekezeti és egy
házmegyei munkának ismeretét, buzdítani az
együttmunkálkodásra és adakozásra s főként
segítségére lenni a lelkészeknek, gyülekezetek
nek és misszióknak eredm ényes pénzügyi ter
vek bevezetésénél.
Ha meggondoljuk, hogy Istennek elrende
zése szerint mekkora szükség van a pénzre
egyházának munkájához, akkor felismerjük a
fenti intézkedéseknek szükségességét és hasz
nosságát.
Isten úgy rendezte el, hogy tanítványainak
pénzáldozata közreműködhetik országának épí
tésében. Azért nem lehet közömbös, hogy gyü
lekezeteinek milyen pénzügyi rendszere van. A
mit Isten cselekszik, mindig a legeredményesebb
módon cselekszi. Azt mondja: »Mindenek éke
sen és jó renddel legyenek'!. (I. Kor. 14, 40.)
Vannak olyan gyűjtési módok, amelyek révén
az egyház milliókat vészit; ahol az egyháztagok
alig egyharmadának nyílik alkalma az adako
zásra; ahol csak azoknál gyűjtenek, akik azon
a vasárnapon a templomban vannak.
Az a gazda, aki sarlóval fog aratáshoz, nem
arat annyit, mint az, aki a legújabb aratógéppel
dolgozik. A munka módja nagy mértékben be
folyásolja a sikert. A Szentirás nem ir elő ha
tározott pénzügyi módszert, de tanítja a vagyoni
állapothoz mért rendszeres adakozást, a sáfárságot, hűséget, okosságot, felelősséget. Mikor
Pál apostol a Szentlélek indítására megírta az
I. Kor. 16, 2-ben foglaltakat, igen nagy szükség
volt pénzre. Az akkor különböző helyen lakó
keresztyéneknek ád pénzügyi tervet. Nem állít
juk azt, hogy Pál apostol szavai nekünk törvé
nyül írattak meg, de itt is érvényes: »A teljes
írás Istentől ihletett, hasznos.«
»A hétnek első napján«;, rendszeresen, idő
szakonként, gyakran, vasárnaponként, rende
sen, istentiszteletszerüleg, áhitatosan, vidáman,
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ne csak olykor-olykor adakozni, ne csak; nagy* nyos táplálkozás miatt bajjal tudják végezni
ünnepeken adakozni.
funkcióikat. Mozogjunk, mozogjunk, mert be
»Mindegyitek«; egyénileg, egyenként, sze rozsdásodunk és elsenyvedünk. A közigazgatási
mélyesen, minden férfi, minden nő, minden fiú, apparátusok működése ne ringasson bennünket
minden leány, nem egymás helyett, nem az apa abba a tévhitbe, hogy minden rendben van.
az egész család nevében.
Tanügyünknek minden munkása, elsősorban ta
»Tegye félre magánál«; megint egyénileg, nítóink és lelkészeink vessék rá magukat az uj
gondosan, előrelátással, körültekintéssel, meg tantervre, dolgozzák fel minden irányban, mert
fontoltan, belátással.
csak igy lesz meg a benne foglalt helyes elvek
»Amit sikerül összegyűjtenie«; megint egyé nek örvendetes eredménye.
nileg, aránylagosan, bevételéhez mérten, Isten
iránti felelősségtudattal, mint hű sáfár.
Iskolai könyvtáraink gyarapitására a be
»Hogy ne akkor történjék a gyűjtés, mikor hatási dijak valamelyes fedezetet nyújtanak.
odamegyek«; óvatossággal, elővigyázattal, adós- Meg van adva a módja annak, hogy évről-évre
ságicsinálás nélkül, kölcsönpénzek nélkül, ka néhány kötettel gyarapiitsuk a könyvállományt,
matfizetés nélkül, ne restüljön meg Isten or vagy legalább is pótoljuk az elrongyolódott kö
szágának munkájában, ne hagyjuk abba az Isten teteket. A kultuszminisztérium összeállítja a
nek tetsző munkát.
beszerzendő és beszerezhető könyvek lajstro
Isten igéje világosan elénk tárja, hogy mi mát. Nem volna-e nekünk olyan ifjúsági köny
lyen tervszerűen és rendszeresen vezette Pál vünk, amelynek beszerzése ajánlatos vagy szük
apostol a galáciai, macedóniai és más gyüleke séges. volna? S ha eddig még ilyen nincsen, nem
zetekben a jeruzsálemi gyülekezet javára rende kellene-e az ifjúsági irodalom terén is, dolog
zet Ijgyüjtést. (I. Kor. 16. és 2. K ot . 9.) Nem hoz fognunk? Ha hirtelen ében eredeti művet
csak pénzügyi tervet készít, hanem gondja van nem tudnánk is produkálni, annyit mindenesetre
arra is, hogy a terv végrehajtassák. (2. Kor. megtehetnénk, hogy a külföldi protestantizmus
8. 11.) És akkor elküldi Titiust és még két gazdag és értékes irodalmából lefordittathatnánk
buzgó férfiút, hogy a gyűjtést befejezzék.
éis kiadhatnánk a legbecsesebbeket. Az egyete
(Folytatjuk.)
mes közgyűlés újabb jegyzőkönyveiben nem
akadok a népiskolai statisztikai adatok nyomára,
a tavalyi egyetemes közgyűlés által határozat
tal kilátásba helyezett Egyetemes Névtár sem
tudott mindeddig elkészülni, úgyhogy a legna
Az elemi népiskolák számára kiadott uj tan gyobb sötétségben és tájékozatlanságban tapo
terv tanítóinkat a szünidőben uj munka elé ál gatózom, de azt hiszem, hogy van még annyi
lítja: ki kell dolgozniuk az uj tananyag-beosztást iskolánk és tanulónk, hqg’y ifjúsági, irodalmun
és az uj tanmenetet. Egyházunknak, tanügyi bi kat lehetne kellő céltudatossággal és tervszerű
zottságainknak szintén mielőbb foglalkozniuk séggel évente 2—3 kötettel gyarapítani. Kezd
kellene az uj tantervvel, mert körülbelül úgy jük meg!
áll a helyzet, hogy valamennyi népiskolai! tan
könyvünket át kellene dolgozni. Hazánkban je
lenleg a népiskolák legnagyobb része hitfeleke
zeti iskola. Egyházunk emlegetni, szokta, hogy
az iskola az egyháznak veteményes kertje. Ezek
Lapunk előfizetőit ism ételten felkérjük,
nek az iskoláknak fejlesztése, a pedagógia hala
dásával lépést tartás kötelessége mindazoknak hogy úgy a h átralék o k at, m int az előfizetési
a tényezőknek, akik hivatva vannak közokta dijakat az Ev. L. kiadóhivatala Győr címre
tásügyünket vezetni. Várjuk és reméljük, hogy
küldeni szíveskedjenek. E ttől függ a lap
az uj tantervvel kapcsolatban megteszi egyhá pontos m egjelenése, ellenkező esetben sok
zunk is a szükséges intézkedéseket, s nem m eg felesleges költséget s hiábavaló m unkát
késve. A tanterv intézkedései és intenciói álta
lában véve jók és .helyesek. A lényeges minden okoznak nekünk.
A igyőrli egyházm egye junius hó 29-én
kor a tanító’ személyisége marad. Azonban m eg
felelő tankönyvek nélkül a tanító, munkája rend tartotta közgyűlését Győrben a tem plom ban,
kívül m eg van nehezítve. Tehát itt az iidő, hogy m ajd folytatólagosan a Szeretetház díszter
Luther-Társaságunk akcióba kezdjen, s tan m ében. Félkilenc órakor gyám intézeti istenkönyvekről gondoskodjék. Már előre is hallom tisztelet volt, am elyen Győrffy Béla felpéci
ugyan, hogy nincs rá fedezet, de fedezetet te lelkész m ondott egyházi beszédet Gál. 6.^ 9.,
remteni kell. Az Evangélikus Népiskola talán 10. alapján. U tána Pálm ai Lajos tb. esperes
adhatna ki egy külön számot, amely csak az uj és M ihály István lovászpatonai felügyelő el
tantervvel foglalkoznék különböző vonatkozá nöklete alatt vette kezdetét a közgyűlés. H e
saiban. Körülbelül úgy állunk, hogy mindenre gyeshalm i dr. F isch er Gyula egyházm egyei
megvan nálunk a szerv, de azok a szervek hiá felügyelő betegsége m iatt nem jelenhetett
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n ie ^ Írásb an je le n te tte be lem o n d ását, am e
ly e t'a közgyűlés sa jn álattal vett tu d ojnásul,
s öt érdem einek elism eréséü l tiszteletbeli fel
ügyelővé választotta. Egyházi jegyzővé megv álasz tato tt Ihász L ászló k isb ab o d lelkész.
M egállapittatott, hogy a gyülekezetek N é
m eth K ároly lébényi lelkészt választották
meg esperessé. N ém eth K árolyt P álm ai La
jo s ik tatta be ü n n ep ély esen h iv a talá b a; a
beiktatási sz e rta rtá s alkalm ával a győri gyü
lekezeti én ek k ar F o d o r K álm án k arn ag y ve
zetése alatt énekelt, Pálmai Erzsébet Fodor
Kálmán karnagy kisére e mellett szólót énekelt el
(M iatyánk) igen m ély h atással A b eik tato d
esp eres székfoglalója u tán a közgyűlés a
S zeretcth áz b an fo ly tató d o tt. T erjed elm es és
részletes esperesi jelen tés szám o lt be az
1924/25. közigazgatási év esem ényeiről, a
gyülekezetek h itéletérő l. P én ztáro sn a k Ko
vács Zsigm ond tá rn o k ré ti lelkészt, e lle n ő r
nek Nagy L ászló bezi lelkészt, népiskolai bi
zottsági jegyzőnek S zekeres S án d o r b ő n y rétalapi lelkészt v álaszto tta m eg a közgyűlés,
am ely a különböző bizottsági je len tések le
tárgyal ása u tán 1 ó ra k o r é rt véget.
A vasi közép ©vaiig. egyházm egye ju n
hó 25-én K őszegen ta rto tta évi re n d e s köz
gyűlését Z ongor Béla esp eres és dr. László
Kálmán
egyházmegyei
felügyelő elnöklete
alatt. A közgyűlést megelőzőleg Rónai B.
Gyula egyházmegyei jegyző liturgikus is
tentiszteletet ta rto tt a kőszegi tem plom i
én ek k ar közrem űködésével. A gyűlés fontos
kérdéseket tárg y alt le m indvégig a szeretet
és egyetértés jegyében. K egyelettel áldozva
bold, nagy püspökünk. G yurátz F. em léké
nek, egyhangúlag fogadta el C zipott G. lel
kész am a in d ítv án y át, hogy a kőszegi evang.
leánygim názium ezen tú l a »G yurátz F eren c
leánygim názium n ev et viselje. Az egyházmegyei gyűlést m egelőző estén az egyházm e
gyei gyám intézet ta rto tt lélekem elő vallásos
ü n n ep ély t a következő p ro g ra m m a l: \. Köz
ének. 2. Im a: Dr. T irts c h G. kőszegi lelkész.
3. W ienatovszky: »Legenda . E lő ad ták o r
gonán és hegedűn: G razi Gy. és K ühn I. I.
C zipott G. gyám int. elnök beszéde. 5. Kapi
Gy. »M iatyánk -jál o rg o n ak isére ttel énekei te
K a rn e r F erenc, (i. >E gyház és k u ltú ra sza
badelőadás, ta rto tta Kiss István kőszegi v al
lástan ár. 7. K árpáti »Esti im a < énekelie a
tem plom i énekkar. K ühn I. karnagy, vezeté
sével. 8. Im a. 9. K özének. A m űvészi zenei
szám ok, v alam in t Czipott G. gyáininlézeli e l
nök m egkapó beszéde és Kiss István vallásta n á r értékes, g y ön y ö rű előadása m indvégig
lebilincselték az ünneplő sokaságot.
A fejér-k o m áro m i egyházm egye junius hó
23—25. napjain tartotta közgyűlését Oroszlány
ban Balogh István esperes és dr. Händel Bcla
egyházmegyei felügyelő elnöklete a'att. A gyű
lésen résztvett lándori dr. Kéler Zoltán egyház
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kerületi felügyelő is, kit lovasbandérium és ma
gyar ruhás lányok kíséretében Droppa Samu
helyi lelkész üdvözölt a vendéglátó gyülekezet
nevében. Az egyházmegyei gyűlést bevezetőiig
lelkészi értekezlet volt, amelyen Droppa Samu
istentiszteleteink liturgiájáról, M agyar Géza
száki lelkész a dunántúli egyházkerület belmiszs/iói p n gramm járól, dr. Csengödy Lajos csákvári lelkész pedig az igazi katholikus anyaszentcgyházról értekezett. Az értekezleten különösen
kifejezésre jutott a biblikus alapon dolgozó belmiss/iói munkának istentiszteleteinkben az imád
ság nagyobb érvényesülésének szükségessége.
A itlkészcgyesűlet elnökévé Pedhradszky János
alperest választotta. Ugyanezen napokban tar
totta az egyházmegyei tanítóegyesület is érte
kezletét Csengey Gyula oroszlányi tanító elnök
lete s a/, egyházmegyéi elnökség részvétele mel
lett. Az értekezletnek kiemelkedő pontja volt
Szijj Gyula vértesketbelyi levita-tanító mintatanitása, melyben az irreilcma gondolatát dol
gozta fel a gyermekek hazafias irányit nevelése
céljából. 24-én vallásos estély volt a szép cs
történelm i értékekben gazdag templomban, me
lyen a helyi vegyeskar és szavalok közreműkö
dése közben Magyar Géza száki lelkész tarto d
szabad előadást az iskola, templom és család
hitépitó munkájáról. A gyám ntézeti istentiszte
leten dr. Csengödy Lajos hirdette az igét, ö
szolgált az urvacsorcosztás alkalmával is. A köz
gyűlés a m egüresedett tisztségek betöltése so
rán Vélsey Ede ~áTKTbr há^gY u r ó nagym éltó
ságát egyházmegyei törvényszéki bíróvá, Gáncs
Aladár székesfehérvári lelkész távozása folytán
m egüresedett egyházmegyei pénztárosi tiszt
ségre pedig Piri Károly szendi lelkészt válasz
totta. Az egyházmegye mozgalmas esztende
jéről szóló egyébként is tartalm as esperesi és
egyházmegyei felügyelői jelentéseket a nyom
tatásban megjelenendő jegyzőkönyv teljes ter
jedelmében fogja hozni.
A tiszavidéki egyházm egye junius 26—
27-én tartotta ez évi közgyűlését Tokajban. A
gyámintézeti istentiszteleten L á b o s s á Lajos
debreceni vallástanár beszélt a felelősségérzet
ről, K r e c s á k László nyíregyházi
karnagy
szólót énekelt. Az egyházmegyében még meg
csonkított voltában is több, mint 8 millió ko
rona gyűlt össze a gyámintézet céljaira. A köz
gyűlésnek valóban kimagasló pontja volt dr.
H a e n d e l Vilmos csp. felügyelő megnyitó be
széde, melyben a tudom ányos készültség és ko
moly, elmélyedés alapján vont párhuzamot a r.
katholicizmus és protestantizmus lényege kö
zött. Dómján Elek esperes alapos jelentésében
kiterjeszkedett a hitélet megnyilatkozásaira, nem
hunyt szemet a veszedelmek előtt sem; fontos
nak és szükségesnek tartja az cgyházvédelem
teljes kiépítését s az egy h ázf egy el e m érvényre
juttatását. A tanügyi jelentés részletes képét
nyújtja az egyházmegye kulturális munkájának.
Felhívja azonban a kerület révén az egyetemes
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gyűlés figyelmét azokra a fokozódó terhekre,
amelyek iskolafentartó egyházainkra a szaná
lási törvény alapján kibocsátott rendeletek foly
tán háramlanak s amelyek egyházaink egy ré
szét kulturális munkája folytán csődbe juttat
ják. Szerencsnek Tokajhoz való kapcsolását az
egyházmegye egyházunk szempontjából üdvös
nek tartja. Alapos megvitatás után hlatározatilag! kimondja az egyházmegye, hogy evangé
likus egyházi javadalmasok ezután csak evan
gélikus vallásu féllel léphessenek házasságra,
ha a református konvent viszonosságot biztosit
az evangélikus egyház részére, akkor a refor
mátus féllel is házasságra léphetnek. Adott eset
ből kifolyólag a felettes hatóságok révén m eg
keresi a kultuszminisztert, hogy a trianoni ha
tár mentén fekvő, megcsonkult egyházközségek
kongruáját ne szállítsa le, miután a gazdasági
élet rohamos elsorvadása miatt épen ezek az
egyházközségek és lelkészeik szénvednek leg
többet, nem igazságos tehát, hogy még a kul
tuszkormány is sújtsa őket a fizeitéskiiegészités
leszállítása folytán. Az emelkedett színvonalú
gyűlés után a hittestvéreket testvéri szeretettel
fogadó egyházközségből hasznosan és kelleme
sen eltöltött napok emlékével távoztak el a gyű
lés tagjai.
A Lipcsei Evang.-Lutheránus M isszió ju
nius 3-án tartotta ünnepélyes keretek között
évi rendes közgyűlését. A délelőtti istentisztele
ten a lettlandi német gyülekezetek püspöke D.
Poelchau prédikált Máté 5, 14—16. alapján. Dr.
Ihmels évi jelentése örömmel állapította meg,
hogy Afrika kapui újból megnyíltaik, s az idei
Vizkereszt ünnepén Raum és Gutmann misszio
náriusok utrakellhettek a Kilimanadsarotól nyu
gatra eső területre, ahol Raum Madsameban,
Gutmann Masaimban telepedett le; a Kilimanadsaro-területen egyelőre az amerikai Augustana-zsinattal osztoznak, amelyik eddig 'a terü
letet ellátta; még három missziónáriusnak és
két nővérnek Afrikába indulása szintén küszöb
bőn áll. Indiában a munkát még nem lehetett
újra megkezdeni; az ottani tamul-missziót egye
lőre a svédek látják el; a tamul keresztyének
száma 23.654 lélekre emelkedett, különösen vi
rágzik a munka a nők körében; kiépült az or
vosi misszió; igen kevés a munkaerő, mindössze
nyolc misszionárius dolgozik a nagy területen,
ahol három missziói centrumot akarnak terem
teni. A közgyűlés napján jutott kézhez a hir
Angliából, hogy az angol kormány Dr. Frölich
misszionáriusnak az Indiába való visszatérést
megengedte. Val ószínül eg: az ősz folyamán megy
vissza. A svéd misszió elengedte a Lipcsei Miszszió 2.5 millió márka, a Jowia-zsinat pedig:
46.200 márka adósságát. A Misszió bevétele
147.388 márka, kiadása 103.048 márka volt. A
szemináriumba 14 fiatalember lépett be, hat
kandidátus volt misszionáriusoknál segédlelkészkedik. Az esti ünnepélyen D. Hilbert lipcsei vá
rosszuperintendens üdvözölte a megjelenteket;
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D. Frölich kifejtette, hogy miért kívánkozik viasza
Indiába; Blumer misszionárius a keletafrikai
masai-törzs között végzett munkáról számolt be:
elkészítette a masai ABC-és könyvet s a BritBiblia-társulat ki fogja nyomatni: a masai nyelvű
Márkus-evangéliumot.

H ollós Ján o s: A soproni líceum értesí
tője 1024 25. Az uj középiskolai törvénnyel
kapcsolatban az intézet reálgim názium m á
alakult, a görög n yelv helyett az angol n y el
vet tanitó típussá, azonban a lelkészképzés
céljából gondoskodás történik a görög nyelv
tanitásáról. A novem ber hó 4-én leleplezett
h ősök em léktáblája 72 volt liceum i tanuló
nevét örökíti meg. A tanulóknak adott segé
lyek és jutalm ak összege a tankönyvsegélyt
nem szám ítva, közel 25 m illió korona. A
cserkészcsapat a göd öllői táborozáson el
nyerte a legm agasabb kitüntetést, az Ichtyszászlót. M űködött a Magyar -Társaság, az
Ének- és Zenekör, a G yorsirókör, a Tornakör és az okt. 2-án 215 taggal m egalakult
D iákszövetség. A könyvtáraknak és szertá
raknak bőkezű m ecénásokra volna szüksége,
m ert például a liceum i könyvtár könyvek
vásárlására csak 2,800.000 K-t tudott ford í
tani. Érdekes adatként em líti az Értesítő,
hogy 1914. óta ez az első tanév, am elyben a
tanári karban nem volt változás. A tanulók
szám a 247 nyilván os és 11 m agántanuló. Az
Értesítő olyan szép iskolai és diákéletről ta
núskodik, hogy a taníttató szülőknek a leg
m elegebben ajánlhatjuk figyelm ébe, egyháztagjainknak pedig tám ogatásába a D unán
túli egyházkerületnek ezen ősi hírnevű, nagy
és nem es tradíciókkal dicsekvő intézetét.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

K ia d ó h iv a ta li ü z e n e te k .
E.
O. Budapest. Levelét köszönettel vet
tük, örülünk, hogy meg van elégedve a lap
pontos szállításával. Április 1. óta az Evangél
ikusok Lapja ki adóhivatal a Győr címre kül
dendő az előfizetési díj, a volt kiadóhivatalba
küldött összeget mi nem Írhatjuk javára. — A.
F. Dunaföldvár. Ez óv végéig 4 ezer korona
a hátraléka. — Gy. J. Szeged. Hja 9 ezer koro
nát beküld, úgy dec. végéig az előfizetése ren
dezve van.

------------<--------------------------------j-------------------P á ly á z a t.
A vanyarczi (Nógrád m.) evang. egyház
nyugdíjaztatás folytán m egüresedett I. kánt’ortanitói állásra pályázatot hirdet. Értékegység
83. K ellően felszerelt s válaszbélyeggel ellá
tott folyamodványok Ju liu s h ó 25-ig külden
dők be. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó.
Is k o la s z é k i e ln ö k .

Nyomatott a Gyűri Hírlap nyomdai műtőtérét gyorssajtóján Győr, Barosa-ut 36. szám. — Telefon 239. — 4557.
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

Mit mondjak még?
Egyik professzor »nyálkás és szivacsos lelki
áramlatokról« beszél, amelyekbe belefulladhat
minden lobogó hit és lelki ébredés. Ilyen meddő
és aszályos áramlatokkal valamennyiünknek küzdenünk kell. Néha kívülről tám adnak ránk, máskor a szivünk elhanyagolt zugaiból törnek elő.
Szerencsére nem vagyunk védtelenek. Minden
esetre előre tudnunk kell, hogy ilyen áramlatok
vannak és rajtunk is keresztül akarnak rohanni,
s épen azért készülnünk kell fogadásukra. Mi
kor Jézus a keresztfán megtapasztalta ezeknek
az áramlatoknak félelmes erejét, amikor úgy
érezte, hogy kihülőben van körülötte a világ s
nem tud neki semmi fényt, egy szikrányi mele
get adni, a 22. és a 31. Zsoltárok szavaihoz
menekült: »Én Istenem, én Istenem! miért hagy
tál el engemet?« — »Atyám a te kezeidbe teszem
le az én lelkem et.« így használjuk fel az ósvilág
erdejét mint szenet a téli fagyban.
A Zsidókhoz irt levél névtelen szerzője,
am ikor úgy érzi, hogy a sok szenvedésteljes küz
delemben a meghátrálás veszedelme fenyeget, s
esetleg eldobhatnánk bizodalmunkat s elszakad
hatna türelmünk fonala, összeállítja Isten embe
reinek, a hit hőseinek jegyzékét és előszámlálja
a tizenegyedik részben az igaz Ábeltól a pa
rázna Ráhábig azoknak nevét, akik irigy és
önző testvér mellett, hitetlen és gonosz környe
zetben, idegenek között bujdosva, súlyos próba
tételek mellett, szolgasorsban, leigázott nép tag 
jaként, elnyomó zsarnokokkal tusakodva, po
gány civilizációtól az igaz Istenhez térve, tes
tüknek indulatait legyőzve, m egtartották va hi
tet, a bizodalmát és a reménységet.
^ .
Amikor igy gondolatban végig futja ezek
nek a ragyogó csillagoknak pályáját, akik hívek
maradtak; amikor lélekben átéli mindazt a ne
hézséget, but és bajt, veszedelmet és nélkülö
zést, gyalázatot és kint, gúnyt és neimtelenséget
amit Ábelnek, Ábrahámnak, Mózesnek és a töb

bieknek el kellett szenvedni, amint keresztül su
hannak szivén ezek a súlyos emberi életek,
annyira magával ragadja a felmagpsztosulás,
hogy kénytelen megállapodni, m ert már nem
birja tovább. Kitör belőle a hivő embernek gyö
nyörűsége és öröm e ennyi hitbeli és erkölcsi
nagyság láttára, lángra gyűl a nagy hódítók és
nagy áldozok példáján: »Mit mondjak még?«
íme a lankadt és beteg telkeknek való o r
vosság. Amikor érzed magad körül a »nyálkás
és szivacsos lelkiárnmlatok« fojtogató ölelését,
akkor legyen gondod arra, hogy emlékezzél
azokról, akik te előtted járiak és példát hagy
tak, hogy Nyomdokaikba lépj. A léha, cinikus,
szenvtelen, fásult sivár emberek társaságából
menekülj azoknak körébe, akik képesítenek arra,
hogy félretéve minden akadályt és megkörnyékezö bűnt, kitartással fussad meg az elölted levő
küzdőiért. A kocsonyás áramlatok nem mai ke
letűek. A hínár és iszap ősi időktől léteznek.
Az überm enschek durva önzése, a hitetlenek o s
toba kérkedése, az érzéketlenek erkölcsi buta
sága mindig megvolt, s a hivő lélek m indenkor
galambszárnyakon keresett menedékét azokban
a messzeségekben, ahol fészket rakhatott Isten
közelségében: Istennek embereinél.
»Mit mondjak még?« És mond még többet
is: Gedeon, Dávid, Sámuel s a többiek mind,
egy beláthatatlan sorozata azoknak, »akikre nem
volt méltó a világ.« Csak ne tűrd, hogy Isten
kiválasztott szentjeinek életét és példáját kiszo
rítsa lelkedböl a gonoszok élete és példája. Ne
engedd, hogy a nyálkás áramlatok téged is benyálazzanak, mint prédáját az óriáskígyó, hogy
azután elnyelhesse. S azután: ne csak mindig
többet és többet mondjunk, hanem mindig töb
bet és többet is cselekedjünk. A mi lajstromunk
m ár hosszabb, mint a névtelen epistolairóé. Mö
göttünk vannak a keresztyén századok, olyan
hősökkel, akiket ő még nem ismert, de akiknek
élete, cselekedete, hit^, erkölcse nem marad el
a többiek mögött. Az a kérdés, hogy te hogyan
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felelsz meg annak az értékszintnek!, amelyet a
hithősök megállapítottak. Az Élet Könyvéiben
hogyan lesz beírva a neved? Elintéznek-e egy
szöveg alatti jegyzetben, vagy ott leszel a hő
sök tábláján? Küzdőtér áll előtted. Környékez
a bűn. Akadályok meredeznek utadon. De kö
rülvesz a tanúbizonyságok nagy fellege is,
amelyben Istennek ereje és: dicsősége világok
A különböző lelkiáramlatok közül annak enge
delmeskedj, amelyik Jézusból indul ki: »És én,
ha felemeltetem e földről, mindeneket magam
hoz vonzok.«

Hz egyházi pénzügy.
(Folytatás.)

Pál apostol példáját tapasztalataink szerint
a legsikeresebben az alábbi módon lehet kö
vetni:
A hetenkénti kettős-boríték rend
s z e r . Ha némely gyülekezetben alkalmilag1, pél
dául misszió ünnepélyek alkalmával, egyszerű
borítékokat küldenek szét és így alkalmat adnak
a kézhezveivőnek arra, hogy adományát elhozza
a templomba, vagy ha egyszerű, hetenkénti,
vagy havonkénti borítékokat használnák, hogy a
gyülekezeti pénztárba a járulékokat befizessék,
ezzel még nem vezették be a legbeváltabb boritókrendszert. Az eredmény nem olyan kielégítő,
mint a kettős-boríték rendszernél.
A kettősrboriték egy kis boríték, amelynek
két rekesze van. Az egyik rekeszbe teszik a
saját gyülekezet támogatására szolgálói ado
mányt, a másikba ai jótékony célra, például in
tézetekre, missziókra stb. szánt adományt. A
keresztyén ember elvégre nemcsak a maga gyü
lekezete javára kíván adakozni, hanem az Isten
országának előmozdítását és terjesztését szol
gáló egyéb célokra is. Néhány haladottabb gyü
lekezetünkben éppen annyit, vagy m ég többet
adnak külső célokra, missziókra stb., mint a
saját gyülekezetük háztartására.
A hetenkénti kettős-boríték rendszer a leg
jobb. A gyülekezetek ezrei, a keresztyének mil
liói tanúsítják ezt nálunk; és a lutheránus egy
házmegyék ajánlják. Nem egy helyen az ado
mányok összege megnégyszereződött. Különö
sen a gyermekeknek és az anyagilag szegények
nek, de Istenben gazdagoknak van könnyebb
ségére^ Ha hetenként csak 1 vágy 2 centet tud
nak is mindegyik rekeszbe tenni, évente 52-szer,
nagyobb gyülekezetekben egész éven át tekinté
lyes összeg jön össze.
1
Ez a módszer é r t e l m e s adakozásra szok
tat; mert az egyház egy évben 52-szer megmu
tatja iá keresztyénnek, hogy az Ur mire akarja
felhasználni pénzét. Ez a mód r e n d s z e r e s
adakozásra buzdít. A jó cselekedet hitből ered.
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Ha gyakoría ismétlődik, Istennek tetsző szokás
alakul ki. Ez la mód e g y é n i adakozásra nevel.
Amiként helyettem senki sem keresztelkedhetik
meg, senki sem hihet, stb., úgy senki sem vé
gezhet helyettem jói cselekedeteket, senki Sem
adakoizhlatiík stb. Kinyiltszemü, becsületességre
igyekvő keresztyének! nálunk nem mondják:
Apám megfizeti az egyházi járulékot az egész
családért. Ahogyan la feleség és a gyermekek
a földi szükségletek megszerzésében, éppen úgy
az Isten országai fenntartásának és terjesztésé
nek kielégítésében is társai a családfőnek. A
gyermekek tanulják meg; az adakozást. »Tanítsd
a gyermeket az ő utjának módja szerint; még
mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.«
(Péld. 22, 6.) A terv előmozdítja a v a l l á s o s
adakozást. Az adakozás az igaz valláshoz tarto
zik. Minden vasárnap hajijuk: Isten értünk bű
nösökért Fiát adta ; Fia a mi váltságunkért éle
tét adta; az Ige, a Szent Keresztség és az Úr
vacsora által a Szentlélek felajánlja nekünk; üd
vözítő kegyelmét, munkálja bennünk a hitet, s
a hit által üdvösséget ád. Azon kegyelem és
adományok erejében, amelyeket Isten ád gyer
mekeinek, járulnak ezek az Ö színe elé és be
mutatják áldozatukat. Az áldozathoz tartozik a
vallástétel, az irma és a hálaadás — és a pénz
adomány is. Az adakozás, egy része istentiszte
letemnek. A ma ifjúsága ja holnap egyháza.
Éppen ezért sok V a s á r n a p i I s k o l a is be
vezette a kettős-boríték rendszert; ott különö
sen nagy nevelő és oktató hatása van. Ez a terv
segítségére van a keresztyénnek abban, hogy
v a g y o n árnak megfelelően adjon. »Kiki az ő
képességé szerint adjon, az Urnák, a te Iste
nednek áldása szerint, amelyet ád. néked.« (5.
Móz. 16, 17.) Sokan egyszerre nem adhatnak
annyit, de ha többször nyílik alkalmuk* sóikkal
többet adakoznának. Ezereknék, különösen a
gyermekeknek és szegényeknek nyújtunk ezzel
a tervvel alkalmat arra, hogy Megváltójuknak
áldozzanak, hlaj vasárnaponként csak 2 centet is.
M i a k ö l t s é g v e t é s ? Mindegyik egyház
megyének van költségvetése; ez előre megállaipitja, hogy mindegyik munkaágnak mennyire
van szüksége. »Egymás terhét hordozzátok.«
(Gál. 6, 2.) De a költségvetést ismertetni kell.
A gyülekezetnek legsikeresebben úgy hozhatjuk
tudomására, hogy mi esik rá a költségvetésből,
hogy a gyónószemélyek száma szerint megálla
pítjuk az egyes gyülekezetekre a jótékonysági
kontingenst. De ezt nem tekintjük kényszernek.
Ahol valamely gyülekezetét csapás ér, onnan
nem várunk annyit, sőt m ég segítünk is rajta.
A tapasztalat bőven bebizonyitotta, hogy nagy
összegek gyűjtésénél építkezésekre, Ínségesek
nek, stb. azok a gyülekezetek, amelyek jól vol
tak informálva és rendszeresen jártak el, sok
kal többet gyűjtötték, mint azok, amelyek cél
és terv nélkül dolgoztak. Az egyházmegyei költ
ségvetést a közgyűlésen valamennyi gyülekezet
nek lelkészi és világi képviselői megbeszélik és
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elfogadják. Ezáltal mindegyik gyülekezet fele
lősséget vállal.
Stein füzetének (amelyet érdem es -\;olna
egész terjedelmében lefordítani és terjeszteni)
többi része a kettős-boriték rendszer bevezeté
sének és végrehajtásának gyakorlati oldalával
foglalkozik. A mi viszonyaink között a gyüle
kezet fenntartásáról egyházi adózás utján gon
doskodunk.
Annál inkább érdekelhet azonban bennün
ket is a másik, a gyülekezeti és általános (Gyám
intézet, Luther-Szövetség, stb.) jótékony adom á
nyokra vonatkozó rész. Akinek volt alkalma a
gyülekezetek hivatalos évi jelentéseiben látni
azt az aránytalanságot és rendszertelenséget, a
mely az adakozásban mutatkozik (aránytalanság
a gyülekezetek között és rendszertelenség a
különböző célokra juttatott adományok terén),
az m indenesetre be fogja látni, hogy ezen a té
ren valamit tennünk kell. A hívek adományaiból
fenntartott intézmények olyan fontos missziót
teljesítenek egyházunk életében, hogy azoknak
tespedése, tehetetlensége nagy veszedelmet je 
lent. Az egyházi munka szentsége arra kötelez
bennünket, hogy ezen a téren is alkalmazzuk
a legbeváltabb módszereket és semmiképen nem
menthető mulasztást követünk el akkor, amidőn
kényelemszeretetből vagy gondatlanságból egy
házi pénzügyeinknek ezt a területét figyelmen
kívül hagyjuk, elhanyagoljuk. A lelkészértekezletek érdem leges munkát végeznének, ha a k ér
dést beható tárgyalás alá vennék.
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szomorú eredmény mindnyájunk szeme előtt
ott áll. Odajutottunk, ahová a Mott által sza
batosan megfogalmazott szabály szerint ke
rülnünk kellett: az összezsugorodáshoz. A külmisszió t e r r a i n c o g n i t a lett egyházunk
előtt, következésképpen elsorvadt a belmiszsziónk is. Nem annyira hütelen, mint inkább
önző és rövidlátó sáfárkodás szűkmarkúsága
sajnálta a pénzt a pogány népektől, a belmiszszióra akarta koncentrálni minden erejét, s az
lett a vége, hogy Gyámintézetünk 5—10 forin
tos »segélyekkel« iparkodik talpra állítani szegény gyülekezeteket. Elhanyagoltuk a külmiszsziót, a külmissziói iroJalmat, lelki horizontunk
ról eltűnt a kü(misszió csatatere; s az eredm ény
az lett, hogy a belmissziói munka terén is
hiányzik belőlünk a koncepció, az inspiráció, a
lélek, amelyben nagyszabású tervek tudnának
fogamzani, a szív , amely tudna áldozni, a ve
zért és szervezői talentum, amely tudna lelke
síteni, alkotni és hódítani. Érdeklődési körünket
addig zsugorítottuk, nyom orgattuk és szükitettük, míg végre eljutottunk oda, hogy a Buddhaszobrok mintájára minden gyülekezetünk a maga
köldökét bámulja.
Ez igy nem maradhat. Vége kell hogy sza
kadjon ennek az álom kórságnak, tespedésnek
és lomhaságnak, amely ráterpeszkedik egyházi
életünkre.
A gyülekezeteket és egyháztagokat fel kell
oldani az a ló! a m erevgörcs alól, amelybe a
tájékozatlanság, tudatlanság, kényelemszeretet,
önzés és fösvénység lekötötte. Vége kell hogy
szakadjon annak az állapotnak, amelyben a gyü
lekezetek mint d i s j e c t a m e m b r a , mint
r a r i n a n t e s i n g u r g i t e v a s t o folytatják
azt, amit a német beheinexistenz-nek mond. A
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek világ íelrázásnak, ébresztésnek, a teljesebb és bövelbizottsága Budapesten ülésezett május 21-én, kedóbb élet megindításának egyik eszköze és
Áldozócsütörtök napján. A »Hajnal« nyomán kö módja a nevelés, a tanítás, az oktatás. I g n o t i
zöljük dr. Mott Jánosnak ez alkalommal mon n u l l a c u p i d o . A lelkészek és tanítók m un
dott beszédéből a következő szavakat: »A ke- k ája.itt is alapvető jelentőségű. S ha az állam
resztyénség soha sem állapodhatik meg egy iparkodik a korral, a pedagógiai tudománnyal
helyen. Ha egészséges élő keresztyén szerve együtt haladni, s uj tanterveket dolgoztat ki,
zet vagyunk, akkor ennek a bennünk levő élet hol van az megírva, hogy’ a mi hittantanitásunknek növekednie, terjeszkednie kell, mert ha ezt nak a Kistükör és a siiabizálás korszakánál kell
nem teszi, akkor összezsugorodik . . . Ez alól megm aradnia? Merjük-e továbbra is vállalni a
a szabály alól, hogy minden élő szervezetnek felelősséget azért, hogy mig körülöttünk meg
vagy terjeszkednie kell, vagy összezsugorodnia, változik a világ, s a találmányok az oktatásnak
sehol sem láttam kivételt.« Az egyháznak köte uj meg uj anyagot és oktatási eszközöket bocsá
lessége, hogy ennek az alapvető igazságnak isme tanak rendelkezésre, mi, a »haladás egyháza«
retét beleoltsa tagjaiba. Az egyház nem tér-, nem tudunk egyetlen uj eszmét, uj célkitűzést,
jeszkedhetik, nem növekedhetik, ha tagjainak uj módszert befevinni vallástanitásunkba?
A külmisszió ismeretét nem nélkülözhet
halavány sejtelme sincs a missziói munkáról,
ha az egyház nem veszi fel nevelési programm- jük. Olyan fontos és lénvegszerü megnyilvánu
jába, iskolai tananyagába a missziót. Akárhány lása ez a keresztyén egyház életének, hogy ezen
szor halljuk, hogy az egyház missziói munkára munka ismerete nélkül az egyházról, annak elvan elhiva, tanuljuk és tanítjuk Krisztus missziói hivatásáról, feladatáról alkotott fogalmunk hiá
parancsát (Máté 28, 18—20.), de vétkes mulasz nyos és ennélfogva téves. Könnyen merülhet
tással elfelejtünk- beszélni arról, amit az egyház fel gyanú és kétely, hogy csakugyan az írás
ennek a parancsnak betöltéséért a jelenkorban alapján áll-e az az egyház, csakugyan a Krisz
tenni köteles, megtesz, vagy tenni elmulaszt. A tust ismeri-e el egyedüli fejének, amelyik Urá-
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nak utolsó rendelkezését, a küimisszió munká
jának felkarolását és folytatását úgy elhanya
golja, mint a mii evangélikus egyházunk. Nyil
vánvaló, hogy az isteni parancsok között nem
szabad válogatni, mint a vadkörtében.
A külmissziónak ismerete egynéhány figye
lemreméltó vonatkozásban előbbre fogja vinni
egyházunkat.
Meglátjuk azt, hogy Istennek Szentlelke ma
is éppen úgy hívja, gyűjti, megvdágositja a né
peket, mint az apostolok korában, s, Istennek
megváltó munkája, ihletése és vezérlete nem
szűnt meg az apostolok cselekedeteivel, sem a
magyarok megtérésével. A küimisszió' modern
hőseinek élete, munkaeredménye bizonysága
annak, hogy a pünkösdi Szentlélek ma is tá
maszt apostolokait, akik óceánokon hajóznak át,
veszedelemben forognak szárazon és vizen, min
dent kárnak Ítélnék a Krisztusért, őserdőkön,
mocsarakon vágják magukat keresztül és hir
detve az Igéit, gyülekezeteket plántálnak a po
gányság lelki sivatagában, élő vizek forrásait
tárva fel a szomju telkeknek. Afrika, Japán,
Kina bizcnyitékai annak, hogy üdvözítő hitünk
ma is meggyőzi a világot. Nekünk, a bürokrati
kus gondolkodásba beiecsontosodott magyar in
telligenciának lehet-e hatalmasabb riadót fújni
annál, amely egy Livingstonenaik, egy Grenfellnek önfeláldozó életéből zug felénk? S van-e
m ég valami, ami olyan világosan, határozottan
és kétségbevonhatatlan módon állítaná az intellektualizmusban enerválttá és szenvtelenné lett
meddők elé a kereszfyénségnek életadó és életformáló erejét, mint azoknak az embereknek
életmunkája, akik eltemetkezve a civilizáció leg
alacsonyabb fokán álló népek közé, dolgoznak
egy uj világ kialakításán, amely majd magán
hordja az Isten dicsőségének jegyét? Középis
kolai és egyetemi nevelésünk akikor lesz majd
rendben, ha megtanítja középosztályunkat a
szeretetben való szolgálatra és az életnek az
emberek javáért való odaszentelésére. Ennek
eszköze a küimisszió ismerete.
A hazafiság nem velünk született erény, ha
nem a nevelésnek eredménye. A nemzeti iskola
milyen kiváló gondot fordít arra, hogy a ta
nulók a történelem, a földrajz, az irodalom is
meretével szert tegyenek a honfiúi erényekre!
Az egyháziasság is csak ott virágozhatik, ahol
az egyház arra nevel. Mi erre nem sok gondot
fordítottunk. Megelégedtünk azzal, amit az egy
háziasság ápolására a család és a szokás tesz
nek. Ha iskolában és szószékről ismertetnénk
az egyháznak lai világ minden tájékán ma is
folyó nagy és nehéz evangelizáló munkáját; is
mertetnénk azoknak a hittérítőknek életét, cse
lekedeteit, akik ott künn dolgoznak, gyülekezete
ket, egyházakat alapítanak, iskolákat, kórháza
kat állítanak, hitet, ismeretet, erkölcsöt plántál
nak, terjesztenek, akkor egyházunk tagjaiban
nagyobb lenne az egyházhoz való ragaszkodás
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és jobban érdeklődnének az egyház feladatai
iránt.
Lehet-e szebb ambíciónk, szentebb feladar
tünk, mint az, hogy a magyar keresztyén legyen
necsak névleg, hanem valósággal és igazán? De
ezt a munkát tudjuk-e teljesíteni, ha nem ismer
jük a munka nehézségeit, csinyját-bmját, tanul
ságos kudaroait és lelkesítő sikereit? Tudunk-e
ezért a munkáért áldozni, ha nem vagyunk át
m eg áthatva lattól a bizonyosságtól, hogy a
Krisztusnak akarata nemzetünknek, mint min
den más népnek keresztyénné létele? S felis
merhetjük-e tisztán és világosan a világnak
nagy lelki nyomorúságát s Krisztus pásztori szeretetének erejét? Egyházunk nem tud megfelelni
feladatainak, amíg nem készíti el és nem viszi
keresztül a missziói nevelésnek modern, a pe
dagógiai tudomány színvonalán álló programmját. Hogjran valósítsa m eg a krisztusi paran
csot: »Elmenvén e széles világra, hirdessétek az
evangyéliomot minden teremtésnek«, ha tagjai
nak kilencvenkilenc százaléka abszolút tudatlan
ságban leledzik a missziói munka, felől?
A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az egy
házak abban a mértékben növekedtek számbe
lileg, szellemi súlyban és a szeretet munkáiban,
amilyen mértékben kivették részüket a külmiszsziói és belmissziói tevékenységből. Az is két
ségtelen tény, hogy a legéletrevalóbb és leg
nagyobb eredményeket felmutató gyülekezetek:
azok, amelyeket áthíat a missziói lélek. Soikbomladozó gyülekezet, amelyikben alig pislogott az
életerő és halófélben volt, uj erőre kapott, mi
kor a missziói ismeretszerzés révén tudatára
ébredt magasztos hivatásának.

Jegyzetek.
Az emberiség erre mifelénk általában és
nagyjában véve kétféle: vannak tudósoki és van
nak analfabéták. Mindegyik fajta hasznos. Az
analfabéták arra jók, hogy feiedségbe menjenek
ötvenegynéhány esztendős, apostoli király által
szentesített törvények, amilyen például az 1848:
XX. t.-c. A tudósaink pedig azzal hajtanak hasz
not, hogy megállapítják, hogy teszem fel milyen
pénzeket verettek királyaink öt évszázadon át.
Ezen dicséretre méltó beosztás mellett kellő
élelmességgel hol az analfabéták, hol a tudósok
ügyes szerepeltetésével azt lehet a történelmi
Magyarország és az ezeréves királyság nevében
a protestáns lakosokkal művelni, ami jól esilk.
Most a tudósaink lépnek homloktérbe. Ezek be
bizonyítják, s éin elhiszem, bár negyvenegynéhány éves korom ellenére egyet sem láttam,
hogy »Szűz Mária képe már öt évszázadon át
alkalmaztatott a magyar vereteken.« A Numiz
matikai Társulat tehát azt ajánlja, hogy az^ uj
veretű pénzegységünk neve légyen »Máriás«,
vagy pedig, tekintettel arra, hogy nem pappendekliből készül: »Pengő«. Tekintettel arra, hogy
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Strom m er Viktorin pannonhalmi perjel szerint
»ez az ország nem Regnum Christianun?, ha
nem Regnum Marianum«, va’ószinüleg megma
radunk a »Máriás« mellett, amelyet »a külföld
is helyesen ki tudna mondani«. Persze ennek
az elnevezésnek előfeltétele az lenne, hogy Szűz
Mária képe alkalmaztassék az uj vereteken; mert
a Máriásra turulm adarat, vagy fehérlovat, vagy
csodaszarvast veretni tényleg stilszerütlen volna.
A korona elnevezés nem részesül kegyelemben.
»A korona is német eredetű, m ert ezen elneve
zés az osztrák, illetve német Qoldkrone-ben leli
eredetét.« A »Rákóczi-korsza-k libertása ellen az
szól, hogy idegen hangzású«. Az én eszem itt
megáll. Á korona osztrák eredetű. A libertás
idegen hangzású. A »Máriás« eredeti szinmagyar. Ami a libertást illeti, elhiszem, hogy a
m agyar fülnek idegenül hangzik. De a koroná
ról eddig mindig azt hallottam, hogy római pá
pai eredetű. A Numizmatikai Társulat tudós
propoziciója analfabétáink alkalmatos időben
való felhasználásával kitűnő eszköz lesz arra,
hogy az eretnekektől az államsegélyeket elvon
ják. »Máriást« csak nem lehet »Szűz Mária el
lenségeinek« kezébe adni!
•
Ezeknek a soroknak írója bevallja, hogy
nem lenne meglepetve, ha a M agyar Filatelisták
Nemzeti Társulata szétröpitené a m agyar gló
buson azon felfedezését, hogy a m agyar posta
bélyegek ötszáz év óta Szűz Mária képével ke
rültek forgalomba. Igaz, hogy Arany János Szi
lágyi Erzsébet családi levelezését foglalván rí
mekbe, csak a levélnek finom hajtását és piros
pecsétjét említi, de Arany János — elég baj
.neki — kálomista volt, s mint dögvcszes eretnek
tudatosan elhallgatta, vagy mint fűzfapoéta nem
találván rá rimet, kénytelen volt elhallgatni azt,
hogy Szilágyi Erzsébet 2400 Máriásos bélyeget
is ragasztott akkoriban Prágában lakozó Mátyás
nevű fiához intézett levelére. Viszont akkor sem
lenne meglepetve, ha a Filatelisták azt a hirt
röpítenék világgá, hogy az inclyta gens Hungarorum csak a kommunizmus után ragasztott
Szűz Máriás bélyeget leveleire. M ert mind
egyikre van kadencia. Például és per analogiam:
ha egy uj róm. kath. templom épül, s ez pénzbe
kerül, akkor bűnbocsátó cédulák árulása nélkül
is tudunk pénzt szedni; az épülő uj templom
megkapja a »nemzeti« dm et és jelleget; ha az
a róm. kath. templom régi, s tepotyqg róla a
malter, vagy letörik egy ablakpárkány, akkor
megkapja a Műemlék címet és jelleget. Nem
hiába csodálta meg valamelyik püspök még
ezer év előtt a magyar szolgáló leánynak éne
két: a m agyar nyelvnél hajlékonyabb nyelv nincs
a világon. Mint mondani szokás: ha akarom
vemhes, ha akarom nem vemhes. Ha akarom a
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latin szó is német, vagy pláne osztrák, ha aka
rom, a héber név is eredeti szinmagyar. Ha
akarom nemzeti, ha akarom műemlék. Ha aka
rom keresztyén, ha akarom keresztény. S mint
hogy nyelvében él a nemzet, ezt a nyelvet m in
dig ug) ejtem a földre, hogy a vajas, illetőleg
»nem-róinai-katholikusx fele essék a porba.

HÍ REK.
E p e r je s i S c h o ltz G u sz tá v , a bá
nyai egyházkerület nyugalm azott püspöke
í. hó 12-én m eghalt. Született E perjesen
1842. augusztus 12 -én ; iskoláit szülővá
rosában és Jén áb an végezte. Gölnicbányán volt lelkész, onnan hivta ineg
1872-ben a budai egyház apósának, Sztehlo
A ndrásnak örökébe. B achát Dániel után
választotta püspökévé 1900-ban a bányai
egyházkerület. Püspöki hivataláról 1918ban m ondott le. T em etése í. hó 15-én
volt a budai templom ból. Áldás e m lé k é re !

N yugalom bavonulás. Z v a r i n y i L jós, a
békéscsabai főgimnázium tanára több mint há
rom évtizedes működés után nyugalomba vo
nult. Az évzáró konferencián búcsúzott el a tá
vozó kartárstól dr. Rell Lajos igazgató az egész
tanári kar nevében. Zvarinyi Lajos csendes, szor
galmas, odaadó munkása volt mindenkor hivatá
sának. A kitűnő rajztanár tanítványai közül nemi
egy országos hirii művésszé lett. Mint kartárs|
és jóbarát i&«a legjobbak közül való volt. Sohoi
senkit nem bántott, mindenkivül szemben nyá
jas, figyelmes, előzékeny volt, mindenkinek csali
javát akarta. A tanári kar mély meghatottság)*
gal búcsúzott a szeretett jó tanártól.
A K em enesaljái lelkészegyesület juniu.1
hó 17-én CeÜdömölkön tartotta rendes tavaszi
közgyűlését Varga Ovula esperes elnöklete alatt.
Az elnöklő esperes megnyitója után tárgyalásig
került a fegyelmi szabályrendelet tervezete, m o
lyét Molitórisz János terjesztett elő, összefog**
lalva az egyházmegye lelkészeinek erre vonat
kozó, Írásban m egadott véleményét. A lelkészértekezlet az előadó által beterjesztett javaslatot
elfogadta és az egyházmegyei gyűlés elé te r
jeszteni határozta. Szabó István a m egtérésről
olvasott munkát, melyet a lelkészértekezlet el
ismerésének kifejezésével, s köszönettel te tt
magáévá. A könyvtáros és pénztáros jelentése
után, lelkésztársainak Nagy István zalaistvándi
lelkész osztott úrvacsorát.
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A lutheránus világszövetség végrehajtó
bizottsága múlt év november havában Goten buigban Svédországban tartott ülésén azt ha
tározta, hogy a legközelebbii níagybjzottságif ülést
Qslo városában f. é. szeptember 3—6. napjain
tartja. E nagybizottság elő fogja készíteni az
1926-ra tervezett világgyülést. Magyarországot
a nagybizottságban két hely illeti meg! s mind
ketten részt is vesznek az osloi gyűlésen. *Dele
gátusaink Raffay püspök és Kajás báró.
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Vietórisz László diósgyőrvasgyári hitoktató lel
kész Gál. 6 r. 2. v. alapján felépített szószéki
beszédével, a most megszervezett ózdi ev. leánykarnak ez első szereplése alkalmával is kelle
mesen ható Joób Sándor által vezetett két kar
ének számával, továbbá dr. Placskó Lajosnénak
Becht József által kisért és Záhony Jánosnak
Balthazár Dezső által kisért megrázó erővel elő
adott szóló énekeivel, valamint a helyi, dr.
Placskó-féle vonósnégyes művészi tökéllyel elő
adott
Beethoven kvartettjével. A bevezető imát
Egyházm egyei közgyűlés Özdon. F. hó
Tóth József alesperes, a befejezőt Ligeti Ede lel
8-án az ózdi ev. egyházközség vezetőségének
szives meghívására a hegyaljai ev. egyházme kész, az áldást Nem es Károly esperes mondotta,
gye ózdon tartotta szokásos évi közgyűlését. oltári textust Weiszer Ernő lelkész olvasott. A
Az egyházmegye többi egyházaiból mintegy 50 «gyám intézeti istentisztelet a Nagy Szeretetadokiküldött jelent meg a közgyűlésen. Közülük ||m á n y részére 1,548.700 K. offertóriumot eredtöbben — főként az egyes bizottsági tagok és gjm ényezett, mellyel az egyházmegyei gyámintéa lelkészi kar — már 6-án este Ózdra érkeztek. W zeti gyűjtés közel 10 millióra emelkedett. Az
Ott láttuk ez alkalommal az egyházmegye el p l egyházmegyei közgyűlés 8-án d. e. i/^O órakor
nökségén, homrogdi Lichtenstein László* ny. fő kezdődött. Az elnöki megnyitó* után Zarkóczy
ispán egyházmegyei felügyelőn és Nemes Ká Samu a R. M. St. V. R. T h. vezérigazgatója,
roly esperesen kívül a teljes felügyelői kart, a í\ ózdi ev. egyházközségi felügyelő üdvözölte me
Miskolcon székelő eperjesi ev. jogakadémiai ta leg szeretettel és örömmel az egész egyházköz
nári karának és a tanítók épzői ntézet tanári ka ség nevében a kebelében tanácskozó egyházme
rának képviselőit, valamint az egyházmegye tel gyei közgyűlést. A tárgysorozat legkiemelke
jes tanítói karát. Ugyancsak örömmel láttuk ott dőbb pontja Nemes Károly tartalmas esperesi
a nádasdi fiókegyház és több ózdi szórvány ta jelentése volt. A közgyűlés határozatot hozott,
nácskozási joggal kiküldött képviselőit, valamint hogy a nemzeti szellem ébrentartása szempont
a helyi egyháznak, az egyházmegye ügyei iránt jából évenként a trianoni szégyenbéke napján
lelkes buzgósággal érdeklődő számos tagiját. Az »Pro* Patria« istentiszteletet tartat minden egy
egyházmegyei közgyűlést m egelőzőleg 7-én reg házközségben. Kötelezte az egyházmegye hitok
gel 8 órakor lelkészi úrvacsora volt, melyet Tu- tató lelkészi és tanítói karát, hogy évenként egyróczy Zoltán helyi lelkész osztott ki Lukács ev. egy mintatanitáson részt vegyenek. Az idegen
13. r. 6—0. v. alapján, felépített bűnbánati ön felekezetű jegyespárnak ev. lelkész által való
vizsgálatra intő beszéd kapcsán. Utána ugyanott megesketését merev szabállyal megtilthiatónak
a templomban lelkészi értekezlet volt, melyen nem tartja. Tiltakozik a trianoni határmenti egy
Ligeti Ede sajóházai lelkész néhai Leskó Béla házközségek államsegélyének a megkisebbedés
ny. sajóházai lelkészről és Weiszer Ernő, her- jogcímén való leszállítása ellen. A közgyűlés me
nádvécsei lelkész, ki a megnyitó* áhítatot is tar nete a-d. e. folyamán egy ízben rövid időre föl
totta néhai Fridrich Zsigmond volt cSanálosi, függesztetett, mialatt az ózdi egyháztaigok ked
majd ny. bajai lelkészről tartott emlékbeszédet. vességéből és szives áldozatkészségéből adomá
7-én d. e. és d. u. a különböző bizottságok gyű nyozott tízórain vettek részt a közgyűlés; szép
lései és eiőértekezletek tanácskozásai voltak. Ez számban összegyűlt — mintegy 80 főnyi — tag
alkalommal választotta meg az egyházmegyei jai. Délután 2 órakor pedig a vasgyári tiszti
ev. tanítóegyesület is uj elnökét Záhony Dezső kaszinóban egyházi közebéd volt közel 100 részt
diósgyőri tanító személyében. Ugyanakkor ol vevővel, melynek során a homrogdi Lichtenstein
vasta fel Joób Sándor gyártelepi tanító, az Ózdi László egyházmegyei felügyelő által a kormány
egyházközség kántora, kitünően bevált gyakor zóra elmondott felköszöntő után még számos
laton felépített értékes felolvasását a, nemzeti pohárköszöntő hangzott el úgy a helybeliek,
Szellem ébrentartásáról az elemi iskolákban. A mint a vendégek részéről, kik ebéd után még
különböző gyűlések fárasztó munkái között fel- megtekintették a gyárat is, mely Csonkamagyarüditőleg hatott az ózdi gyártelepi, iskolai igaz ország legnagyobb működő gyártelepe. Az egy
házmegyei közgyűlés napjai a legkellemesebb
gatójának, Hameszik Antalnak és két tanitótagjának: Farkas Tercsinek és Szedlák Gábornak emlékeket hagyták hátra úgy a közgyűlés, mint
—ffy—a.
kedves meglepetése, amikor ugyanis aíz utóbbiak az ózdi egyházközség tagjaiban.
Lapunk előfizetőit ism ételten felkérjük,
által betanított gyermekkarral a »Vadrózsa« c.
gyermekoperát adatták elő az Olvasó-Egylet h°gy úgy a h átralék o k at, m int az előfizetési
pompás színpadán az összes vendégek csodálatát dijakat az Ev. L. kiadóhivatala Győr címre
felkeltő gyönyörű előadásban. Ezt követőleg a küldeni szíveskedjenek. E ttől függ a lap
vendégsereg az elemi iskolai növendékek! párat pontos m egjelenése, ellenkező esetben sok
lan rajz és kézimunka kiállítását tekintette meg. felesleges költséget s hiábavaló m unkát
Este 7 órakor gyámintézeti istentisztelet volt okoznak nekünk.

EVANOELIRÚSOK LAPJA
A dom ányok az E vangélikusok L apjára.
Április 1. óta, mikor a kiadóhivatal vezetését
átvettük, az előfizetési dijakon felül az alábbi
a d o m á n y o k érkeztek hozzánk az Evangéliku
sok Lapjára (ezer koronákhan): dr. Thebusz
Béla 120, K ilczer G yula 10, H udák György 5,
Gabnay Pál 20, Pataky Antal 10, dr. Makray
László 60, Piri Endre 40, Hankó Erzsébet 5,
Wenk Károly 140, dr. M esterházy Ernő 20, Kiss
Józsefné 50, dr. Linder Károly 100, Horváth
Gyula 20, Leidenberger János 10, özv. Kvasz
Pálné 20, özv. Kliment Andrásné 00, Paulik Já
nos 20, Hajnalfi M argit 10, Laczó Zsófia 20,
Becher Ágost 20, Mihályffy J. 88, Futász János
5, G raf Adolf 8, Kalmár Mihály 40, Szaucr Klára
10, Johnson Gisle 3, Köhler Gusztáv 60, dr.
Stelczer Mátyás 20, dr. Szentiványi Géza 90, dr.
D om er Emil 10, Ottlyk Árpád 40, Mód Aladár
5, Szaucr Klára 10, H orváth Anna 20, Tátrai
Károly 200, Cziniel József 3, Zoltán E. 10, V.
Orbán László 10, H erénts Lajos 10, Haas Géza
10, Von der Lühe Oszkár 10, H ódm ezővásár
helyi gyülekezet 100, dr. Pajor Ákos 30, Bárdossy Gyula 20, Hudák György 10, Lelbach Keresztély 20, dr. Kluge Endre 10, Szilárd János
10, Rákóczy Jolán 10, Hoffmann Rudolf 10, dr.
Rásó Lajos 30, Tóth Ilona 20, dr. Pulay Lajos
10. Hálás köszönetét mondunk az adom ányokért
s kérjük olvasóinkat, tám ogassák ezentúl is la
punkat. A hátralékok és előfizetési dijak bekül
dését is komolyan sürgetnünk kell. Mi hetenként
több ezer példányban küldjük szét a lapot, elő
fizetési dijat csak néhány száz előfizetőnk kül
dött eddig. Pedig most mindenki pontosan kapja
a lapot s kapni fogja a nyári hónapokban is. Egy
kis jóindulattal m egerösithetjük az Ev. Lapját,
csak ne hagyjuk magukra azt az egy-két idealis
tát, akik nem vívhatnak állandóan meddő har
cot a közömbösséggel.
A r. k ath . egyház legújabban kezd ett
offenzivájával szem ben protestáns részről a
következő teendőkre irányítják a figyelmet: 1.
helyes, bölcs és szükséges dolog világosan fölis
merni Róma célzatát és jól szervezett eleven
ellenakciót fejteni ki vele szemben. 2. Kívána
tos, hogy a világ valamennyi lutheránus egy
házában valaki egész életét szánja rá arra a ta
nulmányra, hogy a római katholicizmus prob
lémáját a szentirás, a történelem és a ma szem
pontjából megvilágítsa. Term észtesen kívánatos,
hogy az ilyen módon végzett tanulmányokat a
különbőz^, államok egyházai megirassák és egy
mással kicseréljék. 3. Szükséges, hogy teljes
meggyőződéssel és lendülettel lépjen minden
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igehirdetésnek és tanításnak középpontjába a
hit által és kegyelemből való megigazulásnak a
szent hite, liogy egyedül és kizárólag csak az
Üdvözítőben való személyes hitnek való üdvö
zítő eredm énye és hogy a világot semmi más
nem válthatja meg, mint a Krisztus Jézusban
adott kegyelem evanngéLiuma. 4. Kívánatos,
hogy az evangéliumi egyház minden munkájá
ban és céltüzésében buzgóságos behnissio és a
szeretet szolgálata uralkodjék.
A kcm en esaljai egyházm egye ezidei ren
des közgyűlését 1925. jun. 29-én Zalaegersze
gen tartotta. Ebben a számra nézve kicsi miszsziói gyülekezetben jöttek össze az egyházme
gye vezető fért iái s a gyülekezet kiküldöttei,
hogy egy esztendő munkájáról és törekvéseiről,
egy esztendő öröm éről és gyászáról megemlé
kezzenek és számot adjanak. A közgyűlést dr.
Radó .Gyula egyházmegyei felügyelő és Varga
Gyula, az egyházmegye jubiláns esperese ve
zette. Megelőzőleg istentisztelet tartatott, ame
lyen Molitórisz Ján o s ostffyasszonyfai lelkész
hirdette Isten igéjét. Dr. Radó (jyula egyházmegyei felügyelő megnyitó beszédében rámuta
to tt részint azokra a felcsillanó reménységekre,
biztató jelekre, amely egyházi és nemzeti éle
tünkben néha fel-feltünedeznek, de másrészt rá
m utatott azokra az aggodalmakra, nehéz sejtel
mekre és leverő jelenségekre, amelvek még min
dig sötétté teszik előttünk a látóhatárt. Meg1nyitó beszédét a közgyűlés jegyzőkönyvében
megörökíteni határozta. Varga Gyula esperes
kimerítő, s gonddal összeállított jelentése hü
képet rajzolt az egyházmegye életének legköze
lebb múlt esztendejéről. Kegyeletes szavakkal
emlékezett meg az egyházkerület nagynevű
püspökének, Gyurátz Ferencnek elhunytáról,
akinek neve hallatára a közgyűlési tagok felál
lással adtak tiszteletet már a sírban pihenőnek
is. Ugyancsak kegyeletesen gondolt az egyház
megye az elköltözött H utter Zsigmond csöngei
lelkészre, akinek emlékezetét jegyzőkönyvében
szintén m egörökítette. — Szabó István kemenesmagasi-i lelkész, egyházmegyei jegyző az iskola
vizsgálatokról tett jelentést, megemlékezve az
igazgatóvá kinevezett Koezor Márton alsósági
és Ludván János nagysimonyi tanítók több év
tizedes, eredm ényes működéséről. — Szórády
Dénes celldömölki igazgató-tanító a kemenesaljai ev. tanítóegyesület működéséről adott szá
mot, mint az egyesület elnöke, beszámolva az
őszi és tavaszi gyűlések végzett munkájáról. Az
egyébként elég csendes lefolyású közgyűlésen
élénk vitára adott alkalmat a leik észegyesület
által az egyházmegyei gyűlés elé terjesztett, s a
reverzálisok ellen küzdő fegyelmi szabályzat, a
melyet a gyűlés többsége mégis elfogadott. Az
egyházmegyei gyámintézeti közgyűlésen Tompa
Mihály egyházi- és M esterházy Jenő világi elnök
közel hét millió koronás gyűjtési eredményről
számolt be, amelynek szabadrendelkezésre eső
részét Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Lenti
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kaptái meg. Az élénk érdeklődéssel kisért köz
gyűlés köszönetét mondva a vendéglátó zala
egerszegi gyülekezetnek, Szabó István egyházm egyei jegyző buzgói imádságával záródott be.

Mikolik Kálmán: A budapesti deáktéri
polgári leányiskola értesítője 1924—25. Az
isk ola igazgatója M ikolik K álm án tanári m ű
ködésének ötvenedik évét töltötte be, m ely
alkalom m al a korm ányzótól érdelnkeresztet
kapott kitüntetésül. Az intézetnek 218 ren
des tanulója volt, akiknek fele evangélikus.
Az intézet jóltevőinek em lékére H álanapot
tartottak. Az ifjúságot m inden h ónap első
hétfőjén istentiszteletre vezette a tanári kar.
A könyvtár gyarapítására nem igen tellett, a
szertárak nem gyarapodhattak. Sajnálattal
látjuk, h ogy a Jótékonyság cim e alatt a
G yám intézetre való gyűjtés nem szerepel.
Szovjetoroszországban az evang. egyház
helyzete rendkívül szomorú és nyomorúságos.
Az egyháznak két püspöke van, Malmgren és
Mayer. Az amerikaiak niagyobb összeget küld
tek az orosz testvérek segítségére és lehetővé
tették, hogy a lelkészképzés szolgálatában Leningrádon (Szentpétervár) tbeológiai szeminá
riumot létesítsen. Mayer püspök a szovjetkul
tusz osztályával tárgyalásokat folytatott a kon
firmációi oktatás megengedése, az ukrajnai, lel
készek elnyomatása és az egyházi szervezet el
ismertetése ügyében. Malmgren püspök pedig
a szemináriumot vette a kezébe és Wacer espe
rest igazgatónak állította be, egyúttal Ihmeis
püspökhöz fordultak megfelelő tanerők ajánlása
végett. A theológiai szeminárium engedélyét f.
!é. április 15-én adta ki a Szovjet kormány, de
sem a theológiai szót nem engedte meg, miután
ők .Istent nem ismerik el,, se pedig a szeminárium
szót, mert az a forradalom előtti időkre emlé
keztet, hanem csak bibliai kurzusnak engedte
mondani a theológiai akadémiát, bár m egenged
ték, hogy egyetemi színvonalon tarthassanlaík
rajta előadásokat. Különösen sokait szenvednek
az evangélikus egyházak és lelkészek Szibériá
ban, ahol a gyülekezetek nagy része lelkész nél
kül áll. Ezért volt szükség: a theologia felállítá
sára úgy, hogy a kényszerűség nyomása alatt az
első időkben rövidebb kurzusokat is tartanak
olyan ifjak számára, akik vagy már foglalkoz
tak theologiával, de tanulmányaikat félbeszakitották, vagy akik a lelkészi szolgálatot már va
lamely módon végezték. A szeminárium engedé
lyezése óta 30 ifjú jelentkezett a papi pályára.
Az előadások nyelve a német, de az Oroszor
szágban szükséges többi nyelvet is tanítják. A
tanulmányi idő 6 szemeszterre terjed és csak
középiskolát végzetteket vesznék fel. A tanítás
teljesen ingyenes.
K iadóh ivatali ü zen etek .
\
Sz. 1. Izmény. Előfizetése szept. 30-án jár
le. Az Evangélikusok Lapja az előfizetések be

1925.

küldésére utalványt mellékelt ai lapokhoz, csekk
lapunk nincsen még. — G. S. Sopron. LapunknaK csak egy kiadóhivatala van: Győrött, ev.
konvent-épüietben. A lap átvételével a budapesti
kiadóhivatal megszűnt. — A volt kiadóhivatal
csekklapjain beküldött összegeket mi nem írhat
juk javára, mert azt még nem adták át. — S. M.
Siklós. Előfizetése dec. 31-én jár le. — N. A.
M iskolc. Julius 1-ig szól az előfizetés. — S. E.
M iskolc. Szept. 30-án jár le előfizetése. — Dr.
P. L. V eszprém . Dec. 31-ig rendben van. —
B. S., G. S. Budapest, — N. M. Boba. Szept.
30-ig van fizetve. — Dr. R. L. Budapest. A kül
dött 50 ezer koronát köszönettel adománykép
könyveltük el. A lap dec. 31-ig van előfizetve.
— V. Gy. Vönöczk. Az óv végéig rendben van.
— Egy Ev. L. olvasó ifjú, Öcsöd. Ha sok ilyen
lelkes olvasónk volna, hamarosan felállítanánk
az Ev. L. nyomdáját.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Házvezetőnői
állást vállalna magános urnái vagy úrnőnél egy
mindenhez értő intelligens középkorú nő. Cím
a kiadóban.

P ályázat.
A vanyarczi (Nógrád m.) evang. egyház
nyugdíjaztatás folytán megüresedett I. kántortanitói állásra pályázatot hirdet. Értékegység
83. Kellően felszerelt s válaszbélyeggel ellá
tott folyamodványok Julius hó 25-ig külden
dők be. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó.
Isk o la sz ék i eln ö k .
PÁLYÁZATI HI RD ET M ÉN YI
A győri evangélikus egyházközség pályá
zatot hirdet qgy tan ító i és tanítónői állásra.
Kötelesség: az iskolaszék által kijelölt osztály
v. egyesített osztályok vezetése, az egyházi
munkában való' részvétel, a tanítónál a kántor
esetleges helyettesítése. Javadalom a törvényes
fizetés, megfelelő lakása illetőleg lakbér. A pá
lyázatot a szükséges okmányokkal julius 25-ig
kell beküldeni a z e v . l e i k é s zi h i v a t a l h o z
Győr .
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Siwkfttttéiért ItMli t
NÉ ME T H KÁROLT esperes.

Eaves szám ára 3 szer I.

Küldjön munkásokat!
A társadalmi problémák megoldásának, a
társadalmi haladás irányításának egyik módja
a törvényhozás. A szociális munkának egyik
szerve az állam. A törvényhozásnak és az ál
lamnak szociális feladatait kisebbíteni, szociá
lis munkálkodásának értékét lekicsinyelni dőre
ség volna. A keresztyénségben rejlő szociális
erők azonban olyan természetűek, hogy az Egy
ház ezirányu kötelességeit nem tarthatjuk kir
meriteftnek azzal, hogy az Egyház valamely po- litikai módszer, vagy szociológiai elv, vagy gaz
dasági rend érdekében sikra száll, vagy azokat
jóváhagyja. Ha az állam és a törvényhozás
mindazokat az intézkedéseket megteszik is, ame
lyek az egészségügy', a munkásbiztositás, az agg
kori ellátás, a nevelésügy, a családi élet terén
szükségesnek mutatkoznak, mindez, m ég nem
biztosítja azt, hogy az em ber társadalm i élete
ki fogja elégíteni az embernek minden szükség
letét. M ert az emberben lélek van, s ennek a
léleknek is megvannak szükségletei, s egy me
dian izált társadalomban éppen a lélek az, amely
kárt vall.

Hirdetési árak megegyezés szériát.

lyoz: az életnek áldozati jellegét. Ahol a szo
ciális munka személyes életáldozatot követelő
odászentelódést nem kíván a szociális munká
soktól, hanem annak elvégzéséhez elegendő a
tisztviselői teendőknek lelkiismeretes elvégzése,
ott bármily tökéletes társadalmi rend mellett
is az J e tn e k elóbb-utóbb el kell szegényednie.

A szociális cselekvésnek mindig lelki éle
tünkből kell kiindulni és lelki életünkre kefll
visszahatni. Jézus, mikor látta az elgyötört és
kohézió nélküli töm eggé m orzsolódott sokasá
got, arra kérte tanítványait, hogy imádkozza
nak. M egjegyzendő, högy Jézus akkor intézte
ezt a felhívást tanítványaihoz, am ikor szemé
lyes tapasztalatok alapján m ár meggyőződést
szerzett a nép helyzeté*fői, am ikor már kimdritö munkát végzett, tanított, gyógyított és erő
sített. Es ezen munka közben is a szive el nem
lankadt, el nem bágyadt, el nem fárad t hartem
inkább gerjedezett és könyörületességre indult.
Tehát a helyzetet tisztán látva, a nyom orúságot
ismerve, nagy eredmények felrtitftetásn után
kéri, hogy a tanítványok tegyenek eleget az
első és legfontosabb szociális kötelességnek:
A törvényekkel és rendeletekkel szabályo
imádkozzanak. Az imádság az embernek legzott, a politikummá lett társadalomnak óriási
veszedelme abban rejlik, hogy megfeledkezik bensőbb, legszemélyesebb lelki tevékenysége.
És Jézus arra tanít, ho£y a szociális munka ez
az emberi életnek érzelmi oldaláról, s amilyen
zel
a legbensőbb, legszemélyesebb munkával in
mértékben biztosítja az úgynevezett megélhe
tést és létminimumot egyfelől, olyan mérték duljon meg. Ez nemcsak azt jelenti, hogy em
ben gyengíti a társadalmi életnek az egyén lel bertársainkért fáradva nem szabad megfeled
kében rejlő erőforrásait és szociális impulzu kezni Istenről, aki az emberi plántálásra és ön
sait másfelől. A társadalmi élet belenyúl az tözésre a növekedést adja, hanem jelenti azt iSj
egyén életének legkisebb részleteibe, anélkül, hogy amíg lelkűnkben az ima áldozatával fel
hogy az egyéntől elvárná és megkívánná*, hogy nem szítottuk az áldozati tüzet, am ig legmé
szivével és akaratával nyúljon bele a társadalmi
lyebb valónkat oda nem adtuk a szolgálatra,
életbe, s vegyen részt legjobb tehetségeivel an
addig gyógyító és erősitó társadalmi tevékeny
nak elöbbrevitelében. Az élet gazdagítását* tá
gítását, mélyítését nem érhetjük el, ha kizárjuk séget kifejteni nem tudunk. Addig a szociális
belőle az életnek azt a jellegét, amelyet a ke-1 tevékenység csak számításon, érdeken alapul.
A szociális munka csak a jótékonyság jelreaztyénség a legnyomatékosabban hangsú
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legével bir addig, mig a vető és az arató' együtt
nem örülnek. És ez az öröm az, ami hiányzik
a mostani szocializmusból. Miért? Mert hiány
zik belőle a lélek odaszentelése, annak felisme
rése, hogy amilyen szükséges a nyomor enyhí
tése, éppen olyan lelki szükséglet a munka vég
zése ís, hogy a személyes szolgálatban, az odaszentelődésben a lélek a maga lényegét jut
tatja érvényre és önmagát gazdagítja.
Ugyanezt fejezi ki Jézus, midőn arra hívja
fel tanitványait, hogy azért imádkozzanak, hogy
Isten küldjön munkásokat az ő' aratásába. Mi
sokszor hajlandók vagyunk artársadalmi tudo
mányoktól nyerni egyoldalú információt és ösz
tönzést, irányítást és tartalmat !a szociális mun
kához. Kétségtelen, hogy a szociológiára, a
szociális tudásra, ismeretre szükség van. De
meg vagyok győződve arról, hogy sok fogya
tékosságnak oka az emberi tudásra és organi
zációra való hagyatkozásban rejlik. Lekicsinye
lik azt az erőt, amely a lélek mélységeiben, az
Istenben élő' lélek redőiben van. A szociális
munka lényegében megváltás. Megváltás áldo
zat nélkül nincs. Ahol a munkás nem áldozato
san, hanem bérért fárad embertársai javáért,
ott a társadalmi bajok gyökeres orvoslása hiú
ábránd.
»Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy
küldjön munkásokat az ő aratásába.«

I

Csengey Gusztáv ravatalánál.

|

— Irta: Zem an Zoltán. —

Csengey Gusztáv, az öreg költő-professzor
a »Fogoly lengyel« országos hírű szerzője jú
lius hó 13-án virradó éjjel 1 órakor egy kór
terem gyűrött, kínoktól felborzolt ágyon, a mis
kolci Erzsébet kórházban meghalt. A mese és
a dal árnyékba borultam hallgatott el erre az
elmúlásra. Megpattant egy lant húrja és átsirt,
fájdalmas zengéssel átnyögött az éjszakában.
Szint é 9 zenét, érzést és gondalot vesztett el ezen
az éjszakán a diai, a színek és álomlátások^ a
daloló vágyak és viruló érzések piatialkzó forrása
apadt el örökre ezen az éjszakán.
Sorsa tragikus magyar sors. A vézna és
törékeny testű, de égő szemű és csupa lélekember, mint bujdosó kuruc menekült él 1919ben az el rablóit Felvidék meggy alázott, fullasztó levegőjéből az Avas aljára. Itt irta meg
utolsó verseit, amelyeket pünkösd előtt ő maga
olvasott fel a miskolci Lévay József közműve
lődési egyesület ülésé«.

1925.

l a pja

Istenarcképek. . . egyházlogalmak.
(Válasz Kováts Dánesnek.)
Az emberi megismerés eredője két össze
tevőből születik meg. Az egyik a megisme
rendő hatása a mégismerő személyre, a másik
a megismerő személy visszahatása. A megisme
rés értéke, mindig attól függ, hogy mennyire
tudjuk kikapcsolni a visszaható' összetevő mun
káját, egyszerűbben kifejezve: mennyire tudjuk
kikapcsolni á saját személyiségünket a megisme
résből.
A múltkoriban bírósági tárgyaláson voltam
s mikor a tanuzás alkalmával arról beszéltem,
hogy nem tudom elképzelni a szóban forgó sze
mélynek ilyen vagy amolyan cselekedetét, a tör
vényszék azzal szakított félbe, hogy az igazság
megállapitása nem alapítható elgondolásokra,
csupán tényekre. S tényleg be kellett látnom,
hogy a valóság sokszor meghazudtolja a leg ra
gyogóbb logikát is.
Különösen áll ez olyan esetekre, amikor sze
mélyiségek megismeréséről van szó. A szemé
lyiségek nem okvetlenül olyanok, amilyenéknek
mi világnézetünk, gondolkozásunk: berendezett
sége alapján mindent skatulyázni szerető' emberi
elménkkel elgondoljuk. Nem csupán a közismert
rokonszenv és ellenszenv ismeretgátló befolyá
sáról van tehát itt szó, hanem sokkal többről.
Sok keserű csalódáson megy keresztül az ember
addig, a mig rájut arra a megismerésre, hogy
nem a világ igazodik a mi megismerésünk sze
rint, hanem a mi világról való ismereteinket kell
újra és újra helyesbitenünk. A világ tehát nem
olyan, amilyennek mi elgondoljuk, vagy ami-*•
Ekkor már beteg volt. Legyengült, meg
viselt testében az elkoptatott szervek pangani,
bomlani kezdtek . . . Utolsó' napjaiban, végső
szenvedésében csak a hű feleség volt az, aki
együtt szenvedett, együtt álmatlankodott a test
korhadó hüvelyéből eltávozni készülő lélekkel.
• Ma már csak a magára maradt hitves vias
kodik tovább gyászával. Csengey Gusztávot
földi szenvedéseitől megváltotta a halál. Lelke
fényes szárnyakkal szállt fel a halhatatlanságba.
Csengey Gusztáv életrajza:
Csengey Gusztáv 1842. augusztus hó 8-án
Rév-Komáromban született, ahol atyja a Zichy
grófok birtokának gazdatisztje volt. Komárom
ból Pestre, onnan pedig Pilisre majd Irsára köl
töztek szülei, ahol az atyja által élénk színekkel
elmondott csataképek voltak az első benyomá
sok, amelyek oly mély hatást gyakoroltak reá,
hogy szinte egész költészetében vissza-visszatérnek. . . Harmadik gimnazistái korában már ő
az osztály első költője. Ekkor Írja első szerel
mes verseit, egy barátjának, Székács Ferkónak
húgához Sopronba, ahová, mint ötödik girnnázista járt, rendkívül élénk irodalmi életre ta
lált, ahol az iskola falai között még mindig
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lyennek mi szeretnénk látni, hanem olyan, ami
lyen.
Ezek a megállapítások vonatkoznak az em
berek istenismeretére is. Ha figyelemmel kisér
jük az emberek által kirajzolt istenarcképeket,
akkor meg kell látnunk azt, hogy azok a voná
sok, amelyeket az emberi elme rajzolt bele ezen
arcképekbe, vagyis e megismerési folyamatban
az emberi személyből kiinduló visszaható össze
tevő erők az em ber bűntudatából indulnak ki.
Istennel kapcsolatban ugyanis minden em ber
érzi azt, hogy ő nem olyan, amilyennek Isten
szeretné. Ez igy volt már a legrégibb ókorban
és igy lesz a világ végéig. De az is úgy volt s
úgy lesz mindig, hogy az em ber el akarja rej
teni, vagy legalább is kisebbíteni akarja a bű
nét. Ez az ösztön rajzolta bele az ókori pogány
ság istenarcképébe a Visnu vonásokat. Ez ugyan
ellentmondásnak látszik, de mai lelki világossá
gunk mellett meglátjuk ezen az arcképen a /
emberi kéznek a szentséget és igazságot le tom
pítani akaró retusálását. Bármennyire is villámo
kat szóró, bosszúálló, szigorú Ur ez az Isten,
de leken verezhetö, mert a bűn elhagyása helyett
megelégszik különböző adományokkal és áldo
zatokkal, tehát — bármilyen nagy anyagi értéket
képviselnek is ezek az áldozatok — az emberi
lélek megtérésénél mégis sokkal értéktelenebb
s az ember által mindig szívesebben nyújtót»
értékekkel.
A modem pogányság Isten arcképén már
teljesen el vannak tüntetve a szentség és igazság
vonásai. A mai emberiség nagy részének, ame
lyik keresztyénnek vallja magát, de amelyiknél
a keresztyénség nem élettartalom, kedvendistenarcképe az öreg Élié, aki szerető szivével eltűri,

hogy fiai megfertőzzék az Isten hajlékát s meg
botránkoztató cselekedeteikkel mérhetetlen lelki
kárt okozzanak a hívek közösségének s aki ahe
lyett, hogy erős kézzel megakadályozza az ál
nokságot, amelyet jól tudott, mint ahogy Isten
azt megkívánta volna tőle, (I. Sámuel 3. 13.)
csak szorgalmasan m otyog nekik: »miért cse
lek esztek ilyen dolgot, ne tegyétek fiaim«. (I.
Sám. 2. 23 -24.).
Egy másik kedvenc istenarcképe a mai em
beriségnek a gazdag király, aki egv fejedelmi
gesztussal intézi el a haszontalan szolga hatal
mas adósságát: elengedi néki. (Máté 18. 27.)
Nem kell semmiféle m agyarázat ahhoz, hogy
mennyi ezen az istenarcképen az ember munj
kája. Hiszen nagyon természetes, hogy az em
ber számára az volna a legkedvesebb, ha ilyen
könnyen el lehetne intézni a bűnt.
Amikor tehát az Istent meg akarjuk ismerni
a maga valóságában, ki kell kapcsolnunk ezt a
visszaható összetevőt s nem szabad arra gon
dolnunk, hogy a mi gondolkozás! berendezett
ségünknek, vagy érdekeinknek milyen Isten fe
lelne meg s figyelmünket teljesen arra kell össz
pontosítani, hogy mit mond Isten önmagáról.
Mert az Isten sem olyan, amilyennek szeretnénk,
hanem olyan, amilyen. Isten kijelentette magát
a teremtésben, a lelkiismeretben, Istenigéjében
és kiváltképen Jézus Krisztusban. Nincs itt tér
arra, hogy részletesen foglalkozzunk m indegük
kel. Aki tárgyilagosan hallgatja Istennek önm a
gáról szóló kijelentéseit, kénytelen meglátni Is
ten arcán a bűnt nem tűrő szentségnek, az ado
mányokkal le nem kenverezhetö igazságosság
nak és a fegyelmező nevelőnek vonásait. Csak
a legtökéletesebb kijelentés legtökéletesebb ki-

Petófi-nyomdokain haladt az ifjúság s lapot is
szerkesztettek. Petőfi költeményeit betéve tudta,
azonban Csokonai, Berzsenyi, Tóth Kálmán k ö 
teteit is sűrűn olvasgatta. Arany költészetét
még csak Toldija révén ismeri, azonban mikor
kívánságára 1860-ban Nagykörösre Íratja be
édesapja; Arany leglelkesebb tanítványaival jut
meleg barátságba, akik között órákat szentel
hetett az időközben Pestre távozott Arany Já
nos költészetének tanulmányozására.
A nagykőrösi rendkívüli mozgalmas isko
lai esztendők és a szomorú emlékű Bach kor
szak tette termékennyé hazafias líráját. Ez a kor
lelkesedésre tanította és gyűlöletre a zsarnok
ság ellen. A készülő emigráció lappangva ter
jedő híradásai még tovább szították a lelke
sedést.
Ily hangulat közepette Csengey érettségije
után Irsán 1862. szept. 27-én, egy évvel a len
gyel forradalom előtt megírta a Fogoly lengyelt.
A lengyel forradalom kitörése után Pákh Albert
szerkesztésében megjelenő Vasárnapi Újságban
látott először napvilágot az eddig még ismeret
len nevű szerző költeménye. S alig pár nap
múlva Csengey Gusztáv ünnepelt, a legnagyob

bak között em legetett költő lett s az egyszerre
Parnasszusra emelkedett ifjú poétának versei
már sűrűbben kezdtek megjelenni.
Pesti theologus korában történt mindez s
ugyanekkor első szerelmének elvesztése foly
tán szivében beállott keserű érzés a humor
iránt tette fogékonnyá. Kiadta Babszem Jankó
kalendáriumát. Ebből nőtt ki a Babszem Jankó
élclap. Tanára Ballagj Mór ekkor a Házi kincs
tár vezetését bízza a szellemes ifjúra, majd Heckenast Gusztáv a G yerm ekbarát vezetésére kéri
fel. Ez utóbbiban jelent meg első novellája: a
Szivet szívért.
Legszebb ciklusa, a Jozefin-ciiklus ebben az
időben terem tődött meg. Ballagi Mór profeszszorának leánya, Jozefin iránt érzett szerelmé
ből fakadt ez az igazi, mély szerelmi költésze
tet tartalm azó ciklus. Ezt követte Fanny-ciklus,,
amely első viszonzott szerelme, amiről még 17
év múltán is igen melegen emlékezik meg. . ,
A candidátusi vizsgálatot 1865-bén létévé,,
egy évi ujságiráskodás után Jénába megy, jaHof
lefordította a hires Bursch nótát, a Végzett diá
kok bucsudalát: Ballag már a véri diákot. Á.'
kiegyezés után hazajőve Aszódon vállalt kise-
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jelentésére Jézus Krisztus golgotái áldozatára
i|iiftatok rá. A keresztfa arról beszél, hogy az
Isten szent, aki nem tűri a bűnt s igazságával
lesújt a bűnre. De ugyanez a keresztfa mutatja
meg nekünk azt is világosan, hogy a szentség
és a fegyelmező igazság nem ellentéte a sze
retetnek s nem zárja azt ki, hiszen a keresztfa
az Isten megmérhetetlen szeretetének a kijelen
tése is. Isten úgy szerette a világot, hogy 'ön
maga hozta m$jg a szentsége és igazsága által
a világ bűnéért megkívánt áldozatot, hogy az
emberiségnek utat nyisson a szabadulásra.
A keresztyénség isteni eredetének a golgo
tái kereszt a pecsétje. Ez a gondolat emberi
agyban meg nem születhetett, mert az ember
mindig magia akarta s akarja kiengesztelni az
Istent. A keresztfának ezen az ember gondol-1
kozási berendezettségétől teljesen elütő volta
igazolja azt, hogy ezen az Isten arcképen ki
van küszöbölve a megismerő emberi személy
visszaható összetevőjének a hatása.
A golgotái elégtétel nem jelenti Isten fe
gyelmező munkájának a megszűnését nemcsak
azért, mert vannak, akik a felajánlott váltságot
nem fogadják el s akikre igy a kiéngesztelődés
nem vonatkozik, hanem azért is, mert Isten böl
csessége jól látja, hogy milyen hatalmas eszköz
a megváltottaknak az istenfiuság teljességére
való nevelésében a fegyelmezés. (Zsid. 12.
5,—11.) Ugyanezek az igék mutatnak rá arra
is, bogy a fegyelem nem ellenkezője a szeretet
nek, hanem szorosan összetartozik vele.
Mindezzel szemben nem lehet felhozni a t é 
kozló fiú atyjának a képét. E példázatban Jézus
nem az atya képét akarta megrajzolni, hanem
a gyermekek kiépét dolgozta ki.

A szqnt, igaz, fegyelmező Isten tehát nem
a pogányok ráncolt homloku, haragos Istene.
Én bizonyságot tehetek árról, hogy boldog va
gyok ennek az istenarcképnek a birtokában.
Tudom, hqgy az én Uram megváltott engem et s
bármilyen keresztet kelljen is hordoznom, bol
dogan vallom: Isten nagyon szeret engem. Mi
nél erősebben érzem fegyelmező* kezének súlyát
a vállamon, annál boldogabb ós erősebb a bi
zonyosságom, hogy Isten nagyon szeret engem:
mert akiket szeret az Ur, megdorgálja.
A másik elvi kérdés, amire felelnem kell:
az egyházfoglalom kérdése. Ön boldogan érzi,
hogy milyen áldás volt a római egyház mindent
elnyomni akaró hatalmának ledöntése a telkek
ről s a hívőnek Istennel minden emberi: közben
járó nélkül való szembeállítása. Ön tehát örven
dezik a klerikus és laikus osztály megszűnésén
s az egyetemes papság fölállításán. Midőn azon
ban a hívőnek az egyházzal szemben valói viszo
nyát fejtegeti, az egyetem es papság megtagadá
sával újra felállítja a klerikus és laikus elem kü
lönbségét. Emennek csak jogai vaunak, élvezni
az egyház áldását, amannak csak kötelességeit
hangsúlyozza az egyház szolgálatában. E meg
különböztetést arra alapítja, hogy a lelkész szer
ződést köt az egyházzal s igy ellenszolgáltatást
kap szolgálatáért. Nem méltóztatik gondolni,
hogy a hivek a keresztségben és konfirmáció
ban épen úgy szerződést kötöttek az egyházzal
s azt a szerződést az egyházi életben való rész
vétel, az egyház szolgálatainak igénybevétele s
az egyház föntartásához való hozzájárulás által
is magukra kötelezőnek elismerték? Az ellen
szolgáltatás tekintetében is sokszor nagyon n e
héz volna eldönteni, hogy az egyház aíd-e többet

gitői tanári állást. Itt nyugadtan Írogathatott.
Itt több nagyobb epikai müvet iirt. Ekkor jelent
m eg a Mocsarak királya cimü nagy feltűnést
keltett regénye.
Később az aszódi gimnázium igazgatója
lett s a Bokrétás világ cimü költői elbeszélésé
vel megnyerte a Tudományos Akadémia Nádásdy diját. Ez volt a közvetlen oka, hogy a
Petőfi Társaság 1877-ben rendes taggá vá
lasztotta.
1886-ban eperjesi th etológiái; tanárrá választ
ják meg s 1890-ben megnősül. Feleségül vette
Bartha Lenkét, aki egész életén hűséges élet
társa és segítő angyala lett. Lenke dalait is
hozzáírta. Ebben az időben irta Don Quijotte
cimü nagy költői elbeszélését, mely bátran ál
lítható Arany Bolond Istókja mellé. Egyházi
költészete révén a Luther társaság tiszteletbeli
tagja lett.
Ötven éves irói jubileumát Budapesten a
Petőfi Társaság rendezte m eg fényes keretek
között.
Eperjesi munkálkodása a legnagyobb szeretetet hozta meg a város közönsége részéről.
Eperjesről menekült 1919-ben Miskolcra. Itt az
evangélikus jogakadémián a történeti tansza-

kon Nemzeti küzdelmeink a mohácsi, vész után
és Nemzeti küzdelmeink a XVII. században c.
tartott fiatalos erővel előadásokat. Két évvel
ezelőtt hat évtizedes jubileuma alkalmából or
szágosan ünnepelték.
Mintegy két héttel ezelőtt régi betegségé
kiújult s hogy az ápolás mennél könnyebb le
gyen, beszállították az Erzsébet kórházba. Hű
séges élettársa ide is követte. De hiába volt
minden fáradozás, gondos ápolás, a teljesen el
gyengült és érelmeszesedésben szenvedő költőt
nem lehetett megmenteni. Hétfőre (jul. 13.)
virradó éjjel fél 1 órakor aggonizálni kezdett
és egy órakor örök nyugalomra szén derült.
A temetési szertartást szerda délután négy
órakor Oeduly Henrik püspök nagy papi se
gédlettel végezte az evangélikus templomban.
A ravatalnál a Petőfi, Lévay, Luther Társaság,
a Tudományos Akadémia képviselői, valamint
az eperjesi kollégium nevében Draskóczy Lajos
theol. tanár, diákjai nevében Paulik János nyír
egyházai lelkész, a jogakadémia nevében dr.
Bruckner Qyőző dékán tartottak búcsúbeszédet,
mig a Mindszenti temetőben Zeman Zoltán ev.
lelkész búcsúztatta el a halottat.
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a gyülekezetnek. Az evaag. em ber tehát, mint
hivő, a Krisztusé, de mint önm agát lekötelezett
egyháztag, az egyházé. Ennek az egyháznak te 
hát joga van felelősségre vonni, ha nem úgy,
nem oly mérvben teljesiti, szerződéses köteles^
ségét, am int elkötelezte magát. Ez az elkötelezés
a hűségre szólott. A hűség pedig nem értelmi
m ozzanat mint az algebra, tehát elbírálása is
egészen más meggondolások alá esik.
Cikkének többi, az egyházfegyelem re vonat
kozó részére a lap más eddig megjelent cikkei
ben bőséges feleletet találhatott s igy azok is
métlése helypazarlás lenne. Miután pedig meg
vagyok győződve, hogy az emberi meggyőződé
sek nemcsak értelmi belátásokra, hanem érzelmi
és akarati mozzanatokban is gyökereznek s igy
minden vitában az a fő, hogy az em ber bizony
ságot tesz m eggyőződéséről, s miután én ezen
fóköt élességnek eleget tettem , részemről a nyil
vános levélváltást legszívesebben befejezném,
hogy helyi adjunk az úgyis szűkre szabott lap
ban másoknak is. Magánlevelezésre azonban
kész örömmel vállaBcozom.
Még csak annvit, hogy nagyon szeretném,
ha Ön kidolgozná a >leik eszi kötelességek sza
bályzatát«. Azt hiszem, sokat tanulnánk belőle
mi lelkészek.
Hitrokoni szeretettel
T u ró c z y Z o ltá n .

Jegyzetek.
A róni. kath. ren aissan ce egyik iro d alm i
term ékéből, L ép iciern ek , a p áp ai h illerjcsztési kollégium ta n á rá n a k R ó m ában 1910-ben
m ásodik kiadásban m eg jelen t »A dogm a fej
lődéséről és álland ó ság áró l« cím ű m u n k á já 
ból, am elyhez a róm ai pápa g ra tu lá lt az il
lusztris szerzőnek, a R efo rm átu so k Lapja«
nyom án ide ik tatu n k n é h á n y idézetet.
Ami az eretn ek ek et illeti, akik saját el
h atáro zásu k b ó l lettek eretn ek k é és e re tn e k 
ségüket n y íltan ta n ítjá k , s p éldájuk és ta 
nácsaik által m ásokat is ezekre a tévelygé
sekre csábítanak, senki >sem kételkedhetik benne, hogy nem csak az egyházból való
kiközösítést érd em lik meg, de m éltó k a r r a is,
hogy halál által kiirtassan ak az élők so rá 
ból . . . H a nem rossz m egölni egy .vadálla
tot az erdőben, jó dolog ártalm as életétől
m egfosztani az e retn ek em bert.«
»Az eretn ek h a lá lra ítélésének joga az
E gyházhoz tartozik . Az E gyház felism erv e
a h ű tlen ség et, h a lá lra Ítélhet, de n em
ő
ba jája végre, han em a világi h atalm a t bízza
meg a végrehajtással«. Az E gyház az e re t
neket áta d ja kivégzés végett a világi h a tó 
ságnak, m e rt dicséretes és üdvösséges, hogy
az megölessék.«
»Olyan helyeken, ah o l a p ro te sta n tiz m u s
szom orú csapása p u sztíto tt, m in t N ém eto r
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szágban és A ngliában, az E g y h áz itt a leg
n ag y o b b szelídséggel já r el, in k á b b ju ta lm a k
ígéreteivel csalo g atja a k iv áltak at, min! b ü n 
tetésekkel elrém iti.«
A m eg cso n k íto tt M agyarország egy szivvel-lélekkel ö rv en d ez h et a ró m ai k ath o lik u s
ren aissan e en ak , am ely b ő l p iro s ró zsák fa
k ad h atn ak itt is. a m o tt is az eretn ek ek v éré
ből. M indenki b e lá th a tja , hogy a ró m a i
k a th o lik u s vallás o ly a n á lln m fen u tartó erő
lesz eb b en az o rszág b an , am ely n ek m indenki
élvezni fogja gyüm ölcseit. Szűz M ária o r
szága ró m ai k ath o lik u s hegem ónia alatl a
békességnek, b o ldogságnak, k eresztyén sze
rete tn ek fö ld i p arad icso m a lesz, ah o n n a n az
em b erek Im rzadozva nézik az oroszországi
k o m m u n isták em b ertelen m észárlásait.
*
A soinogym egyei N agyszakácsiban f. hó
l-én két kis M bnpásztornak m egjeleni a Szűz
M ária a falu végén egy hid a la tt A csodának
h ire m ent s százak és ezrek m entek éjjeln ap p al a n n a k szem léletére. A községi b író a
b lo a t led o b atta az áro k ró l. E k k o r, éjszak á
nak idején; egy vékony, csenevész ak ácfa te 
tején je le n t m eg a Szüznnya. Egy öreg m a
g y ar igv Írja le a cso d át: »A Roklogságos
Szüzet láto m nagy fényesség közben, egész
a lak b an , de azért nagyon kicsiben. A kis J é 
zust ta rtja a k a rjá n , fején k o ro n a, a kel)lén
k ö rö sk ö rü l a ran y o s disz.« Szűz M ária az
egyik lib ap ászto r által azon ó h a já n a k a d o tt
k ifejeztél, hogy szám ára k áp o ln át ép ítse n e k ;
g y ó g y fo rrást h ely ezett kilátásba. N ag y sza
kácsi a veszprém i PÓm. k ath . p ü sp ö k egy
házm egyéjéhez ta rto zik . A csoda hivatalos
e lb írá lá sá t reáb izzu k a róni. k ath . egyház
h iv a talo s »terveire. A »M agyarság« tu d ó sí
tó ja szerin t a nagyszakácsi intelligencia egy
általán nem cso d álk o z ik ; tu d ják , hogy az
egyik ta n ító , aki az isk o láb an a kfolttuyokal
ta n ítja, erő sen vallásos em b er, aki m inden
szabad időjében b ú csú k ra, zarán d o k u tak ™
jár, az iskolában m ég a legkisebb g y erm e
keknek is a szentek életét és csoda tetteit m a 
gyarázza. Ím e egy ú ja b b ad alék k o ru n k ke
reszténységéhez .

HÍ R E K.
— E sp ercsv áJasztás. A C saplovics Ján o s
kovacsicai lelkész elh alálo zása folytán m eg
ü resed ett bánsági fő esperesi állási S irka S á
m uel n ém etarad ó ci lelkésszel tö ltö tték be,
akinek beiktatása f. hó 19-éti volt Nagybecskereken.
— L elk észik tatás S alg ó tarján b a n . Szép
ü n n ep ség k eretéb en ik ta tta be a salgótarjáni
egyház leikései h iv a talá b a jul. 12-én d r
C sengödy L ajost a n ó g rád i egyházm egye es-
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perese M ihálovics Samu. A tem plom ban le
folyt beiktatás után, am elyen a ref. egyházai
Lipthay Lajos igazgató és Szabó Dezső lel
kész képviselték, bankett volt az acélgyári
kaszinó nagyterm ében, am elyen úgy a helyi
egyházak képviselői, m int a város egész tár
sadalm ának reprezentánsai és az evang. egy
ház vezetősége szép szám ban jelent meg. Az
első felköszöntőt M ihalovits Sam u esperes
m ondotta a korm ányzó ur őfőm éltóságára,
m it a jeíenvoltak állva hallgattak meg. Majd
dr. Zelenka Ottó kir. járásbiró, egyházfel
ügyelő, Vabros Béla, H orváth László, dr.
Csengődy Lajos, Szenthe László, Szántay Jó
zsef, E isele Ottó, H orváth László r. kath.
lelkész és F abinyi József és m ások pohárkö
szöntői után ért véget az ünnepség.
Esküvő. A Békésvármegye esperesének,
K ovács Andor orosházi lelkésznek leányát
Jolit julius 11-én vezette oltárhoz dr. Czirbusz Endre a salgótarjáni bányatársulati fő 
gim názium tanára. Az esketést a bányake
rületi püspök ur dr. R affay Sándor végezte,
gyönyörű beszédet intézve a jegyes párhoz,
kiknek ezen ünnepélyén m indenfelől szere
tettel gratuláltak s a nagytem plom m egtelt
az orosházi hivek sokaságával. A szükebb,
családi körben lefolyt nászlakom a után az
ifjú pár lakóhelyére utazott.

A zalai ág. hitv. evang. egyházm egye
1925. jul. 7-én tartotta rendes évi közgyűlését.
Ezen a közgyűlésen iktatta be Fenyves Ede es
peres az újonnan választott egyházmegyei fel
ügyelőt dr. Berzsenyi Jenő nyug. kir. járásbirót,
keszthelyi lakost felügyelői hivatalába. Az ün
nepelt felügyelő tisztelői közelről s távolról
szép számban sereglettek össze. Az uj fel
ügyelő hithűségtől áthatott, egyházias szellemű
hosszabb beszéddel foglalta el felügyelői szé
két. A lelkészi, tanítói s felügyelői kar üdvöz
léseire az egyházmegyei felügyelő talpraesetten
válaszolt. Az egyházmegyei közgyűlés napirend
előtt hódoló távirattal üdvözölte Horthy Miklós
kormányzó ur őfőméltóságát. A nagy gonddal
szerkesztett esperesi jelentés kiterjeszkedett az
egyházi élet minden ágára. Megemlékezett az
egyház nagy halottalról, főleg tai legnagyobbról Gyurátz Ferenc nyug. püspökről, akinek,
emlékét felállással tisztelte m eg a közgyűlés.
Az esperesi jelentés kapcsán sajnálattal értesült
az egyházmegyei közgyűlés az akialii tanító ál
lamsegélyének megvonásáról. A közgyűlés régi
iskoláihoz ragaszkodik, az államsegélyek meg
vonását múló jelenségnek tartja s a szanálási
idő leteltével az államsegélyek visszaszerzésére
erőteljes akciót indít. Felkéri a közgyűlés. az
egyházkerületet, hogy a tanítói államsegélyek
megvonása ellen emelje fel tiltakozó szavát s
az államsegélyek megvonását minden egyes
esetben sajnálattal és jogfenntartással vegy
tudomásul. A keszthelyi s tapolcai fiókegyházak
amaz elhatározását, hogy egyesülve missziói s:.
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lelkészt kérnek a kerülettől, az egyházmegyei
közgyűlés meleg ajánlással terjeszti fel a ke
rülethez. Sajnálattal vette tudomásul az egy
házmegyei közgyűlés Fenyves Ede esperes vég
leges lemondását. A lelkészi, tanítói s felügyelői
kar lelkesen tüntetett a lemondani készülő es
peres mellett, de mégsem lehetett szándékának
megmásitására rábírni, igy az egyházmegyei
közgyűlés az esperesválasztást f. évi szept. 30-ig
kénytelen volt elrendelni. A számvevőszék je
lentése kapcsán az egyházmegyei tisztviselők
lemondanak tiszteletdijaikról az egyházmegyei
pénztár javára. A közgyűlés kimondotta a lel
készi s tanítói fizetések valorizálását. A tan
ügyi bizottság jegyzőkönyve kapcsán, a taní
tókra vonatkozólag három felterjesztés fog áz
egyházkerületi közgyűlés elé terjesztetni, 1. a
tanítói s kántori fizetések elválasztása ügyé
ben, 2. a felekezeti tanítók családtagjainak ked
vezményes utazása ügyében, 3. a 30 éves szol
gálati évvel biró tanítóknak a Vll-ilk fizetési
osztályba sorozása ügyében. A gyámintézeti
adakozás összege: 2 millióra emelkedett. —
1,350.000 kor. a kerületi gyámintézethez fog
küldetni. Nagyvázsonynak, Dörgicsének, Keszt
helynek, Tapolcának 150—150.000 kor.» jutott,
a szentgotthárdi kulturházra 50.000 kor. sza
vaztatott meg. A jövő évi közgyűlés Méneshelyre következik. Az egyházmegyei közgyűlés
a legünnepélyesebb hangulatban és, egyházépitő
szellemben folyt le. Gyűlés után 50 teritékü
közebéd volt, melynek keretében az uj felügye
lőt, dr. Berzsenyi Jenőt és Fenyves Ede espe
rest, mint az egyházmegye összhangját m eg
teremtő bölcs vezért lelkes ovációkban részesí
tették.

A M agyar P ro testán s D iákszövetség ta
n u lm án y ú tjai. A Magyar Protestáns D iákszö
vetség julius 16-án indított útnak két tanul
m ánycsoportot. Az egyik Párist és Londont
látogatja meg. A m ásik csoport protestáns
diáklányokból áll, kik Strassburgba m ennek
m ásfélhónapi nyaralásra. Az utat Plenczner
Sándor dr. szövetségi elnök, Hajdú József és
M olnár K álm án dr. alelhökök vezetik.
A veszprém i evang. egyházm egye köz
gyűlése jul. 0-én, Pápán folyt le, Takács Elek
esperes és Mihályi Sándor, a jelenvolt egyházközségi felügyelők közül hivatalára nézve leg
idősebb felügyelő elnöklete mellett. A közgyű
lést megelőzőleg gyámintézeti istentisztelet volt,
melyen dr. Mohácsi Lajos egyházi főjegyző
hirdette az Igét. A közgyűlést megelőző napon
a tanitóegyesület és a különféle egyházmegyei
bizottságok üléseztek. A számvevőszék, többek
közt aziránt tett javaslatot, hogy a kerület küld
jön az esperes mellé segédlelkészt. Megállapittatott, hogy vallástanitási tisztelet és fuvardí
jak címén közel 8 millió volna a szükséglet, de
födözetlen, mert a kerület ez összegnek csak
egy kis hányadát utalta ki. Feltétlenül szüksé
gesnek találja a számvevőszék, hogy a vallás
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oktatási szabályrendeletnek az anyagiakra vo
natkozó szakasza is végrehajtassák. Nagy Kál
mán gyámint. elnök és Somogyi Károly pénz
táros referáltak a gyámintézet ügyeiről, amely
szerint feltűnően m egszaporodott a kérvényező
egyházak száma, viszont a gyámintézeti gyűjtés
örvendetes eredménnyel járt, amennyiben több
mint 8 millió korona folyt be. A kiosztható öszszegböl Tapolcafó és Fehérvárcsurgó l—l mil
liót kaptak, Szentgotthárd missziói egyház ÍOO
ezer koronát. A "oelmissziói mozgalmakról He
ring János egyházi és Szenthe Károly világi
felügyelő külön-külön beszámoltak. A belmiszsziói munka a püspöki program m szerint ör
vendetes élénkséggel folyik, az elnökség öszszesen 15 egyházközségben rendezett vallásos
estéket. Balatonalmádiban fiókegyház alakult, a
csöglei missziói egyház alakulóban. A Harangszó a lelkészek pártfogásába ajánltatott. Az
Evangélikusok Lapja által propagált ev. nyomda
felállítását a jelenlevő lelkészek is szükséges
nek találták. Az egyházmegyei lelkészegyesület
javaslatot tett aziránt, hogy néhai Qyurátz Ferenc emlékére kerületi alapítvány tétessék s
Payr Sándor egyetemi tanár a nagy' püspök
életrajzának m egírására fölkéressék. A népis
kolai bizottság fölhívja egyházi fórumaink fi
gyelmét az uj népiskolai tantervvel kapcsolat
ban tankönyveink idejében való átdolgozására.
A közgyűlés határozatokat és javaslatokat ho
zott a lelkészt tanítói kongnia, nyugdíj korpót
lék ügyében, a hivatalos levelezés és ama au
tonóm iát sértő miniszteri rendelet ügyében,
mely azt kívánja, hogy az államsegélyben ré
szesülő lelkészek életbenlétét stb. a világi ha
tóság (nem pedig az egyházi) igazolja. Állást
foglalt az 1894-ik évi reversalisadást m egengedő
törvény eltörlése s a régebbi idevonatkozó tör-#
vény hatályba állítása mellett. Jegyzőkönyvbe
vette néhai Gyurátz Ferenc püspöknek emléke
zetét s a gályarabok elhurcoltatasának 250 éves
emlékét s ez utóbbira nézve felhívta az egy
házkerület figyelmét egy, még ebben az évben
megünneplendő emléknap elréndelésére. Elren
delte a szavazást a m egüresedett egyházme
gyei felügyelői állás betöltésére s az uj felügyelő
ünnepélyes beiktatását az őszi lelkészértekezlet
idejére tűzte ki. Ihász Ferenc, ki 12 esztendeig
viselte az egyházmegyei számvevőszéki elnöki
hivatalt, megbízatásáról lemondott. Utódját a
felügyelóbeiktatásra összejövő rendkívüli egy
házmegyei gyűlés fogja megválasztani. A köz
gyűlés alkalmából az egyházmegyei gyámintézet
és belmissziói egyesület szépen sikerült vallá
sos-estét rendezett a pápai ev. templomban, a
következő műsorral: 1. Közének. 2. Ima: Nagy
Kálmán, gecsei lelkész, egyházi gyámiint. elnök.
3. Vegyeskar. 4. Gyámintézeti beszéd: Horváth
Sándor, várpalotai lelkész. 5. Férfi-quartett. '6.
Költemények: Kakas József dabronyi lelkész.
7. Záróbes cJ, ima, áldás: H ering János egyházi
beim. elnök, veszprémi lelkész. 8. Köbének. Of
fertorium: 600.000 kor. volt.
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OrgonitilaválaKzlás. A szarvasi egyház
ban Brózik L ajos haláláv al
m egüresedell
egyik o rg o n istá i állásra B o rg u ly a E n d re , a
kiváló zenei képességű k ü lte rü le ti ta n ító lett
m egválasztva.
Beiratkozás a soproni hittudományi
karra. A P écsett elh ely ez ett m. kir. Erzsébet
tu d o m án y eg y etem en a ren d es b eiratkozások
192.'). évi szep tem b er hó 1—12-ig eszközöltet
nek. Az egyetem nek ideiglenesen Sopronban*
m űködő ev an g élik u s h ittu d o m á n y i k a ra h a ll
g ató in ak b eírása a k a r székhelyén fog megejtetni. Azok, akik nem voltak még ezen
egyetem h allg ató i, kérvényezés u tjá n n y e rt
felvételi engedély a la p já n f. évi szep tem b er
16-tól 23-ig ira tk o z h a tn a k he. Ezek felvételi
k érv én y ü k et f. évi au g u sztu s hó 31-ig n y ú jt
h atják be az illetékes k a r d ék án i hiv ataláb a.
Az u tó lag o s b eira tk o zás f. évi o k tó b e r hó
6-ig d ék án i, azo n tú l o k tó b e r hó 14-ig re c to ri
engedéllyel végezhető. Az eg y etem re való
felv ételért, tan d íjm en tesség ért, köztisztviselői
tan d íjk ed v e zm én y é rt, m en zak ed v ezm én y ért
és in te m á tu s i felv ételért elő terjeszten d ő öszszes kérelm ek egy, kellően felszerelt k é r
vénybe foglalva, m elyhez egy' felzetlap is
c sato lan d ó , az illetékes k a r dékáni h iv a ta 
lába n y ú jta n d ó k be.
A tiszai eg y h ázk erü let közgyűlése. Ju
lius 15—16-án tartotta ez évi közgyűlését a
tiszai egyházkerület a diósgyór-vasgyári fiók
egyházban. A kerületi felügyelő és kiküldöttek
kíséretében érkező püspököt a fiókegyházköz
ség és a gyártelep ünnepies fogadtatásban ré
szesítette. 15-én délelőtt a bizottsági ülések ta r
tattak, délután pedig Miskolcra mentek a kül
döttek, hogv lerójják a hálás kegyelet adóját az
eperjesi ősi kollégium nagynevű tanára Csengey
Gusztáv koporsója előtt. Este a vasgyári fiók
egyházban tartalmasai! dús programm al vallá
sos estélyt rendezett a vasgyár hitoktató lel
késze Vietorisz László, aki lelkes buzgósággal
fárad a missziói hivatásu egyház önállóvá szer
vezésén. A gazdag műsorból kiemelkedett dr.
Vietorisz József egyházfelügyelönek, a nyíregy
házi főgimnázium költő-tanárának Luther és há
zassága címmel m egtartott tartalm as hiivédelmi
előadása. E napon tartotta meg a kerületi
gyámintézet is közgyűlését Dómján Elek es
peres, s az elnöktársát, báró Radvánszky Kál
mánt helyettesitő Pazar István elnöklete alatt.
A gyámintézeti munka az egész kerületben ör
vendetes előhaladást mutat. H ét és fél millió
került felosztásra Hernádvécse, Tállya, Jákfalva,
Kisvárda és Sátoraljaújhely között. A közgyűlés
lelkesen ünnepelte báró Feilitsch Berchtcld égy.
gyámint. elnököt. 16-án reggel félkilenc órakor
tartott gyámintézeti istentiszteleten Szigeti Ede
hegyaljai egyházmegyei gyámint. elnök tarto tt
beszédet I. Thess. 5, 4. alapján azt fejtegetvén,
kiket tekintsünk erőteleneknek és mit tekint
sünk gyámolitásnak ? — Ezután kezdődött a
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kerületi közgyűlés, melyre igen tekintélyes
szájnban jöttek el az erősen megcsonkult ke
rület két egyházmegyéjének a képviselői, erő
teljes kifejezést adván az egyház ügyei iránt való
mély érdeklődésüknek. Ezt az érdeklődést a
gyűlés két magasan kiemelkedő pontja meg is
érdemelte. Egyik volt dr. Zetenka Lajos kér.
felügyelő megnyitó beszéde, a másik Geduly
Henrik püspök beszámolója. Mindkettő' találó
szavakban vázolta az egyház jelen helyzetét,
problémáit s erőteljes hangokat talált az egy
házunkat méltatlanul érő támadások visszave
résére, s meggyőzően fejtegette az egyházvé
delmi intézkedések életbeléptetésének; szükségesség ét. A nyomtatásban megjelenő jegyzőkönyv
ben általános érdeklődésre tarthat számot a két
előadás. Jegyzőkönyvében hálás kegyelettel em
lékezett meg egyházunk nagy halottjairól Giyurátz Ferenc s Scholtz Gusztáv, nyug. püspökökről
és Csengey Gusztáv kollégiumi tanárról. Test
véri szeretettel köszöntötte Antal Géza dr. kö
zelmúltban megválasztott ref. püspököt. A kü
lönböző bizottsági jelentések letárgyalása köz
ben és után bő alkalmat találtak a gyűlés tagi
jai, hogy fehér asztalok mellett, emelkedett han
gulatban kedélyes és emlékezetes órákat is tölt
senek együtt s ápolják ott is a testvéri összes
tartozás minél erősebb kifejlesztését.

D r. H ittrich Ödön: A b u d ap esti ág. hitv.
evang. főgim názium értesítő je; 1924/25. A
fővárosban m űködő gim názium ok közt az
alapítás sorrendjében a m ienk a harm adik
(m egnyílt 1823.); az újabb rendelkezések sze
rint hum anisztikus gim názium m á lett, vagyis
a görög n yelv kötelező. Dr. R em port Elek
kegyelettel em lékezik m eg az idén elh alt dr.
Seredi Lajosról, aki mint a classica philo
logia és philosophia rendes tanára 29 évig
m űködött az intézetnél; em lékére Serédialap létesült, s a gyűjtés eddigi eredm énye
13 m illió korona. K özöl az Értesítő egy a
Jókai-centennárium alkalmávaL tartott em 
lékbeszédet dr. L oisch Jánostól és egy m ár
cius 15-i beszédet dr. Szigethy Lajostól. Rátz
László, a gim názium volt igazgatója,, tb. igaz
gató 35 évi m űködés után a tanév végével
nyugalom ba vonul. A VIII. oszt. tanulói m eg
festették dr. Rohm K ároly és Góbi Im re
egykori igazgatók arcképét. A középiskolai
tanulm ányi versenyen az iskola a negyedik
helyre került. Az ifjúság körében Arany Já
n os Kör, Ifjúsági Ségélyegyl.et, D al- és Zene
egyesület, G yám egylet és Cserkészcsapat m ű
ködik. A tanulók szám a a m agántanulókkal
(27) együ tt 647, ezekből 273 evangélikus.
F elhívás! A gyulai áll. elem i iskolánál
üresedésben levő férfi tanítói állásra oly
ev. vallásu tanító jelentkezését kérem, ki
m int áll. tanitó, vállalná a vasárnapi ev. m a
gyar nyelvű istentiszteleten a kántori teen
dőt. K inevezésről nem leh et szó, csak már
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állásban levők áthelyezéséről. Istentisztele
ten való m űködésért term észetesen csak sze
rény díjazásról leh et szó, m ert kezdő az egy
ház. Jelentkezés jul. 25-ig eszközlendő, igé
nyek m egjelölésével, csak állam i tanítók!
Cim: K em ény Gábor ev. lelkész Soltvadkert.
V eres P álné leánynevelő intézet. Az ér
deklődők forduljanak felvilágosításért köz
vetlenül az intézet igazgatóságához (Rudapest, IV. Veres Pálné-utca 36.). Itt csak anynyit, h ogy a m últkori cikkben em lítetteken
kívül dr. K ubacska András, dr. Láng Mar
git, dr. L ersch Ernő, Oppel Imre, dr. K och
István tanárok buzgólkodnak az intézet szín
vonalának em elésén; az internátus vezetője
Szluika E lla igazgatónő.

Kiadóhivatal! üzenetek.
T. M. Budapest. Szept. 30-ig rendezve
van előfizetése. — M. G. Budapest. Április 1től van hátralékban. — D. S. Öcsöd. Ajánl
juk még a »Harangszó«-t. Kiadóhivatala: Szentgotthárd, Vas m.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

E gy idősebi» m á r. kezelőnő maga m ellé
venne lakótársul egy Budapesten tanuló ko
m oly ev. vallásu leányt vagy m agános, ke
nyérkereső nőt. Cim a Kiadóhivatalban.

A győri ev. Szeretetház leányinternátusa
szept. 1-én újra megnyílik, hol tanuló leányok
gondos nevelésben, jó ellátásban részesülnek.
Bővebb felvilágosítást a Szeretetház igiazgatósága ad.
Egy földbirtokos család ném etül tudó ta 
n ító n ő t keres 6 és 5 éves gyermekei mellé fa
lura. Vállalkozók szíveskedjenek címüket leadni
a kiadóhivatalban.

A GRAZI EVANGÉLIKUS
LEÁNYOTTHON
1925. évi szeptember hó 1-én megnyílik. Fiatal
leányoknak, kik bármilyen grázi iskolát óhaj
tanak látogatni, igazi keresztyén családja ott
hont nyújt. Gyönyörű fekvés, nagy kert. Most
jelentkezőket elfogad az

„EVRN6ELISCHE& DUKOHISSENHRUS“
G ráz, Göstinger Maut.___________

Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai műintézet gyor»«aj tóján Gyűr, Baroaa-ut 36. »zárn. — Telefon 239. — 4570.

XI« évfolyam.

Szerkesztőséi: LÉBÉNY (Moson ■.)
Kiadóhivatal: GYŐR, tv. konvent-épület.
Kiadja: 1 LUTHER-SZÖVETSÉG.
Mütrinrik hatonként egyszer, vasárnap.

1025. augusztus 2.

30. szám.

Alapította: DR. RIFFIY SAKDOR püspök.

Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer 1.

Sxarkeactncrt
:
NÉ ME T H KÁROLY esperes.

Egyes szán Ara 3 ezer R.

Tessa» és ma és örökké ugyanaz.
Egy fiatal amerikai tanárt, akinek neve iga
zán mellékes, vád alá helyeztek és előzetes fog
ságba vetettek azért, mert a darwini elmélet
nyomán azt tanította, hogy az em ber éppen
olyan gerinces és emlős, mint a többi em ber
szabású majom. Ez a tanár vétett Tenessee ál
lamnak ama legújabban hozott törvénye ellen,
amely szerint »az államnak nyilvános iskoláiban
és az államnak egyetemein törvényellenes olyan
elméletet tanítani, amely tagadja az embernek
isteni teremtését, am int azt a Biblia tanítja, és
e helyett azt tanítani, hogy az em ber az álla
toknak valamely alacsonyabb rendjétől szárm a
zik«. Az egész pöm ek stádiumai azt mutatják,
hogy itt inkább szenzációhajhászásról és pnovokálásról van szó; a fiatal tanárban nem látunk
mártírt, s tanításában nem fedezünk fel semmi
olyat, ami a tudom ányt előbbre vinné. Tenessee
állam idevágó törvényét nem helyeseljük, cél
ravezetőnek sem tartjuk, de az a véleményünk,
hogy ha valamely tisztviselő a törvény ellen
vétkezik, nyerje el a büntetését. Ha pedig va
laki tudós, és úgy érzi, hogy a törvény az ő
tudományos meggyőződésével ellenkezik, m ond
jon le állásáról és az állam pénzén ne hirdessen
törvényellenes tanokat.
Annál közelebbről érdekelhet bennünket a
pernek az evolúció-elméletet érintő része. Tud
valevő dolog, hogy a darvinizmus népszerű
alakjában körülbelül abba a mondatba foglal
ható össze, hogy az ember a majomtól szár
mazik. S a népszerű következtetés ebből az el
méletből az, hogy a Mózes első könyvében fog
lalt teremtési történet ellenkezik a tudománnyal.
Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az evo
lúció-elmélet tudományos elmélet, amelynek
hasznossága és nagyszerűsége kétségen felül
áll. Azonban, mint tudományos elmélet csak
azoknak a kezében válik be, akik ismerik a
vonatkozó problémákat, szempontokat és össze
függéseket. S az evolúció-elmélet tragikuma az,
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

hqgy annak népszerűsítői felhasználták propa
ganda célokra a keresztyénség ellen, holott az
evolúció-elmélet nemcsak hogy nem ellenkezik
az írással, hanem benne van, úgy az Ötestámentomban, mint az Evangéliumban, úgy a terem
tés történetében, mint Jézus és az apostolok
tanításában.
,
i
i
A keresztvén egyház azt tanítja, hogy a
világot Isten terem tette, kormányozza és fenn
tartja. Nem bírom felfogni, hogy az evohirióelmélet, amennyiben az nem istentagadós, ezzel
ellentétbe hozható lenne. A tudom ány nyelvén
ugyanaz az evolúció, mint a vallás nyelvén a
teremtő, kormányzó és fenntartó Istenről szóló
keresztyén tan. A Tudomány beszél az evolúció
»törvényéről«, a vallás beszél Isten hatalmáról,
bölcsességéről és akaratáról. A tudom ány a
világ folyamatába egységet visz bele egy »tör
vény« révén, a hivó keresztyén meglátja ezt az
egységet az Isten munkálkodásában. Az evokicionizmus, ha Istennek léteiét tagadja, ön
maga alatt vágja a fát, mert a »törvény« — ha
Isten nincs — nem természeti törvény, hanem
az em ber megismerő funkciójának az alkotása,
tisztára szubjektív és emberi dolog. A fejlő
dés-elmélet grandio/Kása abból a forrásból tápIálkozik; amelyből a keresztyénség már régóta
merits az életvizet; hogy a természetben van
szellemi egység , y z n glíellemi törvény, van rend;
ezt a B ib lia ^ jg y jfro / ki: »Az Isten Lelke lebeg
vala a vizéig felek!«.
A világ egységét nem a törvény, nem az
elmélet, nem a fejlődés hozza létre. Az egységet
a vallás már régen meglátta, a tudom ány újab
ban felfedezte. A tudom ányos gondolkodásba
ez az elmélet bevitt olyan egyseget, amely a
vallásos gondolkodásban m ár régen megvolt.
S ennek az egységnek még a term észettudo
mányi oldalát is kifejezi a Biblia, mikor azt ta
nítja: »Formálta vala az Ur Isten az embert a
földnek porából«. Ezekben a szavakban szaba
tosan és világosan kifejezésre jut, hogy ami , a /
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embert, mint természeti lényt, mint testet illeti,
ugyanabból az anyagból van, mint az a világ
mindenség, amelynek egy része. Istennek nem
az volt a célja az ember teremtésével, hogy
valami egészen rendkívüli lényt hozzon létre;
teste, testének növekedése, funkciói a világban
nem jelentenek semmi újat. Isten az embernek
azt rendeli eledelül, amit a földön találhat meg.
Viszont éppen a Biblia az, amely az evolú
ció-elméletet továbbviszi a majomelméletnél, a
mikor azt mondja: »És lehellett vala az ő orrába
életnek lehelletét. így lön az ember élő lélekké«.
Már most lehet olyan ember, aki az evolúcióelmélet alapján állva, tetszelegve áll m eg azon
a ponton, amikor kiderül az emberről, hogy egy
magasabb fajta majom. Részemről nem tudok
megállni azon ai fokon, amidőn azt tartom, hogy
testem az Isten által teremtett világnak egy ré
sze, s mint ilyen ugyanazon törvények és sza
bályok szerint működik, amelyéket Isten minden
élő testnek megszabott. Nekem a hitem, a ta
pasztalatom és önismeretem a Szentirással egy
behangzóan azt tanítja, azt mondja1, arról győz
meg, hogy élő lélek vagyok. És aki nem fo
gadja el a Szentirást, a hitet, a tapasztalatot, az
ismeretet, mint tekintélyeket, annak az emberi
ség történelmére hívom fel a figyelmét: van-e
a világmindenségben olyan állatfaj, amelynek
mint fajnak az emberiségi történelméhez fog
ható, vagy hasonlítható története? Lélek nélkül
ez a történelem egyszerűen képtelenség. S mir
vei képtelenség, azért a Biblia és a keresztyénség magasan fölötte áll annak a materialisztikus
evoluciónarizmusnak, amely a lelket tagadja, s
ezzel akar produkálni olyan theoretikus világ-

egységet, amely ellen nemcsak a keresztyén hit,
hanem a józan ész is tiltakozik. A Biblia első
könyvének első részében azt olvasom: »Töltsé
tek be a földet és hajtsátok birodalmatok álá«.
Ez az emberiségnek adott olyan munkaprogram,
amely a tudományos fejlődés minden ágát ma
gában foglalja, sőt a tudomány fejlesztését az
embernek kötelességévé teszi. A Biblia utolsó
könyvének utolsóelőtti része igy ir: »Ezután lá
tók uj eget és uj földet; mert az első ég és
első föld elmúlt vala«. Gondolom ez az evo
lúció kielégitheti a fejlődés-elmélet legszélsőbb
híveit is. A Biblia utolsó előtti verse egy ima,
amely igy hangzik: »Ámen, bizony jövel Uram
Jézus!« A Szentirás tehát elejétől végig a jö
vőbe tekint, s a Jövőtől újabb meg, újabb fej
lődést remél. Ez a fejlődéselmélet a keresztyénsiég elmélete. A tudomány más nyelvet beszél.
De el fog jönni az idő, amikor minden nyelv,
tehát a tudomány nyelve is vallja azt, hogy a
Jézus Krisztus ur, az Atya Istennek dicsőségére.
A tudományos fejlődéselméletnek —
amennyiben vallástalan és istentagadói — van
egy igen nagy fogyatkozása. Nevezetesen csu
pán az anyaggal és az erővel számolva, nem
tudja nekünk megmondani, hogy miben lát vol
taképpen fejlődést. Látunk különböző anyagb
halmazatokat, az őssejttől az emberig külön
böző kombinációkban elhelyezkedve; de fejlő
désnél fel kell tételeznünk bizonyos értékelést
is. Honnan veszi a materializmus az értékská
lát, a mértéket, az irányt, a célt? A materializ
mus a saját csődjét idézi fel, ha fejlődésről be
szél. Mert a porból vett ember mint matéria
semmivel sem jelent és ér többet, mint a kro-

n graz-i ev. diakonisszaház.

orvosa hetenként kétszer látogatja. Veteményes
kertjük megterem mindent, amire a konyhán
szükség van.
Az idén nyitják meg az Evang. Leányott
hont oly vidéki és külföldi leányok számára, a
kik grázi tanintézeteket (festő-akadémia, tanitónőképző, reformgimnázium) akarnak látogatni.
A havi tápdij külföldiek számára 200 schilling.
Említést tettem a diakonissza testvérnek a
piliscsabai diakonissza ház szép fejlődéséről. Ha
annyi kharitativ munkát nem is végez még, mint
a grázi, büszkék lehetünk rá.
A bucsuzás meghatott pillanataiban csak
hálával tudtam gondolni a mennyei Atyára, a
kinek evangéliuma mindenütt áldott életet fa
kaszt.
Pap Ferenc vallástanár.

— Grazi levél. —

Qrázi tartózkodásom alkalmával jul. 20-án
délelőtt meglátogattam az úgynevezett Göstingermaut-on levő evang. diakonisszaházat is. A
háromemeletes diakonisszaház egy szép kertben
fekszik, s teljesen modern berendezésű. Főnök
nője, Mártha L u c k e , sajnos, távol volt. Távol
volt az anyaház lelkésze is, Paul Lutze. Egy
diakonissza testvér volt szives a grázi diako
nissza-munkáról felvilágositásokat adni. Negy
venkét diakonissza végzi ezt a munkát* részben
az anyaházban, részben a Pflegeheim-ban, rész
ben Burgenlandban. Az anyaház kertjében kis
lelencek sütkéreztek a napon, mert a diaíkoniszszák lelenc- és árvagyermekek felnevelésével is
foglalkoznak. A gyermekeket a diakonisszaház
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kodiius, vagy az ichtiosaurus, vagy a veréb. S
a klasszikus Athén társadalma a materializmus
szempontjával mennyivel értékesebb, mint a
gorillák társadalma.
A keresztyénség ezen a téren is abszolút
érvényű, mert ád értéket, m értéket és célt: Mit
használ valakinek, ha az egész világot megnyeri
is, de lelkében kárt vall? Keressétek először Is
ten országát és Istennek igazságát! Isten lesz
minden mindenekben.
Végűi: mi az, ami fejlődik? A materializ
mus szerint az anyag. Vagy az erő. Vagy az
anyag és az erő. Más lehetőség nincs, mert csak
anyag és erő van. Az anyag és erő azonban a
materializmus tudom ányos elmélete szerint meg
marad. Az egész fejlődés tehát megint nem
egyéb, mint m egm aradó parányoknak külön
böző elhelyezkedése. Az evolúció nem más, mint
a du rációnak sorozatos, vagy szeszélyes válto
zata. A fejlődés olvanforma, mintha az ember
egyszer a jobb lábára, másszor a bal lábára
áll; vagy hol a jobb kezével vakarja meg a bal
fülét, hol a bal kezével a jobbfülét. A Szentirás és a keresztyénség megfelel arra a
kérdésre is, hegy' mi az, ami fejlődik: »Ha
sonlatos a mennyeknek országa a m ustárm ag
hoz, amelyet vévén az ember, elvete az ó me
zejében; amely kisebb ugyan minden magnál,
de am ikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és
fává lesz, annyira, hogy reá száljának az égi
madarak, és fészket raknak ágain«.
Mi nem tanítjuk, hogy az anyag megma
rad, nem tanítjuk, hogy az erő megmarad. Mi
azt tanitjuk, hogy Istennek beszéde megmarad.
Az a beszéd, amely »kezdetben« szólt amely

Fontos indítvány.
Csatoljuk az alsón ód rág megyei esperességet
vissza a bányakerületi püspökséghez. Most ez
az esperesség, amely a volt egész Nógrád me
gyének csak kisebbik fele, nem tudom kinek az
indítványára, jelenleg püspökséggé alakult. A
dolog úgy történt, hogy a nógrádi, honti és
barsi esperességet, a bányakerülettől elszakítva,
a Dunáninneni kerülethez csatolták, hogy az ot
tani pánszlávizmust letörjék. Most azonban
nincs arra semmi szükségünk. Nógrádnak na
gyobbik fele egész H ont és Bars úgy is mint
megszállt terület, el vannak szakadva, úgy hogy
a régiből csak mi, alsó nógrádiak maradtunk
egyedül s Montból csupán Börzsöny. Nem tu
dom, hogy kinek jutott azon téves eszme az
eszébe, hogy ez a picike kis esperesség
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Krisztusban testté lett, s amelyről Krisztus azt
azt mondja: »ég és föld elmúlnak, de az én
beszédim soha, semmiképpen el nem múlnak«.
M ert Krisztusnak beszéde: élet és igazság. A
tudom ányban is ezt keresem : az életet és az
igazságot. S ahol ez a kettő van, ott megnyugoszom. Eddig nem tapasztaltam, hogy élet és
igazság jött volna onnan, ahol tagadták a Krisz
tust. Azért megmaradok amellett: »Uram, hová
mennék Tetőled? ö rö k életnek beszédei van
nak Tenálad!« A Jézus Krisztus tegnap és ma
és örökké ugyanaz.

Z sinat.
Eg vett nies közgyűlésünk elhatározta a zsi
nattartást, ki is küldte a zsinat előkészítésére a
bizottságot, mely ismét albizottságokat küldött
ki a jelenleg érvényben levő E. A. átdolgozá
sára, illetőleg a zsinat tárgyalásának alapjául
szolgáló javaslatok kidolgozására. Ezek a ja
vaslatok az idei egyetemes gyűlésig valószínű
leg elkészülnek, hogy azokat a zsinati nagy bi
zottság még az ősszel letárgyalhatja.
[X mire való is a zsinat, mire jó a sok
költség, amikor az egyház hajója a régi vitor
lákkal is nyugodtan tovább evezhet? Minden
külső szabály és törvény csak forma, a lényeg
a hitélet ébrentartása, a hívók, kik az evangéücm alapján szilárdul állnak, a vezetők, kik hi
vatásukat lelkesen teljesítik.
Tényleg az evnngéliom, a hit a fő. Mit ér
a legkitűnőbb szervezet is, ha nincs élet — olyan
mint az üresen zakatoló malomkövek, mint a
nagyszerűen preparált csontváz, melyen nincsen
hús és erősen lüktető szív .
De bármily fontos a hit, az élet, fontos
minden történelmi egyháznál, mely nem akar
egy rajongó szektává, vagy politikai betéti tár
sasággá bomlani, a szervezet, mely a történelmi
püspökséggé alakuljon evang. egyházunknak és
a hazának nagy terhére. Van ugyan Dunántúl
is néhány evang. egyház, amely nógrádi püspök
ségünkhöz tartozik. Ezeket az egyházakat a
Dunántúli püspökséghez ami term észetes dolog.
Fölhívom a két püspököt, a bányakerületit és a
Dunántúlit, Raffay Sándor és Kapy Béla Ömél
tóságáikat, hogy vegyék ezen ügyet saját ke
zükbe és tartsanak mielőbb gyűlést, hogy az
ügy el legyen intézve és alsónógrádi esperesség
a bányakerületi püspökséghez vissza csatolva.
£n m ár 86 éves vagyok, az egész nógrádi es
peresség nek voltam főjegyzője, törvényszéki bí
rája és számvevőszéki elnöke, niost itt Balassa
gyarmaton lakom, ha esetleg valamely ezen do
logra vonatkozó felvilágosítást kérnének, szíve
sen szolgálok. Kelt Balassagyarmaton, 1925.Jul.
2. idősb. Fényes Lajos, gálgagutai ev. lelkész.
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kapcsot szorosabbra fűzi, mely a külső egysé
get megőrzi és a helyes fejlődést a lelkiekben
lehetővé teszi. A külső szervezet, ha jó, várfal
a külső támadások ellen s kerítés, hogy a disz
nók be ne törjenek az Ur veteményes kertjébe.
A szervezet — ha jó — a helyes egyházi és val
lásos iránynak előmozdítója lehet.
Nagyon jól tudjuk, hogy az 1892-iki buda
pesti zsinatunkat mily nehéz harcok és küzdel
mek előzték meg. Ez a zsinat mégis nagyot al
kotott, mert összehozta a négy kerületet, mely
nek összefüggése oly laza volt, hogy alkotott
egy törvénykönyvet, mely ha nem is volt tel
jes, de mégis az önkénynek gátat vetett, és a
provincializmus túlságos elhatalmasodását le
hetetlenné tette. Szebb, jobb, belsőbb fejlődése
is lehetett volna egyházunknak, de ennek nem a
szervezet volt az oka. Az okokat a nálunk el
fogulatlanabb történet tudósok fejtsék ki —
reájuk bízzuk e feladatot. Az arányositási tör
vényt politika sugalta — téves volt, célját el nem
érte. Nekünk most alkalmunk van ezt korrigálni,
tisztán egyházi érdekből és egyházi történelmi
alapon.
Az 1892—93-iki zsinat nem akart örölkidőkre szóló alkotás lenni. Minden, törvény is
kolája az élet s ezért minden törvény javításra,
pótlásra szorul. Érezte ezt egyházunk is, ami
dőn 1914-ben ismét Budapesten összeült zsi
natunk, amelynek bizottságai a javaslatokkal
nagyrészt elkészültek. A közbejött rettenetes ka
tasztrófa mindent megakasztott. Most azonban
éppen a nagy változás teszi szükségessé az uj
törvényalkotást.
Nincs egyház a világon, melyben
annyi
lenne a szabályrendelet, mint egyházunkban.
Időközben minden törvényes alap nélkül — a
viszonyok alakulása folytán egészen uj szervek
keletkeztek — sőt úgyszólván mellék kormányzó
szervek a püspöki és felügyelői konferenciák
létesülése által és az egyleti élet kifejlődése kö
vetkeztében. Mindezt, vagy el kell törülni, vagy
törvényes alapra helyezni.
Egyházunk történelmi fejlődésében a presbyteriális szervezetet fogadta el. A római és
anglikán tanítás szerint, ahol püspök van, ott
egyház van; a mi evangélikus tanításunk sze
rint, ahol gyülekezet van, ott egyház van s
ezért sarkalatos elvünk, hogy a mint azt az
1892-iki zsinat kifejezte, minden hatalom a gyü
lekezeten alapszik s onnan ered.
A zsinat ügyét halasztani, megakasztani
nem tanácsos már csak azért sem; mert a je
lenlegi államfő annak megtartását nem fogja
megakadályozni, mig a jövőben, ha a Regnum
Marianum felé ily gyors léptekkel haladunk,
kérdés, hogy egyáltalában tarthatunk-e
m ég
evangélikus zsinatot? Adja Isten, hogy minél
előbb megtarthassuk zsinatunkat és az uj szer
vezetben ujult erővel láthassunk hozzá drága
Sionunk felépítéséhez.
Dr. Sz. L. Zs.
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Hzinfernátnsi nevelés alapelvéröl.
I. Részben pedagóiai, de első soirban két
ségtelenül gazdasági okoknak tulajdonítható,
hogy az újabb időben az internátusok iránt való
érdeklődés »internátusi ház« annyira általános
úgy a pedagógusok, mint a társadalom köré
ben. Mint mindén tömegintézmény, az interna
tus is általában kedvezőbb kilátásokkal veszi
fel a küzdelmet az elszállásolási, ellátási nehéz
ségekkel, mint egyes diáktartó családok. De
pedagógiai szempontból is úgy a nevelés, mint
az oktatás irányában több bizalmat kelt a szü
lőkben a szakszerűen vezetett internátus., mint
a mindinkább üzleti alapra helyezkedő diáktartó
házak; különösen nagyobb városokban, ahol az
utca mételyező hatásával ugylátszik az interná
tusbán lehet leghatásosabban szembeszállni. In
nét van, hogy a pedagógiai irodalom is az
utóbbi években ismételten foglalkozik az internátussal.
II. Az internátus jelentőségét, értékét a pe
dagógusok különbözőképpen állapítják meg.
Vannak igen heves ellenségei és m eleg barátai.
»A legjobb internátus is csak fogház, afféle ho
nesta custodia, amelyben az embercsemete elvek
és szabályok szerint neveltetik«. (Móczár cikke),
— mondja az egyik felfogás, — a másik azt
vallja, hogy »ha nevelési célul a társadalmi élet
számára való nevelést fogadjuk el, akkor a jó
internátus mindig többet ér a házi nevelésnél
(Kovács János cikke). Amikor valami dologra
vonatkozólag ilyen eltérők lehetnek a vélemé
nyek, maga ez a tény mutatja, hogy itt nincs
minden rendben. Vagy más-más cél megvaló
sítását várja az internátusokíói az említett két
ellentétes vélemény, vagy ha ugyanannak a cél
nak szolgálatában látják, úgy különböző egyéni
tapasztalatokra támaszkodnak Ítéletük kimondá
sában. Mielőtt az internátusi nevelésről szólhat
nánk, természetesen azt a célt kell ismernünk,
amelyet az internátus maga elé tűz. Ha meglévő
internátusainkat csoportokba akarjuk osztani,
úgy a következő osztályokat kapjuk: 1. Egye
temi hallgatók internátusai. (Eötvösi kollégium,
Lluther-Otthon stb.) 2. Internátusok szakpályákra
előkészítő iskolák mellett (katonai intézeteik,
papi szemináriumok). 3. Internátusok középis
kolák mellett. 4. Emberbaráti intézmények (ár
vaházak, gyermekmenhelyek, javító' intézetek,
gyógypedagógiai intézetek). Mindegyik pontnak
megvan a maga sajátos feladata s igy az öszszes intemátu sokról egy füst alatt nem is szól
hatunk. Ez alkalommal nem szólunk az 1. 2. 4.
szám alatt említett internátusokról, csak a kö
zépiskolai internátusi nevelés alapelvéről.
III. Amikor a szülő gyermekét középiskolai
internátusbán helyezi el, a legnagyobb része
előtt sajnos nem lebegnek magasabb célok. Csak
igen kevés gondol arra, hogy gyeim ekének jel
lemfejlődése szempontjából ítélje meg az iníernátust. Közoktatásunk teljesen intellektuális irá-
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nya, s másrészt a minősítési törvényünk követ
keztében a szülő a bizonyítványt tekinti az is
kola végső céljának. A szülök nagy része csak
e szempontból helyezi el gyerm ekét internátus
bán. A másik részét az anyagi kérdés vezeti:
különösen az állami internátusokban lényegesen
olcsóbb az ellátás, mint megfelelő magánhazban.
A szülőket tehát nagy átlagban kielégíti az in
tem átus, ha lehetőleg jutányosán, tisztessége
sen ellátja a tanulókat és év végén az elégsé
ges bizonyítványt kezükbe nyomja. Sajnos úgy
is áll a dolog, hogy intemátiisaink legnagyobb
része e két cél s/.olgálatiban kimeríti erejét,
akár azért, m ert m agasabb szempontot nem is
tűz maga elé, akár azért, mert a külső körül
mények rendesen anyagi ügyek, a helyes peda
gógiai célok keresztülvitelében gátolják. Egy
igazán m agasabb szempontok szerint vezetett
intem átus sokba kerül, s mivel a költségeket
természetesen a szülőkre kell hárítani, a mi tár
sadalmi viszonyaink közepette olyanféle internátusok, mint aminők az angoloknál vannak,
egyenlőre még megvalósithatatlanoknak látsza
nak.
IV.
A pedagógia az intem átustól mást
vár, mint am it a szülők á*laga. Természetesen
elvárja azt is, de azokkal az említett célokkal
nem elégedhetik meg. Mint minden nevelési
eszköz, az intem átus is elsősorban a jellemfej
lesztés szolgálatában álljon. Legyen abban az
internátusbán, az iqternátus vezetőiben s az
egész szellem és fizikai légkörében világnézet,
amelyet a növendék öntudatosan részben öntudatlanul magába szív , legyen egy kialakult
eszménykép, amely izgató, vonzó varázszsal hat
az ifjú kedélyre. Hogy amennyire lehetséges,
mutatják a papi szemináriumok, katonai intéze
tek, amelyeknek bizonyos túlzásait nem szá
mítva, kétségtelenül abban rejlik, nagy átalakító
hatásuk, m ert egységes, határozott világnézet
alapján állnak, s határozottan körvona’.ozott esz
ményképet tarthat a növendékek elé. Ilyen ki
alakult eszmény p. o. az angol társadalomban,
s az internátusokban a »gentleman«.
(Folyt köv.)

R endeletek.
A dunántúli eg y h ázk erü let püspökének
f. évi julius hó 25-én kelt 1815/1V 1924-25.
sz. ren d elete. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur f. é. julius hó 18-án kelt s hivatalom
hoz a mai napon érkezett 58000 1925./II. sz.
leiratában sajnálattal mutat rá azon körül
ményre, hogy a lelkészek és segédlelkészek a
lelkészi kongnia és a családi pótlék szempont
jából az 1925. évi 8000 . V. K. M. sz. rendelettel
elrendelt és minden év junius és decenfber haváiban eszközlendő igazolást nem terjesztették
fel. Az erre vonatkozó miniszteri rendeletét f.
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évi február hó 17-én kelt 837/IV 1924 -25. sz.
alatt közöltem az összes lelkészi hivatalokkal.
Jól lehet ennek következtében a segélyek au
gusztus hóra tulajdonképpen nem volnának fo
lyósrithatók, a kuHuszminiszter ur szigorú kivé
telképpen az augusztusi államsegélyek folyósí
tását engedélyezte.
A miniszter u r rendelete alapján azonban
felhívom mindazokat, kik igény jogosultságokat
nem igazolták, hogy julius hó 31-ig azt f. é.
február hó 17-én kelt 837'IV 1924—25. sz. le
iratomnak megfelelően a minisztériumhoz fel
tétlenül felterjesszék, annyival inkább, mert a
miniszter ur a mulasztók államsegélyét szep
tem ber havára már semmiesetre sem folyósít
hatja.
A miniszter u r felhívására figyelmeztetem
a kong m ában és családi pótlékban részcsülteket
a következőkre:
1. Az 1925. évi SOOO'V. K. M. sz. rendelet
alapján évenként kétszer és pedig minden év ju
nius és december havában eszközlendő igazo
lási kötelezettségüknek k ü l ö n r e n d e l e t b e 
v á r á s a n é l k ü l saját érdekükben feltétlenül
is
tegyenek
eleg et mert a jövőben az igazolást
elmulasztó lelkészek hivatalból o ’ybá fognak te 
kintetni, mint akik járán dóságaik további folyó
sítását nem kívánják s ennélfogva járandó á
gaik utalványozása mindaddig fog szüneteltetni,
mig az illetők ezen igazolási kötelezettségüknek
eleget nem tesznek.
2. A családi pótlék igazolásánál a helyha
tósági bizonyítványban m i n d e n e g y e s csa
ládi pótlékban részesített c s a l á d t a g n é v s z e 
r i n t m e g n e v e z e n d ő . Ha tehát a lelkésznek
valamelyik családi pótlékban szintén részesülő
családtagja utáni családi pótlékra vonatkozó
igénye m ár megszűnt volna, ugv a bizonyítvány
ban az ily családtag is felveendő, de az ily csa
ládtag után nem az igény fennállása, hanem az
igény megszűnésének oka és időpontja igazo
landó.
3. Az igazolás szempontjából csak olyan
bizonyítványok vétetnek figyelembe, amelyek az
e l ő i r t h ó n a p o k f o l y a m á n állíttatnak ki
és még ugyanazon hónap folyamán terjesztet
nek hozzám fel, miért is az előirt hónapnál ko
rábbi keltezéssel kiállított bizonyítványok a z
igazolás céljaira cl nem fogadtatnak.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
te r f. évi jun. hó 26-án kelt 52.554/1925. VIII./
a. számú rendelete a különböző tanítási nyelvű
iskolatípusok között választásra jogosultak nyi
latkozatának határidejét augusztus hó 15-ig
m eghossza bbit j a.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
te r f. évi julius hó 1-én kelt 51.965 1925. VlII/a.
számú rendelete megengedi, hogy a Magyarországi Tanitók Eötvös-Alapja javára az ország
elemi iskoláiban az 1925 26. iskolai év folya-
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mán a folyó évi szeptember hó 15-tól decem
ber hó végéig terjedő időközben gyűjtés ren
dezi essék.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter f. évi junius hó 8-án kelt 28.675/1925. VIII/a
számú rendelete szerint a miniszter hozzájárult
ahhoz, hogy a Magyar Néprajzi Társaság Em
berföldrajzi Szakosztályának és a Magyar-Hol
land Kulturgazdasági Rt.-nak megbízottai az
összes elemi népiskolák ifjúsága részére minden
iskolai évben hat filmelőadást tartsanak.

1925.

HÍ REK.

Az á p r ilis í-tő l h á tr a lé k o s e lő fiz e té s i
d ija k m ie lő b b i b e k ü ld é s é t k é r jü k .
Gyászhir. Id. Reichert Gyula ny. ev. lel
késznek leánya, Vilma, 12 évi türelmes szenve
désutáni elhunyt. Isten kegyelme vigasztalja meg
a gyászoló' családot.
Lelkészbeiktatás. A csanád-csongrádi ág.
hitv. ev. egyházmegyébe kebelezett Csanádalberti egyházközség igaz, őszinte szeretettel,
nagy örömmel fogadta az elárvult leikészi ál
lásra majdnem egyhangúlag megválasztott, jul.
A Szent Év alkalmából Rómában szentté hó 15-én körükbe érkezett Sztik Gusztáv volt fel
avatták Canisius Péter német jezsuitát, aki sőpetényi lelkészt, akit ezen uj állásába Saguly
1597-ben halt meg. Ennek a jezsuitának is az János esperes tartalmas beszéddel iktatott be
volt az életfeladata, hogy a reformáció egyhá Szentháromság utáni Vl-ik vasárnapon a rendes
végeztével
zát Németországban kiirtsa. Állítólag ő tartotta istentisztelet keretében, amelynek
meg »Németország, Ausztria, Csehország; Len megtartott közgyűlésen az esperesség nevében
gyelország, Tirol és Svájc katholikus részeit a Saguly János esperes, a szomszédos Ambróz
hitnek«. Az Ev. Luth. Kirchen Zeitung szerint a iáivá egyházközség nevében pedig ezen ünne
római Ganisiu^ünnepségek alkalmával Monsig pélyes alkalommal szintén ott megjelent egy
nore Salotti így prédikált az Al-Oesu templom házközségi elnökség és hivatalnokainak kara
élén Komlovszky Ferenc lelkész üdvözölte a
ban: »Luther a pokol fajzata volt; szerzetes,
beiktatott
lelkészt, aki ezen üdvözlésekre m eg
aki bujálkodásra adta magát, aki szűzi lelkeket
hatóban
és
meghatóan válaszolt. Isten gazdag
kihurcolt a kolostorból, hogy őket kéjelgéseineik
áldozza fel. Luther elpusztított minden kultúrát áldása legyen lelkésztestvérünknek édes magyar
és a németeket kegyetlen, vérszomjas, rombo hazánk és evangélikus egyházunk fellendülése
lási dühben szenvedő néppé tette. Aki hozzá érdekében ezen uj munkamezején kifejtendő
csatlakozott, a szenvedélyeknek és az istente- minden szorgalmas és tevékeny munkásságán.
lenséginek mocsarában gázolt. A legnagyobb
Hősi h alo ttak em lékünnepe G algagyörszükségben lépett fel ellene Istennek parancsára kön. 1925. jul. hó 12-én szép ünnepély kere
Canisius. Ez torkon ragadta a szörnyeteget és tében nagyszámú s díszes közönség jelenlétében
bilincsekbe verte. Megmentette a német kultú avatták föl Galgagyörk Pestvármegye kicsiny
rát és megőrizte annak a latin, a katholikus, községe 27 hősi halottjának emlékoszlopát. Az
az emberi kultúrával való kapcsolatát. Luther ^ emlékoszlopot a község nemesen gondolkodó,
szakadékba vezeti híveit, Canisius a mennybe közszeretetben álló földesura Tahy István kir.
vezeti az övéit. Az istenítélet világos és szem- 11 kamarás és családja állíttatta fel s vésette rá a
mellátható. Luther és műve porrá válik, C a n isiu sil 27 galgagyörki hősi halott nevét. Ott láttuk a
uj tisztességre emeltetik. A protestántizmus j e - « kormányzó ur őfőméltósága, a kormány, vitézi
lentéktelenségbe sülyed, a katholicizmus minden szék, vármegye képviselőit s a környék notaibk
népnél és minden országban emelkedőben levő adj litásaiit nagy számmal. Az ünnepély délelőtt 11
hatalom«. Canisius bizonyára igaz örömmel hall-j|l órakor kezdődött az ág. h. ev. templomban ün
gáttá a monsignore prédikációját, amelynek t g nepélyes istentisztelettel, melyen Liptay Lajos
hangja azonban nem igen vall olyan em b erre,ii főesperes, helyi lelkész mondott magas szárnyaaki a mennyországban nemcsak Szent C an isius-^ lásu, mély hazaszeretettől izzó beszédet. Utána
sál, hanem Krisztussal is találkozik, azzal, aki-lNj a templom előtt felállított emlékoszlophoz vo
ről Szent János apostol és evangélista azt irja:|M nult ki a közönség. Az ünnepélyt a galgagyörki
telve volt kegyelemmel és igazsággal. É rdem es^ férfikar éneke vezette be, majd Illés Géza pest
minden esetre a megfigyelésre, hogy a római||ft szentlőrinci reform, lelkész mondott bensőséges
Al-Gesu templomban milyen tajtékzó dühroha-Kr imát. Az evang. egyház részéről Blatniczky Pál
mot kap még1 egy latin, katholikus és em beriig pestemegyei főesperes, a róm. kath. egyház rékultúra atmoszférájában felnevelkedett m onsig-O széről pedig Podhorányi Adolf plébános avatta
nőre is, ha szenttéavatások alkalmával eszébejutK fel s áldotta meg az emlékoszlopot. Ezután az
Luther Márton. Sajnálom szegény m onsignorét:Hl üdvözlések következtek. A kormányzó, a kor
mikor Szent Canisiushoz imádkozik, m indig® mány s a vármegye közönségének üdvözletét
ilyen dühös lesz? Az imádkozó lelket mi pokol-flj Preszly Elemér főispán tolmácsolta impozáns be
nak ítélt lutheránusok másnak gondoljuk. M o n -B széd kíséretében helyezte el koszorúját. Utána
signore, örüljön az uj szetnek, de öltözze fe l!» vitéz Krassai Alfréd a vitézi szék, br. Radaz alázatosságot, a szerete tét és az igazságot!qp vánszky Albert egyetemes felügyelő a Magyar-
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honi ág. h. ev. egyetemes egyház, Sárkány Ernő
főszolgabíró az aszódi járás, T rupp Antal fő
jegyző a jegyzői kar nevében beszélt s helyezte
el koszorúját. Koszorút helyezett még a Hangya
s hitelszövetkezet nevében Bonyoki Károly. A
hősök volt baitársai nevében Szalav Árpád fe
jezte ki hódolatát. M egható volt Viczián Mi
hály szavalata, ki m int az egyik elesett hős árvája
idézte fel elesett atyjának emlékét, ugy, hogy
szem nem m aradt szárazon. Végül L ptay Lajos
főesperes az egyház nevében átvette az emlék
oszlopot. A kis község lelkes, m agasztos ünne
pét a szózat eléneklése fejezte be. Hálás sziw el
gondol a kis község jó földesurára. Vajha szá
mos Tahy Istvánja volna szegény megcsonkí
tott hazánknak!
Az ev. nyom da felállításához va!ó hozzá
járulást első sorban a lelkészektől várjuk. Sión
őrállói nem adhatják ki kezükből a leghatáso
sabb modem fegyvert az igazságért való har
cukban.
Jugoszlávia. A szlovák egyházkerület jun.
6-án Stara Pazován tarto tt közgyűlésében ugy
határozott, hogy a német-magyar egy házakkal
nem tartanak közös zsinatot, hanem önálló zsi
nat tartására kérnek engedélyt. Az alkotmánytervezetet nem fogadták el tárgyalási alapul, ha
nem abban egyeztek meg, hogy a csehszlovákiai
evang. egyház alkotmánya alapján építik ki szer
vezetüket. — P o n y i c z k y Pál törökbecsei lel
kész junius 11-én 32 éves korában meghalt. —
S c h u m a c h e r Sámuel zimonyi lelkész és szla
vóniai esperes lemondott. — A bácsi esperesség
S z m i k Gyula becsei gyógyszerészt választotta
egyházmegye telügyelönek.
A to ln a-b aran y a-so m o g y i ev. egyházm egye julius 2-án tartotta ez évi közgyűlését
Szekszárdon. Előtte való nap délelőtt együtt ülé
sezett az egyhm. lelkész- és tanítóegyesület. Ér
dekes vita fejlődött ki azon kérdés körül, ame
lyet Mendöl Ede s. szt.-lórinci tanító tartalm as
felolvasás keretében tárgyalt: »Ki tanitsa a val
lást a népiskolában?« (Akinek meg van hotfzá
a charismája, akár lelkész, akár tanító.) A lel
készegyesület a (»Christlicher Hausfreund") fentartása és tartalmi bővítése, a tanítóegyesület a
tanítói- és kántori (levitái) javadalom elkülöní
tése mellett foglalt állást, hangsúlyozva, hogy
az államsegély megállapításánál csak a tisztán
tanítói fizetés vétessék figyelembe. Délután az
egyhm. bizottságok üléseztek. Este 7 órakor
vallásos estély volt a reálgimnázium tornacsar
nokában. Az ünnepély fénypontját dr. Varsányi
Mátyás budai lelkész előadása képezte, amelyen
gyönyörűen vonult végig a János apostoltól köl
csönzött alapgondolat: A szeretet — élet, az
önzés — halál. Méltó keretet szolgáltatott az
előadáshoz vitéz Zerinváry János zongorajá
téka, Tomka Gusztáv vallástanár szavalata, a
tanítóegyesület alkalmi férfikarának (karnagy:
Grieszhabcr) és a hidasi duplakvartettnek (kar
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nagy: Németh) számai, továbbá Fábián J. egyházm. gyámint. elnöknek megnyitó és Németh
Gy. szekszárdi lelkésznek záróbeszéde. Julius
2-án délelőtt 0 órakor vette kezdetét a közgyű
lés Tolnávárm egye székházában Gyalog I. egy
házul. főjegyző imájával. Schöll Lajos főesperes
nek lelkes, tartalm as m egnyitó beszédét, amely
kegyelete» szavakkal áldozott Gyurátz Ferenc
emlékének és örömmel állapította meg a gyü
lekezetekben a beim. munka föllendülését, a
közgyűlési tagok átlva hallgatták végig. A fóesperes és Müller Róbert alesperes részletes je
lentéséből kitűnt, hogy- az egyhm. közigazgatás
kifogástalanul működik, hogy föcsperes a somogyi gyülekezetekben egyházlátogatást vég
zett, alesperes pedig az egész esperesség te rü 
letén felülvizsgálta a hitoktatást és számos is
kola munkáját. Kívánatosnak mondatott Id az
1898. é. kerületi kik erek it ési szab. rend. revíziója
és pótlása. Elhatároztatott a lelkészi és tanítói
készpénzjárandóságok teljes valorizálása. Elfo
gadtatott a bonyhádi reálgimnázium uj tanterve,
amely szerint a görög helyett az angol nyelv
fog taníttatni heti 5 órában, a VII. és VIII. o.han azonban — a t heol.-ra való elókészitésképen
— nem kötelezően a gö rö g nyelv is fog tanít
tatni. A közgyűlésen, mint vendég, dr. Éri M ár
ton alispán és dr. Szévald Oszkár várm. főjegy ző
is megjelent.
L u th er le szá rm azo ttja i Erfurtban ünne
pélyt rendeztek junius 13-án, amelyen a 481 hi
tesen kim utatott utód közül 60 jelent meg. A
hitelesen kim utatott 481 utód 160 családot al
kot, 128 különböző községben lakik, 116 családi
nevet visel; a Luther-név nem szerepel, tehát
a család férfiágon kihalt. Luther leszármazottjai
a müveit középosztály tagjai.
K ülniisszió. A bázeli misszionáriusokat
ugy a francia, mint az angol Kamerunban igen
szívélyesen fogadták. Bonakuban résztvettek egy
zsinaton, am elyet 400 katechéta tartott. Bamendában a róm. katholikusok azt a hirt terjesztet
ték, hogy az evangélikus misszionáriusok többé
nem térnek vissza; az Asili evangélista által ve
zetett munka mégis gyarapodott; egy templom
avatáson 3000 em ber vett részt. Az angol te
rületen Dieterle és Wildi misszionáriusokat igen
lelkesen fogadták; az énekkarok tagjai pálma
leveleket lengettek kezükben és táncoltak örö
mükben. Az istentiszteletek lélekemelők voltak.
Elszomorító látványból is kijutott; Mangambában az összeroskadt misszióház, bozóttal benőtt
missziói sirok, a gyülekezetekben sok gyarló
ság. Azonban a misszionáriusok hosszú éveken
át végzett munkája m egterm etté gyümölcseit és
a hű bennszülött munkások révén több uj gyü
lekezetben élet pezsdült.
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A P rotestán s O rsz. Árvaegylet választ
m ányának jelentése az 1924. évről. A jelen
tés
szerint az Árvaház tavalyi
bevétele
528,726.367 korona, kiadása 364,253.695 korona;
az intézetben 112r árva volt, egy-egy árvának
napi eltartása 15.000 koronába került, az összes
kiadások összege pedig havi 30—40 milliói kö
zött váltakozik. Az Árvaház elemi népiskolája
négy osztályból áll. Az intézetet Brocskó Lajos
igazgató vezeti, mint tanítók működnek: K.
Jancsó Lajos, Varga Jáno* mint tanítónők:
Brocskó Lajosné és Kun Lászlóné; a háztartást
vezeti Máchik Gyű Iáné árvaanya és helyettese
Stollár Béláné. Dr. Soboslay Gyula sanfranciskói hazánkfia 1000 dollárt küldött az árvaháznak ;
a népjóléti minisztérium hadiárvák tartásdija fe
jében 193 millió koronát adott, a karácsonyi
gyűjtés 88,492.000 koronát jövedelmezett. Az in
tézet volt növendékei Árvaszövetséget létesítet
tek; az ugyancsak a volt növendékeik által léte
sített »Brocskó Lajos-alap« 25,387.280 koronával
gyarapodott. Számadás szerint az Árvaház va
gyona 223,168.828 korona. A rendes tagságii djj
évi 5 aranykoronában állapíttatott meg, a ren
des tagság eléréséhez egyszersmindenkorra befi
zetendő összeg 50 aranykoronában.
B eiratkozások a m iskolci jogakadém ián
az 1925-26. tanévre. A beiratkozni óhajtó jog
hallgatók é© végzett középiskolai tanulók a be
iratkozási engedélyért a jogakadémiai dékáni hi
vatalhoz benyújtandó kérvénnyel folyamodni
tartoznak. A folyamodása határidő augusztus
hó 31. A beiratkozási engedélyért benyújtandó
kérvényhez csatolandók: születési anyakönyvi
kivonat, középiskolai érettségi bizonyítvány,
mely esetleg utólagosan szeptember 12-ig be
nyújtható, azok, akik nem a felvétel évében tet
tek érettségi vizsgálatot, hatósági bizonyitványnyal tartoznak igazolni, hogy az érettségi vizs
gálat óta letelt idő alatt mivel foglalkoztak s
erkölcsi tekintetben feddhetetlen életmódot foly
tattak, kell ezenkívül községi elöljáróság bizo
nyítványa a szülők foglalkozásáról és vagyoni
helyzetéről. A más főiskoláról jövők m ég távo
zási bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz
csatolni. A joghallgatók beiratkozása szeptember
1-től 12-ig tart. Megokolt esetben a dékán utó
lagos beiratkozásra még október 14-ig adhat engedelmet. A szeptemberi alapvizsgálatok, szep
tember 14—18-ig tartatnak. A tandíj mentességiránti kérvények szeptember hó 5-ig adandók be.
A kérvényhez 10.000 koronás menzabélyeg! csa
tolandó.
,
A XVI. K ontinentális M issziói K onfe
rencia május 14—18. Brémában tartotta gyű
léseit. A skandináv államokból, Hollandiából,
Svájcból és Németországból több mint 60 kép
viselő vett részt; Franciaország' és Belgium tá
volmaradtak, megjelent ellenben Londonból
Oldham J. H., a Nemzetközi Missziói Tanács
titkára. D. Lüigert (Halle), D. dr. Frick (Gies
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sen) és Lie. Sandegren (Upsala) témája volt:
»Missziói és propaganda«. Hitvallás és egyházi
forma, népi és nemzeti öntudat, amelyek jogo
sultsággal bírnak a maguk sajátosságában, a
misszióra nézve csak az Istenben való életnek
hordozói, nem öncélok. »A missziói tulajdonjog
problémája a missziói területeken« amely kér
déssel Paasio (Helsingsfors) és D. K.-nak (Ber
lin) foglalkoztak, csak akkor oldható meg, ha
a missziói tudatában marad annak, hogy a benn
szülött keresztyének nevelése a feladata. Úgy
az elméleti megfontolásoknak, mint a gyakor
lati munkának középpontjában a »keletkező
nemzeti egyházak« állanak, amelyekről L. Würz
(Bázel) és Lie. Almgren (Svédország) tartottak
előadást. Báró Boetzelar (Hollandia), Műnek
(Dánia) és D. Richter J. (Berlin) azt a kérdést
tárgyalták, hogy a kontinentális csoport mivel
járulhat hozzá az internadonáliis munkaközösr
ségl tevékenységéhez. A Kontinentális Missziói
Konferencia 1929-ben szándékozik újból össze
ülni.

K iadóhivatali üzenetek.
V. H. K ecskem ét. A beküldött összeggel
dec. végéig az előfizetés rendezve van. — B.
P. Tápiószele. Az 5 pld. szept. 30-ig van fir
zetve. — T. I. Budapest. Dec. végéig rendben
van.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

A Protestáns Orsz. Árvaház pályázatot hir
det egy nevelő-tanítói állásra, amely szeptem
ber elején betölthető. Pályázhatnak ev. vallásu,
nőtlen tanítók. Javadalma: évi 9,600.000 korona
és teljes ellátás (élelmezés, lakás, mosás, fűtés;
világítás stb.) A kellően felszerelt kérvények a
Protestáns Orsz. Árvaegylet választmányához
intézve alulírotthoz küldendők. Brocskó Lajos,
kir. tanácsos, igazgató, Budapest, VII. Szegény
ház-tér 1.
Egy földbirtokos család ném etül tudó ta 
n ító n ő t keres 6 és 5 éves gyermekei mellé fa
lura. Vállalkozók szíveskedjenek címüket leadni
a kiadóhivatalban.

A győri ev. Szeretetház leányinternátusa
szept. 1-éji újra megnyílik, hol tanuló leányok
gondos nevelésben, jói ellátásban részesülnek.
Bővebb felvilágosítást a Szeretetház igazgató
sága ad.

Névjegyek

Ízléses dobozban, jutányos
árban készülnek a Győri
Hirlap nyomdában, Győr,
Baross-ut 36. Telefon 239

Nyomatott a Győri Hirlap nyomdai mfiintézet gyorsiajtőján Győr, Baroa»-ut 36. szám. — Telefon 239. — 4627.
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Riadja :R LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik HlenMnt egyszer, vasárnap. : N É M E T H KÁROLY esperes.

Röglörós.

31. szám .

Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer R.
Elves szám éra 3 ezer R.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

im ádkozás. Az Ima K risztushoz visz, az im a
közeliinkbe hozza Krisztust aki nélkül pedig
A kezdő lelkész, a kezdő tanító, a kezdő
semmit sem cselekedhetünk. M ennyit vesző
gyülekezeti munkás azt gondolhatja, hogy az ő
dünk az emberekkel! Mennyit panaszkodunk az
helyzete nehezebb, mint azoké, akiknek már
em berekre! Közöny. Félreértés. R osszakarat
megvan a tapasztalata, akik eredm ényekre mu
Lagymatagság. Hitetlenség, önzés. Anyagiasság.
tathatnak, akik m ögött az U r szőlőjében vég
Csak úgy dőlnek belőlünk a melléknevek és
zett munkálkodásnak esztendei, vagy évtizedei
főnevek, ha azokról a nehézségekről beszélünk,
állanak. A kezdőknek részben igazuk van. De
amelyeket az em berek gördítenek utunkba.
csak részben. M ert voltaképpen valamennyien
Vessük fel azonban magunkban a kérdést
kezdők vagyunk, mindennap. Istennek különös
komolyan, és feleljünk rá ószintén: miért vá
kegyelme az, hogy valamennyiünk előtt uj meg
runk mi, keresztyének olyan sok mindent az
uj nap áll, uj meg uj kötelességekkel. Boldog
em berektől? Mi, az Istennek munkásai, miért
em ber az, aki hatvan-hetven esztendős korá
fordulunk olyan mohón az emberekhez? Miért
ban is harm atos hajnalokra ébred! Ez a nagy
nem kérünk Istentől? Miért nem fordulunk Is
isteni kegyelem nagy kötelezettséget is jelent.
Nagy haj az. ha a napnak terhét és hévségét tenhez? Jézus azt mondja: »Kérjetek é* meg
már hordozott munkások azt vélik, hogy gyűj adatik nektek«. A keresztyén munkás dolga ta
tött bérükből puha nyoszolyát csinálhatnak ma lán mégis az, hogy' az embereknek valamit ad
guknak, s érdemeik, tapasztalataik, szolgálataik jon, nem pedig az, hogy az emberektől kér
révén feljogosítva érzik magukat arra, hogy jen. Az em bereket majd megadja nekünk az
nagyokat nyújtózva nézzék, miként hasad uj Isten, ha tőle kérjük, hogy adja őket nekünk.
Péter apostol nem az emberek előtt, hanem
nap hajnala — másoknak. Hogyan is mondja
Krisztus előtt borult térdre, és akkor nyerte
M árton doktor a Káté negyedik
részében:
tőle
az Ígéretet: »Élő em bereket fogsz«.
»Naponként uj ember jöjjön elő és támadjon
»Nincsen semmitek, m ert n o n
kéritek«.
fel!« Valóságé« penésze az életnek a rutin.
Akkor kezdünk el sülyedni és gyengülni, ami Ezt irja Jakab apostol. Ebben az öt szóban
kor a Sátán azt súgja fülünkbe: »Most már rejlik az átlagos keresztyén, az átlagós lelkész,
benne vagy a kerékvágásban; most már menni az átlagos gyülekezet erőtlenségének és nyafog minden, mint a karikacsapás«. Amikor már valyásságának titka. Sopánkodunk, konzullánem keresünk uj horizontokat, nem látunk meg lunk, organizálunk, agitálunk; fáradt legyin
elgubbasz
uj lehetőségeket, nem vágunk uj csapásokat s téssel lemondunk, vállvonogatva
tunk;
az
emberekkel
nem
lehet
semmire
sem
annak örülünk, hogy az életmunka minden le
hetőségét megismertük. Amikor elfelejtjük, menni; korunk mentalitása, a politikai hely
hogy rögtörők vagyunk, kezdők vagyunk, a zet, a gazdasági helyzet, a háborús mentalitás,
körülöttünk ujuló élettel nekünk is meg kell a forradalmi áramlatok, az osztályönzés; meg
Újulnunk. Az ősz haj tisztesség, de a m eg ismertük az embereket, nem érdemes, ábránd,
öregedett s z í v nem válik dicsőségére senkinek. idealizmus minden reális alap nélkül, számolni
»Az erős lelket ujitsd meg bennem«, ez a leg kell a helyzettel. Isten azonban azt üzeni:
»Nincsen semmitek, mert nem kéritek«. Nem
jobb reggeli imádság.
A megcsontosádostól, az elfásulástól, a imádkoztok. Azért láttok hegyeket, amiket nem
lelki érelmeszesedéstől az imádság ment meg. lehet megmozdítani, köveket, amelyeket nem
Az eredményes gyülekezeti munkának nyitja az lehet megszólaltatni; vizeket, amelyeket nem
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lehet édessé tenni ; rögöket, amiket nem lehet
megtörni; éjszakát, amelyet nem lehet felderí
teni; bénákat, és sántákat, akikről le kell mon
dám. Uram, nyisd meg szolgádnak szemét, hogy
lásson! Nyisd meg szolgádnak fülét, hogy hall
jon! Nyisd meg szolgádnak ajkait, hogy szól
jon! Lásson Téged, halljon Téged, szóljon
Hozzád! »Megvertél engem és megy ere ttetém,
mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és
megtérek, mert te vagy az Ur, az én Istenem«.
Az őskeresztyén gyülekezetről azt olvasom:
»És foglalatosak valának az apostolok tudomá
nyában, és a közösségben, a kenyérnek megr
törésében és a könyörgésekben«. Valamennyien
imádkoztak. Egyházunkban hányán imádkoz
nak? Gyülekezetünkben hányán imádkoznak?
Te mennyit imádkozol? Mi lenne az eredmény,
ha mindenki imádkozna! Milyen hatalmas jelek
és csodák történnének! így? »Nincsen semmitek,
mert nem kéritek«. Milyen nagy Ígéreteink van
nak Krisztustól! Csak egyet: »Akármit kértek
majd az én nevemben, megcselekszem
azt,
hogy dicsőittessék az Atya a Fiúban«.
Láss a rögtö réshez. Kezd el magadon.
Szerszámod az ima.

Hz internátusi nevelés alapelvéről.
V.
Az internátusi helyes nevelésnek, a
lemfejlesztésnek tehát legelsői feltétele az egy
séges világnézet az internátusi életben. Hol ta
láljuk ezt fel? Az egységes világnézet kétség
telenül könnyebben alakítható ki olyan tanulók
nál, akik már a házi légkörben is körülbelül

A zoari in tézel.
Zoari tartózkodásom utolsó napján, márc.
31-én, néztem meg a rothenburgi csecsemőotthont, amely az ottani uraság jószívűsége és
bőkezűsége folytán épült fel, és az otthon
egyik munkatermében találtam egy versikét,
amelyet tartalmánál fogva érdemesnek tartok
arra, hogy szélesebb körben is ismeretessé vál
jék, másrészt — úgy érzem — egész zoari mun
kásságomnak mottójául szolgálhat:
A »nem birom«-ról szó ne essék,
Mindent bir a kötelesség,
Mindent bir a szeretet,
Vedd fel hát a terhedet,
Szeretet és kötelesség:
Másról köztünk szó ne essék.
Igyekeztem szerény képességem szerint e
verset lefordítani; mivel hasonló gondolatok
és érzések ösztönöztek arra, hogy Zoart felke
ressem. Akartam látni olyan embereknek az
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egyenlő erkölcsi behatások alatt állottak. A nem
zetiségi és vallási szempontból egységes ifjú
ságot kétségtelenül könnyebb egységes világ
nézetre emelni, elébe eszményképet rajzolni,
mint nemzetiségileg és felekezetileg tagolt if
júság elé. M ég fontosabb azonban természete
sen, hogy a nevelők világnézete legyen egybe
vágó. A nevelés szempontjából a tanításban is
szükségesebb a tanárok világnézetének koncent
rációja, mint a tantárgyak koncentrációja. Meny
nyivel inkább szükséges ez az internátusi neve
lők között. Hogyan lehetne nevelő hatás ott,
ahol az egyik nevelő p. o. atheista, a másik
buzgó hivő, vagy az egyik nemzetközi szocalista, a másik tüzes hazafi. A növendékek fej
lődő lelki világát teljesen szétrombolnák az ilyen
ellentétes hatások. H ogy az állami internátusainkban, egyik ismertetőjük szerint »nincs ne
velői világnézet. . . nincs nevelői ideál«, egyéb
okok mellett a rendkívül tagolt tanári testület
és tanuló ifjúság is okozhatja. A pedagógia tör
ténelméből tudjuk, hogy rendesen egy-egy ki
váló egyéniség tudott a saját nevelő' intézeté
ben irányt jelölő jelentőségre jutni, az egysé
g es világnézet leghatározattabban fejlődhetik ki
természetesen akkor, ha egy egyéniség áll a
növendékekkel szemben.
VI.
Ezekről következik, hogy mindaddig,
amíg; a növendék jellemének alappillérei meg
szilárdulva nincsenek, a felekezeti oktatást és
nevelést elébe helyezem az állami oktatásnak,
nevelésnek, mert azok a nevelési feltételek, a
melyekre reá mutattunk inkább feltalálhatók a
felekezeti internátusokban. Az egyházak műkö
jel
dése az internátusok terén minden időben nagy
hatású volt. Természetesen, mert itt nem vál
tozékony elvek alapján felépített eszmények
ről volt és van szó, hanem örökké maradandók
ról, amelyek milliók és milliók eszményei, ame
lyekben már e tömeghatásuknál fogva is elemi
életét, — avagy haldoklását — akiknek életere
jét vagy az élettel folytatott kemény, szakadat
lan, ernyedetlen küzdelem emésztette fel, vagy
pedig saját magük használták el könnyelműen,
esztelenül idő előtt. Igen, látni akartam ezeket
az ember-roncsokat, akik hasonlóak voltak a
viharverte önmagukkal jó tehetetlen madarak
hoz, akiknek a szemében a léleknek a tüze már
kialvóan pislogott avagy teljesen kialudt. A jó
Isten adott nekik évtizedekre szóló, egy egész
életre kiszabott kincset, de ők tékozló fiú mód
jára a kegyelemből kapott vagyont eltékozolták. Oh! olyan fájdalmas, szivet facsaró lát
vány volt ezeknek a szerencsétleneknek a kis
csapata! De nem mondhatnám, hogy ne lett
volna egyúttal tanulságos: különösen szeret
ném ilyen helyre vezetni azokat az embereket,
akik semmit sem vesznek komolyan, akik ját
szanak az élettel. S ezeket a gondolatokkal
megfeleltem már arra a kérdésre; mi indított
engem arra, hogy Zöarbá menjek. így kerül
tem Zoarha, e szomorú helyre. Bizony nem
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erő rejlik. Az egyházak abban a szerencsés
helyzetoen vannak, hogy nevelési eszményeiket
készen kapják s nevelési munkájukban egy élő
közösség példája támogatja őket. Ez az élő
közösség, buzgó gyülekezet a felekezeti neve
lésnél szükséges is, ez már magában nagy ne
velő erő. Tehát felekezeti középiskola és fele
kezeti intem átus! E ponton egy kérdésre kell
kitérnünk, amely egyházi közvéleményünket erő
sen foglalkoztatta. Ez a közvélemény ugyanis
erősen hajlott arra, hogy' evangélikus intem átusokat kellene fenntartani a drága középisko
lák helyett; az intem átusból járhatnának a ta
nulók a különböző állami iskolákba, a nevelést,
még pedig egyházi nevelést elvégezné az internátus. Akik igy gondolkodnak, nem számol
nak azzal a ténnyel, hogy a tanítási anyag, v.
még helyesebben a tanítási anyag miként való
nyújtása egyik leghatalmasabb nevelöeszköz.
Világos, tiszta nevelési program m ot csak olyan
intem átus irhát elő magának, amely biztosítva
van, hog\r ezt a nevelési program m ot tisztelet
ben tartják ott is, ahol a tanuló idejének nagyrészét tölti, az iskolában. Ha netalán ellentétbe
kerülne egymással intem átus és iskola: alig-alig
tudná az intem átus vezetőség a nem kívánatos
hatást ellensúlyozni; annál nehezebben tudna
természetesen érvényt szerezni a saját elveinek.
VII.
Azt mondottuk, hogy- az intem átus
tanuló jcllemfejtödését szolgálja olyanképpen,
hegy egységes világnézetet viszünk be az in
ternátusba, eszményképet alakítunk ki. Ezt a
célt a felekezeti intem átus jobban tudja szol
gálni, mint az állami, m ert egységes világnézet
az alapja. Ezt az egységes világfelfogást, tehát
nevelésünket irányitó elvet m i ez evangéliomi
világnézetben találjuk meg. Az evangéliomi
alapon felépült jellem tehát nevelésünk célja.
Amikor a tanítás, nevelés munkájával szemben

annyi száz és száz féle igénnyel lép fel az újabb
felfogás, nem lehet eléggé hangoztatnunk, hogy
a sokféle cél között el ne vesszék a fő: a jel
lemnevelés. S az evangéliumi alapon felépülő
jellem nyújt nekünk legnagyobb biztosítékot
úgy az egyes egyén boldogulására (individualiz
mus), mint az egyes egyénnek a közösségbe
való beilleszkedésére nézve (socializmus). Jel
lemet elsősorban egy másik kiforrott jellem hoz
létre a nevelés munkájában. Ha már a tanár
tanítási munkájában is Kiemeljük az egyéniség
nagy hatását, mennyivel jelentőségesebb az
egyéniség az internátusbán, ahol a tanár, ille
tőleg nevelő egy személyben bíró, apa, barát.
»Bizony nagyon tapintatos, finom lelkű, jellemes, mély tudásu, mély psychologiai ismerem
tekkel rendelkező, egészen hivatásuknak élő
paedagogusokra van szüksége (Weszely: Mo
dern pedagógia utjain 400 I.) Az evangélikus
intem átus nevelőinek világnézete term észete
sen az evangéliomon épül fel. Még pedig olyan
világnézet legyen ez, amelyet nemcsak egysze
rűen elfogad valaki, hozzájárulását adja, ha
nem életének minden mozzanatát tényleg irá
nyítja. A nevelésnek különböző eszközei van
nak, de egy sem olyan hatékony, mint a példa.
Ha tehát internátusainkban evangélikus szellemű
növendékeket akarunk nevelni, úgy mindenek
a
előtt
evangélikus szellemű nevelőkre van szük
ség, e nélkül a legjobb szervezet sem ér sem
m it Nem az aprólékosan kidolgozott szervezet
és nevelői utasítás fogja internátusainkban a
nevelés ügyét előre vinni, bár ez is szükséges,
hanem élő személyiségek. Sezek az élő szemé
lyiségek az evangélikus egyházban m ég fon
tosabbak, mint p. o. a róm. katolikusoknál.
A r. k a to lik u s nevelésnél sok olyan külsőség,
külső vallási fegyelmezés van, amelyet az au
tonómián felépülő evangélikus egyház nem isr
—L I jé J1— .

egyszer gondoltam a temetőre, mint élő — ár
nyak, testet öltött halottak jártak-keltek körü
löttem az életnek e hajótöröttjei. Majd négy
hetet töltöttem e szomom, hallgatag üres tekin
tetű emberek között. Közben meg tudtam a
kis gyülekezetnek a történetét is.
A zoari gyülekezetét és intézetet, amely
közvetlenül a sziléziai Rothenburg mellett fek
szik, 1898. szept. 27-én alapította Gerlach M ár
ton lelkész, néhány ápolóval, am ikor is az it
teni uraság három házát vásárolták meg, s ez
lett alapja a mai intézetnek, amelyről egyik
H ausvater igy irt hozzám írott lapján: »a zoari
testvéri közösség: egyesülése evang. luth. fér
fiaknak, akik az Ur Jézusnak akarnak szolgálni
a szegények, elnyomorodottak és segélyre-szorulók ápolásával«. S az intézetben található:
nemcsak szegény, gyengélkedő, gyönge elméiü,
epileptikus, iszákos, hanem szállást kereső ván
dorlegény és fiatal kom bűnös is, mindezeknek
otthont nyújt az intézet, de nemcsak, hanem a
fiatal korú bűnösöket keresztyén nevelésben s
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oktatásban ré s z e s t. Az ápoltak száma m eg-\
haladja a 250-t, az ápolók száma, — akik nem
tartózkodnak ugyan Zoarban, de mégis Zoarhoz tartoznak, t. i. itt nyerték ápolói kiképzé
süket, — mintegy 00.
S e sok em ber kielégítése nem kis gon
dot okoz, mivel az intézetnek csak néhány hold
földe van s bizony idegen külső segély nélkül
fentartani nem tudná magát, noha tőle telhetőleg megtesz mindent az élet fentartás könynyitésére; saját villany-telepe, kovács, pék, ci
pész, szabómühelyc van az intézetnek.
S e sok irányú szervezetnek az élén áll egy
lelkész, s egy cand. thsol., aki a lelkészt elfog
laltsága s távolléte idején helyettesíti. A szel
lem: evang. luth.-i, de ennek ellenére sem tar
tozik sem egyházhoz, sem államhoz, hasonló
képen mint Bethel b. Bielefeld. Mint egy nagy
család teljesen önállóan intézi a saját ügyét. S
e családias jelleget mi sem árulja el jobban,
mint az a körülmény, hogy a naponkénti esti
hálaadó istentisztelet keretében a t imádságba
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mer. A nevelők személyiségének nagy jelen növendók, nincsen iskolába járás: az iskola
tőségére való tekintettel az alkalmazásuk mód maga az internátus, s csak az intemátus növen
jára vonatkozólag1 felmerült az a gondolat, dékeire szorítkozik az iskola. Alapelvünkből ki
hogy az internátusi nevelők az internátussal folyólag ezt az alakot kell legtökéletesebbnek
összefüggésben levő középiskola tanári karán tartanunk, mert az egységes irányítás, vezetés,
kívül átíó egyének is lehessenek. Abból a tény a jellemfejlődés lehetőségei egy ilyen formájú
ből, amit fentebb megállapitoltunk, hogy t. i. nevelőintézetben valósulhatnak m eg legkönyminden a nevelő személyiségétől függ, logiku nyebbein. Ilyen nevelőintézetek a Reddie Cecil
san tényleg az következik, hogy a jó nevelőt Abbotsholme-ja nyomán létrejött reformiskolák
onnan vegyük, ahol találjuk, tehát ha valamely Németországban a Landerzieihungs-heimek. —
Nem nagy városokban, sőt nem i s . falukban,
tanári testületben nincsen megfelelő egyéniség;
úgy a tanári testület körén kívülről. M ég is hanem vidéki birtokon létesültek ezek a nevelő
e tekintetben jogos aggodalmaink vannak, ame intézetek. Egy nagy családi közösségbe kerül
lyek alapján azt óhajtjuk, hogy a nevelő igazán nek itt nevelők és növendékeik. Itt lehetséges
csak Végső szükség esetén legyen a tanári tes a nevelésben a tanításon kívül a többi fontos
tületen kivül álló egyéniség. Említettük már eszköizt is teljes mértékben kihasználni, igy kü
azt, hogy az internátusi nevelést és az iskolait lönösen a többi között a testi munkát, a mű
természetszerűen nem lehet egymástól elválasz helyekben, a gazdaságban való dolgozást. A
szellemi és testi erők megfeszítéséből, az ered
tani; a tanári testület szelleme és az internátusi
ményes munka szemmel látható sikeréből táp
vezetőség szellemének teljesen homogénnek
kell lenni. Ez mindenesetre könnyebben történ lálkozik a tetterő, a kedély, s ezek egyengetik
hetik és valószínűbb abban az esetben, ha a útját a jellemnek. Az intemátusnak ez az alakja
nevelő a tanári testület tagja. A tanuló ifjúság nálunk mind ez ideig nem valósult meg, kül
gal szemben is már külső fegyelmező erő rej földön is csak szórványosan. Nagy akadálya,
lik abban, hogy a tanulót az illető nevelő az hogy óriási költségbe kerül. Mivel azonban
egyenlőre elméletileg az internátusi nevelés
iskolában tanítja.
alapelvéről szólottunk, az elémeletnek legin
VIII.
A meghatározott alapelvből levon
hatjuk a következtetést az internátus legtökéle kább megfelelő alakra rá kellett mutatnunk,
tesebb alakjára vonatkozólag1 is. Az intemátus
IX.
Összefoglalva fejtegetésünket abban ál
és iskola egymáshoz való viszonya jelenleg ren lapodunk meg, hogy az internátusi nevelés a
desen úgy alakul, hogy az intemátus egy bizo növendék jellemfejlődését szolgálja; e célból
nyos iskolához hozzásimul, annak kiegészítő ré egységes világnézetet és pedig az evangélium
sze. Van azonban több középiskolai internátu- világnézetét teszi az intemátus leikévé; ez a
sunk, amely nem köti magát egy iskolához, ha világnézet, ez a vezérlő alapelv a nevelők élő
nem függetlenül áll, s növendékei bármely is személyiségében ölt testet. Legtökéletesebb
kolát látogathatnak. Csak az az alakja nem ter alakja lenne az intemátusnak, ha az iskola és az
jedt el az intemátusnak, amely a legtökéletesebb internátus egy magasabb egységbe az igazi ne
volna, t. i. az intemátus és iskolai tökéletes
velőintézetbe egybe olvadna.
egybeolvadása. Nincsen küntlakó' és bentlakó
N é m e th S á m u e l.
nemcsak az elköltözőitek és születettek;, hianem
az éppen akkor születés-napot ünneplők is be
lefoglaltatnak és itt is egyforma mérték van
ápolók és ápoltak számára. Valóban mintegy
nagy család él ez intézet lakossága testvéri kö
zösségben és a külső számbeli gyarapodást nem
óhajtja, mert ezáltal elveszíthetné mostani kö
zösségi, családias bensőséges meghitt jellegét
Számomra egyénileg jelentős ez a négy
hét az itt kapott benyomások miatt. Itt szerez
hettem némi tapasztalatot a keresztyéni szeretet-munkásságot illetőleg. Itt tapasztalnom kel
lett, hogy ez az ápolói keresztyéni szeretetmunkásság csupán csak imádság,, hit, szeretet
és türelem utján végezhető. Itt éreztem egy
egészen speciális különös irányban azt, mit je
lent ez a két szó — amely a beteg-terem egyik
oszlopán levő táblácskán fénylett — Isten: sze
retet (1. Ján. 4. 16.)
Akiből hiányzik a szeretet, az aí betegek
fájdalmát magaviseletével csak növeli, de aki
ben, szeretet van: az a betegeknél is viszontszeretetet ébreszt. S ezt a szerétetet csak am eg-

alázkodó imádság által önti belénk s növeli,
gyarapítja bennünk: Isten: az örök kifogyha
tatlan Szeretet..
S a másik, amit az intézetben egy ápoló
nak meg kell tanulni: a türelem. Tűrni akkor
is, ha nem úgy megy s sikerül minden, amint
kívánnám és akarnám; hallgatni, ha nem tet
szik a betegek ideges követelődző hangja,
gyakran érthetetlen, magaviseleté, szeszélyes,
gyerekes kívánsága; nem panaszkodni, ha a
kereszt vállunkba vág, hanem hivő imádsággal
fordulni Ahhoz, Aki olyan mérhetetlenül ha
sonlíthatatlanul többet tűrt az érettünk hordo
zott keresztfa alatt.
Ez a kis zoari közösség magára vette a
keresztet, amikor az embereknek az elnyomorodottjait, szegényeit, betegjeit, önmagukkal
tehetetlen szerencsétleneit a kebelébe fogadta,
de hivő imádsággal tűri a fogyatkozásokat,
gyarlóságokat és szeretettel igyekszik segíteni
ott, ahol lehet, ahol Isten neki arra lehetősé
get nyújt.
H orváth Pál.
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mel állapíthatjuk meg, hogy a Dunántúli Lu
the r-Szö vétség Bel missziói Munkaprogrammjában azok jórészt már benne foglaltaknak. Fel
vetem a kérdést: az O r s z á g o s L u t h e r S z ö v e t s é g nem érezhetné-e magát hivatva
arra, hogy egyházunkban az evutgelizádó
munkájának élére álljon s ezen a réven hatá
rozott és fontos munkakört töltsön be?

A Federal Council evangelizáló bizottsá
g inak égisze alatt az Egyesült Államok huszon
egy egyházának vezetői nagy jelentőségű ta
nácskozást tartottak Northficldben, Mass., ju 
nius 16—18. Képviselve volt a United Luthe
ran Church is, és a lutheránus egyház képvi
selői ism ertették egyházuknak a tavalyi, cfiikágói konventen megállapított evangelizáló ter
vezetét. A norhfieldi konferencia az alábbi meg
állapodásokra jutott:
Amennyiben az evangelizáció az Egyháznak
legfontosabb munkája, s amennyiben az Egy
Zsinatra készülő egyházunk tagjainak fi
ház tevékenységének csak annyiban van ér gyelm ébe ajánljuk az amerikai Egyesült Luthe
téke, amennyiben keresztyeneket igazán Krisz ránus Egyház alkotmányából a VI. dkket, amely
tushoz hasonlókká tenni és a nemkeresztyéne tanulságos lehet abban a tekintetben, hogy
ket igazán Krisztushoz hasonlókká tenni és a más egyházaink milyen részletekre terjeszked
két a Krisztusban való hitre elvezetni segit,
nek ki törvényalkotásukban.
ajánljuk, hogy:
VL Cikk. Hz egyház céllá.
I. a) Minden egyházban szerveztessék meg
1.
§.
Az Evangéliom tiszta tanításának
. az Evangelizáló Bizottság, b) A lelkészek, gyü
lekezeti tisztviselők, s az egyháztagok buzdit- megérzése és terjesztése s a szentségeknek he
tassanak arra, hogy az egyetemes Egyház szem lyes kiszolgáltatása.
2. §. Az igaz hit egységének megőrzése
pontjából gondolkodjanak, imádkozzanak és dol
gozzanak. c) Mindegyik egyház bocsásson lel és minden attól való eltéréséjiek, meggátlása,
készeinek rendelkezésére a gyülekezeti evange- az Egyházban a hitben és a .vallástételben
lizációnak teljes program m ját magában
fog való megerősítése.
3. §. A lutheránus gyülekezetek és egy
laló irodalmat, d) Az egyház léptesse életbe
házmegyék (synods) lelki egységének külső ki
az imaközösséget.
II. a) A lelkész személyes előkészülete, b) fejezésre juttatása, valamennyi lutheránusok kö
A lelkész adjon egyházának tervezetével össz zött az együttm űködés ápolása az Egyház egye
hangban levő határozott program m ot. c) Ezt temes érdekeinek előmozdítására, törekvés a
a program m ot elfogadás és közreműködés cél lutheránusoknak egy' igaz (orthodox) lútbe.i
való egyesítésére, s ezen a réven a sajátlagosan
jából ismertetni kell a gyülekezettel.
III. a) Tanulmányozni ‘kell a gyülekezet lutheránus elvnek és gyakorlatnak mélyítése
tagjait alkalmas munkások nyerése céljából, b) és kifejlesztése s egyúttal ezek erejének működ
össze kell állítani a megnyerendők névjegyzé tetése.
4. §. Az Egyház erőinek felébresztése,
két. c) A lelkész tartson speciális evangelizá
ciós prédikációkat az evangelizáció munkájáról összhangba hozatala és irányítása azon mun
a gyülekezetek szellemi életének fokozására, d) kákban, amilyenek:
a) Lelkészeknek és tanítóiknak kiképzése
A gyülekezet minden egyes szervezete számára
tűzessék ki határozott evangelizációs munka, e) az Igéről való vallástételre.
b) Isten országának terjesztése a BelmiszA vasárnapi iskolai tanítók nyerjenek olyan ki
képzést, hogy az egyes vasárnapi leckékben fel szió és a Külmisszió utján.
c) Az istentisztelet emberi külsőségeinek
fedezzék az evangelizációs jelleget, f) A kon
firmandusok között fel kell használni minden megfelelő szabályozása, hogy az istentisztelet
evangelizációs lehetőséget, g) A gyülekezeti ta jellegében és rendjében összhangban legyen az
goknak nevelés és tehetségük szerint való Ujtestámentommal és az Egyház szabadságá
szolgálás által való megtartása, h) Az egyházi val, és a Krisztus Testének épülését szolgálja.
d) Egyházi lapok és Vasárnapi Iskolai iro
esztendő csúcspontjaként az intenzív evangeli
dalom kiadására bizottságoknak és szerkesz
zációs munka periódusa.
Ezeket a pontokat tanulmányozva, öröm tőknek alkalmazása.

Az Amerikai Eiyesült Lutheránus Egyház
(United Lutheran Church) Alkotmányából.
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e) Olyan irodalomnak előkészítése és ki
adása, amely előmozdítja a Lutheránus Egy
ház tanainak, gyakorlatának, haladásának és
szükségleteinek ismeretét.
f) Bizottságik és választmányok utján
olyan intézményeknek létesítése, szervezése és
fejlesztése, amelyek a munkának minden terét
előbbre viszik.
5. §. Ezekre és az alkotmányban meghatá
rozott más célokra szükséges alapok megállapitása, növelése és szétosztása.
6. §. Az egyházmegyék (synods) munká
jának támogatása és fejlesztése, az Egyház ál
talános munkájának ellenőrzése, s az egyház
megyék felterjesztései alapján véleményadás és
a tanra, istentiszteletre, és fegyelemre vonat
kozó kérdések elbírálása.
17)- §. A hitnek egysége alapján érintke
zésbe lépés más (lutheránus) testületekkel, s
ezekkel hivatalos delegátusok kicserélése.
Azt hisszük, hogy az Amerikai Egyesült
Lutheránus Egyház alkotmányának ez a hét
paragrafusa megérdemli azt, hogy pontrólpontra alaposan átvizsgáljuk és. megszívleljük
azokat az irányításokat s ösztönzéseket, am e
lyek bennök foglaltatnak.

HÍ REK.
Rév. dr. C harles S. M acfarland, az ame
rikai Federal Council of Churches of Christ
főtitkára, a magyarországi protestantizmus ves
zető férfiaival való megismerkedés és viszo
nyaink felől való tájékozódás céljából Budapes
ten járt. Julius hó 21-én tiszteletére a magyarországi ’protestáns egyházak közös segítő bi
zottsága ülést tartott. A Kormányzó július hó
27-én reggelire vendégül látta Macfarlandot és
a ref. egyház vezetőit, egyházunk részéről pe
dig báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő vett részt a kormányzói fogadáson.
Uj ném et ev. nap tár. A magyarbolyi (Ba
ranya m.) lelkészi hivatal tájékozás végett
sürgős választ kér a lelkészektől 1. hány né
met nyelvű naptárt tudnának elhelyezni gyü
lekezetükben; 2. a naptár szerkesztése, kiadása,
fordító, munkatárs tekintetében ki mire méltóztatna vállalkozni.
A kőszegi leánygim názium i internátus be
fogadó képességét hatvanról kilencvenre fogr
ják m ég a nyáron emelni, úgy, hogy az intézet
a legnagyobb leányközépiskolai intemátus lesz
az országban.

1925.

D r. Rell L ajos: A b é k é s c s a b a i r e á l g i m n á z i u m é r t e s í t ő j e 1924—25. Az in
tézet mint négy osztályú reálgimnázium 1857ben aiapittatott, főgimnáziummá 1897—98. tan
évvel lett, tavaly óta pedig reálgimnázium. Gö
rög helyett az angol szerepel, mint kötelező
tantárgy. Tanulók száma a magántanulókkal
(33) együtt 451, ezek közül evangélikus 193.
A tanári könyvtár 210 művel gyarapodott kö
zel 14 millió korona értékben; az ifjúsági
könyvtár 2492 műből áll, gyarapodott 65 mű
vel harmadfél millió korona értékben; a kü
lönböző szertárak is gyarapodtak. Egyesületek:
Gyámintézet, Segitőegyesület, Gyóni Géza ön
képzőkör, Sportkör, Ének- és zenekar. Az if
júsági Gyámintézet tagjai 2,867.000 K-t adtak
a Gyámintézet céljaira. Szépen virágzik a Vidovszky Kálmán vallástanár parancsnoksága
alatt álló cserkészet is; a cserkészeknek (hatvanan voltak) van asztalos, cipész és takácsműhelye; a Gyulai Falu szövetség kiállításon
aranyérmet és oklevelet nyertek; az ötödik
cserkészkerület Békéscsabán tartotta évi ün
nepét; a kerületi sakkversenyen a csapatverse
nyen a csabaiak lettek az elsők. Vidovszky Kál
mán résztvett a kopenhágai cserkészolimpiá
don. A csapat tavaly a Bakonyban táborozott,
az idén Svájcba ment.
A tállyai papválasztás. A tállyai egyház
megüresedett lelkészi állására folyó hó 26-án
tartotta m eg jelölő közgyűlését. A nyolc pá
lyázó közül hármat jelölt: m ég pedig első he
lyen Zeman Zoltán tábori lelkészt, második
helyen Hronyecz Pál vallástanárt és harmadik
helyen Tátrai Károly helyettes lelkészt. Mi ré
szünkről csak annyit óhajtunk, hogy ebben az
egyházban is, e választással végre a béke és
nyugalom kopogtasson a sziveken' s a meg
választottal. Az vigyen békességet, ki maga
az ut, az igazság és az élet«. A választás au
gusztus 9-én lesz. Isten áldását kérjük az egy
házra.
Zászlóavatás Sárszentlőrincen. Julius hó
26-án nagy ünnepségek közepette avatta fel
Schöll Lajos főesepres a sárszentlőrinci evang.
ifj. egyesületnek zászlóját dr. Pesthy Pálné
zászlóanyasága mellett. Az ünnepen, melyet
400 terítékű közebéd követett, a vármegye fő
ispánja, alispánja is megjelent.
K iigazítás. Múlt számunkban közölt néhai Csengey Gusztáv nekrológjához kiegészí
tésül hozzuk, hogy a temetőben az egyháztól
Hronyecz Pál vallástanár adminisztrátpr lel
kész búcsúztatta el a nagynevű halottat.

itii.

9

1.

ÉVANOELfKUSOK LAPJÁ

A 21. ném et evangélikus isk o lak o n 
gresszus. Stuttgartban ülésezett junius 1—4.
Dr. Girgensohn lipcsei tanár tartotta az első
előadást: »Az ótestám entum és annak értéke
a népművelésre«. A kongresszus ;gy formulázta
m eg az előadás és az azt követő megbeszélés
eredm ényét: »Ellentétben azzal az irányzattal,
amely a vallástanitásból az ötestám entom ot ki
küszöbölni, illetve azt csak vallástörténeti je
lentőségében használni törekszik, a 21. német
evangélikus iskolakongTesszus öröm est és nyo
matékosan ad kifejezést azon meggyőződésé
nek, hogy az ótestám entom , mint Isten Krisz
tusra célzó üdvtörténeti utainak okmánya, az
evangélikus ifjúságnak a keresztyén vallásban
való oktatására alapvető értékű és annak ál
talában a keresztyén népművelésre pótolhatat
lan jelentősége van«. Kühnle, a w ürttem beigi
Lehrerbote szerkesztője »A jelenkor iskolapo
litikai problémái« címen tarto tt előadást. Az
iskolaügyi kérdések nem politikai hatalmi kér
dések, hanem a lelkiismeretbe vágó életkérdé
sek. A szülői tanácsokat (Eltem beiráte) és a
szülői egyesületeket helyesli. A konfesszionális jelleget a m agasabb fokú tanintézeteknél is
hanguslyozza, m ert a tudom ányos műveltség
nem pótolja a keresztyén jellemet. Az állam
nak az iskolához való viszonyát tárgyalva ki
fejtette, hogy a gyermek nemcsak az állam és
a nemzet, hanem az örökkévalóság számára is
van rendelve. Kühnle előadásával kapcsolat
ban hozott határozatok: »Az iskolakongresszus
örömmel üdvözli, hogy a szülői tanácsok léte
sítésével m érvadó helyen is elismerést nyert a
szülők joga az iskoláztatás terén«. »A kongreszszus teljes nyomatékkai követeli az evangéli
kus felekezeti iskolának nemcsak külső, for
mai és jogi, hanem egyúttal benső, lényegi biz
tosítását a bibliai keresztyénség sze lemében
történő alapos tanítóképzés, a felekezeti isko
lának megfelelő iskolafelügyeletet, valamint a
szülők jogának hatásos védelme által, minden
illetékes iskolai érdekeltség kellő tekintetbe vé
telével«. Mützelfeld, a kaiserswerthi diakoniszszaintézet líceumának studiumdirektora, »A
magasabb fokú tanintézetek és a keresztyén
ség« címen tartott előadást. A magasabb fokú
tanintézet is nevelő intézet, tehát ezen a téren
is követelmény az érzületbeli egység. Az evan
gélikus ifjúság részére kell lenni olyan maga
sabb fokú tanintézetnek, amelyben a nemzeti
nevelést áthatja a reformáció szelleme. »Miért
v an az, hogy a katholidzmushoz viszonyítva

is, evangélikus népünk élén nem található a
tudatosan evangélikus vezető felsőbb réteg?
M ert evangélikus felsőbb oktatásunk merőben
eltérően a katholikustól, a szimultanizáló ten
dencia, a neohumanisztikus műveltségi esz
mény és az intellektualizmus révén evangélikus
karakterét elsekélyesitette«. A kongresszus Mützeli'eld előadásával kapcsolatban sürgősen szük
ségesnek tartja evangélikus diákotthonok fel-

állítását-
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Uj egyetem i m a g án tan á r. A napilapok
közlése szerint a debreceni Tisza István tu d o 
mányegyetem bölcsészet, nyelv, és történettu
dományi kara lie . d r. S z e l é n y i Ödön volt
pozsonyi és pesti evang. theol. akad. tanárt
»Az ujabbkori m agyar nevelés történetet d m ü
tárgykörből egyetemi m agántanárrá képesítette
s ezt a kultuszminiszter is tudomásul vette és
m egerősítette. Evang. egyházunk kiváló tudó
sának ezt a legújabb kitüntetését örömmel veszszük tudomásul. Dr. Szelényi Ödön a filozófia
és a m agyar neveléstudomány terén egyik leg
alaposabb, irodalmi téren Ls legmunkásabb tagja
evang. egyházunk tanári karának. Gazdag és
értékes irodalmi müvei közül csak a m agyarhoni evangélikus nevelés történetére, újabban
megjelent neveléstanára, az egyetemes gyűlés
által approbált vallástani kézikönyvére s az egy
házi és világi folyóiratokban sűrűén megjelenő,
mindig értékes és tanulságos értekezéseire és
bírálataira kell hivatkoznunk. És ilyen kiváló
tanerő ma óraadásra van utalva az egyik fő
városi leányiskolában. A soproni evang. theol.
fakultáson pedig éppen a pedagógiai és vallás
filozófiai tanszék áll üresen m ár két év óta,
jóllehet annak betöltését m ár az egyetem es
gyűlés is m egsürgette. Vájjon oly gazdagok
vagyunk-e mi hivatott és elismert szaktudósok
ban, hogy dr. Szelényi Ödönt óraadónak küld
hetjük ki egy leányiskolába?
—i —s.
A M agyar P ro te s tá n s Nők O rszágos
Szövetsége 1925. október havában Nagybányai
H orthy Miklósné a kormányzó neje ő főméltó
sága fővédnöksége mellett tartja meg a Il-ik
O rszágos női kézimunka kiállítását. Különösen
azoknak, leik munkájukat értékesíteni is óhajt
ják, melegen ajánljuk, hogy a kiállítás iránt ér
deklődni el ne mulasszák. A Szövetség hivata
los helyisége: Budapest, VIII., Üllöd-ut 24. sz.
alatt van, hol levélben bármikor, személyesen
minden szerdán a délelőtti órákban (10—2 óra
között) felvilágosítás kapható.

ft

_______ EVANGÉLIKUSOK ÍAPjÁ____________________

Csehszlovákia. Zoch Sámuel püspök nyi
latkozata szerint nem lehet beszólni az egyház
és állam szétválasztásáról, csupán a kettő közti
viszony rendezéséről. Nem a felekezeti iskolá
kat, hanem a tanítókat államosítják (?) A kö
zös protestáns theol. fakultás befejezett tény.
Csak olyan templomok közös használatáról le
het szó, melyeket nem az illető felekezet, ha
nem a város vagy a kegyura ság épített. A ma
gyar nyelvű gyülekezetek hovatartozandóságának kérdésében tartott konferencián áthidalha
tatlan ellentét merült fel Zoch püspök és a ma
gyar gyülekezetek lelkészei között; a lelkészek
a gyülekezeti autonómia elvén azt kívánták,
hogy a gyülekezetek maguk döntsenek, a
püspök pedig kijelentette, hogy az esperességnek és a kerületnek felülbirálási joga van. A
magyar gyülekezetek lelkészeinek memoran
duma kéri a közigazgatás minden fokán a ma
gyar képviseletet, kéri a magyar evangélikus
irodalom és sajtó támogatását, magyar vallástani könyvekről való gondoskodást, valamint a
lelkész- és tanitó-utánk épzést a magyar evan
gélikusok számára.

1925.

Szerkesztői üzenetek.
—i —s. Az aug. 2-i számból sajnálatomra
kimaradt. — Orosházi előfizető. Pályaváltoz
tatás előtt próbálja m eg a testi és lelki gyógy
kezelést; hagyatkozzék teljesen Istenre, akkor
nem feszélyezik az emberek. A diakonissza hi
vatást ajánlanám, ha van hozzá hajlama. —
C. L. Nem tudom miben fedezted fel a lap
nak »dunántúli elzárkózottságát«; én a magam
részéről megteszek mindent, hogy a jogos igé
nyeket kielégítsem; ha mégis »vegyes érzel
mekkel« nézed az Evangélikusok Lapját, csak
azt felelhetem rá, hogy jómagam is úgy vagyok
vele. Igen messze vagyok attól, hogy m eg
lennék vele elégedve. —i F. I. Cikked nagyon
is arra a malomra hajtaná a vizet, amelyikre
nem akarod. A helyzet nem olyan, mint fel
tüntetni akarják. — Z. Z. Magam is meg vol
tam lepődve; most már értem. — Lelkész
egylet G. Az Orsz. Luther Szövetség ügyében
tessék a Szövetség igazgatójához: dr. Kirch
knopf Gusztávhoz (Budapest, IV., Deáktór 4.
II.) fordulni. — Presbiter. Köszönöm. Jövő
számban közöljük.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Pályázat.
Nyilatkozat*
Alulirt, mint az EVANOELIKUSOK LAPJA
volt felelős szerkesztője, kijelentem, hogy a
szerkesztésemben megjelent lap 1'924. április
6-iki számában N a g y Lajos volt gyúrói lel
kész egy verses kötetéről »Egy prédikátor da
laiból« c. cikkben Nagy Lajost sem egyéni, sem
családi becsületében megbántani, sem sérteni
nem akartam. Ezt a budapesti büntető törvény
szék 1925. julius hó 16-án tartott főtárgyaláson
azzal a hozzátevéssel jelentettem ki: miután
úgy látom, hogy ő föntjelölt cikket mégis an
nak veszi, úgy ezt igazán és őszintén sajnálom.
Budapest, 1925. julius 17-én.

A szarvasi ev. egyház pályázatot "hirdet a
Sápszky tanyai hatosztályu vegyesnemü, osz
tatlan eleimi népiskolájának tanítói állására. Kö
telesség: a rendes tanítói munkán kívül ismétlő
iskolai oktatás és istentiszteletek tartása. Java
dalom: szabad lakás egy holdnyi belsőséggel
1925. nov. 1-ig 20 q, azontúl évi 25 q búza és
törvényes államsegély. A tót nyelv ismerete
szükséges. A kellően felszerelt kérvények au
gusztus 24-ig küldendők Kellői Gusztáv isik. sz. el
nök címére Szarvas (Békés m.)

N yelvm esternő (szolid urinő) letelepe
dési helyet keres korlátolt számú tanítvánnyal,
a német, francia^ angol nyelvek sikeres tanítá
sára. Nyári meghívást is elfogad tanítás, tár
salgás ellenében. Cím: Blázy Lajos evang. lel
kész, Kiskőrös, Pest m.

Dr. Kirchknopf Gusztáv s. k.,
az „Ev. Lapja“ volt szerkesztője.

Kiadóhivatal! üzenetek.
N. S. Miskolc. Szept. 30-ig rendezve van.
— Dr. a. á. Szeged. Szives soraiért köszönet.
Két negyedévvel van hátralékban. — T. I.
Orosháza. Szept. 30-ig K 40.000 —a hátraléka.
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N É M E T H K Á R O L T •sper«a.
Hirdetési árak negegyazis szériát.
Megjelenik hstaakftat oovszor, vasárnap.

P ü sp ö k sé g .
A magyarhoni evangélikus egyház eltérően
a skandináv államok evangélikus egyházaitól,
nem vette át a római katholikus egyháztól a
püspöki szervezetet. Nem is helyezett súlyt
arra, hogy püspökeire nézve az apostoli suc
cessio bebizonyítható legyen. Krisztus az egyház
szervezetére nem helyezett súlyt, sót elegendő
nek jelentette ki, ha ketten-hárman püspök nél
kül is az ó nevében összegy űlnek, ó is ott lesz.
Egyházunk elfogadta a prezbiteriális egy
házszervezetet. Püspökeit — ettéróleg a róm.
kath. egyháztól latin névvel superintendenseknek nevezte. Az elnyomó és üldöző róm. kath.
egyház örült annak, hogy a protestánsoknak e
hazában nincsenek püspökei csak superintended
sei — s ezeket a superintendenseket nem illeti
meg a közjogi méltóság, nem illeti meg egy
óriási domínium, melyen a lakájok és szolgák
nagy hada nvüzsög — szegény emberek, kiket
csak mély tudományukért és bensőséges hitü
kért tisztelnek az elnyomott és üldözött protes
tánsok.
Ránehezedett a protestáns superintendensekre még az a körülmény is, hogy sokan közü
lök nem lévén nemes származásúak — náluk
ezt a születési hibát nem bocsátották meg úgy,
mint a klérusnál. A múlt század elején, hogy
elnémítsák ezt a defektust, egyik-másik superintendensnek táblabirói címet adtak.
Még az alkotmány 1867-iki visszaállítása
után superintendensek maradtak püspökeink. A
főrendiház reformja alkalmával törvénybe lett
iktatva a püspök elnevezés és kijárt a Méltóságos cim, melyet legutóbb theologiai: tanáraink
is elnyertek.
1893-iki pesti zsinatunk törvénybe iktatta
a püspöki dm et, melyet a király is szentesí
tett. Egyházunk tehát elérkezett a püspöki cím
hez, de nem fogadta el a püspöki egyházszer
vezetet é9 szervezetében továbbra is megma

radt a prezbiteriális egyház szervezetnél.
A skandináv evangélikus egyház átvette a
róm. kath. egyház püspöki egyházszervezetét,
de az utóbbi évtizedekben szervezték a gyüle
kezeti és káptalani egyháztanácsot, a világi
elemnek több működési teret engedtek az egy
házkormányzás körén belül. Sohasem fogadták
el azt a pápás elvet Ahol a püspök, ott az
egyház és papjai sohasem vallották azt a plébánusi hitvallást: »Nos sumus lutum in manibus
episcopi«. (Sár vagyunk a püspök kezében).
Nálunk a katholizáló irány nemcsak kívül
ről, de belülről is kezd érvényesülni. K hűiről
kezdik régi egyházkerületeinket — a pápás
szellemű világi hatóságaink »püspökség -nek n ^|
vezni — s a külső véletlenből egy belső uj fo
galom keletkezik az uj evangélikus püspökség.
Mi eddig M agyarországon nem ismertünk
püspökséget, csak régi egyházkerületeket, a
melyek élén állott a kerületi elnökség, mely is
mét két egyenlő jogú elnökből állott, kik közül
az egyik M éltóságos felügy elő, a másik Méltóságos és Főtiszteién dó püspök volt.
M egmaradunk-e a régi éhnél, vagy felállitjuk-e a püspökséget, ezt van hivatva eldönteni
a most már halasztást nem tűrő evangélikus
zsinat, melyet ha még sokáig halasztunk —
egy egészen idegen egyházszervezet alakulhat
ki zsinat nélkül is — nem csak »püspökség«,
hanem »érsekség« is.
D r. Sz. L. Zs.

Ne boszankodj, ha úgy veszed észre, hogy
szeretetedet érdemetlenre pazaroltad. Gondold
meg, te rád mennyi szeretet pazarlódott.
Az imádság kulcs; megnyitja szivedet
végtelen kegyelem előtt.

a

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, s egy
atomban i9 benne van mindaz, amit az egek hir
detnek,

.

EVAN3EUKU3

1

e v a n g é l ik u so k l a p ja

„A cél szentesíti az eszközöket.“
— Felelet a M agyar Kultúra két cikkére. —

Nem gondoltam, hogy legutóbbi nagyobb
munkám (A dunántúli ev. egyházker. tört.) kap
csán erről az elcsépelt tételről is szótanom kell.
Jó későn, már csak az év végén hívták fel fi
gyelmemet a Magyar Kultúra két közleményére
(628. és 671. 1.); melyek a fentebbi cim alatt
kötnek bele munkámba. Aki e cikkeket olvasta,
azt hihet,i, hogy könyvemben talán hosszabb
fejezetet vesztegettem erre a régen letárgyalt
kérdésre. Holott csak egy erőszakos térítés jel
lemzésére egészen mellékesen használtam, mint
ismeretes szállóigét. *)
Munkám 680. lapján mondom el a buzgó
evangélikus Nádasdy Pál gróf fiatal özvegyének,
Révay Juditnak áltéritését. Eszterházy Miklós
nádor a szép és szellemes Forgách Ádám gróf
személyében vitt uj kérőt a házhoz Kereszturra
s a gyenge nő hosszú, kínos lelki vergődés után
nemcsak a kérőt fogadta el, hanem, amint kíván
ták tőle, evangélikus hitét is, megtagadta. Ezért
a saját fia is elítélte és ellene mondott a házas
ságnak. Az uradalmi tisztek és cselédek is han
gos kifakadással, sőt gyújtogatással tüntettek
a hitehagyás árán szerzett házasság ellen. Maga
Eszterházy írja innen, 1638., a feleségének:
»Nekünk tegnap napestig mind dolgunk vala
* * Ez a felelet m ár január elején készen volt, de
egyházi sajtónk sanyarú állapotafgmiatt csak most,
láthat napvilágot.
mm

Örök szeretet.
A mi a virágnak,
Harmat, napsugár,
Az szivünknek Isten,
Ki magába zár!
Ki, mig lelkünk remeg,
Hitet önt belénk
S kegyelmébe fogad
Gazdagot, szegényt!
Ki, mig fejünk felett
Zug a fergeteg,
S szórják villámukat
Sötét fellegek,

ML

, ------------

itt. Azon éjjel, hogy ide jöttünk, csaknem min
den asztagit felégették s a kastély is félelem
ben volt/ Kivel igen rémitették az asszonyt,
hogy az gonosz jel legyen. Minden felül reá
gyűlnek^ szolgái is és rikatták s ijesztgették a
nyavalyást. Hogy azért elhányjam ezeket az
akadékokat is, noha nem örömest, de ebédig
meg kölle ma is maradnom«. Erről a téritő ak
tusról mondom én könyvemben: »Szegény nádor
erősebben dolgozott, mint a szívtelen jezsuir
ták. A gyenge nő sokat szenvedett, de ki gon
dolt vele. A cél szentesíti az eszközöket«. íme
itt és ily összefüggésben futott ki, toliamból
ez a jól ismert tétel. És a közel ezer oldatos
könyvemben ez az én legnagyobb bűnöm. Kühár bencés és egy névtelen papi ember futott
azonnal a jezsuiták védelmére. Avagy talán di
cséretet kellett volna mondanom a térítés szép
és sima módjáról. Maga Dobronoki j ezsuita
házfőnök irta naplójába: »Özv. Nádasdy P'álné,
ki 300 magyar prédikátornak volt a táplálója,
második férje kedvéért katholikussá lön«.
Eszemben forgott, mikor a tételt kimondtam, egy másik áttérés Is, mely Batthyány Fe^renc özvegyét, ezt a művelt buzgó evang. nőt,
Zrínyi Miklós nevelőanyját, és ennek Ádám fiát
idegenítette el egymástól. A 21 éves ifjút Páz
mány térítette át Ígéreteivel. Az ifjú vonako
dott »a szégyen miatt«. De Pázmány Bécsbe
hívta fel és a Hofburglban történt meg az át
térés. Tanít óját, az öreg tudós Kanizsai Pálfi
János ref. püspököt »némely fondorlók« izgatáKigyulnak szivünkben
A vidám dalok,
— Akkor is csak az ő
Szent lelke ragyog!
Dr. Liszkay M iklós.

Alkonyom on.
Istent imádtam és Hazát szerettem,
Isten, Haza: két szent eszményi név!
Nekik szolgálva: fiatal a lelkem
Bár vállamon immár nyolcvanöt év.
Mily földöntúli üdv ez, s; égi. Jóság,
Melyből egy perc is örökkévalóság!

Áldását árasztja,
Hogy a szenvedés,
Legyen megtisztító
Újjászületés!

Munkálkodásban szép volt ez az élet,
Áldom a bölcsőt, amely ringatott.
Az élet álom, a sírtól se félek,
Mert álmom oda is követni fog.
— Sírnál ne sírjon a szó: soha többé!
Ajk vallja hittel: Istennél, örökké!
1925 .julius.
S ántha Károly.

S ha arany kedélyünk
Újra felderül,
Kisüt a nap fénye
Észrevétlenül.

örömmel közöljük agg költő-papunknak, aki
október 22-én fogja Isten kegyelméből nyolcvanötödik
életévét betölteni, ezen költeményét. Sántha Károly a
budapesti theológián tanulótársa volt am inap elhunyt
Csengey Gusztávnak s már akkor írtak verseket a
Vasárnapi Újságba és Arany János Koszorújába.
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sara durva szavakkal utasította ki uradalmai
ból. Édes anyját, azt a finom lelkű nót is vég
sőig bántotta és keserítette. Az udvari pap vert
éket az anya és fia közé, hogy' az uj gróf vissza
ne térjen. Batthyányi!é 1633. Dobráról irta fiá
nak: »Szüntelen busitasz és kínozol engemet.
Ne ölj meg búval, hadd éljek, mig az Isten
akarja. Egy bécsi polgárasszony jobbön él az
ura halála után én nálamnál. Nem hiszem, hogy
világ kezdetitől fogva valaki olvasott volna égy
krónikában, hogy' fia anyjával úgy bánt volna,
mint te bántál én velem apád halála után«. Egyik
levelében egyenesen a papját vádolja
meg:
»Nem az incédiek mondották teneked azt, ha
nem a te papodé. Takáts Sándor piarista tör
ténetíró szerint is az áttért Batthyány udvari
papjának izgatására ezer és ezer tűszurással ke
serítette meg protestáns édesanyjának utolsó
éveit. (Prot. Szemle 1903. 300. Takáts S. Zrí
nyi M. nevelőanyja 25. 129.)
Eszterházv Miklós nádor is leánya kezéért
cserébe a 20 éves Nádasdy Ferenctöl evangéli
kus hite megtagadását és uradalmaiban a leg
kegyetlenebb ellenreformációt csikarta ki. Se
gédei ezekben a féltésekben a soproni jezsui
ták voltak. És midőn a térítéseknek ilven esz
közeit és körülményeit látjuk, akkor mégis csak
szükséges volt ezeket valami kegyes céllal szé
píteni, hogy a lelkiismeret elaltassék.
Kühár Flóris és valami »—más« jelzésű név
telen oly hangon szól könyvemről, hogy haboz
tam, vájjon válaszoljak-e. De a M agyar Kul
túra ilyen modorban vitatkozik Kovács J. Ist
vánnal, Révész Kálmánnal, Ravasz Lászlóval és
más protestáns Írókkal is. Engem is a »bizonyí
tás elöl való megszökéssel« tisztel meg előre s
uj adatokat kíván a tétel igazolására. Céljának
megfelelően a rövid cikkben egyszersmind egy
protestáns barátját is, a történelem
tanárát,
perfid módon névtelenül rágalmazza meg egy
lélegzet alatt s merészen vágja ki a zárótételt:
a jezsuita morál a protestánsoké, az övék —
az igazság.
Ellenfelem a szóban forgó tételről csak anynyit tud és közöl, amennyi^ a Történelmi ha
zugságok (Budapest, 1890) es Tóth Béla Men
demondák (Budapest, 1900) kötetében talált.
Pedig hát Pascal, Roh atya, és M aurer vitái óta
sokkal bővebb és újabb irodalma is van a kér
désnek. Nem tudom, Duhr B. páter »Jezsuita
meséit« ismeri-e? De feltűnő, hogy Hoensbroech
Pál grófról nem szól, aki pedig kiváló tudósa
volt a jezsuita rendnek, a »Stimmen aus Maria
Laach« szerkesztésében is részt vett, majd a
Bollandisták közé s később a berlini egyetemre
küldték. Ez a tudós jezsuita 1892-ben azzal a
megokolással, hogy a rend tanítását és szelle
mét patriotizmusával és egyéni szabadságával
összeegyeztetni nem tudja, kilépett s 1895-ben
áttért az evangélikus egyházba. Azóta, mint a
római katholikus theologia alapos ismerője,
rendkívül éles harcot kezdett a pápaság és a
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jezsuiták ellen. Hoensbroech külön iratban fog
lalkozott a hírhedt tétellel is: A cél szentesíti
az eszközöket (Berlin, 1903.). Dasbach káplán
és ultramontán politikus adott erre alkalmat,
aki kétezer forint pályadijat ígért annak, add
ezt a tételt a jezsuiták irataiban megtalálja. —
Hoensbroech pályázott, a vitás ügy bíróság elé
került s a kölni főtörvényszék két évi huzavona
után 1905-ben úgy döntött, hogy Hoensbroech
a vitás tételt csak egyes bizonyos esetekre vo
natkozólag, de nem általánosságban bizonyította
be jezsuita tételnek. Diadala tehát nem volt
teljes, a pályadijat nem kapta meg, de igen je
lentős az is, amit bebizonyított. Busenbaum je
zsuitára hivatkozott ö is, kinél a tétel ebben
a formában van meg: »Curn finis est licitus,
etiam media sunt licita . Hoensbroech munkáit
(Mein Austritt aus dem Jesuitenorden, 1892.
Die ultram ontane Moral, 1901. Der Syllabus,
1904. Vierzehn Jahre Jesuit, 1909.) el kell ol
vasni annak, aki m agyar protestáns tanár ba
rátját vádolja névtelenül jezsuita morállal.
Újabban a protestáns tgyetem i tanárok kö
zül Zöckler O ttó (greifswaldi) és Tschakkert
Pál (göttingeni) tárgyalták ezt a vitás kérdést s
végső eredményül kimondották, hogy értelme
szerint (dem Sinne nach) sokszorosan is kifeje
zésre jut e/ a tétel a rend erkölcstani irataiban,
nem ugyan szószeri nt, de mégis át látszólag
(nicht wörtlich, aber doch transparent. Z. K.
üesch. XIX. 307). Mirbt Károly marburgi ta
nár is jeles forrásgyűjteményében Busenhaum
fentebbi tételét idézi (Medulla theol. moralis),
melyre már M aurer és Hoensbroech is hivatkr zott. Boehmer lipcsei tanár is »Die Jesuiten«
c. müvében igen keményen Ítéli el a jezsuita
morált. Végül még Ziegíer Theobald, a jeles
strassburgi pedagógus mondja neveléstörténe
tében (118. I.), hogy a jezsuiták tankönyveiben
a tétel ebben a latin és passzív formában elég
gyakran m egtalálható: »Media honestantur a
fine (eder deutsch: der Zweck heiligt die Mit
tel«) Ziegler mondja ki azt a kemény ítéletet is,
hqgy nevelésükben mindenütt kitűnik a je
zsuita morál, amint azt Pascal leplezte le elő
ször aktaszeríileg a világ előtt és megmérgezi
az egész rendszert. Figyelmet érdemel az is,
amint ez az egyetemi tanár saját tapasztalata
alapján a jezsuita iskolák növendékeit az ön
állóság. munkakedv és egyéni szabad tevékeny
ség dolgában jellemzi (118. és 121. 1.)
Ezek külföldi források voltak, de minket
különösen érdekelhet, hogy mint vélekedett er
ről a tételről a jezsuiták egykori növendéke, II.
Rákóczi Ferenc fejedelem, aki jól ismerte őket
és sokszor emlékezik róluk. A szécsényi ország
gyűlés 1705-ben száműzte a német jezsuitákat,
a magyarokat pedig az osztrák jezsuiátktól való
elszakadásra kötelezte. A rend követei és hat
felvidéki vármegye e végzésnek felfüggesztését
kérték a fejedelemtől. De Rákóczi nem volt
erre hajlandó és hosszú leiratban (Responsum)
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igen erős szavakkal ítéli el a jezsuitáknak nem
csak nevelési rendszerét, hanem erkölcstanát is.
Ez utóbbira nézve mondja a Responsum:
»Nem lehet tehát csodálkozni afelett, hogy anynyi vita tárgyát képezték az ő tanaik a próbán
bilitás eseteiről, a mentalis reservatiióról, a két
értelmű és hamis eskü módozatairól, a zsarnok
gyilkolás szabadságáról, a célokról, melyek min
den eszközt szentesitnek s száz meg száz egyéb
kiirtásra méltó tételeikről, melyek ha érvényre
jutnának, a vétkezés lehetősége szabadsággá, az
eskü hazugsággá, az egyesséigek egyenetlensé
gekké, a törvények szórsz álhasogat ásókká vál
toznának, a hitélet romlásnak indulna«.
íme, ebben is benne van: »A célok, melyek
minden eszközt szentesítenek«.
Ebben olvasható' ez a súlyos vád is: »Pá
ter Kiss (Imre) jezsuita boldog emlékű nagy
anyánk (Báthory Zsófia) halála után övéihez
egy gazdagon megtöltött szekrényt küldött e
felirattal: »Páter Kiss egyházi beszédei«. A be
szédeket azonban csodálatos módon aranylán
cokká, drágakövekké s gyöngyökké átváltozva
találta mostoha atyánk (Thököly), ki a küldötte
ket útközben meglepve s a szekrényt felnyit
tatva napvilágra hozta a lelkiismeretes gyón
tató atya csalását és megmenté a kincseket«.
(Zsilinszky M. Vallásügyi tárgy. IV. 212. 215.)
Rákóczinak ezt az igen súlyos tartalmú Responsumát Katona István, a jezsuita történetiró
nem akarta hitelesnek elfogadni. De két egy
korú tö rtén éti ró, Cserei Mihály és Bőd Péter
is közli. És Márki, Sándor is, ki Rákóczi életraj
zában (II. 403.) egy-két érvet próbál a hiteles
ség ellen felsorolni, kénytelen Cserei és Bőd
bizonyságát »figyelmet érdemlőnek« mondani.
Horváth Mihály, a r. kath. püspök és történet
iró a Responsumot hiteles és felette érdekes
okmánynak mondja, »melyet Rákóczi a saját ne
vében íratott« és többször idéz belőle. (M. Tört.
IV. 265., 267., 271., 375.) Bőd Péter a Respon
sum ot egész szöveg ében közli. (Hist. Eel. II.
324—40.) Cserei csak kivonatosan, de mint erős
kálvinista hozzáteszi,: »Az Isten csodálatos ve
zérléséből pápista emberrel mondatá ki az igaz
ságot és a jezsuitáknak minden istentelen practikájokat napfényre vele kiadatá«. (Cserei Hist.
379.) Rákóczi el is távolította az országból a
jezsuitákat és Jablooszky Dániel berlini szuper
intendens és porosz követ (Comenius unokája)
előtt 1708-ban úgy nyilatkozott, hogy ezt a (ku
ruc) háborút a jezsuita tételek és elvek korlát
lan garázdálkodása idézte föl. (Századok. 1870.
84. Márkis S. II. 405.) A fentebbi Responsum
1784-ben külön is megjelenti Magyar nyelven
a Kéler-féle gyűjtemény alapján Zsilinszky M.
közli. (I. m. IV. 205—25.)
A jezsuiták nem is voltak jóakarói Rákóczi
nak. Nem tudták neki megbocsátani, hogy fegy
vert fogott a Habsburgház ellen. Már Longueval
is a bécsi jezsuiták közvetítés ével árulta el Rá
kóczit. És vallásos nézetei miatt js megvádolták
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a fejedelmet. Rodostóban sokszor panaszkodott
Rákóczi a francia jezsuitákra, hogy igazságtala
nul bánnak vele és a janzenizmus hírébe kever
ték. Cachold galatai jezsuita és társai1 határo
zottan j an zenistának mondták, pedig: elfogadta
az Unigenitus-koinstituciót. (Szekfü Gy.: A
száműzött Rákóczi. 230—34.) De tárgyunkra
nézve itt csak az a fontos,, hogy Rákóczinak
1706-ban kelt Responsuma már nekik tulajdo
nítva szól »a célokról, melyek minden eszközt
szentesítenek«. És ennek hitelességét Cserei, és
Bőd egykorú törtémetirák bizonyságaival szem
ben nem lehet kétségbe vonni. Rákóczi és kör
nyezete ezt már 1706-ban jezsuita tételnek tar
totta, miként korábban Pascal is.
Végiül még a buzgó katholikus Széchenyi
István g|róf jellemző szavait idézem (és fjedig
az eredetiben), melyeket a fiához intézett intel
mében
olvashatunk:
»Ein verschlossener
Mensch sehr leicht jene Qualität in seinem In
nern entwickelt, welche die Jesuiten mit so viel
Geschick practisiirten, und die mit Reservatio
mentalis bezeichnet wurde. Die Jesuiten haben
nie Unwahrheit gesagt, sie haben nie gelogen,
dazu waren sie viel zu gescheid, viel zu durch
getrieben und agbedreht, — sie begnügten sich
um ihr Ziel, ihre Zwecke zu erreichen damit:
die Menschen in einer irrigen Meinung zu be
lassen«. (Döblingi hagyaték I. 521.)
Ami most már Kühár és társa számonkéré
sét illeti, én nem állitattam, hogy ez a tétel
a szállóigévé lett formában (finis sanctificat
media) fordul elő a jezsuiták műveiben. De vi
szont az is bizonyos, hogy a vele egy jelentésű
tételek (cum finis est licitus, etiam media sunt
licita; cui, licitus est finis, etiam licent media;
media honastantur a fine) megvannak náluk.
Nem értem ezt az igen nagy érzékenységet a
jezsuiták múltjával szemben, midőn Pascal, a
kiváló római katholikus tudós és hivő vallásos
lélek oly elemi erővel támadta erkölcstanukat,
midőn saját tanítványukat II. Rákóczi Ferenc
és volt tudós rendtársuk, Hoensbroech, oly sú
lyos ítéletet mond róluk, midőn annyi római
katholikus állam (még az egyházi állam is) több
ször száműzte őket, midőn a fejedelmek gyóntatóit (Lamormain, Miller, Lachaise atyákat)
annyiszor teszi felelőssé a történelem uraik dol
gáért s midőn maga XIV. Kelemen pápa is a
rendet feloszlató bréivében 1773-ban oly súlyos
vádakat (a keresztyén békesség megzavarásul, a
jó erkölccsel ellentétes tanok stb.) sorol fel el
lenük. Bethmann-Hollweg német kancellár még
1912. is nyílt ülésen igen kemény Ítéletet mon
dott a jezsuiták rendi működéséről.
Támadóim uj adatokat kértek, tehát szolgál
tam velők. Ezekhez képest az én rövid idéze
tem, melyet csak jellemzésül használtam, igazán
ártatlan dolog. Kár volt ezt a kérdést megboly- ’
gatni éppen napjainkban, midőn nemcsak á sok
ádáz külső ellenség ólálkodik és les reánk, ha
nem itthon a vallás türelmetlenség is hábor
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gatja a belső békességet: templomban és egy
letekben izgató beszedekkel, az utcán tüntető
felvonulásokkal, a családokban reverzálisokkal
és az iskolákban — tankönyvekkel. Az utóbbira
legújabb jellemző példa a Kölcsey-breviárium,
melynek szerkesztője »katholikus restaurációt
visz véghez a református Kölcseyn«. (Alapos
és szellemes bírálatát lásd Evang. Lapja 42.)
Kühár Flóris bencés u r nekem gúnyosan
pályadijat is Ígért. Én nem szívesen, csak kényszerűségből válaszoltam a kérdésükre. És amit
nyertek vele, övék legyen a pályabér.
A többi aprólékos piszkálódásukra máskor
fcgok felelni, ha majd több időm lesz. Egyelőre
két nagyobb munkám befejező köteteit kell
megírnom.
P ay r Sándor.

Jegyzet
Evangélikus egyházunk az istentisztelet köz
pontjának az Igét és annak hirdetését tette meg.
Elannyira, hogy- akadt kezembe egy kézirat,
amely szerint istentiszteletünk éneklésből és
igehirdetésből áll; tehát elmaradt, kifelejtódött
az ima, a szentségek, az aLamizsnaosztogatás.
h a már ennyire vagyunk, hangsúlyoznunk kell,
hogy az evangélikus istentiszteletnek lényeges
tulajdonsága az is, hogy legyen aki a prédiká
ciónkat meghallgatja, t s aki látta a sátoros ün
nepeken a zsúfolásig telt templomokat, s látja
ugyanazokban a templomokban a »közönséges«
vasárnapokon az üres padsorokat, az könnyen
eljuthat arra a megállapításra, hogy a lelkészi
állásokat féltucatszám lehetne összevonni. Mert
az üres padoknak prédikáló papban is feltámad
hat az a gondolat: hát életfeladat az nekem,
hegy néhány álmos, vagy alvó embernek prédi
káljak hetenként félórát? És ha felébred a pap
ban ez a gondolat, nem szabad minden további
nélkül elhessegetni, mint ördögi incselkcdést.
Nem szabad m egnyugvást találni abban a gon
dolatban sem, hogy az a néhány lélek is drága
az Ur előtt. Hanem igenis valljuk be őszintén,
hogy élethivatásnak ez bizony elég gyatra do
log. S ha ennyire eljutottunk, ahová egyenes
logikával és gondolkodással el kell jutnunk,
hogy t. i. heti félórái munkával a kenyerünket;
és fizetésünket nem kerestük meg, akkor két
ut áll előttünk: vagy búcsút mondunk annak a
pályának, amelyen energiáink elsenyvednek és
lelkünk kárt vall, vagy pedig iparkodunk spe
ciális munkaterünkön munkát találni, amely
erőinket igénybe veszi. Adott esetben iparko
dunk a templomba hallgatóságot vonzani. Ami
kor egy-egy prezbiter atyánkfia, mint például
Kováts Dezső prezbiter megnyomja a tollat és
megmondja a maga véleményét nyíltan a papok
ról, örüljünk neki, mert sok tekintetben igaza
van. Arra figyelmeztet bennünket, hogy a gyü
lekezet azért fizeti a papot, hogy legyen neki
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papja, nem azért, hogy legyen mintagazdáj-i,
vagy politikai vezére, vagy intelligens falusi
eleme. A hivő hétköznap lehet iparos, földmivés, kereskedő, orvos, tanár, vagy bármi más
tisztességes foglalkozású ember, de a papnak
azért adnak kenveret és megélhetést, hogy le
gyen mindig pap. S hogy erről nem egy eset
ben megfeledkezünk, az tény, amit bizonyít egy
házunk állapota is. Az egyház »laikus« tagjai
is hidasok a dologban, de bennünket is sok mu
lasztás terhel. Visszatérve a tem plom látogatásra:
sokan Keresztelő János m ethódusát követik:
várják, hogy' a sokaság menjen ki hozzá luk a
pusztába, ami alatt itt a templom értendő. Azon
ban, mivel sok minden hiányzik belőlük ahhoz,
hqgy Kér. Jánosok legyenek, a sokaság nem
megy hozzájuk. Nem marad más hátra: nekünk
kell az emberekhez menni. »E világnak frai esze
sebbek a világosság fiainál a maguk nem é
ben«. Tanuljunk hát tőlük. A nagy kereskedelmi
cégek nem elégesznek meg azzal, hogy raktá
ron tartanak mrnden jót s azután a segédek
nek. elárusítóknak hadával várják a betévedő
vevőt. Evvel bizony nem érik be. Igénvbeveszik
a sajtót, hirdetnek. S itt m egragadhatnám az
alkalmat arra, hogy főembereink és közembe
reink soraiba odavágiak egynéhány szomorú
igazságot az evangélikus sajtóról, de tu d ó n ,
hogy mielőtt ez a munka eredm énnyel járna,
m ég sok más teendőm van, igy hát nem te
szem, m ár csak azért sem. m ert akiknek adreszszáiva volna, azok nem olvasnak egyházi lapot.
Azok a nagy kereskedő cégek tartanak utazó
kat, akik mindenhová elmennek és üzleteket
kötnek. Utazó ügynökeik semmi fáradságot nem
kiméinek, hogv üzleteket köthessenek. Utón
vannak egész héten, néh^ tovább is. Nem bán
ják. hogv minden éjjel más ágyhan kel! hálnk>k, még pedig néha igen kényelmetlen ágy
ban. Felülnek a vonatra a naonak és éjszaká
nak bármelyik órájában. Esőben, sárban, hő
ségben és hidegben utón vannak. Itt nálunk iár
a városból egy varrógép kereskedő évek óta
házról-házra, egy fotográfus is jár évek óta
házról-házra; magától értetődőnek találták, hogy
csak igy lehet üzletet csinálni. Utána kell járni
és ügyesnek kell lenn». A legeknek Krisztus szá
mára való megnyerése a legnagyobb szabású
üzlet. »Hasonló a niennyéknek országa a ke
reskedő emberhez«. Ezt a hasonlatot maga Jézus
hasznába. Sokféle nvavalyánknak nem az-e az
oka. hogv mi kényelemszeretetből, vagv téves
önérzetből. Urunk igen világos és határozott
parancsa ellenére korlátoltabbak akarunk lenn»,
mint e világnak fiai? H ány utazó ünmökö+ al
kalmaz egyházunk? Hányán járnak házról-bá'ra
tanyárót-tanyára. egyik szórványból a máctkba?
Ahol »csak« ötven-hatvan evangélikus lélek van
egv faluban, az a falu nálunk már »nem sr/erepel«. C9oda-e, ha a szekták terjednek? Ha temolomaink üresek? Ha terjed a közöny? bEredi
ham ar a váro9 utcáira és szorosaira; eredj el
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az utakra, és a sövényekhez; keressetek és ta
láltok; elmenvón e széles világra; menjetek Izráel házának eltévelyedett juharhoz; ime én elküldlek titeket; elkülde kettőt az ő tanítványai
közül«. Eredj hamar!

HÍ REK.
Egyházm egyei közgyűlés.
Tudvalévő,
hogy a nagy pesti egyházmegye felosztásából
alakult a pesti felső közép és pesti alsó egyház
megye, ez utóbbi julius hó 29-én tartatta évi
közgyűlését Hartán, Kruttschnitt Antal főesperes és a dr. Raffay S. püspökkel külföldre
utazott báró Kaas Albert felügyelőt helyette
sitő Rosenauer Lajos egy hm. másodfelügyelő
elnöklete alatt. A régi egyházmegye rendszerint
Budapesten tartotta gyűléseit, most a felosz
tás után a kebelbeli egyházakban felváltva tar
tatnak az u. n. vándorgyűlések. Julius hó 28-án
délelőtt 9 órakor a kunszentmiklósi átszálló álr
lomáson találkozott két vasúti kocsit betöltő
lutheránus csapat (lelkészeink, tanítóink, vilá
gijaink és buzgó evangélikus hölgyeink) feltű
nést keltett; a hittestvérek pedig!, kik közül ed
dig sokan nem ismerték egymást, meleg test
véri szeretetben mutatkoztak be egymásnak,
boldog örömtől sugárzó arccal, m eleg evang.
lélekkel. (Bírósági tanácselnökök, főszolgabiráfc,
községi főjegyzők, takarékpénztári vezérigazga
tók, földbirtokosok, iparosok és gazdálkodók.)
28-án déli 12 órakor Hartára érkezve hosszú
kocsisorban vitték a vendégeket szállásaikra,
hol a háziak mély tisztelettel és terített asztal
lal vártak. Délután fél három órától tartattak
a különböző bizottsági ülések, ezeknek befejez
tével 7 órakor a templomban vallásos est k e 
retében a gyámintézeti istentisztelet. Építő szószéki beszédet mondott Krón Ferenc egy hm.
gyámint. elnök. Chugyik Pál aszódi lelkész zsol
tárokat énekelt, Magócs Károly irsai lelkész
hatalmas beszédben »Optimizmus és pesszimiz
mus«-ról szólott. Vallásos költeményt szavalt
W olf Lajos s. lelkész és Polszter József theo
logus.
29-én reggel 1 /2 8 órakor gyónás és úrva
csora. Megható volt, mikor a lelkészek, tanítók,
világiak, az érkezett hölgyek, a hartai hívek
mindkét nemből 'járultak az Ur szent asztalához.
Ezt követte az egyhm. tanító egyesület alakuló
gyűlése. Fél 11 órakor harangszó hívta egybe
a testvéreket az egyhmegyei gyűlésre, melyet
Rosenauer Lajos másodfelügyelő nyitott meg
hivő lélekből fakadó beszéddel, végezvén e val
lomással: én hiszek a Jézus Krisztusban. Kö
vetkezett Kruttschnitt Antal főesperes tömör,
tartalmas gondolatokkal bevezetett évi jelentése.
Megemlékezik néhai Gyurátz Ferenc é s néhai
Scholtz Gusztáv püspökökről és néhai Török Jó
zsef a volt pesti egyházmegye főespereséről.
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Jóleső, örömet kiváltó meglepetéssel hallgatta
a közgyűlés a főesperes ama jelentését, hogy a
soltvadkerti egyház dr. Masznyik Endrét dísztagjául megválasztotta és képviselőül a mai
közgyűlésre kiküldötte; mint az egyházmegye
uj tagját mély tisztelettel és meleg ragaszkodó
hűséges szeretettel üdvözli a megjelent tudós
testvért, aki viszont mélyen megihatva, gyönyö
rűséges beszédben köszönte m eg a nem remélt
kitüntetést. A közgyűlésen, mely délután 3 óra
kor zárult a templomot betöltő közönség meleg
érdeklődéssel vett részt véges-végig. H ogy h í
veink leikül etére, az egyházgyülekezeti beletet
élesztésére mily jótékony hatással vannak az
ily vándorgyűlések, arról bizonyságot tesz, az
ebben a szorgos munkaidőben, úgy a vallásos
estén, és a vasárnapi urszentvacsorán és köz
gyűlésein megjelent híveknek nagy száma. A
két iskoiateremben este és délben rendezett
szeretetvendégségen az egyházhivek is igen
szép számban vettek részt, örülvén a körükbe
érkezett testvéreknek. A közóhajnak engedve,
Chugyik Pál énekeivel gyönyörködtette a ven
dégeket, ezek viszont az énekest honorálni kí
vánván 800.000 koronát tányéroztak össze rész
ben egy szegény egyház, részben a gyám inté
zet javára. Hálás köszönettel kell megemlékezni
azon kedves nőkről, kik a sziveslátás asztalánál
Mártha szerepét töltötték be, különösen ki kell
emelni a községi főjegyző nét és a gyógysze
res zn ét, mindkettő róm. kath. létére fáradsá
got nem ismerő szorgossággal intéztek minde
neket, hogy valamiben hiány ne legyen. Minden
szép rendben történvén, beigazolást nyert főesperes évi jelentésének bevezető szava: »őszin
tén szólva egy sajátos, szivet lelket mozgató ér
zés vesz rajtunk erőt ezen ünnepélyes órában,
midőn újonnan alakult egyházmegyénk első
rendes évi közgyűlésére gyülekeztünk egybe.
Egybegyültünk sokan olyanok, kik eddigi nem
ismerték egymást, testvéri kézszoritást váltot
tunk, kik e klézszoritáís melegét eddig nem érez
tük, egyházépitő munkába állottunk együttes
akarattal, kiík oly szétváltan éltünk, a hitrokoni
összetartozás testvéri köteléke fűz szorosan
egybe, kik eddig a testvérről nem tudtunk«. így
is volt, és igy volt ez jól. A jövő évii közgyű
lés szives meghívásra Kecskeméten lesz meg
tartva.

Nyugalomba vonult lelkész. Kovács Mi
hály, a nagymórichida-árpási gyülekezet lelké
sze, aki 1871-ben avattatott fel, ötvennégy évi
működés után nyugalomba vonult; az ötvennégy
esztendőből negyvenkilencet jelenlegi gyüleke
zetében töltött el. A hetvenkilenc éves pásztor
nak Istentől megáldott pihenést kívánunk élte
alkonyán!
Alapítvány. A győri egyházmegye tanitóegyesületének tagjai hősi halált halt tagtársaik
enilékére 7.800.000 koronás alapítványt létesí
tettek.
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T heologiai konferencia. A tolna-baranyasomogyi evang. .egyházmegyei lelkészegylet a
múlt évben elhatározta, hogy ez év folyamán
az 1918-ban Felsölövön rendezetthez hasonló
theologiai konferenciát tart. E tervét bejelen
tette a MELE tavalyi közgyűlésének is azzal,
hogy ez a theol. konferencia országos jellegű
kiván lenni, azaz, hogy azon az egész ország
területéről meghívja és szívesen látja a konfe
rencia iránt érdeklődőket. A konferencia vég
legesen megállapított tervezet szerint P écsett
lesz m egtartva f. é. szeptember 21—24. napjain.
Az előadások az előadókkal történt megállapo
dás szerint »az Egyház« centrális fogalma kö
rül fognak csoportosulni. Az előadok sorál>a
sikerült megnyerni a külföldi egyhá/ias theo
logia egyik legtekintélyesebb vezéralakját dr.
S t a n g e Károly göttingeni theol. tanárt, aki
a következő címen tart előadást: »Die Eigenart
des christlichen Gottesglaubens im Sinne der
lutherischen Kirche« (4 óra) A többi előadók
ill. előadások a következők: K a p i Béla püspök:
Egyház és társadalom. (3 óra) Dr. K o v á c s
Sándor: Legfontosabb zsinati feladataink (2 óra)
P a y r Sándor: M agyar protestáns hymnologia
(2 óra). Egyházi énekügyünk aktuális kérdései.
(1 óra). P r ö h l e Károly dr.: Egyház és keresztyénség. (3 óra) S t r á n e r Vilmos: Egyház és
kultusz. (3 óra). Dr. P é k á r Mihály pécsi egye
temi orvostanár: A biológiai kutatás irányai,
módszerei. Remény van arra, hogy amennyiben
a konferencia idejére külföldi útjáról haza ér
kezik előadást fog tartani br. K a a s Albert Orsz.
Luther-Szövetségi elnök is. Az előadások reggeli
templomi könyörgés után 8—12 óráig tartatnak.
A hallgatóság kívánságára d. u. diskussiók lesz
nek. Minden este 7—8-ig a templomban isten
tiszteletek. A résztvevők elszállásolásáról és élel
mezéséről az egyet, internátusbán ill. mensán
lesz gondoskodva napi 55.000 koronáért, ezért
jár lakáson kívül választás szerinti reggeli, 3
tál étel ebédre, 2 tál étel vacsorára. A konfe
rencián való résztvevési dij 170.000 korona. Ked
vezményes vasúti utazáshoz igazolványokat ké
rünk. Á résztvenni óhajtók jelentkezése már
most kívánatos, szeptember 10-ig pedig kérjük
a résztvevési díjnak, 170.000 koronának bekül
dését jelzésével annak, mely vasúti állomástól
kívánja az igazolvány kiállittatását. A résztve
vési összeg beküldése ellenében megkapja az
illető a részletes program m ot és a kedvezmé
nyes utazásra szolgáló igazolványt. Baldauf
Gusztáv lelkészegyl. elnök Pécs.
M esterházy L ászló: A pápai egyház év
könyve. 1924. Az 1977 lelket számláló gyüleke
zetben 77 gyermek született, 86 konfirmaltatott,
40 pár lépett házasságra (23 vegyes), Úrvacsorá
val élt 1862 hivő. A négytanitós elemi iskola
hat osztályába járt 152 tanuló, az osztályok
vegyesek. Másfelekezetü iskolába járt 273 ta
nuló (a ref. főgimnáziumba 139). Az ifjúsági
s népkönyvtár 2436 kötetet számlál, van tanszer
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múzeum is. A gyülekezet összes bevétele volt
122,653.408 K, kiadása 121,622.056 K. Cselekvő
vagyona hat milliárd. A Nöegylet a szegény
gyermekek feliuházására 4,190.000 K-t adott; a
Prot. Menzára 885.000 K folyt be. A gyülekezeti
Gyámintézet bevétele 2,002.270 K volt. A Nócgylet bevétele 7,522.950 K, a leányegyleté volt
9,040.900 K. az Ének- és Zenepártoló Egylete
8,493.000 K. A gyülekezetnek három fihája és
tizenhat szórványa illetve fiókegyháza van. A
Nöegylet most töltötte be fennállásának ötve
nedik évét, a jubiláris közgyűlésen Kakas Irén
tanítónő, az egyesület jegyzője olvasta fel az
egyletnek általa megirt tanulságos és lélekemelő
történetét, amelyet az Évkönyv függelékében ol
vashatunk. A gyülekezet lelkésze az Évkönyv
kiadásával érdem es munkát végzett. Egy buzgó
gyülekezet életébe nyertünk bepillantást és ez
által irányításokat és ösztönzéseket.
D r. Szelényi Ö d ö n : Az O rsz. Ev. T a 
n áreg y esü let X -ik Évkönyve. Az Évkönyv az
1922- 23. évi és az 1923—24. évi titkári jelen
tésen kívül Kozma Gabriellának - LeinvneVelés
protestáns szellemben« c. felolvasását, Vidovszky
Kálmánnak »Miért kell felkarolni iskoláinknak
a cserkészetet?« c. felolvasását és az Egyesület
négy közgyűlési jegyzőkönyvének kivonatát fog
lalja magában. A titkári jelentés megemlékezik
arról, hegy* az Ev. Orsz. Tanító Egyesület meg
alakulásával a tanítói szakosztály, az. állami ev.
hittudományi fakultás felállítása által (»nem egé
szen úgy valósult meg, ahogy sokan képzelték«)
a főiskolai szakosztály megszűntek. A tagok
összes létszáma 198. Az uj középiskolai tö r
vény nem hozta magával egyetlen falgimnáziu
munk lefokozását vagy beszüntetését sem. Fi
gyelemre méltók a titkári jelentésnek egy hírlapi
cikk ötletéhez fűzött szavai: »Jó voína e kér
dést (az evang. középiskolák jelentősége a nem
zeti kultúra szempontjából), mely iskoláink régi
jellegének elszíntelenedését látszik bizonyítani,
külön és gondos vizsgálódás tárgyává tenni,
amely abban a kérdésben csúcsosodnék ki,
van-e még egyáltalán a jelenlegi M agyarország
ban az ev. középiskolának sajátos hivatása?«
M ár magában véve az a tény, hogy a kérdés
ilyen formában felmerülhet, szomorúan jellemző
és lehangoló. De hogy dr. Szelényi é rt a kér
dést felvetette, azért köszönet illeti; ezzel be
világított középiskoláink egész problematikus
karakterének mélyébe, s reméljük, hogy a kér
dés nyomán megindul a vizsgálódás és jön kö
zépiskoláinknak nemcsak állami, de egyházi re
formja is, amelynek fel kellene ölelni egyúttal
a tanárképzést. Az uj középiskolai tantervről
elismeri, hogy sok célszerű újítást hozott, csak
a nyelvtanítás szervezése terén m aradt minden
a régiben; aki ismeri a középiskolai nyelvtaní
tás mizériáját, az tudja, hogy a régiben mara
dás mit jelent, s hogy ez a megjegyzés elég
szigorú bírálat. A zsinattal kapcsolatban van a
jelentésnek egy homályos passzusa, amelyet a
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beavatottak talán megértenek (én nem értem):
»Újból is felhívjuk a zsinat t. tanártagjait, hogy
ne engedjék a protestáns szabadság szellemével
össze nem férő paragrafusok törvényerőre emel
kedését, amiket az »önvédelem« vagy »fegyelem«
ürügye alatt sem lehet becsempészni, mert vég
telen kárt okoz a protestantizmusnak«. Éppen
mert nem tudom, hová céloz ez a mondat, azért
nem merem összefüggésbe hozni a titkári je
lentésnek fentebb idézett lehangoló kérdésével.

szolgálat. A konferencia f. hó 19-éin nyílik meg.
A megnyitás napján a stokholmi székesegyház
ban a winchesteri püspök prédikál, közvetlenül
utána a svéd király megnyitja a konferenciát a
királyi palotában. Az első előadást Ugyanaz map
dr. Giarvie tartja: »Az egyház feladatai tekintet
tel Istennek céljára a világgal« c. A konferencia
tárgyalja az Egyház viszonyát a gazdasági és
ipari problémához, a társadalmi és erkölcsi
problémákhoz, tárgyalja a nemzetközi viszony
Az Egyetem es E vang.-L utheránus K on latok kérdését, a keresztyén nevelést és a ko
ferencia XVIII. nagygyűlése, Oslo (C h ris operativ és federativ munka módszereit. A kon
tiania), szept. 2—5. A konferencia program in ferenciának 650 delegátusa négy szekcióban
jának nevezetesebb pontjai a következők: Szept. képviseli Angliát, Amerikát, Európát és a Ke
2.: Megnyitó istentisztelet, prédikál D. Ihrnels- leti orthodox egyházakat. Az Evangélikusok
Drezda; megnyitó ünnepély, előadást tart: D. Lapja részletesen fogja ismertetni a nagyjelen
Moe-Oslo: A niceai hitvallás és a lutheraniz- tőségű konferencia lefolyását. Előre is felhív
mus. Szept. 3.: Istentisztelet, prédikál Stöylen- juk olvasóink figyelmét erre a nagyszabású ke
Kristiansand; d. e. I. közgyűlés, előadást tart: resztyén tanácskozásra, amelyről magyar napi
D. Ihlen-Oslo: A lutheránus egyház maradandó lapjaink — természetrajzukból következtetve —
sajátossága, és D. báró Pechmann-München: keveset, vagy semmit sem, fognak hozni, s egyút
Isten országai; d. u. II. közgyűlés, előadást tart tal kérjük evangélikus egyházunk tagjait, hogy
D. Stange-Glöttingen: Nincsen senkiben másban ne vonják meg érdeklődésüket attól a mozga
üdvösség, és Södergren-Upsala: Schartau Hen lomtól, amelynek hatása Isten segíts égével a
rik. Szept. 4.: Prédikál D. Danell-Skara: d. e. keresztyén ség nagyobbik felében érezhető lesz.
Schäfer D ániel, a kiváló német evangé
III. közgyűlés, előadást tart D. Bachmann-Erlangem: Az ige kószáiként megáll, és Lie. Stange- lista ezeket írja Hamborn-Marxlobból, egy bá
Lipcse: A lutheránus egyház és az ifjúság; d. nyavárosból, amely a kommunizmusnak valósá
u. előadást tart Giröinland-Osloi: Hauge H. és go s melegágya: »A nagy templom estéről-estére
a norvég egyház. Szept. 5.: Speciális konferen megítélt zsúfolásig hallgatókkal. Vannák köztük
ciák a külmisiszió, beilmisszió, kivándorló-misz- kommunista vezetők és elvtársak, olyanok, akik
szió, szórványgondozás és a nemzetközi vonat esztendők óta nem hallották az evangéüomot. A
kozások köréből d. e. 9—d. u. 2-,ig; záró' isten- templomban ezerkétszázan éneklik: »Mir nach!
tisztelet, prédikál D. Gummerus-Borga. Az Egy. spricht Christus unser Held«. Az az impresszió
Ev.-Luth. Koniferancia nagygyűlését közvetle támad bennünk, hogy az evangóliom, a BibEa
nül megelőzőleg aug. 31—szept. 2-ig ugyancsak üdvözítő igazsága ma nagy keletnek örvend.
Oslóban tartja közős gyűlését a német Egyete Nyitott ajtók, Isten-adta alkalmak, kiábrándult,
mes Ev.-Luth. Iskolaegiyesület, a Svéd és a Nor üdvösségeit kereső emberek!«
vég Iskolaegyesület; a gyűlésen két-két norvég,
svéd és német előadói azt a kérdést tárgyalja:
K ia d ó h iv a ta li ü z e n e te k .
»Milyen veszedelmek fenyegetik korunkban a
R. S. Budapest. ígéretünkhöz híven ponto
vallástanitást?«
sán megjelenünk a nyári hónapok alatt is. Ked
A kér. ifjúsági egyesületek Kisújszállásra ves dolqg lenne, ha olvasóink az előfizetések
f. hó 20—23-ra hirdetett nyári konferenciája az beküldésénél szintén ilyen pontosságot tanusiegyesület vezetőségét ért gyászeset és több- tanának. — V. L. M iskolc. Az összes előfizeté
seket köszönettel nyugtázzuk. Pótlólag megtéri*
rendbeli betegség miatt elmarad.
téseket nem kívánunk. Üdv. — K. J. Sopron.
A stokholm i konferencián az amerikaiak
Az Evangélikusok Lapja nyomdája közeleg a
a gazdagsági veszedelmeiről tartanák előadást.
megvalósulás felé. — A. O. Budapest. Folyó
Amerikában ebben az irányban szert tehettek
egynémely tapasztalatra. Ú gy vélekednek, hogy évi július 1-ig van fizetve.
a spekuláción alapuló vállalatok a kockázattal
arányban álló jövedelmet várnak tekintet nélkül
arra, hogy a kockázat mennyiben van bizto
sítva a társadalom részéről. Az amerikaiak v é 
leménye az, hogy keresztyén szempontból nem
jogosult az a roppant nyereség, amelyet a sze
rencsés befektetők bezsebelnek; nem jogosult
különösen akkor, ha a nyereség; a társadalom
által termelt értékeken alapul, s amikor nem
található a nyereség arányában álló társadalmi
Nyomatott a Gyűri Hírlap nyomdai műintézet £yor*«a

F elelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

Hirdetmény.
A terényi (Nógrád m.) ev. egyház, uj or
gona beszerzés miatt, meglevő 4 változatú, jó
karban levő, imaházba vagjy kisebb templomba
alkalmas orgonáját jutányos áron eladja. Az ér
deklődők felvilágositásért, az ev. lelkészi hi
vatalhoz forduljanak.
Lo Gyűr, Barost-ut 36. »rám. — Telefon 239. — 4646.
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Szerkesztősig : L É B É N Y (Moson m.)
Kiadóhivatal: GYŐR, ev. konvent-ipület.
K iad ja:! LUTHER-SZ0 VÉTSÉG.
Megjelenik hetenkint egyszer, vasárnap.

«lapította: DR. RIFFIY SÁNDOR püspök. Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer I.
Egyes szám ára 2 ezer K.
S x tr k « ú té » é r i felelő»
NÉME T H KÁROLY esperes.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

Okos istentisztelet.
Mintha gyarapodna azoknak a száma, akik
az idők jeleiből az európai civilizáció szétmállására következtetnek. A következtet esnek helyes
ségét elvileg sem a keresztyén vallás, sem a
világtörténelem nem zárja ki. Mostanában hozta
egyik napilap illusztrált melléklete az Akropolisz
romjait. Tudjuk, hogy Athén régiségei azok a
romok, amelyek egy kulturális vízözön után
hirdetik, hogy volt egy Atlantisz, amelyben a
művészetek és tudományok ragyogtak, illatoztak,
de amely visszahozhatatlanul eltűnt. Fűit. Ázsia
nagy kultúrák bölcsője és temetője. Egyiptom,
valamikor a Icultura paradicsomkertje, ma sirrablók lelőhelye. A kultúrák szinte szerves lé
nyeknek tűnhetnek fel a tudós búvár előtt: van
gyermekkoruk, ifjúságuk, férfikoruk, öregségük
és eljön a haláluk órája is. A keresztyénség
területén maga Jézus beszél a pogányok idejé
nek beteléséről, a világ végéről. Épugy az apos
tolok is. »E világ elmúlik«. A keresztyén egy
házban ez a gondolat és tudat nem szűnt meg
élni és halni. »Múlandó világnak múló dicső
sége«, egyike a legmegrázóbb énekeinknek.
Tehát nemcsak, hogy nem lehetetlen az
európai civilizációnak pusztulása, hanem a tör
ténettudom ány világosságánál nézve nagyon
valószínű, a keresztyén vallás tanitása szerint
pedig bizonyosra várható. Különös világban
élünk. Vallásban, erkölcsben, tudományban, mű
vészetben sok minden jellemvonás fedezhető
fel, ami a rothadás csiráinak működésére emlé
keztet. Amikor ezeken a tereken a modernek a
múltba néznek és a múltból merítenek, nem azt
keresik ki, ami benne klasszikus, a formának és
tartalomnak harmóniájában mintaszerű volt:
abban vájkálnak, amit primitívnek neveznek ők,
s annak a becsületesen primitiv vallásnak, tu
dománynak, művészetnek, amely verejtékezve,
lihegve küzdött az anyaggal, őszinteségét és
komolyságát prostituálják a maguk tehetetlen
malackodásával.

A művészetben ez a haldoklás mutatkozik;
hullabüz üti meg az orrunkat, ha látjuk azokat
a szobrokat és festményeket, amelyek a bar
langlakok ember művészetét utánozzák. Csak
hogy ami a barlanglakónál zsenialitás volt és
becsületes müvészmunka, az itt kontárság, per
verzitás és impotencia. Az erkölcsi élet terén
számtalan esetével találkozunk a poliandriának
és a poligámiának. Ez valamikor lehetett a pusz
tító ragályok, rettenetes mészárlások következ
tében ösztönszerüleg működő fajfenntartás, ma
az egykével és mesterséges meddőséggel fertő
zött fajtalanság. A tudom ány világában, ha pél
dául a gyógyítás m esterségét vesszük, a moder
nek előszedik a ráolvasásokat, a pszichopatikus
gyógymódokat, az obszkurantizmusnak és vajákosságnak szereit, és a csodák által való gyó
gyítás közkedveltségnek örvend úgy az analfa
béták, mint a szellemi »arisztokraták« körében.
A vallásban nem sok különbség van a mai
»hóditó« hit és a között, amelyet Saul prakti
zált, midőn az endori boszorkánnyal maga elé
idéztette Sámuel próféta szellemét. Felülkere
kedett a babona. Mágusok, garabonciás diákok,
boszorkánymesterek, varázslók rontják a vallás
és a keresztyénség hitelét. Elizeus Illésnek a
köpönyegétől várta a csodatevő erőt. A modern
mágusoknak már köpönyeg se kell, anélkül is
teljhatalommal parancsolnak a mennyei hatal
masságoknak. Milyen távol esett a ma divatos
keresztyénség Jézusnak egyszerű, kristálytiszta
hitétől és erkölcsi tanításától!
Korunk cselekedeteiben m egtagadta a ke
resztyénség Istenét. Azt az Istent, aki a bölcses
ség, az igazság és a szeretet. Jézus azt tanította,
hogy az Isten országa bennünk van. Tehát ben
nünk kell lenni az igazságnak, a szeretetnek és
a bölcsességnek. Ha Istent lélekben és igazság
ban akarjuk imádni, akkor bennünk az igazság
nak, a szeretetnek és a bölcsességnek kell át
adni az uralmat. S a mai ember megtagadja az
igazságot (soha nem hazudtak annyit, olyan tu
datosan és propagative, mint ma, kivéve talán

2.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

1925.

a világháború néhány esztendejét), a mai em
ber megtagadja a szeretetet (a gyűlölet erényszámba megy, s az embereket gyűlölettel akar
ják erényekre nevelni); a mai ember megta
gadja az észt (divathóbortból, haszonlesésből,
még józan eszének szava ellenére is behódol
a babonának, a szemfényvesztésnek, a varázs
lásnak).
Eljutottunk tehát oda, ahol a görög-római
kultúra haldoklása és a keresztyén ikultura m eg
születése idejében állott a világ. Akkon, midőn
Tarzusi Pál, a farizeusból lett keresztyén apos
tol, a római légiók által leigázott és megbecstelenitett kéttengerü Korinthusból azt irta a Rómabelieknek, akik a minden utálatosságok anyjá
nak ölében laktak: »Szánjátoik oda a ti testeite
ket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, mint
okos istentiszteleteteket!« s ezzel kimondta a re
formáció csatakiáltását: az erkölcsös élet az ál
dozatos élet, s az igazi áldozat a magunk odaáldozása, és az igazi istentisztelet (miként az
eredeti görög szó mondja), logikus, észszerű is
tentisztelet.
A vallás az ember életében centrális helyet
foglal el. Ha a vallás teréről száműzzük az észt,
akkor Európa civilizációja csakugyan haldoklik.
Lezárul egy eón, eltűnik egy korszak, s a mai

emberiség' az, aki temet és akit temetnek. A
nagy Zrínyinek, a költőnek, az volt a jelmon
data: »jó szerencse kell és semmi más;« de mi
ilyen formán balcsillagzat alatt születtünk. Most
hull a levél, most vastagodik az avar. Megyünk,
mint a tevék karavánja, amelyet egy szamár ve
zet, vagy mint a vakok, akik világtalanba ka
paszkodnak. Eljött a világ világossága, de a sö 
tétség nem fogadja be. Valami autoszuggesztió,
vagy tömeghipnóizis hatása alatt áilva, megkö
vezzük az igazságot, a szeretetet, az észt, a
bölcsességet. Keresztrefeszitjük Istent. Mintha
meg volnánk babonázva, meg lennénk rontva,
»az örökkévaló Istennek, dicsőségét felcseréljük
a múlandó embereknek és madaraknák és négy
lábú állatoknak és csúszómászó állatoknak kép
másával«. Szimbólumokat imádunk, nem a leg
főbb valóságot; vakhitünk hallásból van, de
hallásunk nem az Isten igéje által, hanem hitetőknek csácsogása, jelszavaknak lármája által.
Mindez pedig! azt mutatja, hogy a világ
még ma is »a világ«, amelyről azt irja az apostol:
ne szeressétek. És mindez arra tanítja Krisztus
Egyházát, hogy akkor üdvözítő Egyház, ha nem
olyan, mint a világ. A világ elmúlik: de aki
az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
Azért bár kétségeskedünk, de nem esünk két-

Kínában nem ismétlődik meg a boxer-lázadás.

lenségnek nem voltam kitéve. A japánok elha
markodva a dolgot, néhányszor belelőttek a tö
megbe, egypár kínait meglőttek, egy párat meg
sebesítettek, s ennek következtében a népnek
haragja lángra gyuladt. A felsőbb és alsóbb is
kolák tanulói jelszavakkal ellátott zászlók alatt
utcai felvonulásokat rendeztek. Azt a tényt,
hogy például Pekingben is a missziói iskolák ta
nulói szintén részt vettek az ilyen felvonulások
ban, azzal lehet magyarázni, hogy pressziöt, gya
koroltak rájuk. Eszembe jut, hogy csak a bolsevizmus vörös zászlóin, amelyek elég gyéren
láthatók a felvonulásokon, olvasható a felirat:
»Halál az idegenekre«.
Keresztyénektől azt az információt nyertem,
hogy az agitációt bizonyos jómódú kínaiak su
galmazzák és vezetik, akik Oroszországban jár
tak iskolába és hatásos szónokok. Beszédeikben
ezek élesen kikelnek a keresztyénség ellen. Úgy
hallom, hogy a nyilvános gyűléseken a keresz
tyének bátran és határozott hangon feleltek
ezeknek a piszkolódóknak.
Nem lehet csodálni, hogy ez az agitáció ter
mékeny talajra talál mindenütt, ahol erős a nem
zeti érzés és ahol azt a jogos követelést támaszt
ják, hogy az extraterritoriális jogokat el kell
törölni. Kínában az idegen nemzetek visszaéltek
jogaikkal. Ami ebben a mozgalomban Kínát il-

Dr. Voskamp misszionárius 1925. junius
8-ról keltezve levelet irt Tsingtao-ból, amely
ben a következőképpen irja le a mostani gaz
dasági zűrzavart:
»Bizonyára olvasta a lapokban a kínai za
varokról szóló távirati tudósitásokat. Komoly za
vargások voltak és sokan nyugtalankodnak
miatta. Biztosítom az ide készülő misszionáriuso
kat, hogy a zavargások lokális jelentőségűek
voltak és megfelelő ellenőrzés mellett lokális je
lentőségűek maradnak. Mindazáltal a helyzet
Kínában jelenleg kritikus a kapitalisták ellen
irányuló munkássztrájkok miatt, akik a kínai
népet kizsákmányolják. Ezeknek a gazdasági za
vargásoknak az ád komoly jelentőséget, hogy a
túlzó nacionalista érzéstől és hisztérikus patrio
tizmustól fűtött kínai ifjúság' melléjük szegődött.
Az itt dolgozó bolsevista agitátorok befolyása
alatt az idegenek elleni nyilvános demonstrá
ciókra vezetnek.
Shantung tartománynak ebben a részében
a zavargásnak kevés jelét láttam, bár Sze Fangban, egy TsingtaO' közelében fekvő gyárváros
ban egy hete nyilvános tüntetések voltak japán
munkaadók ellen. A sztrájk alatt volt alkalmam
abban a megyében missziói munkát végezni, 9
több érdekelttel beszéltem. Semmiféle kellertiet-
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ségbe. A választottak mindig kevesen voltak.
A kultúra haladása mindig a kiválasztott keve
sek munkája volt. Lehet bog-}' Európa civilizá
ciója elég életerős arra, hogy kitermeljen logi
kus vallásu embereket, akik ellent tudnak állani
a vakhitnek, a babonának és a tudatlanságnak.
Azt mondja Pál apostol az athénébelieknek:
Isten terem tette az emberi nemzetséget és ö
határozta meg eleve rendelt idejöket. A mi köte
lességünk: Igyekezzetek bemenni a szoros ka
pun!

Prezbiterium és fegyelmi szabályzat.
A tervbevett fegyelmi szabályzat végrehaj
tását tudvalevőleg a prezbiteriumokra akarják
bizni. Az a prezbiter tehát, aki e tisztét továbbra
is viselni akarja, jól teszi, ha előbb megnézi,
hogy voltaképen m ire vállalkozik.
Magam előtt is felvetettem a kérdést, váj
jon vállalhatom-e jó leik ism erettel azt a felada
tot, melyet a szabályzat prezbiteri minőségem
ben nekem is szánt. Az alábbi sorok nyíltan és
őszintén feltárják megállapításaimat.
Bármely fegyelmi szabálytól megkívánhat
juk, hogy célját, a javítást szem előtt tartva,
feltétlenül igazságos és tárgyilagos legyen. Le
het szigorú, de sohasem kegyetlen vagy éppen
bosszúálló, mert ezzel elzárná a javulás, a megletőleg jellemző, az a kínai ifjúságnak nagy sze
replése. Ez az ifjúság szeret lármázni, kurjon
gatni, trombitálni és dobolni. A kínai iskolák
ma önmagukat reklámirczzák ezekkel. Lármájuk
néha katonai táborra emlékeztet. Felvonulásaik
az idegen előtt gyerekes demonstrációknak tűn
nek fel. A népgyülések éretlen embereknek ad
nak alkalmat arra, hogy szaporítsák a szót, a
régi tanítókat citálják és Kina kizsákmányolá
sáról beszéljenek. Gvakran megesik, hogy a
»tanulók« elemi iskolások, akik tetszelegnek ma
guknak a Kina megváltóinak szerepében. De
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek
mögött a gyerkőcök mögött idősebbek állnak.
Felelős állásokban levő apák, akik nem mernek
a nyilvánosság előtt tüntetni a mozgalom mel
lett, 3zivesen látják, ha a fiatalok aktive és tün
tetőleg szerepelnek. A kínaiak mindig kedvelték
a látványosságokat. Az idegen bátran elmehet
a népgyülésekre, nem forog veszedelemben.
Hangsúlyozni kívánom, hogy azok a miszszionáriusok, akik Kínába készülnek, ne ijed
jenek meg. ha olyan jelentéseket olvasnak vagy
hallanak, mintha a missziói munka lehetetlen
volna és mintha újabb boxer-lázadás fenyegetne.
Mi, akik a partvidéken állomásozunk, jobb
és védettebb területen élünk, mint a belföldi
misszionáriusok, akik az elmúlt években sokat
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térés útját. Rendelkezéseit szabatosan kell meg
fogalmaznia, nehogy félreértésekre vagy fél
remagyarázásokra adjanak okot. Végül gyakor
latilag kivihetőnek kell lennie, mert különben
hasznavehetetlen.
Ha ezekből a szempontokból vizsgálja a
tervezetet a végrehajtására kiszemelt prezbiter,
akkor lehetetlen, hogy lelkét bizonyos aggályok
meg ne s/állják.
Mindenekelőtt kiér/i a szabályzat szellemé
ből azt a légkört, amelyben a szabálvzat meg
fogant. A mikor utóbbi a reverzálisták kapcsán
a büntetést a szülőkre is kiterjeszti, nyilván le
csúszott a tárgvilagosság tiszta alapjáról. Hi
szen, ha ez a felfogás elfogadható volna, akkor
a betörővel együtt mindannyiszor a szülőket is
börtönbe kellene vetni, mivelhogy fiukat ennyire
lezüHeni engedték.
A szabályzat pártfogói és hivatott magya
rázói egyre emlegetik az elriasztó példák sta
tuálnának szükségességét. A mi szintén arra
vall, hogy a kitűzött cél minél gyorsabb elérése
érdekében az a felfogás, hogy nem kell rtt so
kat fiunváskedni a tárgyilagosság dolgában. A
s/abálv/atra e tekintetben jellemző még az a
feltűnő jelenség, hogy mint általános fegyelmi
szabály szinte kimerül a büntetésben;
holott
minden előtt a fenyítés megelőzésére kellene
gondolnia és első esetben a fenyíték alkalmazása
helyett a figyelmeztetést kellene előírnia, amely
tudtára adná a fogyatékos egyháztagnak azt,
hegy mi vár reá, ha bizonyos időn belül javuszenvédték a rablóbandáktól. Lehetséges, hogy
a jelenlegi nagyszájú nacionalista mozgalom
átterjed más várcsokra is, de nyilvánvaló, hogy
a keresztyénség ellen fellépett gyűlölet mester
ségesen van szítva. Kínának sok vezető embere
keresztyén. A keresztyén hitéről bátran bizony
ságot tevő Feng Yue Sian generális példája
követőket vonz. Jézus Krisztus evangélioma szi
ves fogadtatásra talál ebben az ősi birodalom
ban. M ostanában nagy evangélizáló gyűléseket
tartottam és az Ur alkalmat nyújtott a bizony
ságtételre, hogy nincsen más névben üdvösség,
mint a Jézus Krisztuséban. Ezeken a gyűléseken
keresztyénellenes érzületnek nyomát sem ta
pasztaltam. Karácsony estéjén tartott egyik gyű
lésen röpiratokat osztogattak titokban. Kitűnt,
hogy a bolsevista propagandát szolgálták.
Kétségtelen, hogy az idők válságosak, az
ipar elakadt, még a külföldi cégek is azt mond
ják, hogy az üzletmenet sohasem volt ilyen
gyenge. Ä tartós szárazságból sokan arra követ
keztetnek, hegy rossz lesz a termés. Mindamel
lett mi nem csüggedünk, hanem az Urra nézünk,
aki megalapítja itt Országát, aki gondot visel
az övéiről, aki megvilágositja rajtunk orcáját s
nekünk öröm öt és békességet ád«.
(The Lutheran.)
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lásának jeleit nem adja. Ez valószínűiéig! nem
egy esetben fölöslegessé tenné a tényleges megfenyitést.
Nagyobb hibája a szabályzatnak az, — s
egyben szellemére is jellemző — hogy a bünte
tés végrehajtása után már egyáltalán nem tö
rődik azzal, hogy a beavatkozásnak volt-e fo
ganatja vagy sem? Pedig, hía a bűnös megtért,
egészen uj helyzet áll elő. Az a kérdés : mi a
teendő megtért testvérünkkel szemben? Vissza
kapja-e elvesztett jogait, esetleges kedvezmé
nyeit? Törlik-e nevét a szégyen könyvből, ha
netán abba belekerült volna? stb. Itt a javulás
nak és állandósításának igen hatékony eszközei
kínálkoznak. A szabályzat figyelme — sajnos
— idáig! már nem terjed ki és a prezbiteriumnak sem ad semmiféle útmutatást. Különben ar
ról se tájékoiztatja a prezbiteriumot, hogy mit
tegyen a csökönyösőkkel és a visszaesőkkel:
újra meg újra büntessen-e, mig minden fegyelmi
eszközt kimeriteft vagy pedig álljon-e el inkább
az eredménytelen beavatkozástól?
A fegyelmezés Helyes, következetes és egy
öntetű gyakorlását nagyon megneheziti a sza
bályzat pongyola fogalmazása és az a túl nagy
szabadság, amely a különböző helyzetekben az
egyéni felfogás számára tág teret nyit.
A függelék első pontja igy szól: »Az az
evang. egyházi tisztviselő, aki a templomot egy
általán nem látogatja, úrvacsorával nem él, gyű
lésekre nem jár, avagy rendszeresen és követ
kezetesen más felekezetek istentiszteletén vesz
részt, egyházunk intézményeivel és ügyeivel
nem törődik, hivatali; idejének lejárta után sem
minemű egyházi tisztségre többé m eg nem vá
lasztható«. Fennmarad emellett az egyházköz
ség (tanács) ama joga is, hogy az ilyen egyén
ellen belátása szerint a 4. pont alatti rendelke
zéseket egyebekben is alkalmazza«. A következő
sorok ezt a felhatalmazást kiterjesztik »ugyan
ilyen fogyatkozásokban szenvedő bármely egy
háztagra«.
A felsorolt hibák és fogyatkozások tehát
együttesen ismérvei volnának az egyháztag azon
állapotának, amely maga után vonja a fegyelmi
beavatkozást. Következésképpen, ha ez ismér
vek valamelyike hiányzik, a fegyelmezésihez már
nincsen jogos alap. E szerint, ha valamelyikünk
mindenben hibás, de gyűléseinkre eljár, már
nem vonható fegyelem alá. Sőt — csupán más
felekezetek istentiszteletén ne vegyen részt kö
vetkezetesen és rendszeresen, akkor, bár saját
templomát belülről még nem látta, az úrvacso
rát csak híréből ismeri, gyűléseinkre nem jár,
már nem büntethető.
De lehet, hogy tévedek és a szabályzat
akként értelmezendő, hogy fenyíték alá esik
minden egyháztag, a kiben a felsorolt hibák és
fogyatkozások valamelyike feltalálható. Ilyen ér
telmezés mellett lehet válaki a leghűségesebb
temple mlátogató, úrvacsorával élő s ügyeinkkel
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törődő, ha nem jár gyűléseinkre^ fenyíték alá
vonható.
Azonban volna talán az idézett soroknak
egy harmadik értelmezése is: az, hogy fenyhék
nek akkor van helye, ha az egyháztag a felsorolt
hibák és fogyatkozások nagyobb vagy lényege
sebb részében kifogásolható. Ha a szabályzat
maga is igy értelmezi idézett sorait, úgy meg
kellene mondania, melyek azok a hibák és fo
gyatkozások, amelyek a legsúlyosabb elbírálás
alá esnek; mert ennek ismerete nélkül a megfenyitendőnek még általános egyházi habitusát
se lehet kellő biztonsággal megállapítani'. Attól
a fegyelmi szabályzattól, amely egyenként fel
sorolja a hibákat és fogyatkozásdkat és a
mely a különböző büntetések igen változatos
listáját állítja össze, el lehetne várni, hogy a fe
gyelmezés végrehajtásának igen nevezetes pont
ján ne fukarkodjon a felvilágosító szóval, eset
leg egypár tanülságjos példával.
így hát minden a prezbiterium belátására
van bízva, a mi egyházi fegyelmezésünk teljes
kiszámithatatlanságára,
sőt
megbizhatiatlanságára vezethet annyival is inkább, mert prezbiteriumunkban sokszor »a kaptafától odaszaladt
értelmetlen elemek« is döntő szerepet játszanak.
Hogy mely esetben kell vagy lehet a prezbiteriumnak elővenni a fegyelmező pálcát, az
tehát magából a szabályzatból biztosán nem ál
lapítható meg. Ellenben világosan meg van
mondva, ha büntetni akar a prezbiterium, hát
a 4. pont fenyítékei állanak rendelkezésére. Ez
a pont a legsúlyosabb bűnre, a hűtlenség ese
tére vonatkozó válogatott büntetéseket tartal
mazza. Megeshetik tehát, hogy a prezbiterium a
4. pontot teljes egészében alkalmazza, tehát azaz
a fogyatékos egyháztag a hűtlenségre kirótt
legsúlyosabb büntetést kénytelen elszenvedni,
holott ezt a legsúlyosabb bűnt el se követte.
Különben nem kevésbbé cifra az eset akkor is,
ha az egyháztanács a 4. pontnak csupán d) alatti
fenyítékét alkalmazza. E szerint a fogyatékos
egyháztag házasságát nem áldathatja m eg tem
plomunkban és szertartásaink szerint, — vagyis
ezt a szerencsétlen testvérünket saját prezbiteriuma kergeti bele a legsúlyosabb bűnbe, a reverzálisadás bűnébe.
Erre persze azt fogják mondani, hogy az
egyháztanács a maga belátása szerint jár el.
Olyan prezbiterium pedig nincsen, a mely ilyen
oktalanságlot elkövetni képes volna. De akikor
minek biztatja őt a szabályzat ilyen oktalanság
elkövetésére? A fegyelmi szabályzat már hiva
tásának komolyságára való tekintetből sem tar
talmazhat olyat, amit lalz egyháztanács bölcsebb
belátása van hivatva utólag korrigálni.
A prezbiterium gyakorolta fegyelmezésnek
egyébként is nagy akadályai vannak. A fegyel
mezésit először is elkerülik mindazok, akik egyik
egyházközség kötelékébe se tartoznak;. Ilyenek
p. o. a nemzeti hadsereg tagjai. Ki fegyelmezi
őket? Hűtlenségük esetén ki írja be nevüket a
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hűtlenek könyvébe? Vagy ők az általános fe
gyelem ellenére tovább is büntetlenül vétkez
hetnek egyházunk érdekei ellen?
Különben a nyilvános kipellengérezés kö
vetkezetés végrehajtása a többi
egyháztagokközött is áthághatatlan akadályokba ütközik.
Vannak sorainkban, kivált városi egyházaink
ban olyanok, akik az egész társadalomnak val
láskülönbség nélkül tisztelt és nagyra becsült
tagjai, akik azonban az egyházi szabályzat sze
rint többé-kevésbbé fogyatékosak s igy nyilvá
nos megfenyités alá volnának vonandók.
Ezek az »egyházilag értéktelen alakokká mi
nősített egyháztagok a világi dolgokban gyak
ran kiváló tekintélyek, súlyos egyéniségek, akik
nek egyházunkban való megmaradása, ha nem
is közvetlenül egyházi, de sok más szempont
ból éppen egyházunk érdekében felette fontos.
Hiszen minden erkölcsi, szellemi és anyagi eró,
ha nem is szolgálja közvetlenül az egyházat,
mindaddig, amig megmarad egyházunk keretén
belül, legalább lehetőségét biztosítja annak,
hogy bármely alkalmas pillanatban egyházunk
érdekeiért mozgósittathassék. Ellenben, ha ezek
az erők végleg elválnak egyházunktól, azokat
többé vissza nem hódíthatjuk. Erről majd tesz
nek mások.
Csak gondoljuk el, hogy ha nagyobb vá
rosaink más felekezetű társadalmainak nagy tö 
megei közé ékelt kicsi egyházközségeink efféle
tagjait erkölcsi kényszer eszközökkel csak úgy
könnyelműen kiszorítanák egyházunk köteléké
ből, — a mi persze csak az ellentábor általános
gaudiumára történhetne, — hogy ennek milyen
visszahatása lenne híveink többségére!
A fegyelmező egyháztanácsnak tehát min
den oka meg van arra, hogy ilyen esetekben
túl ne feszítse a hurt.
A prezbiter helyzete mindenképpen a le
hető legkellemetlenebb. Egyfelől egyre hango
sabban kiáltják fülébe a mementót: elérkezett a
kemény fegyelem ideje, az egyháznak a legszél
sőbb eszközöktől sem szabad visszariadnia, ha
kell, a kizárással, az excommunizátioval is rá
kell csörditeni az egyházat veszélyeztetők ha
dára. Másfelől a túlságos engedékenység foly
tán előállhat az a fonák helyzet, miszerint egye
sek enyhén, mások meg — hogy mégis kellő
példa adassék, — talán annál súlyosabban bűn
hődnek; a minek nyomán ham ar felhangzanak
majd az igazságtalanság és a részrehajlás miatti
panaszok és vádak.
De végkép kedvét szegheti a prezbitemek
az a válasz, amelyet — ha felveti magában, —
arra a kérdésre kell adnia: hogy mit is lehet
ezzel a fegyelmi szabállyal elérni. Ha a legkí
méletlenebb szigorral sikerülne is az egyház
tagokat a templomba, az ur asztalához és a
gyűlésekbe terelni, mégis mi volna az ered
mény? Nem lehetne az más, mint áleredmény,
egyházi és vallásos életünk mesterségesen kú
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pingáit ábrázata, amely ugyan kinek lehetne
örömére, hasznára?
Azt hiszem, a fegyelmi szabályzat már a
kezdet-kezdetén ki nem reperálható hibába esett.
Az egyházi fegyelem, szerény nézetem szerint
nem más, mint a fejlett hitéletnek egyik meg
nyilatkozási formája, melynek abból kell kisarjadzania. Ellenben a mi fegyelmi szabályzatunk
természetellenesen visszájáról akarja a dolgot csi
nálni: a fegyelem acélával a közöny kemény
sziklájából akarja kicsiholni a vallásosságot és
az egyházi életet.
Ennek a kevés reménnyel kecsegtető vá'lilkozásnak alig lehet valami lelkesítő hatása a
prem biterekre.
Egészen más a helyzet, ha az általános fe
gyelmi szabályzat átalakul a reverzálistákra szo
rítkozó egyházvédelmi rendszabállyá. Erre fel
tétlenül szükségünk van, m ár célravezetőnek is
bizonyult s a tények megállapításával autom a
t i c bekövetkezik az ítélet is. Az egyház védel
mének ily irányú munkájában, úgy gondolom,
minden prezbiter szívesen részt vesz; mert egy
házunkat a reverzálisták kártevései ellen min
den m egengedhető eszközzel megvédeni, mind
nyájunknak kötelessége.
P re z b ite r.

Jegyzetek.
A pápaságnak határozottan sok baja van
az II. n. római katholikus országokkal. Ott, ahol
a protestánsok elég tekintélyes számban talál
hatók, még csak megvannak és igényt tartanak,
jóléti miniszterünk szavai szerint, a primhegedüre, de például Argentínában, Buenos Airesben
egyik nagy napilap igy irt:
»Róma, junius 7. L’O sservatore Romano, a
Szentszék hivatalos orgánuma, mai számában
egy egész oldalt szán annak, amit »Argentina
protestáns megszállásának« nevez, s behatóan
foglalkozik azzal a téritó mozgalommal, melyet
a Plata vidékén az anglikánok, prezbiteriánusok,
lutheránusok és methodisták végeznek a szabadkómivesek, zsidók és a YMCA (Keresztyén Ifjak
Szövetsége) segítségével. Nevezett sajtó-organum azzal végzi cikkét, hogy Argentina többsé
gének vallási züllése idézte fel az erkölcsi rom
lást«.
Eddig még mindig azt hallottam, hogy a
vallás züllése a protestantizmus munkájának
eredménye. Tehát ahol a római katholirizmus
uralkodik, o tt a vallási élet rendben van. Most
fejcsóválva kell olvasnom az O sservatore Romá
ncban. hogy a protestantizmus a vallási züllést
követőleg lép fel. Mintha ez a reformáció ide
jében is éppen igv ment volna végbe?! Sze
retném tudni, ki felelős azért, ha egy római
katholikus országban a vallási élet züllésnek
indul? Talán a protestánsok? Pedig a dk!k au
tentikussá giáért jót mernék állni, már csaík azért
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is, mert egy szuszra említi a protestánsokat, a
szabadkő mi veseket és a zsidóikat. Ex lingua
leonem.

*

Átalakulóban van a »mozdulatlan
Kelet«.
Egy hetilapban ezt olvasom: Damaszkuszniak,
a világ legrégibb városának, egész automobilflottája van, amely fenntartja az összeköttetést
Transjordánia valamennyi fontos gócpontjával.
Bagdadba a tevekaravánokkal több hétig tartó
utazás után lehetett csak eljutni, ma a naponta
induló automobilokon tizenkilenc órai ut, a rend
szeresített repülőgépjáratokkal pedig még; ke
vesebb.
Még a Szaharát is ke resztül szelték már au
tomobilokkal, a vasiut pedig most van építés
alatt. Perzsia siet kiépítem az automobilutakat:
Abesszínia fővárosa vasútállomás; Damaszkusz
várfalain pedig szikratávíró' állomás van. Az
Izlam világa ma megközelithetőbb, mint bár
mikor.
Kairóban, az igazhitű Izlam szivében két
száz nyomda dolgozik. Beyrutban husznöt
könyvkereskedés van. Az ezernyi mohamedán
városok iskolái túlzsúfoltak. A fiatal mohame
dán nemzedék látóköre kiterjed az egész vi
lágra. Megtanulja Nyugat tudományát. Bejárja
a nyugati országokat; egyetlen északafrikai nép
nek csak magiában Franciaországban, többnyire
Páris környékén, közel százezer tagja él. Ha a
keresztyén erők elevenek, progresszív ok, és a
muzulmánokhoz nem a harcos keresztes lova
gok magatartásával, hanem barátokként közeled
nek, nem Oroszlánszívű Riikárd kardjával, ha
nem Assisi Szent Ferenc és Lull Raymond kű
tárt karjaival, még; a mai nemzedék megérhet
olyan mozgalmakat, amelyekhez foghatót az Izlám tizennégy százados története nem mutat
hat fel.

HÍ REK.
A dunáninneni egyházkerület f. hó 12-én
tartotta közgyűlését Budapesten a Deák-téri
díszteremben. Megjelent R a d v á n s z k y Al
bert báró egyetemes felügyelő is. Lándori Kéler
Zoltán dr. egyházkerületi felügyelő nyitotta
meg a közgyűlést és üdvözölte a megjelenteket.
Megemlékezvén az evangélikusokra váró ne
héz feladatokról s rámutatott a magyar átok
szülte visszavonásokra, amelyek hazánk és az
egyház feltámasztásának munkáját nehezülik, de
amelyek mind megszüntethetek az egészséges,
józan és törhetetlen akaraterő által. Utána Kiss
István püspök terjesztette elő évi jelentését.
Beszámolt az egyházkerület, az egyházmegyék,
a missziók és a püspöki hivatal munkájáról. A
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püspöki jelentés után az egyházkerületi válasz
tások megejtése következett. Ezután a folyó
ügyek tárgyalására tért át a közgyűlés, amely
nek során kiemelkedőbb pontok voltak az 1848.
évi XX. t.-c. végrehajtása, a nyugdíjintézet, a
pénzügyi bizottság számadásai, amelynek során
kitűnt, hogy szép összeggel gyámolithatta az
egyházkerület a szegényebb egyházakat és lel
készeket. Szó' volt a lelkész! kongnia valorizálá
sáról, a meghívó levelek rendezéséről, majd a
számvevőszék és tanügyi bizottság jelentései
ről, a tanítók sérelmeiről és a teológiai fakul
tás doktorátusi szabályzatáról. Az egyházme
gyék felterjesztései után Kovács Sándor dr. a
misszióügyről terjesztett be jelentést, végül Kiss
István püspök imája után ért véget a kerületi
közgyűlés. A közgyűlés előtti napokon az eglyházkerületi gyámintézet és a lelkész! értekezlet
tartotta meg Laszkáry Gyula, Podhradszky Já
nos és Mihalovics Samu elnökletével üléseit.

T anitónőválasztás. A győri ág. hitv. ev.
egyházközség képviselőtestülete e hó 16-án tar
tott közgyűlésén 18 pályázó' közül Wildhoffer
Lenkét választotta meg tanítónővé.
A csanád-csongrádi

ev.

egyházmegye

közgyűlését augusztus 12-én Szegeden tartotta.
Előtte való nap a különféle bizottságok ülésez
tek. Délelőtt 9 óraikor lelkész! úrvacsorát osztott
mélyhitü beszéd kíséretében Draskóczy Ede
makói lelkész. Utánna 10—12 óráig lelkészi ér
tekezlet folyt le, amelyen határozatba ment át,
hogy az egyes gyülekezetek Luther Szövetségei
fölött álló' és azoknak irányelveiket adó Egyház
megyei Luther Szövetség fog alakulni. Délután
3 órakor iskolaszéki ülés kezdődött, amelyen
részletes, alapos és pontos beszámolót tartott
az egyházmegye iskoláiról Brózik Károly tiszaföldvári lelkész, egyházmegyei főjegyző, körlelkész. Majd Országit József szegedi tanító ér
dekes felolvasást tartott »Az elemi iskolák 8 osz
tályúvá fejlesztéséről«, amelyben követelte a
8 osztályú iskolanemet. A gyűlés sürgős felter
jesztést intéz a kerülethez jó ev. tankönyveik
megírásáért és kiadásáért. 5—6-ig az egyházme
gyei gyámintézeti bizottság számolt be a 4.5
millió korona összegről. Majd 6—8-ig közgyű
lési előértekezlet zajlott le, melyet bankett kö
vetett a Kass szállóban. Másnap délelőtt 9 óra
kor kezdődött a gyámintézeü istentisztelet, ame
lyen Tátrai Károly szegedi h. lelkész prédikált,
adakozásra buzdítván a nagyszámban megjelen
teket. 10 órakor a templomban a közgyűlés
megnyitódott Saguly János esperes és Purgly
Emil makói főispán, egyházmegyei felügyelő
elnöklete alatt. Esperes részletes, mindenre ki
terjedő beszámolót tartott a püspöki látogatá
sokról, lelkész és tanitóválasztásőkról. A 23
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pontból álló tárgysorozatból fontosabbak: a
kardoskuti egyháznak a békési egyházmegyé
hez való átcsatolását nem engedi meg a köz
gyűlés. A battonyai önálló ev. tiókegyház alaku
lását megengedi, helyesli a theológiai hallga
tók külföldre menésének engedélyhez való kö
tését, a segéd leik őszek kinevezését és álhelye
zését a püspök hatáskörébe utalja, megengedi
m is egyházbeli jegyespároknak egyházunkban
való megáldását, az aszódi leányneveióintézetnek
és a felső pestmegyei esperességnek a dutiáninneni kerülethez való átcsatolásál nem helyesli.
A simán és szép rendben lefolyó gyűlés 1 óra
kor végződött. Közös ebéd után a vendégek
jól végzett munka tudatával utaztak el a délutáni
vonatokon.
A d u n án tú li eg y h ázk erü let szeptember hó
30-án és október l-én tartja gyűléseit Páfxín.
A gyűlések sorrendje a következő: Szeptemhó 30-án d. e. 8 óra: Egyhá/ker. Nagy bi
zottság, d. e. 9 ó. Lclkészegvesület, d. e. 9 ó.
Tanitócgyesület, d. e. 11 ó. Dunántúli Lutherd. u. 5 ó. Gyámintézet választmányi és közSzövetség, d. u. *3 ó. Véleményező Bizottság,
gyűlése, d. u. 6 ó. közgyűlést előkészítő érte
kezlet, d. u. 7 ó. gyámintézeti istentisztelet és
Luther-Szövetségi vallásos estély a templom
ban. O któber 1. d. e. 9 ó. az egyházkerületi közgvülés megnyitása és tárgyalása a templom
ban. A Luther-Szövetségi ünnepségen M olitoris/
János ostffyasszonyfai lelkész tart előadást. Az
ünnepség végén offertorium a Gyámintézet és
a Dunántúli Luther-Szövetség javára.
Az ausztriai evang. S ajtó szö v etség (Evan
gelischer Fressverband für Österreich) több hó
napot igénybevevő előkészületek után megala
kult Grácban. A szövetség egyelőre a karintiai,
stájer, burgenlandi, és felsőausztriai tartományi
szövetségeket foglalja m agában; az alsóausztriai
és bécsi szövetségek megalapítása tervbe van
véve. A Szövetség elnöke D. Ulrich-Grác, a
Säemann szerkesztője.
A B rit és K ülföldi B ib lia-T ársu lat most
adta Iq Márk evangéliomát a Gbari nyelv
Yamma dialektusán. A fordítás Stanley F. X.
munkája, aki a Sudan Interior Mission tagja.
A gbari törzs Észak-Nigériában lakik, s kb.
300.000 lelket számlál.
S üketnevelési nem zetközi konferencia
volt Londonban, 1878. óta az ötödik. Az utolsó
1907-ben volt. A süketek nem keltenek maguk
iránt akkora részvétet, mint a vakok, pedig az
ő sorsuk is nagyon keserű. A nevelésnek cs
kezelésnek modern
módszerei messzemenő
könnyebbülést tudnak szerezni a süketeknek is.
A legnagyobb haladást több mint 50 éve érték
el, amikor rájöttek, hogy az úgynevezett süket
némák kevés kivétellel nem is némák, hanem
meglehet őket beszélni tanítani és arra is, hogy
mások beszédét az ajkakról leolvassák. Ez a
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beszélő módszer nehéz és csak lassan tudott
tért hódítani; azonban megvan az az előnye,
hogy a süketeket közvetlen érintkezésbe hozza
ép hallású embertársaikkal,s ma már úgyszólván
általánosan el van fogadva. A süketaém a intéze
tek igen bevált ipari munkásokat nevelnek, s
Angliában 80“o-uk tudott jó állásban elhelyez
kedni.
A n ém eto rszág i evang. belm issziónak a
legújabb statjsziika szerint 3855 intézménye van
223.003 ággyal. Vezető helyen a kórházak és
ápoklák vannak 2089 intézettel és 223.003 ágygyal; azután következnek a nevelőintézetek, ja
vítóintézetek, az utazók és vándorlók részére
felállított intézetek, az ifjúsági otthonok, a tan
intézetekkel kapcsolatban levő internátusok. —
Ezekhez jönnek még az ebben a statisztikában
nem szereplő nagyszámú intézmények, ahol az
evangélikus munka felekezetközi zászló alatt,
illetve közjótékonyság dinén folyik. A kimuta
tásban n u n szerepelnek a karitatív keresztyén
egyesületi munkának intézményei sem.

Irodalom .
H arck A lb e rt: Jesus. 3— l. kiadás. Leip
zig, J. C. Hinrichs kiadása. Ara fűzve 1.51),
kötve 2.50 aranym árka. — A német könyv
piacon az utóbbi években kevés munka jelent
meg Jézusról, amely annyi congenialitással és
finom jellemző erővel tudná Jézus alakját meg
rajzolni, mint az elhunyt világhírű lipcsei pro
fesszornak ez a posthumus könyve. Tulajdon
képpen különféle alkalmakkor tartott előadások
gyűjteménye, amelyek legrégibbje 1880-ban, leg
későbbje 1916-ban kelt. A különféle előadások
mégis magasabb rendű egységb. olvadnak öszszc, mivel mind, ha valamilyen saj átlagos szem
pontból is, de Jézus alakját állítják a közép
pontba. Az első előadás tétele: élt-e Jézus,
kapcsolatban a Drews által indított vitával, eh
hez Jézus és Pál apostol viszonyának fejtege
tése csatlakozik. A következő három előadás
Jé«us személyiségét állítja elénk gondolkodásmódjában, cselekvésében és szenvedésében. Az
ember Jézus lép elénk, de mégis úgy, hogy aki
ezeket a sorokat olvassa, valami módon meg
látja az U r dicsőségét: aki igy beszél, cselek
szik, szenved, az több mint Salamon vagy va
lamely próféta, abban közvetlenebbül szól is
ten hozzánk, mint még a jeruzsálemi templom
által szimbolizált ószövetségi ^kijelentésben is
(v. ó. Máté 12, 1—-6 és 38—42 v.) Az egyik
előadás a keresztyén ség és az erkölcs haladás
sokat vitatott kérdését vizsgálja, sokszor frap
páns példákkal világítva meg a keresztyenség
erkölcsi világnézetének magasabbrendtiségét,
egy másik pedig az anyagi javak érteikét vizs
gálja a keresztyénség szempontjából. A sort
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e|g*y művészettörténeti előadás zárja le, amely
nyugati képzőművészeit Krisztus typusának ki
alakulását tárgyalja. A könyvecske mindegyik
fejezete olyan tartalmas^ hogy egyiket sem le
het a másik rovására elhanyagolni. Amellett
olyan élvezetes és könnyen érthetői stílusban
szól hozzánk, hogy még az is könnyen megért
heti, aki szakszerűen nem járatos ezekben a
kérdésekben. Nemcsak minden lelkésznek kel
lene ismernie, hanem minden vallásunk iránt
érdeklődő művelt embernek is. Kételkedő és
tépelődő telkeknek pedig útmutató lehet Jézusr
hoz és a keresztyén ség mélységeinek átertéséhez.

K ulem ann: D er Kampf der W eltan
schauungen. Leipzig, J. C. Hinrichs kiadása,
fűzve 3, kötve 6 aranymárka. Korunk a világinézetek küzdelmének ideje. Talán jobban, mint
bármikor máskor, érezzük azt, hogy a történe
lem mozgató erői nem tisztán, sőt nem is első
sorban gazdasági kérdések, a »gyomorkérdés«.
S ha ez mind szélesebb körökben arra a belá
tásra vezet, hogy életünknek más alapokat kell
teremtenie, mint amilyen az a felületes és nai
van önhitt materializmus volt, amely az utolsó
évtizedekben diadalát ülte, akkoir csak annál
égetőbb lesz a gondolkodó ember számára a
világnézet kérdése. Kulemann könyve az ilyen
embereknek akar segítségére jönni azáltal, hogy
sorjában megismerteti velünk mindazokat a vi
lágnézeti irányokat, amelyek a történelem fo
lyamán felléptek. Röviden és mégis alaposan,
egyszerű és világos nyelven, amely a philosophiai szakirodalomban járatlan számára is ért
hető, rajzolja m eg a világnézeti typusoikat úgy,
hogy egyúttal kritikájukat is adja, amelyben sal
ját álláspontjáról nézve mutatja fel azoknak el
lenmondásait, fonákságait. A szerző a philoso
phus szemével nézi a világot s azért a mi meg
győződésünk szerint nem is találja meg azt a
minden irányban harmonikus megoldást, ame
lyet keres: a könyv utolsó fejezetében rajzolt
theoria nem elégítheti ki azt, aki az addigiakban
igazat is adott a szerzőnek, hiszen, amit itt
nyújt, csak módosított alakja a fejlődéselmélet
nek, amelyet szerző más összefüggésben maga
is elejt. Aki azonban röviden és jól akar tájé
kozódni az egyes világnézeti typusokról, szí
vesen fordulhat ehhez a könyvhöz.
Leisegang: Die Religion im W eltan
schauungskam pf der G egenw art. Leipzig, .J
C. Hinrich kiadása, ára 60 pfennig. — Szerző
ebben az előadásában a vallás szerepét és hely
zetét rajzolja a világnézetek küzdelmében. Az
evangéliumi vallásosság lényegéből indul ki s
azt a tételt bizonyítja, hogy az utóbbi évtize
dekben elterjedt szocialista és monista világné
zet már materialista alapjellegénél fogva is tarthatatlan. Nem a theolog|us, hanem a philosophus
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai müintézet gyoraaaji
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szólal m eg ebben a füzetben, s azért állásfogla
lásra adhat alkalmat azoknak is, akik más állás
ponton vannak s a kérdéssel még ilyen szem
pontból nem fqglalkoztak.
Karner Károly.

Szabó G ábor: K eletről jöttem . K ölte
m ények. Az újabb hazafias költészetnek ismert
képviselője szól hozzánk a harminchárom köl
teményt magában foglaló füzetből. A hazáját
vesztett magyarnak fájdalma keserű, de nemes
hangon csendül fel lantján, s a veszteség érze
tébe a vallás és a nemzet jövőjébe vetett dacos
hit viszi bele a csüggedetlensóg ércfolyamát.
Könyvében található családi és vallásos versei
is át vannak itatva izzó hazaiszeretettől.
J.
Loisch: Rudolf W eber; ein Zipser
V olksdichter. Kinek az ismerősei közt nincs
cipszer? És aki ismeri a cipszer embert, ugy-e
szereti is? Örömmel üdvözöljük tehát ezt a kis
könyvet, amelynek irodalomtörténeti értéke van,
s amely Haberem J. P. előszavával a budapesti
Zipser Verein kiadásában Kókainál jelent meg.
Szerzője kedves és becses emléket állított mun
kájával a budapesti ev. főgimnázium nagyér
demű tanárának. Weber Rudolf azok közé a pro
fesszorok közé tartozott, alkilk a theológiáról
mentek el pedagógusinak, s díszére válták közép
iskoláinknak. t estvére, Weber Sámuel szepességi esperes volt. Loisch élvezetesen írja le a
költő életrajzát, szeretettel rajzolja jellemét, s
megállapítja költészetének művészeti értékét.
Az irodalmi témák vándorlásának érdekes pél
dája az, mikor szerző' reámutat arra, hogy mimódon húzódik egy szál Firenzétől Késmárkig.
Megtaláljuk Weber műveinek bibliográfiáját is.
Azonkívül tizennégy költeményét. A sok érde
kes vonatkozású, szépen kiállított munkát ajánl
juk németül tudó olvasóinknak. ízelítőül hadd
álljon itt valamelyest változtatott írással Webernek egy kis verse:
Gestärkt schwing ich mich of die Spitzen,
E neu Giefiehl mich iberfällt,
Däü kann ich mich erseht recht dergetzen,
Liegt under mer die Menschen weit.
Schau rop ofs wilde Weltgetimmel
Wie von der Erdenlast befreit, —
Fihl ich mich ganz als wie im Himmel
Und kínait vergejhn var Sejlichkeit.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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A felekezeti iskola.
A nevelésügy korunkban a legnagyobb
káosz képét mutatja. Nemcsak a felekezeti is
koláztatás lett problémává. Minden iskola cél
ját, eszközeit, módszerét tekintve kísérletezik,
tapogatózik s egyelőre nem igen tud mást csi
nálni, mint hogy bizonyos tárgyakat, bizonyos
tananyagot a tanulókba belegyömöszöl. Hogy
ezen az általános fejetlenségen belül a felekezeti
iskolának megvan még a maga külön problé
mája, amellyel szintén különböző szempontból
kell foglalkozni, annak többféle oka van.
Nem az utolsó ezen okok között a közokta
tásügyi kormányzatnak az a tendenciája, hogy
a felekezeti tanerők kedvét, és az iskolafenn
tartók kedvét is elvegye a felekezeü iskolákban
való működéstől, illetve az iskolák fenntartásá
tól. Ez a kormányzati tendencia megnyilvánul
a tanerőket illetőleg akkor, midőn az állam a
felekezeti tanszeméjyzet rovására különbséget
tesz a díjazás tekintetében; pl. mikor az állam
nem számítja be a kántortanitóknak a kántori
teendők elvégzésért a gyülekezet által fizetett
díjazást, úgyhogy az osztálytanító ugyanannyi,
vagy több fizetést kap, mint a kántortanitó. Az
iskolafenntartóknak azzal szegi kedvét, hogy az
iskola fenntartásával járó terheket súlyosbítja.
Például ott van a tanitólakások után fizetendő
kincstári házhaszonrészesedés; a nyugdíjjáruléknak évi 24 koronáról évi 156 koronára való
felemelése. Ez a nyilvánvaló tendencia a tan
személyzetben olyan hang/ulatot teremt, amely
örömmel üdvözölné az államosítást, viszont az
iskolafenntartóban
felmerül a kérdés: érde
mes-e ezeket az egyre növekedő terheket vi
selni?
\
j
Tagadhatatlan az is„ hogy taníttató szülők
általában véve nem igen hajlandók még külön
áldozatot hozni azért, hogy gyermekeiket egy
távolabb fekvő evangélikus intézetbe járassák,
ha közelebb találnak <£gy középiskolát. És pe

dig nemcsak azért, mert az egyik közelebb van,
hanem azért is, m ert nincsenek tudatában an
nak, hogy az evangélikus középiskola nevelési
szempontból többet ér. Egyházi közvélemé
nyünk, valljuk be az igazat, teljesen tájékozat
lan az iskoláztatás terén, mert ebben az irány
ban nem fejtünk ki propagandát, sőt annak
legelemibb eszközeit is elhanyagoljuk. Amíg is
koláink munkálkodása a jegyzőkönyvek pontjai
ban foglalt statisztikai adatokban van eltemetve,
vagy pedig még a statisztikai adatok sem ta
lálhatók meg a jegyzököny vekben sem, addig
nem szabad csodálkoznunk, hogy a szülőik nem
viseltetnek érdeklődéssel a mi intézeteink iránt.
Természetes, hogy a felekezeti iskoláknak
jogosultságát mi ezen a helyen is vindikáljuk.
Magától értetődő, hogy az egyház tagjaitól ezen
iskolák érdekében áldozatkészséget kérünk. Vi
szont azonban iskoláinktól is meg kell kíván
nunk azt, hogy ne csupán abban különbözzenek
az állami iskoláktól, hogy rendes vallástanárral
rendelkeznek. H a a szülő evangélikus iskolába
adja gyermekét, attól az iskolától evangélikus
nevelést vár. A különbség az állami és a feleke
zeti iskola között nem az, hogy az egyiknek
fenntartója az állam, a másiknak pedig az egy
ház, mert ez csak a forma; a lényeges különb
ség abban áll, hogy az egyik nem bir felekezeti
színezettel, a másik pedig magán hordja egész
ténykedésében az illető felekezetnek bélyegét.
Ha ezt a bélyeget nem viseli, akkor fenntartó
ide, fenntartó oda, az iskola olyan, mintha ál
lami volna.
Nekem nincs elég bepillantásom evangéli
kus középisíkoláink beléletébe. Nem tudom te
hát, hogy a felekezeti jelleg miben nyilvánul
és milyen mértékben nyilvánul. Hogy mégis
irok róla, azért teszem, m ert más nem ir róla,
mert más nem tartja az ügyet elég fontosnak
arra, hogy szóvá tegye. De éppen tájékozatlan
ságom következtében a középiskolákról csak
azt írhatom, amit szükségesnek tartok, mint kö',
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vetelftiényt, anélkül, hogy állitainám, hogy ez
a követelmény megvalósult, vagy nem valósult
meg. A felekezeti intézet legyen felekezeti, mert
másként jogosultsága nincs, csukjuk be a Ka
pukat. De akkor se másokat okozzunk, hanem
magának az egyháznak bárgyuságát és tehetet
lenségét, amely lehetővé tette, hogy a tanári
kar elszíntelenedése folytán az intézet isi elszintelenedjék. Azt az egyházat kell felelőssé
tennünk, amely addig hallgatott, tűrt és kényelmeskedett, mig1 a gyékényt kihúzták alóla
az iskolázás terén más áramlatok, amelyek moz
gékonyabbak, éberebbek és propagativabbak
voltak, mint az egyház.
Népiskoláink egyelőre még az én tapasz
talatom szerint, amint a magiam szükebb köré
ben észlelem, felekezeti szempontból megfelel
nek a kivánalmaknak. Hogy ebben mekkora
érdeme van a soproni tanítóképzőnek, annak
elbírálását az illetékesekre bízom. Azonban a
népiskolák terén is fokozottabb figyelmet és
irányítást kell várnunk az egyháztól. Ezt a fi
gyelmet és irányítást elvárja a tanítói kar, de
joggal elvárhatják a szülők is.
És ez az a pont, amelyen az iskoláztatásügybe belejátszik egy Olyan tényező, amelyet
manapság szinten negligálni szeretnek. A mo
dern iskolapolitikának óriási tévedése az, hogy
az állam érdekeinek tulhajtásában és érvényesitésében odáig megy, hogy a gyermek család
járól megfeledkezik. A pedagógusok beszélnek
a gyermekről, a társadalomról, az áülamról, vi
tatkoznak a feletkiezetről, de a családot mindig
hajlandók a lomtárba lökni. A család a beszéd
és értelemgyakorlatokban szerepel. Pedig a
gyermek Istennek akarata és parancsa szerint
nem az államé, nem az iskoláé, nem az egy
házé, a gyermek a szülőé, a családé. Tessék
utána nézni, melyik tanterv szól arról, hogy a
tanulót a család számára kell nevelni? Pedig
egész élete a család körében folyik le. S amig
pedagógusaink el nem fogadják zsinórmértékül
a családot, a családi életet, amint annak életé
ben nyilvánul meg a becsületesség, az istenfélelem és az emberszeretet, a hűség és az oda
adás, a szolgálatkészség, illedelmesség és elő
zékenység, az engedelmesség és egyenlőség, ad
dig a pedagógia lehet tudományos rendszer,
de az élethez kevés köze van.
Ebben is Luther Márton a nagy példakép,
aki irt egy könyvecskét, a Kiskátét, amelyből
a családapa tanulhatja meg, hogy mimódon ta
níthatja gyermekeit. Az iskolai reformnak útja,

s a konfesszionális iskolának igazolása az lesz,
mikor elismerésre jut az az igazság, hogy az
iskola kell, hogy mint szociális egységgel a
családdal számoljon, s a tanító kell, hogy ma
gát a szülő képviselőjének tekintse. Akkor tel
jesíti a tanító és az iskola egyúttal nemzet- és
hitépitő feladatát is. Mert nemzet és egyház a
családjaival áll vagy bukik. És ha a családnak
van konfessziója, hitvallása, felekezete, kinek jut
eszébe olyan iskolákat állítani1 fel, amelyek felekezetileg! színtelenek? Csák annak, akinek leg
elemibb tudása sincsen arról, hogy mi az élet.
S jól jegyezzük meg, hogy a mi állami isko
láink egyáltalán nem mutatják azt, hogy felekezetileg színtelenek akarnak lenni, vagy ma
radni.

U vallásos nevelés középpontja.
(Kennedy G. A. S. előadása.)

Sokan vannak, akik, habár élénken érdek
lődnek a nevelésügy iránt, bizalmatlansággal
viseltetnek a vallás iránt. Férfiak és nők, akik
jóhiszemüek abban az értelemben, hogy nem
rosszakaratúak és nem önzők:, akik embertár
saik somsának megjobbitásán fáradoznak, s iga
zán nehéz, fárasztó és önfeláldozó munkát vé
geznek a tömegek érdekében, s akik mégis bi
zalmatlanok a vallás iránt. Úgy vélik, hogy
minél kevesebb köze van a nevelésnek a val
láshoz, annál jobb. Legjobban szeretnék a val
lást amennyire csak lehet kiküszöbölni. Vala
mennyien hívei az erkölcsi tanításnak; vagyis
valamennyien amellett vannak, hogy az embebereket meg1 kell tanítani a jóságra, hogy le
gyenek jó polgárok, jó férjek, jó apák, jó anyák.
Lelkes szószólói az erkölcstannak, s jó előadá
sokat tartanának a polgári kötelességekről. De
a vallási ellen foglalnak állást.
Nekünk, akik Vallásos emberek vagyunk, ez
lehetetlen szempontnak tűnhetik fel, de épen
azért nem árt, ha közelebbről megvizsgáljuk,
mert senkitől sem tanulhatunk többet, mint at
tól, aki tőlünk egészen különbözik. Ha hitednek
elveit m eg akarod érteni, legtanácsosabb ahhoz
fordulnod, aki nem vallja azokat, és közölni
vele őket. Azért rendkívül fontos ránknézve,
hogy próbáljuk megérteni, hogy olyanok, akik
komolyan akarják az emberiség nemesítését,
miért gyanakvók a vallással, a vallástanitókkal
és az igiehirdetőkkel szemben.
Először is, a vallási nem szükségszerüleg jó
dolog. Emlékszem, ho<zy mikor egyszer Man
chesterben azt mondtam, hogy az ember ter
mészetszerűleg és kikerülhetetlenül vallásos
lény, a hallgatóság megtapsolt. Akkor hozzá
tettem : Ne siessenek a hfelyesléssel, mert a val
lás lehet egészen ijesztő valami is. A történe-
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lemben néha a vallás egészen kárhozatos do
log* is volt, ezt a szót legszorosabb és jól meg
fontolt theológiai értelemben véve. EgynémeIvikét a legundoritóbb és legijesztőbb bűnök
nek a vallás nevében és jogán követték el. Egynémelyikét a legpusztítóbb, legbarbárabb és leg
kegyetlenebb háborúknak a vallás cégére alatt
viselték. Egynémely!két a legelkeseredetlebb és
legkevésbbé hegeszthető szakadásoknak az em 
beriségben közvetlenül a vallás rovására kell
Írni. Néha mikor olvassuk az ember vallásos
hitének történetét, megfájdul a szivünk és ked
vünk lenne elvetni a vallást. Valaki egyszer azt
mondta nekem: Ha találni kell valami eszközt
az em ber megnemesitésére, nem lehetne valami
olvant találni, aminek története kevésbbé bru
tális és barbár, mint a vallás története? Tény
az, hogy a vallás nevében az emberek a legbrutálisabb és legbarbárabb dolgokat követtek
el, s elkövették olyan kíméletlen bizonyosság
gal, amely minden okoskodás számára hozzá
férhetetlenné teszi őket. Innen van, hogy a ne
velésügyi rajongó zavarba jön. Azt fogja mon
dani, hogy* a vallás az embert megfosztja jó/an
eszétől, s rámutat arra, hogy ha bármely tár
sadalmi összejövetelen, például egy tiszti ka
szinóban. vagy egy banketten meg akarjuk
őrizni a békét, legokosabb, ha eltiltjuk a politi
káról és a vallásról való beszélgetést. M ert eb
ben a két táigvban az emberek nem józanok;
könnyen nekivadulnak és sértegetnek, ha tehát
békességet akarsz, hallgass a vallásról.
Ebben van egy jó adag igazság. Napjaink
ban a legelkeseredetttbb ellenségeskedő é< egy
része közvetlenül a vallásos véleményekből ke
letkezik. Néha, mikor egy lelkes katholikusnak
beszéltem protestáns emberről, észrevettem,
hogy iparkodik jóindulatúnak mutatkozni, de
a szemében felcsillanik valami, ami a farkasra
emlékeztet. Próbál udvarias lenni, mert tudja,
hogy igy illik, de a szive gyűlölettől lángol.
Ez valami borzasztó dolog és igaz. Ezért, ba
rátaim, neveljük az embereket józanokká; ne
vetjük őket úgy, hogy tudjanak egymással ta
nácskozni, beszélgetni, tudják egymást m egér
teni, és közbejön ez az utálatos vallási kérdés
és legelső sorban is ettől kell megszabadulnunk.
Az iskolában nem taníthatunk vallást, mert ti
keresztyének olyan durvák vagytok egymás
iránt, hogy nem tudtok megegyezni semmiben,
amit tanitani akarunk, tehát hagyjuk el egészen
és legyen vége. Meguntuk már patvarkodásaitokat és harcaitokat. Mi olyasmit akarunk, ami
észszerű és józan és egyöntetű.
Ennek az érvelésnek nem fordíthatunk egy
szerűen hátat, de van benne egv tévedés; azt
mondják, hagyjunk fel a vallással. Igen, de le
hetséges-e? Ez a lényeges. Lehet-e felhagyni a
vallással? A vallás nem az egyetlen dolog, ami
az embereket elválasztja és a józan belátástól
megfosztja. A férfiak mindig panaszkodtak a r
ról, hogy a nők is ezt mivelik, s figyelemre
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méltó, hogy mikor teljesen kommunisztikus éle
tet akartak teremteni cs egészen mint testvérek
akartak egymással élni, szükségesnek találták,
hogy kerüljék a nőt. Nem ismerek kommuniszti
kus társaságot, nem a szónak technikai értel
mében, hanem olyan társaságot, ahol egyformán
részesülnek és testvériesen élnek, amely sike
rült volna, ha férfiak és nők együtt voltak
benne. Tény az, hogy a nem elválaszt bennün
ket, s ahogyan valaki mondta, a teljes kommu
nizmus nem valósítható meg a szerelem kom
munizmusa nélkül, ez pedig lehetetlen. A nem
elválaszt. A férfiak azt akarják, hogy* szeretteik
csak az övéik legyenek; a nők azt akarják, hogy
szeretteik csak a / övéik legyenek. Megkíván
ják a / otthont, az egyéni éietet. Miként egy
barátom irta, szerinte az eredeti ótesfámentomi
kommunista kísérlet a há/asélet kérdésén val
lott kudarcot. Tegyük fel már most, hogy —
miként az apácák és szerzetesek mondják —
a nem elválaszt bennünket, elzár bennünket Is
tentől és em bertársainktól, ennélfogva hagyjunk
fel vele, semmisítsük meg, ne legyen semmi
közünk hozzá. De nem tehetjük, mert term é
szetünknek konstituens és lényeges része. —
Azoknak a száma, akik a nemtől menekülni
tudnak s magasabb színvonalra emelkedhetnek,
korlátozott; s ha általánosan kötelezővé akar
nánk tenni, valamennvien m egbolondulnánk;
mert ez természetünknek lényeges része, egyike
a nagy, hatalmas, primitiv ösztönöknek és szenvedélveknek, amelyek az emberi természetnek
alapját alkotják.
És ezzel eljutottunk a fődologhoz. Bará
taimnak úgy látszik az a benyomásuk, hogy az
em ber természeténél fogva tisztaeszű lény, s
csak a vallás teszi esztelenné. De semmi sincs
ennél távolabb az igazságtól. Természetünknél
fogva mi egyáltalán nem vagyunk észlénvek.
Tetszelgünk ebben a gondolatban, de semmi
sem es'k ennél távolabb az igazságtól. Miként
már többször kifejeztem, az elterjedt nézet az,
hogy a férfiak józan, világos eszüek. a férfiak
észszerűen cselekesznek, a nőket pedig impul
zusok vezetik. A valódi igazság az, hogy a fér
fiak impulzusok szerint cselekesznek, s később
találnak ki cselekedeteik magyarázatára kompli
kált észokokat. A * nők pedig impulzusok sze
rint cselekesznek, s az észokokkal egyáltalán
nem törődnek. Innen van, hogv olyan sokszor
zsémbelódsz a feleségeddel, s hogy a felesé
gednek olvan sokszor van igaza, mert átlát okos
kodásodnak szövevényén, amelyet egybeszer
kesztesz annak igazolására, amit tettél mert meg
akartad tenni. A férfiak nem született és7lénvek.
Igen hatalmas primitiv szenvedélyekkel szület
nek, amelyekben osztoznak az állatokkal, sazok
a teremtmények, akikkel a vasárnapi iskolában
dolgod van, ahogyan m ár bizonyára volt alkal
mad tapasztalni, nem tiszta észlénvek; impul
zusok, egymással ellentétes vágyak, szenvedé
lyek, vágyak és kívánságok élnek bennök. Min-
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den gyermek a kívánságoknak, szenvedélyek
nek és vágyaiknak összetétele, fordítottja az ész
lénynek.
Én is lelkesedem az észért. Hiszem, hogy
Krisztus azért jött, hogy bennünket eszes lé
nyekké tegyen. Hiszem, hogy megváltatni anynyi, mint eszes lénnyé lenni. Azonban örült és
alaptalan álom eszességet a szenvedély leron
tása, kiküszöbölése1 és eltörlése által elérni
akarni. Végbevihetetlen vállalkozás. Abból az
eszméből támad, hogy minden kérdést u. n.
tudományos szempontból kell elbírálni. Tény,
hogy mindazok a barátaim, akik iszonyú edukacionisták és valláselleneseik, a tudománynak
erős hívei. Azt mondják, meg kell tanulnunk
azokat a nagy kérdéseket, amelyek bennünket
elválasztanak és darabokra tépnek és. egymás
torkának uszítanak, hogy a világot mészárszékké
alakítsuk, tudományos szempontból nézni, s a
tudós olyan ember, aki lelkét megtisztítja min
den indulattól, szenvedélytől és előítélettől; a
tudósnak egyetlen óhajtása az, hogy olyanok
nak lássa a dolgokat, amilyenek. És a lélek
nek minden szenvedélytől és előítélettől való
megtisztítása terén nevezetes sikereket értek el.
Edukacionista barátaim azonban nem veszik
észre, hogy a tudomány merőben absztrakt kér
désekkel foglalkozik, amelyekből a szenvedélyt
ki lehet zárni. Úgy értem, hogy nagyon is le
hetséges, minden egyéni büszkeségtől eltekintve,
szorosan észszerű érvelést folytatni a mecha
nikus kombinációk, a binomiális tétel, vagy a
nehézkedési törvény kérdésében, mert egy fityinget sem törődik avval senki, hogy ezek a
dolgok igazak-e, vagy nem. Ez tisztára absztrakt
kérdés, távol áll az élettől. Ellenben azok a
kérdések, amelyek tekintetében észszerüeknek
kellene lennünk és nem vagyunk észszerüek,
olyan kérdések, amelyek érintik az én gyerme
keimet és mások gyérmékéit; az én zsebemet
és a mások zsebét; az én hazámat és a mások
hazáját; az én büszkeségemet és a mások büsz
keségét. S akkor hozzám jönnek barátaim és
azt mondják: »Légy észszerű!« Ha megteszem,
elvetemült képmutató vagyok. Úgy tettetem
magamat, mintha saját hazámmal sem törőd
ném többet, mint más népek hazájával, holott
hazámnak szeretete szivem gyökereit tépi, ho
lott hazám hegyei, völgyei és rónái olyan szen
vedélyeket ébresztenek bennem, amelyek ben
sőmet égetik. Felkérnek, hogy mindezt seper
jem ki természetemből, ami egyértelmű azzal,
hogy ugorjak ki a bőrömből. Vagy arra kérnek,
hogy a magam gyermekei és a más emberek
gyermekei irányában legyek teljesen észszerű,
vagyis a magam gyermekei felől gondolkodjam
épen úgy, mint a mások gyermekei felől, ho
lott a szülői ösztön a lelkemet tépi, s kész va
gyok vadállatként harcolni, ha gyermekemhez
nyúlsz. Ebben a tekintetben én is elég érzé
keny vagyok, de a feleségem még érzékenyebb,
mert a nők ebben a tekintetben sokkal rosszab
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bak, mint a férfiak, s az ilyenfajta kérdések
ben azt kívánni tőlük, hogy helyezikedjenek tu
dományos álláspontra és: legyenek teljesen ész
szerüek : feneketlenül ostoba beszéd.
Arra kellene igyekeznem, hogy legyek
észszerű azon dolgok tekintetében, amelyek
az én zsebemet és mások zsebét illetik;
feltételezik rólam, hogy mély és tisztára gazdaságtani szempontot alkalmazok — azt mond
ják gazdaságtani kérdésekben érvényesüljön a
tiszta gazdaságtan — s legyek teljesen ész
szerű és érveljek absztrakt fogalmákkal, mikor
az én jövedelmemről és a mások jövedelméről
van szó. Hallottak már ilyen nyakatekertséget?
Azt kívánják tőlem, hegy legyek teljesen ész
szerű olyan dologban, amely az én büszkesége
met és önérzetemet, s a mások büszkeségét és
önérzetét érinti; egyénig személyes kérdésben;
és mi keresztyének ismételten él-botlottunk eb
ben. Ismered azt az embert, aki segítségedre
lehet a vasárnapi iskolában; más munkát osz
tasz ki neki, vagy valáki mást állítasz be, aki
jobban elvégzi a munkát, s akkor kapják ma
gukat, otthagynak és nem segítenek többé sem
mit. Pedig1 Isten dicsőségéért tették. Volt ne
kem a gyülekezetemben egy zászlóvivőm; ele
inte minden vasárnap eljött; később, mikor már
több emberem volt, nem kellett neki annyiszor
vinni a zászlót, mert mást is megbíztam vele,
s otthagyott, mert mást tettem a helyébe. Meg
kérdeztem tőle, Istennek tiszteletére vitte-e a
zászlót, vagy önmaga tiszteletére? Ha Istennek
tiszteletére, miért nem jön vissza? Önmaga
tiszteletére? Lehet-e ennél hülyébb látvány?
Egy furcsa kis ember, miseingben, amint kö
rülhordja tipegő' léptekkel a maga tiszteletére
a zászlót a templom körül! Pedig ezt mivelte
az egész idő alatt, tudtán kívül, elhitetve ön
magával, hogy Isten dicsőségére teszi, holott
tényleg azért tette, amiért a hegyes galamb ki
dagasztja a begyét. Ösztön szerű büszkeség a
bensőjében, s ez megvan minden gyermek bensejében, akit tanítasz. Azok a primitív vágyak
és szenvedélyek az emberi természetnek alap
szövetét alkotják, s nem szabad jajgatnunk',
hogy olyan erősek, mert épen azoknak! erejéből
feladatunk elkészíteni azt a hatalmas fegyvert,
amellyel az Ur fog hadakozni.
Hozzá kell tennünk, hogy ezek a mi szen
vedélyeink, amelyek természetünknek bázisát ké
pezik, nem a harmóniának természetes álla
potában vannak. Mi nem születünk a természe
tes harmónia állapotában, miként az állatok. Az
állat szenvedélyei által él s ezért az egészség
nek és harmóniának állapotában él, mert az ál
latok hozzánk viszonyítva bevégzett lények, ök
elérték természetük csúcspontját, s most a belső
harmóniának áüapotába születnek többé-Jkevésbbé bele, azért nem halljuk az állatoktól a
keserű elégedetlenségnek kiáltását, nincs öngyilkosság, nincs rémület, nincs tragédia. Szen
vednek, de szenvedésük fizikai kin, nem a lé-
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leknek kínja és agóniája; m ert lelkűk — ha
van lelkűk — tökéletes. A mienk nem az. Mi
nem vagyunk a harmónia term észetes állapotá
ban; nekünk ezt a harm óniát meg kell valósí
tanunk, létre kell hoznunk, s a belső harmóniá
nak megvalósítása a lélek megváltásának egyik
alapjelentése, s ez egyik feladatod; ha egyáltalán
van valami célja vasárnapi iskolai munkádnak,
akkor az a célja, hogy a tanulókkal megtalál
tasd a belső békének, a belső egységnek tit
kát. Term észet szerint ez nincs m eg bennünk.
Nem születtünk jónak, a küzdelem állapotában
születtünk. Ezért téves az önkifejlésnek manap
ság oly népszerű evangélioma, amely azt
mondja, hogy ne legyen semmi kényszer, semmi
fegyelem, semmi korlátozás az ösztönök és
szenvedélyek terén, hanem engedjük, hogy a
gyermek kinójje magát, kiélje m ag át kifejleszsze és kifejezze magát. Soha se mondd: »Ezt
nem szabad.« Soha ne gátold a gyermeket. Ha
ki akarod magadat fejezni, mielőtt volna éned,
amit kifejezhetsz, nem jutsz el az egészséghez
és a harmóniához, hanem a szó szoros értel
mében eljutsz a pokolba; vagyis bensöleg fosz
lányokra tépetel. Az önkifejezés evangélioma,
ha minden korlátozás mellőzését jelenti, a leg
nyilvánvalóbb csalás, amit valaha hirdettek. A
szigorú és komoly fegyelemre nagy szükség van,
s nagy szükség van arra, hogy a felszólításhoz
»Tedd ezt« hozzátegyük azt is »Ne tedd ezt«
A korlátozás az élet fegy el mezesének egy ré
sze, s jóllehet a korlátozás nem elnyomás, épen
azért az elnyomás ellen küzdve, nem akarjuk
eltörölni a korlátozást. Felette szükséges, hogy
minden gyermek megtanulja bizonyos szenve
délyeknek megfékezését, azonban a korlátozás
magában elnyomáshoz vezet és végzetes követ
kezményekhez, mert azon impulzusok, szenve
délyek és vágyak részére, amelyeket kiküszö
bölni. vagy lerombolni nem lehet, kivezető csa
tornát kell találni. Valahogyan ki kell nekik
jönni, de egységben és harmóniában.
Jóllehet nem születtünk természetszerű
benső egységben, sem békében, mégis velünk
született a természetszerű serkentés arra, hogy
békességet és egységet találjunk és létesítsünk
önmagunkban, s természetünknek úgyszólván
az az alapvető ereje, ez az ösztön, hogy
magunkban és tapasztalatunkban egységet
hozzunk létre, s ennek két oldala van. Az
egyik az ész, a másik a vallás, és a vallás az
első, az alapvető. A szivnek egységére és az
agynak egységére kell szert tennünk, de elő
ször a szív egységére kell szert tennünk; a
vágynak, kívánságnak, óhajtásnak, szenvedély
nek egységére. A szív egységére kell szert ten
nünk, mert valamennyien erősebbek vagyunk a
szivünkben, mint az agyunkban. Nemcsak én,
aki entuziaszta vagyok a szószéken, hanem még
a pénzügyminiszter, a fizika-tanár, sőt a ma
tematika tanára is — mi valamennyien erőseb
bek vagyunk a szivünkben, mint az agyunkban;
a szív kormányozza az agyat.
Folyt. köv.
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Je g y z e te k .
A jegyzetek írója abban a meggyőződésben
él, hogy dr. Luther M árton Kiskátéjának gaz
dag anyaga, — hiába hogy népiskoláinkban ta 
nítjuk, — egyáltalán nincsen kiaknázva. Ez a
zseniális és ihletett könyvecske, talán éppen
azért, mert tankönyv, nem az, aminek lennie
kellene, az evangélikus család könyve és az
evangélikus ember lelki elmélkedésének vezér
fonala. Talán a jubileum alkalmával (1929.) rá
gondol egyetem es egyházunk, vagy Luther-Társaságunk arra, hogy megfelelő alakban való
megjelentetéséről gondoskodjék.
Én már tevbe vettem, hogy a Kiskáté alap
ján foglalkozom egy értekezésben az evangé
likus aszketikával, amelyről nemcsak hitünk el
lenségei, de magukat »jó protestánsoknak« ta r
tók és vallók is azt mondják, hogy' nincs. A
terv terv maradt. Most más összefüggésben
nézem
a Kátét. Egy uj német folyóiratban
(Zeitwende, 1925. 4. füzet) olvasok egy' cikket
üu tm an n Bruno tollából: »Szomszédság és Új
raépítés«. (349—368. oldal.) A cikk állítólag fel
tűnést keltett az illetékes körökben.
Én általában nagy respcktussal viseltetem a
németek iránt. Ha egy német valamihez hozzá
fog, bizonyos, hogy »gediegen« és »gründlich«
dolog kerül ki a keze alól. De néha erőt vesz raj
tam valami szédüléssel elegy döbbenet is. Olvar.
alaposan és következetesen dolgozik a normá
lis német agy, hogy szabatosságában már szinte
gépekre emlékezteti az embert. A gép munkája
ugyan nem rossz. Idehallom a cséplőgépek
bugását a szobámba. De például a cséplőgép
pel nem lehet vetni. A cséplőgép csépel, a ve
tőgép v e t a kaszálógép kaszái. így a német
agyveló is. Beállítod és dolgozik kérlelhetetlen
logikával, és vagy folyton kaszál, vagy' folyton
csépel, vagy folyton vet. Egyoldalú.
így vagyok Gutmann cikkével is. Van egy
gondolata: a szomszédságban rejlő szociális cs
nemzeti erőket ki kellene építeni. Ez a gondolat
úrrá lesz felette, s most már nem Iát, nem is
mer, nem értékel m ást mint a szomszédságot.
Az egyház eddigi berendezkedése, a pap mű
ködése, a társadalom organizációja, az egyle
tek stb. mindez a gonosztól van. Eddig az ilven
emberek is értékelték legalább a családot. Gut
mann kaszálógépje lekaszabolja ezt is, nem tud
vele mihez fogni. Leszólja a »Dorfkirche« c. fo
lyóiratot, lesajnálja a »Nachbar« nevű (pedig
ennek a neve legalább »Szomszéd«) néplapot,
lecsepüli az úgynevezett utca gondozást. M ert ő
valami egészen másra gondol. Mire? Egy' olyan
»Nachharschaftra«, amely a népet megmenti.
És azt képzeli, hogy van olyan Nachbarschaft
mint Organeinheit, (mert a szavak és kifeje
zések és terminusok csak ugv dőlnek), amely
erre képes. Állítólag az erdélvi szászoknál meg
történt ez a csoda. A bánáti sváboknál pedig
most van kialakulóban. Hogv az erdélyi szá
szokat a Nachbarschaft tartotta-e fenn évszá-
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zadoikon keresztül, annak kikutatását rábízom
az oknyomozó történetírókra, bár azokban sem
lehet feltétlenül megbízni. Elég az hozzá, hogy
Gutmann princípiuma és annak kidolgozása
előttem olyan elvi postulatum nak tűnik fel,
amely amellett, hogy egyoldalú, nem számol
eléggé azzal az igazsággal, hogy ami van, az
nem . véletlenül van, s ami lesz, az nem ötietszerüleg lesz, a népek és nemzeték életében
sem. Tehát aki újraépíteni akar, annak számol
nia kell az adottságokkal, és egyik legfonto
sabb dolga éppen ez. Bizalmatlan vagyok min
den irányzattal szemben, amely apodíktice az
zal kezdi, hogy ami létezik, az nem ér semmit.
Van azonban Giutmannak egy szava, amely
ben igaz gyönyörüsqgem tellett; amikor egy
háborús szervezkedésről írva azt mondja: »Ehe
Welt Luthers und des kleinen Katechismus
wird unter uns lebendig!« Luthernak és; a Kisr
káténak világa elevenedik meg közöttünk! Ez
olyan szó, amelynek hordereje van. Mikor Lu
thernek és a Kiskáténak világjárói hallok, mintha
valami friss, árnyékos erdőbe lépnék.
Igen, a Kiskáténak egész világa van. A
Káté kicsiny, de a világa nagy. A pokoltól a
menyországig, a haláltól az örökkévalóságig, a
szántóföldtől a templomig, a cselédektől a menynyei Atyáig ér. Szó esik még a szomszédokról
is. A Miatyánk negyedik kéréséhez fűzött ma
gyarázatában azt mondja Luther, hogy a1min
dennapi kenyér alatt értendők többek: között
»jó barátok, hűséges szomszédok«. Érdemes
azt az egész passzust magában a Kátéban el
olvasni. Az dióhéjban egész kis szociológia és
társadalmi ethika. És benne van egy nagy em
ber nagy és gyermeteg! lelke. Milyen mesterien
felöleli pár szóban a családot, a környezetet, a
községet, az államot, a termelés természeti fel
tételeit! És micsoda inspirált lélek az, aki mind
ezt össze tudja foglalni a mindennapi kenyér
gondolatába, és ezen a rév«p közelünkbe hozza,
szivünkbe plántálja, fontosságukat lelkünkre
köti, s megtanít, hogy mindezért imádkozzunk!
Valóban a mi lutheránus egyházunknak van
feladata a világban! Luthernak és a Kiskáté
nak világa! Más szóval az evangéliomnak világa,
amelyet Luther olyan csodálatosan tudott reávetiteni erre a világra, s amely még olyan sok
tekintetben ismeretlen a világ előtt s magunk
előtt is. Mennyit rágódunk különböző szocioló
giai eméleteken! Nem meddő foglalkozás. De
mikor megismerted a tudományból a problé
mákat, szempontokat és irányokat, akkor ha
odafordulsz Luthernak és a Kiskáténak világá
hoz, az evangéliomnak világához, látni fogod,
hogy a reformáció nem emberektől van. isten
nek munkája az, amellyel a léleknek ajtót tár,
hogy bemehessen abba a világba, amelyhez a
bölcsek elvesztették a kulcsot, de a gyermekek
otthon érzik magukat benne.
A hűséges szomszédok meg nem becsül
hető kegyelmi adománya az Istennek. Azon
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ban Gutmann testvér: az újraépítés nem a szom
szédság munkája, Istennek munkája az. És ad
junk hálát az Istennek ne csak a hű szomszéd
dókért, hanem minden más ajándékáért is. A
templomért, a gyülekezetért, a családért, a
hűséges elöljárókért, a jó kormányért, az egész
ségért, a jó időjárásért, meg a többiért. És kér
jük is mindezeket ötőle. A Kiskáténak egész
világa van. N e mondjuk ebben a világban azt,
hogy csak az egyik tag fontos. Mindegyiknek
megyan a maga munkája. A sok keserűség
nek, 'epésségnek, indulatosságnak, összeférhetet
lenségnek oka abban keresendő, hogy a rész
lethez ragaszkodva, elvesztjük a világot. A fá
tól nem látjuk m eg az erdőt. Mereven szegez
zük szemünket egy-egy hernyóra, s nem vesszük
észbe, hogy virágok nyílnak, madarak dalol
nak, gyermekek kacagnak, fiatalok örvendez
nek, s hogy körülöttünk nyüzsög, hullámzik,
zug az Istentől teremtett egész világ; amelyben
van helye a picike bogárnak és a csillagoknak.

HÍ REK.
H á la a d ő
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Egyházunknak buzgó hive Szily Rezső belecskai körjegyző prezbiter, a tolnai egyházmegye
iskolavizsgáló bizottságának tagija 1918. nov.
3-ról 4-ikére virradó éjjel saját élete veszélyez
tetésével meghiúsított egy a fosztogatások meg
akadályozására kivonult polgárőrség vezetője
ellen elkövetett revolveres merényletet. Bátor
fellépéséért a kormányzó a magyar bronz ér
demérmet adományozta. Az érdemrend átadása
aug. 9-én ment végbe* az ünnepelt otthonában
Belecskán. Az ünnepség! a járási főszolgabíró
ur kérelmére alkalmi istentisztelettel vette kez
detét a gyönyörű háromtornyú belecskai tem
plomban, hol Perl János keszőhidegkuti lelkész,
kinek Belecska leányegyháza, Máté XX. r. 27.
v. alapján tartott épületes prédikációt. Az isten
tiszteleten részt vett dr. Pesthy Pál igazságügyminiszter, Dőry Pál ny. főispán, Mechvart Ernő
esp., felügyelő, kormányfőtanácsos családjával,
Reich Árpád ny. huszárezredes, szk. külügymi
niszteri tanácsos, dr. Csiky Ödön vármegyei fő
ügyész és még nagyon sok környékbeli előke
lőség, Görbő Belecska, Keszőhidegkut közsé
gek egész népe vaHásikülönbség nélkül. Tes
tületileg részt vett a simonytornyai és temesi
járás jegyzői kara Reich Oszkár főszolgabíró
vezetésével. Az ünnepség után 80 terítékű ebéd
volt, mely után az előkelőségek a legjobb be
nyomásokkal távoztak Belecakáról.
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Az O rszágos R eform átus L elkészegye
sü let kecskeméti kongresszusa f. hó 20-án bi
zalmas sajtóértekezlettel kezdődött. Megállapí
tották a református egyház sajtópro^ram m ját.
Több milliós sajtóalap létesítését határozták el.
Megszervezik a központi reform átus sajtóiro
dát. Református szellemű írókból, művészek
ből, tudósokból tudom ányos társaságot alapí
tanak és felkérik a Protestáns Irodalmi T ársa
ságot ennek mielőbbi megvalósítására. A 22-i
közgyűlés első előadója Kovács J. István theológiai igazgató volt, aki »Közéleti súlyúnk meg
csappanása« címen tartott előadást. E szerint
az állami kinevezés alá eső tanszemélyzetnél a
reformátusok távolról sincsenek országom szám
arányuknak megfelelően képviselve. Az egyház
hiába küzd törvényben biztosított állami járan
dóságaiért. A ‘reformátusok önmaguk is okai
közéleti súlyúk csökkenésének. Ezt az állítását
Kovács J. István a reformátusok poliákai meg
oszlásával iparkodik alátámasztani. Sürgeti a
re-formátusság (úgy látszik politikai) megszerve
zését. A kongresszussal kapcsolatban belmissziói
konferencia is volt, amelyen az irodalomról, és
a nők gyülekezeti munkájáról tartattak előadá
sok. A kongresszus elnöke Csikesz Sándor deb
receni egyetemi tanár, az ORLE főtitkára volt,
kinek előadásában a kongresszus m egtárgyalta
a reform átusság szervezkedésének alapjául
szolgáló egységes politikai, kulturális, szociá
lis és gazdasági program m ot.
A S tu d en t C h ristian M ovem ent (Keresz
tyén Diákszövetség) Európa Újjáépítése dm en
most adott ki Rouse Ruth kisasszony tollából
egy beszámolót arról a segítő munkáról, ame
lyet a Szövetség végzett. Negyvenkét ország
nak diákjai tizenkilenc országnak diákjait közel
húszmillió angol fonttal segélyezték. Rouse
könyve felhívja a figyelmet arra a nagy- szegény
ségre és nyomorúságra, amelynek közepette a
középeurópai és déleurópai ifjúság küzd az éh
séggel» betegséggel és tudatlansággal. Az egye
temek éppen úgy hijjával vannak a tudom ányos
felszereléseknek, mint a diákok a kenyérnek,
lábbelinek és felöltőnek. A segélyező akció két
irányban haladt. Ellátták a diákokat élelemmel,
ruházattal és lakásról gondoskodtak. Ez volt az
egyik. Azonban sok diák nem fogadta szívesen
az alamizsnát. Azért megszervezték a diákok
számára, különösen Németországban, a munka
közvetítést, úgyhogy a diákok és diákkisasszo
nyok meg tudták keresni kenyerüket. A Szövet
ség munkájának sikere elsősorban attól füg
gött, hogy a gazdagabb országok diákjait meg
tudják nyerni. De a nagy eredmény mégsem
lett volna elérhető, ha a Szövetség munkásai
nem tudták vc’na megnyerni a hatóságfok bi
zalmát önzetlen buzgólkodásukban és ráter
mettségükben.

1.

A Nemzetközi Jóbarűtság Világ-Szövet
sége (World Alliance for Prom oting Interna
tionale Friendship through the Churches) au
gusztus első hetében tartotta hatodik nemzet
közi bizottsági üléseit Stockholmban, közel 150
delegátus résA’ételével, akik huszonnyolc or
szágot képviseltek. A Nemzetközi Bizottság ülé
sein dr. Boynton Nehemiás (Amerika) elnökölt.
Az aug. 7-i ülés a kővetkező határozatokat fo
gadta d : 1. Szükségesnek mutatkozik a Szövet
ségnek olyan módon való újjászervezése, hogy
megfelelhessen azon feladatának, hogy a béke
és a testvériség érdekében a világ minden ke
resztyén erejét egyesítse. 2. A V égrehajtó Bi
zottság hatalm a/tassék fel arra, hogy delegátu
sokat küldjön ki az Élet és Munka Konferen
ciájának (Conference on Life and Work) bi
zottságával való tárgyalásra, akik jelentést ten
nének arról, hogy- a Szövetség mimódon ko
operálhat a Konferenciával mindazokban az
ügyekben, amelyek a népek nemzetközi viszony
lataira vonatkoznak. 3. A Világ-Szövetség va
lamennyi nemzeti tanácsának figyelmét felhívja
a döntőbíróság, a biztonság és az általános le
fegyverzés nagy elveire, am dyek elválasztha
tatlanul összefüggnek, mint a keresztyén eszmé
nyeknek a politikai téren való érvényesítései.
4. Helyesti a titkos diplomáciáról szóló angol
memorandumot és azt megtárgyalás céljából
kiadja a nemzeti tanácsoknak. 5. Kéri a külön
böző nemzeti tanácsokat, hogy érdemlegesen
és kellő energiával használják fel befolyásukat
a közvéleményre olyan irányban, hegy- a nem
zeti és nemzetközi életnek nagy erkölcsi kérdé
seiben a közvélemény gyakoroljon nyomást az
államférfiakra és politikusokra és kényszerítse
őket azoknak a keresztyén elveknek alapján való
cselekvésre, amelyeknek érdekében a VilágSzövetség küzd. Aug. 8-án az értekezlet befe
jeződött. Nem fogadta el a norvég memoran
dumot, amely állást foglalt az ellen, hogy a
Népszövetség katonai erők felett rendelkezik,
elismerte a memorandum keresztyén szellem
től inspirált voltát, de kifejezte azt a meggyő
ződését is, hogy a Népszövetség befolyása ab
ban a mértékben fog gyarapodni, amilyen mér
tékben támaszkodik az anyagi erők helyett az
erkölcsi erőkre. Felhívta a Népszövetség fi
gyelmét a görögországi és bulgáiiai menekül
tek sanyarú sorsára, akiknek szenvedését a
Szövetség a keresztyén civilizáció elleni ször
nyű vádnak vesz és felkérte a Népszövetség Ta
nácsát, hogy alkosson nemzetközi egyezményt,
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amely az ilyen expatriálási eljárást lehetetlenné
teszi. Elfogadott a Szövetség egy határozatot,
amely felkéri a Népszövetséget, hogy küldjön
ki egiy bizottságot azoknaik a sérelmeknek meg
vizsgálására, amelyek Törökországban a keresz
tyén lakosságot érik. A Szövetség kifejezést
adott azon óhajának, hogy nemzetközi nevelésr
ügyi bizottság alakíttassák, s hogy a történe
lem tanításánál a nemzeti élet fejlődése mellett
az egyetemes fejlődés is tekintetbe vétessék,
s hogy a rivális vagy ellenséges országok nem
zeti jelleme ne kisebbittessék, hanem azoknak
a haladás és civilizáció körül szerzett érdemeik
elismerésben részesüljenek.

K apernaum városának helyét az újabb
ásatások immár kétségtelen módon felderítet
ték. Bebizonyult, hogy a Glalileai tó északnyu
gati partján levő Tell Hum a régi Kapernaum.
Megtalálták annak a zsinagógának romjait, amel
lyel az a római százados építtetett, akinek szol
gáját Jézus meggyógyította. Az a nézet me
rült fel, hogy a zsinagógát földrengés pusztí
totta el; azonban, minthogy azok a fehér mész
köveik, amelyékből épült, megvannak, az ásatók azt hiszik, hogy az épületet eredeti alakjá
ban fel lehet építeni. Majdnem bizonyosra ve
hető, hogy Krisztus ebben az épületben pré
dikált. Tekintettel arra, hogy Jézus Kapernaumban hívta el a háló mellől négy tanítványát, és
Máté itt ült a vámszedő asztal mellett, a város
egyike lesz a világ legszentebb helyének.
O laszországban most már bűncselekményt
követ el az, aki a római katholilkius hitet, vagy
egyházat bármiképpen bírálja. Ennek következ
tében az evangélikus lapokat, annak ellenére,
hogy gondosan megválogatott és mérsékelt
hangon írnak, gyakran elkobozzák. Ellenben a
fasiszta és katholiikus lapok korlátlan szabad
ságot élveznek. Az olaszországi protestánsok
helyzete bármely pillanatban tragikusra fordul
hat. Mussolini lapjában egy cikk jelent meg,
amely leplezetlenül dicsőíti a Szent Inkvizíciót. A
cikk a protestantizmusnak »barbár elveiről« be
szél, és az elmúlt időknek az uj tan kiirtására
irányuló törekvéseiről szólva azt mondja, hogy
»ennélfogva az inkvizíció, a kínzások!, az általá
nos mészárlások, előttünk most valódi hősies
cselekedetekként tűnnek fel, amelyeket Isten
legnagyobb dicsőségére vittek véghez«. Mint
különösen érdemteljes cselekedetet eml i i a fran
ciaországi hugenották kiirtását!
Kiss S án d o r: A szarvasi ev. tan itó n ő képző Értesítője 1924-25. Az Értesítő kegyelet
tel emlékezik megl Piacsikó István szarvasi lel
kész haláláról. Felemlíti, hogy mikor a minisz
térium ismételt sürgetésére az üresedésben levő
állásokat betöltötték, a választást a miniszté
rium csak fél év múlva hagyta jóvá, s az egyik
rendes tanárnak még így is csak helyettes ta
nári fizetés kiiegészitésf utalt ki. Az egyik tanár 1922, óta szabadságolva van, de állása be

nem tölthető, mert jelenlegi állami minőségében
kinevezve még nincs. Ú gy látszik, a miniszté
rium a maga részéről ráér, de a mások sürge
tésére mindig kapható! Az állami közegek ener
giája valósággal felvillanyozódik, valahányszor
arról van szó, hogy másokat kell cselekvésre
noszolni és másokra kell valami terhet rakni;
amint az Értesítő is említi a nyugdijjárulékokat, amelyekkel az állam minden tanintézetünket
derült égből lecsapó villámként elkábitani és
zavarba hozni méltóztatott; a szarvasi képző
úgy segített mag'án, hogy a tandijat évköizben
egy mázsa búza értékével felemelte, amellett a
bányai egyházkerület pénztárát is súlyosan
megterhelte. M ég néhány ilyen financiális Deus
ex machina a közoktatási resszorttól, s intéze
teinket becsukhatjuk. A vallás- és közoktatásügyi miniszter egyébként elismerését nyilvánitotta az intézetben tapasztalt példás rendért. A
főigazgató elismeréssel nyilatkozott a tanári kar
munkájának eredményességéről. Az intézet al
kalmas elhelyezése gondot okoz. Szarvas köz
ség ingyen engedett át gyakorlóterületet a gaz
dasági szakoktatás céldára; gazdasági és ház
tartási szakoktatási felszerelésre egy millió ál
lamsegélyt adott a földmiv. miniszter. A növen
dékek tevékeny részt vettek tanáraikkal együtt a
különféle vallásos ünnepélyeken. Az idén ala
kult meg az Ifjúsági Sportkör. A tanulók száma
az öt osztályban 41, ezek közül evangélikus 22.
A képzővel internatus van kapcsolatban, amely
ben a köztartás nagyon jutányos. A gyakorló
iskolának 40 tanulója volt. Az intézet jóltevői
között megemlítjük gróf Boiza Gézát, aki a
tanévben több mint három millió korona értékű
adományokat juttatott az intézetnek és növen
dékeinek._____________________ ____________ __
Felelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Erdőkiirtön
az evang. leányegyház kántortanitói állása be
töltendő. Fizetés 32 egység és 50%, háromszo
bás lakás kerttel. Tót nyelv ism erete kívána
tos. Pályázatok Ácsa ev. lelkészi hivatalhoz
küldendők szeptem ber 1-ig.

Megjelent

a Békéscsabai Ev. Magyar Énekeskönyv
uj kiadásban, kisebb alakban, jó papíron,
régi tartalommal, bővítve a Hora-féle éne
kekkel és kapható a következő árakon
példányonként:
K rúdában.................................................
24.000
Félvászon k ö t é s ..................................... 40—45.000
Egészvászon k ö t é s .................................
52.000
Kaucsuk k ö t é s .........................................
65.000
Angol vászonkötés, vattirozva . . . .
60.000
Bőrvászon kötés vattirozva és aranyozva
65 000
Bőrkötés vattirozva és aranyozva . . .
100.000

K
K
K
K
K
K
K

B ékéscsabai Ev. egyh. könyvkereskedés.

Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai mflintézet gyoraaajttján Győr, BaroM-ut 36. axám. — Telefon 239. — 4706.
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> stockholmi konferencia.
A stockholmi konferencián harminchét nem
zetnek harmincegy keresztyén felekezete több
mint ötszáz delegátussal volt képviselve. A svéd
király m egnyitó beszédében ezt az egyetemes
keresztyén konferenciát az ezerhatszáz éve tar
tott niceai zsinattal hasonlította össze. Kijelen
tette, hogy ennek a célja sem kevésbbé fontos,
m ert feladata felderíteni azt, hogy a keresztyénség mit köteles tenni és mit tehet meg ko
runk égető szociális, gazdasági és nemzetközi
kérdéseinek megoldására. Az orthodox és az
evangélikus egyházaknak az ó és az uj világ
ból jövő küldöttei sok bizonyítékát élvezték an
nak a rokonszenves érdeklődésnek, amellyel a
svéd nép, királyától a legegyszerűbb stock
holmi polgárig a konferencia és annak céljai
iránt viseltetik. A király pazar vendégszeretet
tel fogadta kastélyában a konferencia tagjait. A
trónörökös és neje a konferenciának úgyszól
ván egyetlen ülését sem mulasztották el. A kül
ügyminiszter aug. 22-én látta vendégül a delegá
tusokat. A delegátusok fogadtatása impozáns
volt.
A székesegyházban tartott megnyitó istentisztelet m egragadó volt mint látványosság is,
különösen az érsekeknek, pátriárkáknak, és
püspököknek ragyogó ruhákban pompázó fel
vonulása. Az istentisztelet történelm i jelentő
ségű a keresztyén egység fejlődésében. A win
chesteri püspök prédikált. Krisztus, mondta a
püspök, felhívja korunkat, hogy uj látókörre
tegyen szert. A civilizáció vagy emelkedik, vagy
sülyed. Nem maradhat meg azon a ponton, ame
lyen van. Szövetkezni kell a mennyekországának megalapítására. Ez a stockholmi konferen
ciának értelme. »Az emberiség beteg és a specia
listához, a Nagy Orvoshoz kell folyamodnia«.
»Elérkezett a mennyek országa «, ez volt a gyö
nyörű beszédnek befejezése. »Az em beriség
nek, az egyháznak, a konferenciának, ha alá
zattal törekszik megismerni Istennek akaratál,

Hlrietisl árak peoeovezis szériát

a mennyeknek minden forrásai rendelkezésére
állanak; rendelkezésére áll az eró tágabb látó
kör megpillantására, és meglátván, annak a min
dennapi élet közönséges ügyeiben való meg
valósítására. S nekünk szükségünk van erre az
erőre. Isten országának a huszadik század kom
plikált civilizációjában való felépítése óriást fel
adat, amely tudást, jártasságot, türelmet, böl
csességet kíván; azonban, ismétlem, Krisztus
ban megtehetjük a lehetetlent. Azért, istentisz
teletünk ebben a m egnyitó aktusában Neki mu
tatjuk be hódolatunkat Hisszük, hogy az ö
Lelke fog bennünket tanácskozásainkban vezé
relni. Vallást teszünk arról, hogy egyedül Ő
benne reménykedünk«.
A konferencia első ülésén az angol király
tól, H indenburg elnöktói, Cootidge elnöktől és
másoktól jövő üdvözlő iratokat olvasták fd . Az
upsalai érsek elnökölt s a bethlehemi menekült
gyermekek által készített elnöki jelvényt adtak
át neki.
i
A konferencia napról-napra beható vizsgá
lat tárgyává tette keresztyén szempontból a
gazdasági és ipari problémákat, különösen a
lakást, a családi életet, az ifjúságot, a nemek
viszonyát, a házassági elválást és az alkoholt
Mindegyik tárgyat egy-egy nemzetközi bizott
ság által készített jelentés ism ertette beveze
tésül. H abár határozatokat nem hoztak, a leg
több jelentés egyértelmüleg elfogadásra talált.
Alapvető morális kérdésekben megnyilvánult a
keleti és nyugati keresztyén egyházaknak szoli
daritása. A születések ellenőrzése tekintetében
a vélemények nagyon eltérők voltak, amit a
winchesteri püspök annak jeléül tekintett, hogy
ebben a kérdésben a keresztyénség véleménye
megoszlik. A bizottsági jelentésnek az a paszszusa, hogy házassági válóok csak házasságitö
rés lehet, ellenmondás nélkül elfogadásra talált.
Vasárnap, augusztus 23-án Stockholm min
den templomában és kápolnájában a konferen
cia tagjai tartottak istentiszteleteket. Az egyik
vasárnap esti istentiszteleten hat különböző préev*N«euKu«

2.

EVANGÉLIKUSOK KAPJA

dikáció hangzott el. Tikhon pátriárka emlékére
az alexandriai pátriárka vezetése alatt a Giustav
Vasa Kyrkanban tartottak gyászistentiszteletet,
az é|gyik beszédet a dublini, érsek mondta. A
menetben az orthodox egyház pátriárkája, az
anglikán egyház püspökei és protestáns lelké
szek vettek részt. Hétfőn élénk vita volt az al
kohol kérdésében. A konferencia elismerve a
különböző országokban fennforgó különböző
szokásokat és állapotokat, felhívja az egyháza
kat, hogy tagjaikban keltsék fel a felelősség ér
zetét az alkohol rombolásai irányában és támo
gassák a törvényhozást. A konferencia augusz
tus 30-ig tartott, s az upsalai székesegyházban
záró istentisztelettel ért véget.

Az egyház é s a politika.
A pápás egyház, az egyház és a politika
egymáshoz való viszonyát már régen megol
dotta. Az egyház mint intézmény mindenekfelett
áll. Ennek van alárendelve az egyes ember, an
nak vágya, reménye és meggyőződése, annak
van alárendelve minden nép, nemzet és állam.
A pápás egyház minden helyzetben feltalálja
mágiát, hogy mely politikai irány helyes az ő
s z e m p 0 ' n t j á b ó 1. N émetországban a szociáliistákkal szövetkezik. Magyarországon a leg
szélsőbb reakciót támogatja. Spanyolországban
szinte antinacionalista és pártolja a nyelvi szeparatistákat. Lengyelországban a leg'ulzóbb na
cionalista. Németországban republikánus, Ma
gyar or szágó n monarchista — és igiy tovább.
Megpróbálkozott összekötő kapcsokat keresni
még az oroszországi szovjettel is — de itt ugylátszik emberükre akadt. A jezsuita szellemben
vezetett pápás egyház minden politikát helye
sel, mely ebben a világban megerősítheti pozí
cióját és a pápa hatalmát; mert a római kath.
egyház világnézetéből teljesen kikapcsolta Krisz
tus azon elvét: »Az én országom nem e világ
ból való!«
,
Mi az egyház és a politika egymáshoz való
viszonyát nem oldhatjuk meg oly könnyen, mint
a római egyház.
Az egyház, mint isteni intézmény, mely a
lelkek üdvét ápolja, melynek egyedüli célja,
hogy a lelkek a Jézus Krisztus által adott meg
váltásban részesüljenek, hogy a lelkek eine veszszenek, nem dobhatja oda magát semminemű,
még az oly nemes politikai célnak sem eszkö
zül. Hogy hová vezet az, ha az egyház mint
állami egyház, puszta eszköze lesz az államnak,
szomorúan látjuk épen Németország; példájá
ból, ahol az ev. államegyházat még a világhá

m3.

ború előtt egy theologiai professzor gúnyosan
nevezte »Kaiserlich privi ligirte preussische
Staate Kirchenek«. De látjuk az ily felfogás ret
tenetes következményét éppen Oroszországban,
ahol az egyház a cári hatalomnak szolgált esz
közül.
De hát lehet-e az egyház mint olyan mégis
támasza az államnak? K ö z v e t l e n ü l s o h a ,
k ö z v e t v e m i n d e n e s e t b e n ; mert az ál
tal, hogy az egyház becsületes, jellemes embe
reket nevel, minden államnak szolgálatot tesz,
amennyiben az államra nem vonatkoztatható az
a Nitsiche-féle definíció: »Der Staat ist die or
ganisierte Unsittlichkeit«. Mi mint egyház még,
akkor sem, ha az állam ellenségünk, nem ten
derkódunk az állam ellen, Több mint kétszáz
évig mostoha gyermekei voltunk az államnak,
mely pusztulásunknak örvendett és, a védel
münkre hozott törvényeket végre nem hajtotta,
elgáncsolta, kijátszotta, és az evangélikus egy
ház mégis támogatója volt az állami rendnek,
hű fia volt a hazának e legsötétebb időben is;
mert az evangélikus egyház sohasem eszköze
sem az összeesküvőknek, sem a forradalmárok
nak. De éppen úgy elutasítja magától azt, ha
rendőr eszköznek akarják felhasználni. Amely
egyház rendőr különitményül felkinállkozik, meg
szűnt keresztyén egyház lenni — és megcsufolja
isteni hivatását.
Az egyház, mint egyház nem lehet egyetlen
politikai pártnak sem eszköze. Nem mondhatja,
hogy ez, vagy ama politikai pártirány a helyes ;
mert azt eldönteni nem az ő hivatása. Amely
egyház politikai pártküzdelembe avatkozik, hí
vei ellen vét — és az evangéliumot a minden
napi élet veszedelmes zuhatagába rántja. Az
egyház ne használjon fel politikai irányokat
sem eszközül hatalmi céljaira, mert neki soha
sem szabad a politika azon útjára tévedni, a
melynek fő elve: »A cél szentesíti az eszközöket«.
A világháborúban az egyház nagyon is
messzire ment a politikai szolgálatban. A v i
lágháború
után sincs kijózanodás,
s ő t m é l y e b b r e s ü l v e d és.
Politikai szerepre mint egyház ne sóvárog
junk. Mi e tekintetben sem utánozhatjuk a pá
pás egyházat. Nem is függ létünk attól, hogy
két vagy három taggal szereptünk a »főrendi
házban«. Mi nem mehetünk oda négyes fogat
tal, livrés kocsissal, keztyüs hajdúval — marad
junk csak a háttérben, dolgozzunk, vezekeljünk
s építsük a gyülekezetben isten országát.

Dr. Szeberényi Lajos Zs.
esperes.
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Ö
nkéntes adakozás.
A gyülekezetek vezetőségének mindenek
előtt tisztában kell lenni azzal, hogy az egyház
anyagi szükségleteinek kielégítése két forrásra
van utalva: az egyik az egyházi adózás, a másik
az önkéntes adakozás. Gyülekezeteink költségvetése úgy készül, hogy a szorosan vett gy üle
kezeti kiadásokra megvan a fedezet, azonban a
gyülekezet szükebb körén túleső intézményeink,
vagyis hogy csak néhányat említsek: a Gyámintézet, Luther-Szövetség, Külmisszió, LutherTársaság, az önkéntes adományokra vannak
utalva. Amilyen mértékben fontosnak és nél
külözhetetlennek tartjuk ezeket és a hozzájuk
hasonló intézményeket, olyan mértékben lát
juk be az önkéntes adakozásnak fontosságát is,
és iparkodunk arra, hogy először: az önkéntes
adakozásban is legyen rendszer, másodszor,
hogy a gyülekezet tagjai tájékoztatva legyenek
az önkéntes adakozás fontosságáról.
Nem arról van szó, hogy az önkéntes ada
kozást »kötelezővé« tegyük. A cél az, hogy az
önkéntes adakozást eredményesebbé tegyük.
Tudvalevő, hogy az egyes gyülekezetek között
az önkéntes adományok összegét tekintve igen
nagy különbségek vannak, amelyek nem vihe
tők vissza sem a gyülekezet léleJcszámára, sem
a tagoknak anyagi helyzetére. Az sohasem
lesz elkerülhető, hogy’ a jómódúak között is
akadnak, akik fösvények, akik nem adnak, ha
nem muszáj, de a nagy aránytalanságok mégis
csökkenthetők, ha a vezetőség kellő figyelmet
fordít erre a fontos tárgy ra, s úgy alkalmatos,
mint alkalmatlan időben rátereli gyűléseken,
magánbeszélgetésekben, prédikációkban a gyü
lekezet figyelmét; valamint ha maguk azok az
intézmények is belátják, hogy néha-néha élet
jelt kell magukról adni, munkásságukat ismer
tetni. A Gyám intézetnek volt Bognár Endre,
majd Bándy Endre szerkesztésében egy lapja,
amely áldozatul esett a világháborúnak, éppen
úgy a Külmisszió is, amelyet Scholtz Odón szer
kesztett; épenugy megbénult a Luther-Társaság is. A Luther^Szövétségről megalakulása óta
édes-keveset hallunk. Két lapunknak: a Harang
szónak és az Evangélikusok Lapjának szerkesz
tői örülnek, ha itt-ott kapnak £gy-egy kis hirt
arról, hogy ezek az intézmények még tengőd
nek annak, hogy tervszerű propagandát fej
tenének ki, nincsen semmi nyoma, semmi jele.
Ezeket pedig azért mondom el, nehogy va
laki azt gondolja,
hogy ezen intézmények
aléltságáért csak a gyülekezeteket és azoknak
vezetőségét teszem felelőssé. Azonban minden
körülmények között tény és való marad az,
hogy ha ki akarunk keveredni tehetetlenségünk
ből, az önkéntes adakozást fokoznunk kell. S
erre a célra úgy azon intézmények vezetőségé
nek, mint pedig a gyülekezetek vezetőségének
meg kell tenniök a magukét.
Mi indítja az embereket az önkéntes ada
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kozásra? Amíg ezt a kérdést nem vizsgáljuk
meg, addig az adakozásra való buzdításunk bi
zonytalan zengésű trombitaszó lesz. Az adako
zásban mutatkozó különbségek nincsenek az
egyes emberek erszényének tartalmában mutat
kozó különbségekhez szabva. Sót! igen gyak
ran a szegény nemcsak aránylag, de összeg
szerűen is többet ad, mint a gazdag. A különb
ség a lélekben, az érzületben, a szívben van.
A gazdagságnak csalárdsága és lélekölő ereje
nyilvánul meg abban, hogy önzővé teszi a gaz
dagot és arra ösztönzi, hogy szántszándékkal
ostobának tetesse magát, amikor egy nagy és
nemes munka jelentőségének megértéséről van
szó; hogy kerüljön minden alkalmat, ahol ada
koznia kellene. Sok gazdag emberre akadunk,
akinél »véletlenük nincs pénz, amikor adni kel
lene, és tényleg nincs, mert a fösvénység ör
döge megtanította arra, hogy ne vigyen magá
val pénzt, mert esetleg megszánna valami ut
cai koldust és a kézébe nyomna néhány koro
nát. A gazdagok között, különösen a gyermek
telen gazdagok között számtalan olyan lélekre
akadunk, akikről csak azt mondhatjuk: erbärm
lich, sajnálat raméltó, összetöpörödott, elványnvadt lelkek.
Az önkéntes adakozás fokozására és rend
szeresebbé tételére irányuló munkánknak tehát
elsősorban a motívumok, a lelki rugók és in
dítékok vizsgálására kell irányulnia. Hogy mi
az oka annak, hogy az egyik embert, ha gaz
dag is, kiveri a hideg veríték, mikor adakoznia
keil, a másik pétiig, ha szegény is, szivesen és
jókedvűen ád.
Azt már röviden érintettem, hogy az ada
kozás rugéá között milyen nagy szerepet ját
szik az értelmi motívum, Az adakozás célját
lehető legszabatosabban ismertetnünk kell, ha
adományokat várunk. Ismertetnünk kell továbbá
az eredményeket is, amelyeket az illető intéz
mény már felmutathat, vagy ha uj intézmény
ről van szó, azokat a körülményeiket; amelyek
annak az intézménynek létesítését szükségessé
teszik. Ismertetnünk kell a gyűjtés vagy ada
kozás eredményét. Ebből a szempontból tehát
helytelen eljárás az, ha gyűjtünk, de sohasem
adjuk tudtára az adakozóknak, hogy mi volt
az összegszerű eredmény és mi történt a be
gyült összeggel. Ha meg üidom mutatni annak
a templomnak a fotográfiáját, amelyet a Gyám
intézet épített valamelyik gyülekezetben, min
denesetre hatásosabb propagandát tudok kifej
teni, mintha csak a templom és iskola nélküli
gyülekezetek elhagyatottságánil szónokiok. Az
ismertetés, a tájékoztatás, az értelmi propaganda
terén nem szabad sajnálni a nyomdafestéket, s
nem szabad visszariadni a betűvetés (isi mes
terségétől. Az általánosságban tartott rimánkodások és esedezések az értelemnek nem nyúj
tanak semmit, nem ébresztik fel a belátást.
A lélek érzelmi világában egész skálája van
az indítékoknak, amelyek adakozásra ösztönöz-
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nek. Kötelesség tudat, szánalom, szeretet, ha
szonlesés, hiúság, becsvágy, fitogtatás, ^ nagy
lelkűség, bőkezűség, könnyelműség, áldozatkészség, odaadás. Viszont egész skálája van
azoknak az érzelmeknek is, amelyek az adako
zástól visszatartanák: önzés, szükkeblüségl, irigy
ség, fösvénység, telhetetlenségj, kapzsiság. Úgy
az egyik, mint a másik érzelmi körben rá kí
vánok mutatni két olyan rugóra, amelyek! fi
gyelemreméltók: adakozásira ösztönözhet a szé
gyenérzet, miikor látjuk, hogy mások!, nálunknál
szegényebbek, adnak és áklkor elpirulunk arra
gondolva, hogy mi tehetősebbek elmulasztjuk
az adakozást; másrészt visszatarthat bennünket
az adakozástól az az érzés, hogy az illető in
tézmény, vagy gyűjtés vezetőjének szerzünk
dicsőséget és hírnevet akkor, ha vállalkozásá
nak sikerét előmozditjuk. Mindezekből kitűnik,
hogy milyen bonyolult és sokfelé elágazó az
adakozás érzelmi rugóinak világa. Mennyi min
dent tekintetbe kell vennie annak, aki ezt a
munkát vállalja. Az adakozás rendszeressé té
teléhez tartozik az is, hogy az adakozókat eb
ben az irányban neveljük. Úgy kell a lelkiek
nek érzelmi részét ápolni, hogy az adakozás leg
nemesebb motívuma: a szeretet, megerősödjék,
a nemtelen motívumok kiküszöböltessenek, az
ellentétes inditékok elsorvadjanak. Reá kell még!
világítanom a képmutatásra is, amely az iadakozástól visszariadó emberek szavaiban gyakorta
nyilvánul. Gazdag emberektől gyakran halljuk
azt, hogy nem akar nagyobb összegű ado
mánnyal »tüntetni«, mert a szegényebbek meg
ütköznének rajta. Az ilyen beszéd mögött több
nyire a fösvénység lapít. És a képmutatásról
ezen a téren sem árt kíméletlenül letépni az
álarcot, s kimutatni, hogy nem vagyunk anynyira korlátoltak, hogy ne tudnánk miről van
szó. A másik érv, amelynek árnyékába a fös
vény menekül, az, hogy elkezd »volnázni«: ha
igy volna, ha úgy volna, ha nem ezt csinálnák,
ha nem ig!y csinálnák, ha nem ez volna az élén,
ha más célra volna a gyűjtés stb., itt meg rá
mutathatunk arra, hogy minden munkának ve
zetésében kell lenni embereknek, akikben meg
bízunk, s nem várhatja minden egyes adakozó
azt, hogy kisebb nagyobb adományaival együtt
magához ragadhatja az egész vállalkozásnak
irányítását is.
r
Ugyancsak az érzelmi motívumok köréről
szólva kell rámutatnunk arra is, hogy éppen
ezen a téren milyen nagy veszedelem fenye
geti azt az embert, aki az adakozás terén* ál
landóan az ördög szavára és tanácsára hallgat.
Gyülekezetek is, intézmények is sokszor szá
mítanak arra, hogy egy-egy közismert zsugori
majd a végrendeletében megemlékezik a gyü
lekezetről, vagy valamelyik egyházi intézmény
ről is. Előfordul ez az eset. De sokkal gyako
ribb és érthetőbb is az az eset, hogy a remélt
hagyatékáért körülhizelgett Krőzus becsapja a
várakozókat és nem hagy el semmit számúikra.
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Miért? mert egy hosszú életen keresztül an
nak az embernek a lelke egészen elkorcsosult,
elnyomorodott. Úgyhogy inkább arra kellene
figyelmeztetni a gyülekezeteket, hogy ne alacsonyitsák le magukat azzal, hogy egy közismert
zsugorit a remélt hagyatékért kitüntetésekben
részesítenek. A cél itt sem szentesíti az eszkö
zöket. Ehre wem Ehre gebührt, de a fösvényt
nem illeti meg1 keresztyén gyülekezet részéről
semmiféle tiszteletadás és úgy hiszem az Ujtestamentom ebben a tekintetben elég határo
zottan tanít.
Az akarat körébe tartozó motívumok kö
zül, minthogy az értelmi és érzelmi rugók kellő
figyelembevétele az akaratra is nagy kihatás
sal van, főleg csak kettőre kívánom felhívni a
figyelmet. Az egyik az, hogy az akaratbeli in
díték működését ne nehezítsük meg. Nem tu
dok elképzelni a lélektan minden tanításával el
lentétesebb eljárást, mint azt, mikóir kapok egy
gyüjtőivet, olvasok egy felhivást, és nem talá
lom meg, hogy milyen címre kell az összegeket
beküldeni. A retorika minden fegyverével fel
keltik bennem az adakozási kedvet, s azután
lehetetlenné teszik az adakozást, m ert nem tu-,
dom hova küldjem a pénzt. Pedigo ha az egy
házi lapjainkban megjelent felhívásokat, sőt hir
detéseket olvassuk, nem egyszer találunk erre
a nagy mulasztásra példát. Banális dolognak,
kicsinyességnek tűnik fel talán, azonban mégis
nagy jelentősége van. M ár csak azért is, mert
az emberben az az érzés támad mellékzöngteként, hogy a vállalkozás nincs kompetens ke
zekben. Az adomány célhozjuttatását inkább
igyekezzünk minden módon megkönnyíteni. A
másik dolog az akaratnak a megszokás révén
való beidegzésre, az adakozásra. Annak iaz in
tézménynek, amelyik adományokra számit, gon
doskodnia kell arról, hogy az akaratot ipar
kodjék állandóan foglalkoztatni. Valamely gyü
lekezet adakozása nagyobb eredményéket ér
el akkor, ha a gyűjtés egész éven át, talán ki
sebb összegekben történik, mintha rohammal
akarják megóstromolni néhány százezer, vagy
néhány millió koronáért a zsebeket. Ennek a
szoktatásnak még az az előnye is megvan, hogy
a propaganda egy éven át sokkal többféle esz
közt vehet igénybe és használhat fel, mintha
csak egypár napra szorítkozik.

A stockholmi konferencia előzményei.
A Nemzetközi Jóbarátság Világszövetségé
nek tagjai (Írja Lynch F. dr. a Lutheran-ban)
1919. nyarán összejöttek Hágában. Ez volt az
első nemzetközi jellegű összejövetel a fegyverszünet megkötése után, ha eltekintünk a mun
kásvezérek szükkörü összejövetelétől. Az egy
házaknak körülbelül hatvan vezető embere je
lent meg, majdnem valamennyi protestáns egy
háznak és Európa legtöbb országának képvise
letében. Amerika is képviselve volt.
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A hágai összejövetelen olyan meghitt és
benső hangulat alakult ki akkor, mikor minden*felé nagy volt az ingerültség, és a jelenlevő de
legátusok olyan határozottan juttatták kifeje
zésre a háború keresztyéntelen jellegét és uj,
keresztyén alapon létesítendő világrendnek
szükséges voltát, hogy többen a delegátusok
közül elérkezettnek látták az időt arra, hogy az
egyházak hivatalosan egybegyüljenek és hivata
losan kimondják azt, amit ezek az egyházi fér
fiak félhivatalosan kimondottak. Az eredmény
az lett, hogy Söderblom svéd érsek, dr. Macfarland C. S. az amerikai Federal Council titkára,
dr. Atkinson H. E. canterbury! dékán é9 mások
egy' informális értekezletet tartottak, hogy meg
beszéljék, mimódon lehetne a világ egyházait
összehozni egy konferenciára, amelyen az egy
házak ki nvil várathatnák egységes meggyőződé
süket nemzetközi és minden más olyan kérdé
sekben, amelyekkel a társadalomnak foglalkoz
nia kell a civilizáció újraépítésében és a régi
nek romjain uj és jobb dvilizációtiak felépítés
ben.
Ez az előértekezlet nem volt egészen spon
tán, mert a háború alatt Söderblom érsek két
alkalommal lépett érintkezésbe az európai és
amerikai egyházakkal egy ilyen konferencia ér
dekében és az amerikai Federal Council of
Churches of Christ javasolta, hogy a háború
után a különböző országok féderéit egyházai
találkozzanak. A hágai nem hivatalos csoport-,
nak egyhangú véleménye az volt, hogy’ küldes
sék ki egy bizottság, melynek feladata lenne az
egyházak vezetőinek összehívása abból a cél
ból, hogy meggyőzzék őket az egy házak ilyen
vllággyülésének szükséges voltáról és felkérjék
őket arra, hogy saját egyházuk körén belül
készítsék elő. Éz a bizottság Hágából Parisba
ment és az egyházak vezetői közül összehívott
annyit, amennyit az idő rövidsége engedett. Az
összejövetelen nagy érdeklődés mutatkozott a
terv iránt, s Lynch F. dr. megbízást kapott,
hogy a következő nyárra készítse elő az egy
házak előzetes gyűlését.
Dr. Lynch Párisból Londonba utazott,
megbeszéléseket folytatott a canterburyi érsek
kel, s olyan egyházi kiválóságokkal, mint Myers
F. B., Nightingale Th., Shakespeare J. H. és
mások. Ezalatt Söderblom érsek a skandiná
viai, dr. Choisy a svájci egyházaknak érdeklő
dését iparkodtak felkelteni. A megnyilvánult ér
deklődés lehetségessé tette az előzetes konferen
ciának összehívását Genfbe 1920. nyarára.
A fenntiekben vázolt előkészítő munkála
tok eredményeképpen száz delegátus gyűlt öszsze Genfben 1920. augusztus havában. Három
napos ülést tartottak és a konferencia képe fo
kozatosan kezdett kialakulni. Nagy érdeklődés
mutatkozott és a megjelentek olyan értelem
ben nyilatkoztak, hogy az Egyetemes Egyház
nak kiváló alkalma nyílt arra, hogy döntő be
folyást gyakoroljon az uj világrendre, amely a
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háború után kell kialakuljon. Azonkívül a vi
lág várt az egyházaktól valami határozott nyi
latkozatot olyan kérdésekben, amilyen a háború
és a béke, az indusztriális rend; olyan sürgős
problémák tekintetében, mint amilyenek az alko
holizmus, a prostitúció és egyéb ethikai és mo
rális kérdések. Ugv érezték, hogy ezekben a
válságos esztendőkben az egyházaknak pozitív
és tekintély jellegével biró nyilatkozata nagy
mértékben hozzájárulna az elcsüggedt világ feíbátoritásához és könnyebbségére volna azok
nak, akik a világnak keresztyén alapon való
újjáépítésén fáradoznak. A világ tájékozatlan
volt a felöl, hogy' az Egyház milyen álláspontot
foglal el ezen nagy problémák irányában, amelyek a lelkeket zavarták. Kifejezésre jutott az
a meggyőződés, hogy’ biztonság és béke csak
azon esetben remélhető, a világ tátongó sebei
csak azon esetben hegeszthetők be, ha az evangéliomokban lefektetett cletszabály lesz a nem
zetek törvénye.
Azonkívül valamennyien érezték, hogy’ a
kormányok akármilyen nemzetközi szervet lé
tesítenek, vagy akármilyen indusztriális rend
támad, ezek csak abban az esetben fogják be
tölteni tudni az alapítók által táplált nagy’ re
ménységeket, ha Jézus Krisztusnak lelke hatja
át azokat. Azt is mélyen átérezték, hogy egy
ilyen konferenciából két nagy’ áldás fakadhatna.
Egyfelől mindegyik egyháznak nagy haszna
lenne a közös ténykedésnek ebből az idősza
kából, különösen azoknak, amelyek a háború
ban a legtöbbet szenvedtek. Erőre kapnának
abban a tudatban, hogy Krisztus tanítványai
egyek. Másfelől a világra nézve nagyon tanul
ságos lenne, ha a világ egyházai ha csak egy
hónapra is összejönnének, hogy együtt mun
kálkodjanak a világrend megjaviása érdeké
ben és valami közös nyilatkozatot tegyenek
Krisztus nevében a mi civilizációnkban.
Qenfben egy nagy nemzetközi bizottságot
szerveztek, amelyet négy csoportra osztottak,
egy Amerika, egy a brit birodalom, egy az
európai protestáns egyházak és a negyedik a
keleti orthodox egyház részére. A nemzetközi
bizottság egy szükebbkörü végrehajtó bizott
ságot küldött ki, amely a következő években
három összejövetelt tartott, egyet Angliában
Peterboroughban, egyet Svájcban Zürichben, és
egyet Hollandiában Amsterdamban. 1922. au
gusztusában'maga a nemzetközi bizottság ülé
sezett Svédországban Helsingborgban és ezen
az összejövetelen az egyházak és nemzetek tel
jes számban képviseltették magukat. Ezen az
összejövetelen a konferencia programmját vég
legesen megállapították. Megállapodtak abban,
hogy a stockholmi programm a következő tár
gyakat öleli fel:
1. Az egyház kötelezettsége tekintettel Is^
tennek céljára a világgal.
2. Az egyház s a gazdasági és indusztriá
lis problémák.
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3. Az egyház s a szociális és morális prob
lémáik.
4. Az egyház s a nemzetközi viszonylatok.
5. Az egyház és a keresztyén nevelés.
6. A keresztyén egyházak kooperativ és
federativ törekvéseinek módszerei.
A csoportok jelentései előre elkészülteik
és a konferenciát megelőzőleg a nemzetközi bi
zottság két hétig tárgyalta őket, megállapítva
végleges alakjukat, amelyben, a konferencia elé
kerülnék megvitatás céljából.

HÍ REK.
A pestmegyei evang. középegyházmegye
első évi rendes közgyűlését aug. 5— án tartotta
Albertin dr. Lehotzky Antal kir. közjegyző egy
házmegyei felügyelő és Bódy Pál esperes: el
nöklete alatt. Első napon a különféle bizottság
gok üléseztek, majd meg az egyházmegyei, tanitóegyesület alakult meg Bartal Béla péterii
kántortanitó elnöklete mellett. Este az egysze
rűségében is impozáns templomban gyáminté
zeti istentisztelet keretében úgy erkölcsileg,
mint anyagilag jól sikerült vallásos estély volt,
melyen Máté IX. 35—38. alapján lelkeket építő
beszédet mondott Csaba Gyula péterii lelkész.
A szokásos lelkész! gyónás és úrvacsora után,
melyen, a közgyűlés világi tagjai, sőt a hívek is
szép számmal vettek részt, kezdetét vette a
közgyűlés, melynek maradandó emléke gyanánt
ott maradt a jelenvoltak szivében dr. Lehotzky
Antal egyházmegyei felügyelőnek lendületes^
fokozottabb belmissziói munkásságot sürgető
megnyitó beszéde, valamint Bódy Pál esperes
nek az újonnan alakult egyházmegye elsői esz
tendejének minden egyes, mozzanatát hűséges
gonddal összefoglaló jelentése. A terjedelmes
tárgysorozatot azután a közgyűlés a legpéldásabb rendben s szeretetteljes egyetértésben tár
gyalta le.
!
I T é rra y G yula. | Augusztus 20-án tem et
ték el Rozsnyón a gömöri egyházmegye nyugal
mazott főesperesét, Terray Gyulát, aki hosszas
szenvedés ut^n 81 éves korában halt meg. A
tiszai egyházkerületben két ízben volt püspök
jelölt. A temetésén Szentiványi József képvir
selővel élén résztvett a felvidéki magyarság, a
melynek az elköltözött egyik vezére volt. Egyed
Aladár, Smid István és Szlabos Emil lelkészek
végezték a temetési szertartási.
Lelkészválasztások. A csöngeti gyülekezet
(Kemenesaljái egyházmegye) Magiassy Sándor
püspöki h. titkárt, a székesfehérvári gyülekezet
Irinyi Kamill budapesti vallásianárt választotta
meg lekészének; utóbbinak beiktatása szeptem
ber hó 26-án lesz.
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Az igazságügyminjszter egyházközségi
felügyelő. A szarvasi gyülekezet a Haviár
Gyula lemondása folytán megüresedett felügye
lői tisztségre Pesthy Pál m. kir. igazságügymi
nisztert hívta meg1.
A győri egyházmegye, gyülekezeteinek lel
készei és felügyelői augusztus 25-én értekezletet
tartottak Győrben. Az értekezlet behatóan fog
lalkozott az egyházmegye szórványügyével sk í
vánatosnak tartotta a szórványok gondozására
egy külön állásnak megszervezését az egyház
megye területére ; addig is, mig ez a terv megvalósitható lesz, széiesköirü gyűjtés indul meg
olyan összegnek előteremtésére, amellyel aszórványbeli híveknek vallásos iratokkal való ellá
tása nagyobb mértékben válik lehetővé; a szór
ványügynek az egyházkerületi lelkészértekezle
ten való tárgyalására felkérte Kiss Samu nagybarátfalui lelkészt. Élénk megbeszélés: tárgyát
képezte egyházunknak sajtóügye is, és különö
sen panaszos kifakadásokira adott okot az a
sajnálatos körülmény, hogy egyházunk lapjainak
folytonos anyagi és személyi válságokkal kiéli
küzdeni; szükségesnek tartja az értekezlet, hogy
egyházi sajtónk valamiképpen a hivatalos és
felelős tényezők által elismertessék közegyházi
érdekűnek, s az egyházkerületek közötti félté
kenységnek és vetélkedésnek vége vettessék,
mert ebből a belső tusakodásból egyházunk
nak nagy kára van; a sajtóügynek: az egyházke
rületen való ismertetésére felkérte az értekez
let Németh Károly esperest, az Evang1. Lapja
szerkesztőjét. Egyhangúlag állást foglalt az
értekezlet a Theológusok Otthonának Sopron
ban való felállítása mellett, sí szükségesnek tar
taná, hogy ez a fontos ügy az egyházkerületi
lelkészértekezleten megíárgyaltatván, az egy
házkerület és az egyházegyetem elé kerülne,
előadóul az egyházkerületi le'készértdkíezletre
dr. Deák János egyetemi tanárt szeretné meg
nyerni. Az értekezlet tagjai megtekintették a
győri gyülekezet Szeretetfiázának épületét és
helyiségeit; a Pálmai Lajos tb. esperes vezetése
alatt álló intézmény a háborús évek kényszerű
stagnálása után újabb felvirujás előtt áll; sike
rült a pozsonyi diakonissza anyaháztól önálló
jojgjköirrel biró diakonisszát kapni, aki már meg
is érkezett, s a gyülekezet a diakonisszaképzést
is felvette a Szeretetház munkapregrammjábaj
az Ifjúsági Egyesületnek tagjai néhány buzgó
győri evangélikus úrnő vezetése alatt éppen a
konyha és a hálótermek rendehozásával vol
tak elfoglalva.. Olyan gyönyörű épület áll a gyü
lekezet belmissziói munkájának rendelkezésére
a Rábára és a ligetre néző kétemeletes Szeretetházban, olyan nagy buzgóság1 nyilvánul meg
az egyházközség tagjaiban, az Ifjúsági Egyesü
letben és a gyülekezet felügyelőiben, hogy a
legszebb reményekkel és várakozásokkal tekint
het evangélikus egyházunk ezen belmissziói in
tézmény fejlődése felé.
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Egyetemes közgyűlés. Evangélikus egy
házunk idei rendes évi közgyűlését Radvánszky
Albert báró egyetemes egyházi és iskolai fel
ügyelő s Geduly Henrik püspök elnöklétével
október 22-én tartja Budapesten. Az elöértekezlet október 21-én lesz.
Nyugalomba vonuló lelkész. Berecz Gá
bor nemeskéri lelkész 1926. jan. 1-tól kezdődő
nyugdíjaztatását kérte.
Dr. Macfarland. Dr. Macfarland C. S., a
Federal Council of American Churches titkára,
aki nemrégiben Magyarországon járt, a genfi
egyetemtől a theológia doktora címet kapta el
ismeréséül azon szolgálatainak, amelyeket az
európai egyházak javára a Federal Council ut
ján teljesített.
Az egyházkerületek uj arányosítása. Az
egyházalkotmány II. és III. részére vonatkozó
tervezet előkészítésére kiküldött zsinati albizott
ság javaslata nyomtatásban megjelent. A javas
lat ismertetésére visszatérünk. A függelékben
foglaltatik az albizottságnak javaslata az egy
házkerületek uj arányosításáról. Ebből megtud
juk, hogy a mostani állapot szerint van a Bá
nyai egyházkerületben 7 egyházmegye, 61 gyü
lekezettel, s 218.782 lélekkel; a Dunáninneni
egyházkerületben 3 egyházmegye, 33 gyüleke
zettel s 30.294 lélekkel; a Dunántúli egyházkerületben 10 egyházmegye 126 gyülekezettel
s 169.451 lélekkel; a Tiszai egyházkerületben 2
egyházmegye 14 gyülekezettel s 24.606 lélek
kel; a négy egyházkerületben tehát összesen
22 egyházmegye 236 gy ülekezettel s 443.133 lé
lekkel (a lélekszám az 1903. évi névtár szerint
az 1920. évi népszámlálás szerint 40—50.000 lé
lekkel több). Az arányositási javaslat szerint az
egyházkerületek igy alakulnának: 1. Bányai ke
rület: Budapesti, Pesti közép, Pesti alsó, és
Hegyaljai egyházmegye, továbbá Szeged, ToKij,
Sátoraljaújhely; tehát 4 egyházmegye és 3 egy
házközség. 2. Dunáninneni kerület: Nógrádi,
Mosoni, Fehér-Komáromi, Győri, Veszprémi, és
Pesti felső egyházmegye; tehát 6 egyházmegye.
3. Dunáninneni kerület: Kemenesaljái, Somogyi,
Soproni alsó, Soproni felső, Tolna-Baranya-Somogyi, Vas felső, Vasi közép és Zalai egyház
megye; tehát 8 (illetve mivel a Vasi felsőből
csak 2 gyülekezet maradt) 7 egyházmegye. 4.
Tiszai kerület: Tiszavidéki, Arad-Békési, Bé
kési és Csanád-Csongrádi egyházmegye; tehát
4 egyházmegye. Az indokolás szerint az uj ará
nyosítást szükségessé teszi az egyházkerületek
között ezidőszerint fennálló feltűnő aránytalan
ság. Azt a lehetőséget, hogy egyházkerületek
egyesittessenek, a javaslat s annak indokolása
nem is említi, amiből valószínűnek vehető, hogy
ez a lehetőség az albizottság mérlegelésének
tárgyát nem képezte. A javaslat értelmében jutna
egy-egy egyházkerületre átlag 5—6 egyházme
gye, 59 egyházközség s 125.000 lélek.'A régi
egyházkerületekre jutott átlag 9—10 egyházme
gye, 170 egyházközség; s 335.000 lélek.
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Ausztria. Dr. Haase Wolfgang, az ausz
triai evangélikus egyháznak sok esztendőn át
volt elnöke tisztségéről lemondott; utóda Dr.
Capesius Viktor főállami^gyész lett.
Lengyelország. A lengyelországi lutherá
nus egyház egyik hivatalos jelentése szerint 95
lengyel és német lelkész vett részt azon az egye
temes lelkészértekezleten, amelyet néhány hó
napja Varsóban tartottak, s az értekezlet a leg
nagyobb egyetértésben és szere tétben tárgyalta
meg az egyház legégetőbb kérdéseit. A jelen
tés hozzáteszi: »Azok a korábbi harcok, ame
lyek bennünket elválasztottak, majdnem telje
sen eltűntek és remélhető, hogy a forrón sze
retett egy házunk felvirágoztatásáért végzett po
zitív munka megerősít arra, hogy legyőzzük
azokat a nemzetiségi animozgásokat, amelyek
még nemrégiben olyan hevesek voltak, hogy
egyházunkat majdnem ketté szakították lengyel
és német egyházra. A konferencia főbb elő
adásai voltak: »Egyházunk helyzete Lengyelországban«, melvet Bursche J. főszuperintendens
tartott különös tekintettel a római katholikus
egyház és a szekták részéről fenyegető vesze
delmekre; »A vallásfilozófia legújabb irányai«,
dr. Serinitöl, aki a theológia tanára a varsói
egyetemen; Rueger varsói lelkész: »A diakonátus-; MicheÜs varsói lelkész és Schmidt pabianicei lelkész: »Evangélizáció<, különös tekin
tettel a laikus evangélisták beállításának szük
séges voltára; Scbedler lelkész: »Állásfoglalá
sunk a lengyelországi lutheránus szabadegyház
irányában«.
A vallásos nevelés középpontja cimü cik
künk folytatása anyagtorlódás miatt jövő szá
munkra maradt.
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

M egjelent

a Békéscsabai Ev. Magyar Énekeskönyv
uj kiadásban, kisebb alakban, jó papíron,
régi tartalommal, bővítve a Hora-féle éne
kekkel és kapható a következő árakon
példányonként:
K r ú d á b a n .....................................................
24.000 K
Félvászon k ö t é s ....................................... 40-—45.000 K
Egéftzvászon k ö t é s ...................................
52.000 K .
Kaucsuk kötés ............................................
65.000 K
60.000 K
Angol vászonkötés, vattirozva . . . .
Börvászon kötés vaUirozva és aranyozva
65 000 K
B őrkötés vattirozva és aranyozva . . .
100,000 K
B ék éscsab ai Ef. egyh. könyvkereskedés.

4 szarvasi
evang. egyháztanács az Evangélikusak Lapjá
nak 31. számában a Sápszky tanyai tanítói ál
lásra kiirt pályázatot megújítja. Pályázati ha
táridő a Néptanítók Lapjának legközelebbi
(XXXIII.) számának megjelenésétől 8 nap.
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KOKAILAJOS
kiadásában és bizományában

Budapest, IV. kér., Kamermayer Károly-ucca 3. szám.
Megjelent ág. hitv. evang. vallástan kézikönyvek.
A váltakozó viszonyok folytán csakis a könyveken Jelzett, illetve a számlázott árak érvényesek.
Batizfalvy-Bereczky,

Bibliaismertetés. Középiskolák
felső osztályai és tanítóképzők számára. 7. kiadás.
Bereczky Sándor, Ószövetségi élet- és jellemképek s
tanítások. Középiskolák, polgári és ielső leányis
kolák I. osztályának használatára. 9. kiadás.
— Jézus élete és tanítása. Középiskolák, polgári és
felső leányiskolák II. osztályának használatára. 9.
kiadás.
— Keresztyén egyház rövid története. Polgári és kö
zépiskolák III. osztálya számára. 11. kiadás.
— Keresztyén hittan és erkölcstan. Középiskolák, pol
gári és felső leányiskolák IV. o. számára. 7. kiadás.
— A keresztyénség megalapításának története. Közép
iskolák V. o, számára.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. I. rész.
Középiskolák VI. o. számára 3. kiadás.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. II. r. és
A magyar ev. egyház tört. Középiskolák VII. o.
számára. 3. kiadás.
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid története.
Elemi és polgári iskolák számára. 5. kiadás.
Blázy-Török-Törteli, Evangélikus káté népiskolák szá
mára, 12. kiadás.
Dallamoskönyvecske az uj dunintuli ev. énekeskönyv
höz. 4. kiadás.
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének előkészítése
az Ószövetségben. Közép-, polgári, felső leányis
kolák és katonai alreáliskolák I. o. számára.
— A keresztyénség megalapításának története. Kö
zép-, polgári, felső leányiskolák V. és hadapród
iskolák I. osztálya számára. 2. kiadás.
H. Gaudy László, Ev. ifjúsági énekeskönyv (A dunán
túli énekeskönyvből).
Györy Vilmos, Dr. Luther Márton kis kátéja. Átdol
gozta Marcsek J. 9. kiad.
Hevényi Lajos, Keresztyén vallástan. Középiskolák
IV. osztálya számára.
— Az evangélikus keresztyén világnézet. VIII. oszt.
számára.
Kemény Lajos, Bibliai történetek. I—II. elemi iskol;
számára. 3. bőv. kiad.

— Bibliai történetek. III—IV. elemi iskola számára.
4. bőv. kiad.
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja. Kötve 3.
! kiadás.
- A keresztyén anyaszentegyház rövid története. Pol
gári, felső leányiskolák és középiskolák alsó osz
tályai számára. Kötve.
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház rövid törté
nete. Népiskolák felsőbb osztályai számára.
Majba J. V., Luther kis kátéja. 14. kiadás.
— Kis énekeskönyv. Ág. hitv. evang. iskolák és ifjú
sági istentiszteletek számára. 4. kiadás.
Pálfy—Bereczky, A keresztyén anyaszentegyház tör
ténete, Protestáns középiskolák, tanítóképzők és
* felsőbb leányiskolák számára. 9. kiadás.
Baffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja. 7. kiadás.
— Az evangélikus népisk. vallástanitás módszertana.
Tanitóképzők számára.
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi iskolák ré
szére. 13. kiadás.
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén vallástan. Tanitó
képzők, közép-, kereskedelmi és felsőbb leányis
kolák számára.
Szeberényi Gusztáv, Luther Márton kis kátéja.
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztyénség vi
lágnézete. Evang. vallástan a középiskolák VIII.
osztálya számára.
—Ugyanaz, Il-ik átdolgozott, rövidített kiadás.
Sztehlo A., Evang. kér. vallástan. Polgári iskolák,
gimnázium alsó osztályai és konfirmációi oktatás
számára. 10. kiadás.
Turcsányi—Wangemann, Bibliai történetek. I. rész.
Elemi iskolák alsóbb osztályai számára. 13. kiadás.
— Bibliai történetek. II. rész. A felsőbb elemi osz
tályok és középiskolák számára. 7. kiadás.
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I—VI. Klasse. Über
setz von Josef Hatz. Kötve.
Zsilinszky M.: Az evangéliumi keresztyén életfelfo
gás. Felsőbb oszt. számára.
Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora Martina
Luthera.
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NÉME T H KÁROLY esperes.

H irdetési árak m egegyezés szerint.

A dunántúli egyházkerület lelkészválasztási
szabályrendeletének módosítása.
A dunántúli evang. lelkészegyesület múlt
éven Pécsett tartott értekezletén a lelkészv álasz*
tási szabályrendelet átdolgozására bizottságot
küldött ki, mely bizottság aug. 21-én Győrött
tartotta ülését.
A bizottság először is azon szomorú je
lenségeket beszélte meg, amelyek 10—15 év
óta lezajlott lelkészválasztásoknak nem épüle
tes kísérői voltak. Ilyen jelenségek a hiványcsokitási kísérletek, burkolt simonia, behelyezési kisérletek, a választásnak bizonyos ér
dek céljából halasztgatása, a megbízólevelek
hamisítása s ezek következtében a lelkészi ál
lás tekintélyének sárbatiprása s a gyülekezetek
békességének évtizedekre való feldulása.
E szomorú jelenségeket a bizottság a lel
készválasztási szabályrendelet következő módo
sításával véli megszüntethetóknek.
Nem bizható meg az egyházközség kor
mányzásával az a lelkész, s helyettes lelkész
nek sem rendelhető ki az az egyén, aki a meg
ürült lelkészi állásra pályázni akar.
Az a segéd, vagy helyettes lelkész, aki ab
ban az egyházközségben, melynek lelkészi ál
lása megürült, a megüresedés beálltakor segéd,
vagy helyettes lelkészi minőségben szolgált, ha
a megüresedett lelkészi állásra pályázni akar,
a megüresedést követő 8 napon belül a püspök
től elhelyezését kérni köteles. A püspök az el
helyezési kérelemnek 15 napon belül eleget tesz.
Az esperes elnöklete alatt tartott prczbiteri
gyűlés a választó közgyűlés tagjainak névsorát
az egyházmegyei számvevőszék által jóváha
gyott legutóbbi számadás kivetési lajstroma
alapján állítja össze. Ugyanezen prezbiteri ülés
a netán szükséges módosításokkal megállapítja
a hiványt, amelyet tudomásul vétel céljából a
közgyűlés elé terjeszt s a hiványt a közgyűlés
\ csak az esetben tárgyalja, ha a közgyűlés a

javadalom tételeit fölemeli, vagy ha a hiványban
oly javadalmi tételek fordulnának elő, amelye
ket a tapasztalás kivihetetleneknek, vagy viszály
előidézésére alkalmasoknak mutat. Ezek a ja
vadalmak azonban évenként megállapítandó s az
cgyhmei szvszék által jóváhagyandó oly készpénzösszegben biztosi tandók, amelyek a szolgálmányok vagy javadalmak mindenkori értéké
nek megfelelnek.
A hivány készpénz tételei mindig arany
koronában írandók s a rendes lelkésznek hiva
tala után járó évi összes illetménye tisztessé
ges lakáson és kerten kivül lóOO arany koroná
nál kevesebb nem lehet.
A hivány javadalmi tételei alább nem szál
líthatók. Csak abban az esetben van helye a
hivány leszállításának, amikor a 10.000-nél na
gyobb lélekszámmal biró egyházközségek lel
készi körökre oszlanak, vagy’ ha egyncl több
lelkésszel biró gyülekezetben a lelkészi hiványok
javadalmi tételei aránytalan eltérést mutatnak,
jóllehet mindegyik lelkész ugyanannyi és ugyan
azt a munkát végzi. Nem érinti azonban a
hivány leszállítás a már megszerzett jogokat.
Minden lelkészi állás pályázat utján töltendő
be. A megüresedett lelkészi állásra az illetékes
egyházmegyei elnökség, valamely hetenként
megjelenő egyházi lap 2 egymásután következő
számában pályázatot hirdetni köteles. A pá
lyázati határidő a pályázat első megjelenésé
től számított 15-ik nap.
A pályázati kérvények mindenkor az esperesi hivatalhoz küldendők.
A kérvényhez mellékelni kell keresztlevelet,
a lelkészi oklevél hivatalos másolatát, műkö
dési bizonyítványt, az illetékes esperes bizony
latát, hogy nincs akadály, mely a pályázatból
kizárná. Pályázhat minden nagykorú, lelkészi ok
levéllel biró magyar állampolgár, akinek leg
alább is két évi szolgálata van.
Pályázónak tekintendő az a 2 egyén is, aki
ket a püspök ajánl, illetőleg jelöl.
^ o n i tt o o T ^
1*
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Nem pályázhat azonban a lelkész! állásra az,
aki a meg'üresedés helyén, a megüresedés ide
jén a próbaszónoklaton kívül lelkész! tényke
dést végzett. A szükségből végzett lelkészi tény
kedések nem zárnak ki a pályázatból. Az ilyen
esetek1 azonban esetről-esetre az illetékes es
peresnek bejelentendők. Nem pályázhat az sem,
aki az üresedés helyén, mint h. lelkész van al
kalmazva. Azok sem pályázhatnák, akikre a
most érvényben levő szabályrendelet 17. §. a—g)
pontjai vonatkoznak.
A pályázati határidő leteltével az egyház
megye! elnökség a beérkezett pályázati kérvé
nyeket fölülvizsgálja, hogy a pályázati föltéte
leknek megfelelnek-e? A meg nem felelőiket
meg nem föHebezhető indokolt végzéssel a
pályázóknak visszaadja, a megfelelő pályázók
névsorát pedig az illető gyülekezetben a leg
közelebbi vasárnapi istentisztelet alkalmával kihirdetteti. A kihirdetést követő vasárnap az
egyházmegyei elnökség elnöklete alatt tartandó
közgyűlésen a pályázók közül a gyülekezet ket
tőt próbaszónoklatra kijelöl sí az ezt nyomban
követő vasárnapra a próbaszónoklat idejét ki
tűzi.
'
A próbaszónoklaton, amelyen jelen van az
egyházmegyei elnökség is, nemcsak a gyüle
kezet 2 jelöltje, de a püspök 2 jelöltje is résztvesz. A jelöltek 10 percnél tovább nem tart
ható beszédüket sorshúzás utján megállapított
sorrendben mondják el. Az istentisztelet vé
geztével a választó közgyűlés azonnal összeül.
A választás, ha egynél több jelöltnek van pártja
— szavazás, ellenkező' esetben közfelkiáltás ut
ján történik. Ha 10 választó szavazást kíván,
az okvetlenül elrendelendő1. A szavazás minden
esetben titkos. A szavazólapokat, amelyek az
egyházmegye pecsétjével vannak ellátva — az
egyházmegyei elnökség adja át a szavazóknak
a jelölt neve beírása céljából.
Akik szavazati jogukat megbizolt utján gya
korolják, — megbízó levelüket a gondnokok és
az egyházközségi jegyzői tisztet betöltő tanító
előtt Írják alá. A megjbizó levélen rajt kell len
nie a gyülekezet pecsétjének. Külbirtokos egy
háztagok megbízó levelüket illetékes gyüleke
zetük lelkésze előtt írják alá, aki a megbízó le
velet neve aláírásával és a gyülekezet pecsét
jével látja el.
A megbízó levél a megbízott nevét és a
megbízó levél célját foglalja magában, de a je
lölt neve nem irható bele.

1925.

Ha a szavazás megtörtént, az egyházme
gyei elnökség a szavazó lapokat összeszámlálja.
Aki az általános többséget megkapta, azt a
gyülekezet törvényesen és életfogytiglan megr
választott lelkészének jelenti ki.
Ha az egyik jelölt sem kapta meg az ál
talános többséget, akkor a 2 legtöbb szavaza
tot kapott jelölt között uj választás rendelendő
el. Ha ez a szavazás szavazat egyenlőséggel vég
ződnék, akkor sorshúzás dönt.
Ezeket a módosításokat a bizottság hozzá
szólás céljából közli.
—s —n.

Avallásos nevelés középpontja.
(Kennedy G. A. S. előadása.)
(Folytatás.)

Megvan bennünk a képesség arra, hogy
egységet teremtsünk magunkban, s ez alapvető
tehetség, és minden dologban, jóban és rossz
ban és közömbösben erre törekszünk. Ezt a
képességet entuziazmusnak hívjuk, s az eptuziazmus különleges emberi tehetség. Entuziaszta
majmot, vagy entuziaszta kakukkot még senki
sem látott. Senki sem látott még; olyan kakuk
kot, amelyik beleőrült a ikakukkolásba, sem
olyan majmot, amelyik belebolondult a diótö
résbe. Az ember majdnem mindenbe bele tud
bolondulni, beleőrülnek egy gondolatba, egé
szen Képtelen és inadekvát dolgok köré csopor
tosítják és összpontosítják egész lényüket. Erre
mindnyájunkban megvan a hajlandóság. Gyer
mekeink középpontot keresnek. Entuziazmus a
legnagyobb dolog; a világom Ha az entuziazmust
kioperálod, akkor az emberi életből minden
haladásnak a reményét kioperáltad. Nem kell
szükségképen arra az entuziazmusra gondol
nunk, amely áradó és látszólag értelmetlen be
szédben ömlik ki; az entuziaszta sokszor nem
valami kellemes látvány. Azonban az igazi en
tuziazmus az embert oda tudja szegezni hosszú
számsorokhoz, hogy a tényekről egészen biz
tos adatokat szerezzen; kényszeriteni tudja arra,
hogy mértföldeket gázoljon a hóban, habár
tudja, hogy minden lépés tovább viszi otthoná
tól, ha az entuziazmus ezt a célt tűzi ki neki.
Az entuziazmus tárgya körül csoportosul az
embernek egész természete, az entuziazmus az
emberi természet hajtóereje. A vasárnapi is
kolai tanítónak feladata az, hogy a tanulók ter
mészetes entuziazmusát helyes középpontjához
terelje. Ha az entuziazmust leromboljuk, a ta
nítványainkat romboljuk le. Sok ember van,
aki egyideig valami teljesen inadekvát dologért
lelkesül: rájönnek a dolqgi képtelenségére, hogy
nem segíti őket, s lemondanak az entuziazmusról; megszűnnek élni és kezdenek apránként
meghalni. Sok ember van, aki már nem él, csak
a halált halogatja. Ezt akarjuk megakadályozni.
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Azok a szemek, amelyeket elhomályosított a
lélek halála, nem láthatják meg az eljövendő
országnak tündöklő kapuit. Minden attól a kö
zépponttól függ, amelyre az entuziazmust irá
nyítjuk. Most már nyilvánvalóvá lesz, hogy
miért lehet a vallás vagy jó, vagy rossz. Nyil
vánvalóvá lesz, hogy micsoda abszurdum azt
állítani, hogy mellékes, mit hisz az ember; mert
ebben az értelemben a hit azt jelenti, hogy* mel
lékes dolog, hogy az ember entuzjazmusának
mi a középpontja. Ez ostobaság. Ez az egyet
len mérvadó dolog.
Már most mi lehet az entuziazmusnak adekvát középpontjai Barátaim azt mondják, az em
beriség; azt mondják tanítsuk meg a gyerme
keket dolgozni az emberiségért, magukat oda
adni az emberiségért, szeretni és szolgálni az
emberiséget. Én nagyon jól tudom, hogy szol
gálnom kell az emberiséget. Tudom, hogy oda
kell magamat adnom az emberiségért és nem
Számolnom a költségeket azonban az emberi
ség, mint életemnek középpontja először is na
gyon elmosódott, határozatlan és elvont foga
lom ahhoz, hogy teljesen megragadjon. Az egye
temes megragadhat de csak konkrét formában,
amit kézzel foghatok és láthatok, ami köré össz
pontosíthatom magamat. Az emberiség nem
csak nagyon elmosódott, távoleső, elvont, de
nem is szerethetem az emberiséget jelenlegi ál
lapotában szentimentalizmus nélkül, ez pedig
vallástalanság. A szentimentalizmus határozot
tan vallástalan. Nem fér össze az igazsággal.
Valamennyien ismerünk olyan embereket,
akik a gyermekeket szentimentálisán szeretik.
Áradoznak a gyermekekről, milyen angyalok, mi
lyen drágák. Azután rájönnek, hogy a gyerme
kek hazugok,' jellemtelenek, kíméletlenek és
kegyetlenek egymás iránt. Ezt nem bírják ki és
elfutnak, mert nincs másuk, mint a szentimentalizmusuk. Ha bármilyen munkára szentimen
tális okokból vállalkozol, hat hét múlva úgy
eldobod kezedből, mint a forró krumplit. Á
szentimentalizmus nem szentség. Az ilyenfajta
szentimentalizmus és a szentség elkeseredett
ellenségek, és én szentimentalizmus nélkül nem
tudom jelenlegi állapotában szeretni az embe
riséget. Szentimentális pedig nem tudok lenni.
Az emberiséget csak akkor tudom szeretni, ha
valaki megmutatja nekem az emberiséget úgy,
amint van és amivé válnia kell. ha valaki meg
mutatja nekem az emberiség belső jelentését,
az emberiségnek egész értékét úgy, amint van
és úgy amint lennie kell; akkor tudom magamat
az emberiség köré összpontosítani és szeretni
és magamat odaadni érette. Ez az igazi közép
pontja az isteni emberiségnek és az emberi is
tenségnek, amelyet megtalálunk Krisztusban, s
a Krisztusnak embersége és istensége a keresz
tyén vallásnak középpontja és lelke, mert csak
az isteni ember és az emberi Isten, történelmi
konkrét alakjában, aki az emberek között mo
zog és dolgozik, érthető szavakat mond, csak
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ö az az Isten, aki szól hozzám az egyetlen nyel
ven, amelyet megértek, néz rám azokkal a sze
mekkel, amelyek egyedül láthatnak belém — az
emberiségbe öltözött istenségnek szemei. Ez az
az Isten, aki köré az embereket összpontosítani
feladatunk. Felhívjuk őket, hogy mondják, hogy
a világ lelkének van neve, s ez a név Jézus. Ez
az önök feladata. Keltsenek entuziazmust Jézus
iránt. Teletömhették őket Szent Pál missziói út
jainak, ízráel királyainak, az Egyház Kátéjának
és sok minden más dolognak ismeretével, azon
ban ha nem tudtak bennük lelkesedést kelteni
Jézus Krisztus iránt, mint aki az emberiségnek
értelme, úgyhogy öt látják mindenütt: nem ér
ték el és nem valósították meg a vallásos ne
velésnek célját és tárgyát. Ezt a lelkesedést kell
bennük felgeijeszteni, ez pedig csak abban az
esetben sikerül, ha önökben megvan ez a lel
kesedés. Ha önök megtalálták életüknek kö
zéppontját a mi Urunkban és Megváltónkban
a Jézus Krisztusban, és igyekeznek arra, hogy
mindinkább ö köré összpontosítsák életüket,
akkor lesz az önök munkája, mint Vasárnapi
Iskolai tanítók munkája a legmagasztosabb és
legnemesebb munka.
(Folyt, köv.)

'J e g y z e te k .
Shailer Mathews, a chicagói egyetem theológiai fakultásának dékánja, a nemzetközi vi
szonylatokról tartott Chautauqua-konferenciát
megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy a
nemzetek ezideig nem tekintették magukat er
kölcsi egységeknek. Az erkölesiség megtalál
ható volt az egyes nemzetek körén belül, az
egyén elismerte a jogos és jogtalan közti kü
lönbséget, de maguk a nemzetek csak a háborút
ismertác el legfőbb tekintélynek. Az egyes nem
zet tagjainak megvolt a maguk törvényekkel
szabályozott Jogköre. A nemzetek is egyez
kedtek egymással, de nemzetközi erkölesiség
nem létezett olyan értelemben, mint ahogyan
volt egyéni erkölesiség.
Ennek a ténynek magyarázata kézenfekvő.
Az erkölesiség a csoportban való együttélés
nek a terméke, azonban a nemzetek között nem
volt meg az. a csoportos együttélés, amely ki
alakíthatta volna azokat a szokásokat, amelye
ken az erkölesiség alapul. A nemzetek törvé
nye az erő törvénye volt, enyhítve a büszkeség,
gazdasági politika és félelem által diktált egyez
ményekkel. Éppen úgy, ahogyan nem volt erkölcsiség az egyének között mindaddig, amig a
csoport élete ki nem alakult, nem lesz erkölcsiség a nemzetek között sem addig, mig a
nemzetek csoportjának élete ki nem alakul.
Ez az erkölesiség most van kialakulóban.
Az egyéni erkölesiség fejlődése és a nemzet
közi viszonylatok processzusai között párhuza
mok találhatók. Az imperializmus kísérlet a
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nemzeti erkölcs kialakítására a gyengébb nem
zeteknek az erősebbek által való leigázása ut
ján. De az imperializmus ismételten végzetes
nek bizonyult. Egyetlen birodalom sem maradt
fenn, amelyik az erőszak módszereire támasz
kodott. Csak amikor a nemzetek megállapod
tak abban, hogy egymás jogait kölcsönösen el
ismerik, tudták egymással kooperálni. A brit
birodalom fejlődése ennek a ténynek illusz
trálása.
Az utóbbi néhány század látta a nemzet
közi szokásoknak olyan fejlődését, amely nem
zetközi etkölcsiséggé alakulhat. Grotius óta az
u. n. nemzetközi jog terén haladás tapasztal
ható. Azonban a nemzetközi jog legjobb eset
ben is inkább a közvéleménytől, mint a nemze
tek társaságának valamely akciójától függ. Ha
tározott haladás mutatkozik, de még1eddig nem
szüntette meg a háborúra való appellálást.
A nemzetközi erkölcsiség felé további ha
ladást azok a nemzetek mutathatnak fel, ame
lyek legrégibb idő óta követték a demokrácia
elveit. A döntőbiráskod ásnak több olyan esete
fordult elő, amelyek precedensül szolgáltak
ugyannak az elvnek szélesebb körben való ér
vényesítésé re. Azok a különböző konferenciáik,
amelyeket vitás kérdések elintézése céljából tar
tottak, egyúttal azt a célt is szolgálták, hogy a
nemzeteket rászoktassák arra, hogy inkább a
jogira, mint a háborúra hagyatkozzanak.
A következő fokozat a nemzetek csoportéletének tudatos, tudománvos fejlesztése. A
nemzetek között valódi erk ölcsi séjg csak olyan
mértékben jöhet létre, amilyen mértékben ki
alakult a kölcsönös viszony. A nemzetközi vo
natkozásokban csak akkor érhető el haladás,
ha a nemzetek kialakítanak olyain szokásokat,
amelyek értelmében elismerik egymásnak jo
gait, és csoportéletüket a kölcsönös függés el
vével megegyezően szervezik. Mindaddig, míg
a nemzetek között is ki nem alakul egy olyan
társaság, amely az egyének társaságához hason
lítható, nem remélhetjük* nemzetközi erkölcsiségnek létrejövetelét.
•

A Nemzetközi Jóbarátság Világszövetséggének Stockholmban tartott gyűlése alkalmá
val a stockholmi székesegyházban a lincolni
püspök prédikált. Beszédének lényege a kö
vetkező:
A világhelyzet ma kétségtelenül fenyegető,
talán meglepő, mindenesetre várakozásellenes.
A csalódottságnak reális oka jelenleg abban ke
resendő, hogy amit rendszerint modém hala
dásnak. vagy modem civilizációnak neveznek,
sem a békét nem mozdította elő, sem az ember
gonosz szenvedélyeit nem győzte le. Rendkí
vüli anvagi haladás korában élünk. Amikor
Hyde Parkban az első világkiállítást tartották,
1851-ben, sokan azt remélték, és hitték, hogy
világbéke korszaka kezdődik. A következmé
nyek mást mutattak. A háborúk 1851. óta gya
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koriak voltak, s romboló erejük és iszonyuságuk növekedett.
Mégis nehezen vonható kétségbe, hogy a
könnyebb közlekedés, a nemzetközi kereskede
lem hálózata és á modern időknek az emberiség
túlnyomó részére az életet kényelmesebbé ala
kitó hatása a béke irányában működött. Keres
nünk kell valamit, ami ezeknek a tényezőknek
hatását nemcsak ellensúlyozta, hanem elég erős
volt arra is, hogy azok ellenére az emberiséget
belerántsa a háború őrületébe. Azt hiszem,
hogy ennek a valaminek neve emberi gőg. Az
ember olyan kápráztató hirtelenséggel hódí
totta meg a természet világát, hogy megrészegült saját teljesítményének nagyságától. Felfuvalkodottá tette a gőg. Elfelejtett alázatosan
járni Istenével. Ma mindenki nouveaux riches.
Ha a sokféle alakban és sokféle árnyalatban je
lentkező gőg az emberiségnek egyetemes bűne
és ha az emberek az anyagi világ felett imént
elért szup rém áriája gőgel töltötte el saját tel
jesítményén, az eredmény csak romboló és az
egész világra kiható lehet.
Én azt hiszem, hogy az emberi gőgnek eb
ben a feltüremlésében található meg az oka a
vallásos szellem azon ^hanyatlásának, amelyet
az utóbbi két nemzedék idejében tapasztaltunk,
s ugyanabban található meg az oka annak is,
hogy az életmű vés zetek haladását n em ki sérte
őszinte békeszeretet. A változás a múlt század
utolsó negyedében vált észrevehetővé. Úgy tet
szik, hogy a vallásból elszállt az áhitatos tisz
telet érzete.
A nacionalizmus, amely olyan fennkölt do
log, ha a szeretet inspirálja, a gőg inspirációja
alatt nagy mértékben veszedelmes és destruk
tív lelkületté fajul. Sokszor próbálták ránk eről
tetni, högy a háborúnak főoka a félelem. A fé
lelem sarkalhat a fegyvétkezés fokozására, s
ezáltal terhessé teheti a békét és iszonyúbbá a
háborút, de aligha okozza a félelem a háborút.
Meg vagyok győződve arról, hogy a háború
gyökere sokkal gyakrabban a nemzeti gőgben
található, s hogy ugyanez a giőg gáncsolja el
azoknak a törekvéseit, akik keresik a békét és
követik azt. Hiszem azt is, hogy annak: a kö
rülménynek, hogy a modern civilizáció nem a
béke felé tájékozódott, főofca abban rejlik, hogy
az emberi gőgöt szította és elfeledtette az em
berekkel az Istent.
Ha helyesen állapítottam meg korunk be
tegségének diagnózisát, akkor kötelességtünk vi
lágosan áll előttünk. Ezentúl is hangoztatjuk a
béke kötelességét és szépségét. Ezentúl is ipar
kodni fogunk a békeakaratot erősíteni, nemzet
közi érintkezés utján és olyan konferenciák ré
vén, amilyen ez a mostani. Csak annyiban szol
gálhatunk egymásnak igazi nemzetközi barát
ságban, amennyiben szolgálunk Istennek. Ebben
bölcseség van.
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A pécsi lelk észk o n feren ciára (szept. 21 —
24.) újból felhívjuk a lelkészek figyelmét. Je
lentkezni lehet Baldauf Gusztáv ev. lelkésznél,
Pécs.
A D unántúli E g y h ázk erü leti Lelkész
egylet az egyházkerületi közgyűléssel kapcso
latban szeptember hó 30-án, délelőtt 9 órakor
tartja évi rendes közgyűlését Pápán, a gyüleke
zeti tanácsterem ben. Minden külön értesítés és
meghívó helyett itt közöljük a közgyűlés programmját: 1. Ima és irásmagyarázat. Takács Elek.
2. Elnöki jelentés. Németh Károly. 3. Pénztá
ros jelentése. H orváth Olivér. 4. Egyház és kul
túra. Kiss István. 5. Lelkészválasztási szabályrendelet. Mikolás Kálmán. 6. Bibliai Olvasókö
rök. Fábián Imre. 7. Theol. Otthon. Dr. Deák
János. 8. A megtérés ébreszthetősége. Dr.
Tirtsch Gergely. 9. Sajtóügyünk. Németh Ká
roly. 10. Szórván vgondozás. Kiss Samu. 11. Alelnök lemondása és választás. Amennyiben az
egyházkerületi közgyűlés meghívóján jelzett idő
(d. e. 0 —11) nem volna elegendő a programm
letáigyalására, gondoskodás történik a lelkészegyleti közgyűlés más időpontban való folyta
tásáról.
A zsinati albizottság!* jav aslat. Az egy
házalkotmány II. és III. részére vonatkozó ter
vezet előkészítésére kiküldött zsinati albizottság
javaslatában a most érvényben levő egyházi al
kotmányon az alábbi fontosabb változtatások
találhatók: Az egyházmegye, az egyházkerület
és az egyházegyetem területén életbelépteti a
közgyűlések mellett a szükebb körű egyháztaná
csokat, amelyeknek elnöke a felügyelő, tagjai
részben hivatalból tagok, részben pedig az il
lető fórum közgyűlése által három évre válasz
tatnak. A közgyűlés háromévenként legalább
egyszer tartatik, hatásköre főleg a választások
megejtésére és szabályrendeletek
alkotására
szorítkozik. Az egyházmegyei közgyűlés tagjait
a gyülekezetek lélekszámúk szerint választják,
igy például 1000 lélekszámig 1 képviselőt, jegy
zőkönyvi kivonattal annyi küldhető ki, mint
megbízólevéllel, tehát a közgyűlési tagok száma
is kevesebb lenne, mint eddig. A kerületi gyű
lésre az egyházmegyei közgyűlések választaná
nak képviselőket, és pedig minden 10.000 lélek
után kettőt. Az egyetemes közgyűlésre a ke
rületi gyűlés küldene képviselőket, minden egy
házmegye után egyet a világiak, egyet a lel
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készek közül. A közgyűléseken, mint reprezen
tatív összejöveteleken a társelnökség történelmi
emlékként megmarad. A tulajdonképpeni egvházkormányzat az egyháztanácsok hatáskörébe
tartozik, ezeken az esperes és a püspökök mint
előadók szerepelnek. Élethossziglan csak az
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő választatik, az egyhá/kerületi felügyelő és a püspök
tíz évre; tiz éven belül is lemondhatnak, s a
tiz év elteltével újra választhatók.
A M agyar P ro t. Nők O rsz. Szövetsége
tudatja, hogy dr. Fáy Aladám é szeptember hó
napban tartja csodaszép hires vert csipkéinek
készitésmódjáról a már jelzett tan föl vam ot Erre
jelentkezni lehet a Szövetség irodájában, Buda
pest, Vili., CMlói-ut 24. Ugyanitt jelentkezőknek
és érdeklődőknek készséggel ad felvilágosítást
az országos női kézimunka kiállítására vonatkozó
minden kérdésben a rendezőség minden szer
dán a délelőtti órákban, vagy' levélben bármi
kor. A kiállítás október hó folyamán lesz és
felöleli a szépmii vészét, iparművészet, házi- és
népipar minden ágát és a már szép számmal
előjegyzett kiállítók és bejelentett munkák azt
előre is szépnek és nagyszabásúnak jelzik. A
Szövetségnél m egtudható egy urinónek dm e,
aki háztartás vezetésére, gyermekek mellé, szál
lodákba, intézetekbe gondnoknőnek, felügyelőnőnek ajánlkozik.
A w ern ig ero d ei A pologetikai S zem iná
rium szeptem ber hó 13— 19. Stuttgartban ke
resztyén
világnézeti
konferenciát
rendez.
Előadásokat tartanak: D. lhrnets püspök: A szo
ciális kérdés és az egy ház; Dr. med. EhrenbergG öttingen: Az egyéniség problém ája; D. StangeG öttingen: A keresztyén istenhit a reformáció
értelmezése szerint; D. Hirsch-Göttmgen: Jé
zus Krisztus személye; D. P. A Ith aus-Rostock:
Az evangéliom és az egyház. Mindegyik elő
adás 3 órás. A megnyitó istentiszteleten szep
tem ber hó 13-án a Stiftskircheben D. Ihmels
prédikál. Jelentkezni lehet: Büro des neuen Ve
reinshauses, Stuttgart, Furtbachstrasse 6.
Értesítés* A theol. konferencia Pécsre utazó
azon vendégeinket, akik a Délivasuton kedvez
ményes menetdij váltásra jogosító igazolvá
nyokra igényt tartanak, felkérem jelentsék azon
nal a m egteendő útirányt és a használandó ko
csiosztályt, hogy az igy jelentkezőkről jegyzé
ket terjeszthessek fel a Délivasut igazgatóságá
hoz, ahol a külön névre szóló utalványokat ki
állítják. A Máv. vonalaira szóló igazolványo
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kát magam állítom ki, így a Máv. vonalaira
való kedvezményekre az igén yb ej el e n léseket el
fogadóm szept. 12-ig is. Báldauf Gusztáv lel
kész,' Pécs.
A ntialkoholizm us. Több mint tizenötmil
lió aláírással ellátott kérvény érkezett a német
birodalmi gyűléshez, amelyben az aláírók azt
kívánják, hogy minden község szabadon hatá
rozhasson afelől, hogy megengedi-e területén
a szeszes italok kimérését. Az európai egyete
meken nagy mozgalom indult meg a teljes absz
tinencia és az antialkoholista tölrvényhozás ér
dekében. Főleg gazdaságii érvekkel támasztják
alá a propagandát. Az ipari és kereskedelmi élet
iránt érdeklődők tanulmányozzák! az amerikai,
prohibiciós törvény hatását, s az európai orszá
gok intelligens lakossága nyomatékosan han
goztatja, hogy ha Európa is nem követi az
Egyesült Államok példáját, a gyáripar menthe
tetlenül átmeg'y az amerikaiak kezére.
Petőfi-kultusz az aszódi főgim názium 
ban. Az aszódi evangélikus Petőfiéimnázium,
amelynek minden időkre szóló dicsősége ma
rad, hogy a legnagyobb magyar költő, Petőfi
Sándor, falai között járt iskolába, a költő szü
letésének száz éves évfordulója alkalmával el
határozta, hogy összegyűjti mindazokat az em
lékeket, amelyek Petőfi aszódi életének útját
jelzik. Az 1924—25. tanévi Értesítő, amelyet
dr..Osváth Gedeon igazgató tett közzé, beszámol
a főgimnázium tanárainak és tanulóinak a Petőfi-kültusz körül kifejtett munkálkodása ered
ményéről is. A diákok másolatokat készitettekj
Petőfi diákköri rajzairól: az ereklyegyüjtemény-l
ben
foglalnak helyet Petőfi iskolatáirsai-j
nak fényképei; a Petőifi-könyvtár 131 mű veti
foglal m agában; az ereklyegyüjtemény igen be-j
esés Petőfire vonatkozó kéziratgyüjteményt]
mondhat magáénak; a főgimnázium rajztermé-J
mek falait Petőfi-freskók: díszítik s igazi Petőfi-]
szobává teszi az is, hogy falán függ az Orsz.j
Képzőművészeti Főiskola művésznövendékei-]
nek a centenárium alkalmával Petőfi költésze-fi
tét illusztráló 11 pályanyertes műve. Nem va-j
lósulhatott meg az intézet jóakaró barátainak]
az a hő óhajtása, hogy ezek az értékes gyüjte-l
mények uj épületben nyerhettek volna elhelye-j
zést. Azonban az igazgatónak, a tanári karnák|
és a tanulóknak nemes buzgólkodása igy is]
minden elismerést megérdemel egyházunktól,j
amelynek kebelén hazánk egyik legnagyobb gé-]
niusza megszületett és első neveltetését nyertej

Irodalom.
Tűrőczy Z oltán : Evangélikus öntudat.
Konfirm ációi tankönyv. A 40 oldalas köny
vecskét értékessé teszi a szerzőnek meg is va
lósított azon célja, hogy benső hitéletre s egy
úttal erős, öntudatos egy háziasságra nevelje a
konfirmandusokat. Nem csupán olyan anyagiot
nyújt, amit a konfirmandusnak megtanulnia kell,
hanem adja azt is, ami vallásunkat, egyházunkat
megkedvelteti vele és útmutatásokat a vallá
sos élet ápolására. Négy fejezetben ismerteti a
különbségeket a rám. kath., református, unitá
rius vallás, a zektáik és egyházunk között. Igen
értékesek pedagógiai szempontból s az egyházi
öntudatra való nevelés szempontjából azok a
fejezetek, amelyben arról szól, hogy miért sze
retem én evangélikus egyházamat, s hogyan
szeretem én evangélikus egyházamat. Túróczy
Zoltánnak neve már garancia arra, hogy a tan
könyv egyházi és konfirmációi irodalmunknak
nagy nyeresége; azt a várakozásomat, amelyet
kezembe vévén a könyvet hozzá fűztem, min
den tekintetben beváltotta. Igen melegen aján
lom a lelkészeknek a könyvnek megszerzését
és bevezetését. Ára 10 ezer korona, kapható a
szerzőnél Ózdon, Borsodmegyében.
Em lékkönyv Berzeviczy A lbert írói m ű
ködésének félszázados évfordulója ünnepére,
írták a miskolci (eperjesi) jqgakadémia volt és
jelenlegi tanárai. Pécs, 1925. A Bruckner Győző
.jogakadéppai dékán szerkesztésében megjelent
közel hatszáz oldal terjedelmű mű impozáns do
kumentálása annak a nagy értéknek, amelyet a
Tiszai egyházkerület jogakadémiája, amely majd
nem áldozatul esett Trianonnak, a tudomány,
a nemzeti műveltség és közegyházi életünk te
rén képvisel. Amint az akadémia büszkeséggel
tekint egykori tanárára, a volt kiváló kultuszminiszterre, az Akadémia és a Kisfaludy Tár
saság’ elnökére, épenugy mi evangélikusok is
büszkeséggel tekinthetünk arra az akadémiánkra,
amely a mostani sanyarú viszonyok között ez
zel a kiadvánnyal bizonyítékát adja annak, hogy
az evangélikusok hazánkban lélekszámúkat
messze meghaladó lelki energiát és kulturális
Itényezőt jelentenek. Mostoha viszonyok között
Isinylődnek"^evangélikus tanintézeteink. Egyegy ilyen életnyilvánitás, amikor egyfelől nye
reség a tudományra, és bizonyítványa tudó
saink kiváló munkásságának, másfelől egy zá|log a szebb jövőre, amelyben igazunkat, ma-
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gyár igazunkat kinnt és evangélikus igazunkat
bent, el fogják ismerni. Az Emlékkönyv három
részre oszlik. Az első részben foglalt érteke
zéseket az akadémia volt tanárai; Eöttevényi
Olivér, Ereky István, H orváth Ödön, Moór
Gyula és Réz Mihály Írták. A második részben
a jelenlegi tanárok és Putnoki Béla tanulmá
nyai találhatók. A harmadik rész pedig az aka
démia 1924—25. tanévi Almanachja, amelyet
Bruckner Győző dékán állított össze. Egyház
történeti szempontból is, de mint emberi doku
mentum is értékes H orváth Ödönnek posthu
mus munkája: Bredeczky Sámuel élete. A sá
rosmegyei születésű Bredeczky harmincnégy
éves korában G alida evangélikus helyettes
püspöke, 36 éves korában (1808) püspöke leti,
Lemberg székhelyijei. A kiváló szervező te
hetségű püspök nagy érdem eket szerzett a
galidai nyomorúságos viszonyok között tengődő
evangélikusok újjászervezése és német evang.
telepesek iskolaügyének fejlesztése körül. Nagy
irodalmi működést is fejtett ki. Az emlékkönyv
nyereség a tudományra, nekünk pedig örömünk.
Adja Isten, hogy a »viharedzett főiskola*, amely
1924. nov. 10-én kötött szerződést Miskolc vá
rosával, sokáig legyen a komoly munkának és
tudom ányos elmélkedésnek otthona, a haza
fias és vallásos érzéseknek istápolója í lobogó
zászlókkal mehessen vissza a vértanuk váro
sába egy szabad, nagy és boldog M agyaror
szágban!

Szerk esztői ü zen etek .
T. K. Sz. Kerülni akarom minden olyan
kérdésnek feszegetését, amely a felette szüksé
ges békés egyetértést megbolygatná. Kivéve
természetesen, ha lényegbevágó egyházi kérdés
forog szóban. Cikked, miként az alkalmul szol
gáló közlés is, nagyon érzékeny húrokat érint,
éppen azért nem közölhettem. — M ecsek 2. A
választásról értesítést nem kaptam. — Dr. K.
püspök, az Apologetikai Szeminárium elnöke
K. S. Soraiban jelzett irányú dkket szívesen és
köszönettel fogadok, de kérem ne legyen hosszú ;
inkább két vagy három önálló cikk legyen, mint
egy folytatásos. — D. L. M. Az öröm hír szives
sorait köszönöm.
F elelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

1.

P á ly á z a t*

A pilisi (Pest m.) ág. h. ev. egyházközség
pályázatot hirdet önálló kántori állásra. Java
dalom: szabad lakás kerttel, évi 60 q rozs, évi
300 aranykorona, 1 öl kemény tűzifa, ostyasü
tésért 1 q rozs, jegyző-számvevői dij 3 q rozs,
stóla. A pályázóktól a tót nyelv ismerete megkivántatik. A bányakerületi tanitóválasztási sza
bályrendelet szerint felszerelt kérvények f. évi
szept. 30-ig nyújtandók be a pilisi ev. lelkészi
hivatalnál.

HIRDETMÉNY!
A tóikomlósi ág. hitv. ev. egyh. község a
nyugdíjazás folytán m egüresedett IX. és X-ik
sorszámú kántor-tanitói állásra pályázatot hir
det. A IX-ik sorsz. állás javadalma a törvényes
tanítói fizetés 90°o az egyháztól, a X-ik sorsz.
állás javadalma a törvényes tanítói fizetés 80<to
az egyháztól, mindkettőnél természetbeni lakás
és államsegély. Kötelességük a reájok bízott ve
gyes osztályok vezetése, kántori teendők, áll, el.
iskolában a hitoktatás díjazás nélkül és sorrend
ben az egyh. jegyzői teendők végzése. Tótul
tudók pályázhatnak. Kommün alatti magatartás
igazolandó. Működési és egyéb bizonyítványok
kal felszerelt kérvények az iskolaszéki elnökség
címére küldendők. Pályázati határidő a meg
jelenéstől számítva 15 n a p .:

M egjelent

a Békéscsabai Ev. Magyar Énekeskönyv
uj kiadásban, kisebb alakban, jó. papíron,
régi tartalommal, bővítve a Hora-Ífíte éne
kekkel és kapható a következő árakon
példányonként:
K n í d á b a n .....................................................
24.000
Félvászon k ö t é s ........................................ 40— 45.000
Egészvászon k ö t é s ...................................
52.000
K aucsuk k ö t é s ................................. . .
65.000
Angol vászonkötés, vattirozva . . . .
60.000
B őrvászon kötés vattirozva^és aranyozva
65.000
B őrkötés vattirozva és aranyozva . . .
100.000

K
K
K
K
K
K
K

B é k éscsab ai Ev. eovh. könyvkereskedés.
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KOKAILAJOS
kiadásában és bizományában

Budapest, IV. kér., Kamermayer Károly-ucca 3. szám.
megjelent ág. hitv. evang. vallástan kézikönyvek.
A váltakozó viszonyok, folytán csakis a könyveken Jelzett, illetve a számlázott árak érvényesek.
Batizfalvy-Bereczky,

Bibliaismertetés. Középiskolák
felső osztályai és tanítóképzők számára. 7. kiadás.
Bereczky Sándor, Ószövetségi élet- és jellemképek s
tanítások. Középiskolák, polgári és felső leányis
kolák I. osztályának használatára. 9. kiadás.
Jézus élete és tanítása. Középiskolák, polgári és
felső leányiskolák II. osztályának használatára. 9.
kiadás.
— Keresztyén egyház rövid története. Polgári és kö
zépiskolák III. osztálya számára. 11. kiadás.
— Keresztyén hittan és erkölcstan. Középiskolák, pol
gári és felső leányiskolák IV. o. számára. 7. kiadás.
— A keresztyénség megalapításának története. Közép
iskolák V. o. számára.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. I. rész.
Középiskolák VI. o. számára 3. kiadás.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. II. r. és
A magyar ev. egyház tört. Középiskolák VII. o.
számára. 3. kiadás.
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid története.
Elemi és polgári iskolák számára. 5. kiadás.
Blázy-Török-Törteli, Evangélikus káté népiskolák szá
mára, 12. kiadás.
Dallamoskönyvecske az uj dunintuli ev. énekeskönyv
höz. 4. kiadás.
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének előkészítése
az Ószövetségben. Közép-, polgári, felső leányis
kolák és katonai alreáliskolák I. o. számára.
— A keresztyénség megalapításának története. Kö
zép-, polgári, felső leányiskolák V. és hadapród
iskolák I. osztálya számára. 2. kiadás.
H. Gaudy László, Ev. ifjúsági énekeskönyv (A dunán
túli énekeskönyvből).
Györy Vilmos, Dr. Luther Márton kis kátéja. Átdol
gozta Marcsek J. 9. kiad.

Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Középiskolák
IV. osztálya számára.
— Az evangélikus keresztyén világnézet. VIII. oszt.
számára. *
Kemény Lajos, Bibliai történetek. I—II. elemi iskol?
számára. 3. bőv. kiad.

— Bibliai történetek. III—IV. elemi iskola számára.
4. bőv. kiad.
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja. Kötve 3.
kiadás.
- A keresztyén anyaszentegyház rövid története. Pol
gári, felső leányiskolák és középiskolák alsó osz
tályai számára. Kötve.
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház rövid törté
nete. Népiskolák felsőbb osztályai számára.
Majba J. V., Luther kis kátéja. 14. kiadás.
— Kis énekeskönyv. Ág. hitv. evang. iskolák és ifjú
sági istentiszteletek számára. 4. kiadás.
Pálfy—Bereczky, A keresztyén anyaszentegyház tör
ténete, Protestáns középiskolák, tanítóképzők és
felsőbb leányiskolák számára. 9. kiadás.
Raffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja. 7. kiadás.
— Az evangélikus népisk. vallástanitás módszertana.
Tanítóképzők számára.
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi iskolák ré
szére. 13. kiadás.
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén vallástan. Tanító
képzők, közép-, kereskedelmi és felsőbb leányis
kolák számára.
Szeberényi Gusztáv, Luther Márton kis kátéja.
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztyénség vi
lágnézete. Evang. vallástan a középiskolák VIII.
osztálya számára.
—Ugyanaz, Il-ik átdolgozott, rövidített kiadás.
Sztehlo A., Evang. kér. vallástan. Polgári iskolák,
gimnázium alsó osztályai és konfirmációi oktatás
számára. 10. kiadás.
Turcsányi—Wangemann, Bibliai történetek. I. rész.
Elemi iskolák alsóbb osztályai számára. 13. kiadás.
— Bibliai történetek. II. rész. A felsőbb elemi osz
tályok és középiskolák számára. 7. kiadás.
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I—VI. Klasse. Über
setz von Josef Hatz. Kötve.
Zsilinszky M.: Az evangéliumi keresztyén életfelfo
gás. Felsőbb oszt. számára.
Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora Martina
Luthera.
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EVANGÉLIKUSOK LAPJA
S zerk esztésig : L í B í I T (Moson m.)
K iadóhivatal: GYŐR, ev. konvent-épiilet.
K ia d ja :« LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik hetenként egyszer, v a sá rn a p .

«lapította : DR. RIFFIY SlNDOR püspök.

Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer I .

S c a rk « a tté a é rt lalalfia

Egyes szám á ra 2 ezer K.

NÉ ME T H KÁROLY «»peres.

H irdetési árak m egegyezés szerint.

E
gyházi vezeték.
A zsinati javaslat az úgynevezett nem-lelkészi elemnek az eddiginél hangsulyozottabb je
lentőséget szán, amidőn a minden közigazgatási
fokon létesítendő egyháztanácsok egyedüli el
nökévé a felügyelőt teszi meg. E sorok írója,
a lelkészek sorába tartozik. De a társelnökség
megszüntetésében nem lát sérelmet a lelkés*i
elem rovására. A közigazgatás megszervezésénél
ne hatalmi törekvések, hanem a célszerűség
szempontja legyen a döntő és a szolgálatra való
készség. »Aki ti közettetek első akar lenni, le
gyen mindenkinek szolgája«. A lelkész, az es
peres, a püspök mint tulajdonképeni korm ány
zók szolgálni fognak, az elnök is mint elnök,
szolgálni fog. Széleskörű tájékozottság, az ügyek
alapos ismerete, gyors ítélőképesség, az egyház
érdekeinek minden más érdek fölé helyezése
kívántatik meg az elnöktől is. Reméljük, hogy
felügyelői karunkban egyházi közéletünk min
denkor meg fogja találni azokat a vezetőket,
akik az egyetemes papság elvén állva és azt a
maguk életében megvalósítva, nem »világi*, ha
nem egyházi vezetők lesznek.
Ha egyházunkat felvirágoztatni akarjuk, a
vezető tisztségekben kell, hogy nagy lelkek
szolgáljanak az evangéliom ügyének. Vezetők,
akik életet, energiát, munkakedvet és bizako
dást öntenek a vezetettekbe. Sok bajunknak oka
a jó érzelmiteknek gyámoltalansága. Ennek
a gyámoltalanságnak oka pedig legtöbb eset
ben a vezetőknek energiátlansága. Igen sok mel
lékkörülményt mérlegelünk, sok mellékérdeket
számontartunk, sok felelősségtől félrevonulunk.
Nagyon hajlandók vagyunk bizottságokat be
állítani ott, ahol egy vezetőegyéniségnek m eg
szentelt és odaszentelt munkája volna a leg
megfelelőbb. Problémáink megoldása, bajaink
orvoslása, feladataink elvégzése jórészt attól
függ, hogy talál-e vezető egyéniségeket. Azért
lássuk meg az egyháznak egyik fontos feladatát
vezető egyéniségek nevelésében.

Ez a feladat nem könnyű. Aki ma egyhá
zunkban a nem-Ielkészi elemből vezető állásra
kerül, annak számolnia kell azzal is, hogy bizo
nyos körökben ilyen szereplését nem nézik jó
szemmel és a »eonduite-listája« esetleg teher
tételeket m utat feL Minél önzetlenebbül, minél
odaadóbban és eredményesebben teljesítik egyházvezetöi kötelességüket annál rosszabb kal
kulust kaphatnak azon befolyásos körök részé
ről, amelyek katholikus nagygyűléseken nyíltan
szakszervezeti alapokra állítani akarják a k aih o
licizmnst M agyarországon és ki akarják rekesz*
teni a protestánsokat minden olyan állásból és
hivatalból, amelybe az államnak, a köznek, vagy
a társadalomnak beleszólása van. A protestáns
egyházakban vezető szerepet betölteni a mai
reakciós és klerikális áramlatok mellett sokak
szemében bűn. El lehetünk rá készülve, hogy
a jezsuita magvetésnek, amely egyre nagyobb
arányokban történik, meglesz az aratása, és
előbb-utóbb a klerikálisok kenyértörésre viszik
a dolgot.
Itt-ott mintha már tapasztalni lehetne azt
hogy a nem-Ielkészi elem óvatosságból, elővi
gyázatosságból, a különböző kellemetlenségeik
kikerülése végeit egyházi közéletünkben való
exponáltabb szerepléstől visszavonul. Igaz, hogy
másfelől rm g annál tiszteletreméltóbb azoknak
a hűsége és bátorsága, akik evangélikus hitük
és meggyőződésük terén nem ismernek meg
alkuvást. És ilyenek, hála Istennek vannak és
lesznek mindenkor. Az igazságnak mindig lesz
nek bajnokai. Viszont arról is kell gondoskodni
egyházunknak, hogy akik érdekében dolgozni
akarnak, azoknak tudjunk is munkát adni. Mert
ha egyházunk nem fejt ki szélesebb körű tevé
kenységet, akkor éppen a legmegfelelőbb, vagy
is szolgáim akaró egyháztagjaink más téren sok
kal jobban tudják értékesíteni tehetségeiket és
az egyházi élet körén kívül fognak dolgozni. Az
egyháznak kell megtalálni azt a hangot, és felgerjeszteni azt a hitet, amely meggyőzi az emf « fVANOÉUKUS *
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bereket, hogy az egyháznak szolgálva működ
nek közre legeredményesebben az egyéni és
társadalmi éleit felvirágoztatásában.
Vezetésre csak az alkalmas, alki megtanult
engedelmeskedni. Szemeljük ki tehát az egyház
ifjúságából azokat, akikből vezetőinket akarjuk
nevelni és az engedelmes szolgálatban képez
zük ki őket a jövő vezetőivé.

K
üzdelemaszektákellen.
Manapság sokat beszélünk — sajnos van
rá elég okunk — a mi evang. egyházunk ellen
ségeiről. Két veszedelmes ellenséget emlege
tünk, amelyek ellen elszánt és bátor harcra van
szükségünk: a kathoiicizmus és a szekták. Hogy
melyik a veszedelmesebb, azt nehéz volna eldön
tenünk, — ’die én úgy látom, a szekták okozta
veszteségeink a fájdalmasabbak. A kathoiicizmus
a lélekben és hitben gyengéket ragadja magához
hatalmi kényszerévei, külsőségeivel. De a szek
ták evang. egyházunk legértékesebbjei közt hó
dítanak.
Azt hiszem, nem nagy százaléka a szekták
híveinek az, amelyet az újítás vágya csábított,
s e kisértés természetes ellenszere népünk kon
zervativizmusa. Legnagyobb részét a szekták
nál tapasztalt benső hitélet, vallásos buzgóság
vonzza. S épen ezért érint mindig; olyan fájdal
masan, mikor azt hallom, hogy dörgedelmes
prédikációk, a szekták s vezetőik lebecsmérlése
által próbálja valaki hiveinket az egyház hű
ségben megtartani,
E helyett jobb volna, ha megtanulnék a
szekták módszereit, amelyekről bizony legalább
részben el kell ösmernünk, hogy biblikusak és
modernek.
A lelki közöny mai sivár világában hála
Istennek vannak még az igazságot éhező és
szomjuhozó, az erkölcsi élet követelményeihez
ragaszkodó lelkek egyházunk kebelében, Miért
engedjük mi azt, hogy füveink az imádkozásra,
bibliaolvasásra, több alkalmat tálaljának a szek
ták életében, mint egyházunkban? Óh de messze
estünk őseink buzgjóságától, kiknél a házi áhi
tat, bevett, kedves családi szokás volt, mikor
még pap ajkáról is kell hallanunk: olyan kijelen
tést: nem merem az áhítatot családom körébe
bevinni! A szekták hívei merik, nem félnek a
biblia szavait a mindennapi életbe is bevinni,
Mintha hallanám az ellenvetést: hiszen több al
kalmat adunk híveinknek a buzgóságra, mint
amennyire szükséget éreznek, mert reggelenkint igen gyakran üresek a templomaink!
De miért? Mert a lélek szükségletét nem
elégítjük ki! Igen kevés helyen kiséri a reggeli
istentiszteletet az írás magyarázása vagy leg
alább is olvasása, amit oly könnyű volna meg
tennünk !
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A szekták, kedves dallamu, könnyű Ütemű
énekei is nagy vonzerővel bírnak. Ha hiveink
szeretik az ilyen énekeket, miért nem éneke
lünk velük ilyeneket? Van rá alkalmunk vallá
sos estélyeken, ifjúsági összejöveteleken, va
sárnapi iskolákban. De hangzanák nálunk olyan
elfogult nézetek, hogy ne énekeljünk gyerme
kei nikkel mást, mint koráit, mert ha világszerte
ösmert keresztyén énekeket megtanulnak, (mint
pl. a Hozsanna-beliek) azok révén vonzódni
fognak a szektákhoz, ösmerős hangokat vélve
ott hallani, Én az ellenkezőjét látom: ha hiveink
nálunk is megtalálják a nekik tetsző, hogy úgy
mondjam »világi« keresztyén énekeket, nem fog
ják azokat máshol keresni.
Jól tudom, hogy elpártoló hiveink egy ré
szét a szereplési vágy, viszi a hűtlenségre. Ez
az alapjában véve elitélendő hajlam — el kell
ösmernünk — sokszor nagyot is alkot. Használ
juk fel egyházunk érdekében azojk(ait a híveinket,
akik szeretnének kitűnni, szeretnének csele
kedni! Kellő vezetés mellett ezer alkalmat nyújt
nekünk erre a Luther Szövetség.
A szekták munkásai nem várják tétlenül a
hívek beözönlését, s ha elmaradnak, nem szid
ják őket távolmaradásukért! Utánuk járnak, fel
keresik azokat, kiknél lelki hiányérzetet sejte
nek s e g y é n e n k é n t nyerik meg őket. Ezt
tanuljuk meg elsősorban tőlük! Azok a prédi
kátorok, k:i:k községről-községre, tanyáról-tanyára, házról-házra járnak, nem feledkeznek
meg soha, még pihenésük idején, vonaton, v,
villamoson ülve sem arról, hogy ők nem ma
gánemberek, de Isten Országa munkásai, — és
mi? A biblia nem arra tanit-e bennünket: áron
is vegyétek meg az alkalmatosságot! Krisztus is
eglyénenkint szerezte híveit, lelki szükségükhöz
szólva.
Ne feledjük, hogy a szektáknál fegyelem is
van, aminek a szükségességét és biblikusságát
már hála Istennek egyházunk is kezdi belátni,
A tévelygőket intik, a hűtleneket kirekesztik,
mint ahogy nálunk is tervezgetik, sajnos sok
meg nem értésre találva.
Ha hiveink azt látják, hogy van egyházunkr
ban, aki az Isten Országa ügyét szivén hordja,
akinek fontos az, hogy az ő lelki szükségletü
ket is kielégítse és arra alkalmat keres, nem
fognak olyan nagyon vágyni jórészt tanulatlan
próféták zászlói alá!
Különösen, ha még hitünk értékeiről is, —
melyekről elsősorban mi magunk vagyunk
meggyőződve — felvilágosítjuk őket. A mi val
lásoktatásunk nem nyújt evangéliumi világné
zetet, és sokan tesznek velem együtt bizonysá
got arról, hogy egyházszeretetüket és evangé
liumi világnézetüket ált. keresztyén egyesületek
munkái fejlesztették ki bennük. Ösmertessük és
szerettessük meg ifjúságunkkal már az iskolá
ban és a konfirmációi oktatásban hitünk drága
igazságát és evangéliumi kincseit. Vallásos es
télyeinken, íutherszövetségj összejöveteleinken
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pedig ne kulturkérdésekröl — amit másutt is
megtalálhatnak híveink — de világnézeti, hit
beli kérdésekről tartsunk előadásokat.
Vannak akik attól félnek, hogy intenzív
evangélizáló munkával gyülekezetünk egy ré
szével ellentétbe kerülnek. Luther nem félt at
tól, hogy a gyülekezetben egy kisebb, bensőbb,
hivő gyülekezet fog alakulni, mi miért félünk?
Krisztus nem békét, de fegyvert hozni jött e
világra. (Mt. 10:34) Istennek kell inkább en
gedni, hogy nem az embereknek.
A szektáknak legérzékenyebb fegyverük,
mikor avval érvelnek, hogy a történelmi egyhá
zak papjai nem »megtért« emberek. Ó jaj ne
künk. sokszor bizony igazuk van, el kell ösmernem, bár szivembe markol a fájdalom, mi
kor ezt leirom. Ezzel az érvükkel szemben va
gyunk leggyengébbek; hogyan kívánhatjuk azt
híveinktől, hogy hitben és kitartásban bu/.góságban erősebbek legyenek elöljáróiknál? Igen
erős lélek kell ahhoz, hogy ragaszkodjunk azok
hoz, hallgassuk azokat, akiknek élete beszédeik
cáfolata. Ítélkezni nem keresztyén dolog, de
amikor látni kell igen nehéz becsukni a sze
münket.
M indnyájunkban van gyarlóság, ez term é
szetes és ez nem fog elriasztani senkit. De bor
zasztónak találom, hogy ma is adnak lelkés/i
oklevelet olyanoknak, akikben sem társaik, sem
tanáraik nem tudnak papi elhivatottságot találni.
Nem a tudom Ínyükről, de evangéliumi világné
zetükről, papi lelkületűkről, erkölcsi életükről
keflene papjainknak elsősorban vizsgát tenniök.
Ne bizhassunk mit sem sejtő, várakozó gyüle
kezeteket olyanokra kikben még a hozzá leg
közelebb állók sem tudnak megbízni. Legyen
szigorú fegyelem minden vonalon.
Egészen más volna egyházi életünk, ha min
den gyülekezet élén Isten Országának öntuda
tos, alázatos munkásai állanának. Kérjük az ara
tásnak Urát, hogy' küldjön munkásokat az ö
aratásába!
Egy evangélikus.

Rstockholm
i konferencia.
A konferencia első ülésén, augusztus 19-én, dr.
Monod W a francia protestantizmus egyik vezérférfia ékesszólóan mutatott rá a közvéleményre, mini a
legellenállhatatlanabt) világkormányzó hatalomra, fel
hívta a keresztyénséget, hogy vegye igénybe a szó
széket és a sajtót, szervezze meg tudósitó irodáját,
hogy a keresztyénség rendszeresen keresztülhúzhassa
azoknak a gonosztevőknek pokoli terveit, akik titok
ban működve terjesztik az alkoholizmust vagy ki
csapongást. polgári vagy nemzetközi háborút és a
végzetes materializmus magvait. Szavunk, igy szólt,
elég erős arra, hogy egyértelmű felhívással fordul
junk a tudósok, bölcsészek, nevelők és munkások internacionáléjához, a Népszövetséghez, és a Kormá
nyokhoz, figyelmeztetvén őket, hogy ezentúl, ha a
keresztyének között összeütközések fellege homályositja pl az eget, az egész keresztyén világ egyhangúlag
fogja felemelni szavát azzal a kijelentéssel, hogy a

háború, amelyet nem előzött meg nemzetközi bírás
kodás, a bűnöknek bűne.
Az első ülés témájához: Istennek célja a világ
gal. még hárman szóllak. Németország részéről
lhrncls szászországi püspök, aki azt fejtegette, hogy
az Isten országa csak Krisztus második eljövetelekor
fog megvalósulni. Amerika részéről Dr Wischart C.
F. prezbiteriánus, aki azt kívánta, hogy a keresztyé
nek tanuljanak meg együtt imádkozni. Dr. (iarvie A.
E. (Anglia) hangsúlyozta, hogy a világ erkölcse val
lásától függ; az ember elhanyagolása Isten iránti kö
zöny. és minden, ami bántja az embert, bántja Istent
is; minthogy az ember személyiségének fejlődése
függ a gazdasági, társadalmi, politikai és nemzetközi
tényezőktől, az egyháznak kötelessége, hogy ezeket is
vegye munkakörébe. Ugyanehhez a témához szóltak
még többen.
A konferencia második napja, augusztus 20-a. a
gazdasági és ipari kérdéseknek volt szánva. A bi
zottság jelentése kiemelte, hogy Krisztus egyháza
nem maradhat néma a gazdasági élet jelenlegi igaz
ságtalanságai közepette. Az egyház társadalmi miszsziója egyuttjár vallási missziójával. A nyereség meg
felelő munka vagy szolgálat nélkül kárhoztatandó, a
szolgáiul kötelessége mindenkire vonatkozik. A je
lentés a gyermekmunkának megszüntetését kívánja,
az ifjak munkájának pedig olyan szervezését, hogy
azoknak továbbképzése lehető legyen Rámutatott a
munkanélküliség nagy bajaira aggodalom, gond.
csüggedés. a már megszerzett szakügyesség elvesz
tése. erkölcsi süIvedés. Az ember értékesebb mint a
pénz s az emberi tényező fontosabb mint az anyagi
nyereség Hozzászóltak. Dr. Matthews (Chicago): hu
az egyház nem tesz a szociális kérdések terén sem
mit. akkor megszűnt számottevő tényező lenni, ha
pedig csak egy társadalmi osztály pártjára áll. ak
kor megszűnik vezető szerepet játszani Runestan
tanár (l'psala) egyikét mondotta a konferencián el
hangzott legszebb beszédeknek. Ashley *Birmingham
szerint az indusztriális fejlődés jelenlegi iránya a
trösztök és kartellek felé olyan erők működését mu
tatja. amelyek lehetővé fogják tenni az iparnak szo
ciális ellenőrzését Utána a kiváló francia szónok,
Gounelle lelkész beszélt; azt indítványozta, hogy a
konferencia 1 barátságos üdvözletét küldje az. egész
munkásvilágnak és biztosítsa őket arról, hogy az.
egyház, mellettük áll, 2 küldjön ki egv állandó bi
zottságot a munkásosztályok helyzetének tanulmá
nyozására.
Pénteken, augusztus 21-én. az ipari együttmű
ködés (kooperáció; volt a konferencia témája. Bil
ling 1£. püspök volt az. előadó. Az ipari élet terén fel
merülő erkölcsi kérdések megoldása nehezebb, mint
az ember képzelné; nem minden gazdasági bajnak
az önzés az oka A probléma sohasem tisztára er
kölcsi. ö is állandó bizottság felállítását javasolja.
A jóakarat és a keresztyén eszmék hódiló erejébe
vetett hit mellett alapos szakismeret is megkivántatik. Dr. Tippy (N'ew-York) óva intette az egyházat
elhirtelenkedett beavatkozásoktól; az egyház feladata
az, hogy az iparnak uj motívumot adjon, azt a
motívumot, amelyet Krisztus adott a jó pásztorról
szóló hasonlatában. Az ipar fejedelmei legyenek mun
kásaik jó pásztorai, akik gondoskodnak jólétükről és
áldozatoktól sem riadnak vissza. Smith C. kisaszszonv (Anglia) azt fejtegette, hogy az emberek már
elfeledték a háborúnak tanulságait. Hyslop M. egy
nagygyáros, aki 30.000 munkást foglalkoztat, a koope
rativ eszmével szemben a szabad versenyt védel
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mezte, mert csak ez alkalmas arra, hogy az embe
reket teljesítőképességük teljes felhasználására ösz
tönözze. Szóba került még a gyermekek munkaere
jének kizsákmányolása is.
A negyedik nap, szombat, a társadalmi és mo
rális kérdéseknek volt szentelve. A ház és az otthon,
az ifjúság, a nemi kérdés és a bűn. A kiküldött bi
zottság jelentését Dr. Schöll prelátus adta elő. A
családi otthon az áldozatos és kooperáló szereteten
alapul, mint az Isten országának egy része. A gyer
mekek a keresztyén családban Istennek legdrágább
ajándékai, s a gyermekeket meg kell tanitani arra.
hogy az emberi élet nagy érték, s hogy a szolgálat
kötelessége a legfontosabb. Nem elég, ha az egyház
azt szorgalmazza, hogy a nyomortanyák megszűnje
nek, emellett még az is szükséges, hogy a lakásínség
enyhítése céljából a pénzbeli áldozattól se riadja
nak vissza. A nemeknek viszonyát tekintve, a keresz
tyén egyház csak egyféle mértéket ismerhet el mind
két nemre nézve úgy a házasság előtt, mint a há
zaséletben. A házaséletnek főrendeltetése a gyerme
kek- a születéseknek mesterséges korlátozása kivéte
les esetektől eltekintve társadalom- és keresztyénel
lenes. A házasság felbonthatatlan s csak a házasság
törés esetén ismerhető el a válás törvényesnek. A
bűnözőkkel szemben nem elég a prevenció, hanem
azoknak megjavítását kell munkálni. Hét nap közül
egy nap legyen munkaszünet, azonkívül minden
munkásnak legyen joga évente egy hosszabb szünet
hez. A keresztyénség minden erejét egyesíteni kel
lene az alkoholizmus és a hazárdjátékok leküzdé
sére, valamint a kegyetlenkedéssel egybekötött spor
tok megszüntetésére. A hivatásról szóló keresztyén
tanítást fel kellene eleveníteni. A keresztyén elvek a
gyakorlati életben megvalósitandók. Az egyház
nak négy ellenség ellen kell felvennie a harcot. 1.
Az erkölcstelen materializmus ellen. 2. Az istenta
gadó világi moralitás ellen, akár az utilitarizmus,
akár a Comtizmus alakjában jelentkezik. 3. Az úgy
nevezett uj moralitás ellen, amely azt hirdeti, hogy
például a rövid időre kötött házasságok, vagy a csa
ládnak megszüntetése és az egész életnek a szabad
választás szerint való berendezése többet ér, mint a
keresztyénség erkölcsi kódexe. 4. Azok ellen, akik az
egyházon belül kétlaki életet akarnak élni, s külön
erkölcsi mértékük van az egyház és megint külön a
világi élet számára. A megbeszélés során megemlí
tették, hogy Ausztráliában mind nagyobb teret hódit
az iskolákban a nemi felvilágosítás, de a tanítók is
nagy mértékben rászorulnak a kioktatásra.
Vasárnap, augusztus 23-án, Stcokholm minden
templomában speciális istentisztelekct tartottak a
konferencia résztvevői.
Legélénkebb volt a hétfői nap, amelyen az alko
holizmus kérdése került sorra. A bizottság jelentése
két kérdést ölelt fel: 1. Az egyház álláspontja a ré
szegítő italokkal és azoknak árusításával szemben. 2.
Hogyan lehet az evangéliom eszméivel az italárusitás szörnyű hatásait ha nem is egészen meggátolni,
legalább is a legkisebb mértékre redukálni. Az egy
háznak feladata tagjait józan életre és önfegyelme• zésre nevelni, a törvényhozást támogatni, amely a
hajlamosakat visszatartja és a megrögzött alkoholis
tákat reformálni akarja. A bizottság szerint az ilyen
törvényhozásnak kettőt kell szem előtt tartania: 1.
gondoskodni kell főleg a kiskorúaknak kellő kiokta
tásáról, az alkohol élvezetének fizikai és morális
rombolásai felől; 2. rendszabályokat kell alkotni,
amely megakadályozza az alkoholnak olyan mértékű
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élvezését, amely a társadalomra veszedelmes lehet.
Kétféle módszert lehet követni, az egyik a prohibició, a teljes megszüntetés, 'a másik az ellenőrzés.
A bizottság hangsulj'ozta, hogy az egyénnek minden
cselekedetét a társadalmi rendhez való viszonyában
kell vizsgálni, s az egyháznak kötelessége, hogy fo
kozottabb mértékben vegye tekintetbe a társadalom
nak jogait, a feladat az egyénnek és a társadalom
nak megvédése az iszákosság destruktiv hatása ellen;
az egyház tagjainak tehát kötelessége, hogy támogas
sák a törvényhozást minden olyan munkájában,
amelynek célja az alkohol veszedelmeinek elhárítása,
vagy gyengítése. A megbeszélés nagyon élénk volt.
Carter H. (Anglia) reámutatott arra, hogy Angliában
milyen szép eredményeket értek el az italadó fel
emelésével és az italmérési idő megrövidítésével (ab
szolút alkohol szerint a fogyasztás 41o/0-al csökkent,
ugyanakkor az alkoholra 112o/0-al többet költöttek).
Kedden, augusztus 25-én a nemzetközi viszony
latok kerültek megbeszélésre. A jelentést Hadorn
(Svájc) adta elő. Ajánlja a Népszövetséget, mint
amely a biztonságnak egyedüli szervezett eszköze;
nemzetközi kötelezettségnek jelenti ki a nemzeti,
faji és vallási kisebbségek védelmét, s felhívja az
egyházat, hogy foglaljon állást az állandó nemzetközi
döntőbiróság mellett. Brent püspök kifejezte azon
meggyőződését, hogy az egyház ki tudja irtani a há
borút. Ellenben dr. Klingemann rajnavidéki szuper
intendens kijelentette, hogy a német keresztyének
egy részének meggyőződése szerint a háborút meg
adással kell fogadni. Gounelle próbálta a németeket
jobb belátásra bírni, a konferencia megéljenezte, de
a németek padjairól nem jött visszhang.
A faji kérdésben három problémával foglalko
zott a jelentés. 1. A primitív népek és a fejletlen
országok anyagi gazdagságának kihasználása tekinte
tében a jelentés szerint a keresztyén testvériség és
szolgálat eszméinek kell érvényesülni; 2. a meghó
dított népeket önkormányzatra kell nevelni; 3. Kina
problémája. A fajok összeházasodása tekintetében az
egyháznak nincs joga azt megtiltani, de szükségesnek
tartja a figyelmeztetést, hogy az lehetőleg kerülendő.
Egy amerikai néger lelkész kifejezte, hogy a fekete
fajok nem nyugodhatnak bele a mostani helyzetbe.
Egy kínai nő arról beszélt, hogy mindegyik faj ön
magát tartja a legkiválóbbnak, a kínai is, és ebből
származik a faji probléma.
A konferencia zárónapjain, aug. 26—29., a nem
zetközi jóbarátság előmozdítása, a keresztyén sze
mélyiség nevelése és az egyházak kooperációja ki
tűnő témákat szolgáltattak. Dickinson W. szerint a
békét a szavak nem fogják állandósítani, a béke nem
él meg a levegőből. Dolgoznunk kell, nemcsak be
szélnünk. A keresztyén érzelmek nagyon szépek, de
nem elegendők. A világ megérett a háborúra. Mil
liók szivében lángolnak az emberi szenvedélyek és
alig van ország, amelyben maroknyi embernél több
fáradna azoknak a szenvedélyeknek lelohasztásán.
Az egyháznak alkalom nyílik most arra, hogy meg
mentse a civilizációt. Ha úgynevezett keresztyén
műveltségünket nem tudjuk igazán keresztyénné
tenni, akkor ez is arra a sorsra jut, mint egyéb,
már régen kihalt civilizációk. Hogy az egyház be
tölthesse ezen feladatát, egyesülnie kell. A személyi
ség neveléséről Simpson C. tartott felolvasást, amely
igen kedvező fogadtatásra talált.
A konferencia résztvevői általában azt a meg
győződést merítették tapasztalataikból és a konfe-

1925.

EVANOELf KUSOK LAPJA

látta az a szerinte bolond leány a hid alatt a
Szüzanyát, miért látják öreg emberek Szűz Má
riát aranyos ruhában, karján a kis Jézussal. Ez
őt nem érdekli. Pedig közművelődési szempont
ból ez volna a m egtudni való. Azok a parasz
tok nem bolondok, azok a leányok nem bolon
dok. Azoknak a vallása olyan, hogy megbotránkoznak, ha valaki nem hiszi el nekik, hogy
az akácfa tetején o tt van a Szűz Mária. Azok
úgy tudják, hogy ilyen csoda már történt több
is. Úgy tanultak, hogy a vallásnak egyik bizo
nyítéka éppen az, hogy a hívőknek Uyen láto
másokban van részük. Nem gondolja Rákosi
Jenő, hogy mikor szerinte egy bolond leány
egy egész vármegyének józan parasztságát meg
tudja bolonditani, az a magyar közművelődés
nek botránya? Nem gondolja, hogy azt nem
nem lehet egy nagyúri gesztussal elintézni: az
elbolonditott nép higyje, lássa, ami neki jól
esik?
S mit szóljunk a kiváló magyar Írónak és
közéletünk jelesének azon megállapításához,
hogy a jámbor tudatlanságnak »a fű fű, melyet
le kell kaszálni vagy le lehet legeltetni, a fa, fa,
a patak viz ,semmi egyéb«. Kérem, nem méltóztatik ismerni, hogy csak egyet mondjak, azt a
magyar népi verssort: Amerre én járok, még
a fák is sírnak? A magyar népben több költé
szet, gazdagabb fantázia van, mint a közmű
velődés bajnokai sejtik. Mint a magyar impe
rializmus eígondolói tudják és hirdetik. Mint a
római katholikus egyház dogmái és az intellektualizmus tételei között zavartan vergődő pub
licisták gyanítják. Én belátom a nehéz helyze
tet, amelybe a nagyszakácsi »c9oda« sodorra
mindazokat, akik az ilyen »csodákat« a nép előtt
nemcsak valószínűvé, de magától értetődővé
tették, s mikor megtörténik, akkor szeretnék
elkenni, de hát kérem már Szent Pál apostol
megírta, hogy ki mint vet, úgy arat.
Térjünk azonban vissza Rákosi Jenőnek
azon konklúziójához, hogy a »naiv« nép higyje,
ami neki jól esik, lássa, ami neki jólesik. Ez az
axióma, a magyar közművelődés egyik vezé
rének tollából egyszerűen azt jelenti, hogy a
magyar közművelődés fölött huzzuk meg a ha
lálharangot. Ha egy »bolond« lány látomása
nyomán nem ébred bennünk más go n d o lat
mint hogy a nép lásson, amit akar, ha »mi«
nem látjuk is, és egy egész vármegyének a
népe megkeveredhetik százezrek m egkevered
hetnek, ahhoz semmi közünk, akkor menjünk
vissza a babonák világába, az obszkurantizmus
és a szellemi sötétség" világába, de menjünk ki
elsősorban Európából, mert még a Balkánon
sem lesz maradásunk. Azt hiszem Rákosi Jenő
is tarto tt már néhány előadást a magyar kulturfölényről, s ékesszólásával sokakat magával
ragadott és megtanított hinni, reménykedni egy
szebb magyar jövőben. Ilyen elvek mellett azon
ban azt kell vélnünk, hogy a m agyar kulturfólény vezéreink lelkében nem mint olyan fel
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adat áll, amely napról-napra kivívandó és meg
szerzendő, hanem mint olyan dogma, amely
megáll és érvényben marad akkor is, ha a ma
gyarság nagy tömegei bolond leányok vezetése
alatt azt látnak, amit akarnak. Kulturfőlényünket nagyobb botrányok ellen majd megoltal
mazza a m agyar zsandár.
Vagy talán azt tartsuk-e, hogy a vallási
élet vezetését átadhatjuk bolond leányoknak, a
közművelődés nagyobb kárvallása nélkül? Hogy
ezáltal a m agyar szellemi élet egyéb területein
nem esik csorba? Tévedés. A nemzet szellemi
életének területeit sem zsandárokkal, sem azok
nélkül nem lehet légmentesen elzárt rekeszekre
különíteni. Ha a vallás terén visszamegyünk a
babonák világába, akkor odajutunk az igazság
szolgáltatás és az egészségügy terén is. Vissza
a kinzókamarákhoz. a tetemrehivásokhoz, a boszorkánypörökhöz.
Vissza a kuruzsláshoz, a
ráolvasáshoz, a szenes vízhez, a pókhálóhoz, a
patkánymájhoz, és a többihez, ha az a »naiv«
népnek jólesik. Én azt hiszem hogy van valami,
amit igazságnak neveznek, s az igazságért küz
deni azoknak kötelessége, akik azt megismerték.
és
hogy’ egy publicistának szép feladata éppen
az, hogy’ az igazságot diadalra juttassa, s ne
írja a z t hogy a nép bolond leányok látomása
nyomán lássa azt, ami neki jól esik.
A másik, ami megdöbbent Rákosi Jenő
cikkében: az a különbséglétei a bolondok által
megbolonditott parasztnép (»egy egész vármegye józan parasztja megkeveredik tő le ) és
»mi« köztünk, akik nem látjuk«. A paraszt és
mi. Mikor fog ez megszűnni? A paraszt higvjen,
ami neki jólesik mi másként tudjuk, de az nem
baj. Mi vagyunk a vezetők, az intelligencia, az
urak, mi vélekedhetünk másként, de ne izgas
son bennünket az a probléma, hogy a népet
mi módon lehetne felemelni arra a színvonalra,
ahol mi vagyunk. A középiskolákat, az egye
temeket, óriási áldozatok árán fenntartjuk, ott,
esetleg tandíjmentesen, a népnek keresetéből el
végezzük tanulmányainkat. De azért a nép
higyje ami neki jólesik. Nekünk eszünk ágá
ban sincs, hogy tudásunkkal a népnek szolgál
junk. Hogy visszafizessük neki azt, hogy mig
a »parasztgyerek« nehéz testi munkát végzett,
verejtékezett, mi az egészségügy követelmé
nyeinek megfelelő termekben tudós tanárok
előadásait hallgathattuk, sportolhattunk és va
kációzhattunk. Én. aki valamelyest ismerem a
dunántúli »parasztot«, mondhatom Rákosi Je
nőnek, hogy nem a »jámbor nép« naiv, hanem
ő. Naiv, amikor azt hiszi, hogy a »józan pa
raszt« kegynek tekjinti, ha az urak először lebutázzák s azután megengedik neki. hegy buta
ságában megmaradjon. A tudás is kötelez, a
műveltség is kötelez. Elsősorban arra, hogy az
igazság dolgában ne ismerjünk megalkuvást, az
általunk megismert igazságot valljuk és hirdes
sük minden körülményeik között.
Rótt Nándor veszprémi római katholikus
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püspök előtt tisztelettel hajlok meg1, mint aki
az igazságot kereste és azt megállapítva; kihir
dette. A lelki élet igazságaival alkudozni akarók
eljárása ellen a vallás és a tudomány, a kul
túra és az igazság nevében tiltakozom, vagy ha
úgy tetszik: protestálok.
H Í R E K .
Felügyelőválasztások. A veszprémi egy
házmegye a Bélák Lajos halálával megürese
dett egyházmegyei felügyelői állásra M i h á l y
Sándor gazd. felügyelőt, az egyhm. eddigi világi
főjegyzőjét választotta meg. —* A lébényi egy
házközség dr. B e r t h a Benő kir. járásbirót vá
lasztotta felügyelőjévé.
Lelkészbeiktatás. A csákvári gyülekezet uj
lelkészét, Korún Kálmánt, vasárnap, folyó hó
hatodikán iktatta hivatalába Droppa Sámuel,
esperesi megbízott. Az ünnepély fényes kere
tek között folyt le. Az uj lelkészt számosán üd
vözölték ezen ünnepélyes alkalomból, többek
között dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, aki
különösen szép és mélyhatásu beszédben szó
lott kedves tanítványához. A templomi ünne
pély végeztével a gyülekezet uj lelkipásztora
tiszteletére bankettet rendezett, amelyen az egy
házközség képviselőin kívül a község elöljáró
sága, társadalmának vezérférfiai és a vidéki
vendégek vettek részt. Bensőség, emelkedett
ség jellemezték általában e beiktatási ünnepsé
get és az az őszinte kívánság uralta a lelkeket,
hogy e változással közelebb jusson ez a gyü
lekezet is a krisztusi béke és tökéletesség álla
potához.
i
Lelkészválasztás. A tállyai egyházközség
szept. 6-án tartott közgyűlésében Zeman Zoltán
tábori lelkészt választotta rendes lelkészévé;.
N yugalom bavonulás. Benedek Vince, a
győri iskola igazgatója negyvenkilenc évi szol
gálat után szeptember elsejével nyugalomba vo
nu lt Hosszú, áldásos és eredményes működése
több ízben részesült elismerésben úgy kartársai,
mint az egyház, a társadalom, az állam és a
tudományos testületek részéről. Legutóbb a Ma
gyarországi Tanítók Orsz. Szövetségének alelnökévé választották. Két éve elnyerte a Tudo
mányos Akadémia báró Wodiáner-diját. — A
Győrvármegyei Általános Tanítóegyesületnek
elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke. Tagja
az Eötvös-alap osztóbizottságának, és tiszte
letbeli tagja az egyesületnek. Az egyháznál egy
házmegyei törvényszéki bíró, az egyházikerület
nél népiskolai bizottsági tag, a Győri Protesitáns Körnek éveken át igazgatója. A győri Vendéglőstanonc-iskola igazgatója, a Népkonyha
gondnoka. Mint pedagógiai iró is elismert mun
kálkodást fejtett ki; egy időben volt lapszer
kesztő is. Az Orsz. Közegészségi Egyesület a
Trefort-alapitvány elismerő oklevelével tün
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tette ki. Ebből a rövid és hiányos ismertetésből
is kitűnik, hogy milyen nagy munkát végzett
Benedek Vince közéleti működésénék negyven
kilenc éve alatt. Nyugalombavonulása nem je
lent számára nyugalmat. Adja Isten, hogy egy
ház, haza és társadalom érdekében még soká
fáradhasson friss erőben, régi lelkesedéssel!
A stockholm i konferencia egy állandó
végrehajtóbizottságot választott, amelynek tag 
jai Söderblom upsalai érsek, Woods winchesteri
püspök, Germanos thiatirai metropolita, dr.
Brown (Amerika), dr. Kapler (Németország),
dr. Monod (Franciaország), és dr. Garvie (Ang
lia); az elnökséget a négy első helyen említett
tag évente felváltva fogja viselni.
H arangavatás. Kemenesmagasihan három
uj harangot avatott fel és adott át magasztos
rendeltetésének Varga Gyula, a kemenesaljai
egyházmegye esperese.
T anítóegyesületek. Az Evangélikus Nép
iskola szeptemberi száma néhány egyházmegye
tanitógyüléséről hoz jelentést. E szerint a bé
kési egyházmegye tanító egyesületének múlt havi
gyűlésén Kovács Andor esperes rámutatott ama
sajnálatos körülményre, hogy vannak még min
dig olyan tantók is, akik ellenségei, kerékkötői
a lutheránus tanítók tömörülésének. A tolnabaranya-somogyi egyházmegyei tanítóegyesület
szekszárdi közgyűlése kimondotta, hogy kívá
natos volna, ha a vallásoktatást á népiskolában
az egész vonalon a lelkészek vennék át; a szer
kesztő ezt a határozatot megkérdőjelezte; nem
csodálom; a határozat remélhetőleg a vallástanitás színvonalának emelése érdekében téte
tett, s ebben az esetben elég szomorú bizonyít
vány azokra néz vei akik a népiskolában a vallástanitást jelenleg teljesítik. Érdekes, hogy mi
ként az egyik tanítóegyesület tiltakozásából ki
tűnik, a kormányzat a tankönyvbiráló bizott
ságba egyetlen tanítót sem hívott meg. A tanitógyüléseken tartott előadások, és felolvasá
sok témái: A természettudományok a nemzetnevelés szolgálatában, A mese és a gyermek,
A szlöjdoktatás. A tanítóság helyzete. Az iskolánkivüli népoktatás. A drótnélküli táviró és a
rádió, stb.
A dom ányok az Evangélikusok Lapjára.
Legutóbbi kimutatásunk óta lapunkra a követ
kező adományok folytak be: (Ezer kor.-ban)
Rákóczy István 10, Mód Lénárd 10, Miervinszky
Adél 10, Vagner Vilmos 20, Huszár Sámuelné
40, dr. Farkas Elemér 40, Dankó Sándor 5,
Bezzeg; Jánosné 10, Mód Aladár 5, Hosszú
Mária 10. Egey Szilárdné 10, Dékány Imréné
20, dr. Pap Ákos 20, Földváry Valéria 60, Ba
lázs József 60, Gyarmathy Dénes 20, Schrikker
Mihály 40, Csermák Gusztáv 40, Hankó Erzsé
bet 5, dr. Hegedűs Béla 20, Gajdos Mihály 10,
Horvay Sándor 10. Hálás köszönet azoknak, a
kik megértették, hogy az ev. sajtóért áldozni
kell s áldozni érdemes!
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Szeged. Fodor Jenő városi szenátor, a Sze
gedi Luther Szövetség elnöke, szept. 1-én az
evangélikus templomban tartotta házassága 25
éves évfordulóját. Az ezüstmenyegzós pár egy
rftilhó koronát ajándékozott orgona alapra. —
Szeirtlászlói Gály Kálmán nyug. Máv. felügyelő
elhunyt, Tel ej th etet len kedves felesége emlékére
kétmillió koronás alapítványt tett, amelynek ka
matait a legjobb tanuló szegedi fiú vagy leány
elemistás kapja. Isten áldása legyen a szives
adományokon és a jólelkü adakozókon.
D r. Révész Im re debreceni református lel
kész (Kálvin-tér 8. szám) akit a reform átus egy
ház Révész Imre debreceni lelkipászor (1826—
1881.) életrajzának megírásával bízott meg, azt
a kérelmét teszi közzé, hegy akiknek családi éc
egyéb régi Írásai között Kérész Imre kezétől
származó levelek vannak, szíveskedjenek azokat
birtokába juttatni vagy számára legalább átol
vasásukat lehetővé tenni.
K intzlerné Scholtz Inez iskolai színda
rabjai kaphatók Mikolik Kálmán po!g. isk. igaz
gatónál Bpest, IV., Sütó-u. 1. Reformatiói ün
nepekre különösen ajánljuk »Luther« c. darab
ját, mely német nyelven is megjelent. Egy mű
ára 60 ezer korona. Ugyanott megrendelhető
Bodva Ida ireddenta szinjátéka és »Jókai« c.
alkalmi darabja.
A V eres P álné ev. leánynevelő in té z e t
ben szeptember közepén 3 hónapos tanfolya
mok kezdődnek a legújabb m agyar és világirodalom, modern festészet, a mai okkultizmus
ismertetése és kritikája. W agner és követői tár
gyakról. Felvilágosítással szolgál dr. Böhm De
zső igazgató (Budapest IV., Veres Pálné-utca
36. szám.)
A B rit és K ülföldi B ib lia-T ársu lat most
adta ki 121. évi jelentését. Csodálatos, hogy mi
kor annnyit hallunk a kínai keresztyénellenes
mozgalmakról, a Társulat jelentése mégis azt
mutatja, hegy minden tiz kötetből, amelyet a
Társulat 1924-ben eladott, négy Kínában kelt
el. Az évi forgalom 10 040.575 kötet volt, az
előző évhez viszonyítva a gyarapodás körülbe
lül 1,500.000 kötet. A Szentirás ma 57 2nyelven van forgalomban. A Társulatnak több mint
kilencszáz derék kolportőrje van, akik a föld
kerekségnek majdnem minden zugába eljuttatják
a Bibliát. A tavalyi bevétele a Társulatnak
391.006 font sterling. Budapesti lerakata: VI.,
Deák-tér 4. szám.
PÁLYÁZATI
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HIRDETMÉNYI

Vallástanári állásra hirdet pályázatot a bu
dai egyház. Javadalma: a székesfőváros pénz
tárából havonként folyósítandó polg. isk. r. ta
nári fizetés. Pá'yázati kérvények szeptember hó
21-ig a budai lelkészi hivatalnál nyújtandók be.
(II., Verbőczy-utca 28. sz.)
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Irodalom .
D r. H ittrich Ö dön: Schedius Lajos. 1925.
A Schedius Lajos emlékezetére tartott hálaün
nepen felolvasott értekezés. Irodalomtörténeti,
pedagógiatörténeti és egyháztörténeti szem
pontból értékes tanulmány, amely vonzóan és
tanulságosan Írja le az 1768-ban G yőrött szüle
tett kiváló budapesti egyetemi tanárnak és a
pesti gyülekezet egyik oszlopos tagjának, a
budapesli evangélikus főgimnázium megalapí
tójának és iskolafelügyelőjének életét, s meleg,
de elfogulatlan szavakban ismerteti és méltatja
sokoldalú érdemeit. G öttingában együtt tanult
Kis János későbbi szuperintendenssel. Huszon
három éves korában I. Ferenc király 19 pályázó
közül öt nevezte ki az esztétika tanszékére, va
lószínűiig nem az evangélikusokra is alkalma
zóit numerus clausus alapján. Az egyetemen 55
évig legelőkelőbb családjai gyermekeik neve
lése és taníttatása ügyében hozzáfordultak. Az
Akadémiának kezdettől fogva tiszteletbeli tagja,
a Kisfalud)-Társaságnak alelnöki* volt. Szo
ros baráti viszonyban állott a Martinovics-féle
összeesküvés néhány tagjával de később a meg
rendítő események hatása alatt konzervatív fel
fogású leit. József nádor családjával sürü érint
kezésben állott különösen miskor a nádor az
evangélikus vallásu Mária D orottyát vette fe
leségül aki Schtdiusszal, mint a gyülekezet elő
kelő tagjával egyházi ügyekben is gyakran tár
gyalt. A pesti gimnáziumban Pestalozzi szelle
mében vizelte a tanítást; az evangé'ikus iskolák
részére 1806-ban tanterv ét készített, s még Tcülön tantervet a pesti iskola részére, amelynek
különösen az iskolai fegyelemre vonatkozó in
tézkedései érdemelnek figyelmet. Az 1847. aug.
9—10. Sopronban tartott protestáns tanári köz
gyűlés elé terjesztett Nevelési Kérdelnuiben oly
problémákat vet fel, melyek még ma is leg
fontosabb kérdései a közoktatásnak. M eghalt
1847-ben. A budapesti főgimnázium 1905-ös rnaturánsai elismerésre méltó munkát teljesítettek,
midőn az emlékfüzet nyomtatási költségeinek
vállalásával a becses értekezés megjelenését le
hetővé tették.
PÁLYÁZATI H I RDE TMÉNYI
A hévizgyörki (Aszód melletti) ev. leány
egyház a II. sz. tanítói állásra pályázatot hirdet.
Fizetése egy szoba és konyha; ezenfelül miniszterileg megállapított helyi készpénzjavadalom
államsegéllyel. Kötelessége a tanításon kívül
akadályoztatás esetén a ktanitó helyettesítése s
kettős ünnepek alkalmával közreműködés az
istentiszteleteknél. A kellően felszerelt- kérvé
nyek 8 napon belül Aszódra, a lelkészi hivatal
címére küldendők.
F e le lő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Budapest, IY. kér., Kamermayer Károly-ucca 3. szám.
megjelent ág. hitv. evang. vallástan kézikönyvek.
A váltakozó viszonyok Tolytán csakis a könyveken Jelzett, Illetve a számlázott árak érvényesek.
Batizfalvy-Bereczky,

Bibliaismertetés. Középiskolák
felső osztályai és tanitóképzők számára. 7. kiadás.
Bereczky Sándor, Ószövetségi élet- és jellemképek s
tanitások. Középiskolák, polgári és telső leányis
kolák I. osztályának használatára. 9. kiadás.
— Jézus élete és tanitása. Középiskolák, polgári és
felső leányiskolák II. osztályának használatára. 9.
kiadás.
— Keresztyén egyház rövid története. Polgári és kö
zépiskolák III. osztálya számára. 11. kiadás.
— Keresztyén hittan és erkölcstan. Középiskolák, pol
gári és felső leányiskolák IV. o. számára. 7. kiadás.
— A keresztyénség megalapításának története. Közép
iskolák V. o. számára.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. I. rész.
Középiskolák VI. o. számára 3. kiadás.
— Az egyetemes keresztyén egyház története. II. r. és
A magyar ev. egyház tört. Középiskolák VII. o.
számára. 3. kiadás.
Blatniczky Pál, A keresztyén egyház rövid története.
Elemi és polgári iskolák számára. 5. kiadás.
Blázy-Török-Törteli, Evangélikus káté népiskolák szá
mára, 12. kiadás.
Dallamoskönyvecske az uj dunintuli ev. énekeskönyv
höz. 4. kiadás.
Frenyó Lajos, A Megváltó eljövetelének előkészítése
az Ószövetségben. Közép-, polgári, felső leányis
kolák és katonai alreáliskolák I. o. számára.
— A keresztyénség megalapításának története. Kö
zép-, polgári, felső leányiskolák V. és hadapród
iskolák I. osztálya számára. 2. kiadás.
H. Gaudy László, Ev. ifjúsági énekeskönyv (A dunán
túli énekeskönyvből).
Győry Vilmos, Dr. Luther Márton kis kátéja. Átdol
gozta Marcsek J. 9. kiad.

Hetvényi Lajos, Keresztyén vallástan. Középiskolák
IV. osztálya számára.
— Az evangélikus keresztyén világnézet. VIII. oszt.
számára.
Kemény Lajos, Bibliai történetek. I—II. elemi iskol'
számára. 3. bőv. kiad.

— Bibliai történetek. III—IV. elemi iskola számára.
4. bőv. kiad.
Klaar Fülöp, Dr. Luther Márton kis kátéja. Kötve 3.
kiadás.
- A keresztyén anyaszentegyház rövid története. Pol
gári, felső leányiskolák és középiskolák alsó osz
tályai számára. Kötve.
Kovácsics Gyula, A keresztyén egyház rövid törté
nete. Népiskolák felsőbb osztályai számára.
Majba J. V., Luther kis kátéja. 14. kiadás.
— Kis énekeskönyv. Ág. hitv. evang. iskolák és ifjú
sági istentiszteletek számára. 4. kiadás.
Pálfy—Bereczky, A keresztyén anyaszentegyház tör
ténete, Protestáns középiskolák, tanitóképzők és
felsőbb leányiskolák számára. 9. kiadás.
Ilaffay Sándor, Ev. konfirmandusok kátéja. 7. kiadás.
— Az evangélikus népisk. vallástanitás módszertana.
Tanitóképzők számára.
Ruttkay S., Evangélikus vallástan. Elemi iskolák ré
szére. 13. kiadás.
Schmidt Károly Jenő, Keresztyén vallástan. Tanitó
képzők, közép-, kereskedelmi és felsőbb leányis
kolák számára.
Szeberényi Gusztáv, Luther Máidon kis kátéja.
Szelényi Ödön dr., Az evangéliumi keresztyénség vi
lágnézete. Evang. vallástan a középiskolák VIII.
osztálya számára.
—Ugyanaz, Il-ik átdolgozott, rövidített kiadás.
Sztehlo A., Evang. kér. vallástan. Polgári iskolák,
gimnázium alsó osztályai és konfirmációi- oktatás
számára. 10. kiadás.
Turcsányi-rWangemann, Bibliai történetek. I. rész.
Elemi iskolák alsóbb osztályai számára. 13. kiadás.
— Bibliai történetek. II. rész. A felsőbb elemi osz
tályok és középiskolák számára. 7. kiadás.
Vértesi Z., Religionslehre f. d. I—VI. Klasse. Über
setz von Josef Hatz. Kötve.
Zsilinszky M.: Az evangéliumi keresztyén életfelfo
gás. Felsőbb oszt. számára.
Baltik Bedrich, Maly Katechismus Doctora Martina
Luthera.
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! felekezeti tanítókés azállam
.
Mai számunk hírrovatában közöljük' egy
részét annak a felvilágosításnak, amelyet a m.
kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium ille
tékes körei az Uj Nemzedék tudósítójának a
felekezeti tanítók sérelmei ügyében adtak, s
amely a Tanítók Szövetsége c. lap szeptemberi
17—18. számában is megjelent. Az újabb sé
relem, amely a felekezeti tanítókat érte, a
46.914/1925. sz. min. rendeletnek azon intézke
dése, hogy a felekezeti tanítók a családi pót
léknak csak 70o/o-át fogják kapni, vagyis 10
aranykorona helyett hét aranykoronát havon
ként
Hogy a felekezeti tanítóság helyzetét tisz
tán láthassuk, tudnunk kell, hogy M agyarorszá
gon jelenleg van 3248 állami és 8279 felekezeti
tanító, tehát a tanítók hetvenegy százaléka fekezeti. És pedig’: 5312 róm. kathu 184 görög
kath., 1998 ref., 719 evang., 63 gör. kel., 3
unitárius. Ezt pedig azért jó tudni, m ert az ada
tokból kitűnik, hogy amikor a kultuszminiszr
téri tárca a szanálás értelmében m egtakarításo
k a t1óhajt elérni, s ebből a célból a felekezeti
tanítókat az állami tanítókkal szemben háttérbe
szorítja, minden egyes esetben elég tekinté
lyes összeget ment meg az állami háztartás
egyensúlyának helyreállítására.
A családi pótlék csökkentését a »felvilágo
sítás« szerint a pénzügyminisztérium határozta
el, s igy a rendeletet a kultuszminisztériumnak
ki kellett adnia. A rendelet genezise ugyan nem
mellékes,- de nem is lényeges. Bennünket in
kább érdekel az a felfogás, amely a miniszté
rium illetékes köreinek felvilágosításában az
egész ügyre vonatkozással megnyilvánul. És
ez a felfogás részben nagy fokú tájékozatlan
ságra vall, részben pedig helytnemálló, v^igy ir
releváns.
Felhozza a felvilágosítás, hogy a felekezeti
tanítók nem osztoztak azokban a hátrányok
ban, amelyeket állami kartársaiknak a B-lista

miatt vállalniok kellett. A tény az, hogy az* á^AxteuKus
lam felekezeti iskoláktól is vont meg állam i^^OfovTAW
gélyeket azon a címen, hogy nem volt az isko
lának elegendő tanulója. Ahol elegendő tanuló
van. o tt világos, hogy B-listára nem lehet he
lyezni, m ert akkor másik tanítót kellene alkal
mazni. Arról a felekezeti tanítók igazin nem
tehetnek, hogy az államnál voltak felesleges ta
nítók, a felekezeteknél pedig kevesebb számban
voltak; sót felfogásom szerint egyáltalán nem
voltak, mert a felekezetek fényűzésből nem
szoktak tanítói állásokat szervezni. Különben is
érthetetlen, hogy a felvilágosítás hova céloz.
Nem tudom magamnak elképzelni, hogy azt az
állami tanítót, aki nem került B-listára, aki te
hát lö korona családi pótlékot kap, micsoda
sérelem érte azzal, hogy állami kartársa B-listára került, és micsoda címen jár ki őneki ezért
fájdalomdijként több, mint a felekezeti tanító
nak. tlt nyilván a testületi szellem és gondolat
téves applikációjának esete forog fenn. Olyan,
mintha egy hadviselt katona azt mondaná, azért
tartok jogot vitézi telekre, mert a pajtásom el
pusztult a háborúban.
A második indokolás a felvilágosításán az,
hogy a nem állami tanítók legnagyobb része
természetben kapja fizetését, tehát ezeknek
zöme a háború alatt és után jómódba keriilt(?),
mig az államiak lerongyolódtak. Tudvalevő
azonban, hogy a felekezeteknél is vannak osz
tálytanítók. akiknek fizetése nem természetben
jár, akik éppen úgy lerongyolódtak, vagy még
jobban, mint az államiak. A természetbeni fi
zetést pedig jelenleg az állam már beszámítja,
tehát a felekezeti tanító most már nincs előny
ben az államival szemben. A természetbeni fi
zetésről egyébként alább még lesz szó.
Másik helyen a felvilágosítás furcsállja,
hogy a kedvezmények megvonásában a feleke
zeti tanítók sérelmet látnak, holott kedvezmény
hez senkinek sincs joga. Én végtelenül furcsál
lom ezt az okoskodást. Igaz, hogy kedvezmény
hez senkinek sincs j o g a , de akkor a miniízté-
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riumnak igen könnyű dolga 'lesz, sőt a szanálóknak is könnyű dolga lesz; a fizetéseket elnevez
zük kedvezményeiknek és akkor fizetéshez sen
kinek sem lesz jogla; az egész életet itt ’Magyarországon egy különleges kedvezménynek) teszik
meg, s akkor az élethez sem lesz senkinek joga.
Aki élni akar, menjen el Afrikába. Ilyen szem
fényvesztő eljárás, amely a fizetésre először ki
talál egy szót, azután megállapítja a szónak fo
galmát, azután az uj fogalom értelmében el
vonja a fizetést, sokkal átlátszóbb, mintsemhogy
bárkit is tévedésbe ejthetne.
A felvilágosítás azt mondja, hogy tulajdon
képpen igen csekély összegről van szó. Ez
persze teljesen relativ dolog. Lehetséges, hogy
a kultuszminisztérium illetékes körei, szemében
a szóban levő összeg csekély, különösen ha
úgy vesszük, hogy a tanító »igen keveset utazhatik« és »betegápolási segítséget igen ritkán
és igen kevesen vehetik igénybe«. A nyári va
káció tehát az utazásra nem alkalmas, és a ta
níttató szülők gyermekeiket nem látogatják
meg. Valamint a Gondviselés különösképen őr
ködik a felekezeti tanítók és családjaik egész
sége felett, úgyhogy betegápolási segítségre
ritkán nyílik alkalom.. Lassanként a szartálási ak
ció folyamán az illetékes körök előreláthatólag
el fognak jutni annak belátására, hogy a fele
kezeti tanítóknak a Levente-egyesületekben
való tevékenységlük és az iskolán kívüli népok
tatás, valamint az ismétlőiskolai tanítás; és a
kántori teendők miatt az étkezésre sem nyílik
alkalmuk, s akkor a szavak fogalmából kifo
lyóan a fizetések teljesen beszüntethetők lesz
nek.
Igein nevezetes mondata a felvilágosításnak
a következő: »A kántorok kétszeres munkájá
nak kétszeres díjazása nem az állam feladata«.
Az illetékes körök nagyon okosan és klaszikus tömörséggel világosítanak fel bennünket.
Azonban vagyunk bátrak megjegyezni, hogy itt
is először a fogalmi zavarokat kellett volna
megszüntetni. Tudniillik az egyházak a kántortanítókat igenis megfizették a kétszeres munká
jukért, kétszeresen sőt egyes esetekben több
szörösen, azonban az állam azt a fizetést, ame
lyet a gyülekezet kántorának adott, tanítói fi
zetésnek számította be, s ime most még egy
szer akarja a kántori díjazást az egyházak nya
kába varrni. Azok a hánytorgatott természet
beni fizetések voltaképpen kántori díjazások vol
tak, s csak az állam nyilvánította azokat taní
tói fizetéseknek.

A helyzet tehát röviden a következő: az
állam a felekezeti tanítókat az államiakkal szem
ben fizetés szempontjából megrövidíti. Illetékes
körök felfogása szerint a felekezeti tanítókat
ezzel sérelem nem éri. A különbözetet fizetni
az iskolafenntartó egyházaknak nem csak meg
van engedve, de kívánatos is. A felekezeti ta
nítók tehát forduljanak fenntartó hatóságaik
hoz. Vagyis az állam a tanítók 29 százalékának
ád bizonyos »kedvezményeket«. A tanítóik 71
százalékának adja meg ugyanazon kedvezmé
nyeket az iskolafenntartó, a jelen esetben az il
lető egyházak. Ebbe az érvelésbe azonban egy
nagy hiba csúszott be. Ugyanis az állam az
egyháztagokat különben is annyira megadóz
tatja, s az állami adózás révén minden anyagi
erejüket annyira igénybe veszi, hogy az egy
házi adózásnak ilyen célokra való további foko
zása legtöbb gyülekezetünkben keresztül vihetetlen. Ahol az állam már lekaszálta a rétet,
ott az egyháznak nem marad kaszálni való. S
az illetékes körök erről meg szoktak feledkezni,
ök látják a szanálás kolosszális művét és nem
veszik eszükbe, hogy az állami háztartás egyen
súlyának helyreállitása a szanálási terv értel
mében legyütt jár az egyházi, kulturális és tár
sadalmi elgyengüléssel. Az állam felszív minden
anyagi erőt, s nem hajlandó a felszívott erő
ből a nemzeti életnek az állam, mellett szintén
fontos és szükséges szerveit támogatni. Az
adókat beszedi, de a terheket lehetőleg lerázza
a nyakáról, s mások nyákába varrja rendele
tekkel és törvényekkel.
Adott esetben ha a havi három, tehát évi
harminchat aranykorona különbözetet az iskolafenntartóknak kellene a tanítóknak megtéríteni,
az uj egyházi megterhelés évente valamennyi
egyházat véve 300.000 aranykoronát, vagyis öt
milliárd papirkoronát tenne ki, amely összegből
egyházunkra a 719 tanító után esne 25.884
aranykorona, vagyis négyszáznegyven millió pa
pi rkorona. És ez még csak a családi pótlékkü
lönbözet. Akkor, midőn a gyülekezeték alap
tőkéi valorizálatlan hadikölcsönlkötvényekben feküsznek, mikor az állam a békebeli adócsökken
tési államsegélyeket valorizálatlanul fizeti ki, a
mikor tehát nemcsak az egyháztagoknak anyagi
ereje a magas állami adóterhek miatt, hanem
magluknak a gyülekezeteknek teherbírása is rész
ben a tőkék elpusztulása, részben az államse
gélyek valorizálatlansága miatt a minimumra
csökkent, az újabb és újabb terheiket az iskola
fenntartó egyházakra hárítani csak olyanoknak
lehet jóhiszemű és nem rosszakaratú szanálása,
akik a helyzetet nem ismerik.
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K
onfirm
áció.
Régóta szándékomban volt már, hogy er
ről a kérdésről elmondjak egyet-mást. Most
azonban, hogy Túróczy Zoltán konfirmációi
tankönyvét — melyről lapunk is közölt rövid
ism ertetést — én is elolvastam, úgy érzem,
hogy nem maradhatok csupán az irás szándé
kánál, de meg is kell Írnom, amit gondolok.
Azzal kezdem, amit mindnyájan tudunk,
amit annyit hallunk emlegetni, hogy tudniillik
az ifjúságé a jövő. Ez teljesen igy is van, és
megfordítva igy is mondhatjuk: ha elvesztjük
ifjúságunkat, elveszítjük jövőnket. Nincs azért
ma egyházunk számára fontosabb kérdés az
ifjúság nevelésénél. Ha azonban büszke öröm 
mel olvasta is azt egyik egyházi lapunkban,
hogy' mi evangélikusok vezetünk abban a tekin
tetben, hogy hol van a legkevesebb analfabéta,
viszont legtöbb érettségizett, illetve egyetemet
végzett egyén, — nem merem állítani azt, hogy
ugyanígy vezetnénk az ifjúságnak az egyház
számára való nevelése tekintetében. Ebben a
tekintetben jóval előttünk vannak első sorban
a szekták, azután a rom. kaiholikusok és a zsi
dók, sőt legújabban megelőztek már a reformá
tusok is. Ifjúságunkat — miért, miért nem, azt
most ne bolygassuk, — nem neveljük öntuda
tos, hithü evangélikusokká vagy ahol sikerül
azoknak nevelni, nem igen tartjuk meg ilye
neknek.
Hogy' hol kell itt elkezdeni a javítást, arra
nézve ad Turóczy Zoltán könyve hasznos út
m utatást; nem másutt, mint a korfinmádónáL
Hogy ifjúságunkat egyházunk öntudatos tag
jaivá nevelhessük, a konfírm ádót kell gyökere
sen átalakítani. A legtöbb helyütt nagyon rö
vid ideig tart a konfirm ádói oktatás, alig hat
hétig. Hogy ez az idő mennyire elégtelen a kon
firm ádói oktatásra, azt mindenki tudja saját ta
pasztalásából. Még ott, ahol csak 25—30 a nö
vendékek száma, lehet beszélni bizonyos ered
m ényről De mit szóljunk azoknak a gyüleke
zeteknek konfirmációi oktatásáról amelyekben
a lelkész 80—100—150 gyermeket tanít egy
szerre! Vagy mit szóljunk a szórványban levő
hivek gyermekeinek konfirmációjáról! Amott jó
ha a lelkész kétszer-háromszor kérdezhetett az
egész idő alatt minden egyes növendéket, emitt jó, ha egyszer-kétszer látott a lelkész egyegy gyermeket. Egyházunknak úgy kell meg
reformálnia a konfirmációi o k tatást hogy le
hetőleg mindenki hosszabb ideig részesüljön a
konfirm álóra való előkészítésben. Ezt az időt
én legalább egy esztendőben állapítanám meg.
Ne mondja senki, hogy ezt lehetetlen keresztül
vinni. Ma még talán lehetetlen, de holnap már
nem lesz az!
Ugyanigy vagyunk a konfirmandusok ko
rával is. A gyermekek nagy része csak ép hogy
betöltötte 12-ik életévét, mikor konfirmációra
jár. Hogy ez túl korai idő, azt tudjuk mindnyá
jan de valahogy kísérletet sem teszünk arra,
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hogy későbbre tegyük a konfírm ádót. Azt
szokták mondani, hogy különösen falun lehe
tetlen a gyerm ekeket konfirmációra összegyűj
teni tizenkettedik életévük után, tehát miután
kikerültek az elemi iskolából. Ennél elmarasztalóbb ítéletet alig mondtak a konfirmációi okta
tás felett. Mert ha ez csakugyan igy van, ak
kor tehernek tartják azt. Tegyük vonzóvá a val
lásórát, v^gy inkább azt mondanám: a gyer
mekek vallásos összejövetelét, már az elemi is
kolában. illetve az elemi iskoláztatás idején, s
akkor szívesen és önként mennek a gyermekek
a konfirm ádói órára is. Más szóval tartsunk a
gyermekek számára már nagyon korán vasár
napi iskolát is. Itt kedvelhetik meg a gyerme
kek a vallási dolgokkal való foglalkozást. Ha
azt megkedvelték, akkor aztán nem kényszerű
ségből, de szívesen fognak eljárni akár 14 15
éves korukban is a konfirmációi órákra. Meg
engedjük hogy ez nem történhetik máról-hol
napra. de egyszer el kell kezdeni. Meg kell pró
bálni, hogy hogyan lelvet nemcsak megismer
tetni, de meg is szerettetni ifju*águnkkal egy
házunkat, vallásunkat. Ez a jelenkori vallásos
nevelésnek és igy a konfirmációnak is egyik
legfontosabb feladata. Viszont boldoggá, nap
sugarassá. áldottá, tehát igazán értékessé szá
mára az ev. egyház teszi az életet. Ha valaki
tanítja a konfirm andusokat ahogy ennek a ve
zérfonalnak alapján lebet, akkor bizonyos, hogy
kialakul a gyermek lelkében is valami, amit
másnak nem nevezhetek, mint evangélikus ön
tudatnak. s ami ezzel együtt jár: vallásunk, egy
házunk szerzetének. Bizonyos vagyok a felől,
hogy nagyon jó szolgálatot tesz ez a könyv
minden lelkésznek ki komolyan megkísérli: ho
gyan lehet a gyermekeket öntudatos evangé
likusokká nevelni a konfirmáció oktatás idején.
De tovább megyek. Olyan jó! van megírva
ez a kis könyv, hogy szinte azt mondhatnám:
jó lenne ezt nagyon sok helyen, falun-városon
is, oda adni prezbitereink kezébe, hadd tanulják
meg belőle: hogyan élhetnek iga/i evangélikus
egyháztagok prezbiterhez illő életet. S ezzel
megmondtam egyúttal azt is, hogy kiválóan al
kalmas ez a könyv arra hogy általa megvaló
sítsuk amaz idősebb egyháztagok konfirmáció
ját, akiknek 10—20—30 vagy több évvel ez
előtt kellett volna már konfirmációkon részesül
niük, de ez még nem történt meg. Nagy prob
léma egyházunk életében a konfirm álásán fel
nőttek konfirmációi oktatása. Próbáljuk meg
azt is! Turócjy Zoltán könyvének az olvasása,
áttanulmányozása által felmelegednék az ő szi
vük is!
Érdemes lenne ennek a konfirmációi tan
könyvnek egy-egy fejezetét itt mutatványul, Íze
lítőül lenyomatni, én meg vagyok győződve,
hogy ezáltal sokan kedvet kapnának az egész
könyvnek áttanulmányozsára s bizony gazda
gabbak lennének általa. (Ha a szerző megengedi,
legnagyobb örömmel. Szerk.) Amint említet
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tem is már főleg! szórványokban s a hozzánk áttérteknél alkalmazhatnánk ezt eredményesen, te
hát ép azoknál, akikről jelenlegi úgyszólván tel
jesen meg szoktunk feledkezni.
Hogy én itt a fontieket elmondottam, azt
Turóczy Zoltán pompás konfirmációi könyve
hatására vezethetem vissza. Szeretném, ha na
gyon sokan áttanulmányoznák azt s annak alap
ján megérlelődnék egyházunkban is a konfir
máció reformja. Mert itt a legfőbb ideje. Úgy
látom, hogy Turóczy a konfirmációi' reformot
már megvalósítja gyülekezetében — ‘ha nem
igy, volna, nem is Írhatta volna meg könyvét —
bárcsak sokan karolnák fel könyve alapján a
konfirmáció ügyét s valósítanák meg ug|y, mint
ő a konfirmációi reformot.
A virradatot jelentené ez egyházunkban!
Azután összejöhetnénk s egy lelkészkonfe
rencián megbeszélhetnénk, hogy hogyan való
sítható meg ez a reform egyházunkban minde
nütt!
Dr. D. J.

IIdánlutheránusok.
Dániának összesen 3,289.195 lakosa van;
ezek közül 3,200.372 az evangélikus-lutheránus
egyház tagja. A római katholikusok száma:
22.137. A dániai lutheránus egyház kilenc egy
házkerületre oszlik, mindegyiknek élén püspök
áll, akik között a seelandi püspök a prímás.
A beimissziói, mozgalom a dán egyház kö
rén belül folyó szabad tevékenység, amely lai
kus misszionáriusokat küld ki. A lelkészeken
és 150 kolportőrön (iratterjesztőn) kívül kö
rülbelül 200 belmisszionárius van alkalmazás
ban. A belmisszió 600 helyi' egyesületet ölel
fel és az országban 580 beimissziói otthona van.
A belmissziónak van külön kiadóihtézete, amely
a dániai egyházi ilynemű intézetek között a
legnagyobb. A Vasárnapi Iskolák mellett 101
cserkészcsapatot szerveztek, 9.000 taggal. A
belmisszió fenntart 551 ifjúsági egyesületet
27.092 taggal és 685 leányegyesületet 57.636
taggal. Van Keresztyén Diákszövetség is a bel
misszió felügyelete alatt és egy független Diák
kör. Három diakonissza anyaház közel 600 dia
konisszát foglalkoztat.
A külmisszió teriiletén a dán lutheránus
egyház nagy fejlődést mutat. A legnagyobb
szervezetnek, az 1821-ben alapított Dán Missziói
Társaságnak 1922-ben Délindiában 46 misszio
náriusa volt és 9 bennszülött lelkésze 264 benn
szülött segítővel, akik 3,595 bennszülött keresz
tyént és 4,038 iskolásgyermeket gondoztak;
Mandsuriában van 78 misszionáriusa egy benn
szülött lelkésze és 198 segítője, akik 2486 benn
szülött keresztyént és 1.770 iskolásgyermdket
gondoztak. Dániában ennek a társaságnak
1.900 missziói köre van, fenntart egy kiadóintézetet és egy misszió iskolát, évi jövedelme
1.500 dán korona.

A Dán Santa! Missziói-Egyesület, amely
Északin diában dolgozik, 1877-ben alakult; 35
misszionáriusa, 8 bennszülött lelkésze, és 365
segítője van, gondozása alatt 24.000 gyermek
áll. A Dán Keleti Misszió, amely 1898-ban ala
kult s Szíriában, főként Damaszikuszban dolgo
zik, 15 misszionáriust és 27 benszülött segítőt
tart fertn. Ezeken kívül a dán lutheránus egy
ház hat hasonló külmissziói társaságot tart fenn
és eg'y zsidómissziót.
A múlt években a dán lutheránus egyház
Németországból és Ausztriából 70.000 szegény,
rosszul táplált gyermeket helyezett el dán csa
ládoknál.

űz isteni szózat.
— Ir ta : L a g e r l ö f Z e l m a . —
A világhírű svéd írónőnek a stockholmi konferencián
tartott felolvasása.

Egy dolgot óhajtok elmondani, amely kö
rülbelül ötven éve történt.
Ködös éjszaka volt künn az Atlanti Óceá
non. Két nagy hajó összeütközött, s egyikük,
egy hatalmas óeeánjáró gőzös, útban NewYorkból Havreba, derékban léket kapott és elsülyedt. A másik hajó, egy óriás vitorlás, el
tűnt a ködben anélkül, hogy megkísérelte volna
a gőzhajó sok utasának segélyt nyújtani.
*

Ezek között a szerencsétlenek közt volt
egy fiatal amerikai asszony Chicagóból. Gaz
dag, szép, tehetséges, egy derék és előkelő
férfiúnak a félesége és négy kedves leánykának
anyja. Azért kelt útra, hogy meglátogassa Párisban lakó elaggott szüleit és megmutassa nekik
gyerm ekeit Tehát mind a négy leánykája vele
volt a hajón. Mikor az összeütközés történt, ret
tenetes zűrzavar támadt a sülyedő hajó fedélze
tén. A mentőcsónakokat természetesen lebocsátották, azonban sem ő, ,sem gyermekei nem kap
tak helyet. Miikor a hajó végül is elmerült, az
ár mind az ötüket kisodorta a tengerre.
A sülyedő hajónak örvénye először mélyen
alászivta a vizekbe, azután megint felszínre
dobta. Akkor fogta csak fel, hogy gyermekei
elszakadtak tőle, s megfultak. Úszni nem tudott.
Egy pillanat múlva megint viz alá kerül, s az
a halál.
Akkor, végső ínségében, nem gondolt
többé férjére és gyermekeire. Csak arra gon
dolt, hogy lelkét felemelje Istenhez.
Közvetlen ezelőtt rettenetes jeleneteknek
volt tanúja. A kikerülhetetlen pusztulás láttán
a szerencsétlenül járt hajó utasai lélekjelenlétü
ket teljesen elvesztették. Vad dulakodás támadt
a csónakokért, amelyék az ötszáz utast semmi
képpen nem bírták befogadni. Az erősebb fér
fiak és nők ütlegelve és rugdalódva törték1ma
guknak utat. A gyengéiket és betegeket félre
lökték, eltaposták, vagy egyszerűen a tengerbe
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lökték. A létért való borzalmas küzdelem to 
vább folytatódott most körülte az óceán felszí
nén. Több sulvosan megterhelt csónak haladt
el mellette, a bennülök kést fogtak markukban,
hogy távoltartsák az úszókat, akik a csónak szé
léhez közeledtek. Szörnyű orditozás és áfckozódás hallatszott minden irányból. De a kegyetlen
ségnek és káosznak, az irgalmatlan vadságnak
és szánalmas halálfélelemnek mindeme jelene
teitől megszabadította lelkét hogy felemelje
Istenhez.
És lelke felszállt, mint a kiszabadult fo
goly. Érezte, hogy az emberi élet nehéz bilin
cseit lerázva magáról, miként örvendezett lelke,
miként készült ujjongva szárnyalni fel, igazi
otthonába.
»Olyan könnyű meghalni!« gondolta.
Ekkor hatalmas szózatot hallott, a másik
világból jövő szózatot, amely fülét menydörgő
válasszal töltötte el.
»Igaz. hogy meghalni könnyű. Élni nehéz».
Úgy tetszett neki, hogy ez volt a legna
gyobb igazság és örömmel helyeselt: »Igen.
igen, igaz, hogy nehéz élni«.
És szánalommal gondolt azokra, akiknek
még tovább kell élni: »Miért kell ennek így
lenni? Nem lehetne-e az életet a földön úgy
berendezni, hogy az élet éppen olyan könnyű
volna, mint a halál?«
Akkor megint hallotta a hatalmas szóza
to t amely igy válaszolt neki: »Ami megkivántatik ahhoz, hogy könnyű legyen élni a földön,
az az egység, egység,' egység.«
Miközben ezek a szavak még visszhangoz
tak fülében, megmenekült. A nagy vitorláshajó
visszajött és lebocsáiotta csónakjait. Felvették
egyik csónakba, és később, körülbelül nyolc
van m egmentett utassal együtt partra tették
egy európai kikötőben.
•

Ez az esemény és ez az üzenet jutott
eszembe, mikor először hallottam az Egyete
mes Keresztyén Konferenciáról. Elgondoltam,
hogy a nagy összeütközés — a szörnyű hajókatasztrófa — után, amely a keresztyénséget
érte, legjobbjai közül sokan úgy érzik m agu
kat, mint akik feneketlen mélységek fölé ve
tődtek, kedveseiket elvesztették, az életet m eg
utálták. készen arra, hogy a fenyegető meg
semmisülést szabadulásként üdvözöljék. Azon
ban a haláltusának szakadékából egy másik vi
lágból eredő hangok jutottak el a kétségbe
esettekhez. ök is hallották, a vad dulakodás és
vérontás közepette a kiáltást: »Egység, egy
ség, egység!« és ennek okáért gyűltek most ide
a világ négy sarkáról, hogy megteremtsék azt
a békességet és összhangot, amely után évez
redek óta sóvárog az emberiség, s amely bizo
nyára könnyebbé tenné az élet élését.
A Konferenciáról hallva, ez volt első gon
dolatom. A második az volt, hogy magam is
szeretnék résztvenni az által, hogy a Konferen

ciát üdvözlöm. M ert úgy gondoltam, mellékes,
hogy mennyiben sikerül a kísérlet, az eszme
nagy és merész, és méltó arra, hogy verőfényesebb napok elófutárjaként köszöntsük.
#

Megengedik, hogy tovább folytassam a ha
jó tö rö tt nő életének és munkálkodásának elbe
szélését? A probléma, amelynek megoldása osz
tályrészéül jutott, ugyanaz volt, mint ezé a
Konferenciáé, bár más méretben. És be kell
vallanom, hogy' mikor élete felett elmélked
tem. szivem reszketett. Mintha csak magának
az Istennek ujjaval irt üzenetet láttam volna a vezetésnek, az ébresztésnek, a bizalomnak
üzenetét — amelyet éppen ennek a gyülekezet
nek kell olvasnia.
De először hadd mondjam el. hogy az a
fiatal amerikai nő, Spafford Anna, a borzal
mak éjszakáján hozzájuttatott üzenetet, mint
Istennek igaz Igéjét fogadta. Nem beszélte be
magának, hogy káprázat, vagy öntévesztés volt.
hanem úgy magyarázta, mint szent parancsot,
amelyet valósággá tenni az ő feladata.
Néhány év azonban eltelt mielölt komo
lyan próbálkozott volna. Gyermekeinek elvesz
tésén érzett bánata túlságosan összetörte. Két
újabb leányka nőtt fel a családban, de a vesz
teség érzete nem enyhült. Végül ráeszmélt,
hogy gyámolitásban és vigaszban nem része
sül addig, amig életét a szétszaggatott világ
egységének építésére nem szenteli.
De hát, egység — mi az egység? Hogyan
lehet m egavlósitani? Hogyan lehet egységben
élni felebarátainkkal, amig olyanok, amilyenek
— önzők, önmagukkal elteltek, hamisak, kicsa
pongók, bűnösök? Nézzünk a szemébe ennek
a nagy nehézségnek.
Hát nem valóban szükséges-e. hogy mind
nyájan tökéletesek legyenek mielőtt valamelyes
egység uralkodhatik itt ezen a földön? Égy
ember, ha megkísérelné egységben élni em ber
társaival, — nem lenne-e kitéve a csúfolódás
nak, nem taposnák-e el, nem feszitenék-e m eg?
*

Spafford Anna a szokott módot válasz
totta. ö , férje, és barátaik közül húszán közös
séget alapítottak, amelynek tagjai kötelezték
magukat, hogy egymással egvsegben élnek, s
az egész em beriséget szolgálják és gvámolitják.
Ezek a chicagógiak egyáltalán nem akar
tak uj vallást'életbeléptetni. Valamennyien buzgó
és tapasztalt keresztyének voltak, beletemetkez
tek az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv
nek tanulmányozásába, hogy az első keresz
tyének életmódjában megtalálják a maguk éle
tének vezérelvét. Azoknak példáját követve, kö
zös háztartást vezette#. Behozták a vagyonkö
zösséget, ingyen szolgáltak egymásnak és elámultak, hogy a megkönnyebbülésnek és a biz
tonságnak milyen érzete vonult életükbe.
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Miiközben igy iparkodtak versenyrekelni a
keresztyénségf első hitvallóival, akiknek Jeru
zsálemben folytatott élete állandóan foglalkoz
tatta gondolataikat, értesültek arról, hogy a
Szent Várost betegség és éhség pusztítja. Fel
támadt bennük a vágy, hogy cselekvésük szín
terét oda tegyék át, és vágyuk teljesedésibe
ment. Több más ok is kétségtelenül hozzájárult
elhatározásukhoz. Az első entuziazmus melegé
ben és reménykedésében éltek. A Spafford An
nának adott üzenet volt szemükben a keresztyénség igazi lényege, s úgy érezték, hogy ezt
arról a helyről kellene terjeszteni, ahol vallá
sunknak forrása volt
(Folyt köv.)

Jeg y zetek .
*

—

Vannak, akik figyelemmel kisérik ezt a
rovatot is. És a lapnak egyik jóakarója fi
gyelmeztet, hogy sok a külföldi vonatkozás és
tanácsos volna a m agyar gondolatkörrel töb
bet foglalkozni. Belátom ennek a figyelmez
tetésnek helyességét. Azért ime ideiktatok egy
szemelvényt a mi gondolatkörünkből is, am ely
nek ezt a cimet bátorkodom a d n i:
Spárta i s Budapest

vagy
Leonídász Budapesten é s Zsolt Spártában.

„Dobjuk et a képm utatás lárváját,“ írja
a lakedaimoni Zsolt, „és beszéljünk egyszer
őszintén.“ El lehetünk tehát készülve nagy
dolgokra. Mert, ha mi egyszer el találjuk
dobni a képm utatás lárváját, akkor szép dol
gok fognak k isü ln i! Azonban örömmel veszszük, hogy ha nem is perm anenter, de leg
alább „egyszer,“ lárvátlanok leszünk. A lárvátlanságból olyan könnyű eljutni a mezte
lenségbe, mint Budapestről Spártába. Tudva
levő ugyanis, hogy miként a lárva nem egyéb,
mint az arcnak meze, azonképpen Spárta
nem egyéb, mint az antik Budapest. Eldobván
tehát a lárvát, beszéljünk a m eztelenségről.
A „sans phrase,“ az őszinte és nyilvánvaló
meztelenségről. íme :
„Maga a meztelenség nem erkölcstelen,
m ert hiszen a tiszta term észet erkölcsös.“ így
bújik ki a szeg a zsákból. Budapest nem csak
modern Spárta, hanem egyúttal a „keleti
P áris“, egy darab Franciaország, vagy ahogyan
Goethe m ondaná: Kleinparis. Leonidász m ellett
és Zsoltnak jobbján m egjelenik Rousseau János
Jakab. A tiszta term észet erkölcsös. Ezt t. i.,
hogy a tiszta term észet m ennyire erkölcsös,
az ókorban Spárta, az újkorban Budapest
szemlélteti a legeklatánsáfoban. Akársz látni
egy „Naturbursch“ péld án y t? Eredj a Város
ligetbe ! Vagy mentél volna el S p ártáb a! A
tiszta erkölcs és a tiszta term észet miután igy
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kartellba léptek, jön az erkölcstelenség:
„Legfeljebb az erkölcstelen, ami rendszeresen
a meztelenség utján jön.“ Nem lehet tehát
azt állítani: post hoc, ergo propter hoc. A
meztelenség nem oka, hogy utána rendesen
erkölcstelenség jön. Abból a körülményből,
hogy az erkölcstelenség épugy megelőzheti,
mint követheti a meztelenséget, még a vak
is láth atja, hogy a kettő között semmi oko
zati, hanem legfeljebb időrendi összefüggés
van. Azt sem vonta kétségbe soha senki, hogy
habár a gyerm ekek meztelenül jönnek a vi
lágra, mégis világszerte el van ismerve a m a
született gyerm ek ártatlansága. A tegnapelőtt
született gyerm ekek ártatlanságáért pedig, h a
bár mezben vannak, ki m erné tüzbe tenni a
kezét? Sőt a legnagyobb valószínűség, hogy
a kezdetbeli meztelenség után erkölcstelenség
következik (Lásd a szerző aforizmájában e
szót: „rendesen“). Az erkölcs a mezzel, az
erkölcstelenség a meztelenséggel tehát okozat
összefüggésben nem áll. Quod erat démoni
strandum.
Az erkölcstelenségről minden gondolat
beli salto mortale nélkül áttérhetünk a divatra :
„Spártában a meztelenség divatban volt.“ Ez
term észetes. A spártai nép szerette az egysze
rűséget. La vie simple. Ez a spártai népnek
a vérében volt. Rántott levesen éltek, amelybe
még köményt sem volt szabad tenni. Was
man isst, das ist man. Aki rántott levesen él,
az a legegyszerűbb divatot választja ki. És a
spártai Poiret-m ester kitalálta a meztelensé
get, mint divatot. A spártai fi és hajadon a
saját bőrén kívül semmit sem vitt a vásárra.
Egymásról nem nyúzhattak le mást, mint a
bőrt. Ha egy csepp eső esett, a spártai ember
bőrig ázott. Az a bizonyos spártai ifjú a rókát
nem köpenyege alá, hanem a bőre alá rej
tette. Volt olyan, aki eladta az utolsó ingét,
hogy követhesse ezt a divatot. Volt olyan,
aki eladta volna, de Spártában nem volt Te
leki-tér, s nem akadt, aki megvegye.
A divat csak úgy ér valamit, ha van aki
látja. És irigyli. „A spártai strandon, a torna
helyeken a két nem szeméremsértés nélkül
ruhátlanul járt.“ Az antik Budapest Dunája az
Eurótász volt; term észetesen stranddal, de
kabinok nélkül. Ott a strandon szoktak já r
kálni a spártai ifjak, ha éppen nem rántott
levest ettek és a spártai hajadonok, ha nem
rántottlevesfőzéssel voltak elfoglalva. De nagy
különbség volt az akkori és a mai strandélet
között: akkor ruhátlanul szemérmesek, ma
pedig ruhásán szemérmetlenek a strandosok.
A mezzel ez miként láttuk, nincs összefüg
gésben. Az egész tulajdonképpen becsületbeli
ügy. Vagy van sértés, vagy nincs sértés. Spár
tában nem vették olyan szigorúan. Akinek
nincsen még monoklija sem, az nem hederit
oda minden csekélységnek. így tehát Spártá
ban a szeméremsértés ritkán, sőt mondhatjuk
sohasem fordult elő. Hérodotosz említ egy
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esetet, s éppen a m eztelen-divat korából, de
előadása sajnos m eglehetősen hom ályos; job
b an ’ utána járhatott volna a tényeknek. De
m ásrészt megokolt, hogy a szem érm et semmi
sértés nem érte. A szem érem t. i. a spártai
strandon és a tornahelyeken, ahol a két nem
ruhátlanul járt, nem volt e g y ed ü l: „De vele együtt
já rt a spártai erkölcs. És a testnek kultusza.“ Az
a S párta mégsem egészen olyan volt, mint
Budapest. N álunk a szem érem a kultusszal és
a közoktatásüggyel já r együtt, m indhárom ru 
hátlanul (lásd a kebel beli költségvetést). Spártában ellenben a két nem, a szem érem és az
erkölccsel szövetkezett kultusz alkottak véd
és dacszövetséget. A test kultusza a nem
egészen m egbízható történelm i kútfők szerint
abból állott, hogy a strandról ugyan m eztele
nül, de a csatából vagy pajzson, vagy pajzszsal szokott a test hazatérni. Ilyen alkalm akra
a pajzsot kölcsön kérték azoktól a népektől,
am elyeknél a pajzs éppen divatban volt. A
rántottleves evést nem nevezték kultusznak.
A spártai erkölcs viszont ellentétben a testtel,
talpig vasban szokott járni, megbilincselve,
hogy el ne szökjék, ami tekintettel arra, ami
a m eztelenség után rendesen jön, igen szük
s é g e s óvintézkedés volt.
De nem folytatom tovább. Bem utattam
egy d arab k áját annak az egyhasábos d ad o 
gásnak. am ely Esti Levél elnevezés alatt a
m agyar középosztály táplálékát képezi. Csak
még ezt a m ondatot: „A sport, a torna kul
tusza valósággal kizárta a m eztelenségnek
erkölcstelenségét.“ Ezzel bezárul a kör. K iin
dultunk abból, hogy „m aga a m eztelenség
nem e r k ö l c s t e l e n s é g s eljutottunk odáig,
hogy beszélünk a m eztelenség erkölcstelen
ségéről. Aki az erkölcstelenség m eztelenségét
ak arja látni, az ne S pártába m enjen. Rem é
lem azonban, hogy jó ak aratu olvasóm meg
van most m ár velem e lé g e d v e : a m agyar gon
dolatkörrel is behatóan foglalkoztam.

H Í R E K .
Az Ev. Lap olvasóihoz! Az utolsó ne
gyedév küszöbén kérjük olvasóinkat, ujitsák
meg előfizetésüket. Mi beváltottuk igéretüntünket, a lap pontosan megjelent a nyári hó
napokban is. Kérjük áldozatos munkánk viszon
zásául s a lap további megjelenése biztositátására az előfizetési dijak mielőbbi beküldését.
Hátralékos előfizetőinket külön is felhívtuk'tar
tozásuk letörlesztésére. Közel 80 millió korona
a hátralék, amit régóta sürgetünk. Csak egy
szer vetné fel magában a kérdést minden u. n.
előfizetőnk: miből tarthatják fenn ezt a lapot?
bizony nem kellene a sok munkát m ég pénz
beli áldozattal is megtoldanunk. Semmi mást
nem kérünk, csak egy kis kötelességérzetet az
evang. sajtóval szemben.
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P esth y Pál igazságügyminiszter f. hó 13-án
tartotta képviselői beszámoló beszédét Kalaznón,
Tolna m. Beszámolójában vallást tett az élő
Krisztusba vetett élő hitéről. Országunknak és
a világnak talpraállitása csak azon a fundam en
tumon lehetséges, amelyet Jézus Krisztus ve
tett. Az igazságügyminisztert Zulauf Henrik
kalaznói lelkész üdvözölte.
H ázasság. Dr. ajkai Ajkay István a dunán
túli egyházkerület világi aljegyzője f. hó 26-án
tartotta esküvőjét Sopronban langenrodei Lan
ger Hedviggel.
M aygadessene Boemelburg Konrád dr. báró
miniszteri* titkár f. hó 22-én vezette oltárhoz
Reventlowi Kaas Rózsa bárónőt Budapesten a
Deák-téri templomban.
E gyetem es gyűlés. A dunántúli egyházkerület püspöki titkára felhívja azokat, akik a
f.. é. október hó 22-én Budapesten tartandó
egyetem es közgyűlésre kedvezményes vasútijegy váltására jogosító igazolványra igényt tar
tanák, hogy a kiinduló állomás, vasútvonal, vas
úttársaság és kocsiosztály pontos megjelölésé
vel a püspöki hivatalnál igényüket legkésőbb
október hó 1-ig bejelentsék. Később jelentke
zők igazolványra igényt nem tarthatnak.
F o n to s tanügyi refo rm o k . A vallás- és
közoktatásügyi miniszter a nemzetgyűlés elé
legközelebb fontos törvényjavaslatokat fog ter
jeszteni. Az egyik az elemi iskolai oktatás ide
jét állapítja meg. Jelenleg az elemi iskolai kö
telező oktatási idő hat esztendő; a benyújtandó
törvényjavaslat azt célozza, hogy a városokban
és azokban a községekben, amelyekben az il
letékes tényezők véleménye szerint a viszonyok
erre alkalmasak, a tankötelezettség időtartam a
nyolc év legyen. Egy másik javaslat tanyai is
kolák építéséről intézkedik. Egy harmadik ér
telmében a leányiskolákban a klasszikus nyel
vekben való oktatás helyett nagyobb súly he
lyeztetik a modern nyelvekre és az esztétikai
nevelésre. A negyedik javaslat a Károlyi-vá
gyon jövedelmének tanügyi célokra való felhasználásáról szól. Örömmel üdvözöljük külö
nösen a népiskolának nyolcosztályuvá fejleszté
sét, amelyet egyházunk tanügyi bizottságai már
évek óta sürgetnek. A jelenleg divó ismétlő
iskola nem* vált be a gyakorlatban, s a népiskola
hat esztendeje elégtelen arra, hogy népműve
lésünk eredm ényét biztosítsa; népiskolai okta
tásunk rövid időtartam a miatt elmaradtunk a
nyugati népek mögött. Ideje, hogy a kultusz
kormány az ed d g dédelgetett középfokú és fő
iskolai oktatás mellett a népiskolai oktatásra is
gondoljon. Főleg azonban, hogy gondoskodjék
a kellő anyagi fedezetről is; m ert az az uzus,
hogy a minisztérium plánumokat dolgoz ki és
rendeletekct gyárt, a költségeket pedig a loká
lis érdekeltség nyakába varrja, már-már elvi
selhetetlen terheket ró a fenntartókra. Remél
jük tehát, hogy az üdvös javaslat nem lesz egy
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újabb eszköz arra, hogy evangélikus gyüleke a szó fogalmából kifolyólag a kedvezményt adó
zeteinket anyagi csődbe kergesse, vagy isko bármikor megszüntetheti azt. Ha ennek elle
láik átengedésére kényszerítse. Kiváncsiak lehe nére is papiroson kiszámítjuk, hogy a kedvez
tünk arra is, hogy a Károlyi-vagy ónnak állami mények elvonása milyen anyagi kárt jelent a
kezelésben mekkora lesz a jövedelmei; az ed felekezeti tanítóknak, megállapíthatjuk, hogy
digi tapasztalatok szerint a tanügynek onnan igen csekély összegről van szó. A tanító sza
neim sok fogj csöppeni. Egyik állami birtokon a bályszerűen. ha tehát szolgálatának megfelelően
földmivelésügyi miniszter a minap azon a címen látja el kötelességét, igen keveset utazhatik, A
tiltotta meg protestáns templom építését, hogy betegápolási segítséget igen ritkán és igen ke
a gazdasági üzem milliárdos deficittel dolgozik. vesen vehetik igénybe. A kántorok kétszeres
Csehszlovákia. A gömöri evangélikus egy munkájának kétszeres díjazása nem az állam
házmegye állást foglalt az uj cseh iskolarende feladata. A 15 százalékos előlegnek csak rész
let ellen, amely újból a magyarságot sújtja, A ben folyósítása szintén nem sérelem, sőt szép
rendelet alapján ugyanis a tanügyi referens az az államtól, hogy 15 százalékot is ad«.
egyházmegye tizennyolc törvényesen megvá
Az ünnepnap m egszenteléséért. Az Ol
lasztott tanítóját akarja elbocsátani. Az egyház denburg] (Németország) belügyminisztérium a
panaszával a Népszövetség elé akar menni.
zárórát és táncmulatságokat illetőleg rendele
A theologiai o tth o n ra az ózdi egyház- tet bocsátott ki, amely szerint Karácsony, Husházközség 3,400.000 koronát, a 108 lelket szám
láló tokaji egyházközség 900,000 koronát, a vét és Pünkösd első napján, a bűnbánati napon,
tolcsvai filia 750.000 koronát ladományozott. Há Halottak vasárnapján s az ezen ünnepeket meg
előző' napon, továbbá az egész Nagyhéten a
lás köszönet a jó sziveknek.
Jugoszlávia. A szabadkai egyházközség táncmulatságok tilosak. A többi vasárnapok és
szeptember 27—28-án ünnepli temploma felava ünnepnapok előestéjén tartott táncmulatságok
tásának huszonötéves emlékünnepét. — A bá céljaira a rendőri záróra meg nem hosszabbít
csi egyházmegye augusztus 18-án tartott köz ható. Vasárnap és ünnepnapokon a táncmulat
gyűlése iktatta hivatalába Szmik Gyula egyház ságok délutáni 4 óra előtt nem kezdődhetnék.
megyéi felügyelőt. — A bácsi egyházmegye alesperesévé Schindler Márton, másodfelügyelővé Vasár- és ünnepnapok előestéjén nyilvános táncVombohr Lajos választatott. — Reppert Fri mulatságok nem rendezhetők. Nálunk ilyen üd
gyes szeghalmi lelkészt augusztus 30-án iktatta vös rendeletek kibocsátását valószínűleg! lehe
hivatalába Wack Péter bácsi főesperes. — A tetlenné teszi a szanálás. M ert hiszen az állami
nagykikindai templom belső berendezését a bevételek jórészt az alkohol élvezők! szolgáltat
templomban kiütött tűz elpusztította. — A ju
goszláv kormány valamennyi törvényesen elis ják. Lásd Máté evangélioma 6,24: »Senki sem
mert felekezet papságának drágasági és családi szolgálhat két u rn á k ... Nem szolgálhattok Is
tennek és a Mammonnak«.
pótlékát rendeletileg szabályozta.
Az alkoholizm us leküzdésére tartott genfi
San Franciscóban (Kalifornia) megalakult
nemzetközi konferencia az alábbi három hatá az Olasz Lutheránus gyülekezet; lelkészük, Pamrozatot hozta: 1. az afrikai gyarmatokban min pana L. P. már szép eredménnyel dolgozott az
den égetett szeszes ital legyen tilos, 2. minden olaszok közt Pennsylvániában, Chicagóban és
civilizált államnak kötelessége megakadályozni más helyeken.
a többi állam antialkoholista törvényeinek meg
A lkohol. Angliában az önkéntes adakozás
sértését (ez a csempészés ellen irányul), 3.
ból
fenntartott
kórházak bevétele 1923-ban volt
minden államnak legyen joga alkoholellenes
8,243.316
font
sterling,
Ez az összeg megfelel
rendszabályokat hozni anélkül, hogy egy másik
állam megtorlással élhetne. Miás hasznos indít annak, amelyet Angliában tiz nap alatt szeszes
ványok voltak: 1. az alkoholmentes szőlőproduk italokra költenek:. A kórházi betegek egy része
(
tumok fókozása, 2. kérelem a NépszövetségL az iszákosokból telik ki."
hez hogy az alkohol kérdést éppenugy vegye
Felelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.
fel programmjába, mint az ópium-kérdést.
Felekezeti tan ító k sérelm ei. A felekezeti
tanítók sérelmei ügyében az »Uj Nemzedék« tu
PÁLYÁZATI H I R D E T MÉ N Y !
dósítója a kultuszminisztérium illetékes köreitől
A szarvasi ev. egyháztanács megújítja az
tájékoztatást kapott, s a nevezett lap f. hó 8.
számában foglalt cikkéből közöljük az alábbia Ev. Lapja 31. számában kiirt pályázatot és
kat: »A magunk részéről — a minisztérium il ugyanazon feltételek mellett pályázatot hirdet
letékes körei részéről — azt is furcsáljuik, hogy két újabban megüresedett tanyai tanítói ál
a felekezeti tanítók bizonyos állami kedvezmé lásra. Pályázati határidő a Néptanitók Lapja
nyek megvonásában igazságtalanságot látnak, XXXV. számának megjelenésétől 8 nap. Ev.
_____ _ _ j
holott kedvezményhez senkinek sincs joga simár isk. elnök Szarvas, Békés m.____
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai műintér.ct gyorata

ián Győr, B»ro«*-ut 36, szám. — Telefon 239. — 4775

Szerkesztésén : LÉ B í NY (Moson m.)
Kiadóhivatal: GYŐR, ev. koavaal-ógUlet.
K iadja:l LUTHER-SZŐVÉTSÉG.
Megjelenik hetenként egrszer, vasárnap.

■lapította: DR. RAFFIY SÁNDOR püspök.
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Siark«uteáért Itltlii
NÉME T H KÁROLY esperes.

Egyes szán ára 2 ezer K.

A stockholmi konferencia;iizenete
a keresztyenseghez.
Szeretett testvéreink a Jézus Krisztusban!
1. A gyakorlati keresztyénség egyetemes
konferenciájára az öt földrészről az egyházak
által szabályszerűen megválasztott több száz ki
küldött jött össze a világ keresztyén felekezetei
többségének képviseletében. Sajnáljuk, hogy va
lamennyinek képviseltetése nem volt keresztül
vihető.
Az ünnepélyes ülésezések berekesztésének
pillanatában buzgó üzenetet küldünk Krisztus
minden tanítványához, arra kérve őket, legye
nek munkatársaink az imádkozásban, a bünbánatban, a hálaadásban, a jelen kötelesség meg
értésére és teljesítésére való igyekezetben. Lel
kiismeretűnket érintő életbevágó problémák
kal és nagyon súlyos feladatokkal állíttatván
szembe, számítunk arra, hogy a keresztyénség
összessége részesít bennünket hatékony együtt
működésében; ezen tám ogatás nélkül Jézus
Krisztus egyházának bizonyságtétele nem lehet
teljes, sem egész befolyását nem vetheti latba.
2. Ennek a konferenciának előkészületei öt
esztendeig folytak a sikerüléséért való imád
ságok közben. Kétségtelen, hogy csak az egy
házak között megindult helyi jelentőségű szá
mos közeledési kísérlet folytán vált lehetsé
gessé. Azonban a keresztyén erőknek ilyen, a
nemzeti határokon és az egyházi korlátokon
felülemelkedő összpontosítását még sohasem
vette tervbe a világ. A keresztyéneket a há
ború szorongattatásai és bűnei, valamint a há
ború visszahatásait meghosszabbító nyom orú
ság kényszeritették arra, hogy megalázkodva
ismerjék fel, hogy a G onoszság töm örült ereje
a megoszlott egyház támadásait mindenkor
visszaveri. Ennélfogva ez a konferencia annak
az igen szükséges és égető törekvésnek a kép
viselője, amely a M egváltó tanítványait a gya
korlati tevékenység felé akarja irányítani, és
pedig az élet területén, mellőzve a tanbeli, a
liturgiái és az egyházszervezeti kérdéseket.
3. Isten és emberek előtt bevalljuk az egy
házak tévedéseit és hibáit; nem volt bennük az
együttérző megértés és a szeretet. Különösen
a munkásosztályok körében távolodott el a
Messiástól számtalan olyan lélek amelyik hí
ven kereste a jogot és igazságot; mert még

Hirdetési árak megegyezés szerint.

azok is, akik magukénak követelték, igen tö
kéletlenül képviselték a »szelíd és alázatos
szivük M estert. Mire van tehát ma az egyház
felszólítva? Hunbánatra. S egyúttal bátorságra
is, m ert mikor Istenből merit, kimeríthetetlen
forrásból merit.
4. hálák at adunk az Atyának! A Jézus
Krisztussal való közösség megnyitása által
megerősödve, bizakodva és szeretetben tanács
koztunk. Mikor mindegyikünk a maga anya
nyelvén együtt imádkoztak el a Miatyánkat,
örömmel ébredtünk tudatára annak, hogy az
cgyáh, ez a titokzatos test, amelynek feje a
Krisztus: egy.
. II.
5. Szent János m egírta: »Ö az ó életét adta
érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni éle
tünket a mi atyánkfiáiért«. Ezt a program m ot
komolyan fogva fel, mérlegeltük a társadalmi,
politikai, nemzetközi téren parancsolóan fel
merülő kötelességeinket.
6. Az ipari élet terén hangsúlyoztak, hogy
legnagyobb érték a lélek. A lelket nem szabad
a lélektelen gépnek, vagy a tulajdonnak aláren
delni. A lélek első joga az üdvösséghez való
jog. Az evangéliom neveljen
hangsúlyoztuk,
hogy a gazdasági rendszernek nem szabad csu
pán az egyéni hasznon alapulnia, hanem a köz
érdek elm o zd ításán . A vagyon birtokosai te
kintsék mugakat Isten sáfárainak, akik a reájuk
bízott hatalomért felelősek; »tálentomnak« ke
zelői ők; amelyért számadással tartoznak. Csak
az együttm űködés rendszere teszi lehetővé azt a
társadalmi berendezkedést, amelyben a minden
kinek mindenki ellen vívott harca helyett mun
kaadók és munkások mindegyik a maga kü
lönleges munkakörében megtalálják a módját
annak, hogy betölthessék igazi hivatásukat a
földön. Akkor leszünk majd abban a helyzetben,
hogy engedelmeskedünk a Megváltó parancsá
nak: »Amit akartok, hogy cselekedjenek vele
tek az emberek, ti is azt cselekedjétek azokkal«.
7. A gazdasági problémák után megtárgyal
tuk azokat az erkölcsi és társadalmi problémá
kat amelyek elé a túlnépesedés, a munkanél
küliség az erkölcsi szabadosság, az%alkoholiz
mus szenvedései és botrányai: a bűnözés állí
tanak bennünket. Arra a meggyőződésre ju
tottunk hogy ezek a problémák sokkal bonyo
lultabbak, mintsemhogy egyéni vállalkozásokkal
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megoldhatók lennének; kell, hogy ezen a téren
a köz magára vegye a felelősséglet. Amikor a
körülmények úgy kívánják, kell, hogy a közjó
nevében a társadalom megzabolázza a szerte
len individualizmust. Nem hanyagoltuk el azo
kat a bensőbb kérdéseket sem, amelyeket a nő
nek, a gyermeknek, a munkásnak erkölcsi sze
mélyisége iránt való figyelmesebb tisztelet tá
maszt a nevelés terén, vagy a család szentél
lyé ben vagy a hivatás köréöen. Az egyház nem
az egyénnek elemi jogaiért akar sikraszállni;
az erkölcsi személyiséget veszi szemügyre, an
nak tudatában, hogy egyetlen léleknek kibon
takozása az egész emberiséget g;azdagitja.
8. Végül a kongresszus megái lapította a
keresztyén nemzetköziségj elveit; ez úgy az önző
imperializmustól, mind a közönyös kozmopolitizmustól egyformán távol áll. Hangsúlyoztuk
az egyház egyetemes jellegiét és eredeti kötelese
ségét: a testvéri szeretet hirdetését és gyakor
lását. Nem hátráltunk meg az egyéni lelkiisme
ret és az állam törvényei közti viszony problé
mája előtt. Megvizsgáltuk a fajok problémáját,
a döntőbiiróság rendszerét, nemkülönben egy
olyan nemzetközi jogszolgáltatási rendnek in
tézményét, amely a háború alkalmait békés
módon tudná kiküszöbölni, mind olyan kérdé
sek, amelyek a mostani tragikus állapotokban
mélyen érintik a sziveket és a lelkiismereteket.
Kötelességükké tesszük az egyházaknak, hogy
velünk együtt adjanak kifejezést a háborútól
való iszonyodásuknak és hangoztassák, hogy a
háború a nemzetközi ellentétek kiegyenlítésére
gyerekesen elégtelen. Felhívjuk valamennyi egy
házat arra, hogy imádkozva kérjék ama bibliai
ígéretnek beteljesedését: a béke Fejedelmének
uralkodása alatt »a könyörületesség és az igaz
ság találkoznak, az igazság és a béke csókol
gatják egymást«.
9. Eleve lemondtunk megállapított megol
dásoknak minden egyes esetben való kimondá
sáról és testvéries megbeszéléseinknek szava
zás utján való szentesitéséről. Ezt a magatar
tást szabta elénk nemcsak a képviselt egyedi
ségeknek, vagy csoportoknak meggyőződései
iránt táplált mély tisztelet, hanem egyúttal az
az érzet is, hogy az egyház rendeltetése az esz
mény hangsúlyozása, amely mellett az eszmény
nek szeretettel, bölcseséggel és bátorsággal
való eltökélt alkalmazásának feladatát reábizza
a lelkiismeretekre és a felékezetékre.

III.
10. Ennek a célnak elérése végett elismer
jük a nevelés fontosságát: elsősorban az egyén
nek egyházi nevelését, hogy az egyén minden
téren képes legyen keresztyén szempontból kü
lönbségeké1! tenni; azután maguknak az egyhá
zaknak tanulmány, megvitatás és imádkozás
által való nevelését, hogy az igazság Lelke ál
tal minden igazságra elvezéreltetvén, mindjob
ban megértsék »Krisztusnak gondolatát«. A go
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nosznak gyökere az ember »szivében« rejlik;
kifejezést adunk abbeli meggyőződésünknek,
hogy a »szív« köteles akaratát alárendelni Isten
szent akaratának, amelynek szolgálata a töké
letes szabadság. Még a keresztyén eszmék és
eszmények sem tudják megváltani a világot, ha
azokat személyes életünkben meg nem való
sítjuk, s ha azokat elválasztjuk az Atyától, »ki
től alászáll minden jó adomány és tökéletes
ajándék«.
11. Felhívásunkkal elsősorban a keresztyé
nekhez fordulunk. Hogy minden keresztyén,
lelkiismeretének odaadóan engedelmeskedve és
meggyőződéseit a gyakorlati élet próbájának
alávetve, vállalja teljes egészükben azokat a fe
lelősségeket, amelyek Isten országának szolgá
latában az isteni akaratnak e földön való meg
valósítása céljából reá háramlanak. Hogy min
den keresztyén a saját egyházához való hűség
ben megmaradva igyekezzék eljutni az összes
keresztyén egyházak hatalmas közösségébe s
vegye ki részét abból az egész világra kiter
jedő együttműködésből, amelynek ezen mos
tani konferenciák Ígéretét s egyúttal záloglát
is nyújtja. Bensőséges rokonszenvvel gondo
lunk azokra, akik mindőn keresztyén elhivatásuknak engedelmeskednek:, megpróbáltatást és
üldöztetést kénytelenek elviselni, ö k a Jézus
Krisztus szenvedéseinek osztályosai: »Boldogok
akik háborúságot szenvednek az igazságért«.
12. Jóllehet felhívásunk elsősorban az egy
házaknak szól, hálával ismerjük el, hogy szent
ügyünkben ma sok szövetségesünk van. Szá
mítunk minden országban az eszményiesen gon
dolkodó ifjúságra. Tudjuk, mennyire lelkesedik
a mostani társadalmi rendnek szükségessé vált
átalakításáért, s leghőbb óhajtásunk, hogy a
megyáltó Krisztus zászlója alá sorakozzék az
eglyház kereteiben; az egyház önkénteseket to 
boroz és vár.
Nem feledkeztünk meg', az intellektuális té
ren, a keresőkről, akik szomjuhozzák az isme
retet; az ő versenyzésük számunkra nélkülöz
hetetlen. Az egyház magáénak vallja azt, aki
»az Igjazság« volt! Üdvözli azért az értelemnek
minden megszilárdulását, az ismeretnek minden
gyarapodását. Sok különleges téren számítunk
tudósok befolyására és szakemberek tudomá
nyára, hogy nehéz problémák megoldásában
segítségünkre legyenek.
Az ember Fiának, a názáreti ácsnak nevé
ben meleg üzenetet küldünk az egész világ
munkásainak. Tisztelettel üdvözöljük köztük
azokat, akik viharokkal és áramlatokkal dacolva
megmaradnak, a Jézus Krisztus eszményedhez
való hűségben. Ismerjük azokat a félreértése
ket, amelyek annyi embert eltávolítanak az egy
háztól; a félreértéseket sajnáljuk, eloszlatásukat
élénken kívánjuk. Az egyház Fejének jelmon
data az egyházé is:. »Az igazságot szeretem,
a jogtalanságot gyűlölöm«. Magunkévá tesszük
a munkásságnak egy méltányos és testvéries
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berendezkedésére irányuló törekvéseit, m ert
csak ez a társadalmi rend fér össze a megvál
tás isteni tervével: »megváltani minden em bert
és megváltani az egész embert«.
13. Nem válhatunk el egymástól anélkül,
begy a szükséges intézkedéseket meg ne tegyük
ennek az olyan szerencsésen meginditotc mun
kának folytatásához. Elhatároztuk tehát egy
»állandó bizottság« megalakítását, hogy a meg
kezdett utakon tovább haladjon, tanulmányozza
a formulázott javaslatoknak a gyakorlatba való
átvitelét elkészítse szótárunkat s esetleg elő
készítsen egy másik egyetemes konferenciát.
Hosszú lélekzetü nevelő munka ez, de a Szent
lélek ihleti az egyházat; annak vezérlete alatt
a jövőben, világválság óráiban, az egész föld
kerekség keresztyénéi képesek lesznek a Jézus
Krisztusban való tökéletes közösséget megbizonyitani az »Élet« és a »Munka* mezején.
14. Ne feledjük soha, hogy a külső egy
ség mennyire alá van rendelve a belső egy
ségnek. Amint mindjobban közeledünk a Megfeszitetthez, úgy közeledünk mindjobban egy
máshoz is. A jó Pásztornak meg kellett halnia
hogy összegyűjthesse Istennek szétszórt gy er
mekeit; s azóta a Megdicsöüitnek élete táp
lálja a világ reményét.
»Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel
mindeneket meg cselek ed hetik feljebb hogynem
mint kérjük vagy elgondoljuk a mibennünk
munkálkodó erő szerint, Annak légven dicsőség
az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről
nemzetségre örökkön örökké«. Ámen!

L
uther-Szövetségi ünnepély.
A bányai egyházkerületi Luther-Szövetség
szept. 23-án este 6 órakor tartotta ünnepélyét
a Deák-téri templomban. A templomot telje
sen megtöltő közönséget, különösen pedig a
vidékről jött vendégeket Gyóry Lóránd a Szö
vetség elnöke üdvözölte. A Szövetség nem akar
versenyezni a lelkészekkel és a templomi szó
székkel, de nemesen vetélkedni fog a belmiszszió magasztos céljának elérésére, tám ogatá
sára. Dr. Raffay Sándor püspök svédországi és
norvégiai útját ismerteti, s az ott tarto tt nagy
jelentőségű konferenciákat. Az első volt a Nem
zetközi Jóbarátság Egyházi Világszövetségének
konferenciája Stockholmban aug. 6—9; a püspök,
aki a Szövetségnek 1920. óta alelnöke, nem
vehetett rajta részt, de báró dr. Kaas Albert
és dr. Boér Elek gyönyörű munkát fejtettek
ki. A másik, a Keresztyén Élet és Munka Kon
ferenciája szintén Stockholmban ülésezett aug.
9—30. Az előbbi szövetség munkája emberi,
inkább politikai és társadalmi szempontokból
igyekszik azokat a kérdéseket me^világositani
és megoldani, amelyek a népek békés együtt
élésére vezetnek. Az utóbbi konferencia pedig
az evangéliom szempontjából akarja ugyanazo-
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azokat az érdekeket megértetni és
elfogad
tatni. Ezen képviselve volt a világ minden ke
resztyén egyháza, mert a római pápa is, bár
egyházát nem képviseltette, Söderblom érsek
kiküldöttének azt mondta, hogy lélekben jelen
lesz és áldását küldte a konferenciára; a g ö rö g
keleti egyház tizennégy pátriárkával és püspök
kel volt képviselve. C sodás egyetértés hihetet
len melegség testvéri összesimulás uralkodott
a delegátusok kö/ötT s ez adja meg a konfe
rencia jelentőségét. A püspök ennek a Szövet
ségnek bölcsőjénél is jelen volt 1922-ben Helsingfortban. Azóta óriásii fejlődött a munka.
Örök érdeme ez az upsalai érseknek, hogy a
világ összes keresztyénéit össze tudta gyűjteni
közös munkára. Részletesen ismerteti a konfe
rencia témáit. Aug. 23-án Stockholm harminc
négy templomában prédikáltak; Raffay püspök
délelőtt a dóm-tcmplomban a »farizeus és publikánus« példázatáról. Befejező ülését Upsalában tartotta meg a konferencia; az upsalai szé
kesegyházban Söderblom érsek prédikált. A ta
nácskozás rendkívül komoly és érdekes dolgok
ról folyt. Olyan kérdésekről, amelyek az egész
em beriség nyugalmának békességének, jöven
dőjének kérdései. Az elfogadott határozati ja
vaslatok közül (amelyeket lapunk élén talál az
olvasó) ismertet néhányat. Szeptember 1-én át
mentek Norvégiába Oslo-ha, ahol az Allge
meine Evangelisch-Lutherische Konferenz ta r
totta üléseit. Itt csak evangélikusok vettek részt;
350 delegátus képviselte a világ kilencven mil
lió evangélikusát. Ez a konferencia igazi val
lástétel volt Krisztus és evangélioma mellett.
A norvég király személyesen nyitotta meg ezt
a konferenciát s ezzel is megmutatta hogy an
nak az államnak a feje amelynek lakossága
99.2 százalékban evangélikus együttérez min
den egyes emberrel aki az evangéliomról nyil
vánosan vallást tesz. A konferencia főkérdése
az volt: hogyan lehetne megalakítani a Luthe
ran A llianceot és hogyan lehetne megvalósí
tani azt. hogy a speyeri birodalmi gyűlés négy
százados évfordulóján, 1929-ben a világ 170
millió protestánsa közösen gyülésezzék a világ
elé mint egységes szerv lépjen s a maga érde
keit szolgálja és igényeit a világba belekiáltsa.
Ezek nem önző igények. Nincs más célunk,
mint szolgálni az evangéliomnak diadalát, biz
tosítani a hívekben, a társadalomban, az egész
világon. — Bertsch Mimi operaénekesnő szép
szólója után D. Niebergall m arburgi egyetemi
tanár tartotta németnyelvű előadását. Azzal
kezdte hogy M arburgnak a reformáció törté
netében nincs jó neve, m ert ott utasította viszsza Luther M árton Zwingli Ulrik kezét azok
kal az emlékezetes szavaikkal: Ihr habt einen an
deren Geist (Nektek más lelketek van). Szeretne
egy fordított M arburgot idehozni a jövő Marburgját, amelyben az akkor széttépett kezek
egybefonódnak állandó szövetségre. A mai egy
házi és vallási világnak légköre nem olyan,
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hogy egymás kezét visszautasíthatnánk. A mai
egyházi légkör az ínség), a hitetlenség és a Krisiztusellenesség légköre olyan, hogy egymás köl
csönös megfigyelésére késztet, hogy vájjon ha
a kezek Ézsau kezei is, a hang! nem szól-e nokoniasan, s hogy vájjon az a lélek, amely sza
vakban nem egyformán jut kifejezésre, nem
ugyanazt. Két igen fontos dolognak a fejlő
déséről kiván szólni: 1) a keresztyén hit fejlő
dése; 2) a keresztyén egyház fejlődése. Előre
bocsátja, hogy mindaz, amit mondani fog, nem
a nagy tömegeknek van szánva. A nagytömeg
sem az egyházról, sem a hitről nem tud. Olya
nokhoz szól, akik eleven tudatossággal akar
nak élni és akiknek nézeteiben fontos változá
sok mentek végibe az utóbbi 5 -10—15 évben.
Először a hitről akar beszélni, mint amely az
egyes embert teszi keresztyénné. Mindaz, ami
egykor divat volt: fejlődéshit, anyaghit, földiléthit, darvinizmus, ma már nincs meg. Meg
találhatók a nagytömegben, a félműveltek kö
rében, de gyökereiben teljesen kiszáradt, legyőzetett Habár a mélységiekben még félhomály
uralkodik, az ormokon hajnalpir dereng. Itt
van az érzékfeletti; amelybe az emberek mene
külnek, mert az érzékiség megcsalta őket. Az
érzékfeletti mellett ottvan az emberfeletti. A
háború előtt mindenki a maga erejére támasz
kodott. De valamennyiünkre reánkzudult a
roppantbatalmu sors és önmagunkba vetett hi
tünket összezúzta. S most sejtjük, hogy van
valami, aminek nem vagyunk urai; van valami,
amitől függünk; van valami, ami titokzatosan
és rettentően fenyeget bennünket; van valami,
amit nem lehet kiszámítani; aminek hatalmá
ban vagyunk. És ottvan a világfeletti. Elmúlt
az a hit, hogy a valóság és a látható világ egy
mást fedik, mintha csak az volna valóságé amit
az ember láthat és megtapinthat. Minden számbajöhető körben aggály nélkül lehet beszélni a
láthatatlan jellegű világról, amely tapasztala
taink körén kívül esik. A Kant-centennáriumnak
eredménye, hogy Kantot is tanúbizonysággá
teszik a világfelettiség mellett. Minden jobb
polgári újságban találkozhatunk a »kozmikus«,
»láthatatlan«, »örökkévaló« kifejezésekkel. És ott
van még egy. A feltétlen abszolutum. Azelőtt
úgy beszéltek: ha boldog akarok lenni, akkor
ezt meg ezt kell tennem; ha nem akarok beteg
lenni, ettől és ettől kell óvakodnom. Az erkölcsiség tehát feltételekre alapozott erkölcsiség
volt. Ma más gondolatok uralkodnak. Minden
hol hallhatjuk a tiszteletnek hangjai^ arról ami
felettünk van. Tisztelet a feltétlen, az abszolút
előtt, amely előtt az ember szégyenkezik, anél
kül, hogy a bűnnek következményei vetnének
világosságot a bűnre. Félelem, döbbenet, szé
gyen, tisztelet az előtt, ami felettünk van:
mindezekről lehet beszélni a keresztyénség1 kö
rén kívül is. De mindez még nem sajátlagosan
vallásos még kevésbé keresztyén. Ottó marburgi tanár »Das Hei’ige« (A Szent) címen irt
egy könyvet. Ez a könyv kifejezi, hogy az a
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valami, amiről szó volt, az nemcsak érzékfeletti,
emberfeletti, világfeletti és abszolút, hanem
összefügg Istennel. A »szent« a vallásosan ér
telmezett feltétlen abszolutum. A »szent« az, a
mi előtt az ember félelmet, döbbenetét, tiszte
letet érez, ami előtt önmagját semminek érzi,
ami előtt reszket, de csendes bizodalmát is érez.
S a »dias Heilige« felett ottvan »der Heilige«,
a Szent Isten.
A Szent Isten a világháború viharában
megint fellépett szent fenségében. S akiknek
az Isten mindig mint jótékony erő jelent meg,
akik úgy hitték, hogy Istennek lényege a meg
bocsátás, most ismét megtanultak reszketni a
Szent előtt; sokan, akik a szentség! fogalmát
megismerték, nincsenek messze attól, hogy a
Szent Istent is érezzék. A háború előtti Istent
túlságosan a rózsás Kulturoptimizmus szemeir
veil nézték. Most a sziveken remegés futott át
a szent, a megközelithetetlen, a világtól távol
eső előtt. És ezen a ponton a két testvért meg
lehet különböztetni. Két egészen eltérő felfogás
van. Németországban a theológiai ifjúság egy
olyan iránynak hive, amely mindenekelőtt a
Szent Isten előtt való reszketést és a saját bű
nét hangsúlyozza. Minden emberit megvetni. A
szociális munka helyett, az egyház helyett, a
prédikálás helyett: Isten minden. Ez Kálvin
szelleme. De egyúttal annak a Luthernak szeL^
lerne is, aki a kolostor szörnyűségeit mégsem *
vesztette el egész életében sem. A mai Német
országban a múltnak semmiféle szelleme sem
elevenebb, mint Luther szelleme. Németország
ban Luther-renaissance van. Gondolatainak ki
meríthetetlen bányáiból még1 mindig uj kincse
ket hoznak fel. Ilyen lutheri gondolat: ha meg
kell is döbbennünk Isten szentségétől, mégis
hozzátartozunk Istenhez, mint gyermekei és bi
zonyosak vagyunk Vele való közösségünkről és
ebben a Szent Istennel való összeköttetésben
olyan szentekké válhatunk, amint az nekünk,
embereknek egyáltalán lehetséges. Több egyházias érzület található. A régi individualizmus,
az »én«-nek régi hangsúlyozása a háború bor
zalmai közt elmúlt. A gabona megérett, csak
lenne sok derék munkásunk; akiket az aratásba
lehetne küldeni. Az egyház tömörüljön és egye
süljön. Az egyház tanítson, neveljen és képez
zen ; az egyház segítsen az egyeseken. Elsősor
ban és főképpen azonban: az egyház ünnepel
jen! Ez jön Luthertől. Ünnepelnünk kell. Az
egyház végezze a Maria szolgálatát. Az elége
detlen és nyugtalan embereknek mutasson csen
des oázist a sivatagban: itt lelkedet megtisztít
hatod a hétköznapiság porától; itt felemelked
hetsz; itt a többi keresztyénekkel a közös imák
ban, énekekben, olvasásokban együtt enyhül
hetsz; itt vasárnap van; itt ünnep van. A fo
lyamnak másik ága Zwinglitől és Kálvintól jön;
sokkal gyakorlatiasabb. Mártha-szerübb. A vi
lágot kell átalakítani. El az itallal el a prosti
túcióval. Isten országának el kell jönnie. Egé
szen más gondolatok az Isten országáról itt és

1925.

EVANOeUKUSOK LAPJA

amott. Luthernél az Isten országa örökkévaló
ság, eljövendő, befejezés, magasan a hétközna
pok felett nyugalom, béke, üdvösség. Itt, Kál
vinnál, az Isten országa egy gép, egv szerkezet,
am^jy lehetőleg gyorsan szántsa fel a világot,
s változtassa nyomorúság völgyéből földi pa
radicsommá. Ez a kétféle, teljesen különböző
irány Stockholmban egymással szem beállott.—
Luther más, mint Kálvin és Kálvin más, mint
Luther. De Stockholmban nem úgy cseleked
tek, mint M arburgban. Az evangélikus egyház
olyamába kell, hogy mindig más és más áram
latok legyenek, mert másként tóvá és mocsárrá
lesz. Ezek a gondolatok élnek most Németor
szágban. Ugyanezeket találom itt a Keleten.
Ez nem csoda. Népeink, miként egykor a sze
rencsében és fényben, úgy’ most a nyomorban
egyek. A nyomorban körülnéz az em ber azon
erők után. amelyek a gyógyitás és üdvözités
munkáját egészen a gyökerektől tudják vé
gezni; s ezek az evangéliom erői, az öröm hír
az istenségről a Megváltóról, az életrő l a
Szentlélekröl. Ebben az értelemben engedjék
meg. hogy amikor az »elválasztó« M arburgból
hozok üdvözletei tehessem ezt abban a re
ményben hogy a jubileumi esztendőben az a
város »összekötő« M arburg lesz. És ebben az
értelemben üdvözlöm ö n ö k et mint német em
ber s ha ezen az éjszakán megint elérem hazám
h a tá rá t elviszem magammal üdvözletüket és
azon kívánságukat hogy egykor talán nekünk
közösen uj szerencse viruljon. Ha nem is nem
zeti és népi tekintetben de akkor keresztyéni,
egyházi értelemben. Krisztus országában nin
csenek határok; vannak különböző formák,
más-más szellemi és lelki uniformisok, más-más
tanok, szokások, énekek, azonban az értelmes
és méltányos ember meghallja, ha az önök éne
keit és imáit nem érti is, kihallja ugyanazt a
lelket. W ir haben denselben Geist (ugyanaz a
lelkünk) és ebben az azonos lélekben akarunk
szeretni, hinni és remélni, mig Isten a mi Urunk
bennünket egy más világra szólít.

L elk észeg y esü let.
(M. E. L. E.)
Nagyiiszteletü Lelkész urak!
Az októberi egyetemes gyűlés idejére ez
idén is szándékozom összehívni Lelkészegye
sületünk közgyűlését. A közgyűlés tárgysoro
zatának megállapítása okából szükségem volna
idejekorán ismernem mindazokat az ügyeket,
illetve előadásokat, amelyek egyházi közérde
küknél fogva a papi konferencián megbeszélést
igényelnek. Felkérem azért a kedves T estvére
ket, hogy az erre a konferenciára szánt előadá
sokat, kérdéseket, valamint az alsóbbfoku lel
kész! konferenciák megfelelő határozatait leg
később október 10-:g hozzám eljuttatni kegyes
kedjenek.
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A közgyűlésnek egyik fontos tárgya az ál
talános tisztujitás, mivelhogy Lelkészegyesüle
tünk alapszabályainak 15. §. d) pontja értelmé
ben a tisztikar és választmány mandátuma csak
3 évre szól s az épen m ost jár le. Választás alá
kerül az elnök, két alelnök, titkár, főjegyző,
jegyző, pénztáros és kerületenként kéUkét vá
lasztmányi tag. Méltóztassanak addig saját kö
rükben körülnézni.
Nyíregyháza, 1925. szept. 10.
Testvéri szerettei
P aulik Já n o s elnök.

Íz Isteni szózat.
— Irta: L á g e r t ő l Z e l m a ,
A világhírű svéd írónőnek a stockholmi konferencián
tartott felolvasása.
(2)

A közösség tagjai 1881-ben érkeztek Jeru
zsálembe. A város falain kívül egy szép kis
házban vettek lakást amelynek tetőterraszáról
kilátás nyílt a tájat szegélyező szép dombok
koszorújára. Munkájuk abból állott, liogy a
Szent Város szűk sikátoraiban felkeresték a be
tegeket, táplálták az éhezőket, és segítették,
gondozták az árvagyerinekeket. Egyszerűen él
tek. együtt étkeztek és komoly áhítatokat vé
geztek. Csak keveset foglalkoztak azoknak az
elveknek hirdetésével amelyek őket odavezérel
ték. De minden látogatójuknak elmondták azt
az isteni üzenetet amely a hajótörött asszony
nak fülében felcsendült és azt mondták, hogy’
ők életmódjukkal akarnak bizonyságot tenni e r
ről az igazságról.
Itt álljunk meg egy pillanatra. Nem külö
nös-e, hogy ez a közösség, amely a világon az
egységet kívánta terjeszteni hitének hirdetés
sére a jócselekedeteket és a jótékonyságot vá
lasztotta eszközül? Nem volt szükség a dog
mák egyform aságára. Ehhez a mi Konferen
ciánkhoz hasonlóan cselekedettel és életmód
dal kívánta megvalósítani a keresztyén egyön
tetűséget.
Időközben néhányan, látván a kis társaság
körében uralkodó békességet, összhangot és
csendes boldogságot, arra a meggyőződésre ju
tottak. hogy az amerikai kolónia helyes utón
jár,, és kérték, hogy ők is csatlakozhassanak.
Voltak köztük Palesztina tengerparti városai
ból való Szíriáink, megkeresztelkedett zsidók és
utasok Európából és a világ más részeiből, de
az uj tagok többsége keleti volt. így gyarapo
dott a közösség, mig az uj tagok száma elérte
a negyvenet. Magában véve kicsiny szám. de
ha tekintetbe vesszük, hogy az uj tagoktól megr
kívánták, hogy mondjanak búcsút eddigi éle
tüknek, költözzenek a jeruzsálemi kolóniába, a
közösség javára mondjanak le minden vagyo
nukról és vessék alá magúikat a fegyelmezett
és absztinens életmódnak, majdnem csodálkoz-
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nurik kell, hogy ilyen tekintélyes volt a gyara
podás.
Az amerikai kolónia legnagyobb szaporu
lata azonban nem Palesztinából, hanem — elég
különös — Svédországból jött. Dalarnában,
Nás községben néhány kisgazda hasonló val
lásos kultuszt szervezett. Chicagóba vándorolt
földiieiíktől hallottak azokról az amerikaiakról,
akik Jeruzsálembe költöztek, hogy ott egység
ben és tökéletességben folytathassák az őske
resztyének életmódját. Ezeket a parasztokat el
fogta a vágy a kolóniával való egyesülés után.
Gazdaságukat eladták, lemondtak szülőföldjük
ről és hazájukról és elutaztak Jeruzsálembe.
Ez történt 1896-ban, mikor az amerikaiak már
tizenöt éve éltek Jeruzsálemben. A svéd1 emig
ránsok körülbelül negyvenen voltak, de volt
köztük több kiskorú is.
Mindennek meggondolása nem tölt-e el
bennünket csodálattal? A jeruzsálemi kolónia
főleg ugyanazon nemzetekből tevődött össze
amelyek erre a konferenciára összegyülekeztek.
A távol Nyugatról és a távol Északról jöttek
kisebb csoportok a kolóniába, hogy néhány
keleti emberrel együtt munkálkodjanak az
egységért. O tt is, miként itt, az angolszász ener
gia találkozott a keleti miszticizmussal és az
északi őszinteséggel. Itt még szerencsénk van
a gall világossággal is együtt lehetnünk. O tt
mjként itt, kálvinisták, lutheránusok és ortho
dox egyházi férfiak meghallották az egység kir
áltását, ellenben a Dél népei nem mozdultak
meg. Nem tekinthető-e jelnek, hogy azok, akik
itt összegyülekeztek, elindulnak a nagy egység
felé, a keresztyén népek közötti testvériség éb
redése felé és a cselekvés közössége felé?
Azonban menjünk tovább. A kolónia kez
dettől fogva megkülönböztetett helyet foglalt
el a jeruzsálemi sokféle keresztyén közösség
között. Tagjai mindig kötelességüknek érez
ték, hogy a keletiek irányában keresztyén jelle
met tanúsítsanak és az egység eszméjét szem
előtt tartsák. Hatották a zsidók és mohamedánok1
gúnyos szánakozását a pártokra szakadt keresz
tyének folytonos civódásai felett és jobb példát
akartak nekik mutatni;. A kolónisták, akik művelt,
lojális, békeszerető emberek voltak, a város
bennszülött lakossága részéről mindig nagy tisz
teletben részesültek, és pedig nemcsak a szegé
nyek részéről. A városban lakó arab és zsidó
arisztokrata családok meglátogatták a kolónistáL
kat és őszinte barátaik voltak. Azonban a Jeru
zsálemben és a Keleten levő több keresztyén
közösség kezdettől fogva megbotránkozott felet
tük1. Nem bírták megérteni, hogy ez a laikus
szervezet, amely nem fejtett k i missziói tevékeny
séget és barátokat szerzett a keresztyénség el
lenségei között, mit kereshet Jeruzsálemben.
Megrágalmazták őket, hogy megvetésre méltó
életet élnek, és próbáltak nekik ártani, s a Kele
ten való maradásukat lehetetlenné tenni.
(Folyt köv.)

H Í R E K .
— Az u to lsó n e g y e d é v i e lő fiz e té s i d i
ja k é s h á tr a lé k o k m ie lő b b i b e k ü ld é s é t
k é r i a k ia d ó h iv a ta l.
P esthy Pál igazságügyminiszternek felügye
lői beiktatása szeptember 27-én volt Szarvason.
Délután 3 órakor volt a felállitandó evangélikus
árvaház alapkőletétele. Előziői este vallásos ün
nepély volt. Ugiy a beiktatáson, mint az alap
kőletételen résztvett dr. Raffay Sándor, a bá
nyai egyházkerület püspöke is. A beiktatást Ko
vács Andor esperes végezte.
A bányai egyházkerület dr. Raffay Sán
dor püspök és Zsigmondy Jenő felügyelő el
nöklete alatt szeptember 25-én tartotta közgyű
lését Budapesten. A közgyűlést gyámintézeti is
tentisztelet előzte meg!, amelyen Sárkány Béla
egyházkerületi főjegyző, kecskeméti lelkész vé
gezte az oltári szolgálatot (olv. Kol. 3. 12—17.),
Russ Zoltán egyházkerületi gyámintézeti jegyző,
gádorosi lelkész pedig Máté 26, 6—11. alapján
gyámintézeti beszédet mondott. Az egyházke
rületi gyámintézet bevétele 20,826.148 K. A köz
gyűlést Zsigmondy Jenő felügyelő nyitotta meg.
Beszédében hangsúlyozta, hogy nekünk ma
gyaroknak nemcsak a nemzetközi béke helyreállitására van szükségünk, hanem a belbékére
is; ezt a belbékét veszélyeztetik politikait, egy
házi, társadalmi, kulturális és gazdasági érden
dekek. A szocializmus, kommunizmus, ultramontanizmus, kapitalizmus folytonos harcot hir
detnek. Az evangéliomban mindenki megtalál
hatja az útmutatást, hogy milyen ösvényeken
kell haladnia. I. Kor. 13. Egyházunk híveinek
földi javakat nem adhat, sőt híveitől várja az
áldozatkész adományokat, ellenben szent köte
lessége, a lelkiekről gondoskodni. Elvárhatjuk,
hogy a lelkészek ne csak szóval, hanem csele
kedettel is példát adjanak; ez legyen a cura
pastoralis szakadatlan gyakorlata. Az iskola fel
adata a talaj előkészitése; ha ez megtörtént, a
lelkészek munkája, meg! lesz könnyítve. Kéri a
tanítókat, tanárokat és lelkészeket, hogy mű
ködésüket mindig a szeretet, békesség szelle
mében folytassák. A püspöki jelentés szerint
átmeneti korban élünk. A világháború forduló
pontot jelent az emberiség' életében. De a vál
tozás nem Krisztusban és nem Kric tu s sze
rint történik. A római egyház a változást irá
nyítani is törekszik, sikerei követendő például
szolgálnak. A változást óhajtó evangéliomi
munka Istennek hála nálunk is megindult. A
reformáció a világ történetének Krisztus szü
letése óta legnagyobb eseménye; emlékének
megünneplése a régi Országházban nem emlék
ünnep, hanem hatalmas bizonyságtétel és hit
vallás volt; ez a MÁV. gépgyárában is mii
ismétlődött, ahol mintegy ezerötszázan jelente
megi. Szarvason evangélikus árvaház épül.
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adakozás mindenütt emelkedő lendületet mu
tat. Az ébredésnek jelei ezek. A tanyai világ
mozdulatlanul éli le életét. Vannak helyek, 'ah<3
lelkész még nem fordult meg soha. Viszont a
nagyvárosban is vannak, akik az egyházzal sem
miféle összeköttetésben nincsenek-Különösen az
intelligens elemek közt. Felveti a kérdést, nem
volna-e tanácsos a mostani anyakönyvek he
lyett családkönyveket vezetni? Messze vagyunk
még attól, hogy a beszélő egyházból dolgozó
egyház legyen. A vasárnapi iskolát nehéz mcghonositani. Beszámolt a jelentés az cgyházlátogatásokról, a stockholmi és osloi konferen
ciákról. A nyugdíjasok államsegélye a segéd
lelkészek kongruája, a lelkészek családi pót
léka mutatják az állam jóakaratát. A földbirtokreform révén az egyházkerület Nagyszénás ha
tárában földbirtokhoz jutott, több gyülekezet
szintén. De ez még nem felel meg az Í848:XX.
t.-cikknek. A mi iskoláink közül egy sem ré
szesült földbirtokban, ellenben egy csak tervbe
vett r. kath. tanítóképző máris kapott földet.
Megemlékezik a püspöki jelentés a theológiai
fakultás lelkészképzési szabályzatáról és vizs
gálati szabályzatáról. A szarvasi tan it ón óképző
nek léte vagy nem léte felett kell dönteni. Ado
mányokban részesítették a gyülekezeteket vágyegyes intézményeket a kultuszminisztérium, a
népjóléti minisztérium, az Első Magy. Ált. Biz
tositó társaság, a Hangya. Kegyelettel emlé
kezik meg a jelentés Gyurátz Ferenc és Scholtz
Gusztáv elhuny-t püspökökről, Linder Károly
Török József elhunyt lelkészekről, Szilassy Ala
dárról. Üdvözli Antal Géza ref. püspököt, Sol
tész Elemér p ro t tábori püspököt. A jelentés
kapcsán szóbakerült a kórházi misszió kérdése,
a zsinattartás ügye. A püspöki jelentés után a
közgyűlés áttért a választásokra, s a bizottsá
gok jelentéseire.
A M agyarhoni E gyetem es E vangélikus
Egyházi Gyám in tézet idei rendes közgyűlé
sét, választmányi ülését és ünnepélyeit Kősze
gen fogja tartani október hó 10-én és 11-én.
O któber 10-én este 6 órakor templomi vallásos
estély, melyen Dómján Elek főesperes m agyar
nyelvű, Stráner Vilmos dékán német nyelvű
előadást tart. Október 11-én d. e. 9 órakor
gyámintézeti istentisztelet, németül a Gusztáv
Adolf egylet kiküldöttje, magyarul Kruttschnitt
Antal főesperes prédikál. Istentisztelet után d.
■e.. 11 órakor közgyűlés. Délután 4 órakor Turóczy Zoltán lelkész gyermekistentisztéletet tart.
O któber 12-én kedvező idő esetén kirándulás az
Irottkőre.
Az egyetem es N yugdijügyi B izottság
szeptember 25-én Kiss István püspök és lándori
Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő elnöklete
alatt Budapesten ülést tartott. Dr. Mikler Károly
előadó javasla i értelmében a bizottság amellett
oglalt állást, hogy uj nyugdíjintézet alapítását
eogja javaso’ni az egyetemes gyűlésnek s egyJttal be fogja terjeszteni az uj alapszabályt jóvá
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hagyás v é g e tt A nyugdíj szolgálati évek és az
állás javadalma szerint változik. A nyugdíj öszszegnek ötven százalékos valorizációja van ter
vezve. Dr. Mikler Károly e táigyról az egye
temes lelkészértekezleten előadást fog tartani.
Uj lelkész. A csővári evang. gyülekezet
aug. 9-én tarto tt közgyűlésén V a l e n t M ár
ton nyíregyházi segédlelkészt egyhangúlag lel
készének választotta. Az uj lelkész állomását
szeptember közepén foglalja el. M űködésére
Isten legjobb áldását kérjük.
A bányai eg y h ázk erü leti lelkészegylet
szept. 23-án tartotta Kovács Andor elnöklete
alatt közgyűlését, amely dr. Raffay Sándor püspök
és dr. Zsigmondy Jenő egyházkerületi fel
ügyelő is megjelent. Varsányi M átyás dr. bu
dai lelkész tartott előadást az evangélikus ön
tudatról. A lelkészi korpótlék jgyében meg
kereste az egylet az egyházkerületi közgyűlést.
H alálozás. A nyíregyházi egyházközség
mély megdletödéssel tudatja, hogy egyik legnagyobb ióltevője, özv. Palicz Lajosné született
Bencs Maria szept. 24-én. 70 éves korában, az
Urban csendesen elszenderült. Tem etése szep t
26-án volt.
Ifj. Kiss Kálmán békéscsabai vallástanárt
súlyos kereszt viselésére kötelezte az Ur, ami
dőn 2 éves fiacskáját, Kálmánkát, 5 heti sú
lyos szenvedés után magához szólította szept.
22-én. Tem etése Békéscsabán ment végbe szept.
hó 24-én az ismerősök, a j óbarátok s az evan
gélikus hívek nagy részvéte mellett. Az el
hunytban id. Kiss Kálmán volt felsőaradii lelkész,
jelenleg békéscsabai vallástanár unokáját gyá
szolja. Az U r adjon békés nyugalmat a hozzáköltözöttnek; a bánatos szülőknek s nagy
szülőknek erő t s vigasztalást.
A pécsi gyülekezet szép ünnepély kere
tében ünnepelte meg temploma fennállásának
50 éves jubileumát. Jelenvoltak: Kapi Béla
püspök, Straner Vilmos theol. fák. dékán, Schöll
Lajos főesperes, Müller József alesperes stb.
Papi család. Kiss Benő, volt budapesti
vallástanár szept. 1-től D. Szeberényi Zs. Lajos
békéscsabai esperes mellé ment segédlelkész
nek. A Kiss családnak immáron három tagja
működik a hatalmas csabai gyülekezetben, o tt
működvén édesatyja id. Kiss Kálmán és 2 fia:
Kálmán és Benő.
M agyar egyházi férfia k a W orld A llianceban. A nemzetközi Jóbarátság Világszövet
sége Stockholmban nyolc nemzeti csoportot
szervezett; a negyedik csoqWi tagjai: Német
ország, Ausztria, Hollandia és M agyorország;
ennek a csoportnak képviselői két évre Schulze
Zsigmond és Boér Elek. A Világszövetség el
nöke a canterburgi érsek, a hét alelnök közül
egyik dr. Raffay Sándor püspök. Az »Élet és
Munka« (Life and Work) internacionális bizott
ságában rendes delegátus dr. Raffay Sándor
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püspök, helyettese dr. Ravasz László reformá
tus püspök, második helyettese báró dr. Kaas
Albert. — A stockholmi konferencián résztvett
magyarok: Raffay Sándor, báró Kaas Albert,
Ravasz László, Antal Géza, Boér Elek és ifjú
Viktor János; ide számíthatjuk még Ugrón Ist
vánt is, aki Erdélyt képviselte.
Kolozsvár. Az aug. 23-án tartott lelkészválasztásnál a szászok (37 szavazat) Alberti Richárd besztercei lelkészre., a magyarok (20 sza
vazat) Nikodémusz Károly hosszufalui lelkészre
adták le szavazataikat. A magyar egyháztagdk
a választást mgfelebbezték.
D ebrecenben a nyár folyamán az ev. nép
iskolát teljesen renoválták. Szépen festett fa
lak, körösikörül gyermekmesék történetével, ra
gyogó padok, fehér függönyök és virágállvá
nyok varázsolják meghitt otthonná a rendesen
rideg' tantermeket. A szülők és a helyi sajtó
nagy elismeréssel fogadta az egyház ezen in
tézkedéseit.
' ' V
;
Az Egyetem es Evang.-Luth. Iskolaegye
sületnek Oslóban (Norvégia) tartott első nem
zetközi konferenciája következő egyhangú ha
tározatot hozta: »Tekintettel azokra az áram
latokra, amelyek jelenleg a megkeresztelt ifjú
ságnak keresztyén nevelése és hitvallásszerü ok
tatása ellen irányulnak, az Oslóban tartott első
német-skandináv iskolaügyi konferencia felhívja
a lutheránus keresztyéneket, hogy az ifjúság
nak keresztyén oktatása és nevelése érdekében
komolyan síkra szánjanak, s nevezetesen has
sanak oda, hogy Luther Kiskátéja az ifjúság
számára megtartassék«. A jövő évre két nem
zetközi konferenciát terveznek: Hermannsburgban (Hannover) és Malmőben (Svédország).
Képes L uther-N aptár. A Hetvényi Lajos
soproni főgimn. vallástanár szerkesztésében ki
váló és a legnagyobb elismerésre méltó egyházerősitő munkát végiző egyetlen evangélikus
naptárunk immár XIV. évfolyamában jelent meg.
Az 1926. évi Luther-Naptár 200 oldal, az ára
22.000 K. Részletesebb ismertetésére még viszszatérünk. Most csak felkérjük egyházunk tag
jait, vásárolják, pártfogolják, terjesszék ezt a
naptárt, amelyet sokoldalú tartalma, illusztrá
ciói irodaimilag és művészetileg is értékessé
tesznek. Megrendelhető a »Luther-Naptár.< szer
kesztőségénél, Sopron, Paprét 2.; de a lelké
szeknél és tanítóknál is.
S z e rk e s z tő i ü z e n e te k .
F. Gy. D. Köszönöm. Következő számban
jön. — „Egy ta n ító “ . Névtelenül írott levelét
sajnálatomra nem közölhetem.
K iadóhivatali üzenetek.
H. J. Nyíregyháza. Dec. 31-ig rendben
van. — P. S. Szentes. Julius 31-ig van fizetve.
— M. L. Bpest. Az év végéig van fizetve. —
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S. L. Bpest. Örömmel vettük értesítését. Dec.
31-ig rendben van. — Sch. H. Bpest. Sorai fedik
a valóságot. — I. I, K ecskemét. Lejárt jun.
30-án. — Dr. Cs. S. Bpest. Tévedés folytán
ment levél. — G. J. Bpest. Az összeg Bpestre
lett csekken befizetve, mint a kimutatás'mutatja,
tehát ez év végiéig rendben van. — H. F. Bpest.
Sorait vettük. Az utolsó negyedre díjtalanul
küldjük a lapot. Fogadja szeretettel. — P. R.
Aszód. Dec. 31-ig 77 ezer.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Meghívó az Ujpest-Árpád-uti Mozgőszinház vállalat R. T, 1925. évi október hó 20-án
délután 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi Taka
rékpénztár R. T, (Budapest, Vilmos császár-ut
36. sz. I. emelet) üléstermében megtartandó
rendkívüli közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Hatá
rozathozatal a Részvény Társaságnak a 4200/
1925. P. M. sz. rendelete következtében kimon
dandó felszámolása tárgyában. 2. Felszámolók
megválasztása. 3. Esetleges indítványok.
Azon részvényesek, akik a közgyűlésen
részt venni szándékoznak, tartoznak részvényei
ket vagy elism érvényéi két legkésőbben a köz
gyűlés napja előtt három nappal a BudapestLipótvárosi Takarékpénztárban a hivatalos
órák alatt letétbe helyezni. Budapest, 1925.
szept. hó 21-én. Az igazgatóság.
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Isten országa.
(Woods F. T. winchesteri püspök prédikációja a
stockholmi konferencia megnyitásakor.)

»Térjetek meg, m ert elközelitett a menynyeknek országa«. Máté 4, 17.
Változtassátok meg elméteket; tegyetek ma
gatokévá uj látóköröket. Jussatok cl uj szem
pontokhoz! Ezzel a felhívással fordult Jézus kortársaihoz. Az ö nevében mi is ezzel a felhívás
sal fordulunk a mai idők férfiaihoz és nőihez.
A felhívás elfogadása élet. Visszautasítása ha
lál. A civilizáció előrt két ut áll nyitva. Vagy
emelkedik, vagy sülyed. Ott, ahol van, nem m a
radhat. Facilis descensus Averno. Difficilis as
census per Christum. Mi az emelkedésben hi
szünk. Mi hiszünk a mennyeknek országában.
Mi összeesküdtünk annak megalapítására. Ezért
vagyunk itt. Ez az értelme ennek a Konferen
ciának.
Voltak és vannak más konferenciák is. Hit
és szervezet. Jóbarátság az egyházak utján. A
mi feladatunk ugyanaz és mégis eltérő. Ugyan
az, amennyiben ad majorem Dei gloriam dol
gozunk. Eltérő, mert célunk nem az egyház
tana, nem az egyház kormányzata, hanem Jé
zus Krisztus felségének megalapítása az em
beri dolgok egész területén. Hitvallásunk leg
jobban kifejezhető egy mondatban — »Az ö
ruháján és tom porán oda van Írva az ö neve:
királyoknak Királya és uraknak Ura«. In vesiimento et in fettiore suo scriptum, Rex Regum,
et Dominus dominantium.
I. A keresztyénség forradalma.
Jézus Krisztus felségének elfogadása a leg
több emberre nézve szellemi és lelki forrada
lom. A mi dolgunk ennek a forradalomnak elő
mozdítása. Mert ennek sikerétől, vagy részleges
sikerétől függ a huszadik század sorsa. Uj kor
szak van épülőfélben. A korszakalkotás titokza
tos folyam at de közreműködhetünk mi is. A
tizenkilencedik század csodás korszak volt. A
tudomány, a kereskedelem, a mechanikai fella
lálás terén egyike volt a történelmi nagy idők
nek. Azonban az anyagi túlszárnyalta a szelle
mit. A század mozgalmai roppantak voltak, de
nagyrészt az önzés köré csoportosultak. Nem
zeti önzés, kereskedelmi önzés ipari önzés. Pe
dig az önzésnek zsoldja halál. Halál a Nagy
Háborúban. Halál a kereskedelem gyilkos ver

EJftfizelési ár negyedévenként 20 ezer k.
Egyes szám ára 2 ezer k.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

senyében. Halál a szörnyű ipari ellentétekben.
Nekünk azonban élet kelí. Az egész világ életet
akar. Nagy töm egek keresik az életet. Néme
lyek úgy vélik feltalálni, ha jelenlegi civilizá
ciónkat darabokra törik. Romboljunk, rombol
junk, ez a jelszavuk, és azután reméljünk va
lami jobbat. Némelyek abban látják a megtartatást, ha minden marad, úgy, ahogyan van. A
szürkefejű férfiak nagy serege, a status quo vé
delmezői — mottójuk: Semmi változás.
Pedig változnunk kell. Ha beteg vagy, elmégysz a szakemberhez, a specialistához. Az
emberi nem beteg. El kell mennie a Specialis
tához, az emberek Fejedelméhez, a nagy Or
voshoz. Tanácsa elég világos. Változtassátok
meg elméteket. »Térjetek meg. m ert elközeli
tett a mennyeknek országa«. A tizenkilencecü
században, nagy ügyességük és energiájuk e
lenére megfeledkeztek erről. Templomokat é
tettek, de amellett fegyverkeztek. Keresztyén
énekeket a szeretetnek énekeit én eke kék, de
az ipar és kereskedelem terén más énekek, vol
tak. Sokat beszéltek a keresztyén civilizációról,
de elfeledték keresztyénségüket alkalmazni is.
Az »eredmény az lett, hogy a szellemi különvált
az anyagitól. Az egyik szekéren volt a tan, a
vasárnap, a templom, az istentisztelet A másik
szekéren a politika, az ipar, a kereskedelem.
Igen udvariasak voltak valamennyien, de betar
tották a távolságot Nem keveredtek össze. Ha
a politikus leje főtt valamiben, nem igen tette
fel magának a kérdést: Kercsztyénies-e ez? Ha
a kereskedő cégek egymással verseny eztek,#
Krisztus elvei gyakran a iádafiába kerültek. Ha
pénzügyi do'og vagy munkáskérdés forgott
szőnyegen, az emberek nem mindig keresték elő
ször Isten országát és az ö igazságát. És mél
tán itéitek el bennünket. M inket az egyházhoz
tartozókat. Megfeledkeztünk a társadalom meg
váltásáról. De az egyesek gyakran sokat értek
el. A politikában, az iparban, a társadalmi élet
ben. miként ma vannak, úgy akkor is voltak
mindegyik nemzet körében férfiak, akik m un
kájuk homlokterébe a keresztyénségüket állítot
ták, és azt etmosódni nem hagyták. Tökéletesen
igaz, hogy Isten a világot nem bizottságokkal,
hanem személyekkel váltja meg. De az emberek
megfeledkeztek arról hogy az elmének az a
niígváltoztatása, amelyet Krisz us követel, nem
csupán az egyesnek lelkében történő változás,
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hanem a közösségi léleknek megváltozása is.
H ogy mikor a világot megváltotta, akkor az
embereket nemcsak személyileg, hanem társa
dalmilag is megváltotta: hogy ha valaki Jézus
hoz megy, annak nemcsak egyéni látóköre, ha
nem társadalmi viselkedése is megváltozik;
hogy éppen mivel az evangéliom a megbocsá
tásnak és szeretetnek evangélioma, azért a kö
zösség számára is uj életutat foglal magában,
a szeretetnek és szolgálatnak útját; hogy az
egyház kötelezve van az evangéliomot nem csak
prédikálni, hanem át is élni; hogy a közössé
get, legyen az egy egész nemzet, vagy egy cso
port a nemzet körén belül, csak olyan mérték
ben lehet keresztyén közösségnek nevezni, ami
lyen mértékben életmódja megfelel ennek az
életutnak. Ez az uj életút jelenti a mennyekországának megalapitását; jelenti igazabb elvek
nek, boldogabb kapcsolatoknak!, jobb módsze
reknek bevezetését ebbe a fáradt világba; je
lenti azt, hogy a Jézus felsége előtt meghódoló
emberek elhozzák a földre Istennek országát és
igy készülnek arra a nagy napira, amikor teljes
lészen a föld az Ur ismeretével, mint a vizek,
a tengert beborítják.
II. Isten országa hiú ábránd?
A mennyekországának megalapítása sokak
előtt merő ábrándnak tűnhetik fel, amelyet le
hetetlen megvalósitani. És a pesszimizmus
egyike korunk nagy veszedelmeinek!. Vannak,
akik kétségbe esnek az emberi nem jövendőjén.
Azt mondják, hogy az emberi természet olyan
lévén, mint amilyen, a dolgok javulása nem várható. Ez káromlás Isten ellen és ember ellen,
Mi nemcsak a meglevő emberi természettel szá
molunk, hanem azzal is, amivé Krisztus teheti.
Ahogyan egy elm és angol mondta, »a keresztyén
emberben az rendkivüli, hogy sohasem tudha
tod előre, hogy légjközelebb miihez fog«. Ha már
egyszer egy ember, vagy egy közösség m eg
van váltva, nincsen határa annak, hogy mivé
válhat. És vannak keresztyén pesszimistáink is:
azok, akik bár hisznek Istenben, azt vélik, hogy
Istennek országa egy merőben más rendbe tar
tozik. Azt mondják, hogy éz a világ! nagyon
is gonosz, és a vége pusztulás. Csak azután állittatik fel az Isten országa. így gondolkodtak
úgy a régi, mint a modern apokalipszis-irók.
Ezt a nézetet foglalja össze Morlaixi Szent Bernát nagy himnusza:
Hora novissima tempora pessima sunt: vigilemus:
Ecce minaciter imminet arbiter ille supremus:
Imminet, imminet ut mala terminet aequa coronet
Recta remuneret anxia liberet aethera donet.

Tény, hogy maga a történelem egyfelől
ezt bizonyítja, mert a világ folyása nem volt,
sem állandó, sem nyugodt. Voltak idők, mikor
a dolgok válsághoz jutottak. Valamely nagy
mozgalom eljutott zenitjére, és mielőtt uj kez
det lett volna teremthető, jött egy földrengés.
Mi, legalább is a mi nemzedékünk, megtapasz
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taltuk, hogy mennyire igaz ez, mert mi a világ
hosszú történetében egyikét a legiszonyúbb ki
töréseknek éltük át. Voltak nagy tudósai ko
runknak, akik azt állították, hogy Urunk taní
tásának ez a főtémája, s hogy a személyes és
társadalmi élet problémáit illetőleg ö csak ideig
lenes erkölcstant állított fel, amely elegendő
arra, hogy az embereket elvigye a végső kb
fejletig. Korunkban minden lelket erős kisértés
vonz ebihez a szemponthoz. Úgy látjuk, hogy a
nemzetek még mindig gyanakodnak egymásra,
m ég mindig óriási összegeket költenek fegy
verkezésekre. Minden irányban látunk nemzeti,,
ipari, társadalmi mozgalmakat, amelyek főként
az önérdekre alapítva, az életnek majdnem ki
zárólag csak kézzelfogható és anyagias oldalá
val foglalkoznak, számításon kívül hagyva azokat
a nagy erkölcsi fundamentumokat, amelyekre
egyedül lehet igaz életet alapozni.
Mégis, Isten országa itt van. Látókörünk
csodálatos változáson ment át. Egyesek és nem
zetek mind nagyobb mértékben hódolnak tudva
vagy tudatlanul Űrök előtt Az általa beoltott
eszmék fokozatos terjedésének közvetlen ered
ményeként az egész világon emelkedett az igaz
ságosságnak szín vonala. Néhány példa mieg
fogja ezt világositani. A szerződések szentsége,
a nemzetközi jognak mind szélesebb körben
való elismerése, az egész mozgalomnak határo
rozott fellépése azokban az országokban is, a
melyek jelenleg nem tagjai a Népszövetségnek.
Ugyanezt a tünetet észleljük, ha olyan dolgo
kat veszünk szemügyre, amilyenek a munka
viszonyok, a mind határozottabb elitélése min
den olyan értékstandardnak, amely a javakat
elébehelyezi a lelkeknek, vagy a tulajdont a
személyiségnek.
Csak arra a rendkívüli haladásra kell gon
dolnunk, amely az utolsó félszázadban mutat
kozik a nők helyzetében, az anyavédelem és a
gyermeknevelés terén. Összefoglalhatnánk abu
ban, hogy uj közösségi tudat van gyors kiala
kulásában, s hogy ez már érezteti magát, mint
olyasmi, amivel számolni kell úgy a nemzetek
nek egymáshoz, mint pedig a nemzeteken belül
levő csoportoknak és személyeknek egymáshoz
való viszonyában. A zsarnokság minden fajtája
ellen uj bástya épült, s ez az Isten országában
hívők sokszázados személyes befolyásának és
aktiv propagandájának eredménye. Mindkét
nagy szempont helytálló. A pesszimista és az
optimista kezet foghatnak. Az Isten országá
nak fejlődésében volt és lesz katasztrófa.
A világ már sok Ítéletnapot látott. De Isten
nem esik kétségbe a világ; felett. Úgy szereti
ma is, mint szerette akkor, midőn az anya a
kis gyermekét a jászolba fektette és mikor a
Kálvárián felállították a keresztfát. Ebben a pil
lanatban is a világ megváltásán dolgozik. Mi
más volna ennek a Konferenciának értelme?
Itt vagyunk, mert arra hívat latiunk, hogy Isten
nel együtt munkálkodjunk. Itt vagyunk, hogy
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tanulmányozzuk Istennek gondolatát, hogy für
késszük Istennek akaratát.
III. Isten kijelentése a Krisztusban.
Tény az, hogy Krisztusban, az ő életében,
jellemében, magaviseletében, eljuthatunk Isten
nek gondolatához. A term észet törvényeiben
látjuk egy darabját Isten lelkének. Nehézkedés,
vagy relativitás vagy az elektrom osság és az
éther törvényei. Csak bolond em ber gondol
hatna arra hogy ellenszegüljön ezeknek a tö r
vényeknek, vagy ne engedelmeskedjék nekik
De m ég nagyobb bolond kell ahhoz, hogy da
coljon Isten leikével, amint azt Jézus élete kinyilvánitotta. Vess egy pillantást arra az éleire.
Csodálatos patriotizmusa sohasem állott meg
annál a vonalnál, ahol az egész emberi család
kezdődik. Nil humanum alienum putavit. Sze
rette a maga nemzetét, mert hitte, hogy* reális
szolgálatot tud teljesíteni ennek a tágabb körű
családnak. Ilyen természetü-e a mi hazafiságunk is? Ha nem, akkor változtassátok meg el
méteket. mert elközeliteti a mennyeknek o r
szága. Vess egy pillantást felebaráti érzületére.
»Szeresd felebarátodat mint magadat«. De ki az
én felebarátom ? Mindenki, akinek ö
feleba
rátja; a legnagyobb Felebarát, aki szerette őket
és életét adta érettük. Mindnyájan felebarátok
vagyunk. Meri-e valaki ezt a felebaráti érzést
megszükiteni a kereskedelmi élet az ipari élet
terén a tőke és a munka, a munkaadó és a
munkás viszonyában? Nézz Jézusra és tanuld
meg tőle az emberekhez való jóakaratot. Ez-e
a mi álláspontunk, akik itt összegyülekeztünk?
Ha nem, térjetek meg, m ert elközeíitett a menyiveknek országa. És vess egv pillantást az ö
ujraértékelésére. Az élet javai tekintetében az
3 tarifája nagyon különbözik a mienktől. Pénz,
<ényelem, rang, siker — mindezek az ó listáján
eglent szerepelnek. És legfelül — szívesség,
szolgálat áldozat, egy szóval Szeretet. Elfogad
tuk-e az ő értékelését? Ha nem, térjetek meg,
mert elközeíitett a mennyeknek országa.
Igen. ez a mindent átfogó dicsőség. Elközelitett a mennyeknek országa. A mennyeknek
minden forrása nyitva az egyes, az egyház és
?zen Konferencia előtt, ha alázatosan igyekszik
megismerni Istennek gondolatát. Képesség a
szélesebb horizontok meglátására, és meglátá
suk után azoknak a mindennapi élet dolgaiban
megvalósítására. És mi rászorultunk erre az
=róre. Isten országának a huszadik század bo
nyolult civilizációjában való fe'állitása óriási fel
adat. Olyan feladat, amely gondolkodást, ügyes
séget. türelmet, bölcsességet kíván. De, ismét
lem. Krisztusban meg tudjuk tenni a lehetetlent.
Ennélfogva istentiszteletünknek ebben a meg
nyitó cselekményében Neki mutatjuk be hódo
latunkat. Hisszük, hogy az ő lelke fog bennün
ket tanácskozásainkban vezérelni. Mert ö Rex
Regum. Dominus dominantium. Sursum corda.
Habemus ad Dominum.
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M
egoldásra váró kérdések.
Bármily sok fogyatékossága is legyen .'egy
házi életünknek, a megmozdulás tünetei két
ségbevonhatatlanok. T íz, tizenöt esztendővel annakelőtte még álmodni sem lehetett volna a
mai belmissziói ténykedésről. Mi, hivatalos mun
kások változtunk-e meg annyira, vagy az élet
változásaiban kell-e keresnünk és megtalálnunk
munkálkodásunk rugóit? Mindegy, a biztató
szimptómákat meg kell látnunk, alá kell huz
nunk különösen akkor, ha a dolgok mélyére
merészelünk tekinteni s felmerjük fedni a még
megoldásra váró komoly kérdések egy némelyi
két. Ilyenkor az egyházi gyűlések idején elhang
zik a felügyelői megnyitókban, az esperesi és
püspöki jelentésekben sok érdekes g o n dolat
sok m eg szívl elésre méltó megállapítás. Sajnos,
rövidesen megváltozik az egész közgyűlés képe,
daráló géppé válik, csaknem lélek és élet nél
kül végzi a maga munkáját. Pedig de sok kér
désünk van amely még megoldásra vár. Hadd
tegyek itt néhányat minden különösebb sorrend
nélkül szóvá. Hátha kijegecesedne az egyik
vagy a másik irányban egy határozott á'lásfoglalás s igy előkészithetnök az egyetemes köz
gyűlés vagy a zsinat munkáját.
•
Z sin at. Benne van a levegőben, többféle
oknál fogva meg kell tartani. Az elmúlt hetek
ben többizben jelezte lapunk, hogy a javaslatok
nyomtatásban is megjelentek. A tudósítások na
gyon rövidek voltak. Hihetetlennek látszó uj
kerület beosztásról szóltak. A régebbi javasla
tok ki akarták (helytelenül) zárni a világi elem
eddigi történelm ileg kialakult szerepét, most
pedig úgy látszik megváltozott az illetékesek fel
fogása. fordítanak egyet a dolgokon s a lel
kész lesz csupán' előadója a dolgoknak. Erről
pillanatnyilag elég. E kérdéseket az előzetes
obicitiv megvitatás tárgyává kell tenni, ebből
a munkából részt kérünk mi távol állók is! Tisz
teletteljes kérésem: méltóztassanak az albizott
ságok javaslatait is kinyomatva minden egyház
rendelkezésére bocsátani.
«

A nyugdíj ügy még mindig megoldatlan.
Az államkormány múlt évi tám ogatása s a já
rulékok 600/o-os valorizálása óta semmi sem
történt. Ez az aggasztó bizonytalanság, még
talán a pálya kezdetén álló férfit is lehangolja.
Magunknak kell e kérdést megoldanunk. Ké
rem az illetékeseket, javasolják a járulékok új
bóli 100—150<>/o-os emelését. Az egyházat szol
gáljuk, ha önmagunk ezen legeminensebb kér
dését megoldjuk.
*

L u th er T ársaság . Él vagy nem
tudom. Biztosra veszem, vezérei nem
fel rólam, hogy személyeket akarnék
ez lelkemtől nagyon-nagyon távol áll.

él? Nem
tételezik
támadni,
E társa
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ság iránti érdeklődésünk a legminimálisabb. Ily
közöny mellett a munka nehéz, de nem háládatlan. Meg kell mutatnia hogy él, általános
közszükségletet elégít ki, s azonnal megtörik a
közöny. Működésére parancsoló szükség van.
Nem szabad elaludnia. Üljenek egyszer össze a
hivatottak. Hátha megtalálják a feltámasztás
módozatait?
*
Evangélikus nyom da. Egy régi álom. Nem
tud valóra válni. Pedig égetően szükség van
rá. Végeredményben anyagi haszonnal is jár
hatna. Meg kell csinálni, Itt sem számíthatunk
külső támogatásra, magunknak kell megcsinál
nunk. Ne mondja senki sem. hogy ez anyagi
lehetetlenség. Csak vegye valaki a kezébe, járja
be az országot,, szószékről, előadói emelvény
ről hirdesse fanatikusan a nyomda szükséges
ségét s az meglesz. Akad-e valaki ilyen mun
kára?
*
Iratm isszió. A belmissziói munka, a szór
ványgondozás nélkülözhetetlen segédeszköze. A
biblia, énekes-imádságos könyvek, naptár, sajtó
termékek mellett művelteknek és a nép széle
sebb rétegeinek szóló alkalmi olvasmányokra
van szükség. Luther ezzel vívta, Róma ezzel
vívja ma is a harcát. Nekünk' pedig néhány ré
gebbi kiadványunktól eltekintve, evangélikus
részről csaknem semmink nincsen.
Luther Társaság könyvnyomda, iratmisszió
együvé tartozik s az élni, haladni akaró egy
házi életnek egyik legelhanyagoltabb s E gyút
tal legfontosabb kérdése. Közeledő egyetemes
közgyűlésünkön nem elégedhetünk meg az
erre vonatkozó sablonos jelentések tudomásul
vételével, vagy a megfelelő pontok további
nyilvántartásával, itt vitatkoznunk, tárgyalnunk
s minden ekfelett cselekednünk kell.
*
Iskolaügy. Szinte tehetetlenül állunk ezen
a téren az államkormány intézkedéseivel szem
ben. Csaknem hónapról-hónapra érnek megle
petések. Mindinkább nehezebb terhet rónak az
egyházra. A tanítói alapfizetés, a legutóbbi 15
százalékos segély, most pedig a felekezeti ta
nítók családi pótlékának kiegészítése problématikussá teszi iskoláink jövőjét. Pénzügyileg
»szanált« (?) ország lévén, kétféle mértékkel
mérnek. Békebeli arányokat túlhaladó hozzá
járulást követeinek tőlünk egyrészt, másrészt pe
dig a törvényileg biztosított iskolai államse
gélyt csak 250/o-ban valorizálják. Oly anomá
liák és jogtalan intézkedések ezek, amelyek a
prot. egyházak részéről tovább nem türhetők.
Egyszerű felterjesztéssel itt alig lehet célt érni.
Elkeseredésünknek
és elégedetlenségünknek
most határozottan, történelmi múltúnkhoz mél
tóan kell kifejezést adnunk. Beszéljenek velünk
végre nyíltan. Ha valóban tönkre akarják tenni
iskoláinkat úgy le az álarccal. Abból a poíiti-
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kából, amely a katholikus helyeken a katholicizmus egyeduralmáról, annak primhegedüjéről,
a prot. helyeken pedig a felekezeti békéről sza
val, elég volt!
*
V allástanitási reform . Az élet az utóbbi
időkben gyorsan tova rohant. A lelki és szel
lemi életben óriási változásokat eszközölt. Eze
ket észre nem venni, valóban dőreség volna.
Vallástanitási tantervűnk, tankönyveink össze
tévesztették a tanítást a neveléssel. Hittan
óráink, már a tantervtől és tankönyvektől is
élesebb ev. öntudatot, több lelket követelnek,
könyveink szegényesek. A nyolc év alatt ren
geteg az ismétlődés. Élő tantervre, pezsdülő tan
könyvekre volna szükség. Történjék hát valami
ezen a téren is. Állítsunk be erre a célra egy
megfelelő összeget az egyetemes költségvetésbe,
ne sajnáljuk ettől a pénzt! 1
*
Theol. fakultás bölcseleti tanszéke. Tá
volról sem illik s jól tudom, nem iis lehet bele
szólni egy egyetemes fakultás belügyeibe. Tud
tommal egy szerződés képezi az alkotmányos 1
formák betartásával megszervezett theol. fa
kultás alapját. Abban az állam kifejezetten pon
tos tanári létszám betartására vállalt kötelezett
séget. Ennek betartását jogunkban van köve
telnünk. Bizony betöltötték a nyáron a buda
pesti egyetem theol. fakultásának üresedésben
lévő helyeit. Jusson hát erre minálunk is pénz.
A bölcselet-pedagógiai tanszék betöltése, a
jövendő papi nemzedék eminens érdeke. E kér
dést nyilvántartani, nemcsak jogunk, de köte
lességünk. Biztosra veszem, hogy az egyet- köz- j
gyűlésen hallunk majd ígéretet tevő nyilatko
zatot.
*
P ro te stá n s testvériség. Úgy tudom, hogy
a közös protestáns bizottság megszervezése
idején, mindkét történelmi egyház sokat várt
ennek működésétől. Oda át pedig egyenesen
aggodalommal nézték a természetes baráti kö
telékek ezen erősödését. Ma e bizottság úgy
•látom, teljesen elvesztette jelentőségét. Ha
talma, befolyása nincsen. Miért? Talán nem
őszinte a baráti érzelmek ápolása? Sveicben,
a calvinizmus földjén nincsenek meg a bennün
ket itthon elválasztó különbségek. Ez a tény
maga, sok-sok egyéni érdektől eltekintve, ba
ráti közeledésre, testvéri munkára kötelez. Vagy
van e bizottságra szükségünk s akkor amint
illő volna, legyen a két testvér egyház közös
érdekeinek Tisztes őrzője, vagy pedig nem kivánjuk e közös szerv létezését, s akkor szüntessük meg. Halott szervekre nincsen szükségünk, mi élni akarunk.
Sajtóiroda. Valamikor ez is volt. Küzködött báz ezernyi nehézséggel. De a napilapok
mégis sokszor tudomást vettek rólunk s foglal-
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koztak velünk. Agyon támadtuk, inig; végre meg
halt. Azóta csak az egyetemes egyház, néha
még a Budapesten ülésező bányakerüieti köz
gyűlés idején szentel egyházi életünknek egy
kis figyelmet. E mulasztás térvesztésünk egyik
beszédes jele. A napisajtó orgánum ait egy m o
dern és éló egyház nem nélkülözheti. Napisaj
tónk talán sohasem lesz. meg kell keresnünk s
meg kell találnunk a napilapok és az egy házi
életünk közötti kapcsolatot. A sajtóiroda vala
mely formában helyreállítandó.
Legyen e megjegyzésekből, jám bor óha
jokból egyenlőre elég. Mindegyik vádol, kiált
és követel.
Debrecen.
F ark as Győző.

A
zisteni szízat.
— Irta: L a g e r l ö f Z e l m a . —
A világhírű svéd Írónőnek a stockholmi konferencián
tartott felolvasása.
(Vége)

Van-e köztünk valaki aki kételkedne abban,
hogy ez a mi konferenciánk is ugyanannak a
sorsnak megy elébe? Nem vehető-e biztosra,
hogy a nemkeresztyenek legjobbjai örömmel
üdvözlik ezt a konferenciát és jót kívánnak
neki? És nem éppen olyan házonyos-e az is,
hogy legádázabb ellenségei magából a keresztyénségbol támadnak, hogy erről az oldalról
emelkednek majd hangok, amelyek félre magya
rázzák motívumait, és meghiúsítani iparkodnak
határozatait?
*

Szükségtelen erről beszélni.
MJndazáltal
mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a jeruzsálemi
kolónia nem élhetett zavartalan békességben,
hanem komoly benső viszályok nyugtalanították.
A legveszedelmesebb viszály onnan eredt, hogy
a kolónksták' teljesen aszketikus életszabályokat
fogadtak el; például nem vettek el fizetést sem
miféle munkáért, még olyanért sem, amelyet
a kolónián kívül álló gazdag embereknek vé
geztek. Hasonlóképpen a férfiak és nők közti
viszonyban a legnagyobb absztinenciának hó
doltak. Ezekből a viszálykodásokból szegény
ség, elégedetlenség és sok szükségtelen- össze
ütközés keletkezett különösen mikor- a koló
nia gyermekei felserdültek. De a kolónia ve
zetői fokozatosan rájöttek, hogy ezek az asz
ketikus szabályok nem szükségesek az egység
hez és megszüntették őket. A kolónistákcól egye
nes és irgalmaik odó életet kívánnak de az'em 
beri természettel ellenkező szabályokat nem
kényszerítenek rájuk. Meg van nekik engedve,
hogy szolgálataikért ellenértéket fogadjanak'el,
és mióta ezt az engedélyt megkapták, a koló
nia minden részében a szorgalom lelke él. Sza
bad megházasodniok és saját házukban lakniok,
a kolóniának paloxaszerü főépülete közelében.
Miéta ezeket az aszketákai kérdéseket elintéz
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ték, a kolónia hírneve és gazdagsága egyre nö
vekedett. Sok svéd, köztük magam is, meglá
togattuk a kolóniát, s később csodálattal és ér
deklődéssel beszéltünk róla. Bizonyságot tesz
nek az őszinte keresztyén lelkűiéiről, a törhe
tetlen egységről, és az együttes életről, amely
nagyon komoly és mély, s mégis annyira gaz
dag és boldog.
•
A kolónia alapitónóje két éve halt meg,
81 éves korában, miután egész életét a közön
ség vezetésére és szolgálatára szentelte. A ko
lónia nem lett hatalmassá és az egész világot
árfogóvá, miként talán kezdetben remélte —
nem számlál egészen száz tagot. De halálos i
ágyán elmondhatta magának, hogy’ az isteni
szózat helyes útra vezette. Az egység védőfalként
fogta körül életét. Nem hiányzott a bánat sem,
de hű és együttérző szivekkel megosztva el
vesztette keserűségét. És csodálatos módon gya
rapodott az a képessége, hogy’ másoknak ter
heit könnyíteni segítsen. Elmondhatta magá
nak. hogy kolóniája a korábban
szegénység
sújtotta Jeruzsálemre nagy áldás volt. Eszébe
juthattak azok a zsidó menekültek akiket ko
lóniája m egm entett; azok a halálos veszedel
mekben forgó zarándokok, akiknek szolgáltait;
az az ötszáz éhező, akiket naponta tápláltok
Erezte, hogy azok, akik a kolóniában neveltet
tek. em bertársaik szolgálatában őszinték, tiszia
szivüek, vidámak, nyájasak és boldogok. Bol
dog lehetett abban a tudatban hogy a háború
idején az amerikai segély nagy' mértékben az
ö fáradozásának volt köszönhetöj*
Bizonyára távol volt tőle halálos ágyán
még a gondolata is annak hogy világa sikerek
kel dicsekedjék; de mind amellett úgy vélte,
hogy Isten ebben a tekintetben is jónak látra
megmutatni, hogy az egység- áldás az emberi
életre. A kolóniának a Damaszkuszi kapu kö
zelében volt egy nagy palotája azonkívül hat
kisebb épülete. Voltak tevéi lovai, tehenei és
kecskéi épületei és földbirtoka, olajfái és füge
fái, boltjai és műhelyei. Fényképező műhelyé
ben készültek azok a palesztinai képek amelye
ket az egész világon árultak és karavánokat
szerelt fel. amelyek szállították az utasokai Pa
lesztinában és Szíriában.
Egykor annyira lenézett kolóniája a Szent
Városban pihenőhely, a békesség réve lett. A
terraszokon esténként imádkozásra és konferen
ciára, énekre és zenére jöttek össze. A világ
háború reménytelen éjszakájában a béke gon
dolatai szálltak erről a helyről. Az egység le
hetséges, az egység megvalósítható a külön
böző nemzetek között; békesség urálikodhatik
még a kormány és a nép között is.
Azonban az alázatos előd sikerében nem
rejtók-e a hatalmas utód számára a legdicsőbb
ígéret? Nem érezzük-e, hogy Isten ezen az utón
ígéri áldását arra a munkára, amely minden
ember egységét, az emberiségnek egységét cc-
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lozza? Nem azt akarja-e Isten nekünk mon
dani, hogy az egység jelében az egész emberiség
tökéletesebb fejlettségre jut, hogy ebben a jel
ben a jólét gyarapodik, a segítő és boldogító
erő megsokszorozódik, s az emberi
élettel
együttjáró keservek sokféleképpen csökkennek?
*<
*
Halljuk csak! Hallgassuk csak! Az, akinek
hangja a Világháború robajában az egységről
szólt hozzánk, az beszél hozzánk szegény szol
gálójának alázatos alkotása által is. »Egység!«
igy kiált felénk Spafford Annái. »Egység a kál
vinisták é9 lutheránusok közt, egység a protes
tánsok és görögök közt, egység a görögök és
katholikusok közt, egység a keresztyének és
nemkeresztyének közt. Egység, egység, egység
a földnek minden népe közt!«

H Í R E K .
— Az u to lsó n e g y e d é v i e lő fiz e té s i d i
ja k é s h á tr a lé k o k m ie lő b b i b e k ü ld é s é t
k é r i a k ia d ó h iv a ta l.

Zsilinszky Mihály, 1838—1925.
Az evangélikus egyházi közéletnek,, a magyar
kultúrának egyik jelese dőlt ki az élők sorából
Z s i l i n s z k y Mihállyal. Egyszerű szülőktől
született Budapesten. Budapesten oklevelet szer
zett, majd 1861—1874-ig tanár volt a szarvasi
ervang. gimnáziumban. Értékes tanulmányokban
dolgozta fel a tizenhatodik és tizenhetedik szá
zadokban tartott országgyűlések vallásügyi tár
gyalásait A Magyar Tudományos Akadémia
tagjává választotta. Országgyűlési
képviselő,
azután előbb Csongrád, majd Zólyommegye fő
ispánja. T íz éven át a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium államtitkárja. Valóságos belső tit
kos tanácsos. A Luther-Társaság elnöke. M eg
írta a magyarországi evangélikus egyház tör
ténetét. Nyolcvan kötetet tesznek ki. A kolozs
vári és a genfi egyetemeknek tiszteletbeli dok
tora volt. Temetése szeptember 14-én, délután
4 órakor volt a Magyar Tudományos Akadémia
oszlopcsarnokából.
Felügyelőválasztás. A győri egyházmegye
gyülekezetei a Hegyeshalmi dr. Fischer Gyula
lemondása folytán megüresedett egyházmegyei
felügyelői állásra egyhangúlag Galánthai Csemez István téti földbirtokost, gazdaságii főtaná
csost választották meg.
Lelkészbeiktatás. Balogh István esperes
szeptember 27-én iktatta hivatalába Irányi Kamill
székesfehérvári lelkészt. Az uj lelkészt a róm,.
jkath. plébános, a ref. lelkész és a zsidó fő
rabbi is üdvözölték.
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H alálozás. Megyercsy Béla, a magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesületek nem
zeti szövetségének főtitkára szeptember 30-án,
negyvenötéves korában Zürichben váratlanul
elhunyt.
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter dr. Mágócsy-Diietz Sándor egyetemi
és Mikola Sándor főgimnáziumi tanárt a bu
dapesti m. kif. középiskolai tanárképző-intézet
igazgató-tanácsának tagjaivá öt év* tartamára
kinevezte.
Lelkészválasztás. A nagymórichida-árpási
gyülekezet f. hó 4-én tartott választó közgyűlé
sén Kovács Mihály pusztaszentlászlói lelkészt
választotta lelkészévé.
A D unántúli egyházkerület október hó
1-én tartotta Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő felügyelő elnöklete alatt idei rendes
közgyűlését Pápán. A felügyelői megnyitó rá
mutatott, hogy az államsegélyek valorizációját
nem lehetett elérni, csak némi emelését. »A kor
mánynak velünk szemben anyagi téren folyta
tott eljárásában nem a megértés hiányát, vagy
a nemteljesités álláspontjára való helyezkedé
sét, hanem azt látom, hogy az újraépítés foly
tán mindenünnen jelentkező kívánalmakkal és
igényekkel szemben a mi törvényben biztosított
jogos követeléseinknek kielégítését az államháztartás egyensúlyának veszélyeztetése nélkül
ma még nem tudja teljesíteni«. Míndazáltal kí
vánságaink fokozatos teljesítését a pénzügyi
helyzet javulásával kívánja és szorgalmazza. A:
felekezetközi viszony szemmelláthatóan rom
lik; ennek oka a Vatikán politikájának a középeurópai államokkal szemben való megváltozása.
Németországban az evangélikus császári ház,
nálunk az apostoli király joga és tekintélye el
lensúlyozta azelőtt a pápa hatalmi törekvéseit.
Az uj pápai Kódexnek a vegyes házasságokra
vonatkozó intézkedései magyar hazafias r. kath.
szempontból mellőzhetők lettek volna, amit fé
nyesen bizonyít a r. kath,. főpapságnak azon
tiszteletre méltó hazafias eljárása, hogy ezen
intézkedéseik felfüggesztését a pápánál — ered
ménytelenül — kérelmezte. Az egyházfegyelmi
szabályzatot szükségesnek tartja, de az legyen
egységes és egyetemes, az eddig megjelentek
meglehetős egyoldalúak. Az ifjúság lelki életé
nek nevelésére nagyobb gjondót kell fordítani.
A tanítók, lelkészek nehéz munkáját támogassa
a szülői ház, különösen az édesanyák. Hangoz
tatja a sajtó fontosságát, gondoskodnunk kell
arról, hogy mielőbb saját nyomdánk legyen. A
kerületek arányosításáról azt mondja az elnöki
megnyitó, hogy amikor a két leginkább megcsonkitott kerületünknek, kikerekitéséről beszé
lünk, feladtuk azt a gondolatot, amelyért érde
mes volna a kerületek számát fenntartani. —
»Csakis úgy látom indokoltnak a négy kerület
további fennmaradását; ha azok mai alakjukban
megmaradnak; ha változtatunk, akkor csakis keu
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vesbbithetjük a kerületek számát«. A nagy tet
széssel fogadott elnöki megnyitó után Pálmai
Lajos egyházkerületi főjegyző olvasta fel meg
ható emlékezését Gyurátz Ferencről, az egyházkerület áldott emlékű nagy püspökéről. A ke
rület nagy halottjának emlékét azzal örökiti
meg, hogy a kőszegi leánygimnáziumot róla
nevezi el, arcképét m egfesteti és a pápai tem e
tőben pihenő hamvaknak méltó síremléket áilit A püspök szeretettel üdvözölte a közgyű
lésen megjelent Antal Géza reform átus püspö
köt, aki válaszában hangoztatta a keresztyén
egyházak, de különösen a reform átus és evangé
likus egyházak szoros együttműködésének szük
séges voltát. A napirend előtt Károlyi Endre
egyházkerületi gyámintézeti felügyelő egy a
püspököt ért méltatlan hírlapi támadás kapcsán,
amely ót a felekezeti béke m egbontására való
ténykedéssel vádolja meg, de amely tám adásra
a püspöknek egész egyénisége és eddigi mű
ködése a leghathatósaoban rácáfol, biztosítja a
püspököt az egyházkerület osztatlan bizalmáról
és ragaszkodásáról. Károlyi Endre felszólalása
nyomán a közgyűlés lelkes ovációkban adott
kifejezést a püspök iránti ragaszkodásának és
szeretetének; a méltatlanul m egtám adott püspök
találjon m egnyugvást abban a tudatban, hogy
egyházkerülete, amely önfeláldozó és hazatias
munkálkodását ismeri és méltányolja, egy szivveHélekkel áll m ögötte és nem engedi, hogy
nemes egyéniségére sárt hányjanak. Ezekutan
a közgyűlés áttért a püspöki jelentés és a bi
zottságok jelentéseinek tárgyalására.
A bányai eg y h ázk erü let ta n ító eg y e sü 
lete szeptember lö-án tartotta közgyűlését Bé
késcsabán. Az »Evangélikus Népiskola« nyomán
ismertetjük itt ánnak az előadásnak kivonatát,
amelyet Darida Károly titkár tartott »A vallástanitás egységes módszere« ám en. Az előadó
kimutatta, hogy evang> iskoláink főtárgyának
tanitási módszere száz év óta alig változott. Kí
vánja a tanitási anyag célszerűbb elrendezését.
A tanítás központjává a bibliai történeteket kí
vánja tenni, mint amelyek legalkalmasabbak a
valláserkölcsi igazságok leszűrésére, hatásuk
nagy és szivet-idket nemesítő. A káté tanítását
Lutheri szöveg és m agyarázatra korlátozná. Az
egyháztörténet tanítása a felsőbb osztályokban
a legszélesebb mederben folytatandó le..Sok-sok
ének tanítása fejezné be a vallásos n e v d é st A
kéthangu éneklés kívánatos. A reátálás, gépies
magoltatás teljesen kiküszöbölendő, örvendetes
dolog, hogy végre vallástanitásunk ügyében
megindul a leghivatottabb fórumok előtt a tá r
gyalás, megbeszélés és megvitatás. — Zsinati
atyáinknak ügyeimébe és megszivlelésébe ajánl
juk Uhrin Károly előadását, am elyet azokról a
kívánalmakról tartott, amelyeket a tanítóság a
zsinati törvényed intézkedései tekintetében tá 
maszt. Az eddigi alkotmány a tanítóságról édes
keveset tud. Magának az egyháznak érdeke is
kívánatossá tes.i hogy tanítóink az egyházi al
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kotm ányban a munkájuk fontosságának megfe
lelő méltánylásban részesüljenek. Ez lehetsé
gessé és magával értetődővé lesz, mihelyt az
egyoldalú közigazgatási pápaszem helyett az
egyház lényegszerü életének szempontjából né
zik törvényhozóink feladataikat és a megoldásra
váró teendőket.
A D unántúli L elkészegylet szeptember hó
30-án Pápán tartott közgyűlése felkérte Payr
Sándor egyetemi tanárt Gyurátz Ferenc életraj
zának, M esterházy László pápai lelkészt konfir
mandusok számára elmélkedési könvecskének,
Fábián Imre sárszentlőrinci lelkészt a házasság
ról szóló iratnak, Takács Elek esperest a prezbiterck hivatását tárgyaló iratnak megírására.
Mindezek a munkák az egylet kiadásában fog
nak megjelenni. A közgyűlésen felolvasást tar
tottak Fábián Imre a Biblia olvasókörökről Mikolás Kálmán a lelkészválasztási szabályrendelet
ről (az ügy lekerül az egyházmegyei lelkészértekezletekhez), Kiss István az Egyház és Kul
túra címen, dr. Deák János a Theologus O tt
honról. A fenti tárgyakon kívül az elnöki jelen
tés részletesen ism ertette az egyházmegyei Ielkészegyletek évi m unkásságát s ezzel kapcso
latban több javaslat került az egyházkerületi köz
gyűlés elé; többek között tiltakozását fejezte
ki az ellen, hogy az egyházkerületből egyes
egyházmegyék kiszakittassanak és más kerü
lethez csatoltassanak; ezen tiltakozását indo
kolja egyfelől a dunántúli egyházkerületnek a
történelem folyamán kialakult egységes egészet
képező mivoltával, másfelől a régi nagy Ma
gyarországhoz fűződő jogunkból táplálkozó s
műiden uj berendezkedést szükségtelenné tevő
reményével.
A szarvasi egyházközség szeptember hó
27-én iktatta be felügyelői tisztségébe P e s t h y
Pál igazságügyminisztert. Megjelentek Raffay
Sándor püspök, Pettkó-Szandtner Aladár h. ál
lamtitkár, Kovácsics Dezső főispán, Borgulya
Pál és Csizmadia András nemzetgyűlési képvi
selők, továbbá az egyházi és állami közéletnek
számos előkelősége. A beiktatást Kovács András
esperes végezte. Az igazságügyminiszter fel
ügyelői székfoglaló beszédében hangsúlyozta,
hogy az egyház és az állam csak együttesen tud
ják betölteni az ember m agasabb rendeltetését.
Az állam egyház és istenfélelem nélkül nem
egyéb, mint tülekedő érdekcsoportok
harca.
Feladatának tekinti, hogy az egyházat a hitélet
ki mélyítése, a haza megsegítése céljából mun
kába állítsa. A holt egyháztagok az egyház és
haza javára munkába állitandók. A haza újjá
építésében eredm ényt csak az íráshoz való viszszatéréstől remélhetünk, s azért másik felada
tának ismeri el azt, hogy a gyülekezetekben a
Szentirás ism eretét és szellemének elsajátítását
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bensőbbé tegye. Az ifjúság jelenti a jövőt, a
M eghívó. A MELE f. é. október 21-én
fejlődést; a hitvallásos iskolák azok, amelyek délelőtt 9 órakor Budapesten a'deáktéri egyház
ezt az országot lélekben, szellemben arra a ní dísztermében rendes évi közgyűlést tart, a 'kö
vóra emelték, mely irigylésre méltó ma is. Őrt vetkező tárgysorozattal: 1. Közének. 2. írásfog állni, hogy hitvallásos iskoláink a nagy magyarázat, ima. Czipott Giéza. 3. Elnöki meg
történelmi múlthoz méltóan töltsék be hivatá nyitó. Pauíik János. 4. Teendőink. Báró Podsukat a jövőben is. A női munkának az egy maniczky Pál. 5. A belmisszió legegyszerűbb
házi életbe való beállítása a hitéletet intenzi eszközei. Dr. Varsányi Mátyás. 6. Magyar honi
vebbé teszi. Az átalakulásnak igen fontos esz diakonisszaügy. Gáncs Aladár. 7. A nyugdíjin
köze a sajtó. Ezáltal teremtődött meg a protes tézet reformja. Dr. Mikler Károly. 8. A lelkészt
tantizmus ereje, hatalma. Minden protestáns javadalmak valorizálása. Kovács Andor. 9. Theoelé feladatul tűzi ki a protestáns sajtó megszer lógus-Otthon. Dr. Deák János. 10. Pénztári je
vezését és anyagiakban és szellemiekben való lentés. Blatniczky Pál. 11. Tisztujitás. 12. Jövő
támogatását. A vallás-erkölcsi élet ujjáfejlesz- évi vándorgyűlés helye. 13. Esetleges indítvá
tése nélkül sem egészséges egyházi, sem egész nyok. Akik kedvezményes vasúti jegyre reflek
séges politikai élet el nem képzelhető. Az uj egy tálnak, ebbeli igényükkel Kuthy Dezső főtitkár
házközségi felügyelőt Raffay Sándor püspök, úrhoz fordulni sziveskedjenek. Nyíregyház;!,
Kovács Andor esperes, Fábián Imre sárszentlő- 1925. október 10. Paulik János elnök.
rinqi lelkész, Bartos Pál szarvasi igazgató-lelkész
A dunántúli égyházkerületi gyám intézet
üdvözölték. Majd a r. kath., ref., izr. hitközsé Károlyi Endre és Scholtz Ödön elnöklete alatt
gek, a vármegye, a járás, a község, a gyulai tör szeptember 30-án tartotta közgyűlését Pápán.
vényszék és ügyészség, a szarvasi ügyvédi kar, A pénztáros jelentése szerint az egyházmegyék
az áll. hivatalok, a tanitóképzők, a Luther-Szö- ben a bevétel 64,073.123 K. A négy egyetemes
vetség, a nőegyletek, a kisgazda szövetség és az gyámintézeti segélyre javaslatba hozattak: a
ipartestület küldöttségei fejeztek ki üdvözletü nagy szeretetadományra Szekszárd, a kis szereket. Délután négy órakor a Kossuth-téren Raf tetadományra Kaposvár, a Leopoldiánumra
fay Sándor püspök ünnepi beszéd keretében ál Keszthely, a Bocskay-segélyre Bábolnapuszta.
dotta meg és helyezte el a Luther Márton-árva- Ugyanaznap este közös Gyámintézeti és Luther
ház alapkövét. Pettkó-Szandtner Aladár h. állam szövetségi ünnepély volt. amelyen a Giyámintitkár a népjóléti miniszter nevében üdvözölte tézet részéről Czipott Géza szentgotthárdi lel
az egyházközséget, rámutatott a gyermekvéde kész, pénztáros tartott beszédet Máté 5, 7 alap
lem fontosságára, s átadta a miniszter ajándékát, ján; a Luther-Szövetség részéről pedig dr.
ötvenmillió koronát, mint állami hozzájárulást az Ittzés Zsigmond Luther-Szövetségii elnök, a so
építkezés költségeihez és kijelentette, hogy a mogyi egyházmegye felügyelője tartott elő
népjóléti miniszter a további támogatástól sem adást. Az ünnepély offíertó rí urnának bevétele
zárkózik el. Este a gazdakör helyiségében há- a kétmillió koronát meghaladta. A pápai gyü
romszázteritékes bankett volt, amelyen Raffay lekezet a Giyámintézetnek a közgyűlésen egy
Sándor püspök a kormányzóra mondott felkö millió korona külön adományt juttatott. Az egy
szöntőt; Kovácsics Dezső főispán Pesthy Pál házkerület szegény gyülekezetei közt felosz
igazságügyminisztert, Kovács Andor esperes tásra került 14,000.000 korona.
Raffay Sándor püspököt köszöntötte fel. Az igaz
A felekezeti tan ító k családi pótléka ügyé
ságügyminiszter az összetartásnak szükségessé ben a pénzügyminiszter utasította a pénzügyigazgatóságokat, hogy a tévesen levont pótlé
gét emelte ki.
kot a tanítóknak fizessék ki.
Az O rszágos Evangélikus T anítóegyesü
let október hó 15-én, délután 3 órakor tartja
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
Budapesten, a Tanítók Háza tanácstermében
rendes évi közgyűlését. A tárgysorozatban sze
Január hó végére németül tudó káplánt ke
repel Reichel Lajos előadása »Vallásoktatás az resek. Jelentkezőknek szívesen adok felvilágosí
evangélikus népiskolában és a tanterv«, dr. tást.
Steiger Imre előadása »Az egyház által fenntar
Harta, Pest m.
tott elemi népiskolák szakfelügyelete«, Perényi
Gallé István
ág. h. ev. lelkész.
Rezső előadása »Státus- és illetményrendezcsx.
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai műintézet gyortiajtőján Győr, ßarom-ut 36. szám. — Teietou 239, — 4803.
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

régi es katho'.icitása (egyetemessége) splendid
isolation, az evangéliomi egyházak pedig egy’
lépést teltek az egyetem esség felé, amidőn meg
A reformációt mi magyarok tartalmasabb
és kifejezőbb m agyar szavakkal hitújításnak és tartották a legnagyobb zsinatjukat, amelyre a
hitjavitásnak nevezzük. És már az elnevezés keresztyénség történetében nincsen példa. Az
ben kifejezésre juttatjuk azon meggyőződésün a nagy hadi lárma, amelyet római katholikus
ket, hogy az a korszak, amelyre a reformáció részről sippal-dobbal vernek, nem téveszthet
emlékének megünneplésekor visszapillantunk, a meg bennünket afelől, hogy a keresztyénség dia
keresztvénség történelmében az óskeresztvén dalmas és krisztusi erői az evangéliomi egyhá
egyház megalapítása óta a legnevezetesebb kor zak táborában vannak és az igaz világosság
szak, és azok a hithösök, akiknek emlékét m eg náluk fénylik. A keresztyénség diadalmas jö -v
újítjuk, mint az Egyház Urának kiválasztott és vője ott valósul meg. ahol Jézus evangélioma
elhívott eszközeit jó és krisztusi munkát végez eredeti egyszerű tisztaságában hirdettetik, a
szentségek Jézus rendelése szerint szolgáltatnak
tek az egyház megreformálása által.
Ünneplésünk tehát bizonyságtétel is a re ki és a kegyesség formája és lényege az evanformáció munkája és a reformáció munkásai géliomból táplálkozó, üdvösséget egyedül Krisz
mellett. Ennek a bizonyságtételnek ebben a r tus által remélő hívőnek kegyessége. Egv na
esztendőben, amelyet a római katholikus rész gyon szomorúvá és kifosztottá lett létben a ró
ről a Szentév, a többi keresztyén egyházak ré mai katholicizmus kápráztató ceremóniái és
széről a stockholmi konferencia tesz kiemelke ragyogó pompája ideig-óráig talán vonzóerőt
dővé, fokozott jelentősége van. A Szentévnek gyakorol a földi életnek színesebbé tétele után
egyik programm pontja tudvalevőleg a nem- vágyakozókra, de a mélyebb meggondolás és
római-katho'.ikusoknak az »egyedül üdvözítő a szolgai formában élt Jézusnak a történelem 
ből ki nem törölhető képe előbb-utóbb mégis
egyházba« való visszatérítése, és ezzel kapcso
latban és ennek értelmében a pápás propagan beláltatja majd az Isten után szomjuhozó lel
dának meg nem válogatott eszközökkel való kekkel, hogy az egyháznak életeszménye máíT"
megindítása és folytatása az egész világon, s irányban keresendő, s hogy az Isten ország ^ - 1
minden ellenkező hivatalos és félhivatalos ki nak arculata az evangéliomban másképpen fest>^
Eddig az evangéliom egyházai, s köztük
jelentések ellenére M agyarországon is, ahol a
római katholicizmus »renaissanceának« páratla magyarországi evangélikus egyházunk is hijjánul álló földi vagyon áll rendelkezésére.
A val vQltak egy világot átfogó közösségbe, a
keresztyének közösségébe való tartozásuk ér
stockholmi konferencián pedig a R a v a s z
püspök szavai szerint »teljesen hiányzó katholi zetének. A világháború óta azonban kezd ki
kus egyházon« kívül összejöttek a keresztyén alakulni egy a nemzeti egyházak szükebb kö
egyházak képviselői, hogy tanácskozzanak arról, rén túlmenő összetartozás tudata, és felébred
mimódon lehetne az »élet« és »munka« terén bennünk annak a kötelességnek átérzése, hogy
m egterem teni azt a közösségiét, amely az evan- ezt az átfogóbb közösséget ápolnunk és erősí
géliom diadalát biztosíthatja és Krisztus dicső tenünk kell. A reformáció korszakalkotó ese
ménye óta a reformáció egyházainak és a keségét teljessé teheti.
Ez a két kimagasló esemény, a Szentév és résztyénségnek történetében a legfontosabb lé
a Konferencia pedig azt mutatják, hogy a hely pés. Amidőn földi hazánkban az »uralkodó« val
zet a protestantizmus javára tolódott el a vi lás a másodrendű polgárok szerepét szánja a
lágban. A római katholikus egyház maradt a protestánsoknak, akkor mi egy nagyobb szellemi

Reformáció.

e v A N o e u K u so K La p ja
közösségben megtaláljuk azt az ellenértéket, a
mely hazafias kötelességeink teljesítésére is
erőt ád ebben a szerencsétlen és megalázott
országban.
Azonban egyházunk külföldi kapcsolatai
nak ilyen örvendetes kiépítése és megszilárdí
tása mellett nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk azokat a feladatokat sem, amelyek elé
egyházunkat a megváltozott világhelyzet és a
megváltozott állami viszonyok állítják. Hiú áb
rándokban ringatnánk magunkat, ha azt hinnők, hogy ma elég, ha megmaradunk ott, ahol
voltunk, ha megálljuk helyünket Egyházunk
nak be kell bizonyitania főben és tagokban,
hogy van annyi eleven ereje, hogy a megválto
zott viszonyokhoz alkalmazkodni tud. Bármi
lyen sivár legyen a való, nem szabad vissza
rettennünk annak teljes felismerésétől és a kon
zekvenciák 'kíméletlen levonásától. Egy alig fél
millió lelket számláló egyház, amelynek tagjait
nyelvi különbségek is megosztják, kénytelen
más létformákat teremteni magának, mint ami
lyenek között élt egy szebb és nagyobb múltban.

L u th er-társaság .
Egy svéd theologi ai tanár ifjú kezdő lelké
szeknek azt a tanácsot adja, hogy ne akarjanak
sokat hamar alapítani, mert nincs szánalmasabb
látvány, mint látni egy gyülekezetben sok ro
mot, azaz olyan intézményt, szervezetet, me
lyet nagy hévvel és buzgpsággal elkezdtek —
azután az egész buzgóság lelohadt és megmaradt
a rom, a pusztulás jelvénye!
Ezek a romok egy hosszú életen át elkerülhetlenék; mert egy alapításnak sikere nem
csak tőlünk függ. Az áldás onnan felülről jön
s ha az elmarad, megadással kell viselnünk sor
sunkat. De nemcsak egyes gyülekezeteikben van
nak romok, hanem sokszor egész nagy egyházszervezet is romok sokaságát mutatja és külö
nösen fájó érzéssel tölti el szivünket oly romok
látása, melyek alapvetése és építése szépen ha
ladt, sőt az épület már készen is állott — de
azután mivel vihar és vészben nem gondozták,
betörött ablakait ki nem javitották — az épület
elhagyatott rom képét kezdi mulatni.
A Luther társaság egyetemes egyházunk
körén belül, ha jól emlékszem Luther születé
sének négyszázados emlékévében, 1883-ban ala
kult meg, mint irodalmi egyesület, mely hivatva
volt eleintén három nyelven, majd később csak
magyar nyelven az evangélikus vallásos szépirodalmat előmozdítani. Az alapítás szépen in
dult, majd későbben benső egyenetlenségek
megbénították az egyesület működését. Már
évek óta sem jelentésben, sem újabb munkák
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ban nem ad életjelt magáról és fólős, hölgy ez
alapításban is a rom veszedelme fenyeget.
De talán más veszedelem is fenyeget.
Mintha Luther iránt kezdenénk elhidegülni —
és politikai okokból azok felé hajlani, akik utonutfélen^ hirdetik, hogy ennek az országnak
lábra állítása csak a regnum Marianum révén
lehetséges. De ha távol állunk is e nézettől,
minden áron békét akarunk azokkal, akik ben
nünket eretnekeknek tartanak s kiknek fáj, ha
mi merjük Luther nevét kiejteni.
Csak a napokban voltunk egy szomorú lát
ványnak szemlélői. Egyik püspökünk kénytelen
volt egy kultur egyesület elnökségéről lemon
dani, mert 12 év előtt irt egy munkát, melyben
lutheránus voltáról hitvallást tett és ezért egy
hitbuzgó kanonok kilépett az egyesületből. A
püspök ur — megakarván őrizni a békét, lemon
dott, sőt kijelentette, hogy mostani állásában
is és a mostani viszonyok között nem írna úgy,
mint tizenkét év előtt — ma nem rontaná*mun
kájával a békét.
A kulturegyesület honorálta ezt az egy
püspöknél nagy önmeg;tagadással járó nyilat
kozatot, lemondását az elnökségről tudomásul
vett és a püspököt disztagjává választotta. A
kanonok ur megmarad meggyőződése mellett
és nem akar lenni disztag sem. Ez az állhatatos
ság dicséretméltó. Mi készek vagyunk minden
áldozatra a béke kedvéért, mely a valóságban
nincsen sehol sem —• mi hallgatunk, amikor ezer
okunk lenne Lutherről vallomást tenni még erő
sebben is, mint 12 év előtt. Félős, ha ez a
szellem teljesen meghódítja a lelkeket, egyhá
zunkban nemcsak a Luther társaság, hanem
minden rommá lesz és még disz sírhelyet sem
kapunk. Dr. Szeberényi Lajos Zs. esperes.

A fővárosi tanonc-vallásokíatás kérdése.
A tanoncok vallásoktatása a fővárosban a
legnehezebb és mégis a legfontosabb feladata
a vallásoktatásnak.
Nehéz azért, mert az evangélikus vallásu
tanoncok a főváros egyes iskoláiban annyira
széjjel vannak szóródva, hogy az egy órára
szükséges létszámot csak több, sokszor távoleső
iskolák összevonása által lehet elérni. Sok eset
ben azonban az iskolák órarendje miatt ez nem
vihető keresztül, s mi gyakran vagyunk abban
a kényszerhelyzetben, hogy tanoncainkat refor
mátus hittanórákra kell beküldenünk.
Nehéz dolog a fővárosi tanoncok vallásoktatása tárgyi okok miatt is. A fővárosi tanonc
lelki constructiója nehezen elemezhető. Ezért
egyszerre több ponton kell a leikéhez a hozzáférkőzést megpróbálni. Ezt pedig az eddigi sab
lonok alapján nem lehet megcsinálni.
A tananyag tekintetében teljes a szabados
ság. Tanítunk kátét, bibliaismerteiést, egyháztörténelmet, hit- és erkölcstant. A baj azonban
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ott van, hogy jóformán kizárólag ismereteket
akarunk a növendékekkel elsajátítani, s nem
fektetünk súlyt arra, hogy a növendék hitre,
evangélikus meggyőződésre s egy házias érzü
letre tegyen szert. M ert a vallásianár, aki a tanoncok hitoktatását a rendes óraszámon felül
kénytelen vállalni, mikor kiterjedt belmissziói
munkát is végeznie kell, egészen gépiessé vá
lik. Nincs ideje még a gondolkozásra sem, an
nál kevésbbé az elmélyedésre.
Hogy lehetne ily körülmények között ered
ményt érni el a tanoncok vallásoktatásában?
Egyetlen mód ajánlkozik: jó vallástani olvasó
könyvet adni a növendékek kezébe. Rögtön ki
jelentem azt is, hogy ma, amikor a materiális
kultúra eredményei m ár kétes értéküekké kez
denek válni a nagy' összeomlás felett elmerengő
lelkek számára, csak a gyakorlati életre alapo
zott hit- és erkölcstan kerülhet a vallásoktatás
e fokán szóba.
Hogy nem tankönyvre gondolok, azt még
egyszer hangsúlyozom. Olvasókönyvet szeret
nék a növendékek kezébe adni őket érdeklő
összeállításban. A hit- és erkölcstan tételei
nem dogmatikához, hanem a mindennapi élet
hez kapcsolódnának.
A célkitűzés ez volna: Tudatára ébreszteni
a növendéket annak az egyetemes és feltétle
nül természetes vágynak, amely minden korok
és idők embereinek lelkében ott élt egy maga
sabb rendű, megszentelt, Istenben való élet után,
— s ha ezt elértük, megizleltetni és megkedvc-1tetni velük ezt az életet. Különös hangsúlyozásra
váró gondolat lenne, hogy mi csak akkor nem
tévesztjük el szemünk elöl hivatásunkat, ha ál
landóan a legteljesebb tudatában vagyunk annak,
hogy' Istennek munkatársai vagyunk.
A hittan anyagában, amely szinte észre
vétlenül áramlana át az erkölcstan anyagába,
főbb fejezetek lehetnének: Istenkeresés, Isten
megismerése, Istenben való élet. Régi népek
hitéletéből kiindulva missziói példákkal, a mo
dem ember istenkeresésének bizonyságaira való
rámutatás volna az első lépés. A világ teleologikus berendezésének s az ember szellemi össze
tételének elfogulatlan vizsgálata elvezetne Is
ten megismerésének útjára. Mig lelkünk Isten
től beléoltott igényeinek felismerése után a
Krisztusban való hit által eljutunk az Istenben
való élet áldásaihoz. A Krisztusban való egy
ség gondolata megadja aztán az Egyház fo
galmát.
Az erkölcstanban semmiesetre sem hang
súlyoznám, sőt egészen elmosnám a törvény,
kötelesség és erény fogalmait. A keresztyén em
berben — ideális fogalmazásban — Krisztus
működik, s a keresztyén ember ékképen Isten
nek a m unkatársa abban a szent célban, ame
lyet az isteni Tanító az Isten Országa kifeje
zésbe foglalt össze. Ez alapon venném tárgya
lás alá az isten országának az egyéni lélekben,
a családban, a társadalomban, az egyházban és
a hazában való megalakulását.

Felekezetieskedés kizárásával mindenütt
hangsúlyoznánk az egészséges lutheri felfogást,
miáltal a történelmi ev. egyházhoz való öntu
datos ragaszkodást és a szekták kisértéseivel
szemben való szilárd megállást remélhetnénk
növendékeinknél.
Mindezekről azonban csak jellegzetes, erős
vonásokat adhatna a vallástani olvasókönyv.
Utalt bibliai szakaszok a keresztyén élet pél
dái, vallásos lelkek gondolatai szólnának a nö
vendékek leikéhez. Szép vallásos költemények,
véleményem szerint szintén helyet foglalhatná
nak az olvasókönyvben. Énekeket is fel kellene
bele venni, feltétlenül dallamosakat, a tárgyalt
anyaggal tartalmi összefüggésben levőket.
Egyházi szervezetünk ismertetése, egyházi
törvényeinkből a nélkülözhetetlenül ismerendők
függelékben foglalhatnának helyet.
Ha az olvasókönyv kapcsán felkeltettük a
növendékekben az érdeklődést, a vallástani órá
kon kialakulhatnak megbeszélések, amelyek ezt
az érdeklődést csak fokoznák. Mert nagyon fon
tos, hogy az órákon a növendékeket is szóhoz
juttassuk. így ismerhetjük meg a vallásórákkal
szemben való igényeiket s gondoskodhatunk
arról, hogy ezek az igények kielégülést
nyer
jenek. M ert csak igy érik el a vallásóráíc célju
kat.
Pap F erenc.
Isten nélkül semm ik vagyunk. De fel
ad atain k at ne a m agunk gyengesége, hanem
Istennek ereje szerint állapítsuk meg. Ne azt
n é z d : mi v a g y ; azt n é z d : mire hivott el az
Isten.

fl »katholikus akció.«
(Első közlemény.)

XI. Pius pápa a titkos pápai kon 2isztorium
előtt tartott beszédében 1923. május 23-án töb
bek közt öröm ét fejezte ki a fölött, hogy az
egész világon erőteljes actio catholica indult
meg. Különös dicsérettel emlékezett meg a né
met kathoücismusról, »amelynek buzgalmával és
igyekezetével sikerült a 400 év előtt a karh.
egyháztól történt elszakadást helyrehozni és a
protestantizmust hatékonyan háttérbe szorítani«.
Mivel a kath. egyház nálunk is fokozott erővel
indította meg a harcot a protestantizmus el
len és mivel ennek a harcnak eredményeiről sok
szor téves és nyugtalanító híreket terjesztenek
híveink körében, azért a következőkben egészen
röviden igyekezünk objektiv módon rávilágí
tani a kath. propaganda céljaira, eszközeire és
eddigi eredményeire. Ebben elsősorban külföldi
és kiváltképen német viszonyokra leszünk tekin
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tettel, mivel hiszen a kajth. egyház is elsősor
ban a reformáció saját hazájában szeretné a
döntő csapást mérni a protestaniizmusra. *)
A hivatalos kath. egyház a protestantizmussál szemben nem ismer türelmet. Opportuniz
musból, nehéz helyzetben — mint a forradalom
után — talán hangsúlyoz testvériséget és bizo
nyos célok elérése végett talán hajlandó együtt
dolgozni a többi kér. felekezetid; de mihelyt
megerősödött és leküzdötte közvetlen ellenfe
leit, fegyvereit a protestaniizmus ellen fordítja.
Minden olyan reménység, hogy a protestantiz
must vele egyenrangú kér. egyháznak fogja el
ismerni. illúzió. Mert — amint a X. Plus pápa
által az egész világon kötelezővé tett katekizmus
mondja (III. szakasz, 129. tétel) »a protestantiz
mus vagy a megjavított vallás, mint alapítói gő
gösen nevezték, mindazon tévtanok összesége,
amelyek előtte voltak, utána,létrejöttek és még
létrejöhetnek a célból, hogy a lelkeket m eg
rántsák«.
4
1
A modern kultúra minden káros és szomorú
jelenségének okát a katholicizmus szereti, a pro
testantizmusra visszavezetni: ez a pestis a mo
dem életben; emlékezetesek azok az arcátlan rá
galmak, amelyeket a hirhedett Borromáus-encyklika szórt a protestantizmusra. S ez nemcsak
a hivatalos egyház véleménye. »Az Individualis
mus, a racionalismus, az elsekélyesedés, amelylyel most küzdünk, a reformáció következmé
nye« — mondja Marx, a volt német birodalmi:
kancellár és a német katholicizmus egyik vezető
embere (L a »Germania« 1922. ápr. 8.-i számá
ban). Annak, aki maga az igazságnak teljes bir
tokában véli magát, mig embertársai a leggya
lázatosabb tévedések alatt nyögnek, természete
sen egy célja lehet: mindent rekatholizálni, S ezt
ki is mondjuk. Az aacheni jezsuiták egy röpcé
dulát terjesztenek, amelynek első oldalán a nem
rég szentté avatott hirhedett jezsuitának Canitiusnak a képe látható, a hátlapján pedig a kö
vetkező szöveg olvasható: »Van neked rózsa
füzéred? akkor imádkozz sokszor és bensősé
gesen. Németországnak megint katholikus or
*) Aki részletek iránt érdeklődik és teljesebb ké
pet kíván nyerni a helyzetről, annak ügyeimét felhív
juk a következő füzetekre : Zseharnack: „Der deutsche
Protestantismus der Gegenwart in kath. Beleuchtung“
és a „Gegenreformation einst und heute“ eddig meg
jelent 9 füzetére (mind a berlini Sáemann-féle kiadás
ban). — A füzetek olcsóságuknál és népszerűségüknél
fogva tömeges terjesztésre is a l k a l m a s a k . ' A közölt
adatok javarészt belőlük valók.
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szággá kell lennie, ez volt a célja bold. Canitius Péter 40 évi munkájának. Ez a vágyódása
mindazoknak, akik az üdvözültet igazán tiszte
lik, akik a német népet igazán szeretik, akik
tudják, hogy mi hiányzik neki és mi szolgálna
neki igazán áldására: a kegyelem; amely által
Németország az anyaszentegyházhoz térne viszsza. Mindenkinek ismét gyermeki buzgósággal
kell imádkoznia az Isten Anyjához. — Minden
kinek ismét áhítattal kell leborulnia az Üdvö
zítő előtt az oltári szen tségben. Mindenkinek bol
dognak és szerencsésnek kell lennie, mint a
kath. anyaszentegyház hű gyermekének«.
A katholicizmus a háború után elérkezett
nek látta az időt az általános támadás megindí
tására. Hiszen a protestantizmusnak szerinte
legerősebb fellegvára, a német császárság öszszeomlott s a bekövetkező gazdasági és szel
lemi krízis látszólag nagyon kedvezővé tette a
helyzetet egy olyan céltudatos és egységes erő
vel dolgozó szervezet számára, mint amilyen
az egyház. »Ebből a fordulatból adódk á katho
likus aktivizmus, vagy amint a protestánsok
mondják, a kath. ellenreformáció feladata« —
Írja a jezsuita Przywara (Kölnische Volkszeitung, 1924. nov. 11-én). »Katholikus áramlat
érezhető a világban«, mondják egy svéd költő
Gejer Gusztáv félreértett szavainak nyomán s
úgy állítják be a dolgot, mintha Németország
egyedüli mentsége a katholicizmus volna.
Honnét veszi a kath. egyház a bátorságot
erre a harcra? A feletetet megadta Albani, a
hannoveri kath. nagygyűlés (1924.), egyik szó
noka ezekkel a szavakkal: »A gabona megérett
az aratásra. A nagy mozgalom, melynek köz
pontjában Luther gigantikus alakja áll, és amely
egy fél évezreden keresztül rengette meg a vi
lág alapjait, vége felé közeledik«. Odaát persze
szeretik a protestantizmus képét a teljes anar
chia színeivel megfesteni. S amilyen kedvezőtlen
nek látják a mi egyházunk belső helyzetét, anynyira szépnek gondolják a saját egyházukét. Ná
lunk mindaz szabály és természetes! következ
mény, ami baj és nehézség az egyházban van;
náluk minden ilyen jelenség kivétel és véletlen.
Kétségtelen, hogy a kath. egyháznak hatalmas
szervezeténél fogva legalább is külsőleg sok
kal kevesebb veszteséggel sikerült a világfel
fordulás bajait megúszni, mint a protestantiz
musnak«. Az is bizonyos, hogy ma nunciusaival,
minden jelenségre figyelő organizicióival, ame
lyek sohasem tisztán vallásos jellegűek, nagy
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politikai hatalmat képvisel. H ogy bensóleg is
ilyen kedvező-e a helyzet odaát, arról majd még
lesz alkalmunk szólni. K i f e l é legalább is óva
tosan igyekszik a hibákat eltakarni és szerve
zettségével imponáló benyom ást kelteni. Egy
német jezsuita Unckermann egy »a katho’ikusok«
előtt tartott berlini propagandaelőadásának ve
lejét többek közt a következőkben reprodukálja:
»Vihar dühöng körülöttünk, csillagok merülnek
el és a hánytorgó hajón minden arra a helyre
tolakszik, amelyről azt véli, hogy legtovább ta rt
hatja magát a viz felett. Ez a helv Róma. Meg
gy engittetlen ül került ki a világkatasztrófából
Ahol annyi alkotmányt téptek össze az ő alkot
mánya ellen nem történt támadás. Mint letűnt
időkben, nyugodtan végzik hivatásukat a püspö
kök, mindegyik a maga megy éjében, mind egyek
lévén a fő b e n . . . Olv öreg ez az egyház és oly
fiatal. Annyi érett bölcsességgel nézik szürke
templomtornyai a vidéket. Hiszen oly sok min
dent láttak a történelem folyamán. Változó sorsfordulatok vonultak el előtte, győzelem és ve
reség, parádé, álarcos menet és forradalom. De
toron vkeresztjét bizalommal emeli a levegő
égbe tudva, hogy az idők változásai felett áll
az ö rö k k év aló . . . stb.« (»GraK 1923. máj.) Hogy
ez és hasonló frázisokkal telt nyilatkozatok a
portestánsok csalogatására sőt — amennyiben
a valóságnak m eg nem felelő ideálképet rajzol
nak, — egyenesen megtévesztésére valók, az
nyilvánvaló.
Németországban 1920-ban egy u. n. W in
frieds zö vétség •) alakult, amelynek kim ondott
célja a protestánsok megtérítése. XI. Pius pápa
egy leiratában, mellyel a szövetséget m egerő
sítette és munkáját elismerte (1923. febr. 24.),
azt irja, hogy ez a szövetség »korszükségletet
elégít ki« és »hivatva van sokszoros áldást ter
jeszteni« (bizonyára azáltal, hogy a vallásos bé
két nem hagyja pihenni!) Arról nem szólhatunk
részletesebben, hogy a kath. propaganda mi
lyen széles alapokon szervezkedett. Elég annak
megállapítása, hogy egyedül Németországban
1919. óta 711 uj szerzetesi telep létesült. Szászország számára, amelynek lakossága 95°/o-ban
evangélikus, Meissenben katholikus püspöksé
get állított fel a pápa, hasonlóan Berlinben.
Egy az 1923. évre vonatkozó statisztika szerin i
a kath. egyház szolgálatában Németországban
19503 világi pap áll; ezzel szemben az evang.
#) Winfried volt az eredeti neve Bonilatiusnak,
a németek legnagyobb apostolának.
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egyháznak 16700 lelkésze van: holott a kadio’ikusok lélekszáma a birodalomban !kb. felényi az.
evangélikusokéhoz képest. Ehhez járul m ég (nz
1921. «tatis/tika szerint) 8026 férfi és 64250 női
szerzetes, akik összesen 6524 telepen működ
tek. Berlinben pl. 105 kath. templom és kápolna
van, a gyülekezeteket 240 pap gondozza, nem
szerzetessel dolgoznak, ugyanott 47 kath. is
kola van, újabban egy jezsuita gimnáziumot is
számítva a szerzeteseket, akik 112 telepen 1250
alapitattak. A kathoükusok száma az egész ber
lini kath. delegaturában (tehát a vidéket is szá
mítva) 548.017. Átlag Poroszországban egy ev.
lelkészre esett 2364 lélek egy kathoükusrn
1427.
A politikai konjunktúra kihasználásával a
kath. centrum párt fegvverbarátságra lépett a
szociáldemokratákkal és éveken keresztül kor
mányozta a forradalom utáni Németországot
Már 1919. újévkor azt irta a »Oermánia a cen
trum párt közlönye: »Az uj N ém etország veze
tése a kath. Németország kezeibe kerii’t«. A
pártnepotizmus jóvoltából katholikusokat ültet
tek a hivatalokba s ha tisztviselői létszámcsök
kentésről volt szó a protestánsokat tették B)
listára. Drezdáhan pl. (ahol alig van katholikus
lakosság), két kath. tanítót áthelyeztek ev. isko
lához, hogy ott ev. tanítókat elbocsáthassanak.
H ogy ez a munka hogyan folvik. azt mutatja
a westfaliai kath. tanitószövetség egy bizalmas
körlevele, melyet a »Neue W estdeutsche Lehrer
zeitung« hozott nyilvánosságra. »Nyilvánvaló
olvassuk itt, — hogy a kath. iskolák és azok
tanítóinak védelme csak ugv érhető el ha a
létszámcsökkentést áthárítjuk más h ely re. . . Az
elnökök mindenütt arra törekedjenek hogy köz
vetlen harcot a nyilvánosság előtt elkerü'jék ez
valószínűleg a mi hátrányunkra dőlne e l . . .
Minden egyes tanítói állásért a legnagyobb nyo
matékkai kell küzdeni, de olyan helvi és szemé
lyi érvek latbavetésével. amelyek mindenütt ta
lálhatók, általános érveket csak mellékesen és
támogatásul kell felhozni ugv, hogy a békét ko
molyan meg ne zavarják. . . Minél kevésbbé tü
nik fel ez a munka a nyilvánosság előtt, annál
hatásosabb lesz«. Hogy ez az eljárás minden
keresztyén erkölcsiségnek arculcsapása és m eg
valósítása a »Cél szentesíti az eszközt« elvének,
azt nem kell magyarázni.
Befejezésül álljanak itt azok az épületes so
rok, amelyek a svájci »SchildXvacht« c. kath. fo
lyóirat 1924. máj. 10~i számában voltak olvas
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hatók: »Nem lehetséges felekezeti béke. Igaz
ság és tévedés úgy viszonylatiak egymáshoz,
mint tűz és viz. Nem állhatnak meg békésen
egymás mellett: vagy a tűz, vagy £ viz győz.
Igazság és tévedés nem lakhatnak békésen
együtt. Belső szükségképeniséjgből vagy az
igazságnak vagy a tévedésnek kell vereséget
szenvednie... Nem s z a b a d felekezeti békes
ségnek lennie. Aki nem közömbös hite iránt,
annak arról állandóan bátran vallást kell tennie
és annak alapelvei szerint gondolkodni, beszélni
és cselekedni, ezáltal természetszerűleg össze
ütközik a tévedéssel. . . A tévedést nem tehet
jük egyenjoguvá az igazsággal. Eretnek rend
szert nem becsülhetünk. Nem vegyülhetünk el
más vallásunkkal és nem érintkezhetünk velük,
ha a mi hithűségünk és elvhűségünk kárt szen
v e d ... Vájjon a viszályt prokiamáljuk? Távol
ról sem. A viszály megvan és megvolt már ré
gén azelőtt, hogy én gondolkodni kezdtem. Ki
idézte fel? Nem mi! Hazánk egységes volt a
hitben. Ki parancsolta a szerencsétlen witten
bergi barátnak, hogy a szent egységet elsza
kítsa? Mások is reformáltak és javították, amit
javítani kellett Ha ő is azt tette volna, hálásak
volnánk neki. így azonban aljas gőgjében Jézus
Krisztus egyháza ellen csinált forradalmat és sa
ját szerzeményű alkotást hozott létre, amelynek
nincs létjogosultsága. Azóta él a viszály né
pünkben. Mivel tehát az ellentét megvan, végig
kell harcolni. Az a katholikus, aki a másvallásunak más valamit ígér, megcsalja őt vagy el
árulja hitét. Proklamálom a becsületes harcot,
amint azt a mi legfőbb hadurunk, az Ur Jézus
Krisztus nekünk meghagyta, amikor — bár ő a
béke fejedelme — a tévedésre és bűnre vonat
kozólag mégis azt a mélységesen komoly igét
mondotta: Nem azért jöttem, hogy békességet
hozzak, hanem hogy fegyvert«.
Ehhez nem kell magyarázat. Kérdés csak,
hogy az eredmények valóban olyanok-e, mint
Róma várta.
Dr. Karner Károly.

Nosza lelkem, legyen egész életed Isten
dicsérete. Mindenhol Isten jótéteményeivel ta
lálkozol. Körülfog a végtelen szeretet, átölel
a tökéletes bölcsesség, hogy megvalósítsa ben
ned céljait. Országában élsz; nincs semmi, ami ne
lenne serkentőd a dicséretre, a magasztalásra.
Tearse.
.£ <
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— Az u to lsó n e g y e d é v i e lő fiz e té s i d i
ja k é s h á tr a lé k o k m ie lő b b i b e k ü ld é s é t
k é r i a k ia d ó h iv a ta l.
Halálozás. Szeptember 24-én temették el
Mámoron Sander Samu nyug. ezredest, aki sírba
vitte magával azt a szándékát, hogy bejárja az
országot és gyűjt a monori templomépitésre.
Az egyetemes papság elvének egyik megteste
sülése költözött el tőlünk, óhajtásunk, hogy tá
madjon neki egyházunk intelligenciájában sok
buzgó követője.
A D unántúli L uther Szövetség szeptem
ber 30-án, Pápáin tartotta ezévi közgyűlését!
Kapi Béla püspök és dr. Ittzés Zsigmond orvos,
egyházmegyei felügyelő együttes elnöklésévelL
A világi elnök megnyitó beszéde egy olyan
embernek nemes és erőteljes bizonyságtétele
volt, aki vállalt tisztségére mindenütt kész a
legnagyobbat a lelkét odaáldozni. — Németh
Qiyula főtitkár a szövetség múlt évi munkájá
ról, terveiről, nehézségeiről, eredményeiről szá
molt be (belmissziói munkaterv, sajtó, világné
zeti előadások, ifjúság evangélizációja, egyházi
művészet stb.) A gyűlést az ifjúsági munkával
kapcsolatban különösen a levente egyesületek
munkájához való viszony és e munka erőteljes
bontakozásábói eredett problémák és nehézsé
gek foglalkoztatták. A kér. ifj. egyesületek világszövetségének jövő évi finnországi világkonfe
renciájára kiküldi képviselőjéül a főtitkárt. —
A Diákszövetségek múlt tanévi munkájáról némi
tájékoztatást a kövétkező adatok nyújtanak: 18
szövetségben 1540 középiskolai diákunk volt
megszervezve. A munka gerince a munkaöszszejövetelekbe (206), ünnepségekbe (21), ifjú
sági istentiszteletekbe és hittan órákba beillesz
tett bibláatanulmányozás volt — részben tema
tikusán (»az én országom nem e világból való«),
részben folytatólagosan (Apes. 1—8. rész). A
szövetségek konfirmált tagjai majdnem ÍOOo/oban kétszer járultak testületileg az Ur szentvacsorájához. 112 önálló dolgozatban foglalkoztak
az egyház életének fontosabb kérdéseivel, 256
vallásos költemény szavalása és 65 vallásos
ének és zene szám előadása szolgálta a lelki mé
lyülés és épülés ügyét A szövetségek összes be
vétele 35 millió, kiadása 22.5 millió korona volt.
Nem szólva a diáksegélyezésre hozott áldoza
tokról, több mint hat millió koronát adtak a
szövetségek Gyámintézeti és sajtó célokra, az
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»Erő« ifj. lap tám ogatására stb. Nagy és ked
ves meglepetés volt a jelentésnek az a része,
amelyből a szövetség megtudta, hogy Payr Sán
dor, a szöv. művészeti szakosztályának elnöke,
megírta a M agyar prot. hymnológiát. A szö
vetség a művet .mihelyt a végső simítások is
elkészülnek, kinyomatja. Kovács Zsigmond a
pénztárról referált m egnyugtató adatokkal, Czipott Géza pedig a H arangszó helyzetének, lassú,
de fokozatos szilárdulásáról számolt be.
L elk észik tatáso k . A t á l l y a i egyházköz
ség uj lelkészét, Zem ann Zoltánt szép ünnepély
keretében iktatta hivatalába Nemes Károly főesperes akt. 4-én. Nemcsak Tállyáról, Miskolcról,
Szerencsről, Mádról, Rátkáról, A bauj szán tóról
és M onokról is számosán megjelentek. O tt vol
tak Vietorisz László, Varga László és Horváth
Sándor lelkészek, Hézser Emil ref. lelkész, Szirmay László, Ottlik Árpád, Gerhard Béla, Eróss
Sándor, özv. Almássy Arturné grófnő, Poppe
Béla, Eróss György, Füzén Béla stb. Az uj
lelkészt és a vele érkező vendégeket az állo
máson Sóhalmi György egyházfelügyelő üdvö
zölte, majd Balogh Samu földbirtokos vendégszerető házánál villásreggelin vettek részt. Az
ünnepély után a parochián közel száz terítékes
bankett volt, melyen a háziasszonyi tisztet Ba
logh Samuné és Poppe Béláné töltötték be.
A kemenesaljai egyházmegye esperese.
V a r g a Gyula 1925. szeptember 13-án iktatta
hivatalába C s ö n g é n a H utter Zsigmond örö 
kébe m egválasztott volt püspöki másodlelkészt,
Magassy Sándort. Az uj lelkész Jer. 1. 4— 12.
alapján tartotta beköszöntő beszédét Jelen vol
tak László Miklós püspöki titkár, Molitorisz Já
nos, Balogh Ernő, Puskás Jenő lelkészek és
Scherer József vallástanár.
O k tó b er 6. A Szegedi Luther Szövetség
október 6-ikán délután 6 órai kezdettel a tem
plomban hazafias gyászünnepélyt tarto tt a k ö 
vetkező műsorral: 1. Közének. 2. Imádkozik
Tátrai Károly lelkész. 3. Előadást ta rt dr. Benkő
István főgimn. tanár, prezbiter, a Szegedi L.
Sz. igazgatója. 4. Szabados: Hazám c. művét
énekli Sz. Ladányi Mariska énekművésznő. 5.
Október 6. c. verset irta és szavalja ifjú Paraszkay Gyula, a Szegedi Egyetemi L. Sz. el
nöke. 7. Magyar Hiszekegyet énekli az Evan
gélikus Férfikar. 8. Himnusz. A templomot zsú
folásig megtöltött, közönség 250.000 koronát
adott össze a L. Sz. céljaira.
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R eform áció em lékünnepe. A Bethlen Gá
bor Szövetség az idén is nagyszabású ünnepélyt
rendez a reformáció emlékünnepén, október hó
31-én este félhét órakor a régi képviselőház ülés
termében. A tavalyi ünnep a pesti protestáns
társadalomnak hatalmas megmozdulása volt: a
teremből akkora töm eg szorult ki, amely meg
töltötte az utolsó helyig a Kálvin-téri reform á
tus templomot, ahol rögtönzött párhuzamos ün
nepélyt kellett rendezni. Az idei ünnepély előre
láthatólag még a tavalyinál is hatalmasabb m eg
mozdulása lesz a székesfőváros protestáns tár
sadalmának. Az ünnepélyen több m agyar p ro 
testáns egyházi és világi vezető em beren kivül
a német protestantizm us egyik legkiválóbb kép
viselője is fel fog szólalni.
C saládi pó tlék . A lelkészek f. évi julius
1-től kezdődő joghatállyal felemelt családi pót
léka a kultuszminiszternek az egyetemes fel
ügyelő úrhoz érkezett leirata szerint a novem
ber havi Utalványozások során fizettetik ki.
A m ag y arh o n i ág. hitV. evang. m isszió
egyesület f. évi október hó 22-én délután fél 3
órakor Budapesten az esperesi hivatalban (IV.,
Deák-tér 4. I.) rendes közgyűlést ta r t melyre
az egyesület tagjai s a misszióügy barátai tisz
telettel meghivatnak. Tárgy: Az alapszabályok
nak megfelelő uj szervezkedés. Ágfalva-Kószeg,
1925. október hó 5-én. Scholtz Ödön s. k. egy
házi elnök, dr. Schneller Aurél s. k. világi el
nök.
M eghívó. Az O rszágos Ev. Tanáregyesü
let 1925. évi október 21-én délután y*3 órakor
az ev. főgimnázium tanácskozó termében köz
gyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. El
nöki megnyitó. Dr. Szigethy Lajos. 2. A titkár
évi jelentése. 3. A pénztáros évi jelentése. 4.
A vetítőgép az iskolában. Dr. Bőhm Dezső. 5.
Az ötévfolyamu tanítóképző. G erhardt Béla. 6.
Jelentések, indítványok,
Uj evangélikus lap. A bányai egyházke
rület közgyűlése elhatározta, hogy dr. Győry
Lóránt és dr. Varsányi Mátyás szerkesztésében
lapot ad ki, amelyet ingyen küld meg az egyház
tagjainak.
Szeged. A szeptember 27-én tartott egy
házközségi közgyűlés az O rosházára távozott
kiváló képességű Hézer Béla volt gondnok he
lyébe Bossányi István ny. postaigazgatót egy
hangúlag egyházi gondnokká választotta meg.
Határozatba ment a temetőkerités megcsináltatása kőből 25 mülió koronás költségvetéssel
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A szentévi róm ai zarándoklaton eddig
Németországból tizennyolcezren vettek részt, pe
dig a német zarándokok száma nagyobb, mint
bármely más országé, Olaszországot kivéve. A
túlzott várakozások — milliókról beszéltek —
tehát nem teljesültek.
Szruka J. János. Ennek a lelkes szarvasi
evangélikus prezbiternek a neve fogalommá
kezd már válni egyházunkban: — az egyházszeretet, a jótékonyság, a soha nem lankadó ál
dozatkészség fogalmává! — ö nem állott meg
annál a nemes cselekedeténél, amikor 15 hold
földjét eladta azért, hogy annak árát odaadja
első alapítványul a háború legszomorubb áldo
zatai, a hadi árvák részére létesített szarvasi Lu
ther Árvaháznak s ezzel megindította a szarvasi
ev. egyháznak azt a leggyönyörűbb akcióját,
mely múlt vasárnap felejthetetlenül szép ünne
pély keretében az építendő uj árvaház alapkő
letételéig jutott el. Nem állott meg még annál
a másik nagylelkű adományánál sem, amidőn
10 hold földjének eladási árán egy több, mint
8 mázsás szép harangot rendelt az ő szeretett
és mindennap híven látogatott nagy temploma
részére. <3 azóta is évről-évre megnyitja szivétkezét, hogy az Istentől neki juttatott áldást
megossza bőkezűen a segítségre leginkább rá
szorulókkal F. évi május 11-én betöltött 75-ik
születésnapját azzal ünnepelte meg, hogy 75-75
kg. búzát adott az árváknak, a nyomorgó lel
kész- és tanitóözvegyeknek, a szegény iskolás
gyermekeknek és a theol Otthonnak. Most pe
dig az aratási hálaünnepet ugly szentelte meg,
hogy 100 kg. búzát adott az árváház épitésére,
58 kg. búzát, 100 kg. burgonyát és 50 kg.
egyéb élelmiákket az árvák ellátására és 50 kg.
búzát a theol otthonnak. Ha Szruka J. János
és hitvesének az istenfélelemben, önzetlenség
ben és áldozatkészségben sok-sok követője
volna közöttünk, akkor — úgy "érezzük — ha
mar elvonulna hazánk és egyházunk egéről a
nyomorúság borúja! — Nevét és jöttédéit a leg
nagyobb tisztelettel és hálával örökítjük meg
e helyen is.
Meghívó. A magyarhoni ág. hitv. evang.
keresztyén egyetemes egyház évi rendes közgyű
lését 1025. évi október hó 22-én délelőtt 10
órára a pesti egyház Deák-téri dísztermébe (IV.,
Sütő-utca 1., II. em.) tüzzük ki. Az egyházkerü
leteknek megválasztott kiküldötteit és az E. A.
148. §ra értelmében az egyetemes közgyűlés
összes jogosult tagjait ezen összehívó levelünk
kel a kitűzött egyetemes közgyűlésre tisztelet
tel meghivjuk. A közgyűlést megelőző napon,
úgymint október 21-én, délután 6 órakor ugyani
azon a helyen közgyűlési előértekezletet fogunk
tartani. A közgyűlés napján délelőtt 9 1 / 2 óra
kor pedig megnyitó istentisztelet lesz a Deáktéri templomban. A közgyűlés tárgyai: az egye-
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temes felügyelő jelentése, a bizottságok jelen
tései, az egyházkerületek felterjesztései, felleb
bezések és indítványok. Kelt Budapesten, és
Nyíregyházán, 1925. évi április hó 24. napján,
br. Radvánszky Albert sk. egyetemes felügyelő,
Geduly Henrik sk. püspök.
A L uther-N aptár pályázati hirdetése. A
naptár szerkesztősége pályázatot hirdet: 1. kis
regényre (dij egymillió kor.), 2. elbeszélésre
(800 ezer), 3. mesére (800 ezer), 4. lyrai költe
ményre (800 ezer), 5. népszokások ismertetésére,
6. népköltészeti maradványok közlésére. Határ
idő: 192Ő. március 15.. Feltételek megtalálhatók
a Luther-Naptár 173. oldalán.
P ro testán s Árvaházi Képes N aptár 1926.
Öívenegyedik évfolyam. Szerkeszti Lampérth
Qéza. Ára 20 ezer korona. Megszokott szép ki
állításban jelent meg Hornyánszky Viktor ki
adásában az evangélikusok és reformátusok
egyetlen közös szeretet-intézményének, a buda
pesti árvaháznak naptára. Az árvaház 1924. évi
történetét Brocskó Lajos igazgató ismerteti.
Vannak cikkek dr. Antal Géza ref. és Soltész
Elemér prot. tábori püspökről. Megemlékezik
a nagy halottainkról: özv. gróf Tisza Istvánná,
dr. Szilassy Aladár, Gryurátz Ferenc, Nagyatádi
Szabó István, Scholtz Gusztáv, Csengey Gusz
táv. Van a naptárban több költemény, elbeszé
lés, értekezés is. Melegen ajánljuk a naptárt a
protestáns közönség támogatásába.
K iadóhivatali üzenetek.
Özv. S. K .-né B ékéscsaba. Dec. 31-ig rend
ben van. — H. Gy. Szécsény. A beküldött
összeggel ez év kiegyenlittetetí. — V. K. Bpest.
Adományát köszönettel vettük. Előfizetése dec.
31-ig rendezve van. — B. ny. t. Bpest. Lejárt
szept. 30-án. — N. Gy. Szekszárd. A jelentés
és pénz vételét köszönettel nyugtatjuk. — K.
M. Bpest. Az ügy rendben van. — B. I. Sze
ged. Az utolsó negyeddel van hátralékban. —
özv. Sz. I.-né Bpest. Dec. 31-ig fizetett elő.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Január hó végére németül tudó káplánt ke
resek. Jelentkezőknek szívesen adok felvilágosí
tást.
Harta, Pest m.
Gallé István
ág. h. ev. lelkész.

Nyomatott • Győri Hírlap nyomdai műintéret gyorasajtójáa Gyűr, Baroai-ut
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1925. október 25.

JtL évfolyam.

Szerkesztőség: LÉ BÉRT (Moson m.)
Kiadóhivatal: GYŰR. ev. konvent-épület.
Riadja : I LUTHER-SZŐ VÉTSÉG.
Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.

Rlapitotta: OR. RflFfIY SÍMDÓR püspök.

42. szám.

Előfizetési ár negyedévsnként 20 ezer K.

S ic rk c M ta ié r t IcU ló*

Egyes szán ára 2 ezer K.

NÉMETH KÁROLY esperes

Hirdetési árak megegyezés szerint.

Reformáció.
íi.
A lutheri reformációnak a ke resztjén ség
körén belül két fronton kell harcot vívnia ellen
feleivel. A római katholikus egyház tanítása sze
rint Luther M árton főeretnek; a protestánsok
egy részének felfogása szerint nem eléggé eret
nek. Innen gondolják egynémelyek, hogy a lu
theri reformációval a legszorosabb kapcsolat
ban álló, u. n. evangélikus-lutheránus egyház
amolyan se hideg, sem meleg alakulat, amely
nek nincs határozott karaktere, egyénisége. Kü
lönösen hazánkban, ahol úgy a róm. k a to li
kusokkal, mint a reformátusokkal szemben ki
sebbségben vagyunk. Tény az, hogy az Ú rva
csoráról szóló tanunk nem távolodott el annyira
a róm. kath. egyház tanításától, mint a refor
mátusoké. És én a magam részéről ezt a különb
séget semmiképpen nem tartom olyan aprójelentőségü árnyalati különbségnek, miként azt né
melyek hirdetik. Az Úrvacsora, dacára ások ál
datlan vitának, amely körülötte folyt, amint ép
pen a nagy harcok is mutatják, a keresztyén
egyházi életnek középpontja, a legszentebb val
lásos cselekvény, a főszentség. Sajnálom és élén
ken érzem annak hiányát, hogy mikor egyházi
életünk intenzivebbé tételéről annyit beszélünk,
tanácskozunk, és Írunk, a prédikáció, az ige
hirdetés mellett nem halljuk gyakrabban emle
getni az Úrvacsorát. Ebben a tekintetben olyan
eltolódás mutatkozik a református egyház felé
amely nem indokolt, s amely mcgboszulja ma
gát. Az igehallgatást elhanyagolják sokan, az
Úrvacsorát elhanyagolják még többen. Nagy ká
rára a hitélet bensőségének és az egyház akcióképességének. Megújulásunknak az Úrva
csora szentségének nagyobb tiszteleiéből, meg
becsüléséből és gyakoribb élvezéséből kell ki
indulni. Valószínűnek tartom, hogy a sokfele
gyülésezés, amelyek persze nem járnak együtt az
Úrvacsora kiosztásával, annyira előtérbe álli
tóttá egyházi vezetőembereinket hogy közben

megfeledkeztünk az egy ház Uráról, aki azt mon
dotta: »ezt cselekedjétek az én em lékezetemre .
Annyira bizonyosak vagyunk afelől hogy' ahol
ketten vagy hárman összejövünk a/ O nevében,
ö is ott van közöttünk, hogy nem tartjuk szük
ségesnek megtenni, amit Ő kiván: vegyétek.
• Ámde a lutheránusok lagymatagságáról
akarunk szólni. M indenesetre nevezetes dolog,
hogy jóllehet az angolországi reformáció kál
vini hatásokon indult meg. mégis az angolok
ritkán említik Kálvin János de annál gyakrab
ban Luther M árton nevét. M iért? M ert Luther
Márton volt az, aki W ittenbergben elégette a
C orpus Juris Canonicit, a róm ii egyház kánon
jait, törvényeit; m ert ő voll az. aki a pápai nuncius és a császár előtt kijelentette, hogy lelki*ism erete kötve va™ a S/Pw>lr“a--1
é*- ő ivem
a pápának, nem a császárnak, nem a zsidóknak
tartozik számadással, hanem istennek, aki a
Szentirásban kijelentette, akaralát és kegyel
mét; mert ó volt az, aki jobban, mint bármely
más reform átor a/ igében és a szentségekben
felismerte azokat a kegyelmi eszközöket, ame
lyek az egyház lényegéhez tartoznak, s azokból
egy tapodtat sem engedett se a római egyház
felé, se pedig a másik irányban. Tévednek te
hát, akik azt mondják, hogy mi a semleges k ö ^ j
zéputon járunk. Nem. Mi a középponton v$- gv
gyünk. Mi a kősziklán állunk. Az ige és a szenV^,^
ségek. Ezek éltetik az egyházat. Ahol az igét
tisztán és igazán hirdetik, ahol a szentségeket
helyesen szolgáltatják ki, ott van az egyház.
És ettől nem szabad tágítanunk. Ha ebből en
gedünk, akkor megtagadtuk magunkat, igazun
kat, reform átorunkat és Urunkat a Jézus Krisz
tust. Nem úgy áll a dolog, hogy mi félig pá
pisták, félig kálvinisták vagyunk, A dolog úgy
áll, hogy egyházunkban nincsenek meg sem a
római katholicizmus, sem pedig a reformáció
többi egyházainak az írástól eltérő túlzásai.
Luther nem tartotta feladatának, hogy valamit
másként tanítson, mint a róm. kaíh. egyház,
csupán azért, mert a róm. kath. egyház tani-
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tóttá. Nagyon helyesen. Neki elégj volt ha a
gyertyát, amely véka alá volt rejtve, a gyertyatartóra helyezte, s joggal hitte, hogy az magá
tól fog majd világítani mindazoknak; akik a
házban vannak. És ki merné tagadni, hogy a
gyertya csakugyan világított a római k a to lik u 
soknak is? Hogy ők is sokat köszönhetnek a
reformációnak, jóval többet, mint amennyit bevallanak (semmit se vallanak be).
Valamiképpen tehát lehet elmondani, hogy
a lutheránusok középen állnak kétféle egyháziasság között. De ez a közép nem a megalku
vás révén, hanem éppen a gerinces állhatatosság
és a hűség révén lett osztályrészünk. Becsüljük
és tartsuk meg, amink van. A lutheri reformá
ció vívmánya hoz való ragaszkodásban és azo
kon tovább építve Isten Szentleikének vezérlete
alatt, egyházunk hivatva van a keresztyénség?
nek régi életkincseket tisztán megőrizni!, s a
keresztyénséget uj meg uj kincsekkel gazdagí
tani. Feledatunk: saját lényegünknek kifejtése
a modern szellemi áramlatok között.
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mindvégig demokratikus érzelmű maradt, s
nem szeretett a középkori divatok után nyúlni.
Atyja őt a papi pályára szánta. Theologus
volt, lelkiismeretesen készült s mivel akkor ta
nár és pap egy utón haladtak, ő tanárrá lett a
szarvasi főgimnáziumban. Innen lépett át a ná
lunk oly nagy veszedelemmel járó politikai pá
lyára.
Mint politikus is megőrizte egyházhűségét,
ő szerepelt az egyházban nem azért, hogy poli
tikailag emelkedjék, de mikor politikailag már
emelkedett, akkor lépett az egyház szolgálatába,
hogy politikai befolyását értékesítse egyháza
javára.
Ö volt a régi magyarhoni ev. egyházban
az elsjő egyházkerületi felügyelő, akinek háta
megett nemesi diploma nem állott, ö volt az
első, aki úgy megjnyitó beszédeiben, mint ira
taiban figyelmeztetett arra a veszélyre mely
egyházunkat Róma agresszív fellépése folytán
fenyegette.
Zsilinszky Mihály egyházi téren ragaszkodott becsülettel, minden kertelés nélkül a re
formáció által érvényre emelt anyanyelv elvéhez.
Ö volt talán az egyetlen* aki ezt a világiak kö
zül nyíltan meg is merte mondani; mert látnoki
szemmel érezte, hogy milyen veszedelmet jelent
a háromnyelvű egyházban, ha abban soviniz
(1838—1925.)
mus érvényesül jobbról vagy balról. Ezért megr
A magyarhoni ev. egyház egy kiválóan ér rágalmazásban és szűk látkörü fanatikusok gyű
tékes férfia távozott az élők sorából október hó löletében neki is volt része.
Szeretett volna rendet és fegyelmet hozni
4-én 87 éves korában: Zsilinszky Mihály.
Nem mint politikusról, nem mint történész be az egyházba és hogy ez nem sikerült, annak
ről, de mint egyházi férfiúról kívánok róla szó nem ő volt az oka. Nem tanulmányozta eléggé
lam. aki nemcsak a bányai egyházkerületben, az egyházi Rab Ráby történetét mélységes tör
ténelmi tudománya dacára sem. Egyházirodalmi
hanem egyházegyetemünk terén is jelentős sze
repet vitt és meggyőződésem szerint áldásos munkásságra mindig szakított időt még legna
munkát végzett, melyért eléggé hálásak nem le gyobb elfoglaltsága között is. Egyháztörténelmi
hetünk. Önzetlenül szerette egyházát. Egész va munkái értékesek.
A hazánkat ért nagy csapás, hisz a harc
lóját áthatotta vallásos meggyőződése, melyről
bátran tett vallomást tekintet nélkül arra, hogy mezején vesztette is el egyik fiát, megtörte lel
a Regnum Marianum hívei mint fogadják hit két s az aggkor nem volt számára a pihenés,
vallását. Politikus volt. de az egyház terén nem hanem a kínos vergődés kora.
De ma előttem nem a megtört aggastyán
ismert politikát.
Én mint kis gyermek ismertem a megbol áll, hanem az a tetterős férfiú, kinek erős evan
dogultnak édes atyját az általánosan becsült és gélikus meggyőződése volt s aki egyházunk
tisztelt csabai parasztgazdát aki egyházának de legválságosabb korszakában igyekezett meg
rék kurátora, majd későbben Csaba nagyközség menteni a megmenthetőt; aki buzgóságával, hit
bírája volt. Ebben az egyszerű, szigorú csabai hűségével, egyházszeretetével világító fáklyánk
tót parasztházban nyerte azt a vallási tőkét, volt az eszmék zavarában és a szenvedélyek
melyet ő azután egész életében csak növelt. Va és lelki korlátoltságok sötétségében, a ki nem
lahányszor későbben megfordultam budapesti kereste a hízelgőket és tömjénezőket; mert hű
lakásán, mindig szemembe tűnt az az egyszerű szolgája volt az ő Urának és Megváltójának.
föidmives arc; mert az államtitkár nem tagadta
Dr. Szeberényi Lajos Zs.
származását és mindig büszke volt édesapjára.
» esperes.
Összeköttetései révén szerezhetett \olna nemesi
diplomát a-—de ő nemcsak szóval de tettel is

Z
silinszkyM
ihály.
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flz én evangéliomom.
(Dr. N o r w o o d F. W„ London, City Temple, tízperces
rAdió-predikációJa, 1(J25. szept. 27.)

Evangéliomomat kertelés nélkül, nyers ki
dolgozásban minősítő záradékok nélkül aka
rom kifejteni. H atározott ceruzavonásokkal, min
den árnyékolás nélkül kívánom vázlatát adni.
Ha csupán egyetlen prédikációt mondhatnék el,
és kivonatát kellene nyújtanom hitemnek ilyen
formán csinálnám.
Isten terem tette valamennyi viiágoi és nem
csak magát a földet. Azok mind kölcsönös érint
kezés nélkül haladnak pályájukon. Mindegyik
gömb önmagában teljes egész; a föld bízón vosan az. Az isteni terv az, hogy adott időben
mindig csak egy létrend legyen.
Ezen a földnek nevezett kis gömbön Isten
nagy kísérlettel próbálkozik. A töld vezéreszméje legyen a progresszív fejlődés. Isten el
kezdi azzal ami legközelebb esik a semmihez
és a végkifejlet legyen megtalálható az Em
berben.
Maga az Ember legyen az al-óbbrendü elemeknek az összetétele, de legyen meg benne
a szellemi lét csirája is. Legyen por és — lé
lek. Lába álljon az iszapban, de a feje verje a
csillagokat. A sarkánál legyen fogva, minthacsak
kígyó fonta volna be gyűrűivel, de legyenek
értelmi és szellemi erői. amelyekkel diadalmaskodhatik.
Gyarlóságainak és bukásainak tudatában
legyen de ne legyen azoknak prédája. A bensejében legyen egy halk és szelíd hang, amely
fedd és mégis buzdít. Ismerje meg teljes ere
jét a gonosznak — a sötétségnek, a semminek
és az istentelenségnek. De ne rothadjon el ezek
ben a dolgokban. Egy magasabb hang roha
meg ne szűnjön őt a magaslatokra szólítani.
Ha végül kiemelkedett, váljék alkalmassá
arra. hogy m agasabbrendü közösségbe lépjen
láthatatlan Istenével, aki ót m egterem tette.
Eljön az idő amikor az ember tudatára
ébred ezeknek a dolgoknak. Mintha csak a tu 
dás fájának gyümölcséből evett volna, észre
veszi úgy a jót mint a gonoszt. Észrevesz Te
remtőjét is.
Azonosítja a felfelé hivó szózatot Istenével;
a lefelé hivó szózatot összefüggésbe hozza
valamivel, ami ellentéte Istennek. Segítségért
könyörög a magasabb hatalomhoz. Eílentáll az
alacsonyabb hatalomnak. Ez a vallás kezdete.
A Magasabb Hatalomnak akarata az. hogy
küzködő teremtménye szellemi növekedésben
részesüljön. Ennek eszköze imának neveztetik.
Az ima meghallgattatásra talál amely elegendő
arra. hogy az ember hite elnyerje jutalmát.
Most Istennek segítségéről álmodik Eleinte
azt hiszi hogy seg tség e kívülről jön. Iparko
dik rábeszélni önmagát hogy a Természetben
előforduló viharos forrongások ebből a célból
küldetnek. Jelek a napban és a holdban és a
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csillagokban, viharok, földrengések és ketté
vált vizek az Isteni segítség bizonyítékai közé
tartoznak.
Lassanként rájön, hogy segítsége belülről
jön. A lelket láthatatlan kegyelem erősiti meg
— Isten inkább belül van mint kívül, önm agán
kívül a legmegbízhatóbb segítséget az Istennel
telített emberekben találja meg. Ezeket szentek
nek nevezi mert szellemi kegyelemnek m egtes
tesítői; prófétáknak, mert látják a dolgoknak
belső jelentését. Gyakran félreérti őket, sőt eset
leg mex is öli, de szivében mégis tisztelettel
viseltetik irányukban, és végül az imádat végett
épített templomának fülkéiben helyezi el őket.
A gyermekek építik azoknak a prófétáknak sír
jait. akiket aty ák meggyilkoltak.
Isten elküldi a prófétákat. A megbízásnak
titka egyedül az övé. A próféták Istentől kül
dött serken lök és vezetők, akik megőrzik az
embereket attól hogy légy űzessenek a bennük
levő gonosz által. Az emberek elutasítják de
mégis követik őket. Erősítik a lelki ismeretet.
A világot nagyobb m agasságikba emelik. Tes
tűkben hordozzák a jé» és gonosz tusázó eröinek lándzsahegyeit. Isten küldi ökot és fe
lette nagy jutalmuk ö in aga.
Ez az egyetlen ut. Minél tisztább a szent
és minél merészebb a próféta, annál . inkább
jön el a / emberhez az Isten.
Más ut nem nyílik Istennek. Mindenható
sága is képtelenné teszi arra, hogy más mód
szereket használjon. Hatalma túlságosan nagy
arra hogy szabadjára eressze. Ha kinyilvání
taná. az emberek éppenugy gvó/ettetnének le
Istentől ahogyan leg vezettetnek a gonosztól.
Isten nem akarja, hogy az emberek igy hódol
janak be — még őneki sem. Az Isteni Akarat
az hogy az ember zarándokként járja végig a?
utat; harcoljon mindvégig mint a katona.
Ez az egyedüli ut! De ezen a vonalon Is
ten többet tehet. Elküldhet és el akar küldeni
egy valódi szentet egv igazi prófétát
Jézusban Öt ismerjük. Jézus a világnak valódi szentje különcségek nélkül, gyarlóságok
nélkül, ö a világnak igazi prófétája aki nem
pusztára eljövendő eseményeket hirdet hanem
örökkévaló elveket erősít meg
Lényének titka Istennél van. Mint minden
igazi szenté és prófétáé. Ha elhittük, hogy a
megváltó Isten volt minden igazi szentben és
prófétában, tudjuk, hogy még inkább volt Jé
zusban. Hogy mennyivel inkább azt lemérni,
meghatározni nem tudjuk, ö maga azt mondta,
hogy ö az Istennel egv, s mi hiszünk Benne.
Nekünk ennyi elég.
Dogmákban igyekszünk ezt kifejezésre jut
tatni. Meghaladja erőnket. Megzavar a látha
tatlan, mindenható Istennek és az emberi alak
ban lokalizált embernek ikergondolata. Azonban
a lényeges az, hogy tudjuk, hogy Isten azon az
egyetlen utón jelenti ki magát, amely nyitva
áll előtte.
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És mi lesz most?
Ez! Az ősi harc meghatványozza hevét. A
gonosz gonoszságának csúcspontjára hág. Is
ten a legfelsőbb fokon megbízó-nyitja, hogy ö
szellemi erő. A gonosz ökölbe szorítja kezét és
Jézusban Istennek arcába sújt. A sötét órán
Istennek lelke győz. Ez a ki engesztelő dés.
Vagyis a jónak és gonosznak, a magasz
tosnak és az aljasnak harcán Isten az ember
rel egy.
Azt mondtam, hogy Isten előtt csak egy
ut nyílott, ha az embert erkölcsi integritásának
épségben tartásával akarta megváltani. Szentleikével beléphet az ember szivébe és erőit
gyarapíthatja a gonosszal vívott küzdelmében.
Legfinornultabb közeledése ihletett személyisé
gek utján történt. Mindegyik szent és próféta
részleges inkarnáció volt. A Jó Lélek mindig
önmagának személyiségben való megtestesí
tésére törekszik. Az embernek az volt a tragé
diája, hogy nem ismerte fel Istent, mikor Az
ilyen megjelenésekben közeledett hozzá. Ismé
telten úgy látszott, mintha Isten magukra hagyta
volna prófétáit válságuk órájában. Miért volt
sorsuk olyan zord? Mindez egybevág az áldozat
által, miként a Biblia mondja: a vér által való
megváltással. Ennek igy kell lenni és maradni..
Ma is ha kihalnának az olyan emberek, akik
készek szenvedni, hogy társaik megtartassanak,
a sülyedés legyőzné az emelkedést.
Itt Isten tanúbizonyságát nyújtja annak,
hogy mindezek az áldozatos életek az Ö saját
lényének emanációi voltak, és most, mikor szár
nyaiban odaad Egyet, aki annyira olyan volt,
mint ö, hogy az emberek elhitték, hogy a kö
zönséges emberséget túlhaladta, annyira telítve
lévén Vele, hogy Isten megjelent, most tanú
bizonyságát nyújtja annak, hogy magára veszi
a gonosznak teljes büntetését.
Isten a gonosz alá rekesztette a világot,
nem mint olyant, amely Tőle egészen idegen,
hanem olyant, amelyben ö is osztozik. Lennt,
a gonosznak legmélyebb sötétjében meg tud
bocsátani. A bűnnek mélységeiből meg tud vál
tani. Isten eggyé vált az emberrel.
Mennyire eltorzítottuk ezt a magasztos
tant! Milyen tévesek és milyen nyersek voltak
képeink és hasonlataink. Egynéhányat, a héten,
joggal nevezték »intellektuális lidércnyomásnak«.
Ám legyen! Mint magyarázatok, megér
demlik, hogy igy neveztessenek. De maga a
dolog lenyűgözően szép és bámulatosan hatal
mas. Még a gyarló képletek alatt is, a bebörtön
zött igazság hatalmas volt. Ha egyszer kiszaba
dulhat, megtartja a világot.
A magasabbrendünek az alacsonyabbrendüvel vívott küzdelmében Isten az emberre! egy.
Mikor a teremtett világot szenvedés és kin és
hiábavalóság alá vetette, nem egy komor Íté
letet zúdított keze, ahogyan Jupiter zúdíthatná
villámait. Az Isten az emberben küzd szenved,
győz a gonosszal vivott harcon.

1925.

A bűnösök csak akikor k árh o ztattalak , ha
megmaradnak a hódoltságban. Azok akiik mé
lyen vétkeztek, ha bűnbánók, szívesebb fogad
tatásban részesülnek, mert az Ő esetükben bővelkedhetik a kegyelem. Senki ne essék két
ségbe, mert Isten minden felfelé való törek
vésben egy velők.
Istennek szeretefe felszabadítja a Léleknek
erőit. Erre csak egy elnevezés van. Evangéliom.
Istennek örömhíre.
Megfelelő szavakat keresünk. A régi for
mulák elvástak. Adjátok ide nekünk az élő igét,
hogy ezt az igazságot beleolthassuk a mi nem
zedékünkbe, és meg fogjuk érni a Keresztyénség ébredését.
Mert ehhezfoghatóan semmi sem érintette
az embernek legmélyebb szükségletét.

II »katholikus akció.«
(Második közlemény.)

A katholicismus a nagy hangon megindí
tott offenzivától nagy eredményt vár. A Vackán
hivatalos lapja, az Osservatore Romano in a
1920. március 22-én: »Nincs már messze a nap,
amikor a német Protestantismus jobb belátás
nak engedve, ismét visszatér majd a kath. egy
házhoz, mint az egyetlen megbízható vezetőhöz
napjaink zűrzavarában«. S hogy ez nem légből
kapott prófécia, azt az említett lap bizonyitani
akarta akkor, amikor ismételten cikkezett a né
met lutheranizmus kríziséről. (»La crisi religiosa
in Germania« 1921. 231—232. szám.) Hogy ezzel
szemben önmagát és saját erőit, hogy Ítéli meg
a kath. egyház, arra elég dr. Eberle szavait
idézni, aki a würzburgi kath. nagygyűlésein
1920-ban azt mondotta: »Mi katholikusok va
gyunk az első vallásos-kulturális hatalom a vi
lágon«.
Azonban ma már meg állap itha íjuk, hogy
mindezek a nagy reménységek csődöt mondot
tak. A »sorsdöntő óra« a protestantizmust még
sem találta olyan készületlenül s ami a fő, olyan
belső erő, ellenállóképesség nélkül, mint ahogy
azt a kaihoiikusok önmaguk biztatására és
gyenge lelkű protestánsok megfélemlítésére hir
dették és hinni szerették. Seohl semmi, nyoma
annak, hogy tömegesen térnének át a protes
tánsok. Sőt ellenkezőleg! Németországban az
1910—1920. terjedő években összesen 72,022 ka
tholikus lett evangélikussá inig viszont 48.703
protestáns lett katholikussá. S a következő
évekre ez a viszony következőkép alakul: hozzánt áttértek 1920-ban 11.017-en, 1921-ben
11,.454. 1922-ben 10.176 katholikus. Viszont tő
lünk kitért 1920-ban 8565, 1921-ben 8030, 1922ben 7084 lélek. Hogyha ezt a két egyház lélekszámához viszonyítjuk, akkor kitűnik, hogy
1922-ben 100.000 német katholikus közül 52.67
lett evangélikussá mig viszont 100.000 evangé
likus kőiül csak 18.58 tért ki. A protestantiz-
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mus tehát mindenféle tendenciózus híresztelés
ellenére is még mindig nagyobb vonzóerőt gya
korolt mint a katholicizmus. S ez nemcsak Né
metországra áll. Ausztriában pl. 1921-ben 6321
lélek leti evangélikussá (ebből 5853-an jöttek
közvetlenül a kaih. egyházból), viszont tölünk
999-cn tértek ki, akik közül állítólag 589-en let
tek katholikussá. S ez annál feltűnőbb mert a
»Los von Rom«-mozga!om legélénkebb éve ben
1900. és 1914. közt csak 4500- 5000 lélek voir a
kath. egyház évi átlagos vesztesége a régi bi
rodalom területén. Egyenesen katasztrofálissá
leti az elszakadási mozgalom a katholicizmusra
nézve Csehországban ahol az 1921. febr. 15-i
népszámlálás adatai szerint a kath. egyház rö
vid időn belül 1,275.000 lelket veszített, ami a
tiszta cseh lakosságú területeken 24% -ot je
lent; ezek közül 658.000 felekezetnélküli 437.000
az újonnan alakitort cseh nemzeti egyház tagja
lett; a cseh protestánsok száma 1921-ben 44.S62
áttérővel szaporodott. Mindkét országban még
azt sem hozhatja fel mentségül a katholicizmus,
hogy a nagyobb egyházi közösség term észet
szerűleg nagyobb vonzóerőt gyakorol; hiszen
Ausztriában is, Csth-Szlov ákiában is a protes
táns egyházak nagy kisebbségben vannak. A
m agyar lapokban is ismételten volt szó azok
ról az állítólagos közeledési kísérletekről, am e
lyek az anglikán és kath. egyház közi tapasztal
hatók volnának. De arról nincs hir, hogy angli
kánok nagyobb mennyiséggel tértek volna ki
ellenben tény az hogy M ercier bibomok csalo
gatásait az angol nép igen erélyesen utasította
vissza és tény az, hogy az utolsó években 300
kath. lelkész tért át az anglikán egy házba. Ezek
kétségkívül beszédes számok és Tanúskodnak
arróL, hogy a protestantizmus még nem vesz
tette el életerejét.
Nagyon kedvezőtlen továbbá a k a to lik u 
sok szaporodási arányszáma az amerikai Unió
területén ahol az 1906—1916. évekre terjedő
statisztikai kimutatások szerint a k ath o ’ikus la
kosság 10.6°o-kal a protestáns pedig 19 6 % -kai,
szaporodott m g az általános szaporodási aránvszám 17O/o. Mig tehái a katohlikusok a mögött
messze elmaradtak, addig a protestánsok azt
jóval felülhaladták. S itt nincs hír arról, hogy
a háború változást hozott volna.
Katholikus részről ezeket az adatokat nem
feszegetik. Szívesebben dicsekednek konvertitáikkal, akikkel megiraíják életrajzukat, hogy
ily módon hassanak a protestánsokra. Az ilyen
»előkelő konvertiták<-kal szemben mi is adha
tunk egy listái olyanokról, akik a katholicizmus
kulturális és szellemi értékeinek legjavához tar
toztak és evangélikusokká lettek. Ilyenek: Gerlach Rudolf pápai titkos kamarás Perosi Lőrinc
praelatus, a pápai zenekar karmestere, H ohen
lohe Egon hercege nagyszebeni c. püspök, Hei
ler Frigyes marburgi egyetemi tanár, Fendt
Leonhard volt theol. tanár jelenleg evang. lel
kész M agdeburgban Riehl Alajos berlini és
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Messer Ágost giesseni egyet, tanár, W alter von
Molo iró, Hans Thoma, a nemrégiben elhunyt
hires festő, Müller Alfonz Viktor és báró Für
stenberg domonkosok, K arrer O ttó jezsuita, dr.
Eitner a németországi kath. statisztikai hivatal
vezetője. Olaszországban ugyancsak több mint
20 kath. lelkész lett evangélikussá s részben az
ev. egyházban vállalt lelkészi állást.
De még nagyobbak a veszteségek, amelye
ket a katholicizmus Németországban a vegyes
házasságok révén szenved; 1919-ben a kath.
egyház összesen 83.497 vegyes házasságnál volt
érdekelve, ebből 25.196 esküdött kath. templom
ban; 1920-ban a 90.892 pár közül 29.665 eskü
dött kath. szertartás szerint; ez azt jelenti, hogy
a kath. tgyház csak 30.17 ill. 32.63°o-ban tudoti
érvényt szerezni akaratának mig két év alatt
174,389 esetben vesztes maradt. A német kath.
püspöki kar 1923. évi február hó 7-én kelt
körlevele meg is állapítja, hogy a német kath.
tgyház a vegyes házasságok révén évről-évre
többet veszít, mint, amennyit külmissziói tevé
kenysége révén az egész földkerekségen nyer.
Ép ezért a klérusnak utasítása van hogy a ve
gyes házasságok emelkedésére vonatkozó sta
tisztikai adatokat csak óvatosan
emlegessék,
mert azok a hívekre nyomasztólag hatnak.
A ném etországi ofíonzivávul egyidejűleg
akarta megindítani a harcot a katholicizmus a
skandináv államok visszahóditására is. 4 udvakvóleg Svéd- és N orvégors/ágban a lakosság
nak alig i/s<>/u-a katholikus s még ezek a ke
vesen sem benszülöttek. A klérikusok számát
itt is aránytaUnul megszaporitották. 1923. nya
rán azután a holland származású van Rossum
bíboros a római congregatio de propaganda
fidei praefektusa tett egy vizitációs körutat a
skandináv államokban amelyet az O sservaiore
Romano úgy irt le mintha az a »jöttem, láttam,
győztem v jegyében folyt volna le. A nagyhangú
dicsekvésből azonban egy szó sem igaz, és a
svéd lelkészi kar egy nagyon erélyes nyilatkozat
ban utasította vissza a kardinálisnak azt a b e
állítását mintha ott a hívek vágyódnának a katholidzm us mán. Nem is lett más eredménye a
látogatásnak, minthogy erősítette a protestantiz
mus öntudatát és felhívta a figyelmet az eset
leges veszedelemre.
Az mindenesetre tagadhatatlan, hogy a katholicizmus fokozott erővel dolgozik. De hogy
o tt sem minden arany, ami fénylik, a ma k a
szemléltetésére csak két nyilatkozatot akarok
idézni: bizonyítják ezek azt, hogy józan pilla
natokban a katholicizmus maga hogyan Ítéli meg
elért eredményeit. A m ár idézett »Schildwache«
1924. évi 46. számában a mozgalmas ka'h. egye
sületi életről többek közt a következőket Írja:
»Irtózatos, hogy mennyi a külsőség a mi so
rainkban is. Majdnem az az egyetlen törekvés,
hogy jól mulassunk. Az ifjúságii egyleteket
mondjuk a legfontosabbaknak. Azok is volná
nak, ha komolyan vallás- és erkölcsösös meg
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erősödésünkön ‘ dolgoznának. De mit tesznek?
Ijesztő módon külsőségesekké és felületesekké
lettek. Minden erővel a sport felkarolásán dol
goznak és ez egyenesen népbutitás. S mit ne
velnek? Nem az akaraterői, nem az önuralmat,
nem a barátságot, nem a munkakedvet. Hanem
ellenszenvet minden komoly munkával szemben
és az arra való képtelenséget, táplálják a leg
szembetűnőbb mulatozást vágyat és a határta
lan személyes ambíciót.... A mi összes egyesü
leteink közremunkálkodtak a család tönkretételé
ben. A kát. lelkész a családfőt majd minden este
elvonta családja körétől az egyesületi helyiségbe,
azaz a korcsmába. Hányszor nyomorult kontár
a szószéken az ügyes egyesületi szónok, a vi
dám tréfacsináló. Ez szorgalmatoskodó lustál
kodás! 2—11 óráig csinadratta egy főtiisztelendő
urnák az auspiciuma alatt! Ha ez nem svindli,
akkor semmi sem az-... »A kath. élet megnyilat
kozása« — ez a címkéje a palacknak. A palack
ban pedig — alkohol van. Egyesületeink mulat
ságrendezőkké lettek vagy azolk voltak is min
dig. S hogy még mindig azok ez a körülmény
pálcát tör felettük«.
Hogy az egyház külső aktivitása mennyire
nem felel meg saját belső állapotának, azt frap
pánsan mutatja a következő. Az 1924. júliusá
ban Antwerpenben tartott kath.-szociális kon
ferenciáról irt beszámolójában írja a kath. Joos
centrumpárti képviselő (Germania 1924. jul.
26-án): »Franciaországban a kép, amelyet P.
Amau a kath. népegyesületi mozgalmak franciaországi vezetője az ipari városok szelleméről
festett, majdnem vigasztalan. A kath. munkások
óriási többsége a vallásos és egyházi élettől
teljesen távol áll és abszolút közönyt mutat.
Említett községeket, ahol a munkásoknak 25—
50o/o-a egyáltalán meg sincs keresztelve... A
belgiumi helyzet a következőkben jellemezhető:
az egyházi szervezet elősrendü, katholikusok
a népiskolák és katholikus az egyetem, a parla
mentben 30 év óta kath. többség van és kath.
a kormány és mégis — a kath. ipari munkásság
80o/o-a egyházi lag nem számit. A vallásos kö
zönyösség óriási. Azt a helyet melyet valami
kor a vallás töltött be egy idealisztikus mate
rializmus foglalta el. A helyzetet a vallás, egy
ház és papság elleni bizalmatlanság jellemzi.
Angolországban az ipari munkásságra vonatko
zólag a kath. vallásos viszonyok korántsem ked
vezők. Alig egy harmadrész vesz részt a kath.
életben . .. Itáliában újabb időben kiépült a kath.
szervezet. A fascismus ezt majdnem teljesen
tönkretette. A spanyol viszonyok hasonlítanak
a franciákhoz és belgákhoz. Közönyösség és szo
cializmus uralkodnak. .. A valóság az irtózatos
valóság állott ezen jelentés végén a konferencia
előtt s követelte mint P. Rütten kifejezte, kér
lelhetetlenül annak beismerését, hogy a kath.
ipari munkások többsége ma elveszett és a kath.
életen kívül áll, hogy az eddigi vallásos egyházi
és karitativ eszközök nem elégségesek«.
*

Í92Ő.

S mit szóljunk mi, magyarok, a mi viszo
nyaink közt mindehhez. Hiszen legalább emberi
szemek számára kevés helyen áll a protestantiz
mus ügye olyan rosszul, mint nálunk. Nem aka
runk tanácsot osztogatni. De ideiktatjuk a kiváló
német evang. egyházi statisztikusnak D. Schnei
der berlini egyetemi tanárnak szavait, amelye
ket a »Kirchliches Jahrbuch« 19244 évfolyamá
nak bevezetésében irt és amelyek mutatis mu
tandus a mi viszonyainkra is állnak: »Ha a mi
művelt híveink tudnák, hogy mit akar és mi
csoda munkateljesítményt visz végbe egyházunk,
akkor legalább is több tiszteletet éreznének az
egyházzal szemben. De csak továbbra is szid
ják extra muros és továbbra is akadékoskodnak
intra muros. A végletek érintkeznek; a minden
áron egyháziasak és a közösségiek, akik az Isten
országát bérbe vették, ebben találkoznak. .. A
mit az egyház nem tett, amit könnyelműen vagy
bűnös módon elmulasztott, arról ezek a kriti
kusok folyvást beszélnek. Minden kifogást el
hisznek, minden helyi elmaradottságot általánositanak. A nyilvánosságban pedig rossz köz
véleményt létesítenek az egyház ellen. . . Róma
nagyon okosan az ellentétes praxist követi. Ott
minden hiányt vagy visszaesést gondosan el
hallgatnak minden eredményi több százszoros
nagyításban mutatnak fel, minden dicséretes
célt a legfeltűnőbb megvilágitással állítanak be.
Mundus vult decipi. Nekünk protestánsoknak
persze ez a módszer használhatatlan. De öszszetariás van bennük. S ez imponál a kívül
levőknek, a belül levők pedig, akik jobban tud
ják a dolgot, nem gondolnak semmiféle »visszakozz«-ra: ők hallgatnak. Egy katholikus, bár
milyen modern felfogású legyen is, sohasem
ítélne egyházáról olyan lenézőleg amint az a
modern protestánsoknál és a hivő pietistáknál
szinte szokásos... Nagyon sajnálatos, ha pro
testáns lelkészek is ki akarnak tűnni a kritizálok
sorában. Mi az egyháznak szolgálunk, nem bé
rért, . . . hanem hűségből és szeretetből, mivel
édesanyánk... Nem akarunk vakok lenni az
egyház hibáival szemben hanem tisztelettel tö
rekedjünk kiküszöbölésükre«.
Hiszem, hogy ha lelkészek és hívek csak
Krisztust akarják szolgálni a mi egyházunkban,
akkor hazánkban is csúfos vereséggel végző
dik minden »katholikus akció«. Meri az igazság
a mi oldalunkon van s »Erős vár a mi Iste
nünk!«
Dr. K arner F. Károly.

A zsinatot előkészítő bizottság figyelmébe.
Szükséges-e vagy legalább is kívánatos újí
tás volna-e az E. A, 262—266. §-ainak akként
való megváltoztatása, hogy a jövőben két egy
háztanácsi ülés, kéi egyházi közgyűlés (konkrét
esetben pl. a febr. 25-iki és a junius 7-én tar
tott közgyűlés) állapítsa meg »végleg« a költ
ségelőirányzatot és az egyháztagok egy évre
fizetendő egyházi járandóságait?

Evangélikusok
Megvagyok arról győződve, hogy ezt a
hosszú lélekzetü kérdést a legnagyobb megle
petéssel fogadja az Olvasóknak kilencvenkilenc
százaléka, tekintettel arra, hogy az idézett sza
kaszokban foglalt minden rendelkezés olyan ha
tározott, olyan szabatos, hogy itt, a törvény
hozó intenciójához a kétségnek — normális kö
rülmények közt — még az árnyéka sem férhet.
De azt is jól tudjuk, hogy az evangélium
szelleme merevséget nem tű r a tételes törvé
nyekkel kapcsolatban sem. Ha idejét multa: a
legszabatosabban fogalmazott rendelkezés is
megváltoztatható, — de csak akkor, ha ez a vál
toztatás igazán életszükséglet, ha életet erősít
és nem életet sorvaszt.
Véleményem szerint a kérdésben érinteti
változtatás, sót egyes konkrét esetekben már
elő is forduló abusus: az am úgy is nagyon el
lanyhult gyülekezeti élet további sorvadásához
vezetne biztosan.
Éppen ezért a mai, igaz, hogy nagyon is
nagyot változott viszonyok közt is, éppen a/
óriási nagy változásokra való tekintettel: fenntariandónak vélem az E. A. 262—266. §-ait mert
azoknak minden intézkedése valóságos nevelő
mester az evangéliomi szellemű gyülekezel
életre. Ez az egyházpaedagogiai cél lebegett
bizonyosan a zsinati atyák szemei előtt, a mikor
úgy intézkedik, hogy csupán az egyházközség
területén kivül lakó egyháztagokkal kell írásban
közölni az egyházi járandóságok összegét, mig
az egyházközség területén lakó tagokkal szem
ben indokolatlannak látták a megállapított já
randóságok írásban, egyénenként való közlését.
M iért? Bizonyosan azért, mert az igazi
gyülekezeti élet »sine qua non«-ja: az, — hogy
a tagok egymás iránt, és minden egyházi ügy
iránt személyesen érdeklődjenek. Gyülekezeti
életről csak ott beszélhetünk, ahol a tagok nem
csak a templomban, a hitet, és kegyességet
ápoló istenitiszteletekben való személyes rész
vétel által, — hanem az egyház rendjét fentartó,
a szociális munkásságot irányitó egyházi köz
gyűlésekben is; személyes részvételükkel igye
keznek valósítani az evang. egyház örök célját
Isten Országának s benne az öntudatos evan
gélikus hitéletnek terjesztését az anyagias, hi
tetlen világban.
Ez a templomban és az egyházi közigaz
gatási életben megnyilvánuló hitbuzgóság és
önzetlen egyéni munkásság lehet csak össze
omlott Sionunknak megépitője és nem a behaj
tóit járandóságok összege. Csak az — ha az
egyháztag minél gyakoribb látogatója a tem 
plomnak. hol lelke ápolásán kivül tudom ást sze
rezhet az egyházi ügyek meneiéről is, aztán
minél szívesebben ragad meg minden alkal
mat, a mikor hit testvéreivel személyesen érintk ezh etik ... és rflinél többször keresi a lelkipásztorával való bizalmas érin tk ezést... csak
az mutatja, hogy a gyülekezetben a Krisztus
lelke él, hogy a gyülekezet nem csak névleges,
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egymás iránt idegen tagoknak oldódzó kévéje,
egyre sorvadó laza szerkezete hanem Isten o r
szágának élő kövekből épült, világitó íornya,
erős szik lav ára... Erre a gyülekezeti éle re ne
vel az E. A. a mikor a személyes részvételre
ösztönzi, sőt köielezi a tagokat: az egyházi já
randóságok megállapitásával kapcso’atban is.
(Folyt, köv.j

Jegyzetek.
A római katholikusok budapesti nagygyű
lésén csodálatosan békés hangok hallatszottak.
Például gróf Zichy János, a nagygyűlés elnöke
igy beszélt: »Két cél felé kell törekednünk:
egyik a hitélet erősítése, a másik a szociális el
lentétek enyhítése a szeretet jegyében. A ke
resztény feíekczetek és a katholiku-ok közötti
békés egyetértés tehát már abból a szempontból
is nagyon szükséges, mert a keresztény szo
cializmus kiépítésénél — és itt nem politikai
értelemben veszem a kitételt — a vallási türelmességre és kölcsönös m egértésre mint a leg
hatékonyabb kötőanyagra, nagy szükség vanc.
Továbbá: »A hivő munkásságot szervezni, neki
munkalehetőségeket szerezni, velők foglalkozni
kell, hogy ne érezzék anyagi szükséget annak,
hogy lelkűket, meggyőződésüket eladják azért a
mindennapi kenyérnek megszerzéséért, melyet
a szociáldemokrácia szervezettségében rejlő ha
talom nekik garantálni látszik. Amikor ennek
a legnagyobb modern problémának megoldásá
val foglalkozunk, nemcsak el\ árjuk, hanem
egyenesen megköveteljük a többi keresztény
felekezet hivő tagjaitól, hogy e törekvésünkben
jöjjenek segítségünkre«.
Tehát vallási türelmcsség, kölcsönös meg
értés, a szociális probléma megoldásában köz
reműködés. N agyra értékeljük, hogy a nagy
gyűlésen az elnök aiakáról e szavak elhangzot
tak. Reméljük és óhajtjuk, hogy visszhangjuk
támadjon a plébániákon a zárdákban és a ka
tedrákon, valamint a róni. kath. sajtóban is. A
hangnem mindenesetre más, mint amilyent csak
egy éve is vidéki nagygyűléseken Zichy János
grófnál kisebb kaliberű szónokoktól hallottunk.
Várjuk tehát a vallási türelinességnek és a köl
csönös megértésnek tettekben való megnyilvá
nulását, mert különben arra az angol közmon
dásra leszünk kénytelenek gondolni, hogy aki
nek kutyája van. bolond, ha maga ugat (tisz
tesség nem esik szólván). Mindeddig sem a
Codex Juris Canonici intézkedései nem tanús
kodnak vallási türelmességről. sem egyes saj
tóorgánum ok nem fejtenek ki szemmel'átható
huzgóságot a kölcsönös megértés ápolásában,
és előfordul hogy a községi, vármegyei és po
litikai életben is inkább a türelmetlenségnek,
mint a türelthességnek jelei mutatkoznak.
A
kérdés tehát az, hogy a szépen hangzó elvek,
mire azokat megvalósítani kellene, nem sikkad-
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nak-e el azokon a kezeiken, amelyek tulajdon
képpen hivatva lennének azokat a nemzeti élet
talajában beleültetni.
*
Innen is, onnan is tiltakozások hangzanak
el egy magyar Montekarlo, budapesti vagy vi
déki játékkaszinó felállítása ellen. S valóban,
úgy a keresztyén erkölcs, mint általában a szo
ciális erkölcs nevében nem lehet a terv ellen
elég élesen tiltakozni. Itt van azonban egy másik
fekély is: a sorsjáték. Budapest utcáin úgy
árulják mostanában a sorsjegyeket, mint hajda
nában a »finom albánt« és egyéb cigarettákat.
E sorok írójának csendes falusi paróchiájára
egyetlen nap hét sorsjegy ajánlatot hozott a
posta. A cél semmi körülmények között nem
szentesíti az eszközt. Semmiféle jótékony cél
nem lehet megfelelő ok arra, hogy kilátásba
helyezett munkanélküli szerencsevagyon ábránd
jával kiszedjük az emberek zsebéből a pénzt.
A MEFHOSZ (egyetemi és főiskolai hallgatók
országos szövetsége) sorsjegybotránya lepat
tantotta. hogy erre az egy sorsjátékra propagan
daköltségek cimén elment négyszázmillió kor.
Pedig tudvalevőleg vannak élelmesebb sors
játékrendezők, akik nagyobb zajt tudnak ütni,
ahol tehát maga a propaganda költség megha
ladhatja a milliárdot. Nem lehetne és nem kellene-e a sorsjáték-láz ellen is nyomatékosan és
erélyesen tiltakozni? A sorsjáték megrendszabályozása nem elég. El kell törölni. És pedig az
állami osztálysorsjátékon kell kezdeni.

H Í R E K .
— Az u tolsó n e g y e d é v i e lő fiz e té s i d i
jak é s h átralék o k m ielő b b i b ek ü ld ését
k éri a k iad óh iv a ta l.
Felügyelőválasztás. Az oroszlányi gyüle
kezet Draskóczy Lajos nyug. theológiai akadé
miai dékánt választotta felügyelőjévé.
V endégszónoklat és vallásos estély Ba
ján. A bajai evang. templomban szept. hó 27-én
a délelőtti istenitiszteleten Varsányi Mátyás dr.
budai lelkész prédikált, este pedig ugyancsak
az ő közreműködésével vallásos estély volt, ami
kor is nevezett lelkésztársunk eszmékben és gon
dolatokban gazdag hazafias előadást tartott, a
mely nemcsak az evang. hívek, hanem a tem
plomban megjelent más vallásuak tetszését is
a legnagyobb mértékben megnyerte. Az estélyt
Imreh Samu helyi lelkész alkalmi imával nyi
totta meg és zárta be.
Szives tek in tettel a könyvkereskedők han
goztatott jogosult igényeire, kijelentem, hogy az
»Evangélikusok Lapja« 39. számában hirdetett
nyomtatványaim után, nem könyvkereskedő ren
delőimnek 2 5 0 / 0 árkedvezményt nem nyújtha
tok. Rutkay Sándor ny. ev. lelkész.__________

19á5.

A soproni evang. hittudom ányi kar f.
hó 18-án délelőtt tartatta tanév-megnyitó ünne
pélyét a városháza nagy üléstermében. Az ün
nepélyt a kar hallgatóinak énekkara nyiiotta
meg a Magyar Hiszekeggyel. Stráner Vilmos
dékán a fakultás kéí első működési évéről tar
tott előadást. Kiss Jenő egyet, nyilv. rk. tanár
pedig »Pál apostol íheológiájának eredete« dm ü
értekezését olvasta fel. Az ünnepély a Him
nusszal ért véget.
D r. S talk er Jam es: Fájdalmak embere.
77 ezer korona. Szövétnek bizomány, 1925. Az
előszó arra figyelmeztet bennünket, hogy az
angol-szász protestáns olvasóközönség egyik
legolvasottabb Írójának művét kapjuk itt kéz
hez, akit eddig fordításban nem olvashatott a
magyar közönség. Jézus szenvedéseinek törté
netét dolgozta fel ebben a müvében. A célja
az volt, hogy olvasóinak lelki életét mélyítse.
A mód, ahogy ezt a feladatot megoldotta, meg
érteti velünk, miért terjedtek el művei oly szóles körökben az eredetiben. Egyfelől olyan egy
szerű az előadásmódom, hogy mindenki élvez
heti; másfelől olyan művésziek az elbeszélés
során adott lélektani elemzései és olyan mélyenjárók a gondolatai, amelyekkel az eseményeket
kíséri, hogy ezzel kielégíti a magasabb művelt
ségű olvasóit is. A mű második részében, mely
a keresztről elhangzó »hét szóval« foglalkozik,
felülkerekedik az elmélkedő elem; az előző fe
jezetekben az elbeszélő elem uralkodik s csak
kíséretként fűződnek hozzá az elmélkedés hang
jai. De végig az egész könyvön arra igyekszik
az író, hogy a maga gondolataival háttérben
maradva, magát a szenvedő és meghaló Meg
váltót szemléltesse. S ezért sokan fognak e
könyv lapjairól vigasztalást és lelki megtisz
tulást meríteni. A fordítás Victor János gyakor
lott tollát dicséri, ha itt-ott nem tudott egészen
megszabadulni az eredetinek idegienszerü hatá
saitól. A kiállítás csinos. A könyv megrendelhető
a Szövétnek kiadóvállalat cimén: Budapest, VII.
Hársfa-utca 59/b.
Szerkesztői üzenetek.
Az olvasóknak. A nyomda technikai átala
kítása miatt ezt a számunkat október 14-én le
kellett zárnom. Hírszolgálatunknak hiányossá
gáért és esetleges késedelmes voltáért ez a kö
rülmény szolgáljon igazolásul és mentségül. —
Következő számunk a rendes időben jelenik
meg.______ _______
F elelős kiadó: PÁLMAI LAJOS.

Január hó végére németül tudó káplánt ke
resek. Jelentkezőknek szívesen adok felvilágosí
tást.
#
Harta, Pest m.
Gallé István
ág. h. ev. lelkész.
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Luther éneke.
Erős várunk az Úristen,
Védősáncunk, fegyverünk.
Minden bajból kiment híven,
Mely most zúdul ellenünk.
A bősz ellenség
Most kezdi csak még!
Furfangja s ereje
Szörnyű fegyverzete:
Nincsen a földön mása!
Erőnk magába mit sem ér,
Mi nagyham ar elveszünk,
De küzd értünk a hős vezér,
Kit Isten rendelt nekünk.
Kérded, hogy ki az?
Jézus Krisztus az,
Mennybéli Isten
És más Isten nincsen:
Győztes csakis ő lehet!
Ö rdög vón bár egész világ,
S felfalni vágyna minket,
Mi bátran álljuk a csatát,
Meg kell nyernünk ügyünket!
E világ ura
Bárhogy akarja,
Nekünk nem árthat,
Rá csak bukás várhat,
Az U r szava ledönti!
Hagyják hát az igét békén
És ne kössenek bele,
Velünk az Ur a harc terén,
Velünk az Ur ereje.
Vesszen bár testünk,
Javunk, jónevünk,
Feleség, gyermek,
Ezzel mit se nyernek:
Miénk az U r országa!
D r. R affay S án d o r
püspök.

Hirdetési árak megegyezés szerint.

K ötelességteljesités.
— Háró K a t i v á n s z k y A l b e r t megnyitó beszéde a
budapesti egyetemes közgyűlésen. 1925. október 22. —

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés!
Az em ber élete a földön kötelességek so
rozata. S az emberek értékm érője kötelességteljesítésük mértéke. Minden em ber annyit ér,
amekkora a kötelességtudása. Kötelességen fe
lüli teljesítményt az evangélium nem ismer. Jé
zus szerint bármennyit cselekedtünk légyen is,
haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tet
tük, amit tennünk kellett. A kötelességteljesi
tés evangéliumibb szellemű értékelését alig. ta
láljuk másnál, mint Luthernél, aki a kötelességteljesítést még a legszerényebb földi hivatás ke
reteiben is istentiszteletnek nevezi.
Ha minden földi hivatásban a kötelesség
teljesités mérve szabja meg az egyéniség érté
két, és ha a kötelesség elvégzése profán hiva
tásban is istentisztelet, mennyivel inkább függ
az egyén értéke annak kötelességtudásától az
istenországa szolgálatában, s mennyivel inkább
magasztosul Isten szemében istentiszteletté az
a munka, amit az egyház szolgálata kíván meg
minden hívétől, lett légyen az akár hivatásos
egyházi funkcionárius, akár különös egyházi
megbízatás nélküli egyháztag. Ebben a vonat
kozásban áll csak igazán az is, hogy nincs érdemszámbamenő teljesítmény, hanem csak kö
teles szolgálat van.
Ami áll az egyénről, ugyanaz áll az egyé
nek alkotta minden közösségről kivétel nélkül,
igy az egyházról is.
Miután azonban ez a legeszményibb k ö 
zösség, a lelkek közössége, az egyház is, mint
minden közösség e földön, egyesekből áll, ezek
nek az egyeseknek a kötelességteljesitése teszi
ákcióképessé az egyházat, vagy bénítja meg an
nak cselekvőképességét legszentebb kötelessé
gének teljesítésében, a kegyelmi eszközökkel
való hűséges é9 eredményes sáfárkodásban.
A magam elé tűzött feladat körét tiíllépve,
lehetetlent kísérelnék meg, ha mai elnöki meg
nyitómban arról akarnék szólni, hogy a keresz
tyén egyház, illetve annak tagjai felekezetekre
való különbség nélkül mint teljesítették köteles
ségüket a történelem folyamán. így tehát nagy
általánosságban csak azon egyéni nézetemnek
akarok kifejezést adni, hogy a keresztyén egly-
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házak tagjainak túlnyomó többségié — sajnos
— megcsúfolja életével, amelyet visel, a ke
resztyén nevet. Erre vezethető visstca, hogy ko
runk nagy történéseivel kapcsolatban az egy
háznak nem jut kellő szerep. Ennek a megálla
pításnak helyességét bizonyítják a közelmúlt
szomorú eseményei is, úgymint a hadüzenet, a
háború, a forradalmak, a békekötéseik és a mind
ezekkel járó nagy átalakulások, amelyek végbe
mentek anélkül, hogy az egyház azokba bele
szólhatott volna. Kétségtelenül egyik! főoka azon|ban ennek az egységles állásfoglalása, a közös
akció hiánya is.
Éppen ebből a szempontból epochális dá
tum az 1925. esztendő a keresztyénség törté
netében. Azzá teszi a stockholmi viiágglyülés,
melynek gazdag| programmja felölelte az egy
ház kötelességeit a mai kor egész kérdéskom
plexumával szemben. E kötelességek hatható
sabb teljesithetése érdekében tárgyalásainak
anyagát képezte a keresztyén egyházak által
megvalósítandó kooperáció és föderáció gon 
dolata is. Ha tekintetbe vesszük a vitággyülés
összeállítását s odaképzeljük az egybegyírlt mint
egy 600 delegátus mögé az általuk képviselt
úgyszólván összes protestáns egyházak hívei
nek mintegy 370 milliót számláló tömegét, ak
kor az alapvető kérdésekben kifejezésre jutott
egyértelműségben, egyetakarásban félremagyarázhatatlan ígéretet kell látnunk általában a jö
vőt illetőleg; ha pedig speciális magyar szem
pontból ítélem meg a stockholmi világgyülés
jelentőségét, akkor szinte azt merném mondani,
hogy valóságos regeneráló erő árad abból a
magyar lutheránra ereibe.
A magyar protestántizmus, különösen pe
dig megcsonkított hazai egyházunk ugyanis
csak a világ protestantizmusának életébe való
szerves bekapcsolódás által juthat olyan erők
nek birtokába, hogy be tudja tölteni azt a hi
vatást, amelyet az isteni gondviselés számára
Európa e keleti pontján kijelölt. Bizonysága en
nek hazai egyházunk egész történelme1, amelyet
ha végigtekintünk, azt látjuk, hogy a vallásszabadságért vívott harcok végigküzdéséhez
szükséges büszke protestáns öntudat is kívül
ről nyert tápot, de igazolja ezt a felfogásomat
a külföldi theológiai irodalomból táplálkozó tu
dományos theológiánk, valamint általában az
evangéliumi hitélet is, amelynek fellendülésére
az indítás és a példaadás mindig kívülről jött.
Mivel azonban minden hatás a kölcsönhatások sorozatának egyik tényezője, elvitathatat
lan tény az is, hogy ezen a világ úgyszólván
összes protestáns egyházaival való kapcsola
tunk megtermi nemcsak a magunk, de azeík szá
mára is a maga áldásait. Egyházunk bátor m eg
állása nehéz, küzdelmes helyzetében az az ener
gia,, mellyel az evangéliumi világnézetet képviseli
itt, a keleti végeken, visszasugározza egy ré
szét annak az erőnek, amelyet a nyugaton és
északon kedvezőbb helyzetben élő és nagyobb
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erőt reprezentáló protestántizmus a velünk
való kapcsolat által nekünk juttat.
Jelenünknek mindezekből folyóan egyik leg
fontosabb feladata tehát a külföldi testvéreink
kel való kapcsolatnak minél inkább való elmélyí
tése. Nem hallgathatom el, hogy e munkakör
természetesen tetemes anyagi áldozatot kíván.
Ez azonban, legyen akár hivatalos, külföldi utak
kal, akár egyesek tanulmányi útjaival kapcsola
tos, nézetem szerint bőven megtermi a maga
gyümölcseit egyrészt azért, mert a künt szer
zett tapasztalatok alapján módszeréiben tökéle
tesebbé válik az itthoni munka, másrészt pedig
azáltal, mert ilymódon megismertetjük a kül
földet speciális viszonyainkkal és az azokból
folyó speciális szükségleteinkkel.
Ha pedig meggondoljuk', hogy az e téren
kifejtet): egyházi munka közben mennyi alka
lom nyílik szétdaraboltságurtk és elnyomatá
sunk mai szomorú napjaiban nemzetünk ügyé
nek s'zolgálására is, akkor bátran mondhatjuk,
hogy egyházunk a külföldi kapcsolatok elmélyí
tését célzó munkájával nemzetvédelmi munkát
is végez. Ennek méltánylását vélem felismerni
az állam által nyújtott azon speciális segélyben
is, amellyel például hamburgi missziónk ügyét
is előmozdítani igyekszik.
A külföld speciális viszonyainkról és szük
ségleteinkről való felvilágosításának szükséges
ségét csak néhány egészen szembetűnő példá
val óhajtanám illusztrálni. Amerikai testvéreink
például egyházunknak az államhoz való viszo
nyát úgy fogják fel, mintha államegyház vol
nánk, miután náluk egyház és állam között
semminemű viszony nincsen. Ennek praktikus
kára az, hogy igy megmagyarázhatatlanokká
válnak előttük anyagi gondjaink és sokféle ne
hézségeink. A felekezeti iskola jelentőségét is
nehéz megértetni velük, akiknek csak vasárnapi
iskolájuk felekezeti. Amerikai nézőpontból nem
tudják felfogni azt sem, miért hangsúlyozzuk
mi a történelmi egyházak szükséges védelmét
a szektákkal szemben, azt állítva, hogy ezeknek
munkája, terjeszkedése hazánk összprotestántizmusának kárára van. Nem ismerik a reverzálisr
kérdést sem, mert náluk a gyermekek vallását
nem szabályozza parancsolólag törvény s azok
csak felnőtt korukban csatlakoznak tetszésük
szerint valamely szabadon választott egyház
hoz. Nem csoda tehát, ha hiányzik az érzékük
e kérdés megítéléséhez, árúi egyébként nem
csak róluk, de északi testvéreinkről is áll, akik
nek országaiban úgyszólván nincsen vegyes
házasság, és igy nincsen reverzális sem.
A külföldi kapcsolatok egyrészt az isteni
hivatással járó kötelességeknek teljesítésére ta
nítják és e munkában erősitik egyháziunkat,
másfelől pedig módot adnak- egyházunknak arra,
hogy nemzetközi viszonylatban is kifejthesse
Istentől vett erőit. Ezért jut akkora fontosság a
külföldi kapcsolatoknak, s ezért illeti különös
elismerés azok felvételéért és viteléért dr. Raf-
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fay Sáncior püspök urat^aki buzgón és ered
ményesen képviselte eődén is egyházunkat a
külfölddel* szem ben, valamint Kaas Albert báró
urat, aki ugyancsak rerői javát állította ez ügy
szolgálatába.) A külföldi kapcsolatok fenntar
tása érdekében életrchivott külügyi bizottság
nak bogy úgy fejezzem ki magamat, korszerű
megszervezése és e szervezetnek az egész vo
nalon való kiépítése mai közgyűlésünk felada
tainak egyiket képezi.
Fokozott mérvű kötelességteljeisitésre hiv
fel hazai egyházunk keretein belül is a hitélet
lanyhasága és a inásvallásuak közé elszórt hí
veink elhagyatott állapota. A lefolyt közigaz
gatási év e téren két nagy eseményt hozott.
Az egyik a MELE. elnökének dicséretes kez
deményezésére Budapesten megtartott orszá
gos leíkészi konferencia, amely feltárta egyhá
zunk legégetőbb sebeit és beható tárgyalás alá
vette azok orvoslásának módozatait A másik
a pccsi theologia» konferencia, amely lelkészeink
tudományos és gyakorlati felkészültségét igye
kezett fokozni, hogy kellő szellemi és lelki vértezettei tudják felvenni a korunk követelte fo
kozottabb küzdelmet az evangéliumellenes irány
zatokkal és* erkölcsromboló tendenciákkal szem
ben. Mindazoknak, akik komoly e's/ántsággal
ési célravezető eszközökkel akarnak résztvenni
a misszió egyházmentő. munkájában, e/idén is
értékes vezérfonalat adott a kezébe Kapi Béla
püspök ur gazdag bel missziói prognan lmjában,
amelyért ö t nemcsak egyházkerülete, de egye
temes egyházunk részéről is soha eléggé ki nem
fejezhető hálás elismerés illeti meg, mert a belmisszló egész közegyházunk ügye, s az ó mun
kaprogram mja közkincse egyházunknak. Külö
nös jelentőséget kölcsönöz a missziónak egy
házvédelmi szempontból a benne rejlő preven
tív erő is, mely hivatva van elkerülhetöyé tenni
az egyházunk.jövőjéért aggódók tiszteletreméltó
táborában felvetődött egyháevédelmi tervek,
úgymint fegyelmi szankciókkal ellátott bizo
nyos körülmények közt feltétlenül indokolt el
járások megvalósításának szükségességét, ezek
nek alkalmazása nézetem szerint azonban csak
mint ultima ráció lehet megengedhető. A rnlszszió munkájában fontos szerep jut a sajtónak
is, Örvendetes tényként kell megemlítenem,
hogy- az Evang. Lapja a szerkesztésében beál
lott zökkenésen szerencsésen átesvén, dereka
san vette ki a maga részét ezidén is az egyháaépitő munkából.
A missziói munka sikere és általában egy
házunk jövője a jövő lelkész nemzedék arravalóságától: függ. miért is a lelkészképzés és pedig
amiak tudományos és gyakorlati, oldala egyaránt
korunk legfontosabb kérdéseinek egyike. A tu
dományos képzést jó kezekben tudom. Hogy
azonban a-theol. fakultás , hivatásának minden
ben megfelelhessen, megfelelő elhelyezésének
foganatosítása — a késedelemnek az ügyre gya
korolt hátrányos voltára való tekintettel — to
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vább immár alig. halogatható. Joggal reméljük
és elvárhatjuk, hogy e részben az állam telje
sítőképességének határain tulmenőleg is meg
fogja «tenni a magáét. A gyakorlati képzés kér
dése
sajnálatra méltó módon — teljesen
stagnál. A Szeminárium felállítása anyagi erők
híján egyelőre keresztülvihetetlennek látszik. E
kérdésben azonban mégis meg kell találnunk
a megoldást; az adott körülmények között né
zetem szerint az egyedül lehető ily megoldási
mód, a fakultási képzéssel párhuzamosan a
Theol. Otthon keretében mutatkozik; természe
tesen nem volna szabad, hogy ezen kifejezetten
csak átmeneti megoldási mód a legcsekélyebb
mértékben is elhomályosítsa a végcélt: az ön
álló szeminárium felállítását. Itt komoly elha
tározásra kell jutnunk, mert az egyház helyre
hozhatatlan kárát fogja látni, ha lelkészei to
vábbra is szemináriumi, vagy legalább is szemináriumazerü képzés fiiján kerülnek ki az
életbe.
A bclmisszió munkájából egyetemes egy
házunk a megkezdett csapáson haladva vette
ki ez évben a maga részét. E munkát, jóllehet
annak elvégzése elsősorban a kerületek mun
kakörébe tartozik, teljes energiával és pedig
kiszélesített alapokon folytatni a jövőt illetőleg
is, szilárd elhatározásom, meggyőződésem lé
vén, hogy az egyház egyetlen fokozatán sem
érezheti magát felmentettnek az evangélium
prédikálásáaak kötelezettsége alól. Az egyete
mes egyháziak — hogy úgy fejezzem ki maga
mat — mint az összes kerületek egyesitójének
ezirányu kötelességét kiváló mértékben látom
fennforogni a minden kerület szempontjából
egyaránt fontos és speciális elbánást igénylő
fővárosban és annak közvetlen környékén, ahél
a vallás- és erkölcsellenes irányzat a leg
nagyobb.
A misszió terén kiválóan fontos szerep jut
minden fokozatú tanintézeteinknek is, éppen
ezért egy pillanatra sem szabad ezeknek szem
elöl téveszteniök azt, hogy nem csupán a tu
domány művelésére, de az evangélium terjesz
tésére is egyaránt hivatottak. Ezt nem tudom
elég nyomatékkai hangsúlyozni erről a helyről
sem és program múl tü/ni iskoláink elé. Meg
látogattam úgyszólván az összes középfokú tan
intézeteinket, ezenkívül több elemi iskolánkat
is. Amilyen elismeréssel adózom az isko’áink ál
tal felmutatott tanulmányi eredménynek, anynyira kérnem kell az evang. szellem fokozot
tabb mérvű kidomboritását és intézeteink örök
lött evang. karakterének csorbittatlan megőrzé
sét, illetve örökülhagyását későbbi nemzedé
kekre, mert legyünk tisztában azzal, hogy ez
intézeteknek egyházunk részéről áldozatok árán
fenntartását, legifőképen, sőt majdnem azt mer
ném mondani egyedül ennek a szempontnak az
érvényesítése teszi indokolttá és kötelessé
günkké.
Ugyanezt a célt hivatott szolgálni az evan-

4.

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

géliumi felekezeti tanítóképzés. Ez egyetemes
érdek és így egyben egyetemes kötelesség is.
Bármi legyen is a tanitóképzés egyetem esitésének rég vajúdó kérdésében a megoldás, az mit
sem változtat a tényen, hpgy a tanitóképzés a
dolgok természetéből folyóan az egyetemes egy
ház hatás- és kötelességkörébe tartoznék.
A tanügy kérdésével kapcsolatban nem mu
laszthatom el, hogy meg ne emlékezzem kegyeletes érzéssel e helyről is az évnek egyhá
zunk keretein ugyan kívül álló, de1 a magyar
tudomány és nevelés ügyével kapcsolatban egy
házunkat is érdeklő két olyan eseményről, mint
a Magyar Tudományos Akadémia megalapítá
sának és Jókai Mór születésének 100 éves év
fordulójáról.
A lelkek megnyerésének és megtartásának
az érdeke követelné az istentiszteletek egységes
rendjének kérdésével való beható foglalkozást
is. Értem pedig ez alatt nemcsak az istentiszte
let rendjét általában, hanem speciális értelem
ben az énekes istentiszteletét is. Téves ugyan
is nézetem szerint az a több tiszteletreméltó ol
dalról kifejezésre jutott felfogás, mintha a li
turgia róm. kath. színezetet adna istentisztele
teinknek. Feleslegesnek ítélem a közgyűlés
színe előtt fejtegetni azokat a lényegi különb
ségeket, amelyek az evang. és a róm. kath. is
tentiszteletet egymástól megkülönböztetik. A
lutheranizmus jellemzője a bensőségesség. Ez
a jelleme teremtette meg istentiszteleteinknek
liturgikus formáit is a reformáció ^korában, s
csak a racionalizmus, amely a lutheranizmush
nak éles ellentéte, küszöbölte ki ott, ahol azokat
s igy, ha a lithurgiára fokozott mértékben viszszatérnénk, ill. arra fokozott súlyt helyeznénk,
az nem jelentene újítást, hanem csak ujrafelvételét a régi, hitünk karakteréből folyó formák
nak, amelyben kielégítést találna a művészies
formák után és az Istentiszteletben való aktiv
részvételt szomjuhozó hívek sokasága.
Mindezen közegyházi kötelességek teljesí
tésének előfeltétele, hogy meg legyen a kellő
inidativa, irányítás, buzdítás és állandó ellen
őrzés.
Ezek szükségessége pedig önkénytelenül is
arra a gondolatra juttat, amelynek keresztül
vitele ép a fentiekből folyóan nézetem szerint
fontos közegyházi érdek, hogy a püspök kerü
letének centrális, állandó székhellyel biró pro
pius parochuss legyen, aki nemcsak a kerület
adminisztrációját viheti majd könnyebben
e
centrális helyről, de éppen ebből kifolyólag
osztatlanul szentelheti magát kerülete lelkigon
dozásának. E gondolat kivihetőségének lehető
ségét biztosítottnak tekinthetjük az állam által
a püspöki javadalom céljaira minden kerület
nek juttatott, illetve juttatandó földben rejlő
fundált vagyonban amely, bár szerény keretek
ben, de mégis biztosítja, mégpedig — és ez a
fontos — intézményszerüen az illető megélhe
tésének lehetőségét. Mindezekből kifolyóan kí
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vánatosnak vélem, hogy az egyes kerületek
püspöki székhelyeik állandósításának gondola
tával a kérdés fontosságához mért komolyság
gal minden késedelem nélkül foglalkozzanak; a
püspöki javadalom célját szolgáló földbirtok va
gyonnal kapcsolatos egész kérdéskomplexum
nak egységes elvek alapján leendő szabályozá
sára nézve pedig egy a mai közgyűlésből ki
küldendő kerületközi bizottságnak: megválasz
tását javasolnám.
Örvendetes tényként állapíthatom meg,
hogy a püspöki javadalomnak az állam részé
ről ily módon történt rendezése ismét egy lé
pést jelent az 1848. évi XX. törvénycikk foko
zatos végrehajtása terén. Ugyanakkor azonban
mély sajnálattal kell rámutatnom azon sére
lemre, amelyet egyházunk szempontjából a felső
házról szóló törvényjavaslat jelent. A törvényjavaslatnak egyházunkat közvetlenül érdeklő és
igy az egyházi közvéleményben érthető meg
döbbenést keltett intézkedése ugyanis nemhogy
fejlődést nem jelent a főrendiházról szóló 1885.
évi VII. t.-c. egyházunk képviseletét szabályozó
részével szemben, hanem ellenkezőleg az egyen
jogúsításnak e téren i,s joggal elvárt teljes ki
építése helyett visszafejlesztési törekvést tar
talmaz. Ha a törvényjavaslat szellemét vizsgál
juk, látjuk, hogy mindazok, kik viselt méltó
ság, vagy hivatal alapján tagjai voltak a főren
diháznak, tagjaivá válnak a felsőháznák is, ki
vételt e tekintetben épen csak a mi egyházunk
képez, mivel a javaslat kihagyja a felsőházból
egy oly püspökünket és kerületi felügyelőnket,
akik tagjai voltak a főrendiháznak és akik je
lenleg is ugyanazon méltóságot ugyanazon jog
körrel, legfeljebb kisebb létszámú hívek felett
töltik be. Az pedig kétségtelen, hogy az egy
házi méltóságok felsőházi tagságának alapja
nem a joghatásuk alá tartozó hívek kisebb, vagy
nagyobb létszáma, hanem csakis maga az egy
házi méltóság, illetve az a kulturális valamint
nemzeti erő és érték, amit e méltóságok és
azon egyház egyeteme képviselnek, amelynek
dignitáriusai. Bízva azon rendíthetetlen erőben,
amit az elmondottakban rejlő megdönthetet
len igazság jelent, és bízva a magas Kormány
megértő jóindulatában, amelyben kételkednünk
egy percig sem szabad, nem adhatom fel a rem ényi, hogy az egyetemes gyűlésből felterjesz
tendő ezirányu újabb előterjesztésünk meghall
gatásra fog találni.
Áttérve az egyháznak az állammal szemben
fennálló törvényes intézkedéseken alapuló te^
hát jogos anyagi igényeinek kérdésére, el kell
ismernünk, hogy a kultuszkormány az állam fi
nanciális teljesítő képességéhez mérten e téren
ügyeink iránt jóindulatú megértést tanúsít, Fé
nyes bizonyságát szolgáltatta ennek azzal a há
lára kötelező intézkedésével, amellyel egyhá
zunkat abba a helyzetbe juttatta, hogy nyugdíja
saink, özvegyeink és árváink sanyarú helyze
tén enyhíthessen. A különböző cimeken élvezett,
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egyházunk jogos igényeit a béke éveiben sem
kielégített, államsegélyek tényleges
értéke
ugyan még ma is a békebelieknek csak bizonyos.,
még pedig aránylag elég kis százalékát teszik
ki — holott az állam közigazgatási kiadásainak
tételei az egész vonalon már mintegy 50—60
százalék valorizációt mutatnak fel — az állam
nak fent vázolt jóakaratu megértése alapján
mégis bízó reménnyel kell néznünk a/on szebb
és boldogabb jövő elé, midőn államsegélyünk
ügye az ország pénzügyi helyzetének fokozatos
javulásával egyházunk múltjához méltó és jelenéi
hez elengedhetetlenül megkívánható módon fog
rendeztetni. Biztató jelenség e téren a lelké
szeink által élvezett rendkívüli segélynek a le
folyt közigazgatási évben történt felemelése, a
kongruának 100 százalékos valorizálása, a lel
készek családi pótlékának havi 10 aranykoroná
ban történt legutóbbi megállapítása, amelynek
kiutalása is remélhetőleg mielőbb meg fog tör
ténni, a tanárok és tanítók után kivételt, tan
ügyünket úgyszólván már-már katasztrófával fe
nyegetett nyugdijjárülékok kérdésének eddigi
méltányos kezelése, valamint az iskolafenntar
tók személyi hozzájárulásának csökkentése. Fájó
sebet jelent azonban a lelkészt korpótlék meg
mindig rendezetlen kérdése. Ha az állam a kor
pótlékrendszert nem kívánja újból életre hivni,
térjen át esetleg más megoldási módra, mint
amilyen például a minimális fizetésből kiinduló
fokozatonként emelkedő fizetés rendszer, de
nyugtassa meg, mégpedig minél előbb, az egy
ház közvéleményét, mely különös nyugtalanság
gal várja egyéb jogos igényei közt különösen
ennek a kérdésnek kielégítését. Különösen tart
hatatlan a helyzet az államnak iskoláink dologi
kiadásaihoz való hozzájárulása tekintetében, mi
vel az még ma is a békebeli összegnek csak
számszerűleg, de értékileg nem megfelelő papirkoronában jut kifejezésre.
Az államsegélyről szólva, nem tartom idő
szerűtlennek a közvélemény — természetesen
csak az egyházunk körén kívül esőt értem ez alatt
— helyes kialakulása szempontjából kifejezet
ten is hangsúlyozni, hogy az államsegélyhez való
ragaszkodás és annak szüntelen sürgetése nem
jelenti azt, mintha anyagiakban csak az államra
akarnánk építeni és mindent csak az államtól vár
nánk. De törvényen alapuló jogainkat, nevezete
sen az 1848. XX. t.-c. érvényesítését, hangsúlyoz
nunk és sürgetnünk kell, hacsak nem akarjuk,
hogy egyházunk abba a helyzetbe jusson, hogy
történelmi feladatát és ebből folyó kötelességeit
becsülettel teljesíteni ne tudja, mert a hagyo
mányos lutheránus áldozatkészség és az úgyis
eléggé terhes egyházi adózás húrjait túlfeszíte
nünk, különösen a mai viszonyok között, nem
csak hogy nem lehet, de nem is szabad. Kétség
telen azonban, hogy rendeznünk kell az egyházi
adózás kérdését is, amit nem úgy értek, hogy az
adókat emeljük, vagy újakat hozzunk be, hanem,
hogy juttassunk a meglévőkből az egész vona
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lon felsőbb közigazgatási közületeink céljaira is,
mert, amint a jelek azt — sajnos — mutatják, e
címen fundált vagyonra, az állam részéről leg
alább egyenlőre nem igen számíthatunk.
Közegyházunk általában, de különösen ma
gasabb közületeink azonban nemcsak anyagi alá
támasztásra szorulnak, hanem alapjait a válto
zott viszonyok következtében előállott újszerű
helyzetben korszerű reformokkal egyéb vonatko
zásokban is biztosítani kell. A külföldi testvér
egyházak már mindenütt tartottak az összeom
lás óta alkotmányozó zsinatot és megteremtet
ték uj egyházi alkotmányukat. Nálunk a kérdés
még nincs eléggé előkészítve és a helyzet is
még nem elég kiforrott talán — erre enged leg
alább következtetni a közhangulat egységes
megnyilatkozásának hiánya — ahhoz, hogy a
zsinat azonnal megtartható legyen, de felkeli
teljesen készülnünk arra, hogy amint az minden
vonatkozásában kellően megérett, a zsinat azon
nal minden késedelem nélkül összeülhessen. A
kiküldött albizottságok elsősorban vannak hi
vatva ennek lehetőségét azzal biztosítani, hogy
a reájuk bízott munkát közülük immár azok az
albizottságok is késedelem nélkül megkezdjék,
amelyek a dolog természetéből kifolyólag eddigelé érdemleges munkát még nem teljesíthet
tek. Nekünk is számolnunk kell az adott hely
zettel, akcióképesebbé kell tennünk az egyhá
zat és nagyobb teret kell nyújtani — hogy másra
ne is utaljak — a kötelességteljesités érdekében
a fegyelmezésnek. Erre a fegyelmezésre okvet
lenül szükség van. Nem olyanra, amely elriaszt,
hanem olyanra, amely a hitélet hathatósabb ki
fejtésének a lehetőségét biztosítja.
Közegyházunk reputációja érdekében ki kell
ugyanis küszöbölnünk, mégped g a legsürgőseb
ben, minden olyan törekvést, amely az utóbbi
időben, amint azt több szomorú példán láttuk,
tért kezd hódítani, kéjelegve a -személyes okok
ból és célzattal megindított, vagy meginditUtni
szorgalmazott fegyelmiekben. Az egyházi tör
vénykezés célja csak egy lehet: az egyház min
denek felett szent érdekeinek védelme és azok
biztosítása.
A béke és szeretet szellemének azonban
nemcsak az egyes egyházak körén belül kellene
tért hódítania és diadalmaskodnia a széthúzás
és visszavonás szellemével szemben, hanem egy
házközi vonatkozásban is az egész világon, kü
lönösképen pedig szétdarabolt hazánkban. A
stockholmi világgyülés megmutatta, mint lehet
és kell a Krisztus egyházainak, anélkül, hogy
saját hitvallási alapjukról letérnének, egymással
békességre igyekezniük és együttes harcot hir
detniük korunk Krisztusellenes irányzataival és
törekvéseivel szemben. Bár ezen a téren — saj
nos — még sok a kívánnivaló, azt hiszem nem
csal a megítélésem, hogy a legutóbb élesen ki
éleződött ellentétek elsimulóban vannak, és a
jelek alapján remélni lehet, hogy előbb-utóbb
meg fog valósulni az eléggé nem, óhajtható olyan,
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egyházközi béke, amely nem csupán egymást mem
hántásában, de egymás támogatásában is áll.
A stockholmi világgyülés pregrammja alap
ján úgy vélem, hogy az általa kiadott jelszó
felhívás nemcsak a Krisztus egyházaihoz, de
Krisztus minden hívéhez is fokozottabb, egész
énjét odaadó kötelességteljesitésre. S ha ezt
minden keresztyénnek meg kell szívlelnie, meny
nyivel inkább azoknak, akik az evangéliumi ne
vet viselik, akik az Úr szolgálatában érdemet
nem, csak kötelességet ismernek safci'k jól tud
ják azt, hogy értékmérőjük kötél ességteljesitésük mértéke. Hassa át azért egyházunkat és an
nak mindenfoku közületeit az egyértelmű, kö
zös, szent célra irányozott kötelességtudás evan
géliumi szelleme s keljünk egymással nemes
versenyre kötelességeink odaadó teljesítésiében.
Azzal a kívánsággal, hogy ez a szellem
hassa át egész egyházi közéletünket és vezesse
mai tanácskozásainkat is, tisztelettel és hitro
koni szeretettel köszöntőm a Főtisztelendő
Egyetemes Közgyűlés ig|. t. tagjait és 1925. évi
rendes egyetemes közgyűlésünket Isten nevében
ezennel megnyitottalak nyilvánítom.

Sz állam és egyházak közötti viszony,
nemkölömben az egyes keresztény felekezeiek egymásközötti viszonyainak
szabályozásáréi.
— Irta: S z te h lo K o r n é l t. egyetemes ügyész.*) —

I. Az e lv i á llá sp o n t.
Magyarország újra felépítésénél szerepet
játszik az a kérdés is, miként szabályoztassék
az államnak a keresztyén egyházakhoz és a ke
resztyén vallásfelekezeteknek egymáshoz való
viszonya. Mielőtt a kérdéshez áttérnénk, enged
jünk tért egy történelmi visszapillantásnak.
A reformációt megelőző korban Magyaror
szágon, úgy mint a többi keresztyén államokban
a róm. katholikus egyház befolyása az állami
élet minden terén oly nagy volt, hogy az egy
ház jóformán ura volt az államnak. iA főpapok
hivataluknál fogva résztvettek a törvényhozás
ban, a közigazgatásban és a törvénykezésben,
és azokat a köz és magánügyeket, amelyek a
legcsekélyebb vonatkozásban állottak a kultú
rával, vagy a valláserkölccsel, az egyház az ő ha
talomkörébe vonta. Jellemző erre a viszonyra
például az, hogy nemcsak a házassági ügyek
ben való ítélkezést tartotta fenn magának az
egyház, hanem tisztán polgári természetű ügye
ket, mint a végrendeletek érvényességét és az
eskü hamisságának megítélését is az egyházi:
*) Szerző az alábbiakat a forradalmak letörése
után, mint egyetemes ügyész irta az egyház elnöki ér
tekezletének megbízásából. A kérdés egy része azóta
vesztett aktualitásából, mert az uralkodó irány ezidőszerint a szerző álláspontjával megegyez, de a Regnum
Marianumra való törekvéssel szemben ez álláspont vé
delemre szorul, amiért szerző időszerűnek vélte az ere
deti emlékiratot az alábbiakkal kiegészíteni.
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bíráskodás hatáskörébe vonta. Az állam külügyeinek képviselete jóformán egészen egyházi
férfiak kezében volt, sőt még a hadviselésben
is jelentékeny szerepe volt a főpapoknak.
Az a viszony tehát, amely ezen korban az
egyház és az állam között létezett, bizonyos jó
indulatú gyámkodás viszonya volt, amelyet még
az önérzetesebb magyar királyok is szívesen
eltűrtek, mert az egyháznak való engedelmes
ségben lelkiüdvösségük biztosítékát látták és
mert — amit nem lehet tagadni — abban az
időben a tudomány és a közművelődés legerő
sebb támaszát az egyház és annak intézményei
képezték.
A reformáció hazánkban ezen a viszonyon
nem sokat változtatott. A protestánsok dacára
annak, hogy a 17-ik században az országban
számra és befolyásra nézve a katholikus okát tú l
haladták, országosan nem szervezkedhettek, az
állami életre való befolyásukat pedig erősen el
lensúlyozta és a század végén egészen megsem
misítette a katholikus udvar és az ellenrefor
máció. A római katholikus egyház befolyása te
hát a 18-ik században és a 19-ik század első fe
lében is fennmaradt és habár a protestánsok a
bécsi és linczi békekötésekben némi engedmé
nyeket tudtak kivívni, ezelk a gyakorlatban csak
ott voltak érvényesíthetők, ahol azokat vagy a
megye, vagy egyes hatalmas földesurak megvé
deni tudták. Szabályul fen maradt azonban egé
szen 1848-ig, hogy a vallásügyek elintézése köz
vetlenül az apostoli királynak volt fenntartva, a
ki ezt a jogát a hercegprímás és gyóntató pap
jai tanácsainak igénybevételével a helytartó ta
nács és az udvari Cancellária utján gyakorolta.
Ez az állapot fenmaradt még II. József császár
türelmi rendelete és az 1791. évi 26. törvény
cikk meghozatala után is, mert ezek szerint is
csak a tűrt vallás szerepe jutott a protestánsok
vallásának és csak az 1848. évi XX. törvényc.klk
deklarálta először hazánkban a bevett keresz
tyén felekezetek között a teljes egyenjogúságot
és viszonosságot.
A mint tudva van, az 1848-iki törvény és az
ennek alapján álló későbbi törvényhozás nem
választja el az egyházat az államtól, sőt egye
nesen állami ügynek tekinti a vallásügyet, és
ebből a felfogásból kiindulva az államot arra
kötelezi, hogy az egyes vallásfelekezetek szük
ségleteiről anyagilag is gondoskodjék.
Ezen felfogás vörös fonálként húzódik vé
gig 1867. óta a magyar törvényékben és az a
tagadhatatlan tény, hogy az állami törvényho
zás újabb törvényeiben a közoktatási ügy terén
az államkormánynak növekedő befolyást bizto
sit, nem változtat azon az elvi állásponton, hogy
a vallásügy állami ügy, és hogy a nép valláser
kölcsi életéről gondoskodni állami feladat.
Ezen elvi állásponttal ellentétben áll a des
truktiv világnézetnek hódoló irány követelmé
nye, amely az egyházat az államtól elválasztani
akarja.
(Folyt, köv.)
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Egyetemes Gyámintézetünk közgyűlése.
__ Hideg, téli alkonyaikor egy törődött
öreg asszony tartott hazafelé a maga kis falu
jába, a kopogós országúton. Orvosságot vitt.
Messze ut volt még előtte, amidőn megindult
a havazás. Rövidesen fehér hólepel takart el
mindent, saz amúgy is fulladozó öreg asszony
nak nehezebbé lett minden lépése. A vihar
elibe állott — az éjszaka betakarta. Nehéz küzködés után alig volt már jártányi ereje... meg
botlik ... s leroskad a már magas hóba, s ijed
ten veszi észre, hogy egy falujabeli másik öreg
asszony az, akiben megbotlott s aki mellé le
roskadt. Könyörületre indul s dermedt tagjai
nak utolsó erejével dörzsölni kezdi a már előbb
leroskadt társa hideg testét s mig ennek élet
mentője lesz, a saját maga életét is megmenti...
Felkelnek a fagyos földről és egymást támo
gatva, biztatva, segítve érik el biztos otthonu
kat __
így cselekszik * ev. anyaszentegyházunk
Gyámintézete is! A szegénységből — alamizs
nát oszt; az erőtlenségből — megsegítő erőt ad
s mig az ellankadt gyülekezetekkel ezt teszi,
addig maga is jogot és erőt nyer a további
életre.
Egyetemes Gyámintézetünk október hó
10 -11-én tartotta rendes évi közgyűlését Kő
szegen báró Feilitsch Berchtold és Ziermann
Lajos elnöklete alatt. A Gyámint. elnökségét, és
tisztikarát, a kerületek kiküldötteit, s általában
a közelről és távolról összesereglett vendége
ket, — akik között ott volt Kapl Béla püspök,
dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő, Stráner Vil
mos egyet, tanár-dékán, dr. Pröhle Károly egy.
tanár, — a vasút állomáson Kőszeg városa ré
széről Jambrits L. polgármester, az ev. gyülokezet nevében pedig dr. Schneller Aurél fel
ügyelő üdvözölte.
A megérkezés után az egyetemed választ
mány mindjárt munkához fogott, megvitatta az
évi jelentés nevezetesebb pontjait, letárgyalta
az előterjesztendő indítványokat és összeállí
totta a segély-kiosztási tervezetet. Alig végző
dött a munka, megkezdődött a lélekemelő, gaz
dag programmu vallásos est az ősi kőszegi tem
plomban. Tirtsch G. lelkész oltári szolgálata
vezette be az ünnepélyt, amelynek keretében a
Kühn János vezette gyülekezeti énekkarnak két
szereplése, egy szóló ének, valamint , duette
ének, és Kühn karnagy orgonajátéka hatható
san felemelte az esti hangulatban áhítatra kész
lelkeket. Ezek mellett Dómján Elek főesperes
lebilincselő magyar nyelvű előadása az önszán
tából szolgálatra és segítésre kész lutheri lélek
ről mozdította elő a templomot megtöltő hívek
lelki épülését. Stráner Vilmos a theol. fakultás
dékánja, a kőszegiek egykori lelkésze lépett az
után az előadói asztalhoz s néhány szóval meg
említve azokat a kedves emlékeket, amelyek őt
a kőszegi gyülekezethez fűzik — áttért az ő
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nagyszerűen felépített előadására, melynek té
máját, cimét igy fogalmazta meg: »Ne essünk
kétségbe!« Szólott a jelen korban megindult el
lenreformációról, rámutatott ennek kétségbe
vonhatatlan jeleire és nyomaira úgy a külföldön,
mint hazánkban. De a mai kor ellenreformáció
jának — úgymond — éppen ellenkező lesz az
eredménye, mint amit megindítói várnak! Fel
ébrednek a jelenkor hithősei, bizonyságtevői és
áldozatra kész hívei, — azért hát ne essünk két
ségbe! Stráner dékán előadásának hatása alatt
lélekben elszántsággal, s a szívben a meg nem
szégyenüló reménység békességével távozott az
ünneplők serege a templomból.
Másnap, okt. 11-én délelőtt 9 órakor is
tentisztelet kezdődött, amelyen Ziermann La
jos gyám intézeti elnök a tőle megszokott köz
vetlenséggel és mélységgel mondott prédikációt
az igazi Istenszeretetről s az igazi emberszeretetről. Ugyanekkor Kruttschnitt Antal főesperes magyarul beszélt meggyőző erővel a Héber
levél 13, 1,3, verseibe foglalt szentigék alapján.
A lelket gazdagító istentisztelet után mind
járt kezdetét vette a Gyám intézeti közgyűlés,
amelyen br. Feilitsch Berchtold megn\Írója után
Ziermann L. egyh. elnök olvasta fel évi jelen
tését. A jelentés első szavaiban is a kegyelet
szólalt meg a fájdalom szomorú hangján,
amidőn Gyurátz Ferenc és Scholtz Gusztáv
püspökök, egykori Gyámintézeti elnökök halá
láról és érdemeiről emlékezett meg, akiknek ál
dott működése alatt »a száraz hely tóvá lett,
s a szornjuhozó föld vizeknek forrásává Mig
a Gyámintézet drága emlékű munkásait a ke
gyelet és a hála megsiratja — addig az uj mun
kásokat bizalom és reménység köszönti! A je
lentés beszámol arról, hogy Ziermann L. elnök
f. évi szept. 20 23. napjain, Scholtz Ödön es
peressel együtt részt vett a Gusztáv Adolfegyletnek Giessenben tartott 70 ik főülésén; a
gyűlést a Gyámintézet nevében üdvözölte, két
németországi gyülekezetben (Obboruhofen, Belesheim). prédikált s megköszönte az arra ille
tékeseknek azt a meleg pártfogást és támogatási,
amellyel 6 magyar theologus és 5 magyar tanitóképezdész elől elhárított minden anyagi
gondot, hogy azok élethivatásukra minél telje
sebben előkészülhessenek, A közgyűlés örven
detesen vette tudomásul, hogy a gyülekezetek
ben lefolytatott gyámintézeti gyűjtés és németországi segély összeredmény képpen közel fél
milliárd bevételt, illetőleg k osztott gyámintézeti
segélyt tesz ki. Meghatódottság ült az arcokra,
amidőn az elnöki jelentés arról számolt be, hogy
két magát megnevezni nem akaró jóltevő 70
drb. uj Dunántúli Énekeskönyvet bocsátott a
Gyámintézet rendelkezésére azzal a célzattal,
hogy azokat az elszakított nyugati részen fekvő,
magyar anyanyelvű őriszigeti gyülekezet tagjai
között kell szétosztani. Régi vágya teljesült ez
zel a kicsi őriszigeti gyülekezetnek . . . régi vá
gya, amelynek teljesülését a szegénység eddig
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mindig] megakadályozta. Ziermann L. elnök
Tompa Mihálynak ezzel a kitartásra buzdító biz
tatásával adta át a szép kiállítású énekeskönyve
ket: »Fiaim! csak énekeljetek!«... Tudom, hogy
az őriszigeti evangélikusok megértik ezt!
A Gyámintézeti közgyűlés a részint anyagi,
részint erkölcsi támogatásért hálás köszönetét
mondott báró Radvánszky egyet, felügyelőnek,
báró Feilitsch elnöknek, akinek; biztatására a
Johannita-rend magyar csoportja egy millió ko
ronát ajándékozott a Gyámintézetnek szabad
rendelkezésre. Ugyancsak köszönetét mondott
a közgyűlés Kapi Béla dunántúli püspöknek,
Károlyi Endre dr. dunántúli gyámintézeti el
nöknek; dr. Győry Lórántnak, aki öt millió ko
ronás alapítványt tett, s Laszkáry Gyulának, aki
alapítványát tiz millió koronára emelte fel. Ne
mes gondolkodásra vall, hogy a soproni, szom
bathelyi és kőszegi nőegyletek, a szombathelyi
Protestáns kör és Diákszövetség küldöttségileg
képviseltették magukat a kőszegi egyet. Giyámintézeti közgyűlésen, s elküldték szeretet-adományukat közel 6 millió koronát, a Gyámintézet
oltárára.
A jó Isten áldja meg az adományokat s az
adományozókat egyaránt!
Az indítványok során említésre méltó,
hogy a Gyámintézet a jövőben Ziermann Lajos
elnök szerkesztésében egy kisebb terjedelmű u.
n. »Évkönyvet« ad ki, amely évikönyv a Gyámintézet hivatását, feladatait, törekvéseit, sikereit,
s emellett a segitségért folyamodó gyülekeze
tek helyzetét, teherviselését egyszóval ^állapot
rajzát fogja tárgyalni és az evangélikusok szeme
elé tárni.
Károlyi Endre dr. köszönetét mondott az
elnökségnek, az előadóknak, s az énekkarnak
a sok buzgó fáradozásért, a kőszegi gyülekezet
nek pedig a szives látásért, majd az egyházi el
nök imádságával s az »Erős várunk...« eléneklésével befejeződött az Egyetemes Giyáminté1zetnek egyik legszebb, legfelemelőbb közgyű
lése.
Ugyanazon napon délután; 4 órákor Tu'róczy
Zoltán ózdi lelkész tartott nagy figyelemmel
meghallgatott, építő prédikációt a gyülekezet
ifjúságának s az iskolák növendékeinek az irgal
mas samaritánus példázata alapján.
Hisszük, hogy a Gyámintézet kőszegi m ag
vetése jó talajba hullott, s a maga idején m eg
hozza majd áldott gyümölcsét!

A zsinatot előkészítő bizottság figyelmébe.
(Befejezés.)

Ha nem lenne ez az eljárási mód: akkor a
mái nehéz viszonyok közt, egyedül csak igy kel
lene szabályozni az egyházi járandóságok kive
tési módját, amint az idézett §§-ban az tényleg
bennfoglaltatik. . . Ez az egyedül helyes eljárási
mód, mert az idézett szakaszok rendelkezései
nek végrehajtása, — a tagok közönyösségén
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kívül semmi nehézségbe nem ütközik. A közö
nyösség pedig a legnagyobb visszaélés az evangéliomi szabadsággal. Már pedig: abusus non
tollit usum!
Hogy a mai kivetési törvény végrehajtása
semmi nehézségbe nem ütközik, az egészen vi
lágos lesz, ha meggondoljuk, hogy ha az E. A.
262. §-a értelmében összehívott egyháztanács
ülésnek napja: egy, vagy két héttel megelőzi
(aminek pedig ismét semmi, technikai akadálya
nem lehet), az E. A. 263. §-a utasítása szerint
egybehivott közgyűlés napját: akkor minden
egyháztag tudomást szerezhet a kijelölt helyen,
az egyháztanács részletes javaslatának bármely
tételéről, és igy a kivetést tárgyaló közgyűlésen
már minden egyháztag legjobb m eggyőződése
szerint megteheti a maga észrevételeit, kifogá
sait a részletes javaslat bármely tételével kap
csolatban, az élőszó, az egyéni tapasztalat köz
vetlenségével, indokolt érzékenység esetében
pedig egy közvetlen nem érdekelt közgyűlési
tag tolmácsolásával: minden egyházát szerető
tag hozzájárulhat ahhoz: hogy a közgyűlés, a
javaslatot »módosítva és helyesbitve« »végle
ges« határozatot hozzon!
Természetes, hogy amennyiben az egyháztagok bármelyike, az egyházközségi kivetést ön
magára nézve sérelmesnek találná, vélt sérelme
orvoslása végett a kivetést végleg megállapító
közgyűlés napjától számítandó 30 nap alatt (E.
A. 266. §.) az egyházmegyei számvevő székhez
felebbezhet. Az sem ütközik semmi nehézségbe,
hogy az E. A.-nak ez a rendelkezése, az E. A.
40. §-a utasítása szerint közhírré tétessék.
Véleményem szerint még hosszú
időre:
egyedül helyes ez az eljárási mód már csak
azért is, mert az anyagi kérdésekkel kapcsolat
ban sokszor elkerülhetetlen súrlódásokat, a te
hetség szerint: a legrövidebb időn belül elirninálja és a súrlódási felületet a legszűkebb térre
korlátozza.
Ezek után nézzük az érem másik oldalát.
Az idézett szakaszok jóhiszemű, de súlyos
tévedésbe eső értelmezői szerint az egyházi já
randóságok kivetésének módja a következő:
Az egyháztanács (262. §.) a pénzügyi bi
zottság meghallgatása után kivetési javaslatát
pl. a februári közgyűlés elé terjeszti, mely a
javaslatot letárgyalja ugyan, — de a 263. §.
szabatos intézkedését figyelmen kívül hagyva:
nem hoz végleges határozatot, hanem a kivetés
megállapítását azzal közli az egyháztagokkal,
hogy: »amennyiben azonban a kivetés ellen ki
fogása volna, szíveskedjék felebbezését (sic!)
folyó évi március 15-ig az egyháztanácshoz
(? és nem az egyházm. számvevőszékihez!) cí
mezve írásban beadni«. A beérkezett »felebbezéseket« az egyháztanács letárgyalva, az e tárgy
ban (junius 7.) újra összehívott második köz
gyűlés elé terjeszti és az meghozza most már a
»végleges« határozatot, és erről az érdekelteket
újra értesíti azzal, hogy e határozat ellen már
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most az egyházmegyei számvevőszékhez lehet
felebbezni! (E. A. 266 .§.)
Nem keresem a kákán a csomót, amikor
aláhqzom a következő mondatot: »Minden jogi
kérdéssel kapcsolatban az írásban közölt érte
sítésnek különösen szabatos fogalmazár sál kell
bírnia«. A fent, idézőjelben közölt értesítésből
ugyanis az a meglepő jogi nóvum tárul elibénk,
hogy van olyan egyházi elnökség is, aki szerint
»felebbezni« lehet ugyanazon főmmhoz is!?!
Lám, hova nem vezet, az önkéntes alkotmányrevízió heve?
Készséggel elismerem, hogy ez az egész
tévedés abban a meggyőződésben g y ö k e r e d z ő ,
hogy: »többet« tenni annál, mint a mire az E.
A. szabatos jogszabálya kötelez, csak elisme
résre méltó buzgalom. Ennek az ideális felfogás
nak bázisa azonban egy nagy tévedés, mely kéz
zelfoghatóan megbosszulja magát, mert »itt« ez a
»több«, — az »elégnél« is sokkal -kevesebb«.
Mert az ilyen uj orvosság rosszabb a halálnál.
Miért? Először is azért, mert ez az eljárási
mód, szembetűnő módszerességgel elszoktatja
a tagokat a személyes érdeklődéstől, a szemé
lyes érintkezéstől, azután pedig szinte rátanitja
a tagokat arra, hogy a templom látogaiása, hol
minden egyházi közhírré tétel történik; — az
után az egyházi közgyűlésen való részvétel, hol
az egyház ügyeiről közvetlen vehet mindenki
tudomást, és — kivéve a nő-tagokat — köz
vetlen gyakorolhat befolyást azok menetére;
mind ez az elsőrendű, lelkiismeretbe és a valódi
evangélikus öntudatba vágó kötelességteljesités
elmaradhat egész kényelmesen.
Másodszor azért, mert az ilyen eljárási mód
mellett a súrlódási felület nagyon kitágulhat, a
mikor a kivetés processusa februártól-juniusig
is elhuzódhatik! Ilyen esetben pedig a tagok
felebbezése saját hibájukon kívül is elkéshetik.
Pl. a jelen esetben a felebbezési határidő ju'ius
7., amikor már az egyházm. számvevőszék a
maga ülését régen megtartotta, sőt, az egyházmegyei őözgvülések is vannak junius havában.
Hogy pedig ez a késedelem miiven kellemet
len következményekkel járhat, az kézenfekvő
dolog.
Harmadszor azért, mert az ilyen eljárási
mód: valóságos nevelőmester arra, hogy pl. a
prezbiteri ülésen 60 tag helyett csak 25 vegyen
részt, a közgyűlés tagjainak száma pedig néha
kevesebb, máskor valamivel több legyen, mint
a prezbiteri ülésen tanácskozók száma! Hogy az
tán a tagok közönye, ezzel az eljárási móddal
együtt hogyan bosszulja meg önmagát, arra
iskolapélda az a konkrét eset, mely e sorok Írá
sára késztetett.
Megtörtént ugyanis, hogy az egyházi já
randóságok kivetésében végleges határozatot
hozó közgyűlés tagjainak száma jóval alulmaradt
az ötvenen. A kivetést pedig írásban 88 egy
háztag felebbe/te meg! Nos, ha ezek a saját el
nökségükkel, a saját egyliádcözségiikkel Írásban
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érintkező tagok, a törvény meg az igazi gyülekozeti élet szellemének megfelelően a közgyűlésre
eljöttek volna: bizonyára rövidesebben és na
gyobb közmegnyugvásra lehetett volna végle
gesen elintézni ezt a fontos kérdést.
Szükséges-e hát a változtatás? Nézetem
szerint nem szükséges, aniig .pedig valamely
jogszabály érvényes, addig azon változtatni csak
úgy házi ötlet szerint, bizony nem helyes. Egyik
szomorú tünete egyházi közéletünknek az, hogy
törvényeink, szabályrendeleteink itt is, ott is pa
piroson maradnak, úgyhogy joghatályuk az élet
ben, az élet kárára
nem mutatkozik sehol.
Ha ped g minden közéleti rendnek alfája
az, hogy a köztörvényeket senki, és semmi kö
rülmények közt f gyeimen kívül nem hagyhatja
megfelelő biinhödés nélkül: akkor sokszorosan
áll ez egyházi közéletünk rendjére, ahol a mi
egyházunk fundamentális alapelve szerint, min
den törvényünk nemcsak betű, — hanem lélek is.
Aki tehát a törvény ellen vét, a lélek ellen
is vét. Azért vallom, hogy itt nem revízióra, ha
nem a törvény lelkét megértő — lélekre van
szükség.
Alkotmányunknak éppen elég hiányossága
van.
Azért, a mi benne jó: tartsuk meg azt.
Abból a célból ajánlom a zsinatot előkészitóbizottság figyelmébe e sorokat, hogy javas
lat alakjában illesszen a fönt idézett szakaszok
hoz olyan sanctiót, amit azután, ha törvényerőre
emelkedő, senkinek félreérteni nem lehet.
Teszem ezt azzal a forró egyhá/szeretcttel,
mely az idők veszedelmeit látva, esedezve kéri
egyházam minden vezetőjét: videant consules
ne quid ecclesia detrimenti capiat.
Budapest, 1925. junius 12.
Draskóczy Lajos.
H Í R E K .
I r t r . O b e t f c é D e ii i f t . | A tiszai ág. hitv.
ev. egyházkerület miskolci jogakadémiájának
tanári kara mély megilletödéssel jelenti, hogy
szeretett kartársa, méltóságos dr. Obetkó Dezső
egyetemi magántanár, jogakadémiai nyilvános
professzor ur az eperjesi ős: cv. Kollégiumnak
1911—12-bcn volt rektora, a jogakadémiának
hosszú éveken át volt prodékánja, számos hazai
és külföldi társadalmi és tudományos egyesü'et
választmányi és rendes tagja, volt m. kir. tör
vényszéki biró stb. majdnem negyedszázados
főiskolai professzori működés és hosszas szen
vedés után életének 57-ik évében 1925. évi ok
tóber hó 14-én déli 1 órakor az Urban elhunyt.
Az elköltözött földi maradványait október hó
16-án délután 3 órakor kisértek örök nyugovóra
a nyíregyházai temetőbe.
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Az egyetemes theológiai bizottság

br.

Radvánszky Albert és Geduly Henrik elnöklete
alatt foglalkozott a theológiai magántanári, a
licenciatusi és doktori szabályrendeletekkel, si a
theológiai vizsgák anyagával.

A MELE közgyűlése. A magyarhoni evan
gélikus Lelkészegyesület egyik legjobban láto
gatott közgyűlését tartotta Paulik János nyír
egyházai lelkész elnöklésével október 21-én Bu
dapesten, a deák-téri egyház 'dísztermében. A
közgyűlésen az egyházkerületek püspökei is
résztvettek. A nagy látogatottsági örvendetes
jele annak, hogy az evangélikus lelkészi kar a
maga egyetemlegességében, tudatára ébred szo
lid árisán ak és a nagy feladatok megoldásában
reáháramló felelősségeknek. A közgyűlés köz
ének (Térj magadhoz drága Sión) és Czipott
Géza irásmagyarázata (Ján. 10, 20—23.) s imája
után P'aulik János elnök szép és tartalmas m eg
nyitójával vette kezdetét. Az elnöki megnyitót
lapunkban közölni fogjuk, azért most nem is
mertetjük. Czipott Gézának, a Harangszó fá
radhatatlan szerkesztőjének irásmagyarázata, a
melyben a lelkészi szolgálat célját Jézus megláttatásában jelöli meg, s felhív a lelkészi szol
gálatnak valorizációjára, a szivekbe markolt, és
magábatérésre indított. Az elnök beszámolt a
lefolyt évben végzett elnöki ténykedéséről. Szólt
a családi pótlék kedvező elintézéséről, amikor
is köszönetét mondott Geduly Henrik püspök
nek közbenjárásáért. Jelentette, hogy Sárkány
Béla és Kruttschnitt Antal kíséretében résztvett az ORLE kecskeméti konferenciáján. Részt
vett a lelkészi nyugdíjintézet bizottsági ülésein;
a népjóléti miniszternek a kiskorúak! szeszti
lalma ügyében tartott ankétjén. Ezen ankéttal
kapcsolatban a lel kész egye sülét kifejezi azt a
kívánságát, hogy a szesztilalmat a 2 0 éves ko
rig terjesszék k', s hogy a kocsmákban szombat
délutántól hétfő reggelig tilos legyen a szeszes
italok árusítása. Végül megköszönte dr. Varsá
nyi Mátyás budai lelkészük a budapesti kon
ferencia körül kifejtett fáradozását. Dr. Varsá
nyi Mátyás »Az egyház és a sajtó« címen tar
tott előadást. Kívánatosnak tartja, hogy az 5000nél több tagot számláló gyülekezeteiknek legyen
saját gyülekezeti lapjuk. A bányai egyházkerület
október 31-re szándékozik megindítani 15.000
példányban a szórványok gondozására egy lá
pot. A budai Mária Dorottya Nőegylet egy gyer
meklap megindítását határozta el. Felveti a kér
dést, hogy lehetséges volna-e egy protestáns
napilapnak megindítása. Szólt az hatterjesztéshről, s kívánatosnak tartja, hogy minden tem
plom ajtajában ott legyen az iratterjesztő asztal.
A tartalmas és célokatkitüző előadáshoz értékes
hozzászólásokat hallottunk Kapi Béla és dr. Raffay Sándor püspöktől és másoktól. Gáncs Ala
dár felolvasásában Paul Le SeUr egy könyve
nyomán a gyülekezet és az egyház egymáshoz
való viszonyát tárgyalta. Kovács Andor espe
res a lelkészi javadalom valorizálásáról tartott
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előadást. Dr. Mikler Károly az édesanyja elha
lálozása miatt nem jelenhetett meg a közgyű
lésen, s helyette Kuthy Dezső nyugdijintézeti
ügyvivő ismertette a lelkészi nyugdíjintézet
ügyét, amely sok nehézséggel jár. Dr. Deák
János egyetemi tanár egy Sopronban felállítandó
Theológus-Otthon szükséges voltát kötötte az
egyesület tagjainak lelkére, kérte a lelkészi
karnak erkölcsi és anyagi támogatását. Blatniczky Pál pénztáros jelentése szerint az egye
sület bevétele 2,167.200 K volt. A tagsági díj
50 ezer koronában állapíttatott meg. A tisztujitás során elnöknek újból Paulik János vá
lasztatott meg. Aleinökök lettek Sárkány Béla
és Németh Károly, titkár dr. Varsányi Mátyás,
főjegyző Duszik Lajos, jegyző Magyar Géza,
pénztáros Blatniczky Pál. A régi választmány
továbbra is helyén maradt.

Lelkészavatás. Dr .Raffay Sándor, a bá
nyai egyházkerü’et püspöke október 8 án avatta
lelkészekké Budapesten, a Deákrtéri templom
ban dr. Gunesch Károly és Torda Gyula lel
készjelölteket.
G yülekezetszervezés. A sajóarnóti egy
házközséghez tartozó Szikszó községben lakó
evangélikusok f. hó 4-én fiókegyházzá szervez
kedtek. Felügyelő lett Kulcsár Károly ezredes,
gondnok-pénztárnok: Becht Károly, jegyző:
Gocsmán Mihá'y, prezbiterek: Zenovits Sándor,
Foigách Tivadar, Csemiczky Zoltán, Szvitankó
Pál, Fajcz János és Einfalt Gusztáv. Az ala
kuló közgyűlésen Vietorisz László a diósgyőrvasgyári fiókegyház testvéri üdvözletét tolmá
csolta és bejelentette, hogy a fiókegyház 15 drb.
énekeskönyvet bocsát a szikszói testvérék ren
delkezésére. Gyűlés előtt istentisztelet tartatott,
melyen az oltári szolgálatot Tóth 1 József fan
csali alesperes végezte. Berényi Sándor arnóti
lelkész pedig az igét hirdette. Örvendetes dolog
ez a szervezkedés, mely közel jövőben Ongán
és Edelényben is folytatódni fog.
Az egyetemes tanügyi bizottság Mágócsy-Dietz Sándor dr. elnöklete alatt tartotta
ülését. Az elnök megemlékezett Mikolik Kálmán
és Gärtner Rezső jubileumáról, a kőszegi leány
gimnázium 25 éves fennállásának évfordulójáról,
az eperjesi jogakadémia Miskolcon való elhe
lyezéséről, s a jogakadémia munkálkodását mél
tatva hangsúlyozta, hogy kiemelkedik a régi
jogakadémiák közül, a maiakat pedig megelőzi.
Megemlékezett nagy halottjainkról. Ellenkező
híreszteléseket cáfolva megállapította, hogy egy
házi kiadványaink ivenként 800 koronával ol
csóbbak, mint a többi kiadványok. Kivánatosnak tartja a bizottság az uj állami középiskolai
tantervnek egyházias szellemben való átdolgo
zását, vallásos és egyházi tartalommal való meg
töltését. Iskoláink rendtartásának elkészítése
azért késik, mert eddig az állami rendtartás sem
jelent meg. A nyolcosztályu népiskola megvaló
sítását az elnök az állami intézkedések bevárása
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nélkül is sürgeti ott, ahol a m egfelelő eszköközök rendelkezésre állnak és nagyon sze
retné, ha iskoláink ezen a téren megelőznék a
többieket. A szülői értekezletek tartása az in
tézetekre bizatik. A hősi halott tanárok és ta
nítók névsora elkészült. Hosszabb tanácskozást
és megvitatást igényelt a tanítóképzők egyete
messé tételének kérdése. Jelenleg két tanító
képzőnk (soproni és az Eperjesről menekült
miskojc.) és egy tanítónóképzónk van (szarvasi),
amelyek az illető egyházkerü etek
kötelékébe
tartoznak. Egyetem essé tételük kívánatos. A bi
zottság azzal a megkereséssel fordul az e g y e 
temes közgyűléshez, hogy a földbirtok reform
kapcsán egyházunk kérjen a képezdék fenntar
tását 1célzó töldbirtokot, annál is inkább, mert a
Csanádi r. kath. püspök egy csak tervbe vett
tanítóképzőre máris kapott 2 0 kát holdat. En
gedélyezésre ajánlotta a bizottság a közgyűlés
nek Gaudy László Ifjúsági Énekeskönyvet, Turóczy Zoltán konfirmációi könyvét. Minthogy
az államilag engedélyezett tankönyvek között
protestáns Írótól vak) egyideig egyáltalán nem
volt, s most Í9 esak néhány van, felkéri a bi
zottság az egyetem es egyházat, keresse meg
a kultuszminisztert, hogy protestáns íróktól szár
mazó 'tankönyvek engedélyezése megtörténjék.
Foglalkozott még a bizottság az elemi iskolák
állami és egyházi tantervével.
Az E g y etem i Luther S zö v etség , vasár
nap akt. 1 1 -én tartotta ez évi alakuló közgyű
lését dr. Raffay Sándor ev. püspök, dr. Rásó
Lajos Orsz. Luther Szövetségi alelnök és nagy
számú közönség jelenlétében. Elnök lett: Urbánszky Andor, alelnökök: Nagy Kálmán és
Nagy János, főtitkár: Toldy Elemér, háznagy:
Kapi Gyula, irod. és propag. titkár: Harmos
Endre, főpénztáros: Sommer Gyula, pénztáros:
Szsalay Árpád, jegyző: Magyar Zoltán, házna
gyok: Horthy Aladár, Piri Lajos, Ráthay László,
Beftmissariói titkár; Mesreházy László, segélyügyi: Buda István, zeneügyi: Huszár Béla, gaz
dasági: Pataky László, ellenőr: Mihá'ovics L„
főkönyvtáros: Polgár Jenő, könyvtáros: Gyuris
Gyula.
K ülügyi bizottság. Az egyetem es közgyű
lés tárgysorozatának egyik igen fontos pontja
volp’dr . 1Raffay Sándor püspök külügyi jelentése.
E szerint a lefolyt évben a külföldi érintkezések
köre szélesbedett; az olaszországi valdensekkel,
a németországi és franciaországi evangélikusok
kal a tárgyalások folyamatban vannak, amely
Németországban felöleli egy ott
létesítendő
magyar^evangélikus lelkészi á!lás szervezését is,
melynek céljaira a németek átengednék a ber
lini dóm kápolnáját, s lakást Í9 biztosítanának.
Hamburgban és Brémában kivándorló-misszió
működik, amelyet a kultuszlkormány is támogat.
A püspök több utat tett külföldön, amelyeket
természetszerűleg csak nagy vonásokban
vá
zol. Javasolta a külügyi bizottság felállítását,
ami m eg is történt. Bejelentette a külföldi
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anyagi támogatás megszűntét és kérte, hogy a
költségvetésbe külügyi célokra az eddiginél na
gyobb összeg legyen felvéve.
Az O rszágos E van gélikus T a n ító e g y e 
sület» a Tanitószövetség gyűléseivel kapcsolato
san f. évi 15-én, délután, a Tanítók Háza ta
nácstermében tartotta ez évi közgyűlését. A
nagy számban megjelent tanítóság méltóságtel
jes, higgadt viselkedésével szinte láthatóan im
ponált a gyűlésen résztvevő vendégeknek. A
Tanitószövetség bajtársi üdvözletét Rákos Ist
ván tolmácsolta. Az egyetem es felügyelőt dr.
M ágócsy-Dietz Sándor, az egyetem es tanügyi
bizottság elnöke képviselte és annak üdvözletéit
közvetítette szép szavak kíséretében. Dr. Szi
get hy Lajos, az ág. hitv. ev. Tanárok Országos
Egyesülete nevében intézett m eleg testvéri sze
rétéiről tanúskodó szókat a tanító testvérek
hez, míg a Református Tanítók O rszágos Egye
sülete jókívánságait Uray Lajos a d u át. Krug
Lajos, az egyesület elnöke, a tőle már m eg
szokott szónoki készséggel rávilágított m egnyitó
beszédében mindazokra a sebekre, amelyek kü
lönösen a felekezeti tanítóság testet égetik. Az
után kegyeleti adóját rótta le az egyesület el
esett hős testvéreivel szemben. A gyászos név
sor felolvasása után elnök elmondta remekbe
készült, gyönyörű beszédét, melynek megrázó
ereje alól senki sem vonhatta ki magát. Majd
széles alapon felépített évi jelentését terjesz
tette elő, amellyel általános elismerést aratott.
Ez a jelentés mesterien festett korkép. Igen ta
nulságos előadást tartott a vallásoktatásról és
az uj tantervTŐl Reichel Lajos mendei tanító és
őszinte, nagy tetszést váltott ki dr.
Steiger
Imre, soproni ev. tanítónak kitűnő előadása a
szakfelügyeletről. Perényi Rezső, aszódi igazg.
tanító pedig nagy m eggyőző erővel fejtegette
az illetményrendezéssel kapcsolatos kérdéseket.
A gyűlés úgy lefolyásával, mint tárgysorozatá
nak tartalmi gazdagságával is nagy
hatással
volt az összes jelenlevőkre.
F elhívás. F. hó 2 2 -én tartott egyetem es
közgyűlésünk a győri em., illetőleg a dunántúli
egyházkerület javaslatára elhatározta, hogy dr.
Luther Márton kiskátéjának egységes hivatalos
magyar szövegét megállapítja és 1929. jubilá
ns évben kinyomatja. E célból Németh Károly,
Thuróczy Zoltán, Prőhle Károly, Adorján Fe
renc és a vallástanitási szakosztály kiküldöttjé
ből álló bizottságot azzal az utasítással küldte
ki, hogy a beérkező munkálatokat bírálja fölül
és eljárásáról a jövő évi közgyűlésnek jelentést
tegyen. Az ügy nagy fontosságára való tekin
tettel tisztelettel fölkérem egyházunk szakférfiáit, hogy e munkában minél nagyobb szám
ban résztvenni szíveskedjenek. A fordításnál
úgy a dogmatikai, mint a didaktikai szempon
tok figyelem be veendők, súly helyezendő ame1lett a fordítás hűségére, továbbá magyaros és
a gyermekek fölfogásához mért könnyed irályra.
Közelebbi felvilágosítással készséggel
szolga-
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lók. Kérem a kéziratokat 1926. junius 30 ig jel
igés levél kíséretében hozzám küldeni. Cinkota,
1925. október 23. Blatniczky Pál bizottsági el
nök.

Az Országos Luther-Szövetség választ
mánya br. Kaas Albert elnöklete alatt tartotta
ülését. Az elnöki megnyitó megemlékezett a ki
szállásokról, a protestáns nap előkészítéséről, a
külfölddel való kapcsolatokról. Kívánatosnak
tartja a németországi Evang. Bunddal szerző
dés megkötését. Dr JKirchknopf Gusztáv igaz
gató jelentése kiemeli, hogy tagjdijakat csak a
Budapest-deáktéri Szövetség tagjai fizetnek; ör
vendetesnek tartja, hogy dr. Raffay Sándor
püspök egyházlátogató útjainak programmjába
szövetségi propaganda estélyeket állít be. A
Szövetség nem akar a Luther Társaság és a
Gyámintézet riválisa lenni, politikával sem fog
lalkozik, feladata egyházvédelmi munka, ame
lyet csak egyháztársadalmi utón lehet megvalósí
tani, lutheránus napokat akar tartani, a vidék
felé tekint és ott keresi erőit. Az igazgató 57
esetben jelent meg a gyülekezetek által rende
zett propaganda estélyeken. A dunántúli Luther
Szövetség jelentését olvasóink már ismerik; na
gyon szép eredményeket tüntet fel az ifjúsági
szakosztály, s különösen nagy érték a Kapi
Béla püspök által a gyülekezeti vezetők rendel
kezésére bocsátott tartalmas Belmissziói Munkaprogramul, amelynek Útmutatásai szerint a gyü
lekezetekben örvendetes belmissziói élet pezsdült fel. Dr. Artner Oszkár jelentést tetí a Szö
vetség pénztáráról, Németh Károly pedig az
Evangélikusok Lapjáról; az utóbbi jelentés
nyolcvanegynéhánymilliós előfizetési hátralékok
ról számol be, Egyébként azonban a lap még
eddig deficit nélkül jelenhetett meg. Ezen a he
lyen is kérjük lapunk olvasóit, hogy hátralékai
kat annál is inkább befizetni szíveskedjenek,
mert különben annak hetenkénti pontos megje
lenése a legsúlyosabb akadályokba ütközhietiki.
A vallástanitási

egyetemes

bizottság

Blatniczky Pál elnöklete alatt foglalkozott az if
júkori bűnösök vallási gondozásának kérdésé
vel; Luther Kiskátéjának jubileumi (1929) kiadá
sával; a továbbképző ismétlőiskolai vallástanitás költségeinek megtérítésével; a nem evangé
likus tanitóképzőintézetek vallásiam anyagának
tantervével; a leányközépiskolai vallástanitás ja
vaslatával; a vallástanárok (önálló hitoktatók)
jogi helyzetével. Tanácskozása tárgyát képezte
továbbá az államilag díjazott vallástanárok több
rendbeli sérelme, a vallástanárok zsinati kikül
detése, és a vallástanitás arányos díjazása.

A Missziói Egyesület a súlyos körülmé
nyek kényszerítő hatása alatt szünetelt műkö
dését újból megkezdte. Scholtz Ödön esperes
és dr. Schneller Aurél elnöklete alatt közgyűlést
tartott, amely tisztikart és missziói tanácsot vá
lasztott. Az elnökség megmaradt. Jegyző Marcsek János, pénztáros Broschkó G:. Adolf, elN yom atott • Gy ri Hír!»? nyom !»i
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lenőr Morhács Márton. A missziói tanács 16
tagból alakíttatott meg, akiknek megválasztásá
nál a közgyűlés különös tekintettel volt arra,
hogy az országnak minden vidéke képviselve
legyen. Az Egyesület bevétele Broschkó G. A.
pénztáros jelentése szerint 1,068.378 K volt.
H. Gandy László: Evangélikus ifjúsági
énekeskönyv c. füzete 62 koráit és 8 közismert
gyermekdalt tartalmaz. Több versszak szöveget
ad a soronként közölt, eredetijére visszavitt dal
lamhoz, melyet a gyermek hangtérjiedíelmének
megfelelően transzponált. Az egész füzet kiváló
gyakorlati érzékre vall. iskolákban igen hasz
nálható, mert a nagy énekeskönyvet teszi nélkülözhetővé (a dunántúli szöveget adván). 1 0
ezer koronáért kapható Rókáinál a csinos köny
vecske, mely a diakonissza piliscsabai anyaház nyomdájának a legjobb reklám. Mindenki
nek figyelmébe melegen ajánljuk.
—m —d.
Pethő Sándor tollából Világostól Trianon
nig címen röviddel ezelőtt egy kötet került a
könyvpiacra, amely egy helyt a következő meg
állapítást tartalmazza: »A hitújítás szétkalapálta
a keresztyén katholikus világ egységét. Luther
azon való bosszankodásában, hogy a magyarok
Budán megégettek egy lutheránust, arra izgatta
a feléje szitó német közvéleményt és a német
fejedelmeket, hogy hagyják sorsára Magyaror
szágot«. H ogy mi igaz ebből s mi nem s ha van
benne igazság, milyen körülmények között tette
Luther ezt a kijelentést, annak kérdésében egy
idejűleg megtesszük a szükséges informatív lé
péseket.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Meghivő az Ujpest-Árpád-uti Mózgószinházvállalat R. T, 1925. évi november hó 24-én
délután 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi Taka
rékpénztár R. T. (Budapest, V., Vilmos császár
ut '36. sz. I. emelet) üléstermében megtartandó
rendkívüli közgyűlésére. Tárgysorozat: L Ha
tározathozatal a Részvénytársaságnak a 4200/
1925. Pl. ML sz. rendélete következtében kimon
dandó felszámolása tárgyában. 2. A felszámo
lók megválasztása. 3. Esetleges indítványok. —
Azon részvényesek, akik a közgyűlésen résztvenni szándékoznak, tartoznak részvényeiket
legkésőbben a közgyűlés előtt három nappal a
Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztárban a hi
vatalos órák alatt letétbe helyezni. Mivel az okt.
20-ára összehívott közgyűlés a R. T. felszámo
lása tárgyában határozatképtelenség miatt nem
határozhatott, a november hó 24-re egybe hi
vott közgyűlés az alapszabályok értelmében a
tárgysorozatot a jelenlevő részvényesek számára
való tekintet nélkül fogja letárgyalni és róla
határozni. Budapest, 1925. október hó 20-án.
Az igazgatóság.
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Hirdetési árak megegyezés szerint.

Reform áció.
in .

»Hit által!« Ezzel a jelszóval indult m eg a
reformáció, s ez a jelszó egyúttal csatakiáltás
is lett a Krisztus harcoló egyházában. A »gya
korlati keresztyén ség« és a keresztyén »szociálizmus« korában talán azt mondhatná valami jó
akarónk, hogy találjunk helyette mást. Korsze
rűbbet, divatosabbat, ami job^bn megragadná
a modem ember figyelmét és könnyebben m eg
nyerné azokat, akikről az Ur Jézus egyszer azt
mondta: »Ha jeleket és csodákat nem láttok
nem hisztek«. Valami olyan jelszó kellene, amely
nek propagativ ereje volna a mai aktivista és
pragmatista vallásos vjiigné*eiek korában.
Megvádolnak bennünket azzal, hogy eg y 
házunkban túlteng a quietizmus. Nehezen moz
dulunk. Hosszú latolgatás uián cselekszünk. Tú
lontúl reábizzuk magunkat az isteni gondvise
lésre. Az egyetem es keresztyénségben azt a
szárnyat képviseljük, amelyik nem veti magát
energikus lendülettel a világ berendezésének
átalakítására, a világ folyásának
irányítására.
»Mind jó, amit Isten tészen:« ez a ini jellemző
énekünk.
Ám legyen! Bizonyos az, hogy először is
hibáznánk, ha vallásoságunkat ellenségeink ál
tal engednénk irányittatni, Másodszor hűtlen
séget követnénk el a magunk egyházának lé
nyege iránt, ha »koreszmék« kedvéért eltérnénk
attól a m eggyőződéstől, amelynek védelmében
vívták meg lutheránus elődeink dicső küzdel
meiket. Végül magunk alól rúgnánk ki a talajt,
ha a keresztyénséget másként értelmeznénk,
mint annak megalapítója és apostolai. íme há
rom érv, amely amellett szól, hogy továbbra
is kitartsunk azon tanítás mellett, hogy az em
ber megiglazul hit által.
Világos azonban az is, hogy bajok van
nak. Aggodalmakat keltő jelenségekre mutat
hatunk. Tespedés, közöny, tunyaság, garmadá

val találhatók. Nagyon ránk férne valamivel
ruganyosabb izomzat. A kérdés gyakorlati szem
pontból az, hogy abban az esetben, ha a hit
által való megigazulás tanilása helyébe teszem
fel Bergsonnak életlendületét, vagy Jamesnek
aktivizmusát kezdem el tanítani, célt érek-e vele.
Több lesz-e akkor a tettvágy, elszántabb lesz-e
a z 1 akarat, komolyabb-e az életbátorság.
És
ezekre a kérdésekre kénytelenek vagyunk ha
tározott nemmel felelni. Bajaink oka nem a hit
által való megigazulás tana; bajaink orvoslása
nem a cselekedetek által való m eg gazulás tana.
A bajok oka a hitnek téves értelmezése, és
orvoslása a hitnek helyes értelmezése. Mert cá
folhatatlan igazság, hogy hit nélkül jelentőség
gel bíró, é r v é n y » cie ittiodrtek létre nem jö
hetnek. óriási hiba azonban, hogy a thcológusok és dogmatikusok és azok nyomán a prédi
kátorok a hitnek fogalmái iparkodtak olyan for
mán megállapítani, hogy az beleilleszkedjék
muzeális gyűjteményekbe s minél távolabb el
vonatkozzék az élettől. Az a Jézus, aki azt mon
dotta »Kövess engem«, bizonyára aktiv életre
hívta el a halászokat, de egy pillanatra sem
tételezte fel, hogy hit nélkül azok a halászok
elhagyják hálóikat és követik őt. A theológusok
szedték széjjel a fogalmak kedvéért az életvaló
ságokat, és különböztették megl a hitet a cse
lekedetektől, ahogyan a botanikus megkülön
bözteti a gyökeret a törzstől, a törzset a levél
től, a levelet a virágtól, a virágot a gyüm ölcs
től. A valóság ped g az, hogy a gyökér, a törzs,
a levél, a virág, a gyüm ölcs együttvéve, a ma
guk időbeli és térbeli folyamatosságában alkot
ják a fát.
»Az igaz ember hitből él«. Ez az igazság.
De ne feledjük, hogy él. És pedig hatványozot
tan él. Az övé az életnek teljessége. Túláradó,
bővelkedő életet él. Tessék elképzelni egy éle
tet, amely ilyen teljes, ilyen gazdag, ilyen túl
áradó élet: és nincsenek cselekedetei! Élet az?
És gondoljuk meg: amikor azt tanítja az írás,
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hogy az igaz ember hitből él, azt akarja-e mon
dani, hogy a hit itt azt jelenti, hogy a hit be
(Paulik János elnök megnyitója a MELE közgyűlésen.
éri önmagával és megnyugszik?
— Budapest, 1925. okt. 11.)
Az üdvözítő hit a Krisztusba vetett hit.
Olyan korban élünk, amely állandóan forr
M eggyőződés arról, hogy a Krisztusban van az és vajúdik. Körülöttünk minden az átalakulás
életnek teljessége, gazdagsága és forrása. Aki
szükségességéit leheli. Maga az Egyház is a
ezt a hitet táplálja, az nem maradhat tétlen, maga világközi egyetemében, ádventi napokat
mert él. Az élet pedig cselekvés. A Krisztuson él s érzi a mai helyzetnek tarthatatlanságát s
kívül nincs élet. Minden élet benne gyökerezik. egy uj sors döntésin ek a szükségességét. Ebből
erednek újabban létesített, szélesebbkörü kon
Ami nem benne gyökerezik, az fonnyadás, rot
ferenciái, amelyek mind e szükség átérzésénekt
hadás, enyészet, halál. A hit által való üdvözü jegyében folynak le. Lehetetlen észre nem venni,
lés azt jelenti, hogy egész valómat, minden ér hogy a keresztyénség fáját őrli valami, aminek
zésemet és akarásomat odaadom neki, bele következtében ereje, befolyása, meggyöngült s
olvadok teljesen, reábizom magamat, tőle ve megszűnt az a világmozgató hatalom lenni, a
minő volt már a múltban többször s aminőnek
szem a célt, a tartalmat, az erőt. Ez a hit adja
az emberiség érdekében látni szeretnék. Okát
meg mindazt, ami szükséges, ahhoz, hogy a vi ennek az esésnek megmondani nagyon nehéz,
lágban életterjesztő energja, alkotó tényező, a de az én nézetem szerint egyik oka az is ennek
jónak előmozdítója legyek. f ia nincs hitem a a sajnálatos körülménynek, hogy az Egyház, il
Krisztusban, a léleknek és a világnak megvál letve a benne létező felekezetek túl sok időt
és energiát pazaroltak az egymással való harcra,
tójában, akkor feladtam a harcot, megszöktem
a magok külső, n^utatósabb oldalainak kifényea csatatérről, elhánytam fegyveremet, mert ak sitésére sí hatalmi igényeik kielégítésére — és
kor a világ egiy rosszindulatú semmi, egy ér keveset a hitélet mélyitésére, a keresztyénség
telmetlen és céltalan káosz. Vak erőknek ak erkölcsi tartalmának gyakorlati érvényesítésé re
ciója, tajtékzó beilámzás, mely sehova nem visz. s a napnál világosabb és égetőbb szociális kér
Akkor ez a világ engem legyőz, és, lelkiemet déseiknek a megoldására. Az újabbkori aposto
lok nem igen valának egy akarattal együtt, mint
megöli. Hit nélkül minden történés csak egy bu ahogy azt a Biblia az ősi apostolokról mondja.
borék a. sistergő és kavargó felületen, amelynek S ennek az »együtt« szónak a hiánya a felekezetmélységei nincs, értelme nincsi, és célja sincs. közi életből igen sok nyomoruságnák a forrása
A hit, amelynek cselékedetei nincsenek, és egyik oka annak is, hogy az emberek; jókora
részének megcsappant a bizalma az Egyházban
megholt ő magában. Igaz. De eszeveszettebb s nélküle próbálja keresni boldogulását, sebei
tótágast álló irásmagyarázatot nehéz kigondolni, nek a szanálását.
mint amelyik ebből a mondásból a hit által való
Ma többször halljuk hangoztatni a feleke
megigazulás tanának cáfolatát akarja kiolvasni. zetek közt való béke és egymásmegériés szük
Mert csak azt lehet belőle józan ésszel kimagya ségességét s azok a szavak, amelyek újabban a
rom. kath. nagygyűlésen két feintköltíelkü fő
rázni, hogy Jakab apostol élő hitet cselekedetek
papnak is a szájából ezirányban mifelénk is el
nélkül elképzelni sem tud. Olvassuk el a Zsi hangzottak, mindenesetre szives fogadtatásra
dókhoz irt levél 1 1 . részét, amelyben megtudjuk, számíthatnak minálunk, mert hiszen azok a mi
hogy a hitnek hősei hogyan éltek itt a földön szótárunkból, az evangélium szótárából való
szavak. Csak arra vigyázzon mindenki, hogy
a »hit által«. Hithősök és hithős nemzetek.
a szép szavak üres frázisok ne maradjanak, ha
Nem. A baj nem a hitben van. Nem a hit nem hogy valójában realizálja azokat minden
által való üdvözülés tanában van. A baj abban vonalon az igazi keresztyén komolyság. Mi, me
van, hogy a hitet tévesen értelmezzük. M ég in rem állítani, mindenütt ott leszünk, ahol barát
kább abban, hogy nem hiszünk. A cselekedetek ság és együttérzés ápolásáról lesz szó.
Szegény, megsarcolt, egy harmadára lesornélküli hit holt hit. A holt hit pedig nonsens és
vasztott magyar evangélikus egyházunk na
nonens. Ilyen nem létezik. Higyj az Ur Jézus gyon megérzi a mai nyugtalan kornak a hullám
Krisztusban, s megtapasztalhatod, tudsz-e majd veréseit. Ha nem ámítjuk magunkat, be kell
jócselekedetek nélkül, belső, emésztő tűz nél vallanunk, hogy a mi Egyházunknak a hely
kül, tettekre kényszerítő ellenállhatatlan benső zete a csonka hazában egyenesen megrendült.
ösztön nélkül hivő életet élni. A tétlen egyház Reszkető szívvel ejtem ki e szót, de figyelmez
tetésül ki kell mondanom. Mert nem csak hogy
hitetlen egyház. Ez a dolgok summája és a böl
a statisztika állandó vesztességeket mutat szá
csesség kezdete.
munkra, hanem azonfelül az intenzivebb egyházi
munka folytatásához sincsenek meg az anyagi
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eszközeink. Missziói hálózatunk hiányossága
folytán még ma is sok hívünk él gondozatla
nul. Több egyházi intézményünk csak névleg
létezik, análkül, hogy valami nyomot hagyna
maga után. Az újabb napok nemcsak hogy az
ellenségeinket megszaporitolták s felbátorítot
ták az ellenünk való agresszivitást, hanem az
országos közélet terén is lehetetlen észre nem
vennünk bizonyos hátraszoritó törekvéseket. El
lehet képzelni, hogy mi lesz mindennek a követ
kezménye, ha komolyan sarkunkra nem állunk
és minden erőnket eléje nem vetjük az ellensé
ges áradatnak. Egyházpolitikánkon is igazíta
nunk kell nagyobb figyelmet fordítván a kicsi
nyeknek látszó dolgokra, amelyeken nem egy
szer igen sok megfordul. Az én felfogásom sze
rint a mi evangélikus egyházunknak a berenzettsége, mai megtöröttségéhez viszonyítva, túl
luxuriózus.
Sokan a beígért zsinattól várnak sokat; én
keveset mindaddig, amíg 'alant meg nem erő
sítjük a fundamentumokat. Az egyháznak két
sarkpontja van, amelyen sorsa megfordul: a
hitéleti munka s az anyagi elrendezettség. S
kérdem: vájjon ezek megütik-e mindenüti a kellő
mértéket és vájjon megte rémtett ük- e mindenütt
egyiknek is, másiknak is az előfeltételeit? A
hitéleti munkát mi, lelkészek, próbálgatjuk el
végezni, de nem gördül-e annak eléje súlyos
akadályként sokszor az anyagi hiány?! Ez is
kellene, amaz is kellene, — de nincs! Kiszállá
sok kellenének, misszión árusok kellenének, dia
konisszák kellenének, vallásos iratok kellenének,
— de nincs! De más is hiányzik sokszor: a lelki
tömörülés, a lelki egymáskörülölelés. Igen ne
mes törekvések hordozó t hagyjuk vergődni ma
gukban részvétlenül, igazi támogatás nélkül, a
míg végül kifáradnak és elkedvetlenednek. Azért
buknak egymás után a lapjaink s egyéb vállal
kozásaink.
Uraim! Ez a sok nincsetlenség egyszer na
gyon meg fogja bosszulni magát!
Egyházhi veink legtöbb helyűt nagyon meg
vannak már terhelve s rajtuk kereskedni igazán
veszélyes lenne. Az állam által a földb rtok re
formban beígért segély pedig nagyon lassan
halad előre. Egyházakat nem tudok, hogy már
élveznék a beígért földeket, csak néhány pro
testáns egyházkerületet tudok, hogy már élvezi
is azokat. Pedig odalent van a baj: az elsor
vadás, a szétmállás veszélye. A nagy világren
gés megingatta még az erősebb gyülekezetek
alapjait is. A sok uj iskolai teher egyik-másik
gyülekezetünket egyenesen létében
támadja
meg, vagy legalább is megbénítja benső kiépü
lésüket. Nem akarunk okolni senkit, de köte
lességünk figyelmeztetni az államkormányt,
hogy mi lelkészek hazafias buzgóságból szinte
tönkretenni segítettük egyházainkat, amikor an
nak idején keservesen összegyüjtögetett alapít
ványaikat odatanácsoltuk vinni a haza oltárára.
Igen, figyelmeztetnünk kell illő tisztelettel, de
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kellő eréllyel is az államkormányt, hogy nekünk
kárpótlással tartozik; tartozik a 48-as XX. t.-c.
kellő végrehajtásával, a tandijkárpótlással, a lel
készek korpótlékával, a megfelelő családi pót
lék még mindég elmaradt kiutalásával s nyug
díjintézetünk törvényhozási utón való alátámasz
tásával, mert mindezek nélkül mi összeesünk s
az adóprésnek netáni újabb alkalmazásával hí
veinket egyenesen belekergetnők az ellenségeink
által nyitvatartott ajtókba, ami sem nekünk
nem érdekünk, sem az államnak nem érdeke»
Sajnálom, kedves testvéreink, hogy nem tu
dok önöknek ez alkalommal vidámabb dolgo
kat mondani, de az én lelkem tele van aggo
dalommal a körülmények látása folytán. Irigy
lem azt az embert, aki örvendctcsebb dolgokat
lát. Sorscsapásnak is lehet minősíteni a sok
bántó jelenséget, de emberi mesterkedésnek, té
vedésnek és mulasztásnak is van bennük része.
S ami utóbbi bennük, annak kiküszöbölésére
nekünk mindent el kell követnünk. Ma az az
idő érkezett el hozzánk, amikor — mint Nehémiás korában - egyik kezében fegyverrel,
a másik kezében építő eszközökkel kell állania
a bástyákon az evangélikus egyház minden sá
fárának. Áldott legyem mindenki, aki megérti a
kor intő szavát! Ma nemcsak arra van szükség,
hogy a leglelkesebben és fáradhatlanul hirdes
sük az istenigét, hanem egyenként és össze
sen éljük is a keresztyén séget, hogy a keresz
tény társadalomnak nagyszámú pogány tagjai
lássák, hogy az van még s hogy az milyen
szép és boldogitó; s minden olyan törekvést
támogatnunk kell, mely a Krisztus szellemének
diadalra jutását előmozdítani alkalmas; mert e
szellem nélkül sem mi egyenként, sem az Egy
házunk, sem a társadalom nem megy semmire.
Szivek, családok és országok békéje és üdve a
Krisztus szellemén fordul meg s az lesz a legáldottabb az Isten előtt, aki abból minél többet
sugároz ki az életbe.

T
udom
:azőszbenbenneatavasz.
Hiába sir a rideg őszi szél,
Bár elmúlásról, halálról beszél,
Bár szaggatja a sár u't levelet,
Tudom: ismét lesz áldott kikelet,
Hulló levél helyén kis rügy marad,
Melyből tavasszal uj élet fakad!
Bár ősz felé a vándormadarak
Itt hagyják e tájt, délre szállanak,
Bár nem halljuk csalogányok dalát,
Tudom: hogy március fuvallatát,
Megérzik majd ezer mértföldnyire,
Tudom: visszatér fecske, fülmile!
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Bár őszi tájon sürü köd' borong,
Bus égbolton felleg;tábor bolyong1,
Bár nem látjuk a tiszta kék eget,
Tudom: lesz újra derült kikelet,
Tudom: felhőn túl a nap egyre süt,
Tudom: az Ur él s ott van mindenütt!
Bár reiám fu az elmúlás szele,
Fölém borul a halál éjjele,
Testem a föld porával egyesül,
Tudom: lelkem a sírba nem kerül,
Tudom: hogy van egy másik szebb haza,
Ott nem lesz bánat, köny és éjszaka,
Ott örökké tart az üdv tavasza!
Bár elbukott hazánk és nemzetünk,
Rabláncot csörget lábunk és kezénk,
Bár ezer vész és örvény fenyeget,
Tudom: lesz újra magyar kikelet,
Nagyot mondok, de tudom, hogy igaz:
Az őszben mindig benne a tavasz,
A halálban az élet és vigasz!

Szentantalfai Nagy Lajos.

A
zállamés azegyházakközötti
*viszonyszabályozásáról.
Irta: Sztehlo Kornél.
A destructiv irány nézete szerint az egy
ház magántermészetű egyesülése egy bizonyos
vallást követő egyéneknek, akilk vallásos életü
ket a törvény korlátái között szabadon élhetik,
de akikkel törődni és céljaikat előmozdítani vagy
épen anyagilag támogatni az állam hivatva
nincs.
Kétségtelen, hqgy a keresztény vallás a
legbensőbb odaadással gyakorolható akkor is,
ha az egyház az államtól külön életet él vagy
ha az egyház állami dotációban nem részesül.
Az első keresztények megvetették a földi ja
vakat és Krisztus urunk azt mondotta, hogy az
ő országa nem e világról való.
De nem az a kérdés itt, hogy boldog(ulhat-e
a kereszténység állami támogatás nélkül, ha
nem az, szüksége van-e az államnak az egyház
támogatására?
Az utolsó évek tapasztalatai szomorú bi
zonyságot tesznek amellett, hogy a nép erköl
csei iszonyúan megromlottak. Kapzsisági, uzsora,
kíméletlen önzés, mely bűntettektől sem riad
vissza, a huszadik század első negyedének ural
kodó bűnei.
A büntetőtörvény és annak az államhatalom
részéről bármily szigorú alkalmazása egymaga
nem képes a nép erkölcseit megjavítani. A g|az-
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dasági válság és az ebből támadt tömegnyo
mor pedig az erkölcsi züllés tény észtalaj a.
Törvényekkel és ren deletekkel nem lehet
a tömegek mentalitását meggyógyitani. Ahhoz
a gyermekkortól kezdve egy emberöltőn át fá
radságos oktatás, nevelés és a gyakorlati ke
reszténység odaadó munkája szükséges. A ke
resztény vallás magasztos tanainak már a gyer
mek kedélyében kell gyökeret vernie, ós a
gyönge palántát szeretettel, jó példával és tü
relemmel kell óvni és nevelni, hogy az élet vi
haraiban, a bűn ezer kisértései között szilárdul
megálljon.
Ezért kell az államnak a vallás, ezért van
szüksége a keresztény vallásos oktatásra ós ne
velésre. Ezért fontos feladata a keresztény ál
lamnak a keresztény egyházak támogatása. —
Ezért nem szabad az egyházat a vallásgyakorla
tára magánegyesületnek tekinteni, amely bol
doguljon ahogy tud.
Azok a terhek, amelyeket az állam a ke
resztény egyházak anyagi segélyezésével ma
gára vállal, számba sem jönnek, mert eltekintve
attól, hogy fenti kifejezésünk szerint állami óéit
szolgálnak, a vallás és közoktatásügy anyagi
támogatása nem túl kiadással, hanem megtakaritássaí fognak járni.
Összefoglalva a mondottakat, az államnak
az egyházakhoz való viszonya a jövőben is az
maradjon, ami az 1848: XX. törvénycikkben ki
van fejezve, vagyis:
1. A vallásosság és a valláserkölcsi neve
lés állami érdek.
2. Az egyes vallásfelekezetekkel szemben
az állam a teljes egyenlőség és viszonosság el
vét alkalmazza. Kiváltságoknak és előjogoknak,
ha a történelmi fejlődés folyományai is meg
kell szünniök.
3. A vallásfelekezetek jogosítva legyenek
elemi, közép és főiskolákat alapítani és fenntar
tani. A protestánsok különösen nem mondhatnak
le iskoláikról, mert habár a reformáció által fel
ébresztett szabadabb szellem és a szabad kuta
tás elve az állami iskolákban is érvényesülni tud1,
a katholikus tanárok világnézete akadálya an
nak, hogy a protestáns tanulókba a protestan
tizmus elvei gyökeret verjenek.
4. Az állam a keresztény vallásfelekezetek
anyagi szükségleteihez egyenlő arányban, mégis
a szükséghez és saját erejéhez mérten járul
jon hozzá.
Ezek a mi jogos követeléseink, ezekről le
nem mondhatunk. Nem támadunk senkit, de vé
dekezünk az ellen, hogy az 1848: XX. törvény
cikk által szentesített elvek csorbát szenved
jenek.

II.
A mi az egyházak szükségletednek fedezését
illeti, szabályul szolgáljon, hogy:
Az egyház szükségletéről elsősorban a hí
vek kötelesek gondoskodni. Nem lehet és nem
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szabad összetett kézzel mindent az államtól
H Í R E K .
várni. A híveknek joga és kötelessége magukat
egyházi és iskolai céljaikra megadóztatni és az
A Magyar Luther-Társaság közgyűlése.
államnak segédkeznie kell az egyházi adók be
A
Magyar
Luther-Társaság idei közgyűlését no
hajtásánál.
vember
hó
21 és 22-én Miskolcon tartja. Az
Ezen szabályok a protestánsokat illetőleg
megfelelnek a mai állapotnak. A protestánsok elnökség felhívja a tagokat, hogy elszálláso
századok óta maguk hordozzák egyházi és lás és vasúti kedvezmény kieszközlése végett
iskolai kiadásaik terheit és az állami segélyezést dr. Kovács Sándor főtitkárnál Budapest, V. k.
csak néhány évtized óta élvezik. A katoliku Hold-u. '29 I. sz. alatt levelezőlapon jelentkezni
sok a párbér, tized és a kegyurasági terhek vi november hó 11-ig szíveskedjenek.
selésével járultak egyházi szükségleteik fede
Egyházmegyei felügyelőiktatás. A vesz
zéséhez. Annak a visszaélésnek, hogy a párbér prémi egyházmegye október 28-án iktatta be hi
és a kegyurasági terhek, mint a dolgoi terhelők vatalába újonnan választott felügyelőjét, Mihály
más vallásuaktól is követeltetek, veget kell Sándor kir. gazdasági felügyelőt Pápán. A be
vetni. Az sem egyezteihetó meg az egyenlőség iktató közgyü’ésen Takács Elek esperes és Fadés viszonosság eí\ ével, hogy a kegyurasági ter gyas Gyula felügyelő elnököltek. A beiktatott
heket az állam vagy a község viselje. Megszün felügyelő programmbeszéde osztatlan, zajos
tetendő a községileg averíált pároér intézmé tetszéssel ialálkozott.
nye is.
Halálozás, özv. Poppt* Reinhardtné, szül.
A jogegyenlőséget valló állam nem tűrhet
Tröppel
Emesztin Fancsalon, 71 éves korában,
el oly kiváltságot, hogy mig az egyik egyház
meghalt.
A temetési szertartást Miskolcon, ahol
hi vei egyházi és iskolai szükségletek legnagyobb
az
elhunytat
férje mellé helyezték, Zemann Zol
részét ön megadóztatással fedezni kénytelenek,
tán
tállvai
lejkesz
végezte. Poppé Béla tállyai
addig más egyház hi vei az egyházi adótól men
tanító
az
elhunytban
édesanyját gyászolja.
tesek azért, mert egyházuk szükségletei az ál
özv.
Mikler
Sámuelné
szül. ujlesznai Fischer
lamtól vagy a községtől kapod javadalmakból
Henrietta
október
16-án,
84
éves korában, Besz
fedeztetnek, örömmel tapasztaljuk, hogy' Buda
pesten legújabban tervbe van véve a kaiholikus tercebányán; a néhai besztercebányai lelkész
híveknek az egyház céljaira való megadóztatása. özvegyében dr. Mikler Károly édesanyját vesz
Ezt a példát országszerte követni kell. Elősegí teit^ el.
Dr. Thébusz Béla Bpest lapunk utján 1
tené ezen terv megvalósítását állami törvény,
amely kimondaná, hogy ott, ahol a hívek ma millió koronát adományozott ismételten az Ev.
gukat egyházi célra önként meg nem adóztatják, Theologusok Otthonára. Hálás köszönettel
a kegyurasági és más hasonló dologi terhek nyugtatjuk.
szolgáltatása megtagadható.
Veres Pálné emlékezete. Lélekemelő ünA mi a római és görög katholikus egyhá fiknepély folyt le a pestmegyei Váchariyánon f.
zak ingatlan javainak secularizációját illeti, ez B é v i szept. 27-én méltóságos özv. Rudnay Jónem egyházjog:, hanem elsősorban birtokpoli zsefné kastélyának boltíves szép csarnokában,
tikái és áriampénzügyi kérdés. Mi protestánsok néhai Veres Pálné sz. Beniczky Hennin nagy
legjobban megtudnék indokolni a történelem asszony halálának 30-;k évfordulója alkalmából.
ből a secularizádó jogosságát, de politikailag Veres Pálné tudvalevőleg az »Országos nőnem helyes, ha mi ezt a kérdést bolygatjuk. Tá képző intézet^ megalapítója és az egyletnek első
madás számba menne az, mi pedig kerüljük a elnöke volt, halhatatlan érdemeinek elismeré
támadást.
séül a koronás arany érdemkereszttel tüntette
A mi pedig azt a követelést illeti, hogy tek ki. 18Q5. év szept. 28-án halt meg 80 éves
nékünk az állam a lélekszám arányához képest korában egyetlen leányánál, özv. Rudnay Jóannyit adjon ingatlanokban, amennyit a k a t o  zsefné sz. Veres Szilárdánál Váchartyánban.
likusoknak adott, ez egyenesen képtelenség. A Nemes személye egy fogalom, emlékét sok-sok
kath. egyház a magyar államtól két millió ezer család őrzi szeretettel szivében;' mert ö
236.442 kát. hold területet kapott az évszázadok volt az, aki a nőt nemes hivatásának magasla
folyamán, tehát többet, mint a mennyi jelenleg tára emelte, melyei a családban, társadalomban,
a csonka magyar állam birtokában van. Ilyen egyházban s hazában a lelki s vallásos tulajdon
követelésekkel tehái ne álljunk elő.
ságok ragyogásával követendő példaként be
kell töltenie. Az istentisztelet délelőtt 10 óra
kor kezdődött. Az e célra külön szerzett s el
F elügyelőiktatás. Dr. Bcrtha Benő, kir. énekelt ének gyönyörű szövegét dr. Masznyik
járásbirót f. hó 1-én iktaíta be lébényi felügyelői Endre nyug. cvang. theológiai akadémiai ig.
tisztébe Németh Károly esperes. Az uj felügyelő tanár, a bibliának jeles magyar fordítója, dal
édesapja, Bertha Dávid, három évtizedig mun lamát ped'g Holéczy János csomádi ev. lelkész
kálkodott Lébényben mint lelkész.
szerzetté. Az ének elhangzása uián Holéczy
János lelkész szivhezszpló beszédet mondott,
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mely után Raffay Sándor püspök megható le
velét megbízottja: iglói dr. Szontágíh Antal nyug.
min. tanácsos s egyházfelügyelő olvasta fel, ami
után igen megható beszédet mondott, méltatva
a Nagyasszony halhatatlan érdemeit s a hálja
koszorúját teszi le emlékére. Végül szói kért a
megboldogult leánya, özv. Rudnay József né
Nagyasszonyunk, hálás köszönetét tolmácsolva
a szeretett s nagyrabecsült főpásztor megható
leveléért, meg bízót íjának, lelkésznek beszédei
kért, az éne|k szerzőinek, Plod'ani Lajos kántornak:
szép orgonajátékáért és az ének betanításáért s
az összes jelen voltaknak a megjelenésért.
A kelenföldi evang. nőegyesület és a ke
lenföldi evangélikus leányegyesület az I. kér..
Horthy Mlkiós-ut 27. sz. községi elemi iskola
tornatermében október hó 30-án este 7 órakor
reformációi emlékünnepet rendeztt, amelyen az
ünnepi beszédet dr. Pesthy Pál igazságügyi m.
kir. miniszter tartatta. Az ünnepély műsora;
volt: 1. Levius Ferenc orgonajátéka. 2 . Imádság.
3. Szeirényi Károly hegedüjátéka. Orgonán ki
sérte1 Levius Ferenc. 4. Beliczay Gyula: »Jubilate
Deo«. Énekelték P. Maleczky Biaca és Maleczky
Oszkár. Orgonán kísérte Levius Ferenc. 5. Szendrői Koivách Andor színművész szavalata. 6 .
Énekelt Pusztai Sándor, a m. kir. Operaház
tagja. 7. Leiivus Ferenc orgonajátéka. A záró
beszédet Hermann Miksa egyházközségi fel
ügyelő tartotta.

A soproni theol. fakultás Ifjúsági Kőre
október 31-én reformációi emlékünnepélyt ren
dezett. A theol. hallgatók férfikara karénekeik
kel, Bácsi Sándor és Szabó József hallgatók
szavalatokkal, szerepeltek; Krecsák János éne
kelt; a zenekar Händel Largóját adta elő. Dr.
Prőhle Károly egyetemi tanár »Luther az Út
mutató« cimen tartott előadást.
Házasság. Meszleni Mendelényi János kis
kőrösi igazgató-tanító október 17-én örök hű
séget esküdött Szombathelyi Irénke urleánynak
Rákosfalván.
Október 14-én tartotta esküvőjét Feiler
Jenő kemeneshőgyészl tanító Sass Aranka szergényi tanítónővel. Az esketést Feiler Ernő gyo
mai lelkész végezte Kemenesmägjasiban. Az es
küvő nagyszámú rokonság: vett részt.

Tállya. A Nőegylet elhatározta, hogy a
templomot villanycsillárokkal szereteti, föl. A
Szirmay-család az oltár felszerelését vállalta;
nagyobb összegekkel járultak hozzá Balogh Samuné, Sóhalmy György, a Kéler-család, Puchy
Juliska stb.
A soproni tanitóképzőintézet Ifj. Belmissziói Egyesülete a reformáció évfordulóján
ünnepélyt rendezeti. Zene- és énekszámok, sza
valatok tették változatossá és gazdaggá az ün
nepély műsorát, amelynek középpontja Várallyai
János vallástanár »Luther házassága és családi
élete« c. felolvasása volt.
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Egylet

ifjúsága Szuchovszky Gyula vallástanár, egyleti
titkár vezetésével október 30-án vallásos estélyt
rendezett. Dr. Varsányi Mátyás budai lelkész
»Ragaszkodás az evangéHornhoz« cimen előadást
tartott, Dendely Károly vallástanár irásmagyazatot tartott. Szerepeitek még G. Halász Blanka
énekművésznő, Lavottha Jánosné zenetanárnő,
az Üllői-uti ifj. énekkar Novomeczky Géza ve
zetésével, továbbá dr. Tinschmidt Iduska, H e
gyi Aranka, Breuer Oszkár, Matej esik János.

Nagyszabású ünnepéllyel adózott a pesti
Veres Pálné intézet a reformáció emlékének. Klaniczay Sándor tanár magvas beszédét egészítet
ték ki szavalatok, zongora, énekszámok., »Az uj
élet« c. három kép, melyet Gianghoffer után
irt Láng Ella nevelőnő, szépen jellemezte Lu
ther korának hangulatát: Mind e számokban a
növendékek jeleskedtek.
A Luther Naptárnak immár XlV-ik évfo
lyama jelent meg az 1'926-ik évre Hetvényi La
jos, soproni ev. lie. vallástanár szerkesztésébeni
s már mint ismert, kedves vendég kopogtat az
evangélikus családok ajtaján. A szerkesztőnek
minden aprólékos dologra kiterjedő gondossága,
ízlése, s az egészen átizzó vallásos hite a Lu
ther Naptárt messze kiemeli a többi, naptárak
sorából, s nyugodtan mondhatjuk!, hogy magyar
naptáraink sorában kevés áll azon a magas
irodalmi színvonalon, mint a Luther Naptár. A
cikkíróik, költőik között ott találjuk: Gyurátz
Ferencet, Geduly Henriket, Payr Sándort, Gratz
Gusztávot, Scholtz Ödönt, Szelényi Ödönt, Beliczáné Okolicsányi Évát, Szigethy Lajost, Lux
Kálmánt, Sántha Károlyt, Harsány! Kálmánt,
Kutas Kálmánt stb. A sokféle cikkel, a sokféle
egyéniséggel szemben felmerülhet az a kérdés,
vájjon beleilleszkedik-e mindegyik* a Luther
Naptár célzatába, szolgálják-e azt a célt, ame
lyet nézetünk szerint a Luther Naptárnak min
denekelőtt szolgálni kell: az egyházépitést, a
hivékben az egyházhoz való ragaszkodás érzel
mének felkeltését. Mindjárt megállapíthatjuk,
hogy a sokféle cikk és sokféle egyéniség mind
harmonikusan beleilleszkedik ebbe a feladatba.
Qratz Gusztáv cikkében: »Protestantizmus és
közgazdasági« jól eső önérzettel állapíthatjuk
meg, hogy ime Magyarországnak egyik legkivá
lóbb pénzügyi kapacitása szerint »a protestan
tizmusnak nagy érdemei vannak az újabb gaz
dasági fejlődés terén«. »Lutherániánk kincses
háza« számon tartja egyházunkból kinőtt jele
seinket, s örömmel látjuk itt is, hogy a mű
vész Benczúr Gyula, Glatz Oszkár s az iró
Pékár család egyházunk gyermekei. Az »Egyházi
krónika« egy évnek fontos egyházi eseményeiről
ad számot fő tekintettel a belső, hitéleti jelen
ségekre. Lux Kálmán »Evangélikus templomstilus« cimü cikke eszmekeltő, irányjelölő, templomépitésünkben. íme csak pár kiragadott cikk,
s mindegyikben ott van a főszempont: az egy-
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házépítés, a lelkek evangélizálása. A szépiro
dalmi részbén olyan mese, mint Beliczáné »Bo
lond Palkó vára«, határozottan nagy nyeresége
a magyar meseirodalomnak, kedves tartalma
mellett m élységesen tanulságos. A különböző
cikkeket a szerkesztőnek két átfogó cikke »El
hívás« és »Bizonyosság« foglalja össze. Erős
hittel tekint egyházunk és hazánk jövőjébe. Ezt
a hitet, s a vele párosuló munkaszeretetei, ál
dozatkészséget íogja széivinni az értékes naptár
az evangélikus családokba, s ezért a napiár ter
jesztése valóban missziói ieladat. A belső ér
tékes tartalomnak megfelel a külső Ízléses, g on 
dos kiállítás is. Innét is kérjük lelkésztestvérein
ket, a különböző egyesületeket, hogy a naptárt
híveik körében terjesszék. A napiár bolti ára
24 ezer korona »de azért belmissziói utón a na
gyobb arányú terjesztés érdekében lelkészi és
tanítói hivatalok, közép és felsőbb iskolák, e g y 
házi, belmissziói jellegű egyesületek utján a ki
sérő levélben közlendő kedvezményes árban is
árusítható. Minden a Luther Naptárra vonat
kozó megrendelés és megkeresés a Luther Naptár szerkesztőségéhez* Sopron (Paprét 2. szám)
intézendő.!
—e l.

kolc 30, Stark Ferencné Bp. 10, Németh Gyula
Szekszárd 10, dr. Thébusz Béla Bp. 500, Blatniczky Pál, Cinkota 40 ezer korona. Hálás kö
szönet a szives támogatásért!

Az O rsz. Evang. T an áregyesület október
2 1 -én tartotta rendes évi közgyűlését, a
fasori
főgimnáziumban, melyre a tagok
szokatlanul
nagy számban jelentek meg, és melyen az Orsz.
Középisk. Tanáregyesület s a Református Tanáregy. is képviseltették m agukat Dr. Szigethy
Lajos elnök magas szárnyalásu megnyitójában
a Magy. Tud. Akadémia alapításáról emlékezve
meg, seregszemlét tartott a nagyszámú evang.
tanárakadém.kus felett, tóleg kiemelve Böhm
Károlyt, kinek képe a tanácsteremben lóg s a
jelenlévő M ágossy—Dietz Sándor tb. elnököl,
továbbá Mikola Sándort; idézte m ég a »Zalán
futása« költőjének szellemét. Dr. Szelényi Ödön
titkár mindenre kiterjedő jelentését élvezettel
hallgatták a tagok, de kiegészítette a közgyűlés
az egyet, magántanárává lett szerény titkár ün
neplésével. A hivatalos rész után dr. Bőhm D e
zső igazgató olvasott fel a vetítőgép szerepé
ről a modern iskolában s az álló képek előnyé
ről értekezett általános helyeslés közben végül
Gerhardt Béla az öt évfolyamú tanítóképzőről
közölt részletes ismertetést, mire a közgyűlés
a jövő közgyűlésnek Békéscsabán való tartá
sát határozván el, véget ért.

M üller Lajos S. J. Jegyesoktatás. Jegyesek
és házasságra készülő felnőtt iijak és hajadonok
számára. Budapest, 1925. Kapható a Szent Ist
ván társulat könyvkereskedésében. IV., Buda
pest, Kecskeméti-u. 2. 87 1. Ára 12 ezer korona.
Kívánnám, hogy minden ev. lelkész gondo
san olvassa el a jezsuita páter által írott ezen
füzetkét; mert ez a tüzet is azt mutatja, mily
ádáz harc folyik e hazában a felekezetek békés
együttélése ellen, m.lyen vad jezsuita fanatizmust
oltanak a lel kék be.
A szerző kiemeli a házasság szentségét —
szerinte is szerződés az, de vallásos szerződés,
inig a protestánsoknál felbontható szerződés.
Persze ezt mi protestánsok folyton halijuk hánytorgatni, holott mi sem a házasság felbontható
ságára helyezzük a fösulyt, csak el nem hallgat
juk, hogy a házasság törést Krisztus is bontó ok
nak jelentette ki — s a házassági törvénykezés
terén elfogult pápák és egyházi törvényszékek
végzéseit örök érvényüeknek nem tartjuk. A
reformáció éppen a házasélet értékéi ismét ér
vényre emelte a hamisan első helyre helyezett
és álszenteskedésre alkalmas coelibatus al szem 
ben. Ha azután ezt az egész füzeikét átolvassuk,
látjuk, hogy a házasság egyedüli igaz célja a
róm. 'kath. egyháznak gyermekeket termelni.
Találkozunk benne a jezsuita ethika ka/uiszt.kájával, m kor arra tanítja a jegyeseket, hogy mi
szabad és mi nem szabad a házasságban, holott
sokkal egyszerűbb lett volna az igazi házassági
bensőséges szeretetre figyelmeztetni, mely min
den eltévelyedéstől és piszoktól megvéd; de hát
ezt a coelibátus fanatikusai nem ismerik.
A füzetke fő célja — a vegyes házasságira
nézve kioktatni a jegyeseket. Szerinte nem volna

A dom ányok az Ev. Lapjára. Legutóbbi
kimutatásunk óta lapunk terjesztésére az alábbi
adományokat kaptuk: Földváry Ádám Bp. 20,
Simon Lajosné Bp. 1 0 , dr. Biaskovich Andor
Bp. 20, Margócsy István Ácsa 10, Nagy József
Debrecen 60, Holló András Bp. 25, ö . Simkó
Károlyné Bcsaba 20, Áchim Lászlóné Bcsaba
10, Ev. Nőegylet Kiskőrös 20, Macskássy János
Bp. 60, Cseh Ede Miskolc 20, Mód Lénárd Simonyi 10, Vasa Karola Bp. 100, Ö. Feltser Ottóné
Bp. 30, Futász János Pécs 10, Ottlyk Árpád Mis

M ózes. Flinders Petri angol tudós a Sinai
hegy egyik fennsíkján 1905-ben egy kőtáblát
talált, amelynek feliratához a kulcsot 1916-ban
Allan Gardiner magtalálta, amikor néhány más
salhangzót sikerült a szövegben kibetüznie; a
felirattal több sémi nyelvész foglalkozott; végre
dr. Grimme, berlini nyelvésznek sikerült a Kr. e.
második évezred közepéből származó feliratot
teljesen megfejteni. A háromsoros feliratban egy
főpap megköszöni egy Hatsepszut nevű fáraóleánynak, hogy öt a vízből kimentette és magas
méltóságokra emelte. A főpap megmond a nevét
-ui>p| pu ajjoj jcTjqiq r >jeuínjj|9j y ’sazpyv :sj
tétében igen nagy jelentősége van.

— Az utolsó negyedévi előfizetési di
jak és hátralékok mielőbbi beküldését
kéri a kiadóhivatal.

Iro d alo m .
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csoda, ha az egyház a vegyesvallási akadálya alól
felmentést soha sem adna (40. 1.) Lehetetlen
az életközösség, ahol az egyik fél imádja Istent,
az oltári szentségben, a másik ezt a hódolatot
bálványimádásnak bélyegezi. És még flefesiti,
hogy mily boldogtalan lesz a kath. fél halála
után is, mert ki fog érte miséztetni? Szomorú
kilátások. (41. 1.) Azután értésére adja a jegye
seknek, hogy 1918. máj. 19. óta a vegyes házasa
ság nálunk magyaroknál is, mint az egész vilá
gon, c s u p á n a k k o r é r v é n y e s , ha azt a
katholikus lelkipásztor s két tanú előtt kötik
meg.
Figyelmezteti a jegyest, hogy óvakodjék oly
ismerkedéstől, mely vegyes házasságira vezet.
Ha protestáns egyén közeledik1 feléje, jelentse
ki, hogy vegyes házasságra nem lépi. Ha a pro
testáns fél hajlandóságot mutat katholikussá
lenni, igyekezzék őt megtériteni, hogy vissza
térjen arra az ősi hitre, melyet apái hűtlenül
elhagytak. Ha ez nem sikerülne, jelentse ki a
kath. jegyes, hogy ő bűnös viszonyban nem akar
élni és igy azt követeli, hogy kath. plébános es
kesse őlkt. Azután jön az ultimátum: »Ha a
protestáns fél erre tagadó vagy kitérő választ
ad, akkor a katholikus fél mást nem felelhet,
mint: nem, nem, soha« (47. 1.)
A polgári házasságit meg kell kötni, »de
azzal á tudattal és katholikus meggyőződéssel,
hogy az csak polgári szerződés, nem szentség,
semmi házas jogot nem ad és ti férjjé feleséggé
majd csak az oltár előtt váltok. Aki a polgári
házasságig,al beéri s egyházi házasságot a katholikus lelkipásztor s két tanü előtt nem köt, az
Isten s a lelkiisimeret előtt t i l t o t t v i s z o n y 
b a n él, n y i l v á n o s b ű n ö s s mint ilyen a
szentségeiktől s az egyházi temetésből ki van
zárva.« (53 .1.)
Az egyház a szentségiekből kizárja s egyházi
temetésben nem részesíti azokat:
a) akik nem katholikus lelkész előtt kötnek
házasságot;
b) akik azzal a nyílt vagy leplezett meg
egyezéssel lépnek házasságra, hogy gyermekei
ket ha c s a k r é s z b e n i s az egyházon kívül
neveltetik;
c) akik gyermekeiket nem katholikus lelkész
hez viszik kér eszteltetni,;
d) akik gyermekeiket nevelés vagy oktatás
céljából más vallásnak szolgáltatják ki. De eze
ket, ha komolyan megtérnek, csak a megyés fő
pásztor, vagy az általa felhatalmazott pap old
hatja fel a !kiközösítés'alól. Ugyancsak a főpász
tor a protestáns lelkész előtt kötött, tehát ér
vénytelen házasságot utólag érvényesiiti«. (54. 1.)
De azután jő a fő kitanitás a következőkben:
»Ámde a buzgó katholikus fél, ha nem is sikerül
hitvesét megtériténi, még mindig sokat tehet.
Igyekszik gyermekeit katholiikus iskolába adni,
a katholikus hittanra oktatni,. Ha aztán ily mó
don katholikus neveltetésük biztosítva van, a

1925.

szentségekhez is járulhatnak, még mielőtt 18
éves korukban az előirt formaságok között hi
vatalosan is katholikúsokká lesznek« (55. 1.) Va
lóban, ha ezeket a fanatizmusra tüzelő sorokat
olvassuk, tisztában lehetünk azzak hogy itt felekezetközi békéről szó sem lehet. A jezsuitizmus nem ösmer toleranciát, törvénytiszteletet
— akaratlanul is a legrettenetesebb kultúrharc
talaját készíti elő. Ezzel szemben mi miként, vé
dekezzünk? Reprezentálással, szép szavakkal,
strucpolitikával. .
Azután harcot folytat a szerző az egyke el
len, magasra emelve az egyse eszményét. A csa
ládnak katholikus jellegűnek kiéli lennie és nem
szabad a gyermekeket a közömbös vagy hitet
len állami iskolák, egyetemek sárkánytorkába
dobálni, ha az ellenséges áramlat folytán katho
liikus ember már nem juthat álláshoz, hivatalhoz
az országban, legfeljebb csak akkor, ha hitét,
meggyőződését megtagadja«. Úgy látsz k, hogy
e sorokat még a kommunizmus alatt irta a tu
dós páter, mert ma Magyarországon katholikus
üldözésről csak halucináló ember szólhat.
Előírja, hogy milyen párthoz tartozzon a
család és minő lapokat járasson. A vak fanatiz
must be akarja csepegtetni méig a szülés nehéz
perceibe is; mert szerinte ideál az a német apa,
aki midőn megtudta, hogy figyermeknek adott
életet, úgy kiáltott fel: »Hála Isten! — egy sza
vazat a katholikus pártra.« (84. 1.)
Vannak jó és megszívlelendő részek is e
füzetben; de mindent leront az alaphangot ké
pező jezsuita fanatizmus. Mennyivel egyszerűbb
és magasztosabb az a tanács, melyet Luther ad
kiskátéjában a hatodik parancsolat magyaráza
tánál.
Mindannak dacára helyes lenne, ha protes
táns iríór megírná a jegye soktatást, hogy háza
sulandó ifjainik és férjhezmenő leányaink óva*
kódjának a jezsuita szellemmel telitett családok
tól és a jezsuiták lelki rabszolgáitól.
Ur. Sz. L. Zs.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Szarfcesztftséo: L ÉBÉN Y (Moson ■ .)
Riadóhivatal: GYŰR. ev. konvent-épület.
R i a d j a : ! LUTHER-SZŰVÉTSÉG.
Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.

I l a p i t o t t a : OR. RIFFIY SÉNOOR püspök.
S s a r k e u l é i é r t le ltló s

NÉMETH KÁROLY esperes.

Széchenyi.
A Bibliábarí csodálatosan mély zengésű és
a szívben sokáig utánrezgö jgék uj meg uj mo
dulációkban adnak hangot örök életigazságoknak. Egy ilyen elévülhetetlen életigazság az,
hogy se nemzet, se egy ház nem tévesztheti szem
elöl történelmének leginagasztosabb ormait a
végpusztulás veszedelme nélkül. Ha élni, vi
rulni, fejlődni akar, szemeit kell hogy azokra
a hegyekre emelje, amelyeken organikus lényé
nek törvényei és eszményei fénylenek. Válsá
gos pillanatokban és a sorsfordulat óráiban fi
gyelnie kell arra, ami van, ami volt és ami lesz.
És meg kell találnia azt az erőt, amely multat,
jelent és jövőt összefoglal egy lényegileg azo
nos létnek élő harmóniájába.
A Biblia ezt az igazságot kifejezi egyszer
az Ótestámentomban, és egyszer az Ujtestámentomban.
Mikor Józsue egy nevezetes történelmi na
pon jó reggel felkelt, hogy népét átvezesse a
Jordánon, ezt a napi parancsot adta ki: »Mi
helyt meglátjátok az Urnák, a ti Isteneteknek
frigyládáját és a Lévi nemzetségéből való pa
pokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg
a ti helyetekről és menjetek utána«.
Az Ujtestámentomban a Zsidókhoz irt le
vél szerzője, miután szólott a hitnek hőseiről
és példaképeiről, igy folytatta: »Annakokáért
mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege
vesz körül,... kitartással fussuk meg az előt
tünk levő küzdő tért, nézvén a hitnek fejedel
mére és bevégezöjére Jézusra«.
*

A Szentirás magyarázója ennek a két hely
nek egybevetéséből kimutathatja, hogy az Új
szövetség benne lappang az Ószövetségben: a
frigyláda a Krisztusnak záloga; kimutathatja,
h o g y az ószövetségi ígéretek az újszövetségben
valósultak meg: Krisztus el vezérel bennünket
nem a múlandó földi Kánaánba, hanem az üdv

Elfttlzatésl ár negvedávenkónt ZO ezer H.
Egyes szám ára 2 ezer R.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

örök birodalmába, az Istenországába; kimutat
hatja belőle az abszolut vallásnak történelmi
fejlődését a frigyláda totemjétől a názáreti Jé
zus személyiségéig, és a papoknak az istensé
get hordozó mágikus hatalmától odáig, ahol
»a ti testetek a bennetek lakozó Szent Lélek
nek temploma«, s ahol amit Lélekben kezdtek
el, azt nem fejezik be testben, mert »ahol az
Urnák Lelke, ott a szabadság«.
A Szentirás elmélkedő és egybevető ma
gyarázója mindezt kihozhatja ebből a két hely
ből. És valószínűleg igaza is lesz. Aki azonban
az Írásban figyel arra az isteni kinyilatkozta
tásra, amely életigazságokat közöl a halandó
emberrel, az mély megrendüléssel ismeri fel
mindkét helyen ugyanazt az örök élettörvényt,
amely ellen büntétíénul sem egyén, sem közös
ség nem vétkezhetik. És ez a felismerés teszi
a Bibliát nem az Írásmagyarázati elméleteknek
gyakorlóterévé, nem a vallástörténelmi fogal
mak lexikonává, hanem az Életnek Könyvévé.
•

A zsidók olyan útnak vágnak, amelyen soha
azelőtt nem jártak. A szolgaságnak századai és
a vándorlásnak évtizedei után az ismeretlen jö
vőbe is mint egységes nemzet, mint istennek
népe akarnak átmenni. A nemzetnek jövendő
jében legyen benne, ami múltjában nagy és di
cső volt. A múlt legyen tanúbizonyságként a
nép szeme előtt. Ez a tanúbizonyság a frigy
láda, amelyben elhelyezést talált a két kőtábla,
a manna és Áronnak kivirágzott vesszeje. Benne
van a törvény, a kenyér és az életerő. Az a
három, ami nélkül nemzet el nem lehet. Hor
dozzák a papok, mint akik a szentség körül te
szik szolgálatukat. A frigyládán az Istennek
szentsége sugárzik, mert szent a törvény, szent
a kenyér és szent az élet, mint amelyek Isten
nek adományai. Tanúbizonyságok ezek és nem
szimbólumok. Bizonyságai annak, hogy Isten
erős kézzel belenyúlt, vezetve, irányítva, oltal
mazva, éltetve a nemzet történelmébe és KinyiZÁCCS

[ c tVAN«eu*US

EVANGÉLIKUSOK LAPJA

2.

latkoztatta magát mint élő és erős Istent. Ez a
frigyláda a nép előtt vitetik. Mert a nemzet, ha
öntudatos életet él, és medret akar magának
vájni, amelynek partjai közt elposványosodási
nélkül hömpölyöghetnek vizei, nem érheti be a
jelen törekvéseinek egyöntetűségével. Bármeny
nyi uj elemet vesz fel magába, uj vért, uj esz
méket, a történelmi múlt eleven energiái legye
nek minden egyes ujulási fázisnál túlsúlyban,
mert különben elkorcsosul. Mikor eg y Uj jövő
kapuja tárul, a múlt legnemesebb tradíciói, a
múltnak nagy és ékesszóló tanubizonyságjai jár
janak a nép előtt. Nem mint béklyók, amelyeik
a jövőt kérlelhetetlenül megkötik, nem mint ke
retek, amelyek a jövő változhatatlan idomokba
rögzítik. Hanem mint bizonyságok, amelyek ön
tudatot, bátorságot, bizodalmát adnak és képes
séget arra, hogy a nemzet átütő energiával
zúzza össze az akadályokat és az uj környezet
ben, az uj időkben, az uj viszonyok között receptivitása mellett is az újat saját lényegének
megfelelően szervesen dolgozza fel és tegye a
magáévá. A frigyláda jelenti azt, hogy a zsidó
nép nem kér bocsánatot azért, hogy ő az, ami.
A frigyláda jogot ád neki és kötelezi arra, hogy
a Jordán folyón való átkelés után is megmarad
jon a maga mivoltában.
*

A Zsidókhoz irt levél szerzője a bizonysá
gok nagy fellegére hivatkozik. Népe 1 előtt ott
áll a küzdő tér, sok akadályával és a bűnnek
csábításaival. Miként Józsue, ő is harcos csa
patokhoz intézi szavait. Az ő népe is uj hazát
keres, uj haza felé igyekszik, uj hazáért harcol.
Megint csak a történelem bércemberei azok, a
kik hitükkel, eszményeikkel, vérükkel, szenve
déseikkel belenyúlnak az uj életbe és példájuk'
esőként áztatja, csíráztatja, keltegeti a jövendő
magvetését. Az uj haza földjén uj vetés kel,
de az óhaza felhői hozzák el az esőt és harmatot,
amely a vetést élteti. Minden fűszálban, minden
kalászban benne van annak a fellegnek áldá
sából valami, amely ott kerekedett az ősi fők
dón. A múlt és a jövő eszményileg egfy: A kép
tökéletes.
*

A hitnek szakadatlan láncszemei fűzik öszsze Isten népének egymásután következő nem
zedékeit. S miként a frigyláda magába zárta
egy múltnak teljesen elég kezességet nyújtó bi
zonyítékait, hogy az tökéletességben állhasson
a nép előtt, úgy ahitneK népe is befejezett tö
kéletességben szemlélheti a jövőnek bizonyosi-

!$ 2 $ .

ságát abban, aki a hitnek befejezője és bevégezője, a Jézusban. A frigyláda kifejezi és tanú
sítja azt, hogy a nemzeti élet szent. Jézus a ta
núbizonysága annak, hogy az egész élet szent.
»Kövessétek mindenki irányában a békességét és
a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg
az Urat«.
1
*

A bizonyság nem olyan természetű, hogy
azt csak mi nézzük. A bizonyság is néz minket.
Még ha mi elfordítjuk is róla tekintetünket, az
ő tekintete reánk van irányítva. Ha mi elpár
tolunk is, ő hű marad. »Szemeimmel tanácsollak
téged«. Péter nem nézett az Urra, mikor ^három
szor megtagadta. De mikor odapillantott, észre
vette, hogy Ura őt nézi. »És kimenvén Péter,
keservesen sira«. Az élő tanúbizonyság szeme
belevillan a hűtlen lélek sötét éjszakájába, s a
bűnös felzokog, összeomlik, hogy felemeltessék
és megvigjasztaltassék ugyanazon tanúbizonyság
által, aki nemcsak bíró, de könyörülő is, mert
ő is hordta a keresztet, ö is sirt. ö is szenve
dett. Éppen azért lehet tanúbizonyságul nékünk.
*

Gróf Széchenyi István a magyarság frigy
ládájának egyik hordozója. Azé a frigyládáé,
amelyben őriztetik a magyarok törvénye, ke
nyere és életereje. Ö is egy példaképe és hőset
a mi hitünknek: Magyarországi nem volt, ha
nem lesz. Egy része annak a fellegnek, amely
harmatával, esőjével táplálja a magyarok veté
sének minden szálát. Talán időközben elfeled
keztünk róla? ő nem. Miikor most rátekintünk,
észrevesszük, hogy szeme rajtunk függ. Tekin
tetének villanása lelkűnkbe vág. Összeomlunk-e
bünbánattal és sírva a »legnagyobb magyar«
előtt, hogy erős karja felemelhessen? Nemcsak
biránk ez a nagy mártír, de könyörülő is, mert
ő is hordozta a keresztet, ő is sirt, szenvedett,
összeomlott és felkelt, mert a bizonyságok fellege nem hagyta el, megsegítette, a csillagokig
emelte.
♦

»Mihelyt meglátjátok az Urnák a ti Istene
teknek frigyládáját. . . induljatok meg és menn
jetek utána«.

K ülm isszió. A kütmissziói társulatok az
idén is András apostol napját (nov. 30.) fogad
ták tel, mint olyant, amelyen az egész világon
imádkoznak a külmisszióért (Róm. 1 0 , 12—17;
Máté 4, 18—22.)
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A
zállamés az egyházakközötti
viszonyszabályozásáról.
Irta: Sztehlo Kornél.
(Harmadik közlemény.)
KatholiKUs akció! Nálunk is mozognak, s
habár nálunk egyes katholikus vezérfértiak azt
hangoztatják, hogy ők nem támadnak bennün
ket, sőt velünk karöltve akarják az országot
talpra állítani, nem szenved kétségei, hogy ha
nem is tudnak minket mindjárt kiirtani, de leg
alább el akarnak nyomni. A katholikus akció,
amint ezt ezen lap 4L számában dr. Kamer
Károly nagyérdekü közleményében olvassuk,
Németországból indult ki és célja az egész vi
lág rekatholizálása. Nálunk csak a primhegedüt
akarják játszani, és a történelem elferdítésével
azt hangoztatják, hogy az ő magyar hazafiságuk
1000 éves, m ig a protestánsoké csak 400 éves.
Ezt arrogálják maguknak. Kollonics utódai, an
nak a Kollonicsnak, a ki Magyarországot
rabbá akarta tenni.
N o hát tisztelet, becsület a testvéri egyet
értésnek, ezt a primhegedüvel való játékot mi
protestánsok nem vagyunk hajlandók eltűrni.
Ellentétben van ez az 1848. XI. törvény elveivel
és ezekből nem engedünk.
Kétségtelenül nagy segítségére van a katholikus akciónak, hogy intézői hazánk szerencsétlen
helyzetét kihasználva, azt hirdetik, hogy Ma
gyarország csak a magyar királyság visszaállítá
sával nyerheti vissza integritását. A magyar ko
rona szerintük katholikus fogalom, a szent ko
ronát csak róm. katholikus uralkodónak lehet
fejére tenni. Feltétlenül bíznak a Habsburg ház
nak Rómához való hűségében és bíznak abba,
hogy ez a ház tradíciójához híven a róm. katho
likus akciót fogja támogatni. Az utolsó katholi
kus nagygyűlésen egy tudós katholikus profeszszor azt mondotta, hogy az utolsó évtizedekben
az irodalomban a kathoíicizmus szerepét hazánk
ban nem a történelmi igazsághoz híven tün
tették fel. Nem mondja, hogy miben hamisították
m eg a történetet, és kik voltak a hamisítók. Váj
jon az is meghamisitása-e a történelemnek, hogy
a Habsburgház politikáját Róma befolyásolta és
ezen politika M agyarország függetlenségét év
századokon keresztül veszélyeztette?
Ám legyen, ha M agyarország integritását
csak a Habsburgház trónra jutásával vívhatjuk
ki, mi protestánsok is hivei közé fogunk állani
és őszinte hódo’attal fogunk járulni a m egkoro
názott király elé. Nem is tartunk attól, hogy ezzel
a törvényben alapuló jogaink veszélybe jutnak.
Az a veszély ugyanis, amely minket a ka
tholikus propaganda akciójában fenyeget, nem
oly nagy, hogy attól meg kellene ijedni. A rekatholizálás nem a XX. század uralkodó eszméje.
A Regnum Marianum visszaállításáról, egy ka
tholikus uralkodó vallásról a szabad, független
Magyarországban szó sem lehet. »Egy második
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középkort ebben az országban nem lehet csi
nálni«. Ezt mondotta egy alkalommal Tisza Ist
ván.
De azért ne nézzük az akciót ölbe tett ke
zekkel. Sok kárt okozhat ez nékünk, ha nem
védekezünk ellene. Mindenekelőtt erőgyűjtésre
van szükségünk, tömörülnünk kell a veszély el
len. A legjobb erőgyűjtés az egyesülésben áll.
A protestánsok uniója M agyarországon! Ez
lenne a legerősebb fegyver a kathol.kus akció
ellen.
Odavetettem a jelszót! Protestáns testvé
reim szóljatok hozzá!

Egyetemes evang.-lutheránus konferencia.
Oslo (Christiania), 1925. szeptem ber 2—5.

A keresztyén egyházaknak Stockholmban
tartott konferenciája után a lutheránus egyházak
képviselői jöttek össze a 98 százalékban luthe
ránus Norvégia fővárosában. A lutheránusok
konferenciáján m eglepően sokan vettek részt:
Németországból 130, a skandináv államokból
160, más országokból 60, összesen tehát 350
delegátus.
A szeptember 2-án tartott megnyitó isten
tiszteleten D. 1 h m e 1s szászországi püspök a
konferencia elnöke prédikált (93. Zsolt. 5.) Be
szédét lapunk egyik közeli számában hozni fo g 
juk. Aznap este volt a m egnyitó ünnepély az
egyetem aulájában. Az ünnepélyt a norvég ki
rály nyitotta meg rövid, egyszerű üdvözlettel.
Utána beszéltek m ég: a norvég kultuszminisz
ter, a bergeni püspök, a th eo ’.ógiai állami fakul
tás részéről D. Brandrőd tanár, a gyülekezeti
fakultás részéről (Norvégiában két theológiai
fakultás van, az egyiket az állam, a más:kat az
egyház tartja fenn). D. M oe tanár, végül O slo
város képviselőtestületének elnöke. A konferencia tagjai részéről szóltak: D. Merz (Stutt
gart), D. Behm ‘ (Mecklenburg-Schwerin), Dr.
Mordhost (Schleswig), D. Bachmann (Erlangen),
Dr. Raffay Sándor püspökünk és Zoch Sámuel
(Csehszlovákia).
Az üdvözlések után D. M o e Olaf tanár
tartotta meg az első konferenciai előadást: »A
niceai hitvallás és a lutheránizmus«. Ismertette
a niceai zsinat és a niceai hitvallás történelmi
hátterét; foglalkozott a niceai hitvallás ellen in
tézett modern támadásokkal és hangsúlyozta a
benne lefektetett trinitárius tannak örök érvényét.
Másnap, szept. 3-án a királyi kastély ká
polnájában volt reggeli istentisztelet, amikor
S t ö y l e n püspök prédikált (Máté 7, 24.) A ká
polnából megint az egyetem épületébe mentek
a konferencia résztvevői. D. I h l e n osloi állami
fakultási tanár tartott előadást »A lutheránus
egyház maradandó sajátosságáról«. A lutheránus
egyházak ma a különböző országokban
igen
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különféle egyházi alkotmányok szerint, és aiz
államhoz különféle viszonyban állva élnek. Kü
lönböző az istentiszteleti rendjük ési nagyon
különböző theiológiai és kultúrái áramlatok ural
kodnak. Del mégis van a sokféle különbözőség
mellett közös vonás is. Az életrendszerek változ
nak, de a szellemi rendszer megtartja az össze
köttetést Lutherrel és a reformációval. A lutheri
életrendszer erőssége az, hogy minden más
rendszernél erőteljesebben megkívánja a Krisz
tusban megjelent isteni szent szeretetnek élő,
személyes megragadását. A lutheranizmusnak
legmélyebb tanítását a hit által való megigazulás tana alkotja. Ennek a tannak összehasonlithatatlan jelentőséget ad az a körülmény, hogy
általa a vallás a lelik ismeret ügyévé lesz és az
erkölcsi dolgokban a hivő nem tud megállni a
feleuton. A lutheri reformáció ezzel a tannal
felöleli az egész ujtestámentomi üzenetet, su g y
az ethikai követelmények feltétlenségének;, mint
az isteni kegyelem szuverenitásának hirdetésé
vel az erkölcsi és vallási abszolutum színvona
lán szárnyal. A hit által való meigigiazulás tan
tétele magában véve persze nem fejezi ki a
maga teljességében a lutheri álláspontot és a
lutheránus egyház álláspontját. Ez csak a val
lási alapmomentum, amelyet ki kell egészíteni
az erkölcsi momentumokkal, s az egészet egy
séges vallás-erkölcsi összszem léetté kell egybe
fogni. A hitnek a jócselekedetekhez való viszo
nya az evangéliomi kegyesség területén termé
szetszerűleg vetőd k fel, és a lutheri megoldása
a kérdésnek az, hogy maga a hit szükségszerűen
alakul ethikailag; erkölcsileg munkabíró ember
csak a boldog ember, vagyis a magát az üdv
birtokában tudó ember lehet. Ez a lutheraniz
musnak átütő erejű és mélységesen életigaz ál
láspontja. Szólt még az előadó a lutheránus ke
gyességnek misztikus jellegéről. A harmadik jel
lemvonása lutheránizmusnak, hogy az objektiv
tényezőknek (kijelentés, evangéliom, kiengesz
telés, kegyelmi eszközök) kellő hangsúlyozása
és értékelése mellett másrészt megköveteli a
személyes bizonyosságot, a személyes bensőséget, a személyes hitet, amely az objektiv ténye
zők által közvetített üdvöt sajátunkká teszi. Az
objektiv és szubjektív elemeknek ezen egybe
foglalása következtében a lutheránizm'us az egy
házi dogma legfontosabb pozícióiban megtalálja
önmagát Végül maradandó sajátossága a luthe^ránizmusnak, hogy kezdettőj fogva tisztán fel
ismerte az emberi kulturéletnek a lélekben való
supranaturális-keresztyén élettől való különbse1gét és egyúttal relabv jogosultságát. »Mindén
kritika és erjedés, minden destruktiv hatalmasság ellenére a legújabb időkben úgy az általá
nos szellemi életnek, mint a theológiának mé
lyebb áramlataiban észrevehetők egy vallási,
keresztyén és bizonyos mértékben lutheránus
renaissance kezdete«.
Többeknek igen értékes hozzászó’ása után
1 órakor dr. báró P e c h m a n n (München) tar
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tóttá meg előadását: »Istennek országaid Is
ten uralma a teremtésben, a történelemben, az
üdv népében.
A délután 5 órákor kezdődő második főülésnelk kimondottan tudományos theológiai. jellege
volt. D. S t a n g e Károly (Gottingen) »Senki
ben másban üdvösség« címen tartott értekezé
sében foglalkozott a katholicizmussal, amely
üdvét az egyházban keresi, nem egyedül a Krisz
tusban; amely a keresztyénséget politikai ügygyé teszi és ezáltal életerejét kiszívja. Ellenben
a reformáció keresztyénsége az üdvöt egyedül
Krisztusban látja és a benső »élet tökéletességére
törekszik. Ez adja m eg oikumenilkus jelentősé
gét és a jövőhöz való jogát; mert az emberi
életnek uj típusát hozzá, megmutatja az emberi
ségnek. ig|az célját. Este 7 órakor S ö d e r g e n
(Upsala) Schartau Henrik életét és jellemét is
mertette.
Pénteken, szept, 4-én a kastélykáipolnában
N o r b y udvari lelkész prédikált. 1 0 órakor az
egyetemi aulában D. B a c h m a n n (Erlangen)
tartott előadást: »Hagyják hát az igét békén«.
Mindazok a nehézségek, amelyeket a modern
bibliakutatás az íráshoz való viszonyunkban tá
masztott, semmit sem vá’toztatnak azon, hogy
a Biblia az Istenhez vezető hid. A nagy idők
és a nagy emberek mind bibliások, homines
unius libri, voltak. A harmincéves háború bor
zalmaiban az evangélikus keresztyénségl a Bib
liával vigasztalta magát. Mikor a racionalizmus
korában a Biblia sülyedt, vele együtt sülyedt
a hit és a kegyesség is. A világháború és a for
radalom nyomorúságai között a lélek és az egy
ház megint csak a Bibliában találta meg erejét.
A Biblia Istennek minden időkre szóló végérvé
nyes igéje.
1 órákor Lie. Stange (Lipcse), a német evan
gélikus ifjúsági szövetségek vezértitkára szólt
a konferenciához »A lutheránus egyház és an
nak ifjúsága« címen.
Délután kirándulás volt Frognersceterenbe.
Ott G r ö n l a n d osloi lelkész a kbnferenciának
utolsó előadását tartotta »HaUge H. és a nor
vég egyház« címen.
Szeptember 5-én, a konferencia utolsó nap
ján a speciális konferenciák üléseztek. Az egész
nek befejezése D. O u m m e r t i s borgai püspökbucsuprédikációja volt.
(Az Allgern. Evang.-Luth. Kirchen Zeitung
nyomán.)
—

A protestáns külmisszió eredményei. Br.
Boetzelar (Hollandia) kimutatása szerint a pro
testáns külmissziói munka 23 év alatt igen nagy
eredményeket ért el; a gyónószemélyek száma
1900-ban 1,153.381 volt, 1923-ban 3,700.315 volt.
Indiában a protestáns gyónószemélyek száma
megkétszereződött, Japánban háromszorosra,
Kínában háromésfélszeresre, Koreában 33-szorosra, Afrikában ó-szorosra, Ausztráliában szin
tén ó-szorosra emelkedett.
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Szóim
ra szám
ok.
Irta: Zeman Zoltán
Egy felvidéki lap került kezembe. Vezető
helyén statisztikai kimutatást közöl az idei is
kolai beiratkozások eredményeiről. Ezekben a
fekete oszlopokban egyúttal összehasonlítja az
idei és a tavalyi beiratkozások eredményét s
kimutatja, hogy mig a cseh-szlovák iskolák ta
nulóinak száma állandóan emelkedik, addig a
magyar iskolák növendékei fokozatosan fogy
nak. Végül levonja külföldre adresszált nagy
következtetését: »A kisebbségek világgá kürtö
lik sérelmeiket, iskolaügyi panaszaik foglalkoz
tatják a népszövetséget is, íme mi csak e rideg
szamokat mutatjuk fel bizonyságul, hogy tanú
sítsák a mi igazságunkat, mikor azt mondjuk,
hogy a még a meglévő kisebbségi iskolákra
sincs szükség s a magyar iskolákat már most is
be lehet zárni«.
Csak azért foglalkozunk ezzel a cikkel,
mert a mi nagy múltú, drága iskoláink, melyek
még ma is ott biztosítják magyar evangélikus
egyházunk kulturális superiori ását, felénk néző
szemmel harcolnak az o:t fojtogató iskolapoliti
kával, mely fokozatosan megfosztja magyar egy
házainkat és iskoláinkat morális és fizikai elő
feltételeitől és gyermekeink olyan nevelésétől,
mely a jövőre nézve biztosíthatná egyházi és
kulturális fejlődésüket. Scotus Viktornak egy
még ékesebb tollú követőjére lenne szükség,
aki az egész világ elölt feltárná az utódállam beli
magyar egyházaink helyzetét.
Mi csak azért foglalkozunk ezzel a dkkel,
hogy a mi halk szavunkkal megsúgjuk, hogy
egészen más okok működtek közre a cseh
szlovák iskola-statisztika ilyen kialakulásánál.
Hogy csak a kisebbeket em’itsük. Miért nem
írja meg a statisztika szerkesztője a jegyzet
rovatba, hogy mennyi fenyegetés, mennyi ül
dözés, sőt letartóztatás fenyegeti azt a magyar
édesapát, ki gyermekét magyar iskolába íratja?
Miért nem irja meg, hogy a cseh-szlovák állam
közalkalmazottja próbálná csak magyar oktatás
ban részesíteni gyermekét, meddig maradna
meg az állam szolgálatában. Avagy beszéljünk
arról a sok magyar családról, akik odaát semmi
féle iskolába sem tudják gyermekeiket btiratni,
annál az egyszerű oknál fogva, mert az ó kegyel
mükből vesztették el kenyerüket s ma szegény
ségük nem engedi meg nekik ezt a luxust sem.
E sorok írója nyáron Kassán vendégszónokla
tot tartott s mikor lejött a szószékről, a sekres
tyében egy katonatiszt igazoltatta, hogy jogo
san tartózkodik-e odaát s iratai vájjon rend
ben vannak-e?
Mi csak azért foglalkozunk ezzel a cikkel,
hogy szerényen megjegyezzük, mi volna, ha
mi lajstoromóznánk azokat a letöri, értékes éle
teket, a lezuhant exisztendákat, akik önhibáju
kon kivül kerültek olyan helyzetbe, hogy- ma a
legminimálisabb napi kiadásokat is képtelenek
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fedezni. Hányán vannak azok a trianoni határo
kon innen és túl, kiknek még a kenyérre sem
telik, nemhogy iskolára! Szegény magyar fiuk,
szegény evangélikus gyermekek. Egyházunk
saemefénye, mely megvakulásra van Ítélve. . .
Mi csak' azért irtuk le ezeket, hogy‘hitet
tegyünk: minden statisztika dacára, ahol ma
gyarul beszélnek, — ha most satnyán is, ha
csenevészül is, ha iskolázatlanul is — onnan a
mi egyházunk magyar kultúrája soha sem pusz
títható ki!

Jegyzetek.
A Magyar Tudományos Akadémia alapítá
sának száz éves jubileuma gróf Széchenyi Ist
ván emlékezetének felújítása a kontrasztok tör
vényénél fogva élénken idézi lelkünk elé annak
a szellemi aszálynak sivár képét, amely úrrá lett
felettünk. Úgy érezzük, hogy sötét mélységek
ben botorkálunk, amelyekből mint világló or
mokra tekintünk fe! a tizenkilencedik század
másod.k negyedének eszmegazdagságára, alkotó
kedvére, önzetlen áldozatkészségére, ideális ha
zaszeretetére, felelősségérzetére és kötelességtudatára. A történelmi dátumok ismerete, az év
fordulók lelkiismeretes számontartása még nem
bizonyítéka annak, hogy nemzetünk ezeréves
történelmének herokus küzdelmeiben kitermeli
szellemi értékeink érvényesülnek is nemzeti éle
tünkben.
Gróf Széchenyi István világa fölényes ma
gasságokban van mai világunk felett. Nagyot
zuhantunk azóta. Nemcsak Trianon miatt Azért
is, mert Trianont és egyebeket ürügyül, köpö
nyegül használunk fel a »reformkorszak' irány
zatával ellentétes tendenciák leplezésére. A Ielkekrtek depresszióját, lethargiáját fürge, és önzó
rugók működése következtében mozgékony
propagandisták jól kihasználták azon erők
disrkreditálásira, amelyek elóbbrevihetnének és
világosságot áraszthatnának.
A tudománynak állandóan harcokra kel’ett
jogaiért. Mind’g voltak, ak’k a tudományos vizs
gálódás eredményeit nemcsak elismerni vona
kodtak, hanem elnyomni, érvényesülésüket le
hetetlenné tenni iparkodtak. Valamikor a ke
resztyén egyház is egyik kerékkötője volt a tu
dományos haladásnak. Ma már nem az. A római
pápa is hiába tesz indexre müveket, hiába zuditja
endklikáitiak átkait, a tudomány fejlődéséi a
maga egyetemlegességében ez éppen ugv nem
hátráltatja, ahogyan a gyorsvonatot nem állítja
meg a gyerekek kavicsdobá'ása. A tudományok
fejlődését ma nem az egyház’, hanem a politi
kai élet felől fenyegeti veszedelem.
Varrnak társadalmi és gazdasági érdekek,
amelyeknek az objektiv tudományos elemzés és
kutatás nem kedveznek. És ezek az érdekeltségek
— a keresztyén egyháztörténelem is mutatja —
mindig nagyon hajlandók voltak arra, hogy a
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szemnek tetszetős és alacsony ösztönöknek hí
zelgő köntösöket használjanak fel a tudományos
igazság fényének beburkolására. A tudományt,
amely lényege szerint univerzális* lehet provin
ciálisán kezelni, és ideig-óráig mesterségesen
zsákutcába terelni. Ilyen kísérletekben ma sincs
hiány. És ezek a kísérletek nem mindig valla
nak fiaskót. Sikerük gúzsba kötözhet egy egész
nemzedéket.
Talán eszünkbe jut az Akadémia centennáriumának ünnepi mámorában is, hogy vannak,
akik a tudomány csődjéről előszereltei beszél
nek. Más tekintélyek kedvéért örömest tépáz
zák a tudomány tekintélyét. Az európai civili
zációnak szörnyű katasztrófájára mutatnak és
felkiáltanak: ide vezetett bennünket a tudomá
nyos szellem elhatalmasodása, Részemről a vi
lágháború csapásáért nem volnék hajlandó egy
magákban és egyoldalú lag sem a politikát, sem
a keresztyén egyházakat, sem a tudományt fe
lelőssé tenni, De őszintén bevallom, hogy ha
már a felelősségről van szó, az egyházak fele
lőssége a legsúlyosabb. Mert az igazságnak,
szeretetnek és békességnek elvei és kincsei,, ameyléket a világháború összetört és megsemmisí
tett, elsősorban a keresztyén egyházak őrizetére
bízatták. Leigkevésbbé tehető felelőssé a tudo
mány, amelynek hivatása, célja, rendeltetése
'egészen más téren és más irányban keresendő,
A tudomány feladata a természet erőinek az
ember szolgálatába hajtása. Ezen a téren a tu
domány a lefolyt évszázadban óriási eredmé
nyéket ért el, amely eredményeket letagadni
csak az ostobák előtt lehet. H ogy azután az
ember mihez fog ezekkel az erőikkel, amelyeket
a tudomány rendelkezésére bocsát; farra hasiználja-e fel, hogy a megélhetést könnyebbé1, kör
nyezetét kellemesebbé, látókörét és érdeklődési
körét szélesebbé tegye, vagy pedig arra, hogy
növelje a tömegnyomort, pusztító háborúkat in
dítson, népeket és civilizációkat irtson ki: ezért
a tudomány igazán nem tehető felelőssé. Amint
az orvos sem tehető felelőssé azért a gyilkos
ságért, amelyet valamelyik m eggyógyitott pá
ciense utóbb elkövetett. A tudomány vivmányair
nak felhasználása az erkölcs, az egyéni és tár
sadalmi erkölcs kérdése.
i
Magyar világunkban, ahol eszményként
foszforeszkáltatják előttünk a középkornak ten
denciózusan meghamisított állami, egyházi és
társadalmi berendezkedését (például: a keresz
tény katholikus világ egységéről beszélnek, ame
lyet a lutheri reformáció kalapált volna szét,
holott a husszitizmus elterjedése eléggé mu
tatja, hogy az az egység csak a máglyák és
megtüzesitett vasszékék által összekalapált egy
ség volt) mondom a mi magyar világunkban a
pártatlan és öncélú tudományosságnak igen
nagy tere nyílna és nagy, érezhető hiányt pó
tolna. A Magyar Tudományos Akadémia en
nek a tudománynak ápolására van hivatva.
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— Az utolsó negyedévi előfizetési di
jak és hátralékok mielőbbi beküldését
kéri a kiadóhivatal.
A budapesti egyházmegye Tolnay Kor
nélt felügyelőjévé, Broschko G. A. lelkészt ‘e s
peresévé választotta. Elhatározta az egyházme
gyei közgyűlés, hogy »Evangélikus Családi Lap«
címen uj egyházi lapot indit.
Esperesválasztás. A zalai egyházmegye a
Fenyves Ede lemondása folytán megüresedett
esperesi tisztségre egyhangúlag Nagy Lajos
szentantalfai lelkész választotta meg.
Szeged. A szegedi Luther Szövetség októ
ber 31-ikén, délután 5 órai kezdettel az ev, tem
plomban reformációi ünnepélyt rendezett a kö
vetkező műsorral: 1. 259. sz. közének. 2. Bib
liát olvasott és imádkozott Tátrai; Károly lel
kész. 3. A gályarabok énékét énekelte az Ev.
Férfikar Országh József karnagy vezetése alatt.
4. Fiedler Walter gordonkaművész előadta
Theodor Kirchner: Religioso c. művét violincsellón, 5. Dr. Weisz Tivadar szavalta A nagy
fütő c. verset Szilágyi Dezsőtől. 6 . Dr. Pblner
Ödön egyetemi tanár, egyházi m. felügyelő elő
adást tartott A reformáció jelentősége címen,
7, Schneider Gabriella énekelte Theodor Kör
ner: Nagy Isten tégy velünk c. éneket. 8 . Az Ev.
Férfikar énekelte az Erős várunkat. 9. Szózat.
A templomot teljesen megtöltő közönség! sza
bad adakozásából 450.000 korona gyűlt össze a
Luther Szövetség céljaira, Az evangélikusok ün
nepélyének folytatása volt a reformátusok em
lékünnepe a Tisza szálló nagytermében, ahol
dr. Buday Árpád egyetemi tanár fejtegette, Lu
ther nagy jelentőségét. A reformátusok és evan
gélikusok közös ünneplése lélénik figyelmet s jó
hatást keltett.
A győri gyülekezet október 25-én dísz
közgyűlés keretében búcsúzott Benedek Vince
nyug. igazgató-tanítótól és Bauer Lenke, Fadgyas Mária, Vidonyi Blanka nyug. tanítónők
től. Az egyház, a haza és a tanügiy terén foly
tatott nehéz munkában megfáradt érdemes ne
velőknek a nyugalom Istentől megáldott esz
tendeit kívánjuk.
A soproni ev. tanítóképző intézet tanári
testületé és ifjúsága november 3-án ünnepelte
a Magyar Tudományos Akadémia alapításának
100 éves évfordulóját. A szép ünnepélyen Rozsondai Károly tanár méltatta a legnagyobb
magyarnak, gróf Széchenyi Istvánnak és az Aka
démiának érdemeit.
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B ékéscsaba. A reformáció évfordulóján,
október hó 31-én, este 8 órakor gyönyörű em
lékünnepet rendezett a békéscsabai Ev. Leány
egyesület a Városi Színházban, amelyet zsúfo
lásig m egtöltött a közönség. Az ünnep Harsányi Pál ref. esperes hatalmas beszédével kez
dőit. Szent Iványi Juliska két Ízben szerepelt a
gyönyörű műsorban. Előadása első
részében
azokból a XVI., XVII., és XVIII. századból való
magyar dalokból mutatott be egy gyönyörű
csokrot, melynek összegyűjtésében a művész
nőnek igen nagy érdemei vannak. Szent Iványi
Juliska apostola az igazi magyar zenének, a ma
gyar népdalnak. Előadása második részében Hubay, Kacsóh és Csikv-dalokat énekelt a közön
ség viharos tetszésnyilvánítása közepette. Min
den dalában pompásan érvényesült hangjának
finom csengése, kellemes lágysága, kitűnő elő
adó készsége. Az est zenei részét Pongrácz Géza
zongorajátéka egészítette ki. Ravel: Vizek játé
kát é s Chopin két kisebb müvét mutatta be olyan
ihlettséggel, abszolúte tökéletes technikával, a
milyennel csak az egészen nagy művészek ren
delkeznek. Ezután egy korrajzot mutatott be az
egyesület kitűnő műkedvelő gárdája. Különö
sen Veres Imrét illeti m eg minden dicséret, aki
nemcsak gyönyörűen játszott, hanem rendezte
is a darabot. Á betanítás nagy munkáját is ó
végezte. Az előadást egy bibliai élőképsorozat
zárta be, amelyhez a magyarázó szöveget Vidovszky Kálmán irta. A szöveget Péterfi Ida
adta elő nagyon kedvesen, hatásosan. A képek
művészies rendezése főként Valentinyi
Jenő
mérnök és Mázán László reálgimnáziumi rajz
tanár érdeme, akik tanúbizonyságát adták e té
ren való nagy készségüknek. Az egész ünnep
rendezésének nagy munkáját Kuthv Erzsébet
elnök és Zámecsnik Judit irányította, de részt
kért ebből a szép munkából az egyesület sok lel
kes tagja is.
Szen tgotth árd . Okt. 31-én vallásos estély
volt, amelyen dr. Kovács Sándor egyetem i tanár
tartott előadást. Szerepeltek m ég Lang Micike
és Lang Ilona.
D ebrecen. November 8 -án avatta fel Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke a
gyülekezet uj orgonáját. Ezzel kapcsolatban nov.
7-én az Egyetemi Luther Szövetség diszgyülést
tartott, amelyen Holik Samu ifj. elnök üdvözölte
a vendégeket, Geduly Henrik püspök szózatot
intézett az ifjúsághoz, dr. Rásó Lajos az Orsz.
Luther-Szöv. h. elnöke előadást tartott, Dómján
Elek főesperes beszédet mondott; a diszgyülés
dr. Galánffy János zárószavaival és a Himnusz
eléneklésével ért véget. Az uj orgonán Morascher H ugó orgonamüvész adta elő a felavatás
után Bossi Canzondnáját. Az avatási követő köz
gyűlésen dr. Haendel Vilmos felügyelő üdvö
zölte a kerületi elnökséget és a vendégjekt. Dél

7.

után 5 órakor orgonaestély volt, am elyet Morascher H ugó orgonajátéka (Liszt: Praeludium
és Fuga) nyitott meg. Dr. br. Kaas Albert, az
Orsz. Luther-Szöv. elnöke m egnyitó beszédet,
dr. Kirchknopf Gusztáv az Orsz. Luther-Szöv.
igazgatója alkalmi beszédet mondóit. A vegyeskar Elefánty Sándor karnagy vezetésével Kár
páti Sándor: Ünnepi énekét énekelte; dr. Vietorisz József nyíregyházai egyházfelügyelő O rgo
naavatásra cimii ünnepi költeményét adta elő.

A Protestáns Irodalm i T ársaság október
-én gazdag műsorral impozáns estélyt tartott
Győrött az evangélikus templomban. Az estély
fénypontja dr. Ravasz László reí. püspök elő
adása volt. Lampérth Géza verseiből tartott fel
olvasást. Erdőssy Vilmosné éneke, Szabó Mar
git szavalatai, a Fodor Kálmán karnagy vezetése
alatt álló evang. vegyeskar énekei a közönség
tetszését a legnagyobb mértékben megnyerték.
I’só Vince üdvözlő beszéde nyitotta meg, Czeglédy Sándor zárszava rekesztette be az estély t
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A Lipcsei Misszió újból felvétetett az el
ismert külmissziói társulatok sorába. A misszió
igazgatója, dr. Ihmels, m ég e hónapban Indiába
utazik, Kannegieszer misszionárius társaságában.
— Gutmann misszionárius jelenti Masamából
(Afrika) hogy ott augusztus 16-án 224 felnőttet
kereszteltek m eg; az intentisztelet hat óra hoszszat tartott; körülbelül 4000 ember volt jelen.

Faith and O rder. A Hit és Szervezet ke
resztyén világkonferenciáját az állandó bizott
ság 1927. augusztusára tervezi Lausanneba. A
Programm első helyén »Az egyház természete«
kerül tárgyalásra. Egy másik téma »A keresz
tyének egysége és a különböző egyházak beil
leszkedése«.
Salgótarjánban a reformáció emlékét a
ref. egyházzal együtt ünnepelte m eg az ev. hivek serege. Délelőtt közös istentisztelet volt, a
melyen Szabó Dezső ref. lelkész, Szlovák Pál
hitoktató és dr. Csengődy Lajos lelkész fungáltak. Délután pedig az evang. templomban nagy
szabású emlékünnepély volt, mindkét egyház kö
zönsége számára, Szlovák Pál, a bányazenekar
vonóskvintettje, Galbács Ica, Vadászy Bertalan,
Telmányi József, Vileschal Richárd, Kralovánszky Zoltán, dr. Csengődy Lajos közremű
ködése mellett kiváltak Okolicsányi Gyula, a
nógrádi egyházm egye felügyelőjének Lutherről
tartott nagyszabású értekezése, amelyben a nagy
reformátort, mint politikust, nyelvészt és köl
tőt mutatta be, oly érdekes megvilágításban,
hogy figyelemmel hallgatóit fejtegetéseinek em
lékét nem fogják sokáig elfelejteni, mellette Lipthay B. Jenő kormányfőtanácsos olvasott fel a
reformációnak a magyar viszonyokra gyakorolt
hatásáról, amelyből ámulva értesült, a hallga
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tóság arról a sokféle áldásról, amit a reformáció
hozott közénk. Szépen felépített, komoly tar
talmú felolvasásaik után a közönséget azokkal
együtt, akik be sem fértek a templomba, újra
a templomi áhítatba vitte a toronyból az acél
gyár fúvós dupla kvartetje által Urschutz József
vezetésével előadott torony zene, mely messze
vitte be az éjszakába az Erős várunk akkordjait.
Alkoholizmus. Oroszország visszatért a
vufkihoz, melyet a kormány újból engedélyezett,
mert ,az alkoholtilalom megtörött a parasztok
ellenállásán, akik szamogént főztek és árusítot
tak, egy a vodkánál is ártalmasabb italt. Az áru
sítás elsőnapján a 40 fokos italból minden kész
let elfogyott. Több halálos kimenetelű alkoholmérgezés fordult elő s természetesen a részeig!séggel együtt járó különféle botrányok*1 számta
lan esete. A pálinkás boltok előtt sort állottak
a »kunácsaitok«.

Irodalom.
A Protestáns Szemle novemberi

száma
72 oldalon, gazdag tartalommal jelent meg;. Szőnyi Sándor Akadémiák és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia címen aktuális Értekezést irt;
Imre Sándor az Akadémia első elnökének, gróf
Teleki Józsefnek atyjáról emlékezik, szólván gr.
Teleki Lászlónak »Tanácsadás a gyermekneve
lés ügyében« című 1706-ban készült, kéziratban
maradt pedagógiai munkájáról. Bartóky József
novellája, Hegyaljai Kiss Géza és Sántha Ká
roly egy-egy verse, azonkívül Külföldi Szemle,
Krónika, Kritikai Szemle gazdagítják az érté
kes folyóiratot, amely a Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság kiadásában jelenik meg. A Tár
sasig tag;sági dija, melyért a Szemle is jár,
évenként 10 aranykorona. Pénztáros: Bend!
Henrik, Budapest, IV. Deák-tér 4.

Bredeczky Sámuel élete. Irta f Horváth
Ödön dr. 412. o. Özv. Horváth Ödönnét két kegyieletes szempont vezette e könyv kiadásánál:
Dédatyja iránti hálás tisztelet s korán elhunyt
férje iránt való hűséges szeretet. E két szempont
is megérdemelné, hogy figyelmünket feléje for
dítsuk, de nekünk evangélikusoknak sokkal több
ez a könyv, mint kettős síremlék. Horváth Ödön
eperjesi kollégiumunk jogakadémiájának volt tu
dós tanára és hosszabb időn át dékánja, aki szivben-lélekben összeforrott egyházunkkal. bár a
ref. testvéregyház tagja volt, Bredeczky Sámuel
pedig a mi egyházunk szülöttje, neveltje és ké
sőbbi odaadó munkása. A sárosmegyei Németjakabvágás mélyhitü kántortanitójának a fia, a
ki sok küzdés közben, lankadatlan kitartással,
szorgalmas tanulással törekszik a leJkészi pálya

felé, A hazai iskolákból Jénába megy, ahol Goe
thével is barátságot köt, majd soproni tanár, bé
csi vallástanár, podgorecei esperes; s mint lembergi lelkész Galícia püspöke lesz. A tudós Thessedik Sámuel kortársa, akinek iskolájába meg
hívást is kap, de a papi pálya jobban vonzza a
tanárinál, bár ezen is lelkes szeretettel csüng s
a hazai polgári iskolai typus és a szemléltető
oktatás egyik alapvetője, Bár erős hazaszeretet
hevíti, mégis idegenbe vezeti a Gondviselés. Be
csültté, tiszteltté teszi nevét és magyar voltát.
Költő és tudós, de főképen pap, s gyülekezeteit
fáradhatatlanul látogató püspök. A nagy termé
szetben gyönyörködik lelke, de nemcsak gyö
nyörködik benne, vizsgálja is, mint földrajzi iró
és természetbúvár. Munkái sok elismerést hoz
nak számára. 40 éves korában bekövetkezett ha
lála m ég sok alkotásnak vetett véglet, hiszen
valóságos művésze volt az idő kihasználásának.
A szerző valóban érdemes munkát végzett a ren
geteg adat feldolgozásával, amely egyházunk
története s kulturális munkája szempontjából va
lóságos adattár. Elismerésünk és hálánk legyen
egy virág,szál domboruló sirhalmán! A műhöz
Berzeviczy Albert irt előszót, sajtó alá H. Kiss
Géza rendezte. Ajánljuk mindazoknak, akik egy
házunk kulturális munkája iránt érdeklődnek.
M. J.

Kálmán Rezső: Az orosházi ev. hősök
emlékezete. Az orosházi templom falában ca
ra rai márványból faragott négy hatalmas emlék
táblán 780 hősi halott neve hirdeti a halálig hü
hazaszeretetei Ezeknek a hősöknek emlékét örö
kíti meg ez a szép kiállítású emlékkönyv isi, a
melyet Kálmán Rezső igazgató-lelkész állított
össze. Az 'emléktáblákat március 20-én avatta
fel dr. Raffay Sándor püspök. Az emlékkönyv
magában foglalja az avatási ünnepi lefolyását,
egész részletességgel: Kovács Andor esperes
imáját, a püspök avatóbeszédét, és egyéb be
szédeket. Az orosházi gyülekezet és annak igaz
gató lelkésze elismerésre méltó, szép jelét ad
ták kegyeletüknek az emlékkönyv kiadásával.

Pályázat.
A terényi ev. egyház megüresedett II. kán
toriamtól állásra pályázatot hirdet. A jövede
lem 37 egységre van értékelve. A tót nyelv tu
dása szükséges. Pályázati határidő november
28. Ev. lelkészt hivatal Terény. Nógrád m.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.
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Magyar protestáns testvériség.
(Dr. Antal G éza re!, püspök em lék e zése G yurátz
F ere n crő l a p áp a i ev. tem plom ban ta rto tt k ér.
gyűlésen.*)

Főtiszteletü és M éltóságos Egyházkerületi
Közgyűlés!
Hálásan köszönöm azokat a meleg szavakat,
melyekkel püspök ur Öméltósága az imént a
Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés nevében
üdvözölni szives volt. M éltóztassanak megen
gedni, hogy ez üdvözlő szavakra válaszolva,
néhány szóval összekössem a multat és a jövőt
abban a meggyőződésben, hogy szavaim an
nak a szellemnek lesznek kifolyásai, mely szel
lemet oly méltóan képviselt az a nagy halott,
kinek emlékét az imént varázsolta szemeink elé
az egyházkerület főjegyzője.
Több, mint négy évtizeden át kísértem ál
landó figyelemmel s folyton fokozódó csodá
lattal azt a pályafutást, melyet G y u r á t z Fe
renc, mint ennek a gyülekezetnek lelkésze, mint
a dunántúli ág. hitv. egyházkerület püspöke ez
alatt a négy évtized alatt megfutott. Eszményem
volt, mint az épitő munkának lelkes embere,
miikor e gyülekezetét megszervezte s szervező
munkájának betetőzéséül m egépítette ezt a tem
plomot, amelyben most könnyes szemmel áldo
zunk emlékének. Eszményem volt, mikor a du* Gyurátz Ferenc életrajzához gyűjtöm az adato
k a t Kérésemre dr. Antal Géza püspök ur is Írásba
foglalta fentebbi remek szép beszédét s mint a mai idők
ben nagyon is megszívlelni valót, e helyen is közölni
kívántam. E beszéd fényes bizonyság tétel a két prot.
egyházfelekezet testvéri összetartása mellett s egy
szersmind kommentár ahhoz is, hogy Gyurátz Ferenc
koporsójánál ott tolongott az egész város, a pápai ke
reskedők a temetés óráján felekezeti különbség nélkül
és önmaguktól bezárták az üzleteiket s a környékbeli
falvakból is, tavaszi munka idején, szekéren és gyalo
gosan seregestől jöttek a hívek egy 84 éves lelkipász
tor temetésére, aki hivatalairól már lemondott s kilenc
év óta élt úgynevezett nyugalomban.
P a y r Sándor, mint beküldő.
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nántuli ág. hitv. egyházkerület által, mint püspök
széleskörű munkamezőre elhivatva, a régiek
megtartásával s újabb alkotások létesítésével
irta be nevét kitörölhetetlen betűkkel egyháza
történetébe. Eszményem volt, mikor városi és
vármegyei közügyekben láttam forgolódni fá
radhatatlanul azt, kinek nagy alkotó erejét egy
egyházkerület ügyeinek intézése sem tudta anynyira lekötni, hogy időt ne tudott volna szen
telni azon város ügyeinek, melynek mint egy
szerű, de köztiszteletben és szeretetben álló pol
gára fontos ügyekben mindig kelló súllyal emelte
fel szavát. Eszményem volt, amint láttam mű
ködését a közjótókonyság terén s láttam, mint
száradtak fel vigasztaló szavaira s az önmaga
által is oly nagy mértékben gyakorolt jótékony
ság nyomán a szenvedők, az elhagyónak arcán
a könnyek. Eszményem volt, ha arra a nagy
szabású irodalmi munkásságra tekintettem, me
lyet a tudós teljes felkészültségével, benső ih
lettől hajtatva, nyugalmától elvont perceiben
oly áldásosán fejtett ki. Eszményem volt, mikor
évei szaporodtával önként vált meg a püspöki
széktől, hogy az egyházkerület kormányzását
fiatalabb kezekre bízza s maga újra beállott en
nek a gyülekezetnek szolgálatába, mint a gyü
lekezet másodlelkésze. S mikor nem is egy év
vel ezelőtt püspökké beiktatásom alkalmával e
gyülekezet nevében ő volt szives üdvözölni, vá
laszomban csak azt kértem a jóságos Minden
hatótól, hogy az ő tetszése szerint m egszabandó
életpályám végéig úgy rendelkezzem lelki erőim
mel, mint ahogyan ezeknek birtokában volt
Gyurátz Ferenc, ki magas, az emberi életkor
átlagát messze túlhaladó, éveiben sem szűnt
meg dolgozni. Úgy érzem Főtiszteletü Egyház
kerületi Közgyűlés, hogy vétettem volna ön
magam ellen, vétettem volna Gyurátz Ferenc
iránt érzett nagyrabecsülésem s most az el
hunyttal szemben ápolt kegyeletem ellen, ha
meg nem jelentem volna ezen az ünnepélyen,

,

2.

e v a n g é l ik u so k l a pja

melyben az ő emlékezetét újítja fel az egyházkerület lelki szemeink előtt.
De nemcsak a múltnak kívántam áldozni
megjelenésemmel, a jövő is előttem áll s előt
tem áll ennek a jövőnek hozzánk testvéri meg
értéssel együtt munkálkodást hirdető szózata.
Úgy érzem, hogy azt is Gyurátz Ferenc szelle
mében teszem, hogy e gyűlésen megjelentem,
mert hisz ő, ha Pápán tartózkodott, nem mu
lasztott el soha egyetlen alkalmat sem, hogy
kerületi gyűléseinken való megjelenésével ne
dokumentálja azt a meleg érdeklődést és ben
sőséges viszonyt, mellyel irányunkban a testvér
református egyház irányában viseltetett. Az
idők, — amint Öméltósága a felügyelő ur m eg
nyitó beszédében vázolta, — nehezek, nehezeb
bek, mint bármikor az utolsó évtizedekben. Mi
kívánjuk az összes keresztyén felekezetekkel a
belső jó viszony fenntartását és ápolását, de első
sorban kötelességünk ápolni egymással azt a
jó viszonyt, mely kifelé is dokumentálja, hogy
a két evangéliumi egyház e g y n e k érzi magát
a múlt szenvedéseiben, a jelen törekvéseiben s
a jövő vágyódásaiban. Ennek az érzelemnek s
egyúttal annak az elhatározásomnak, hogy a két
testvér evangéíiomii egyház között a jó viszony
ápolását elsőrangú kötelességemnek tartom,
óhajtottam kifejezést adni ez alkalommal s ké
rem a Főtiszteietü és M éltóságos Egyházkerületi
Közgyűlést, hogy engem ebben a törekvésem
ben a maga részéről is támogatni s jó indulata
rokonszenvében részesíteni méltóztassék.

R
eform
ációés revolució.
Pár ezer 'év múlva — mondhatná valaki,
— a századunkkal záródó ezerévet három »re«vel fogják jellemezni: renaissance, reformáció,
revolució. Az elsőnek szintere a tudomány, iro
dalom és művészet; a másodiké az egyház, mig
a harmadik a politika dolga. N agy szükség van
arra, hogy a három »re«-jel m eg legyen egy
mástól különböztetve.
Amióta magunk is átmentünk a forradalma
kon, amióta október 31 -e forradalmi dátummá
is lett ebben az országban, amióta a forradalmiság vádja jelentkezett ellenünk bizonyos kö
rökben, azóta sokkal közelfekvőbb kötelesség
lett ránk nézve a fenti kérdés vizsgálata. És fő
kép ebben az évben, amikor a reformációi em
lékezés négyszázados mutatóujját az 1525. év
dátumára tette.
B r i e g e r , a reformáció történetének egyik
iegkongeniálisabb feldolgozója, 1913-ban a leg
frissebb kutatások alapján felépített müvében
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hat fejezetet szentel az 1525-i német parasztfel
kelés és a reformáció egymáshoz való viszonyá
nak tárgyalására. Nagyszerű adatai szinte min
dent elmondanak a kérdés tisztázására.
Ellenségei kezdettől fogva Luthert tették
felelőssé a paraszt felkelésért, ö t ez nem lepte
meg. Évekkel előbb megmondta, hogy Német
országra nagy megpróbáltatás következik el,
mert a vezető elemek nagy része meg|keményitette szivét az evangéliummal szemben, Azt is
megjövendölte, hogy őt fogják okolni. György,
szász herceg, még a forradalom folyamán sie
tett megirni vejének, hesszeni Fülöpnek, hogy
ez a »lutheri evangélium gyümölcse«. A vő
azonban tiltakozik. »Az evangélium, melyet ál
lítólag Luther tanának neveznek, nem hoz ma
gával semmiféle parasztlázadást, hanem csak bé
kességet és engedelmességet. így — azokban
az országokban, ahol az evangéliumhoz ragasz
kodnak, kevesebb volt a lázongás, — sőt sok
helyen el is maradt — nem úgy, mint azokban,
amelyekben az evangéliumot üldözik«.
A reformáció ellenségei mindentől elszige
telten, csupán a reformációval való kapcsola
tában szokták vizsgálni az 1525-i parasztforra
dalmat. Elhallgatják ezzel azt, hogy itt voltákép
egy gazdasági és politikai folyamatról van szó,
amelyiknek évszázados előzményei vannak s
amely egész Erupóban, nemcsak a germán, ha
nem a román népek térképén is végig! hullám
zott akkor, amikor m ég Luther m eg sem szü
letett, illetőleg a reformációra nem is gondolt.
Ma már ki lehet mutatni, hogy a forradalmi fe
szültséget nem annyira a nép nyoanorgatása vál
totta ki Németországban, mint inkább az alsóbb
néposztály egyetemeinek gazdasági megerősö
dése s nem annyira egyesek zsarn okoskodása,
mint inkább a modernebb élet kialakulásával
járó változások. Az tény, hogy ezeknek a moz
galmaknak bizonyos eszmei kiséretük volt s
hogy ezek erősen vallásos öltözékben vonultak
fel. De ez nem teszi gyanusabbá a dolgot, ha
meggondoljuk, hogy a középkorban ugyan mi
vonhatta volna ki magát a vallás befolyása alól!
Évtizedekkel előbb, mint Luther közkincscsé teszi a bibliát, ott találjuk már a forradalmi
észleléseket tápláló röpiratokban és egyéb szel
lemi termékekben a bibliára való hivatkozást.
A forradalmi mozgalom meglehetős szervezett
ségre tudott szert tenni már 1502-ben. Az eleinte
csak helyi visszaélések megszüntetésére s egy
mástól függetlenül alakult forradalmi szerveze
tek, ékkor már az egész birodalomra kiható
programmed állítanak össze. Zászlójukon a meg
feszített Krisztus s a kereszt tövében térdeplő
parasztférfi képe van ezzel a felirattal: »Uram,
szállj síkra a te isteni igazságodért!« 1510. óta
egész sereg 1 városban játszódik le egymásután
egy-egy, kisebb-nagyobb forradalom. Nem is
minden eredmény nélkül. Kivéve a dél-német
vidékeket, ahol árulás meghiúsította s a bosszú
vérbefojtóttá a forradalmat. A forradalmi fe-
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szültség azért tovább tart. Kivált 1514-ben, ami
kor a magyar parasztlá/adás is volt, s 1515-ben
amikor Steyer, Karinthia, és Krajna szenved
nek át vérbefojtoit forradalmakat.
Mindez csak növelte egész Németország
ban egy nagyobb forradalmi kitörés határozott
elöérzetét. A feszültség 1517-ben, ép Luther fel
lépésének esztendejében, de tőle függetlenül s
anélkül, hogy a wittenbergi egyetem doctor
theologicus-a róla különösebben tudott volna,
tetőfokát érte el. Az ez évben tartott mainzi
birodalmi gyűlésen a rendek arra intették a csá
szárt, hogy ne sújtsa újabb terhekkel a népet,
mert a nyugtalanság igy is nagy s félő, hogy
kitör, »hogy végrehajtja, ami szivében már rég
óta lappang«. Ilyen körülmények közt egyenest
azt kell meglátni, hogy Luther reformációja
nemcsak nem szülte, nem sietette, sót — hatá
rozottan késleltette a revoluciót. A 95. tétel és
a nyomában járó fejlemények az érdeklődés
központjába az egyház problémáját tették s a
legforradalmibb elemeknél is elértek annyit,
hogy uj, békés várakozásokba indította őket.
»Ha egyáltalán megengedhető a historikusnak
—■ mondja Brieger — hogy' a sejtetések
talajára lépve nyilatkozatot tegyen arra nézve
is, ami meg nem történt, de megtörténhetett
volna, — akkor még tovább menve, azt is mond
hatjuk, hogy a reformációnak tulajdoníthatók
olyan erők, amelyek a lázongási hajlamokat
nemcsak cgyidőre tudják visszaszorítani, hanem
teljesen is eltudják fojtani«.
Ami Luthernek a forradalommal szemben
való gondolkozásmódját illeti, arra nézve semmi
sem meggyőzőbb, mint mikor a felkelőknek
minden erejével igyekszik a fülökbe dörögni,
hogy bűnös eljárásuk igazolására ne merjék a
keresztyénséget emlegeíni. A forradalmárok
csak azt árulják el, hogy nagyobb ellenségei az
evangéliumnak s jobban akadályozzák ennek ter
jedését, mint maga a pápa és a császár eddigelé
tették.
Az bizonyos, hogy Luther nagy tanulságo
kat vont le 1525-ből. S a tanulságok levonásá
ból ránk is hagyott sokat. A reformáció tárgya
nem a világ, hanem az egyház. Ezen a területen
kell érvényesítenie ma is örök szolgálatát. A
reformáció eszköze az ige és a szerinte való élet.
Felelósséges szolgálata: az Isten Országa szer
veinek, a szentek közösségeinek és az egyház
nak, — a láthatónak és a láthatatlannak, — vé
delme és érvényre juttatása.
G. A.
A Cinkotán elhelyezett pozsonyi áll. tanitónőképzöintézet prot. növendékei november hó
21-én vallásos estélyt tartottak. Győri Lóránd
nyng. miniszter »Ha Damjanichné élne« címen
tartott előadást. A növendékek »Lesz még di
csőbb jövőnk« c. jelenetet adták elő, szaval
tak és énekeltek.
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Luther és az általa megindított reformáció
nagyságát rendszerint a kathoicizmus tipikus
képviselőivel illetőleg a kathol kus egyházzal
való szembeállitás teszi nyilvánvalóvá? De a re
formáció és Luther kibírja a bölcsészetiéi és
annak egyik legnagyobb alakjával Kanttal való
összeasonlitást is. Luiher, a vallás egyik leg
klasszikusabb embere, ki Pál apostol óta a föl
dön járt és Kant a tiszta gondolkozás egyik leg
zseniálisabb alakja, kit valaha látott a világ, bi
zonyos tekinteiben egymással összemérhető. A
szűk keretekre tekintetből természetesen csak
egyet-mást említhetünk.
Noha Kant nem hivatkozik Lutherre, sza
badság-fogalma Lutherével rokon. Kant emberi
véleményektől, ösztönöktől, természeti S'ükségképeniségektől való szabadságot érti alatta. Ez.
lényegileg megegyezik Luther felfogásával is.
önzés mindkettőnél szolgaságot jelent. Mind
kettő kimondott ellensége bármiféle akár dur
vább, akár lcplezettebb eudaimonizmu^nak. Sze
rintük az akarat jósága nem azon mu'ik. meny
nyiben alkalmas bizonyos cél elérésére, hanem
magában való jó voltán (gut an sich)
Azonban a törvény felfogásában eltávolodik
egymástól a két férfiú Luther szerint a törvény,
mint Isten törvénye lényegileg valami kívülről
jövő, majdnem idegen, ha bele is nyúl a mi lel
kűnkbe. Csak a megváltottság boldog tó tuda
tának optimizmusán keresztülment emberszeretetben jelenik meg a törvény, mint saját lelkiismeretünk szabta norma. Kant szerint az em
ber a törvényt nem kapja, hanem önmagától
teremti. A tisztára humánus erkölcsi autonómiát
Luther elitélte. Noha Kant tudja, hogy itt a föl
dön a teljes tökéletességet nem érhetjük cl,
mégis azt hiszi, hogy a törvénynek eleget lehet
tenni, mert a cselekedet bizonyos hiányosságait
a jó szándék teljesen helyreüti. Ezért nem tudja
megérteni Luther aggodalmait. A reformátor
jobban felismerte a bűn lényegét, noha Kant
alkotta a »radikal Bóse< fogalmát, ö tudja,
mert átélte, hogy a ki a törvény legkisebb be
tűjét áthágja, az megszegi az egész törvényt,
így nem esik abba a naiv idealizmusba, mely a
törvény maradék nélkül betöltését lehetőnek
tartja.
Az ellentétek dacára Kant mégis kölcsönzött
a reformációtól. Protestáns dogmatikák tanul
mányozása cs.e g v pietista Káté hatása nékül
soha nem emelkedett volna fel az erkölcsi tör
vény majestásának magaslatára. Nem egészen
alaptalan Schopenhauer nézete, hogy a Kant
féle ethika a dekalógus anthroponóm átültetése.
A személytelenitett törvényből, melv már közel
áll a természeti szükségképeniséghez személy
telenitett Istent, bálványt csinált magának Kant.
Nem látta he, hogv a kötelesség központi fo
galma csak nyerhet azáltal, ha az isten1 paran
csolat és szanktió jellegében áll előttünk.
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Még érdekesebb a szeretet Kant és Lutherféle felfogása közti különbség!. Hajlamot, von
zalmat, pathologikus szeretetet Kant szerint nem
lehet senkire ráparancsolni. Ennek különben er
kölcsi értékelés súlya nincsen. A tulaj dohképeni,
a praktikus szeretet pedig nem más, mint kötelességtel jesi té s. Luther is megkülönbözteti: a
tisztára világi szeretetet (vagy szerelmet, rokon szénvet) a keresztyén felebaráti szeretettől. De
az utóbbi nála egészen más, sokkal melegebb
valami, mint a Kant-féle merev, hideg, prakti
kus szeretet-kötelességtelj eisités. Forrásszerüleg kibuggyanó, szabad, örömteli (quellende,
freie, fröhliche Liebe) szeretetet hirdet. Szerinte
a szeretet nem a parancsolat kényszerűségével,
hanem a spontaenitás erejével hat. Képe az anyai
szeretet. Der Sonne darf ma kein Gesetz ge
ben. (A napnak pem lehet törvényt szabni.
Fichte.)
Kantnak csak .előnyére vált volna, ha töb
bet tanult volna Luthertől és kevesebbet KálvintóL
Túlzás ha Kantot a hit, vagy a protestántizmus filozófusának nevezik. Tény, hogy a gya
korlati ész bírálatában a nagy gondblkodó majd1
nem a vas logika törvényei ellenére keresi az
utat az Isten felé, kivel a tiszta ész bírálatával
oly kíméletlenül elbánt. Az a Kant, aki egy
szer azt mondta: »Az ima oly ténykedés* mely
nél mindenki elröstelné magát, ha tetten érnék«,
halálos ágyán imára kulcsolta kezeit. Amikor a
világ megcsodált lángesze, Kant azt vallotta,
hogy gazdag tanulmányai során semmi sem
nyújtott neki oly vigaszt, mint az egyszerű igék:
»Még ha a halál árnyékának völgyében járok
is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy«,
ezzel csak azt bizonyitotta, hogy gondolatainak
szabadságittasi, merészröptü, magasságai mel
lett, voltak oly lelki mélységei is, melyékben fé
lig öntudatlanul az élet legégetőbb és legszemé
lyesebb problémáinak olyatén megoldása rejtő
zött, melyeket a lutheri reformáció szinte uj ki
nyilatkoztatásszerűen hozott ismét napvilágra és
ajándékozott az emberiségnek.
Konrath Frigyes.
M exikóban Perez Joakim érsek vezetése
alatt mozgalom indult meg, amelynek célja egy
Rómától elszakadt nemzeti katholikus egyház
megteremtése. Perez azt hirdeti, hogy Isten
imádásához nem szükséges római kathohkusnak
lenni, sem olasz tekintélynek behódolni. Hirdeti,
hogy hazafiatlan 'cselekedet Mexikóban pénze
ket gyűjteni és a Vatikánnak küldeni s Mexikó
sorsát a pápaságtól tenni függővé. Az uj egy
háznak feje a mexikói prímás vagy pátriárka
lenne, aki Rómától és a pápaságtól független.
Az istentisztelet nyelve a spanyol.
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Jegyzetek.
A Pesti Hírlap f. évi nov. 13-iki számából
veszem ezt az idézetet:
»A haditanács (bécsi) elhatározta két Íz
ben is, hogy Rákóczit és Bercsényit elfogatja,
vagy orgyilkosokkal m eg ö leti... Az orgyilkos
ság és méregkeverés akkoriban a politika bevett
eszközei közé tartózták,. A zsarnok és külön
ben bigott (a figyelmes olvasó élvezni fogja ezt
a két jelzőt 'és kötőszavaikat) VI. Károly csá
szár méreggel tétette el láb alól egyik testvé
rét . . . Nagy birtokot kapott a Rákíóczi-vagyon
ból (amely csak ingatlanban 1,200.000 holdat
tett ki) gróf Illésházy Miklós udvari kancellár;
a Bercsényi birtokból gróf Erdődy Sándort és
gróf Zichy Péter jutalmazták. A kuruc Andrássy
birtokaiból gróf Windischgraetz Ernő Frigyes
kapott jutalmat. Bezerédy Imre birtokait a Zichy
grófok kap ták ... Valószínű, hogy egy teljes
lista érdekes 'világot vetne a mai magyar lati
fundiumok eredetére . . . Károlyi Sándor VI. Ká
roly császártól jutalmul a szatmári békéért 50
ezer forintot kapott, ami ebben az időben óriási,
ma aranykoronákban is milliókkal kifejezhető
összeg«,
A Pesti Hírlap ugyanazon számában talá
lom Marczali Henrik egy előadásának ezt a mon
datát:
»Érdekes, hogy az 1741-iki országgyűlés his
torikusa a drágulás okát (1560. és 1780. között
az árák ötszörösre emelkedtek) a reformációban
találja«.
História est magistra vitae. A történelem
az élet tanítómestere. A klenikalizmus napjaink
ban ősi fegyverekkel hadakozik a protestantiz
mus ellen. A drágaságnak a reformáció az oka.
Ami rossz, annak az oka a reformáció. A go 
nosz butítás nem T liánomtól számítandó e
csonka hazában, de Trianon, miként minden
történelmi gazság, uj lendületet adott neki. De
viszont az »ezer év jogán« primhegedüt cincogr
tató hazaffiaink is büszkék lehetnek Rákóczi te
temeit marcangoló szellemi őseikre, és testvér
mérgező, de különben bigott VI, Károly császár
jukra. A testvérmérgezők patkányhada ma sem
pusztult ki. És a tömegek szégyenletes tudat
lansága, amely nem minden igazság nélkül vi
hető vissza a VI, Károlyhoz hasonló zsarnok,
de különben bigott császár-királyok országo
sára, kedvező talaj annak az elvnek gyakorlá
sára, amely Rómából terjedt el a világban: Ca
lumniare audacter, semper aliquid haeret.
*

Egy lelkész leveléből: »Igen bánt engem,
hogy sokan oly sötétnek látják egyházunk jö
vőjét! Célul tűztem ki magam elé egy minta
gyülekezet szervezését és ha Isten segít, addig
nem nyugszom, mig tervemet valóra nem vál
tom! Elfog a szégyen, amikor üres templo
mainkra, az örökös jajgatásra, széthúzásra g|on-
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dokik! Hát mi ne tudnánk ép ú gy alkotni, épí
teni, mint apáink? Én már legyőztem gyüle
kezetemben a hitközönyt. Templomunk nem
üres! Van ifjúsági egyletünk — külön a fiuk
nak és leányoknak, vasárnapi iskolánk és mű
ködik is mind. Minden nap el vagyok foglalva!«
íme, egyházunk megújhodásának ut,a. Dol
gozz és ne csüggedj! Imádkozzunk lelkészeink,
tanítóink, gyülekezeteink lelki ébredéséért! Az
evangéíiom egyházának nagy Ígéretei vannak
az Úrtól, aki nagy munkákra hívta el.

Hogyan szerethetem én evang. egyházamat ?
(Mutatvány Túróczy Zoltán „Evangélikus öntudat“
c. konfirmációi tankönyvéből.)

1. Az a szeretet, amely engedelm ességben
nem jelentkezik, képmutatás, nem szeretet. Evan
gélikus egyházamnak akkor teszem a legna
gyobb szolgálatot, ha engedem, hogy szolgáljon
nékem, ha hűségesen látogatom Istennek házát,
méltó előkészülettel veszem az úrvacsorát s ki
tárom a szivem azok előtt a lelki hatások előtt,
amelyeket az egyház bennem el akar érni. Ha
tehát engedem, hogy' véghez vigye rajtam a
megtérés, újjászületés és m egszentelödés hatal
mas munkáját.
2. A szeretet második módja, amiben m eg
mutathatja magát: a hűség. Evangélikus egyhá
zunk M agyarországon kevés helyen él együtt
nagy tömegekben, hanem rendszerint elszórva
él más felekezetüek között. Az ilyen evangéliku
soknak nagy a kisértésük arra, hogy környeze
tükhöz hasonuljanak át. Bárhová vessen is el
az élet árja, az evangélikus templom nekem soha
sem lesz messze, mert a szeretet legyőzi a tá
volságot.
Egyházhűségünknek legnagyobb próbája
mindig a házasság. Aki szereti evangélikus e g y 
házát, az nem adhatja oda születendő gyerm e
keit más vallásnak, házasságát csakis evangélikus
templomban áldatja m eg s mivel vallását a legr
igazabb vallásnak ismeri, gondoskodik arról,
hogy gyermekei is e nagy kincs birtokában le
gyenek s ezért esetleges más vallásu jegyesétől
egyházunk javára térítvényt követel.
Miután más vallásu töm egek között élünk,
egyházunk sokszor ki van téve durva támadá
soknak. Aki ilyenkor hallgat, az szégyenli a
Krisztus evangéliumát s az szégyelje
magát,
mint Péter, aki megtagadta Krisztust. Én nem
engedem bántani is megvédem édes Anyámat,
az evangélikus anyaszentegyházat.
3. A szeretet harmadik módja, amiben m eg
mutathatja magát: a segiités. Evangélikus egyhá
zunkban,^ az /egyetemes papság elve alapján is,
mindenki köteles az egyház munkájában részt
venni. De m eg a szeretet is ezt parancsolja
nékünk. Evangélikus egyházunk azért a segít
ségért a leghálásabb, amelyet neki az élete cél

5.

jául szolgáló lelki munkában nyújtok. Ez a se
gítség: a bizonyságtétel. Bizonyságot kell ten
nem az istenkáromló előtt, hogy nem hagyja az
Ur büntetés .nélkül azt, aki az ő nevét hiába
felveszi; a csunyabeszédüek előtt, hogy csak a
tiszta szivüek láiják m eg az Istent s Isten az
imádságot sem fogadja szívesen piszkos beszédű
szájból; a haragosok előtt, hogy minden
Miatyánkkal átkot mondanak magukra; a gaz
dagságra törekvők elő tt hogy vigyázzanak, mert
koldusok lesznek az Isten előtt; a bánkódok
elő tt hogy a keresztyén ember nem a test, ha
nem a lélek haszna szerint méri a boldogságot;
a részegesek előtt, ltogy vétenek az ötödik pa
rancsolat ellen és saját testükben Isten tem plo
mát gyalázzák m eg; a templomkerülök előtt,
hogy érdemes az Ur házát látogatni; a csendes
óra m egvetői előtt, hogy milyen boldog az Isten
által vezetett élet; ’az önteltek előtt, hogy az
Isten mértéke előtt nem állhat m eg ember; a
bűneikben kétségbeesettek előtt, hogy van szá
mukra szabadulás a Golgothán. Szóval min
denütt és mindenkor hirdetnem kell az Isten
szeretetét és akaratát. Szavaimnak azonban csak
akkor van súlya, ha mögöttük olyan élet van,
amely megvilágítja a bizonvságtétel igazságát.
Azt mondotta Jézus: »Úgy fénvíjék a ti világos
ságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cse
lekedeteiket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyáto
kat«. (Máté 5—16.)
A segítés munkájához tartozik az is, hogy
felhívom a lelkész figyelm ét az egyházközségünk
területére beköltöző evangélikusokra, a beteg
hívekre s a készü'ó esküvőkre; a vegyes vallásu
jegyesek közül magam is figyelmeztetem az
evangél kus egyházunk iránt való kötelességeire
s a reverzális adás veszélyeire.
A segítséghez tartozik az is, hogy megtisztelésnek tartom, ha az egyház valamely hiva
talra megválaszt s abbeli kötelességeim et lelkiismeretesen teljesítem.
4.
Miután az evangélikus egyház földi szer
vezet is s mint ilyen anyagi javakra is rá van
szorulva, iránta való szeretetemet, megmutatom
azzal is, hogy egyházi adómat örömmel m egfi
zetem és anyagi tehetségem hez képest minden
kor szívesen adakozom evangélikus egyházam
céljaira (pl. gyámintézet) annál is inkább, mert
a mi egyházunknak nincsenek hata'mas föld
birtokai, hanem csak hívei áldozatkészsége tartja
fenn. Ma különösen az egyházi sajtó ügye kíván
lelkes támogatást, mivel a sajtó az a szószék,
ahonnan a legtöbb emberhez beszélhet az egy
ház. Minden evangélikusnak kötelessége evan
gélikus lapot járatni, amely nemcsak lelkünket
nemesíti, hanem megismertet egyházunk érde
keivel, céljaival és mozgalmaival is s amelyből
öntudatunk hatalmasan táplálkozhatok. Ilyen heti
lap ma a »Harangszó« és az »Evangélikusok
Lapja«.
örülök, ha tehetek valamit evangélikus egy
házamért!
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Egy misszió keletkezése.

1925.

H Í R E K .
Éppen öt ven esztendeje volt november hó
15-én, hogy Stanley, a hires Afrika-utazó Ugan
— Az u to lsó n e g y e d é v i e lő fiz e té s i d i
dából levelet irt a Daily Telegraph c. lapnak,
ja
k
é s h á tr a lé k o k m ie lő b b i b e k ü ld é s é t
amely levél történelmet csinált. Stanley észre
k
é
r
i
a k ia d ó h iv a ta l.
vette, hogy Afrikának azon a vidékén milyen
kiváló tere nyílik a külmissziónak és felhívta a,
Kapi Béla püspök a tolna-baranya-somomunkára a keresztyén egyházat:
gyi egyházmegyében végzett kőrútján megláto
»Bár jönne ide valami életrevaló, istenfélő
misszionárius. Micsoda 'mező és érett aratás a gatta Sárszentmifclóst, Dunaföldvárt, Paksot,
civilizációnak ! Hol van az egész pogány világban Györkönyt, Bikácsot és Pálfát és Sárszentlőrina missziói munkát több kilátással kecsegtető tér, cet. Útjára elkísérték: az egyházmegye részéről
mint Uganda? Uraim, itt a kedvező alkalom — Schöll Lajos főesperes, Müller Róbert alesperagadják mie|g! A Nyanza partvidékén lakó népek res, Mechwart Ernő egyházmegyei felügyelő,
hívják önöket!«
továbbá László Miklós püspöki titkár és Kuihy
Stanley ezt a levelet több mással együtt
reábizta De Bellefonds ezredesre, akit Laboré Dezső egyetemes főtitkár és mások. A püspök
közelében a bari törzs tagjai lemészároltak. Ké nek mindenütt lelkes fogadtatásban volt része.
sőbb megtalálták hulláját. Egyik csizmájában Dr. Pesthy Pál igazságpgyminiszter, a sárszentvolt Stanley «levele. A levelet elküldték Kartonba, lőrinci egyházközség 'felügyelője vendégül látta
Gordonnak, s ez elküldte Angliába. Stanley fel uzdi kastélyában.
hívására a válasz nem sokáig váratott magára.
Két napra rá, hogy a levél a Daily TelegraphA győri egyházm egye lelkészegyiete nov,
ban megjelent, a Church Missionary Society 12-én tartotta őszi értekezletét Győrben. Egy
titkára levelet kapott egy névtelentől, aki sür az Ap. Csel. 18, 5. alapján tartott angol prédi
gette a Viktória-Nyanza misszió azonnali megj- káció fordításának felolvasásával kapcsolatban
szervezését, s a kiadásokra felajánlott 5000 font Németh Káróly (elnök röviden ismertette a Kásterlinget. A Társasági bizottsága november hó roli, Czeglédy, Masznyik-féle Uj Szövetség, for23-án köszönettel elfogadta a névtelen adományt difásokat. A szórványbeli hívek részére az Egy
és elhatározta, hogy a Viktória-Nyanza környé házmegyei Beímissziói Szövetség az 1926. évi
kén missziói imunkát indít. Néhány nap alatt to első negyedére 140 példányban előfizet a Ha
vábbi 15.000 (font sterling gyűlt össze. Szolgála rangszóra; a Luther-Naptárt ^ugyanannyi pél
tára az első, a bizottság által komolyan vett dányban 5000 koronáért árusítja nekik, a küajánlkozás Smith Shergoldtól jött, aki az lönbözetet a Szövetség pótolja. Tárgyaltatott
előtt a haditengerészetnél hadnagy volt, akkor még a nyugdíj intézet ügye és az egyházi sajtó
pedig Highburyben theológiát hallgatott. »Küld ügy. Az idén ez volt az egylet negyedik érte
jenek ki bármiféle minőségben«, irta, »hajlandó kezlete.
vagyok a legalacsonyabb állással is beérni«. Ö
H ázasság. S z a 1a y Béla gyömörei föld
lett annak idején az expedíció vezetője. Máso
diknak bevették Mackay Alexandert, a kiváló birtokos november hó 10-én vezette oltárhoz
tehetségű fiatal skótot, aki huszonhat éves ko Pálmai Katót, Pálmai Lajos győri lelkész, tbu
rában egy Berlin közelében levő gépgyárnak esperes, egyházkerületi főjegyző, lapunk fele
volt főkonstruktora. »Szivemet égeti Afrika fel lős kiadójának leányát.
szabadításának vágya, és nagy lesz az örömöm,
A m agyar evangélium i keresztyén diákha kiküldőnek azokra a vidékekre, amelynek
Stanley és Livingstone o+tidőzésekor a rabszol szövetség f. hó 8—9. napjain Debrecenben a
gavadászok átka alatt nyögtek«. Egvéb felvett kollégium vendégszerető falai között tartotta ez
ajánlkozók voltak: egy lelkész, egy építész, két évi őszi képviselőtestületi gyűlését. A múlt tan
mechanikus és egy gazdálkodó. Egy Smith Já évről szóló jelentések meghallgatása és megvi
nos nevű orvost, Mackay barátját a bucsuösz- tatása mellett jelentősebb mozzanatai voltak a
szejövetel előtt (félórával vettek fel. Mindezek gyűlésnek az a határozat, amellyel a Diákszö
útnak indultak !Angliából 1876. április végén. vetség szénior osztályának kellőiképpen méltá
nyolt vétója ellenére a képviselőtestület mégis
megmaradt a múlt tanévben elhatározott cím
A pesti V eres P áln é-in tézet Széchenyi- változás mellett (Magyar Diákok »Pro Christo«
ünnepet rendezett legutóbb. A növendékek ének, Szövetsége); továbbá »Az Erő« igazgatósága
utján egy olyan szervezet létesítésének a kez
zeneszámai közt dr. Szigetthy Lajos tanár be deményezése, amely egységesen irányíthatná a
szélt nagyhatással, tanulságosan, Forgon Erzsi protestáns középiskolás ifjúság körében folyó
növendék pedig Arany költeményét szavalta tel szerteágazott beímissziói. Természetesen sok
gondot Okoztak a gyűlésnek a MEKDsz.-nék a
jes átérzéssel.
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mai viszonyok között megnehezedett anyagi
ügyei. Az adminisztratív tanácskozásokon kívül
módszerbeli kérdések és a lelki elmélyülés órái
egészítették ki a kéi napos gyűlést, mely egy
népes diákgyüléssel záródott. Az utóbbin dr.
Tankó Béla debreceni egyetemi professzor é sd r.
Victor János a MEKDsz. elnöke tartottak be
szédeket »A mai magyar diák lélek válsága« cí
mén. A képviselőtestület 25 szavazatra jogosult
tagján kívül több vendég is volt jelen, össze
sen hét munka-gócpont képviseletében.

7.

l>i('»szele 1 millió, Kelenföld 2 millió, Mezőtúr 2
millió 500 ezer koronát. Dunáninnen: Vérteskethely 2 millió, Szécseny 1 millió, Bánk 1 mil
lió, Tordas 6 millió, Lucfalva 3 millió, Csabdi
500 ezer k o ro n át Tiszakerüiet: Hemádvécse és
Tokaj egyenként 3 milliót, Sátoraljaújhely 2
millió 500 ezer, Ahaujszántó 2 millió, Kölese,
Tliósgyör és Jákfalu egyenként 1 millió k oro
nát. fheol. O tthon: 8,568.000, Kőszegi Leánynevelő internátus 1,31)0.000. Gusztáv Adolf egy
let (németországi 10,078.597 koronát.)

T em plom i hangverseny Sopronban. Az
Jó k ai em lék ü n n ep S alg ó tarján b a n . Sal
evang. gyámintézeti Nőegylet november 8-án gótarján közönsége szép ünnepség keretében
szépen sikerült hangversenyt rendezett. A tágas áldozott Jókai M ór százados emléke elő tt nov.
templomot az áhitaios hallgatók százai töltötték 7-én az Evang. Nóegylet és Luther Szövetség
meg, akik megilletódve hallgatták a nivós mű által rendezett emlékünnep keretében. Az estély
sor szebbnél-szebb számait. A műsor, melybem központja Lampérth Géza nagynevű írónk felol
Altdörfer Viktor karnagy és orgonaművész, vasása volt, amely az ó- Jókaival és Jókai sárga
Horváth József hegedűművész, Benedekné Rácz csikóival való találkozásának emlékét elevení
Vilma a jóhangu énekesnő és Grecsák János tette meg nagy hatással az emlékezésre egybetheológus tudásuk legjavát nyújtották, a követ gyült közönség előtt. Méltóan illeszkedtek Lam
kező volt: 1. Bach: Fantaise és Fuga. C-moll. pérth Géza mellé gyönyörű művészi számaikkal
O rgonán Altdörfer. 2. Kirchner: 80 ik zsoltár. Szentmihályi Tibor operaénekes és Danko Ala
Énekkar. 3. Goldmark: »Air«. Hegedűszóló. H or dár zongoraművész, akik feledhetetlen emléket
váth József zeneisk. tanár. 4. a) Mendelsohn- hagytak hátra maguk után. Megnyitó beszédet
Bertholdy: Arioso (Paulus-oratórium), b) dr. dr. Csengődy Lajos lelkész mondott, szavala
Koudela G.: M agyar Miatyánk. Énekelte Bene tokkal szerepeltek Tuba Ilonka és Kralovánszky
dekné Rácz Vilma. 5. Franck C.: Choral. O rg o  Margitka, nagy és mély hatást keltve, mig Varga
nán Altdörfer. 6. Ivánka Z.: Három angyalszó Istvánné magyar szóló előadásával gyönyör
zat az »Embertragédiájából«. Énekelte Grecsák ködtette a közönséget, amely ez estén is meg
J., orgonán kisérte Szlany Pál. 7. Wolf H .: a) érdem elt tisztelettel tapsolt az acélgyár kitűnő
Einklang, b) Aufblick. Énekkar. A hangver zenekarának, amely Urschutz József karnagy
sennyel kapcsolatos offertorium összege 3 mil vezetésével emelte az estély nívóját
lió 162.650 korona jótékony célra.
Dr. M asziryik Endre Uj T estám entum
A Budapesti Iparosképző P rotestán s
fordítása m egjelen t. Ism ertetésére később ke
rül a sor. A szép kiállítású kötet ára a fordító
E gylet titkára Szuchovszky Gyula és ifjúsága
nov. 11-én Kultur Estélyt iartott, amelynek mű nál (Ercsi, Fejér m.) megrendelve: fűzve 90, vá
során szerepeltek Búza G ábor hegedűművész, szonba kötve 120, bőrkötésben 170 ezer ko
rona. T íz példányon felül való rendelésnél 20»/o
dr. Szuchovszky Lajos, Vámay Belluska, Juhász kedvezmény.
József, Perringer Jolán, W indt Ilona, Waliszka
S zen tgotth árd . A missziói egyháznak nagy
Annuska, Mikolik Kálmán polg. isk. igazgató
áldozatok
árán emelt gyülekezeti házát novem
»Egy magyar Nagyasszony élete« címen tartóit
előadást. A következő estélyen dr. Pékár Gyula ber 8-án avatta fel Zongor Béla esperes és adta
át rendeltetésének. Az ünnepi beszédet Scholtz
nyug. miniszter tart előadást.
Ödön esperes, egyházkerületi gyámintézeti el
1925. évi eg y etem es gyám in tézeti se g é 
lyek.; Dunántúl: Szekszárd (nagy szeretetado- nök tartotta. Este vallásos estély volt, amelyen
adomány) 26,857.343, Kaposvár 4 millió, Dom a megnyitót dr. Károlyi Endre egiyházkerületi
bóvár 1 millió, Nagyvázsony 2 millió, Barcs 1 gyámintézet világi elnöke mondotta. Scholtz
millió, Győri szeretetház 2,560.825, Soproni dia Ödön esperes a németországi evangélikus hit
konissza állomás 1 millió, Szentgotthárd 3 mil életről tartott előadást.
lió, Zalaegerszeg 2 millió, Nagykanizsa 2 miliió,
Három ünnepi zsoltár. E cim alatt tó t
Zsibrik 1 millió, Csögle 2 millió, Alsódörgicse,
Tés, Fehércsurgó és Öskü 1—1 millió, Keszt nyelvű egyházakban karácsony, hüsvét, és pün
hely 500 ezer k o ro n át Bányakerület: Gyula 12 kösdi istentiszteletek alkalmával használatos 3
millió, Gádoros 2 millió, Kispest 1 millió, Tá zsoltárt (Tranoscius 35, 196, 256. sz.) adott ki
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Povázsay Endre b.-csahai ev. tanító orgonára,
illetőleg harmóniumra letéve. A zsoltároknak
valamennyi verse más variációban van harmo
nizálva és szöveggel ellátva. Nagy szolgálatot
tesz a kántoroknak, mert e zsoltárok valamennyi
versének különböző <szótagszáma az éneklésinél
többnyire zavarokat szokott előidézni. Megren
delhető 25 ezer koronáért a szerzőnél Békése
csaba, Erzsébethelyenj,

K iadóhivatali üzenetek.
Cs. E. Szentes. Dec. 31-ig 2 pld. után 120
ezer korona a hátralék. — T. I. Tápiószentm árton, I. I. Bpest, M. E. Salgótarján.. Előfi
zetésük 1026. március 31-ig rendezve van. —
K. B. Gyömrő. Dec. 31-én jár le. A jövőben
csekklapokat küldünk szót az előfizetések be
küldésére. — Sz. G. C sanádalberti. Április 1-től
van hátralékban. — G. M. B allassagyarm at,
H. M. M ezőberény, K. E. Vecsés, L. R. Sze
ged, K. P. Szeged. Ez év végéig rendben van
nak. — B. G. Pécs. Ez évi hátralékuk 60—60
ezer korona. — T. Z. Ózd. H. S. 40 ezer, B. B.
80 ezer koronával van hátralékban. F. S. dec.
31-ig befizette az összeget. — N, K. Újpest.
Január 1-ig még 30 ezer korona jár. — T. K.
Szeged. L. Gy. és K. P. előfizetése dec. 31-ig
rendezve van;.*— R. M. Szeged. Dec. 31i-igkivan
fizetve. Z. K. Bánk. A beküldött összeggel ez
év végéiig rendben van. — B. M. Békéscsaba,
hátraléka 40 ezer korona. Az összeg Győrbe
küldendő. — P. S. Sopron. 20 ezer.

m s.

Dr. R aifay S ándor

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben :

Kis alak:
Fekete félvászonkötés................................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés............................
63.000 H
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
to k b a n ................................................ 140.000 „
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 196.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n ............................ 224.000 „

Nagy alak : (színes keretnyomással)
Fekete félvászonkötés................................
70.000 K
Fekete egészvászonkötés............................
77.000
„*
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, t o k b a n .................................... 168.000 „
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • .................... 252.000 „
Kívánatra bizományba is szállítjuk.

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli minőségű fehér papíron :
Fekete félvászonkötés............................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés........................
70.000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.

KÓKfll LAJOS könyvkereskedése
Budapest, IV.,KamermayerKároly-u. 3.

Központi vászontelep

F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Kaposvár,

GYŐRI HÍRLAP nyomdavállalata
Győr, Baross»ut 36.
Telefon 238

Széchényi-tér 10.

■ Kérem pontos címzésre ügyelni,

f

Ajánl gyári árban:
Len- és pamutvásznakat, asztalkészleteket
(lenből és pamutból), törülközőket (lenből
és pamutból). Raktáron tart és megrende
lésre készit minden igénynek és árnak
megfelelelő kelengyéket. Kérje díjmentes
megmintázott ajánlatomat és árjegyzékemet.
Portómentesen küldöm. Szállítás: Utánvét
tel, nem megfelelő árut készséggel bármi
kor becserélem. Kívánatra a pénzt vissza !
Fenti hirdetésre hivatkozóknak szabott
áraimból 5 százalék engedmény.

Á, evangélikus

■
■
■
■

Ízléses kivitelben
jutányos árakért
készít mindenféle
nyomtatványokat

Nyomatott a Gyórí Hírlap nyomdai mftintézet gyorisajtójin Győr, Baroaa-ut 36. arám. — Telefon 239. — 4909.

1925. november 29.
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EVANGÉLIKUSOK LOPIA
Szerkesztfiség : Lt B ÉI T (Mosod m.)
Kiadóhivatal: GTÖR. ov. konvent-épület.
Kiadja:! LUTHER-SZÖVETSÉG.
Megjelenik hetenként egyszer, vasárnap.

■lapította: DR. RIFFflY SÁNDOR püspök.

Előfizetési ár negyedévenként 20 ezer R.

S t« rk * u té sé rt IcUlAa

Egyes szám ára 2 ezer K.

NÉ ME T H KÁROLY esperes.

Hirdetési árak megegyezés szerint.

A te királyod jő.
»Senki sem tölt uj bort régi tömlőkbe«,
íme a király uralkodását azzal kezdi, hogy proklamálja a régivel való szakítást. Újat hoz, újat
ád, uj form ákat uj tartalm at, uj célokat és uj
feladatokat. Talál-e vájjon uj embereket is?
Mert azokat is keres. »Ha valaki újonnan nem
születik, nem láthatja az Isten országát«.
Az ádventi ige: »A te királyod jő., az Ci
tes támentómból van véve. Azóta a király már
eljött. Sót m egígérte: »Ime én ti veletek va
gyok minden napon a világ végezetéig«. Van-e
valami jele annak, hogy tanítványai, akikkel ve
lük van, az uj bort készséggel töltik uj töm 
lőkbe? Vagy talán Mesterük szava ellenére töl
tögetik tovább is az újat a régibe, s eredm ény
ként rámutathatnak a tömlők repedéseire, ame
lyeken át a bor elszivárog? Néha majdnem az
utóbbit vagyunk hajlandók elhinni, önzésből,
szűkkeblűségbol, büszkeségből, kényelemszere
tetből, tehetetlenségből maradunk a régi töm 
lők mellett és fatalizmussal nézzük miként foly
el a drága bor. Erényt csinálunk a maradiságból és érdemnek tudjuk be a tradíciók őrzését.
Megállunk az útm utató táblák mellett és nézzük,
miként vonul el előttünk a vándor utasok ka
ravánja.
Az a »te«, akihez a király jön, Zakariás pró
féta szerint nem az egyes emberi lélek, hanem
Sionnak leánya, Jeruzsálem. Amikor az ádventi
királyt az emberi lélek királyaként várjuk, egy
régi tömlőbe töltjük az uj bort. Amikor az ad
venti királyt, mint az ő egyházának ^királyát
várjuk, régi tömlőbe töltjük az uj bort. Mert
Krisztus az egész emberiségnek, sőt az egész
terem tett világnak királyaként fog jönni. A
hivő lélek benső várakozása, az egyháznak
mennyasszonyi várakozása nem vesztenek ere
jükből és jelentőségükből semmit, ha uj töm 
lőket veszünk használatba, s az uj tömlők uj
borából megkínáljuk az egész világot.

A keresztyénség elkorcsosul, szektává sü
lved, ha Urától és királyától nem tanu'ja meg
azt a gondolkodást és cselekvést, amely az uni
verzummal, a kozm o.sal számol. Isten a koz
moszt, a világegyetemet szerette anm ira, hogy
egyszülött Fiát odaadta. A felekezeti, nemzeti,
faji partikularizmus történelmi alakulatok, de
nem abszolút érvényű alakulatok; ha idejük le
járt, régi tömlők csupán, amelyek a bort el
folyatják. Akár ne is volnának.
Azt mondja Jézus Pilá.usnak: »Te mon
dod, hogy én király vagyok. Én azért születtem,
és azért jötiem e világra, hogy bizonyságot
tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból
való, hallgat az én szómra«. Nevezetes mondás.
Tény, hogy a mi vi águnkban a hazugság ural
kodik. A mammonnal frigyet kö.ött hazugság.
És a hazugság italát a mammon jó tömlőkbe
raktározta el. Nem vész kárba egy csöppje
sem. Az ördög birodalma nagyszerűen van orga
nizálva. Mit csinálnak az ádventi királyt várók?
Foltozzák a régi tömlőket és sopánkodnak, hogy
a boruk kifolydogál. Juhaikat őrzik, m kor a
Messiás jászolánál kellene térdepelniök. Gyúj
togatják hitvány mécseiket, mikor már fennra
gyog az Isten napja. Önmagukat akarják védel
mezni, mikor az igazságról kellene nekik bi
zonyságot tenni, önm aguknak akarják lefog
lalni a királyt, nem azért, hogy őket korm á
nyozza, hanem hogy az ö nevében uralkodhas
sanak. Beszentelik egy világháború tizenhárom
millió hulláját és Áment mondanak reá és ezzel
teljesítették jól felfogott kötelességüket. Ha az
ő spekulációik és elméleti fogalmaik elismerés
ben részesülnek, akkor a társadalmi igazság, az
erkölcsi igazság, a kormányzati igazság, a gaz
dasági igazság és minden más é etbevágó igaz
ság mehet a maga utján. Mindaz nem az ő
ügyük.
A régi tömlők kultusza a keresztyénséget
egy igen kényelmes és elmélázó életmódhoz
szoktatta. A prófétálás lelkét kioltotta. Az igaz-
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ságról való bizonyságtételt másokra bízta. A érezze magát azokkal; akiket meg akar nyerni
harcot a saját létéért való küzdelemmé tette. Krisztusnak. Annyira azonosítania keil magát
Nem azt sürgeti, hogy a Királyt ismerjék el és velők, hogy mindaz, ami őket érinti és illeti, őt
érintse és illesse. Életének annyira egybe
annak igazságát. Az egyházat ismerjék el és ,is
kell fonódnia az emberek életével, hogy semmi
akkor minden rendben van. Ha az egyházat nem áldozat ne tűnjék fel túlságosnak, ha azzal lel
háborgatják, illetve, ha annak d;g]nitáriusait (fi keket menthet meg. Az a meggyőződés, hogy
nom szó!) nem háborgatják, de mennyire kész ez a világ egy elveszett, bűnös és Istentől el
»igen«-t mondani mindenre és szentelt vizet pártolt világ, amely rá van utalva az Istennel
való kiengesztelődésre, kínzó nyugtalanságot tá
hinteni mindenre!
maszt szivében. Ezen meggyőződés és ezen
»A te királyod jó!« Ez szól neked is, egy gyötrelmekben aggódó szeretet nélkül a szol
házadnak is, országodnak is. Szól a tökének gálat lélektelen és meddő. Hogy korunk igehir
és a munkának, a tudománynak és a művészet detéséből olyan nagy fokban hiányzik a szel
nek, az egészségügynek, a politikának és a ne lemi erő, annak igazi forrása itt rejlik. Az üd
velésügynek, a kereskedelemnek ési az iparnak, vösség mai jelentése lényegiében különbözik
attól, amit Pál apostol idejében jelentett. Akkor
a földmivelésnek és a vámszedőknek:, a kato az
emberek hitték, hogy van eredendő bűn,
náknak és a tisztviselőknek. Királyod jő, hogy amely Istentől elválaszt, hogy a bűn aljas és
bizonyságot tegyen az igazságról. El kell jön kárhozatos dolog, s hogy attól csak a Jézus
nie, és vájjon, akik magukat az ő nevéről ne Krisztus váltsága által lehet megszabadulni Ez
vezik, ráismernek-e, s ha ráismernek, örülnek-e? a meggyőződés sok templomi szószéken nem
ad magáról hangot és kevés szó esik a bünbáKeresztyén emberek, a ti királytok jő.
nat szükségességéről és a hit által való megigazulásról. Ahol valaki nincs tudatában annak,
hogy a lelkiek veszedelemben forognak, ott nem
lehet meg az az áldásos szeretet, amely Pál
apostolban és Mózesben lángolt.
A lelkészi hivatal vállalása kell, hogy ab
Mi serkenti az evangéiiom hirdetőjét miszsziói munkájának teljesítésére? A felelőt köny- ból a meggyőződésből fakadjon, hogy elveszett,
nyen megta.álható. Röviden megmondva, buzgó bűnös világban élünk, és hogy ezen a világon
szeretet azon,lelkek iránt, akikért Krisztus meg csak az az isteni és teljes megváltás segíthet,
halt. Ez a szeretet szenvedéllyé válik. Jézus, amelynek munkáját Jézus elvégezte. Az egy
mikor sirt Jeruzsálem felelt, ennek a nagy sze házban lángoljon ez a meggyőződés, akkor
retetnek adott kifejezést: »Jeruzsálem, Jeru majd niém fog játszani az evangelizációval és
zsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkö a misszióikkal, mintha nem lenne semmi koc
vezed azokat, akik te hozzád küldettek, hány kára téve; mert ugyan kicsoda fog1 az embe
szor akartam egybegyüjteni a te fiaidat, miké rek megtartásáért hevülni, ha olyan jelenték
pen a tyuk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; telen dolog az, ami az embereket fenyegeti?
és te nem akartad«. Pál apostol a rómabeliekhez Akkor az egyház majd úgy érez, mint Dávid,
irt levelében, 9, 3., ugyanennek az áldozatos mikor igy szólt: »Víznek folyásai erednek, az
szeretetnek igy ad hangot: »Kívánnám, hogy én én szememből azok miatt, akik nem tartják
magam átok legyek, elszafcasztva a Krisztustól meg a te törvényedet«. Akkor majd azok az
az én atyámfiáiért, akik rokonaim test szerint«,. ifjak, akik »summum bonum«, legfőbb jó gya
Ez a legszéd.tőbb magaslat, amelyre a lel nánt a kényeimet, az élvezeteket, az ambíció
kek iránt való szeretet felszámyalhat, Krisztus nak kielégítését tekintik, felismerik Jézus sza
áldozatos szeretetének annyira hű másolata, vainak igazságát: »Mit használ az embernek,
hogy ámulva és csodálva vizsgáljuk. Mi az, amit ha az egész világot megnyeri is, de lelkében
Pál apostol nem volna kész feláldozni rokonai kárt vall?« Akkor majd kellő elismerésben ré
nak, a zsidóknak üdvösségéért? Az a szeretet, szesülnek az örökkévaló javak és akkor rájön
amely mindent eltűr, amely nem rójja fel a go nek arra, hogy ,az életnek nincs nemesebb célja
noszt, nem gerjed haragra, — amely kész tes és nagyobb öröme, mint a telkeknek Krisztus
tet tűzre adni, amely kész átokká lenni, hogy számára való megnyerése. .Sajnáljuk azokat a
az által mások Krisztusé lehessenek — annyira szegény embereket, akik azt állítják, hogy a lel
páratlanul és elképpesztően isteni, hogy rápirit készi hivatal élősdi és inproduktiv foglalkozás
az evangéiiom legtöbb szolgájának szeretetére. — mintha bizony a pénzszerzés fontosabb lenne,
A Bibliában csak egyszer halljuk emberi ajkak mint a keresztyén jellem kialakítása! Sajnáljuk
ról ilyen szeretetnek kifejezését. Akkor, midőn azokat a szülőket, akik gyermekeiket visszatart
Mózes Izraelért könyörgött és igy szólt: »Bo ják ettől a szent életpályától, mintha azokért
csásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki' az áldozatokért, amelyeket sok lelkésznek az
anyagiakban hozmok kell, nem nyelének kár
engem a te könyvedből, amelyet Írtál«.
Az evangéiiom szolgája kell, hogy egynek pótlást és gazdag örömöket. Az igazság az, hogy

A lelkész élete: áldozatos szeretet.
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minél önfeláldozóbb a lelkés/i szolgálat, annál
több öröm öt nyújt. Beszéljenek az apostolok,
a misszionáriusok, a gyű ekezetszervezők, a bclmissziói intézmények megteremtői. Mindegyikük
azt mondaná, hogy ha ezer életük volna, mind
egyiket az evangéliom szolgálatára adná. Aho
gyan az édes anya a gyerm ekeiért hozoti áldo
zatokban találja legszentebb örömét, úgy a lel
kész is örömnek tekinti, ha a lelkekéri ha kell
nélkülözéseket szenved. Hol van nagyobb öröm
annál, és nagyobb jutalom, mintha tudjuk, hogy
azokat a juhokat és bárányokat legeltetjük, aki
kért Krisztus m eghalt?
The Lutheran.

3.

Vele dőlt el hosszú idők óta először az a
kérdés, hogy szabad-e, lehet-e, hasznos-e min
den m agánérdeket kockára vetni egy nagy eszme
érdekében; nem rajta múlt, hogy félelmes el
lenségei nem voltak képesek a »világfelforgató
barátot« sem hálójukba ejteni, sem máglyára
küldeni.
Munkája rombolt, mert m egdöntötte azt a
tévhitet, hogy halandó em ber isteni jogokat tu 
lajdoníthat magának, — de egyben épiiett, mert
a lélektelen külsőségek útvesztőjébe tévedt hivót emberi méltóságának magaslatára emelte;
rombolt, mert elvetette az emberi számításon
alapuló hagyom ányt
de egyben épített, m ert
mindenki részére hozzáférhetővé tette az evan
gélium üdítő forrását; rombolt, mert nem is
merte el az ember üdvszerző érdem ét — de
egyben épiteti, mert senkit sem zárt ki a hit
által üdvözülhetók sorából.
Négyszáz esztendő távlatából is m egvilágo
Ezek a főbb hitelvek, mivel az evangélium
sitó, meggyőző és megerősítő hatással van ránk
az a hatalmas szellemi mozgalom, mely kérlel igazságán alapulnak, teljes fényében ng> ogtatiak és teljes érvényre juttatják az emberrel ve
hetetlenül döngeite a világi hatalomra törő
egyház épületének ódon bástyá t, hogy az egy leszületett szabadság szellemét. Nem kell bizo
szer vetett biztos alapra az evangélium útm u nyítanom, hogy az igazság kutatására felszaba
tatása szermi kisérelje meg újjáépíteni Istennek d ító t lélek mily hatalmas lépésekkel vitte
előbbre a tudom ányt s ezzel az em beriség mű
országát.
Az evangéliumban ragyogó igazság vilá velődését is. Akinek szeme van a látásra, láija;
gos felismerésére és bátor hangoztatására volt akinek füle van a hallásra, hallja. Alkalmi fel
szükség a renaissence által diadalmasan meg adatomnak megfelelően csupán arra terjeszke
nyitott újkor hajnalán, amikor a lelkek minden dem ki, hogy Luther felfogása, tanítása és élete
áron szabadulni akartak a gondolatot lenyűgöző erkölcsi szempontból is lényegesen megváltoz
s a vágyat elfojtó »sic volo, sic iubeo elvnek tatta korának gondolkozását s áldásos hatása
alól ma sem vonhatja el magát a mélyen érző
tartalom nélküli merev formalizmusától.
Keresztény anyaszentegyházunk történelme és komolyan gondolkodó lélek.
Luther Márton 1525. jum us 27-én nőül vette
részletesen ismerteti azokat a törekvéseket, a
melyek a lelkiismereti szabadság biztosítása ér Bora Katalint.
Ha nagy volt a csodálkozás azon a bátor
dekében kellő rátcrm ettségü és megfelelő készüitségü vezetők hiánya folytán tömegmozgal ságon, hogy egy egyszerű szerzetes szembe
muk mellett is csak elszigetelt jelenségek ma száll az egyház dogmáival; ha még nagyobb
radtak. A hatalommal párosult tekintély az erő volt a megdöbbenés azon a vakmerőségen,
szak fegyverével könnyűszerrel verte vissza hogy egy Fölszcntelt pap elégeti a pápai átok
ezeket az első s egyszersmind külső tám adáso bullát: milyen lehetett az elképzelés azon a kép
kat. M kor azonban a másfélezer év alati fel telenségen, hogy egy szerzetes pap nőül vesz
halmozódott gyújtó anyag magában az egyház egy kolostorba zárt apácái?!
Valóban úgy tűnik fel a dolog, hogy ez
kebelében robbant fel, lehetetlenség volt tovább
titkolni az épület szerkezeti hibáit, lehetetlen volt a legkritikusabb próbaköve Luther egész
ség volt elfojtani a hamu alatt lappangó parázs föllépésének; ezt a cselekedetéi érte a legtöbb
lángralobbanását, lehetetlenség volt m egakadá gáncs, legnagyobb elitélés, legteljesebb kárhozlyozni a perzselő tűznek részben romboló, rész tatás.
ben tisztító hatását.
— Már csak ez hiányzott! — mondta való
A ko’ostor cellájában tépclődő Luther lelke színűleg az elfogult kortárs.
— Ez még hiányzott! — mondja bizonyára
látott bele a legmélyebben annak bizonyossá
gába, hqgy a külsőleg oly fényes egyház mesz- az elfogulatlan utókor.
Luther egyénisége, jelleme, következetes
szire eltávolodott az evangélium egyszerű igaz
ságától*; az egyetem katedráján bölcseikedő Lu sége ugyanis ezzel az elhatározásával és tetté
ther lelke állította össze azt a 95 tételt, amely vel áll előttünk tökéletes megvilágításban.
Ellene szólt a hagyomány, a kor szelleme,
rámutat az egyházat fenyegető veszedelmek
okára és következményére; az élet viharában a tekintély; megoldhatatlan problémaként állta
megedzett Luther lelke szánta el magát arra, útját a szerzetesi fogadalom parancsa s a papi
hogy minden fenyegetéssel szem be szállva, élete nőtlenség tilalma.
De lehetett-e ránézve megdönthetetlen aka
árán is küzdeni fog tántoríthatatlan m eggyőző
déséért.
dály akár a szerzetesi fogadalom, amelynek
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egyikét, a feltétlen engedelmességet, már első
lépésével megtagadta, akár a papi nőtlenség,
mely VII. Gergely óta számtalan esetben elvi
selhetetlen súllyal nehezedett az egyén lelkiis
mereti szabadságára? Hiszen Melanthonnal
egyetértői eg már négy évvel előbb megírta
139 tételét a fogadalmakról, világosan bebizo
nyítván, hogy »a szerzetesi élet éppen nem a
tökéletesség állapota«, továbbá, hogy »ha a fo
gadalom megakadályoz abban, hogy bármely
felebarátunknak szolgáljunk, szét kell tépni an
nak kötelékeit«. Viszont a papi nőtlenséget az
egyház hatalmi érdekében alkalmazott emberi
intézménynek tartja s nyomatékosan utal arra
a tényre, hogy a kötelező coelibatus, mint ta
gadhatatlan isteníkisértés, nem mindig elfogad
ható biztosítéka, sőt ellenkezőleg gyakran bizonyitható megrontója a tiszta erkölcs erényének.
Az emberi szabadság nagy elve homlokegyenes ellentétben van a fogadalom gátatvető
követelményével, aminek jogosságát az egyházi
fegyelemnek különben nem kicsinylendő érde
kével sem lehet minden esetben eüsmerhetővé
tenni, Hagyján, ha az evangé-ium parancsolná,
vagy javasolná a szerzetesi életet! Lényében
azonban úgy áll a dolog, hogy keresztyén mi
voltunk mindnyájunkat egyaránt kötelez a sze
retet gyakorlására s evégből a szegénység el
viselésére is; az engedelmesség szintén mind
nyájunk kötelessége hivatalos elöljáróink iránt;
ami pedig a nőtlen ségi fogadalmat ilbt:, annak
megtartására csak kivétessen ritka esetben ad1
elég erőt a természetes ösztön.
Azt sem szabad itt fi gye’men kívül hagy
nunk, hogy Lutherünk saiát szavai szerint »kény
telen-kelletlen tett fogadalmat, mikor hirtelenében a halál fé’elme és borzalma környékezte«.
Abban a hiedíe’emben volt ugyanis, hogy Isten
parancsát tebesiti ezzel, ami pedig minden egyéb
dobognál előbbre való. JVUnné! inkább meggyő
ződött azonban arró1, hogv a szerzetesség in
kább á’nok, képmutató és ájlafoskodó, mintsem
igazi istenszo’gálat«, annál természetesebb, hogy
nem tűrhette végesvégig a kényte1en szolgasá
got, hanem egyedü1 lelkibmeretének szavára
haügatva, a szabadság útját választóba az igaz
ság keresésére.
A szerzetesi fogadalom kényszere, úgy
mond, akkor á’laná meg a helvét, ha általa kö
zelebb iutna az ember lelki üdvösségének biz
tosításához. Ám. ha igaznak fogadjuk el Luther
nek alapvető tételét (s ezen fordul meg a do
log), hogy egyedül 'hit á’tal igazu'hatunk meg:
nagyon is kétségesnék kei tartanunk annak a
felfogásnak a helyességét, hogy szabályzatba
foglalt imádkozás, bö’tölés. önkinzás cébavezető
eszközök az üdv megszerzéséhez, ho’otf tud'uk,
hogy mint Jézus megvá’tottjai, egyedül az ő
érdeméből nyerhetjük el Istennek kegyelmét.
Evangéliumunkkal bizonyított igaza alap
ján tehát joggal érezhette magát Luther telje
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sen feloldozottnak a lelkiismeretét terhelő fo
gadalom minden következménye alól. De nem
kevésbé biztos és erős fegyvereket használ a
kötelező coelibátus intézménye ellen, mikor
ugyancsak a Szentirásból és a saját tapasztala
taiból bizonyítja annak jogosulatlanságát, célta
lanságát, tarthatatlanságát.
Jogosulatlannak tartja a tilalmat, mert a há
zasság Isten rendelése, amit nemcsak a szóban,
hanem a természetben is közölt kinyilatkozta
tás igazol. A két nemnek egymáshoz való von
zódása természeti törvény, amely alól büntet
lenül senki se vonhatja ki magát, annál kevésbé
vonható el bármely formában jelentkező hatá
rozat által. Viszont másrészről paráznaság az, ha
valaki nem jogilag elismert formában, tehát a
tisztes házasélet utján hódol a természet örök
törvényének.
Jqgosulatlan a tilalom azért is, mert a nőt
lenséggel járó látszólagos előny kedvező ürü
gyül szolgálhat a világiak számára is, hogy
könnyen mentesítsék magukat e .természetszerű
kötelességük teljesítésétől. Mennél kívánatosabb
hogy a papok a kinyilatkoztatás szószólói le
gyenek, annál természetesebb, hogy az emberi
életnek e sorsdöntő lépésénél is példaképül
szolgáljanak. Krisztushoz és apostolaihoz pedig
ne hasonlítsa magát senki, hanem ha azoik a
ritka kivételek, akik profé iái elhivatottságot érez
vén magukban, életüknek minden percét egye
dül Istennek szolgálatára szentelik.
(Folytatjuk.)

Jegyzetek.
Pál apostol beszél olyan emberekről, akik
jóllehet ismerik és tudják az időt, mégis alusz
nak, Jól tudják, hogy fel kellene serkenni, de
tovább nyújtják az á’mot. Mféle emberek ezek?
Alvásuk nem normális. Csak részleges. Értelmi
tehetségeknek birtokában vannak, azonban a
lelkiismeretük még nem mozdult meg. Isme
rik annak a kornak, amelyben élnek, minden
nevezetesebb eseményét, a tényekkel tisztában
vannak, csak a tények konzekvenciái!: nem von
ják le. Pontos információkat szereznek: minden
ről, ám értesüléseik nem jelentenek életűkre
semmit. Ezek a lexikon emberek. Felvilágosí
tást tudnak adni mindenről. Tudásuk azonban
tárgyilagos, semmi egvém; szeméi vés éle+következménye nmcs. Napjainkban kü’önösen szép
számban élnek közöttünk ezek az intellektuális
életet élő, tárgyilagos ismeretekkel teletömött
alvók. Az élettől elvonatkoztak, észrények,
meddő agyvelők. Ha tudásvágyukat kielégítet
ték, ha kíváncsiságuk iólakott m áik oldalukra
fordulva alusznak tovább. Meg kell szabad ülnöm
attól a téveszmétől, hogy ismereteim gyarapí
tásával már. telj es tettem életcélomat. Nem az
ismert tények vértezetében való álmodozás a
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feladatom. Felöltözni az U r Jézus Krisztust és
a világosság fegyvereit: ez a kötelességem.
Kell a nevelés és oktatás, de még jobhan kell
a megtérés. Kellenek az objektiv tények, de
még jobban kell a tiszta szív. Kellenek az ada
tok, de még jobban kell az odaszentclt munka.
Kell a komoly, tudom ányos vizsgálódás és éles
logika, de még jobban kell az éber lelkiism eret
Kell a megbízható információ, de még jobban
kell a szeretet. Az utazáshoz nem elég a menet
rend tudása. Sok az olyan keresztyén, aki meg
tudja mondán*, hogy melyik vonat m k o r indul,
de maga nem ül vonatra. A más k talán soha
sem nézett még m enetrendet és mégis céljához
ér. Jézus az ut.
Sir Frederick Maurice tábornok azt mondja,
hogy a hadviselés mindig brutálisabb lesz. Mert
amikor nemzeteknek élet-halál harca folyik, mit
sem érnek azok az egyezménvek, amelyek tilt
ják a leghalálosabb fegyverek használatát. Az
ember azt g o n d o ln i hogv egy angol tábornok
nak ilyen kijelentései, pláne a világháború rondasága után, felébresztenek bizonyos aggodal
makat úgy a tömeglélekben, mint a hatalmon
levőkben. Szó sincs róla. A töm eg kezd a há
borúban megint csinnadrattát látni, a hatalmasok
pedig \igan vise’tetik másokkal a háborúkat Af
rikában, Ázsiában, és ott, ahol arra éppen alka
lom van. Hiszen tudva van, hogy fegvvergyárak
és más brancsbeliek öröm ére a józan eszét el
vesztett Európa ma »jobban« fel van fegyver
kezve, mint a vi’ágháboru előtt. Európa vezető
államai ma többet költenek a hadseregeikre,
mint bármikor. A rokkantak, hadiözvegyek, had árvák, az idegsokkosok és egyéb nyavalyások
még itt élnek közöttünk a hadimilliomosokkal
és had:kölcsönöeökkcl együtt, élnek azok akik
végig henteregték a vi'á^háboru k’oakáiáí ke
lettől n y u g atg és északtól délig de hogv voltaképen mi a háború, arra maid csak a^kor iönnek
megint rá azok. akiket a háború legközelebbről
illet, ha rájuk szakad a háború minden nvomorusága és a hősi gázok elpusztítanak nőket és
gyermekeket. Igaz, hogv nem a leghatalmasab
bak, de viszont az em berisé^ legnemesebbjei
iparkodnak a háborút lehetet’enné tenni. Lo
carno gvönvörü példába a békességre igyekvők
jóakaratának. De vaijon részesülnek-e ezek a
próféták abban a támogatásban, amelyet megérdeme’nének minden ió em ber részéről? Fo^la!koznak-e a közvéleménv urai: zm rna’isztáink.
Locamóval annv't, mint teszem fel Márffvval?
Ugvebár nem. Mi ennek az oka? Semmi más,
Viint az a tény, hogv Locarno nem szenzáció.
Hirlapanvag maid csak akkor lesz beló’e. ha az
emberiség sakáljai Locamók ellenére is háborút
tudnak csinálni, amikor maid lesz aki knelenti,
hogv a locarnói egvezm énvis csak »pa ni r rongtv«.
Addig az olvasóközönség falja az apró bünténveket, nemi disznóságokat. és másfajta er
kölcstelenségek élénk leírásait. Az emberi g o 

noszság és butaság olyan nagy, hogy a hábonak növekvő brutalitása ellenére is, a töm eg
mindig kapható arra, hogy dühtől tajtékozva
szaggassa ki a saját ibeleát.

H Í R E K .

— Az utolsó negyedévi előfizetési di
jak és hátralékok mielőbbi beküldését
kéri a kiadóhivatal.
P esth y Pál igazságügyminiszter, a buda
örsi Erzsébct-szeretetház negyedszázados jubi
leumi ünnepén beszédet mondott. Beszédéből
kiemelkedik ez a m ondat: »Az ál lám alakuláshoz
nem csupán a nyert összetartó erő szükséges,
hanem szükség van azokra az erkölcsi kellé
kekre is, amelyek mind az evangéliumban van
nak lefektetve és amelyek között első helyen
áll a krisztusi szeretet«.
D r. R affay S án d o r püspök, a Társadalmi
Egyesületek Szövetségének társelnöke f. hó
17-én lelkes beszédben üdvözölte Albrecht ki
rályi herceget a Szövetség kormányzó-elnöki
székébe való beiktatásakor.
B ooth B ram well, az Üdvhadsereg főpa
rancsnoka Budapesten járt, s nov. 22-én két elő
adást tartott a régi képvisclóházban.
H aran g av atás B okodon. A bokodi evang.
gyülekezet a háborúban elvitt harangjai helvébe
ujakat szerzett a soproni Seltenhofer cégnél.
Isten m egsegitó kegyelmének eleven érzése az
ünneplések egész sorozatát váltotta ki a gyülezet életében. A harangokat a szomszédos dadi
állomásról október hó 28-án fenyógalvakkal és
virágokkal teljesen eltakart két hatfogatos ko
csin hozták haza. A kocsik előtt 30 tagból álló
bandérium járt, a kocsikat körülfogták a gyü
lekezet fehér ruhába öltözött hajadonai. A ha
tárig kimentek a tanítók vezetése a ’att az isko
lások s kivonultak a gvülokezeti tagok s a más
vallásu községi lakosok közül is nagyon sokan.
A h a társz éléi Balogh István esperes lelkész kö
szöntötte a harangokat s buz^ó fohász után el
bocsátotta őket a község fe’é. A templom előtti
téren még sokkal nagyobbra növekedett nép
áradat elő^t beszéddel és imádságban adott ki
fejezést a gvü’ekezet* tagok végtelen örömének
s Isten iránt érzett hálájuknak, amelv öröm s
hála érzet a más vallásu jelen’évők szivét is át
hatotta. A harangokat énekszó mellett az oltár
előtt helyezték el s ott voltak november 6-áig.
E napon kerültek fel a toronyba ének, beszéd
és áldó ima kíséretében a ráiuk váró ri^gi
harang mellé. A harangavatás v é g z é sé re lejött
Bokodra nov. 7-én Kiss István a dunáninneni
egyházkerület főpásztora, a kil 30 tagból álló
bandérium vezetett s kisért a lelkészt Iatk ud
varába, ahol a lelkész fogadta őt a gyülekezet
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nevében szivbe’i nagy örömmel s hódolattal
Nov, 7-én este vallásos estély tartatott, amelyen
a főpásztor tartott nagyszabású előadást a kér.
vallásnak minden ellenséges támadáson diadal
maskodó erejéről, mert fegyvere az ige, az evan
gélium, melyen a pokol kapni sem vehetnek
diadalt.
A szabad előadásnak szép keretül szolgál
tak a programm többi pontjai a kezdő s befe
jező imák, a szavalatok s dr, Benes Imréné Ba
log Zsófia éneke, aki Händel Largó cimü áriá
ját énekelte finom csengő áhítatot keltő hangon.
Nov. 8-áh enyhe 'réggé1re ébredtünk, s az égen
megritkult fellegekre tekintve, szén időt rernényeltünk, de az égiek máskép határoztak. A fel
legek később összetorlódtak s mire az ünnep
kezdődött, sebesen esett az eső. A kellemetlen
idő dacára is szorongásig megte1t a templom.
Helyet foglaltak benne a más vallásnak is. A
róm. kath. és rét. isteni tiszteleték a hívek vá
gyára való tekintettel d. e. 8 órakor tartattak
meg. Messze vidékekről is sokan jöttek el ked
ves ünnepünkre. Az első közének után Piri Ká
roly szendi lelkész mondott szívhez szóló oltári
imát. A második közének után a püspök ur
ment az oltár elé Magyar Géza száki s a helvi
lelkész kíséretéiben s tartotta meg harangavató
beszédét, gyönyörű gondolatokban 'mutatva rá
a harangok hivatására a hitnek és szeretetnek
élesztésére s fejlesztésére s hivatásukat hirde
tik felirataik: Erős vár a mi Istenünk. Ma, ha
az ő szavát halljátok meg, ne keményitsétek a
ti sziveteket. Püsoök ur buzgó imádság s megáldas után átadta a harangokat nemes rendel
tetésüknek, a mire megszólaltak a hősi halot
tak emlékére. A harangok zúgása alatt s z í v nem
maradt érzéketlen, szem nem volt könnyek nél
kül A harangok elhallgatása után a gyülekezeti
karének énekelte el a 49. ének 1. versét, amely
alatt a helyi lelkész felment a szószékre s a 95.
zsoltár 6—7. verseire épített beszédében buzdí
totta a híveket a harangok h k o szavának meghaMására s követésére. Hangjuk találkozzék szi
veik hangiával s ezek adiák vissza azok hangiát, szólaljanak meg. feleljenek a hívásra azzal,
hogy eljönnek az Ur házába s igy lesznek az
Isten kezének népeivé, mezeiének; juhaivá. Az
ünnepi beszéd után harangavatási közgyűlés tar
tatott, amelyet dr. Lándori Kéler Bertalan gyűl.
felügyelő nyitott meg szép alkalmi beszéddel s
a melyen a helvi lelkész ismertette a harangbe
szerzés történetét. Az isteni tisztelet után a róm.
kath. htközs ég képviselete élükön Pa vier István
plébánossal, a ref. gyülekezet előMárósága élü
kön Bars’ Sándor lelkésszel, a községi képviselő
testület élükön Patakv Endre adóügyi jegyző
vel s az ev. gyülekezeti elöljáróság üdvözölték
a püspök ürat szeb^n^l-s^ebb beszédekkel ame
lyekre a püsoök ur kü’ön-kü’ön megbatottan és
meghatóan válaszolt. Az üdvözlések uián köz
ebédre gvültek a vendégek, amelyen a gyűl.
tagok közül is többen részt vettek. Az első po
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hárköszöntőt püspök ur mondta a kormányzóra.
A helyi lelkész a püspök urat, Piri Károlv az ün
neplő gyülekezetét, Payler István plébános a
helyi lelkészt. Dr. Lándori Kéler Bertalan a plé
bánost, a helyi lelkész dr. Lándori Kéler Berta
lant, püspök ur a távol levő kerületi felügyelőt
köszöntötték fel Délután Magyar Géza száki
lelkész tartott irásmagyarázatot. A délutáni is
teni tisztedet után 's este 6 órakor az iskolában
szinielőadások tartattak az orgona alap javára,
amelyek 4,475.000 koronát jövedelmeztek. Vajha
az elhangzott szép beszédek ne leimének kiáltó
szavak a pusztában.
Szuchovszky Gvula, a BIPE. titkára nov.
23-án kulturestélyt rendezett a budapesl Iparosképző Prot. Egylet nagytermében. Szerepeltek:
Stoll Gabriella, Jármer Laios, Riedl Margit,
Steiindl Vali, Sugár Dezső. dr. Szuchovszky Sán
dor.
I
Lelkészegyleti gyűlést tartott a somogyi
evangélikus lelkészegylet Nagykanizsán, 1925.
nov. 10-én,. Ez alkalommal Úrvacsorát Balogh1
István porrogszentkirályi lelkész osztott, alapo
san kidolgozott szép előkészítő beszédet mond
ván. A gyűlésen Mesterbázy Sándor esperes el
nökölt, ki a pécsi, szept. 21—24-én tartott, tbeol.
konferenciáról hozott részletes referádát, mely
tanulságos eszmecserére ado't alkalmat. A folyó
ügyek gvors egymásutánban letárgyaltatván, a
gyűlés fél 1 órakor véget ért és értékes tanul
ságokkal tért kiki parochiáiába haza, hogy hű
ségesen sáfárkodjék a Ur szolgálatában.

I

Szeged. November 15-ikén nagv napja volt
a szegedi gyülekezetnek. Ekkor alakult mev az
Evangélikus Nőegylet 80 taggal. A megakiku’ást
templomi istentisztelet előzte meg, amelyen Tát
rai Károly lelkész a felebarátszeretet nőegvleti
értelmezéséről beszélt. Az'Egylet tisztikara a kö
vetkező: tiszteletbeli elnök: Tbomav Józsefné,
Ügyvezető elnök: Pongrácz Albertné. Társel
nökök: dr. Kubmyi Pálné és dr. Thirrmsg Osz,rárné. Főtitkár: Tátrai Károly Titkár: dr Sdrlb'nig Gáborné. Jegyző: Réthy Mária. Pénztárnok:
Vozáry Miksáné. Ügvész: dr. Tétsi Endre. A
választmány és a vigalmi bizottság 12—12 tag
ból áll. Az önként jelentkezett tagok azonnal
megkezdették a kórházak és a szegények láto
gatását és a karácsonyi sze retet adóm án vök gyűj
tését a gyermekek számára. Isten á1dásá+ kén ük
a szegedi ev. asszonyok'nemes munkálkodására.
Harangszentelés volt november 8-án Pogányszentpéteren. Iharosberénv leánygyülekeze
tében, melynek tagjai az elrekvirált nagyobbik
harangjuk helyett, egy ui, 180 kgos harangot
szereztek, árát önkéntes adományokN51 gvüj+vén
össze. Ezt a harangot avatta fel, Káldy József
:harosberényi és Teke Dénes sandi lelkészek
közreműködése mellett, Mesterbázy Sándor so
mogyi esperes, a közelről és távolról összegyűlt
hívek nagy seregének résztvevéséveb
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H alálozás. Folyó hó 7-én, Felsővadászon
tért örök nyugalomra iuskodt és vajai gror Vay
Tihainérné szül. benicet és micsinyei tíemczky
Ilona, aki a felsőausztriai, Scharnsteiben nov.
hő 4-én hunyt el, hosszas szenvedés után, élerokonság részéről megjelentek a foun család
tének 7o-tk evebea. A tem etésen az előkelő
tagjai; sokan a vidéki előkelőségek közül. A
gyaszintentiszteiet a gró li kastély togudótermében lőiyt le, aliods Tóth Józset, fanc^ai evang.
esperes-lelkész mély hatást keltő im ádsága és
Turóczy Z ottán, ózdi ev. leikész magas szárnyalásu beszéde után, a koszoriü\!kal borított kopor
sót a csatád felsővadászi sírboltja elé vidék,
ahol Csóvary Dezső fancsali s. lelkész megnato
imádsága és áldása után a koporsót a siruoitoa
helyeztek el. A gyászisten tiszteleten a miskolci
evang. tan.tóképzo Bucht József karnagy veze
tésével gyászdaiokat énekeit. Az elhunyt nagy
asszonyban a vidék jóitevó anyját gyászolja.
Áldott legyen emlékezete!
Az egyházak központi seg ély iro d ája, a
melynek székhelye Zürichben van, a Rockefel
ler Alapítványból tekintélyes adományban része
sült. Ez az adomány lehetővé teszi száz theol.
hallgatónak, huszonnyolc egyháznak, valamint
theoiógiai fakultásoknak és szemináriumoknak
segélyezését
V allásos estély S zarvason. Abból az al
kalomból, hogy dr. hülLkrug G erhard, berüni
lelkész, a németországi beimisszió ügyvezető
igazgatója, vidéki kőrútján a szarvasi ev. egy
házközséget m c g .á.o g ata ; a szarvas. Prot. Nószövetség karö.tve a szarvas. Lutner Szövetség
gel f. ho 2-án vallásos estélyt rendezett a fogimn. tornacsarnokában, melyet a közönség
zsúfolásig megtöltőit. Kei.o Gusztáv lelkész ma
gyar és német nyelvű üdvözlő beszédje után dr.
h ülik rúg tartott előadást. Ennek első részében
párhuzamot vont az ő elvesztett szükebb hazá
jának, Posennek róná, és a mi nagy a.föidi sík
ságunk között s m egható képekben ecsetelte az
ő poseni ev. gyülekezetének vallásosságát, hiihüségét és egyházszeretetéf, reámutatva arra,
hogy ez tartotta meg az ellen reformác ó viharai
ban s egyedül ez fogja megiartan, az ev. iránu
hűségben a mostani esztendők ü.dözései és at
rocitásai közö.t is. E.őadásának második részé
ben azt fejtegette, hogy m iyen egyházi és bclmissziói berendezkedése és intézményei volná
nak egy Szarvashoz hason ó lélekszámú németországi egyházközségnek: — vasárnapi istkoák,
ifj. egyletek, biblia- és imaórák, árvaház, kórház,
menház, aggápolda, könyvkereskedés és könyv
terjesztés, éjjeli misszió stb. — s mindezek el
látásához mennyi diakonissza, gyülekezeti mun
kás és munKásnő á.lana ott a lelkészek segítsé
gére. Egy szinte ideális egyh. életet élő ev.
gyülekezet képét festette előadásában a hall
gatóság elé, buzdítva a szarvasi evangélikuso
kat az ideál mielőbbi megvalósítására, vagy leg
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alább is a megköfeelitésére. Fürst egyet. egyh.
behnisszionáTius tolmácsolta leJcesen az elő
adást magyar nyeiven s a két kedves vendég
hez méttóh sorakozott az estély többi szerepreplóje is: a szarvasi férfikar preciz karéneké
vel, Danes Melinda könnyekig megind.tó Szava
latával és W agner G é/áné állítatott kettő szóló
énekével, melynek hatását még növelte vitéz
Szomjas Frigyes tanár zongorakisérete. Az es
télyt Szclényi János lelkész imája és a közön
ség áhitatos esti éneke zárta be.
A pesti V eres P áln é in té z e t sajátos mód
szerének bem utatására szülői értekezletet tar
tott, melyen a nagyszámú s/ülön kívül egyhá
zunk előkelőségei is sokan megjelentek (így dr.
M esterházy íe,üg)elö, dr. H aberem , dr. Hittrich, Landgraf, Rátz L. igazgató tanácsi tagok)
ezenkívül dr. Pintér Jenó tahker. főigazgató s
Lévay István, ny. főig., ki az iskola diapositiv le
mezeit készítette. Dr. R a f f a y Sándor püspök
elnöki megnyitója és záróbeszéde közt B ö h m
Dezső dr. igazgató Dante és Shakspere-képekkel a vetítőgép hasznát fejtegette az irodalom
tanításban, dr. L á n g M argit tanár ugyanígy a
művészettörténet, dr. H o r v á t h KárOiy tanár
pedig a földrajz tanításban szükséged vetítés
ről. Dr. P i n t é r Jenó főigazgató meleg elis
merése s dr. N á n á s s y Andor nemzetgyü.ési
képviselő a szülők nevében kifejezett hálája után
a szép este eme.kedett lungulatában ért véget.
A jelen voltak az intézet komoly munkájáról e
rövid előadások kapcsán is meggyőződhettek.
Az E vangélium i V ilágszövetség egyete
mes imahete lü2ó. január 3—ü. (vasárnaptól
szombatig) 'bezárólag lesz.
A nagydém i leány egyházközség uj harang
ját f. hó 22-én avatta fei Németh Károly espe
res. A szép ünnepélyen megjelentek többek kö
zött Mihályi Sándor, a veszprémi evang. egy
házmegye fe.ügyelője, dr. Jókay-Ihász Miklós,
a veszprémi ref. egyházmegye fe.ügyelőj., Szalay Béla gyötnörei földoirto^Os, dr. MíáiÓs Ist
ván lovászpatonai körorvos stb., Taiay Lajos
bakottytam'ási lelkész az oltári szolgálatot vé
gezte, Sikos Kálmán kispéci lelkész prédikált.
Boross Káimáh nagydémi tanító Kiss Lajosnak,
Winecker Jo.án Horváth Imrének alkalmi köl
teményét szava.'ta. Szép énekkel szerepelt a gyü
lekezeti énekkar. Este műkedvelő előadás volt,
amikor is színre került Tildy Zoltán: Hazatért
fogoly és Csite Sándor: Szent bokréta c. da
rabja. Az avatási ünnepély utáni közgyűlésen
felszólaltak Mihályi Sándor és Jókay-Ihász Aliklós is; Jókay-Ihász Miklós a protestáns egyhá
zak testvéri együttműködésének szükségét hang
súlyozta. Délben Mihály István egyházközségi
felügyelő, egyházmegyei h. felügyelő Vendég
szerető házánál volt ebéd, amelyen számos felköszörítő hangzott el. A Szalay Mihály lovász
patonai lelkész vezetése alatt álló kicsi leányegyházra Isten áldását kérjük!
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Szegénysorsu tanulók ju talm azására dr.
Szuchovszky Lajos lelkész-vailástanár a fasori
főgímn. dísztermében nov. 25-én kulturestélyí
rendezett Gömbös Gyu*a nemzetgyűlési képvi
selő »Nacionalizmus és keresztyénség« címen
tartott előadást, dr. Szuchovszky a Művészet
ről olvasott fel. Szerepeltek még: Dessevtfy
Izabella operaénékesnő, Takáts Erzsébet zon
goraművésznő, Gáspár Jenő a Petőfi-társaság
tagja és Bakó Lászió a Nemzeti Színház örökös
tagja.
A pápai keresztyén-szociáüsta testületek f.
hó 22-én tartották házavató ünnepélyüket. Avató
beszédet mondtak Kőit Nándor r. kath. és An
tal Géza ré t püspökök, továbbá Mesterházy
László pápai lelkész.
Az aradi egyházközség nov. 8 án meleg
ünneplést rendezett lelkészének Frint Lajos foesperesnek ötven éves lelkészt jubileuma alkal
mából.
A pozsonyi tót egyházközség Zoch Sámuel
püspököt hívta meg lelkészének.
A datok a „katholikus akcióhoz“ N ém et
országból. A németországi kathoikusoík, 1910.
óta először, hivatalos jelentést adtak ki az át
térésekről. E szerint mindegyik évben nagyobb
volt azoknak a száma, akik a római katholikus
egyházból az evangélikus egyházba tértek át,
mint fordítva. Az utolsó öt év számadatai a kö
vetkezők (zárójelben a római katholikus egy
házba áttért evangélikusok száma): 9154 (7295),
11037 (8570), 11402 (8030), 10176 (7185), 9547
(7245). Az evangélikusok nyersége tehát 1859,
2467, 3432, 3092, 2302. Hol marad tehát Rómá
nak sokat hangoztatott térnyerése Németország
ban ? Mert azt is meg kell gondolnunk, hogy Né
metországban az evangélikusok száma még egy
szer akkora, mint iá római katholikusoké. Ha
ezt is tekintetbe vesszük, akkor úgy találjuk,
hogy például az utolsó évben 100.000 protes
tánsból 19.01 tért át, 100.000 róm. katholiikusból pedig 49.41. Mit szóljunk ezek után a Va
tikán hivatalos lapjának, az Osservatore Romano-nak azon beharangozásához, hogy 1920-ban
azt irta, hogy az előző évben, tehát 1919-ben
a német protestánsoknak 7.2 százaléka, tehát
2,800.000 lélek tért át »az egyedül üdvözítő«
egyházba, holott a tényleges szám 7.200 volt?!
Ehhez hasonlók a németországi róm. katholikusok veszteségei a vegyes házasságikban is. A
vegyes házasságokból született gyermekek 60
százaléka az evangélikus egyház számára van
biztosítva, a fennmaradó 40 százalékból, leg
alább Északnémetországhan, körülbelül 2(5 szá
zalék eshet a római egyház javára. A bűnözési
statisztika is azt mutatja, hogy több katholikus
kapott büntetést, m:nt protestáns. Ezek alapján
a római katholikus egyház hódításairól trombi
tált és kürtőit híreket úgy kell tekintenünk, mint
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annak az elvnek kifolyását, amely azt tanítja,
hogy a cél szentesíti az eszközöket, s ezekben
az eszközökben nem válogatnak, mikor arról
van szó, hogy a római egyház dicsőségét kell
öregbíteni:
A „C h ristlich er H ausfreund“ c. laptár
sunk vezetését Baldauf Gusztáv pécsi és Stráner
Vilmos kaposszekcsői lelkészek vették át.
Felelős k iad ó: PÁLMAI LAJOS.

PÁLYÁZATI H IRDETM ÉN Y!
A szarvasi evang. egyház pályázatot hirdet
»tulakőrös;« hatosztályu, vegyes nemű, osztatlan
elemi népiskolájának tanítói 'állására. Köteles
ség: a rendes tanítói munkán kívül ismétlő is
kolai oktatás és istentiszteletek tartása. Javada
lom: szabad1 lakás 1 holdnyi belsőséggel, évi
25 q búza és törvényes államsegély. A tót nyelv
ismerete szükséges. Kellően felszerelt kérvények
a Néptanltok Lapjának ezt a pályázati hirdet
ményt tartalmazó legközelebbi száma megjelené
sétől 10 napon belül küldendők Kellő Gusztáv
isk. elnökhöz Szarvasra (Békés m.)
Dr. R aiiay Sándor

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben:
Kis a la k :
56.000 K
Fekete félvászonkötés................................
Fekete egészvászonkötés............................
63.000 „
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
to k b a n ................................................ 140.000 „
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 196.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n ............................ 224.000 „
Nagy a la k : (színes keretnyomással)
Fekete félvászonkötés................................
70.000
Fekete egészvászonkötés............................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, t o k b a n .................................... 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • .................... 252.000
Kívánatra bizom ányba is szállítjuk.

K
„
„
„
„

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli minőségű fehér papiran:
Fekete félvászonkötés............................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés........................
70.000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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■lapította : DR. RAFFIT SlNOOR püspök.
S i« rk « * zléa é rt l«U lö*

NÉMETH KÁROLY esperes.

f A lelki élet veszedelmei.
A kilencvenegyedik zsoltár egyik nevezetes
sége az, hogy Jézus megki sértések or az ördög
annak két versét felhasználta. P ers/e hiába. De
figyelmeztetés ez arra, hogy Istennek igéjét ne
csak a hallgatók, hanem a hirdetők is szentnek
tartsák, s állandóan vigyázzunk, hogy az ördög
meg ne csaljon és az igaz hittől el ne térítsen.
Maga a zsoltáriró megemlékezik kétféle vesze
delemről, amelyek lelki életünket fenyegetik.
Emliti a madarász tőrét és a veszedelmes dög
vészt. Ha közelebbről vizsgáljuk, úgy találjuk,
hogy a tör és a dögvész a veszedelmeknek egész
körét felölelik. A tö r fenyegeti az egyes embert,
a dögvész a tömeget. A tő r meglepetés, a dög
vész titokzatos ragály. A tőrt hajlandók vagyunk
• gonosz véletlennek nevezni, a rag ály t a dög
vészt a környezet átkos hatásának. Az áldozat
mindegyik, esetben, talál m entséget ha találni
akar, rajta kivül eső gonoszságban, álnokságban,
hatalomban, önm agát tudja menteni. Nem tehet
sem arról, hogy a madarász kifeszi tette tő ré t
sem arról, hogy a homályban járó, pusztító dög
vész veszedelmébe belesodortatott.
A zsoltáriró azonban nem azért irta le sza
vait, hogy azokkal a lelkileg kárt vallott em be
rek magukat mentegessék és nyomorúságuknak
okát önmagukon kivül eső okokban keressék,
hanem hogy a leselkedő veszedelmekre figyel
münket felhiva, megmutassa az igaz menedéket,
amely minden veszedelem ellen számunkra nyí
lik.
A veszedelmeket tehát a zsoltár megvilágí
tásánál vizsgálnunk kell, nemcsak a maguk mi
voltában, hanem önmagunkra vonatkozásukban
is. Mikor fenyeget bennünket a tőr, és mikor a
dögvész? Mikor kell különösebben ügyelni az
egyikre, s mikor a másikra?
A tőr fenyegeti az egyes embert, a m agá
nos, a világ zajától elvonult embert. A dögvész
a társaságban élő embert. Talán ismerjük vala

Mesielenik hetenként egyszer, vasárnap.
Előfizetési ár: Egész évre 80, télévre 40,
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

mennyien a magánosságnak kisértéseit, és azo
kat a bűnöket, amelyekre éppen a magány tesz
bennünket hajlandóvá, é s ismerjük azt a lelki
sivárságot is, amely erőt vett rajtunk, ha tár
saságban voltunk, ahol a lelki kincseket meg
vetik. ócsárolják, kinevetik és az eszményekből
gúnyt űznek. Reánk ragadt a cinizmus, a kö
zöny, a kételkedés, az önzés, az anyagiasság, a
hitetlenség. Kénytelenek vagyunk bevallani,
hogy az emberek társaságából vesztesen tértünk
vissza.
Még egy oldala is van a dolognak. A tőrbe
bele kerül a madár, vagy más állat, mert táp
láléka után jár. M ert erős, egészséges. A maj
darász éppen erre számit. Felállítja tőrét, tudván,
hogy a m adár eleséget keres, hogy a nyúl bi
zonyos csapán jár. Maga az áldozat tehát ren
des, egészséges életmódját folytatva, erőinek
teljes birtokában kerül a tőrbe. Vagyis vannak
veszedelmek, amelyek fenyegetik az egészséges
normális lelkeket. Olyan embereket, akik nem
gyengék, nem védtelenek. Akiket boldogoknak
nevezhetünk az ö utaikban. Minden sikerül ne
kik. Családi életük békés, vagyoni viszonyaik
rendezettek, tiszteletrem éltó állást töltenek be,
egészségesek. Egük derült. S ime jön a mada
rász tőre. Váratlanul nyakukon a hurok. A de
rült égből lecsap a villám. Járnak világi dolgaik
után, s hirtelen azt veszik észre, hogy a lelkűk
üres. Életük értelmetlen, öröm eiknek nincs ize.
Szórakozásuk hiú. Az emberek kiállhatatlanok.
Minden hiábavalóság. Kiábrándultak. És végeit
ér, legalább bensöleg, az érzelmek és akarások
világában egy pálya, amely olyan sokat Ígért
de csalódást hozott. Imádkozunk a betegekért, a
szegényekért, a bűnösökért, az árvákért és öz
vegyekért. Jut-e eszünkbe imádkozni azokért is,
akik minden utukban szerencsések, akiknek műi
den sikerül, akik csűreiket lerontják és nagyobbeket építenek? Megemlékezünk-e azokról, akik
minden különösebb gond, baj, szenvedés nélkül
élnek? Ezekre leselkedik a tőr, ezeket szemelte
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Luther és házassága.

192$ .

ki magának áldozatul a madarász. És ha ma
gunk vagyunk ebben a látszólag oly kellemes
(Folytatás.)
és kényelmes helyzetben, vigyázunk és imád
Céltalannak
mondja
a tilalmat, mert nincs
kozunk-e, hogy tőrbe és kisértetbe ne essünk?
elegendő ok bizonyosra venni, hogy a nőtlenség
Jut-e eszünkbe, hogy vannak madarászok és megőrzi a pap tisztaságát. Sőt inkább az a ta
vannak tőrök? »Mikor a te barmaid és juhaid pasztalat, hogy a nőtlen pap jobban ki van téve
megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is meg a kísértésnek s nehezebben védekezhetik az in
sokasodik, és minden jószágod megszaporodik: gerlő csábítás ellen; másfelől pedig Isten ellen
fel ne fuvalkodjék akkor a te szived, és el ne való vétek olyasmit csak feltenni is, hogy a há
zasélet egyértelmű a tisztátalanságglal. Inkább
felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről«.
'a z t mondhatnák, hogy a tisztaság általánosab
A veszedelmes dögvész az elgyengülteket ban van meg a házasságban, mint a nőtlenség
pusztítja. Akik elvesztették lelki rugalmasságu ben.
Azért is céltalan a tilalom, mert alig hi
kat, hitüknek erejét, Istenbe vetett bizodalmukat.
Imádkoztak, de imájuk nem talált meghallga hető, hogy a nőtlenség kevésbbé szólítja el a
tásra. Gyermekeket neveltek, de gyermekeik el papot élethivatásától. Érthető lenne a dolog, ha
nem igazolná ugyancsak a tapasztalat, hogy
pártoltak tőlük. Dolgoznának, de nincs munka. mennél lelkesebb a pap, annál inkább kiveszi ré
Becsületesek maradtak, de látják, hogy a tisz szét a közügyek szemmeltartásából, sőt vezeté
tességtelenek eléjük vágnak. Reményeikben csa séből is; politikai, társadalmi és egyéb tevé
lódtak: »Mi azt reméltük«. A korona helyett kenységük egyenesen köztudomású tény. Miért
tövis, a dicsőség helyett gyalázat, az uralom lenne éppen a házasság az az impedimentum
amely kizárja a papot emberi fel
helyett szolgálat! Mindez megviseli az embert honestatis,
adatainak ezúton való kereséséből, feltéve termé
Kifárasztja a lelket. Ez a lelki elernyedtség a szetesen, hogy hivatást érez magában a családhomályban járó, délben pusztító, veszedelmes alapitáshoz s minden megkívánt föltétele meg
dögvésznek alkalmatos órája. Egész nemzedé van a házassághoz?!
Tarthatatlannak bizonyítja végül a tilalmat,
kek, egész nemzeték eshetnek áldozatul annak
mert
már Pál apostol megmondta, hogy »jobb
a lelki veszedelemnek, amely a zsoltáriró sze
házasságban élni, mint égni«, ami körülbelül
rint olyan, mint a ragályos dögvész. A madarász azt jelenti, hogy ha érzéki tűz táplálja, aminthogy
tőre megfog és megöl egyes lelkeket, a vesze minden épkézláb embernél táplálja ama termé
delmes dögvész pusztítását nagy városok rom szetes vonzalmat, inkább elégítsük ki a paráznaság elkerülésével a jelentkező vágyat, mint
jai között üvöltő sakálok hirdetik.
Ezen veszedelmek ellenszere az Istenhez- sem elégjünk, vagyis testi leg'-lelkileg tönkre
menjünk a szenvedélynek idegbénító lobogásáfordulás: »Azt mondom az Urnák«. A felfelé néző ban. Akiben nincs meg a vágy, ám maradjon
szemek, a felemelt kezek, a felemelt szív, az Ur nőtlen egész életére.
ösvényén járó lábak, az Istenről vallást tevő aj
De tarthatatlan a tilalom azért is, mert a
kak. Az Isten közelségének tudata és gyakor dogmákat megáliapitó zsinatok sem tiltották a
lása: a legjobb védelem. »Én oltalmam, váram, papok nősülését, hanem kinek-kinek egyéni be
bízták a választást házasság és nőtlen
Istenem; ő benne bízom!« Istennek jelenléte látására
ség között. Legfeljebb annyiban állítottak fel
nyugodalom, békesség és biztonság, ö benne némi korlátot, hogy az egyház kormányzásából
van a lélek ereje.
kizárták azokat a papokat, akik házasságot kö
töttek. Ilyen vallásfelekezet pedig ma is van
anélkül, hogy az eretnekség vádja illetné. Ha
A L uther-K önyvtár és Muzeum, mely a e régi zsinatok a kötelező nőtlenség alapján
Luther-Társaság igazgatása alatt áll s az egyet, állottak volna, a már megkötött házasságokat
egyház Üllői-uti házában van elhelyezve, a múlt bizonyára érvényteleneknek nyilvánították volna,
héten gazdag adománnyal gyarapodott. Szon- ami soha meg nem történt. Viszont az uj ren
tágh Tamás, a budapesti egyház érdemes tagja, delkezés anathémája nemcsak a papot, hanem
32 ládára s 10 nagy kötegre rugó könyvtárát az ártatlan nőt és gyermeket is igazságtalanul
a Luther-könyvtárnak adományozta, még pedig sújtja.
szekrényekkel és polcokkal együtt. Az értékes
Mindezek alapján megállapítható, hogy Lu
adományt Kovács Sándor igazgató őr már át ther házasságkötése, mint természetes, tehát is
vette és legközelebb megkezdi katalogizálását. teni jog, logikusan illeszkedik reformátort rend
Az Evang. Egyház A lkotm ánya a Luther- szerébe s a kötelező nőtlenség elvetése nagy
Társaság kiadásában karácsonyra megjelenik. erőt képviselő láncszem a mi ágostai hitvallá
Előjegyzést elfogad a titkári hivatal (V., Hold sunkban.
utca 20.)
Azt mondhatná most már valaki, hogy fel
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téve, de persze meg nem engedve, hogy Lu
thernek csakugyan igaza volt a fölvetett kér
désben, miért kellett éppen Bora Katalint oltár
hoz vezetnie, aki apáca volt, akii a zárdából
szökteted meg, akit tehát ugyanabba a »bűnbe«
ejted, amelybe maga esett szerzetesi fogadalmá
nak megszegésével s a kolostor elhagyásával?
Helyénvaló a kérdés, érthető a m egbot
ránkozás, amennyiben, mint említettük, ez a
rendkívül eljárás úgy a maga egészében, mint
részleteiben szembehelyezkedett az általános fel
fogással. Semmikép nem ellenkezik azonban Lu
thernek a maga utján haladó életfelfogásával,
sőt egyenesen kiegészíti, megerősíti, betetőzi azt.
Volt-e ugyanis oka arra, hogy máskép g o n 
dolkozzék a zárdái, mint a szerzetesi életről?
Nem ismert dolog-e, amit részletesen kifejt »Az
apácák kolostorból való kilépéséről< irt levelé
ben, hogy »Isten igéjét a női zárdákban napon
ként épp úgy nem gyakorolják, mint a szerzetes
kolostorokban, hanem folyton csak emberi tö r
vényekkel és dolgokkal kínozzák magukat?« Ál
talában Istennek tetsző dolog-e a kedvetlen
szolgálat? S lehet-e kedvvel végzett szolgálat
az, amelyet nem szabad elhatározás serkent, ha
nem szülői vagy rokoni kényszer követel?
Azok az apácák, akiket Luther kezdeménye
zésére Koppe Lénárd a nimtsi zárdából meg
szöktetett, saját vallomásuk szerint akaratuk el
lenére öltöttek fátyolt, nem éreztek magukban
hivatást a zárdái életre, kilenc közül hatan ké
sőbb férjhez is mentek. Hasztalan kérvén hoz
zátartozóikat, hegy szabadítsák ki őket kénytelen
fogságukból, titokban magához Lutherhez for
dultak menekülést sürgető kérelmükkel; mert
hozzájuk is eljutottak már a nagy reform átor
tanításai a lelkiismereti szabadságról s bizo
nyára különben se akarták egész életüket a zár
dái meddő tétlenségben tölteni.
Nem léha kalandról, hanem életbevágó lé
pésről van tehát szó, mikor erről az úgynevezett
szöktetésről beszélünk. Luther nem is akarta
titkolni kárhoztatott közbenjárását, sőt egyene
sen arra szánta idézett röpiratát, hogy a dolog
nyilvánosságra jusson s hogy az eljárás okai
nak feltárásával felvilágosítsa az elfogult köz
véleményt, bátorítsa a tétovázó lelkeket s má
sokat is hasonló eljárásra buzdítson. Mikor pe
dig ily módon életre hivta a lassú sorvadásra
szánt áldozatokat, akiknek tisztes elhelyezéséről
egyébként kötelességszerüleg gondoskodott s
akiknek példájára mihamar mások is számosán
elhagyták kolostorukat, igazának tudatában mitsem törődve a világ nyelvével, a legfőbb biróra bízta az ügy megítélését.
A gondviselés úgy hozta magával, hogy két
esztendő múlva a kiszabadult leányok közül
vette feleségül Bora Katalint. Bizonyára Isten
rendelése volt ez a házasság, mert megszentelte
a hit, megaranyozta a szeretet, boldogította az
áldás. Családi életük minden időkre szóló min
taképe lesz a vallásos, derült, mértéktartó, min
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denben kifogástalan házaséletnek, aminek hű
ség a forrása, megbecsülés a segítője, munka az
éltetője. S talán elvonta ót a házasság hivata
los kötelességétől? Ellenkezőleg: házasságának
boldogságából m erített újabb meg újabb erőt
nagy hivatásának méltó betöltéséhez.
S mit jelentett és jelent ma is e házasság
azokra a papokra nézve, akik a protestantiz
mus hitelvei alapján szintén családot alapítot
tak? Parancsot a tiszta életre, útm utatást a jó
zan becsületességre, elkötelezésí a munkás te
vékenységre. Gondoljunk csak arra az ezer meg
ezer papcsaládra, mely a maga minden foga
dalom nélkül is békén viselt szegénysége, nem
rendeletekkel szabályozott fegyelmezettsége s
gondokkal terhelt életküzdelme mellett is szinte
közmondásos bőséggel termeli és neveli a haza,
társadalom, egyház fenntartó elemeit, s ami
talán még ennél is fontosabb, megannyi világító
és melegítő tiizoszlop a világiak elölt is a mai
anyagelvüség sivár sötétségében!
Nem túlzás tehát, de kérkedés se akar
lenni egyszerű következtetésemnek záróté
tele, mely szerint ha Luther semmi egyébbel
nem gazdagította volna egyházunkat, mint a pa
pok természetesen nem kötelező, de nem is til
tott házasságának elvével, ezzel a Szentirás alap
ján kivívott diadalával is örök hálára kötelezte
volna a term észetes jog birtokában a tiszta erkölcsiség utján haladni akaró emberiséget.
Házasságának négyszázadik évfordulóját te
hát akkor ünnepeljük méltóan, ha kegyeletes
megemlékezésünk igazságait felújítva, m eggyő
ződéssel fogadjuk el tanítását, bátrán hirdetjük
igéjét és szivünk szerint követjük példáját.
Dr. V ietórisz József.

Felhívás!
Értesítjük olvasóinkat, hogy ezen számhoz
csekklapot mellékeltünk, melyen fel van tün
tetve mindenkinek hátralékos tartozása. Most
utoljára kérjük azokat, akik hónapok óta elfo
gadták a pontosan megjelenő lapot s eddig
többszöri kérésünk dacára se fizették meg tar
tozásaikat, haladéktalanul küldjék be hátralé
kaikat és esetleg uj előfizetésüket is. A hátra
lékban nem levő előfizetőknek is küldünk be
fizetési lapot azon kéréssel, szíveskedjenek ^ a
negyedévi, a félévi, vagy egész évi előfizetési
dijukat beküraeni. M ár itt jelezzük,^ hogy a nagyösszegű hátralékok behajtása után a lapot az
uj évben csak a tényleges előfizetőknek fogjuk
küldeni. Lehetetlen az hogy egyetlen egyetemes
jellegű lapunk a közönyösség miatt válságba
jusson. A helyzetet megértő kis seregnek tá
mogatását kérjük önzet'en munkánkhoz.
A kiadóhivatal.
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Mit olvassunk?
Örvendetes jelenségnek tartom, hogy a ma
gyar olvasóközönség számban gyarapodik. Ta
pasztalatom szerint faluhelyen is sokkal többen
olvasnak ma már újságokat, mint az én gyerkoromban, vagy csak tiz évvel ezelőtt is. Más
felől tagadhatatlan, hogy olvasmányaikat sokan
nem tudják megválogatni, és még mindig nagy
azoknak a száma is, akik azt mondják, hogy nem
érnek rá olvasni. Pedig nem közömbös dolog,
hogy mit olvasunk, mert minden olvasmány, ha
tással van jellemünkre, életfelfogásunkra, mun
kánkra és szórakozásunkra, kedélyünkre és aka
ratunkra. Egy-egy igazi könyv döntő hatással
lehet egész életünkre. Például ismerek egy lel
készt, aki életének egy fordulópontján »véletlenülj: elolvasta Drummondnak »Természeti tör
vény a szellemi világban« cimü munkáját és —
lelkész lett. A'középiskola racionalizmusától és
inteliektualizmusától ez a könyv vezette el a
keresztyén vallás igazságainak felismeréséhez.
Az olvasás nem lehet puszta időtöltés, az ol
vasmányokhoz ne csak akkor forduljunk, amikor
nem tudjuk, miyel üzzük el a napok, vagy órák
unalmát. Az olvasás lelki szükséglet legyen.
Szükségünk van rá, hogy ellensúlyozni tudjlik
mindazt a nyomasztó, keserítő, vagy rontó be
folyást, amelyet esetleg emberek, vagy esemé
nyek szakadatlanul gyakorolnak reánk. Olvas
nunk kell, hogy a lelki előkelőségnek színvona
lára emelkedjünk, vagy azon megmaradjunk.
Könyvekből kell napról-napra uj szempontokat,
üditő érzéseket, nemes elhatározásokat meríte
nünk. Olvasmányaink révén maradunk meg a
kultúrának nagy közösségében. Közvetlen kör
nyezetünk talán szűkkeblűvé, kicsinyessé, fásulttá nyomorítana bennünket, a nagy irók, köl
tők, tudósok, államférfiak, úttörők írásai tágít
ják látókörünket, elevenítik érdeklődésünket, ré
szesévé tesznek nagy törekvéseknek, szolgáivá
boldogító eszményeknek.
Az olvasásnak egyik nagy haszna az, hogy
kiragad bennünket az elszigeteltségből és általa
tagjává leszünk a nagy társadalomnak, az em
beriségnek. Megtudjuk, hogy minő gondo
latok és törekvések foglalkoztatják az em
beriség legjobbjait, legkiválóbb elméit, legmele
gebb sziveit, legenergikusabb jellemeit. Mind
ebből belesugárzik a mi kicsiny életünkbe is a
világot előbbre vivő munkának tudata és fel
emel annak meggondolása, hogy mi is kivehetjük részünket azokból a küzdelmekből, amelyek
az igazságot, békességet, és az örömet akarják
fokozni a földi életben. Fellelkesit az a tapasz
talat, hogy legjobb érzéseinkkel nem állunk
egyedül a világban, sokan vannak a jóakarata
emberek.
Mit olvassunk? Olvassuk mindenekelőtt azt,
ami a magunk szakmájába vág. Akármi legyem
hivatásunk, foglalkozásunk, kenyérkeresetünk,
annyi bizonyos, hogy jellemünkbe vágó és jel
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lemünkre kiható jelentése van annak, hogy tisz
tünket mimódon töltjük be, hivatásszerű mun
kánkat hogyan végezzük. Lutheránus egyházunk
nak egyik sarkalatos erkölcsi tanítása az, hogy
a foglalkozást hivatásnak tekinti, és minden fog
lalkozásban ethikai értékek megválósitását kí
vánja. Ám legyen valaki gazdálkodó, mérnök,
tanító, orvos, építőmester, ügyvéd, biró. szabó,
pénztárnok, vagy háziasszony, szükséges, hogy
rendszeresen járasson olyan lapot és olvasson
olyan könyvet, amely az ő szakmájával foglalko
zik. A kereskedőnek a kereskedők lapját, az or
vosnak az orvosok lapját, a tanítónak a tanítók
lapját, a mezőgazdának a gazdálkodók lapját és
igy tovább, olvasnia kell. Ezen a réven egyfe
lől megtudja, hogy mi történik az ő különleges
körében, másfelől pedig rájön arra a felemelő
tudatra, hogy nem áll egyedül, hanem tagja az
orvosok, tanítók, kereskedők, gazdák, szabók
stb. társadalmának, vagyis egy olyan társadalmi
osztálynak, amely a maga összességében a vi
lág munkájából derekasan kiveszi a részét; rá
jön, hogy az ő foglalkozása nem csupán egyéni
kenyérkereset és megélhetési eszköz, hanem az
emberiség megélhetéséhez is hozzájárul a maga
munkájával, és az egész emberiségnek boldogu
lása megkívánja, hogy saját munkáját a lehető
regjobban és legtökéletesebben végezze el. Eb
ből is kitűnik, hogy az olvasás nem időtöltés;
az olvasás integráns része életünknek.
Másrészt meg kell gondolnunk azt is, hogy
az ember nem csupán szakember. Életcélunk
nem merül ki abban, hogy a legjobb gazdák, a
legkiválóbb orvosok, a legtökéletesebb betűsze
dők legyünk. Állítólag van valahol egy sírfel
irat, amely úgy hangzik: »Itt nyugszik Kiss Pé
ter, született mint ember, meghalt mint helybeli
kovácsmester«. Aki csak annyira viszi egy éle
ten keresztül, hogy emberből kovácsmesterré
lesz, annak bizony sok minden elkallódott az
életéből, aminek pedig növekednie kellett volna,
emberből gépember lett. Gondoskodnunk kell
tehát arról is, hogy olvasmányaink között le
gyenek olyanok, amelyek bennünket mint em
bereket tesznek jobbakká, akikben szeretet, rész
vét, igazságérzet, barátság, türelem, jószándék
lakozik. Erre valók a legnagyobb regényírók és
költők munkái, a szépirodalom remekei. Nem
a rövid elbeszélések, hanem a vaskos kötetek.
Mindig több ihletet meritek, ha — saját tapasz
talatomról szólva — Tolsztojnak, Dosztojevszkynek, Dickensnék vagy Thackeraynek egv na
gyobb regényéből találomra elolvasok néhány
oldalt, mintha elolvasom Sárkány detektív va
lamelyik kalandját, vagy Zsoltnak Esti Levelét.
Ha tehát csak néhány percnyi időd van a szépirodalom számára, ne Intim Pista intimitásai
után nyúlj, hanem vedd elő valamelyik nagy iró
terjedelmes munkáját és olvass el belőle három
négy oldalt ott, ahol felütötted.
Végül még egyet: kerüljük azokat a köny
veket, amelyek az életet nem veszik komolyan»
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Vannak irók, akiknek Írásai azt mutatják, hogy
az életet csak arra használják fel, hogy szelle
mes vagy szellemtelen vicceket faragjanak. Má
sok, akik azt akarják velünk elhitetni, hogy a
léhaság ad ennek a máskülönben áporodott élet
nek szint és izt. A mi magyar szépirodalmunk
különösen gazdag Írókban és müvekben, ame
lyek a '»társaság« életéi a dáridók, fiirtök, kávé
házak, cigányok és házasságlörések sorozatá
ban tüntetik fel. Kevés azon regényeink és no
velláink száma, amelyek eiibénk állítanák a
munka, a vállalkozás, az alkotás varázsát. A/ if
júságnak, a magyar fiuknak és leányoknak lel
két megmételyezik az ilyen irodalmi termékek
és középosztályunk jórészt ezekre a regényekre
vezethető vissza, amelyekben Kővárv gróf egy
ültében elveszt egy urodalm at szemhunyoritás
nélkül, Basahalmy herceg párbajban lelövi Mon
tenegro bárót, Viki főhadnagy bánatában reg
gelig huzatja a cigánnyal, az orvostanhallgató
kávéházról kávéházra jár, keresve a hűtlenné lett
virágárusleányt, Fenyéri Fcnyérv Angela pedig
megszökik a zongoramesterrel, aki nélkül élni
nem tud.
Az élet harctér. Különösen nekünk magya
roknak. Erre a harctérre avval a reménnyel lép
jünk, hogy egyéni munkánkat elszántsággal, a
tiszta erkölcsnek vértezetében, nehézségektől
vissza nem riadó akaraterővel, nagy tudással és
szeplőtlen idealizmussal fogjuk végezni. Az a
béres, aki húsz év után házat épit magának és
utódainak, jobb magyar és nagyobb magyar,
mint az a gróf, aki a divatos regényekben bőr
fotelben ülve a kandalló előtt egyik cigarettát
a másik után dobja a parázsba és hirtelen kapva
magát autóján az állomásra hajtat és a gyors
vonattal Nizzába száguld a hírneves primadonna
után. Amundsen, Marconi, Ford, Pasteur, Szé
chenyi, Livingstone, életében több szépség, több
erő van, mint a pesti színházak egész repertoirejában, és egy-egy modern szépirodalmi lap
három diszbekötött évfolyamában.

B zsinati javaslat és a lelkészek.
Az egyházalkotmány Il ik és III-ik részére
vonatkozó tervezet előkészítésére kiküldött zsi
nati albizottság javaslatának 80. §-ában a két
utolsó pont igy hangzik:
»o) a lelkészi állás az országgyűlési képvi
selőséggel összeférhetetlen s az olyan lelkész,
aki képviselővé választatván, a választást elfo
gadja, lelkészi állásáról leköszönés nélkül is le^
mondottnak vétetik s hivatalár és lakásáí záros
határidőn belül az esperesnek átadni köteles;
p) a lelkész politikai szervezetekben vezető
állást nem vállalhat, pénzintézeteknél semmi
nemű tisztséget nem viselhet és nem altruisztikus mellékfoglalkozást nem űzhet, titkos tá r
sulatoknak tagja nem lehet«.
A titkos társulati tagság jogával nem kívá
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nok foglalkozni. Véleményem az, hogy amely
társaság önmagát és tagjait eltitkolja, az evangéliom teréről már ab ovo lelépett, m ert az
evangéliom nyílt bizonyságtételre kötelez. De
talán nem árt, ha az idézett pontoknak egyéb
tiltó rendelkezéseivel s szankcióival foglalkozunk.
Tudjuk, hogy a zsinati atyák szuverén joggal
hoznak zsinati törvényeket, és könnyen kotnyelességnek s belekontárkodásnak tekintik, ha egy
szegény laikus beleavatkozik dolgaikba, de hát
ez olyan vélemény és Ítélet, amelyet vahhogvan
csak el fogunk viselni. Az egyház ügye bizo
nyára nemcsak a zsinati atyákra tartozik, s törvé
nyeik még mindig életben lesznek, ha ugyan
megszü'etnck mikor ók maguk már elköltöztek.
Ha leszámítom a cselédnek fizetett 3,600.000
K bérét, marad nettó jövedelmem 18,553.000
K. Ez havi 1,546.270 koronát tesz. De az állam
ezen javadalmat eddig 76 egységben és 105
aranykoronában állapította meg, ami havi 122.75
aranykoronát tesz s igy egy fillér államsegélyt
nem kaptam.
Ha nem lennék kántor, tehát készpénzes
lennék, akkor a IX. fiz. oszt. 1. fokozatában kap
nék 120 aranykoronát
18 kor. előleget, vagyis
havi 2,346.000 koronát.
Világos tehát, hogy a bruttó jövedelmem
alapján is 500.000 koronával, a nettó jövedel
mem alapján pedig kb. 800.000 koronával kapok
kevesebbet minden hónapban azért mert az
egyházamnak is lelkiismeretesen szolgálok és
egész éven családommal robotolva gazdálko
dom.
A statusrendezésnél pedig még rettenete
sebb a helyzetünk!
A terményesek 00°/o-a október 1-én vagy
már szeptember 1-én kapják fizetésüket. A vi
déki piaci átlagár ekkor a búzára kb. 300.000
korona volt. Most pedig gróf Klebelsberg 408
ezer koronára taksálja! Budapesten is csak
350—360 ezer korona. Es ha a tavaszra tény
leg elérné a vidéki 400.000 koronás árat, kér
dem, ki tud még várni, mikor már egy évig
adósságra élt?
Ennek a rémes rendszernek közvetlenül mi,
közvetve pedig az egyházak isszák levét.
Egvházmegyei közgyü'ésünk már kétizben
kérte illetékes egyházi főhatóságunkat arra,
hogy a kántori és tanítói javadalom rendezését
a minisztériumnál szorgalmazza. Meg is történt;
de minden igyekezet hajótörést szenvedett. —
Megpróbálom azonban ama következő indítvá
nyomat itt nyilvánosan publikálni, melyet az
idén tettem egyházmegyei közgyűlésünkön:
Kérve kérjük illetékes egyházi főhatóságain
kat, keresse meg az összes felekezetek püspö
keit aziránt, hogy a kántortanitói javadalom rendeztéssék olyképpen, hogy a tanitói javadalom
és a kántori javadalom méltányos százalék sze
rint választassék el s az igy elkülönített tanitói
javadalom egészittessék ki az állam által a tör
vényes minimumra.
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Lehetetlennek tartom act, hogy, ha a ró
mai katholikus püspöki kar is olyan komolyan
akarná ennek az ominózus ügynek a rendezését,
mint ahogyan azt a mi püspökeink már eddig
is több ízben megkísérelték, hogy ezt valami
képpen is kedvezőbben elintézni ne lehetne.
Ismétlem, kérjük az evangélikus egyház
vezetőségét, próbálja meg az elintézésnek ezen
módját s hisszük, az ügy diadalra jut és mi
továbbra is örömmel és lelkesedéssel szolgál
juk hőn szeretett egyházunkat. Az evangélikus
tanítóság még sohasem volt hálátlan!

L a p u n k k i a d ó h iv a ta l a
e lő fiz e tő in k r e
v a ló te k in te tte l a p o s t a t a k a r é k p é n z t á r n á l
c s e k k s z á m lá t n y ito tt. S z á m a : 1 2 9 0 . B á r 
m e l y i k p o s t a h i v a t a l n á l k a p h a tó 300 k o r o 
n á é r t c s e k k la p , a m e ly e n a z e lő fiz e té s i d i j
m in d e n to v á b b i k ö lts é g n é l k ü l b e k ü ld h e tő •
A c s e k k s z á m la t u l a jd o n o s á n a k n e v e és l a k
c i m e : E v a n g é lik u s o k L a p j a k ia d ó h iv a ta la >
G yő r. E lő fiz e té s i d i j a k 1 9 2 6 - r a : n e g y e d é v r e
20.000 K , fé lé v r e 40.000 K , e g é sz é v re 80.000 K.
S z ív e s k e d jé k elő fi z e té s é tm e g u j ita n i és l a p u n k 
n a k u j e lő fiz e tő k e t sze re zn i.

Jegyzetek.
Öröm, békesség és remény! Gazdag em
ber, aki ezekben bővelkedik! Gazdag, mert az
életnek teljességét élvezi. Nem csoda, hogy so
kan vágyakoznak utána. Az élet ziháló hajszájá
ban öröm után, amely nem mámoros, nem hisz
térikus, nem frivol. A békesség után, amely
több, mint pihenés; amely a cselekedeteknek
és érzelmeknek összhangja; torzsalkodások és
keresztezések nélküli életmunka; pohár viz, a
melyet senki sem üt ki kezemből. Remény után,
óh, remény után ebben a világban, ahol olyan
sokan dolgoznak és fáradnak azon, hogy egy
más reményét letarolják. Milyen szép lehetne
az élet! Öröm, békesség, remény. Az apostol
azt kéri Istentől, hogy ezeket adja meg a hivő
gyülekezetnek. Annak a gyülekezetnek, amely
Krisztus Jézus szerint él. Amelyikben Krisztus
jelenvan igéjével, életével, példájával. Amelyik
átérzi a próféciák beteljesedését. Az öröm,
béke, remény: nem olyan gyümölcsök, amelyek
gyökér, törzs, ág, virág nélkül, levegő, eső, nap
fény, éjszaka, hajnal, harmat nélkül megérnek.
Van itt szenvedés is, szolgálat is, gyalázat is.
Ámde van egység is: Istennek egy szivvel-szájjal való dicsőítése, és a Krisztus példája sze
rint a felebaráti szeretetnek gyakorlása. Isten
igéjére az ember ajka dicsőítő zsolozsmákkal
felel, és az isteni szeretet szolgálatát, áldozatát
szerető szolgálattal viszonozza. Vigyünk be szép
harmóniát életünkbe^ de úgy, hogy életünk vá

1925.

lasz legyen Isten üdvmunkájára. A Szent lélek
ereje nélkül ez lehetetlen. »Vegyetek Szent Lel
ket!« Igen, igen! Itt nagy összefüggések van
nak. Gyülekezet nem lehet Pünkösd nélkül. Az
ádventban is égnie kell a tűznek. A gyülekezet
élő templom: istentisztelete szakadatlan, és az
ünnepi körök, az egyházi esztendő szakai a háromságos egy Istennek szakadatlan munkáját
állandóan dicsőítő, a hitében megbékélt, szeretetében munkás, örömében megszentelt, re
ményében megingathatlan gyülekezetét találják.
Bővelkedjél én lelkem a háromságos Istennek
adományaiban: örömben, békességben és re
ményben. Kicsoda rabolhatná el ezeket tőled?
Isten a vadállatok rombolása ellen kőfallal ve
szi körül virágos kertjét: a hivő lelket. (Róm.

15, 4—113.)

*

Zumoto, egy japán könyvkiadó, aki meg
látogatta az Egyesült Államokat, Los Angeles-ben saját elbeszélése szerint ezt a tapaszta
latot szerezte: »A kereskedelmi kamara vacso
rát rendezett és a vacsora után nekem kellett
volna beszélnem. Nem tudván, hogy miről be
széljek, a közelemben levő Biblia után nyúl
tam, és éppen azon az oldalon találtam felnyitni,
ahol az egész könyvnek egyik legszebb törté
nete van elmondva: Jézus megmossa tanitvá:
nyainak lábát; ez a történet az alázatosság és
szolgálat kardinális erényeit köti lelkünkre. En
nek az alapján másnap egy rövid előadást tar
tottam a Polgári Klubban. Aznap este interjúm
volt egy helybeli újságíróval, s még mielőtt
helyet foglaltunk volna, megmutatta annak a
cikknek kefelevonatát, amelyet az előző napi
vacsoráról irt, s amelyben benne volt a bib
liai történet is, amelyről beszéltem. Az egész
történetet fejtetőre állította! Azt irta, hogy a
tanítványok mosták meg Jézus lábát! Keresztyén
újságírótól én ezt nagyon különösnek találtam
és meg is mondtam neki. Azt válaszolta: »így
áll a dolog? Igazán, nem is tudtam!« Telefonált
a szerkesztőségbe, s azt az értesítést kapta,
hogy a tudósítást éppen nyomják. Tehát a szer
kesztő sem vette észre a hibát!«
Kár, hogy ez a japán könyvkiadó, aki a
Bibliához nyúl beszédtémáért, nem jön el hoz
zánk magyarokhoz is. Nem ártana, ha a keres
kedelmi kamarák banke'tjein a Bibliából citálna,
és főként lelkünkre kötné az alázatosság és szol
gálat kardinális erényeit. S talán úgy találná,
hogy a »keresztyén kurzus« újságírói, amennyi
ben keresztyének, jobban ismerik a Bibliát és
Jézus életét, mint a kollégájuk Los Angeles
ből. Vagy nem? Igaz viszont, hogy nálunk a
tiszteletére adott banketteken nem találná keze
ügyében a Bibliát, mert nálunk a Bib’ia helyett
a harminckét levelű biblia adja a gondolatokat,
mint amelyhez vacsora után keresztyén és nem
keresztyén magyarok eszmecsere helyett — nem
lévén mit cserélni — általában nyúlni szoktak.
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Szem élyi h írek . A kormányzó a népjóléti
és munkaügyi miniszter előterjesztésére eper
jesi S c h o l t z Kornélt államtitkárrá nevezte ki.
— Az olasz király Mussolini miniszterelnök elő
terjesztésére P é k á r Gyula ny. miniszternek,
a Magyar Luther Társaság elnökének a római
T ürr István ünnepély alkalmával az olasz ko
rona-rend nagykeresztjét adományozta. — K i s s
Jenő, a pécsi egyetem soproni ev. theol. fa
kultásának tanára Debrecenben summa cum
laude theol. doktori szigorlatát letetle.
A L u th er-T ársaság S zéchenyi-ünnepe. A
Luther-Társaság Budapesten a Deák-téri iskola
termében december 15-én délután 6 órakor Széchenyi-emlékünnepet tart, amelyen a nagy ma
gyar történelmi jelentőségét Pékár Gyula és
Kapi Béla elnökök méltatják. Az emlékünnepre,
mely voltaképen hazai egyházunk hódolata Szé
chenyi emléke előtt, az elnökség a tudom ányos
társulatokat és intézeteket s a Széchenyi csalá
dot is meghívja.
Uj evangélikus hetilap o k . Advent első
vasárnapjával Budapesten két evangélikus heti
lap indult meg. » E v a n g é l i k u s C s a l á d i
L a p« címen a pesti ev. magyar egyház indított
gyülekezeti lapot Kemény Lajos és dr. Mikler
Károly szerkesztésében. Előfizetési dija félévre
20 ezer korona. Előfizetési dijak az egyházi pénz
tár címére: IV. Deák-tér 4., I. küldendők a ren
deltetés megnevezésével. — A bányai egyházkerület belmissziói hetilapja » J ö j j e t e k énh o z z á m « cimen indult meg, dr. Varsányi M á
tyás budai és Kálmán Rezső orosházai lelkész
szerkesztésében. Fömunkatársai a lapnak, am e
lyet a bányai egyházkerület minden egyháztag
nak ingyen küld meg: Gyóry Löránd, dr. Scholtz
Oszkár, Hamvas József, Kuthy Dezső és Szuchovszky Gyula. Szerkesztőség: B udapest L,
Verböczy-u. 28. kiadóhivatal: Budapest,
IV.,
Deák-tér 4. Mindkét lap élén olyap férfiak áll
nak, akiknek neve garantálja az uj sajtóterm é
keknek színvonalát és áldásos működését.
E sztergom ban nov. 15-én Kovács Sándor
dr. egyetemi tanár, püspöki megbízott jelenlé
tében megalakult az evang. egyház. Ez alka
lomra nemcsak a városbeli hívek jelentek meg,
hanem az egész megye területén elszórva élő
evangélikusok is képviselve voltak. Felügyelővé
megválasztatott Karcsay Miklós várm. főjegyző,
másodfelügyelővé dr. Polner Zoltán rendőrta
nácsos, jegyzővé Asbóth Károly főreáliskolai
tanár, pénztárossá Tátray Sándor adóhivatali
tisztviselő. Ezen kívül választottak 14 tagú prezbyteriumot, aminek egy része a vidékre * (Do
rog, Tokod, Süttö, Sárisáp) esik. Az alakuló
közgyűlés elhatározta, hogy az alakuló félben
levő nőegylet két képviselőjét meghívja a prezbyterium üléseire s egyúttal telket kért Eszter
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gom városától s földet az OFB-töl. A i alakulás
és nyomon követő istentisztelet után az uj egy
házközség tisztelgett a megye alispánjánál és a
város polgármesterénél, akik szeretettel fogad
ták és tám ogatásukat megígérték. A gyülekezet
fógondja elsősorban a hitoktatás kimélyitése
lesz, amelyet a testvér ref. egyházzal egyetértés
ben akar elérni. Egyelőre havonkint egy istentisztelet lesz, amelyet dr. Kovács Sándor s más
önként ajánlkozó buzgó lelkészek és vallástaná
rok látnak el. A dunáninneni kerület az uj gyü
lekezetei a Baldácsy-alapból 6 millió adom ány
nyal segélyezte. Isten áldását kívánjuk az uj
alakulásra, mely ez igazi végvárban nemcsupán
evang. hitünknek, hanem a magyar jövőnek is
egyik őrszeme lesz.
K érelem P ető fi-k u ltu sz ügyben. Az aszódi
Petőfi reálgimnázium Petófi-ereklye gyűjtemé
nyéből Petőfi aszódi iskola társai közül hiány
zik még Krupecz (Darai) Imre, Dömök Elek és
Csörfölv Lajos fényképe. Tisztelettel kérem a
Petőfi-kultusz mindazon híveit, akik a jelzett
fényképek birtokában vannak, kegyeskedjenek
azokat hitelesítő soraikkal az aszódi gimnázium
Petöfi-ereklyegyüjteményének adományozni. E
fényképekre nézve a szives útbaigazítást is há
lásan köszöni H orváth Gedeon igazgató.
T o ro n y av atás H ernüdvécsén. A hemádvécsei kis gyülekezet példás áldozatkészséggel
csinos tornyot em eltetett templomához, melyet
az egyházi év utolsó vasárnapján áldott meg
Geduly Henrik püspök. Példabeszédek 18., alap
ján felépített tartalm as és szép avató beszéddel.
Az ohári szolgálatot Nemes Károly esperes és
Tóth József alesperes végezték, mig Weiszer
Ernő a szószékről a toronyépítés történetét is
mertette. A nagy területű szórványból is sokan
jöttek be az anyaegyházba a kedves ünnep
ségre. A kis templom bizony szűknek bizonyult
a tevékeny lelkész buzgólkodása folytán erőtel
jes fejlődésnek indult gyülekezet befogadásáraA kintmaradt sokaság számára Marcsek János
lelkész tartott alkalmi istentiszteletet. Kellemes
érzést keltett, hogy nemcsak a fehér asztalnál,
hanem a templomban is ott láttuk a róm. és
gör. kath. egyház papjait. Az ünnepély végén
különböző küldöttségek tisztelegtek a föpásztornál.
Szim onidesz Lajos volt nagybörzsönyi lel
kész »Rózsák és Pálmaágak« cimen összegyűj
tötte a magyar Krisztusverseket és a versgyűj
teményre, amelyet három füzetben szándékozik
kiadni (az első füzet Karácsony előtt jelenik
meg) előfizetést hirdet. A teljes mű háromszáz
nál több költeményt foglal magában s előfize
tési dija 75 ezer korona. Szimonidesz gyűjtemé
nye igen érezhető hiányt van hivatva pótolni
a gyülekezeti életben általában (pl. vallásos es
télyek) és az iskolában is. A vállalkozást mele
gen ajánljuk tám ogatásra. Elő lehet fizetni a
Jézus születésére és gyermekségére vonatkozó
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költeményeket tartalmazó, több mrnt 200 olda
las I. füzetre külön is; ennek ára 30.000 kor.
Szimonidesz L. címe: Budapest I., Mészárosu. 66. Postatakarékpénztári csekkszámla 35.269.
A Lelkipásztor, amelyet Vértesi Zoltán
és Kemény Lajos szerkesztenek, második évfo
lyamába lépett. November 29-i számában dr.
Raffay Sándortól, Scholtz Gusztávtól, Hering
Jánostól, Kiss Samutól, Hoffmann Ernőtől, Ke
mény Lajostól, Tompa Mihálytól, Varga László
tól és Bottyánszky Jánostól, továbbá Szabato
s t ó l találunk ádventi és karácsonyi prédiká
ciókat. A hónaponként megjelenő homiletiíkai
folyóirat előfizetési ára egy évre 360,000 K.

i<m.
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Azon részvényesek, akik a közgyűlésen
részt venni szándékoznak, tartoznak részvényei
ket vagy elismervényeiket legkésőbben a köz
gyűlés napja előtt három nappal a BudapestLipótvárosi Takarékpénztárban a hivata’os órák
alatt letétbe helyezni. Budapest, 1925. novem
ber hó 21-én. Az igazgatóság.
1
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BETH LEN-KÖNYVKERESKEDÉS
(B udapest, IX., K álvin -tér 8. szám .)
k ia d á s á b a n je le n ik m e g a k a r á c s o n y i k ö n y v 
p ia c n a g y e g y h á z i ir o d a l m i ú j d o n s á g a :

F elelő s k iadó : PÁLMAI LAJOS.

dr. R avasz L ászló p ü sp ök
Dr. R aííay S ándor

NŐI IMA K Ö N Y V E

„IMAKÖNYV“

a le g d ís z e s e b b k iv i t e l b e n , v á s z o n , p á r n á z o t t v á 
sz o n , p u h a b ő r, p á r n á z o tt b ő rk ö té s b e n , ú g y 
s z in té n a m a tő r k ia d á s b a n , a S z e rz ő s a já tk e z ű
a lá írá s á v a l. A z a m a tő rp é ld á n y o k r a e lő je g y z é s e 
k e t m á r m o s t e lf o g a d u n k .
A z i m a k ö n y v e ls ő r é s z e „ Ü N N E P N A P O K “ c ím 
m e l k ü lö n is m e g je le n ik . E l m é l k e d é s e k e t é s
im á k a t ta r ta lm a z h á z i is te n tis z te le te k c é lja ira .
E z e n k ív ü l k a r á c s o n y i a j á n d é k u l a l k a lm a s if jú s á g i
é s v a ll á s o s k ö n y v e k B ib liá k , Z s o ltá r o k , f a lim o n d á 
s o k , l e v é lp a p í r o k s t b .n a g y v á l a s z t é k b a n k a p h a t ó k .

Kétféle alakban, igen szép kötésekben :
Kis a la k :
56.000
Fekete félvászonkötés................................
Fekete egészvászonkötés............................
63.000
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
to k b a n ................................................ 140.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n .................... v . . 224.000

K
„
„
„
„

Nagy alak: (szines keretnyomással)
70.000 K
Fekete félvászonkötés................................
Fekete egészvászonkötés . .........................
77.000 „
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, t o k b a n .................................... 168.000 „
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • .................... 252.000 „

Bethlen-könyvkereskedés.

Kívánatra bizományba is szállítjuk.

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli miniséin lekér padion:
Fekete félvászonkötés............................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés................ .... . 70.000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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KÓKII LAJOS könyvkereskedése
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3.

Meghivő az Ujpest-Árpád-uti Mozgószinház Vállálat R. T. 1925. évi december hó 30-án
délután 6 órakor a Budapest-Lipótvárosi Taka
rékpénztár R. T. (Budapest, Vilmos császár-ut
36. sz. I. emelet) üléstermében megtartandó
rendkívüli közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Hatá
rozathozatal a Részvény Társaságnak a 4200/
1925. P. M, sz. rendelete következtében kimon
dandó felszámolása tárgyában. 2. Felszámolók
megválasztása. 3. Esetleges indítványok.

3
3
3
'

R a v a s z L á s z ló d r . : G o n d o la to k v á s z o n 
k ö té s b e n .
.
.
.
.
60.000 K
R a v a s z L á s z ló d r . : G o n d o la to k s e ly e m
v á s z o n k ö té s b e n
9 0.0 00 K
A m a tő r k i a d á s , f in o m b ő r k ö t é s b e n
. 180.000 K
H e g y a l j a i K is s G é z a : Á r v a B e th le n .
K a t a II. k i a d á s
.
. 28.000 K
H e g y a l j a i K is s G é z a : L ó r á n tf f y Z s.
fe je d e le m a s s z o n y . .
35.000 K
H e g y a l j a i K is s G é z a : N a g y a s s z o n y o k
a m a g y a r r e f o r m á c i ó b a n I. é s II.
fü z e t á .
.
. 10.000 K
H o r v á t h Ö d ö n : B r e d e c z k y S á m u e l é l e t e 180.000 K
K e s z t y ü s n é B a lo g h M a r g i t : A k o ld u s
fiú , n . k i a d á s .
.
.
.
8 .00 0 K
O k o s G y u l a : N e m h i á b a j ö t t el a J é z u s k a
4 s z ín d a ra b á r a
.
. 43.500 K
P r u z s i n s z k y P á l d r . : H u g e n o t t á k III.
A p á s z to ro k és a n y á j
.
. 20.000 K
S t a l k e r V i k t o r : F á j d a l m a k e m b e r e . 77.000 K
T o v á b b á n a g y v á la s z t é k k a r á c s o n y i s z in d a r a b o k b a n e v a n g é l ik u s s z é p ir o d a lm i k ö n y v e k b e n . L e v é lp a p ír o k , f a lim o n d á s o k , v ilá g itó k e r e s z t e k n a g y v á la s z t é k b a n . V ilá g itó K r is z tu s - k é p ,
m ű y é s z i k iv ite lb e n . ír ó s z e r e k .
K a p h a tó k

I a Bethlen r.-L könyv- és papirkereskedésében
S Budapest, IX. Kálvin-tér 8., a tem plom m ellett.
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Nyomatott » Győri Hírlap nyomdai műiotéict gyor««ajtójin Győr, Baroae-ut 36. isim . — Telefon 339. — 4944.

j
S
£
j

3
5
S
■
■
j
j
J

/
'

'' ' -

W

/

1925. d ecem ber 13.
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S n rk tsztlség : Lí B í NY (Moson ■.)
Kiadóhivatal: GYŐR. tv. konml-épület.
K lad|a:l LUTHER-SZÖVETSÉG.
Postatakarékpénztár! csekkszámla: 1290.

■lapította : OR. RlfFIY SáMDOR püspök.
S i a r k « * x U a « r t I cl al ó a

NÉ ME T H KÁROLY espertt.

A protestantizmus.
L
Az utóbbi években tarto tt nagy konferen
ciák, amelyek összehozták a különböző protes
táns egyházak képviselőit, és amelyeken az el
térések mellett is kitűnt, hogy a protestáns egy
házaknak van olyan lényegszerü és keresztyén
hitvallási közös platformja, amelyen találkoz
hatnak és együttműködhetnek, mind határozot
tabban juttatják kifejezésre, hogy’ a keresztyén
vallásnak jövője a protestantizmusban kere
sendő, mert abban működnek azok az erők, a
melyek a kereszlyénség egyetemességét, vagyis
katolicitását érvényre juttatni képesei*..
Ebben a tekintetben a szóhaszná at ne té 
vesszen meg bennünket. Hogy a katho ikus jel
zőt egy más típusnak a megjelölésére használ
juk, az nem lehet mérvadó a lényeg megítélé
sénél. Katholikus azt jelenti, hogy egyetemes,
már pedig nyilvánvaló, hogy jelenleg a katholi
kus jelzőt egy olyan egyházi típus használja,
amely türelmetlen, szűkkeblű és szűklátókörű,
amely egységét csak úgy tudja fenntartani, hogy
újból és újból átokkal sújtja és kiközösíti mind
azokat, akik nem hódolnak be egy külső tekin
télynek, és nem alkalmazkodnak egy szervezet
hez, amely tehát az egységet első sorban a kül
sőségekben keresi, amelyek a reformáció taní
tása és az Ágostai hitvallás szerint az egyház
igazi egységéhez nem szükségesek.
Amennyire érthető, hogy a háború és for
radalmak után rend, béke és biztonság után
vágyódó lelkek öröm est keresnek támaszt olyan
szervezetekben, amelyeknek fegyelmezettsége
azt biztosítani látszik, éppen olyan bizonyos az
is, hogy a tévesen úgynevezett »katholicizmus«
ezt a rendet, békét és biztonságot sem megte
remteni, sem fenntartani nemotudja. M ert ez a
»katholicizmus« lehetetlenné tesz egy olyan kö
vetelményt, amely kiolthatatlanul él az emberi
lélekben és amelynek biztosítása a rend mel

Megjelenik hetenként ewszer. vasárnap.
Elófiztlósi á r : Egész évre 80, félévre 40,
negyedévre 20, egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerloL

lett minden államnak, népnek és személyiségnek
létfeltételei közé tartozik: és ez a szabadság.
Fáradt és aggódó lelkek, élni nem merő népek
egyidóre talán úgy gondolják, hogy a szabad
ság túlságos nagy veszedelmeket rejt magában
s hajlandók ideig-óráig arról lemondani, azon
ban tartósan nem járhatnak olyan utón, amely
ellenkezik a lélek alaptermészelével. Ha ezt ten
nék, a megsemmisü és várakozna reájuk, mert
az élet törvényét, a szellemi élet törvényét se
lehet tartósan lábbal tiporni biinhódés nélkül.
Az apostol szerint: ahol az Urnák lelke,
ott a szabadság. Nem vonjuk kétségbe, hogy
a szabadság kockázatokkal jár, de époly kétség
telen az is, hogy az emberiség legnagyobb el
méi olyan drága kincsnek tartották a szabad
ságot, hogy annak megszerzéséért semmi áldo
zatot sem tartottak túlságosnak. Ha a magyar
mentalitásba az évszázadokig tartó szabadságharcoknak ismétlődő kudarca és az ellenrefor
mációnak a legkegyetlenebb és legigazságtala
nabb eszközökkel elért látszólagos, de végered
ményben katasztrofális sikere bizonyos leihargiát és beletörődést oltott is bele, a reformáció
országainak hatalmas világtörténelmi előretö
rése, és a római katholikus országokban is (Itá
lia, Franciaország) azon országok és nemzetek
történelm e bizonyítják, hogy a szabadság meg
ölése minden téren romlást, a szabadság bizto
sítása pedig virulást von maga után. A szabad
ság értékének el nem ismerése már magában
véve is az elgyengülésnek, az életerők kime
rültségének, a dekadenciának jele és eredmé
nye. Olyan igazság ez, amelyet a történelem
folyamata állandóan igazol, és olyan élettörvény,
amely éppetiugy érvényben van, mint az a má
sik, hogy a katholicitás, az egyetemesség ha
életrevaló és életerősitő akar lenni, kell, hogy
a léleknek egysége, egyetemessége és katholicitása legyen, amely nem merevülhet a formák
egységének kereteibe, mert az élet formái úgy
történelmileg, mint a körülményekhez képest
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változnak, éppen az életnek lényeg szerű szükség
letei miatt.
Magától értetődő, hogy a szabadság sem
lehet el rend nélkül, mert hiszen a féktelenség,
a szabályozatlanság, a rendetlenség a szabad
ságnak ellensége. De a szabadság rendje nem
mechanikus, hanem erkölcsi és szellemi. A ke
resztyén vallás terén Luther Márton a refor
máció elején (1520) megütötte a helyes hangot,
amikor a »Keresztyén ember szabadságáról«
irott könyvecskéjében felállított két tételt:
1. A keresztyén ember mindeneknek sza
bados ura és nincsen senkinek alája vetve.
2. A keresztyén ember mindeneknek kész
séges szolgája és mindenkinek alá vagyon vetve.
Ezt a könyvecskét áttanulmányozni gyö
nyörűség és nagy lelki haszon. Tartalmát abban
foglalja össze a nagy hitjavitó, hogy a keresz
tyén ember a hit által felemelkedik önmaga fölé,
fel Istenhez, és a hit által Krisztusban él. Ez a
szabadság. Istenből pedig ismét alászáll önmaga
alá a szeretet által, és a szeretet által felebarát
jában él. És ez a szolgálat.
A reformáció a hí javítás munkájában viszszament a keresztyéríség gyökereihez: Jézus
Krisztus életéhez, tanításához és üdvözítő ere
jéhez. Jézus élete és tanítása, az evangéliom
és az evangéliom által hirdetett üdvösség pedig
minden elfogula.lan vizsgálódónak világossá te
szi, hogy az úgynevezett »katholicizmus« ellen
kezője annak, amit a keresztyénség hozott és
továbbfolytatása annak, ami ellen Jézus Krisztus
harcolt. Jézus, amikor Istenben a mennyei Atyát
ismertette meg velünk, lerontott minden mes
terséges válaszfalat, amelyet az Ótestámentom
Isten és ember között emelt, hogy úgy folya
modhassunk Istenhez, mint szerető gyermekek
szerető atyjukhoz. A protestantizmusnak alap
vető tanítása a keresztyén embernek az a joga,
hogy a Jézusba vetett hittel szabadon, minden
más közvetítés nélkül járulhasson az Atyához.
A protestantizmus tanítása szerint az Egyház
egyedüli Ura a Jézus Krisztus, akinek itt a föl
dön helytartóra szüksége nincs, mert 0 maga
kijelentette, hogy övéivel marad és Szentlelke
elvezérel minden igazságra. A pápaságnak is
mert túlkapásai nélkül is Krisztusnak ez az Ígé
rete magában véve lehetetlenné teszi azt, hogy
elpártoljunk attól a szabadságtól, amelyre min
ket Krisztus megszabadított, s testben végezzük
be azt, amit Lélekben kezdtünk el. »Senki se
dicsekedjék emberekkel. Mert minden a tiétek.

1925.

Akár Pál, akár Apoliós, akár Kéfás (Péter), akár
világ, akár élet, akár halál, akár jelenvelőik, akár
következendők, minden a tiétek: ti pedig Krisz
tusé, Krisztus pedig Istené«.

II zsinati janasiat és a lelkészeit.
Az egyházalkotmány Il-ik és III-ik ré
szére vonatkozó tervezet előkészítésére ki
küldött zsinati albizottság javaslatának 80.
§-ában a két utolsó pont igy hangzik:
»o) a lelkészi állás az országgyűlési kép
viselőséggel összeférhetetlen s az olyan lel
kész, aki képviselővé választatván, a válasz
tást elfogadja, lelkészi állásáról leköszönés
nélkül is lem ondottnak vétetik s hivatalát és
lakását záros határidőn belül az esperesnek
átadni köteles;
p) a lelkész politikai szervezetekben ve
zető állást nem vállalhat, pénzintézeteknél
semminemű tisztséget nem viselhet és nem
altruisztikus mellékfoglalkozást nem űzhet,
titkos társulatoknak tagja nem lehet«.
A titkos társulati tagság jogával nem kí
vánok foglalkozni. Véleményem az, hogy
amely társaság önmagát és tagjait eltitkolja,
az evangéliom teréről m ár ab ovo lelépett,
m ert az evangéliom nyilt bizonyságtételre
kötelez. De talán nem árt, ha az idézett pon
toknak egyéb tiltó rendelkezéseivel s szank
cióival foglalkozunk. Tudjuk, hogy a zsinati
atyák szuverén joggal hoznak zsinati törvé
nyeket, és könnyen kotnyelességnek s belekontárkodásnak tekintik, ha egy szegény
laikus beleavatkozik dolgaikba, de hát ez
olyan vélemény és Ítélet, amelyet valaho
gyan csak el fogunk viselni. Az eg}^ház ügye
bizonyára nemcsak a zsinati atyákra tarto
zik, s törvényeik még mindig életben lesz
nek, ha ugyan megszületnek, mikor ők ma
guk m ár elköltöztek.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy az idé
zett pontok olyan jogfosztást tartalmaznak, a
mely esetleg ellentétben állhat az államnak té
teles törvényeivel. Én nem tudom, elnyerheti-e
az állami szentesítést egy olyan paragrafus, a
mely az országgyűlési képviselőséget összefér
hetetlennek találja a lelkészi állással. Én nem
tudom, meg lehet-e törvényileg tiltani, hogy a
lelkész politikai vezető állást vállaljon. Ez nem
is tartozik rám. De igenis rám tartozik az, hogy
amikor lelkészi állást vállalok, bizonyos állampolgári jogaimról le kell mondanom. Lehet,
hogy a politikától undorodom, ami bizonyos te
kintetben nem lenne csoda. Mindamellett azon
ban óriási különbség van az én egyéni hajla
maim és jogaiéitól való elvi megfosztatásom
között.
Az egész 80. §., valamint a zsinati albizott
ság több intézkedése is arra mutatnak, hogy
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az úgynevezett hierarchikus törekvéseknek gúzs
bakötése a cél, amely mellett az úgynevezett
kiriarchikus törekvéseknek tág kapu nyittatik.
Itt szabad legyen idéznem a 80. §. indokolá
sából ezt a mondatot: »Kívánatos volna még
ennél is részletesebb megállapítása a lelkészi
kötelességeknek, hogy véget lehessen vetni min
den lelkészi önkénynek és szabadosságnak«.
Hát kérem, én kellően honorálom minden
kinek nézetét és felfogását. Azonban m eggondo
landónak tartom, hogy a zsinati törvény clmenjen-e addig, ahol ki van mondva, hogy a püspök
egyházlátogató utján a lelkészlakban száll meg,
hogy a templom kulcsait (hányat?) a lelkész
hivatalos szobájában (s ha nincs?) tartja, hogy
a lelkész az Isten igéjét az egyházunk által el
fogadott több (?) perikopa rendszer megőrzése
mellett hirdeti, egyházi beszédeit leírja, szaba
don, olvasás nélkül tartja, az istentiszteleteken
akkor is részt vesz, ha nem fungál. Ez olyan
aprólékos szórszá'hasogatás, a lelkész iránt
olyan bizalmatlanságot fejez ki, hogy komolyan
kell aggódnunk, ezen intézkedések törvényerőre
emelkedése esetén akadnak-e olyan lelkészjelöl
tek, akik szolgálatába híjlandók lépni egy egy
háznak, amelyik még az Isten igéjét is a perikopákhoz kötötten bocsátja rendelkezésére az
igehirdetésben.
Meg lehet találni a módját annak, hogy'
a lelkészi önkény és szabadosság lábra ne kap
jon. Azonban ha részleteden megállapítjuk a kö
telességeket akkor viszont a világi elem végezze
el mindazokat a teendőket, amelyek a lelk'sz knek nem tétettek kötelességévé. Az egyház ér
deke azt kívánja, hogy a lelkész h a tá s k ö ré b e n
dolgozzon. Ezt a célt nem fogjuk e ’ém i azzal,
ha megmondjuk neki, mit ne csiná’jon. Elkeserí
teni, kedvét szegni a lelkészeknek lehet. De
megjósolhatom, hogy a »lelkészi önkény és sza
badosság« letörésére irányuló ilyen abszurd tö r
vényeknek igen szomorú következménye lesz
magára az egy házra.
A javaslat áttanulmányozása után vélemé
nyem az, hogy sem az idők, sem az emberek
nem alkalmasok zsinattartásra. *47

K ulturest. A soproni »Ev. Egyet. És Főisk.
Hallgatók Szövetsége« nov. hó 28-án szegénysorsú tagjai felsegélyezésére a líceum tornater
mében kulturestélyt rendezett a következő mű
sorral: 1. Karének. 2. Elnöki megnyitót mon
dott Bácsi Sándor III. é. theol. 3. Tom pa: UjSimeon. Szaval.a: Frank Lajos IV. é. bm. hal’g.
4. Verdi: Traviata. Előadta: T é b y Mihály
lie. tanár vezetésével az ifj. zenekar. 5. »Az igazi
életeszmény«. E’őadás. Tartotta: D. Kiss Jenő
egyet, tanár. 6. Dalok. Énekelte Nagy János az
Egyetemi Luther Szövetség a’elnöke, a szerző:
Harmatzi Simon Béla zongorakisérete mellett.
7. Papp-Váriné: Mint Jákob. Szavalta: Asbóth
Gyula III. é. theol. 8. Karének.
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A kántortanitók helyzete és egyházaink.
Irta: G r le s z h a b e r Endre Henrik, igazgató-tanító.
Ráckozáron m egüresedett a kántortanitói
állás, melyre a hívek a gyülekezetnek egy köz
kedvelt, derék volt osztálytanítóját invitálták
azon biztos reményben, hogy az kapva-kap az
alkalmon és örömmel jön a dús természetbeni
járadóságokkal dotált állásra. Ugyanis valami
kor a mi Luttcnbcrger János kollégánk tény
leg abban sántikált, hogyha az öreg S/auerw ein
bácsi nyugalomba megy, akkor ezt a zsíros
kántorságot megpályázza. De ez csak valamikor
volt. Még akkor, am ikor grót Klebelsberg mi
niszter ur nem találta fel az egységeket. Most
azonban Luttcnberger a rácko/áriaknak ezt
m ondotta: há’ásan köszönöm figyelmeteket és
a bizalmat s bárm ennyire számilottam is erre az
állásra valamikor, igen sajnálom, de most már
ezt az állást el nem fogadhatom. Nem pedig a
következők miatt:
I. F i z e t é s e m most, mint csikóstöttösi
osztálytanítónak jóval több van, mert:
a) a kultuszminiszter ur a ráckozári java
dalmat sokkal több métermázsa búzára értékelte,
mint amennyit az va’óban megt'r.
b) A búza métermázsájának árát pedig 408
ezer koronában állapította meg, holott azt ne
kem Ráckozárról még különféle ultalan uta
kon, költséges fuvarral eg)* 10—15 km.-nyíre
fekvő piacra is ke l szállítanom, ahol átlag 50
ezer koronával kapok kevesebbet a budapesti
paritásnál s igy végeredményében 1 métermázsáért a legjobb esetben is csak 290—300
ezer koronát érek el.
c) A fizetésemre egy teljes évig vámom
kell, holott nekem családommal élnem is kell,
Miskolcon járó gimnázista fiamért pedig hó
naponként előre kell fizetnem a lakást és élel
mezést.
d)
Én hivatásomnak akarok é ’ni, tehát tanitó
akarok maradni s a hivekkpl békességben élni.
Ráckozáron pedig feltétlenül gandálkodnom kel
lene (amihez különben nem is értek!) s igy
földmivessé válnék én, a feleségem, a fiam s
az egész házam népe. De a békesség is rövide
sen felbomo’na; mert vagy elfogadnék minden
féle ocsut, lőre-bort, rendetlen földmunkát s
akkor nem tudnék megélni, ami m egrendítené
lelkem nyugalmát és munkakedvemet szegné.
Vagy pedig folyton cigánykodnék önökkel, s
akkor elvesztenénk egymás iránti tiszteletünket
s becsülésünket.
Röviden szólva: inteni fizetésem minden kü
lönösebb gazdálkodási gond, vesződés és civakodás né’kül is jóval több és nem ingadozó, de
meg könnyebben be is osztható.
És ezzel szemben itt:
II. A m u n k á m és f e l e l ő s s é g e m sok
kal kevesebb.
a)
Az alsó három osztály anyaga, óra száma
kevesebb. A növendéksereg lelki világa még
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»okkal tisztább; az egész sereg szófogadóbb és
könnyebben nevelhető. így megmarad lelkem
egyensúlya.
b) Kántor nem vagyok. Hóban, sárban,
viharban temetést nem végzek. Tanítás után
s a nyári szünidőben teljesen szabad vagyok.
Nyugodtan pihenhetek s képezhetem magam.
c) Az iskolánkivüli sok ezerféle munkában
annyit segítek, amennyi nekem jól esik.
Mondanom sem kell, hogy mindezeken a
ráckozári hívek nagyon elcsodálkoztak. Hát az
ő jó fizetősök már csak ennyit ér?
Igen, idáig juttatta az állam lehetetlen lo
gikája az egyházakat, hogy a bőven dotált kán
tori állásra legfeljebb fiata', tapasztalatlan taní
tókat kaphat s kénytelen elnézni, hogy a nagy
áldozatok árán hozott javadalmakat az állam
mint értékeli kénye-kedve szerint úgy és asze
rint, hogy a gyülekezetekből az utolsó csepp
vért is kisajtolja. És ki fog megmaradni kán
tornak, ha ezen többlet munkájáért a tanítót
egyenesen büntetik azáltal, hogy havonként eset
leg 500—800 ezer koronával kevesebbet kap,
mintha kántor nem volna.. Ennek megvilágítása
céljából hadd álljon itt az én esetem:
Nekem van:
11 q búza
ä 300,000 =:
27 „ rozs
„ 200,000 =
9 „ tengeri „ 150,000 =
6 öl fa
„ 800.000 =
637 1. „fajbór“, megváltva
á 1 kg. tengerivel
—
Pontos jegyzés alapján
brutto földjövedelmem
összesen

3.300,000 korona,
5.400,000
1.350,000
4.800,000
955,000

„

6.347,600
22.153,100 korona.

*)

Keresztyén universalizmus és evangélikus
öntudat.
Keresztyén universalizmus! Vájjon kér
déses lehet-e ennek jogosultsága? Amikor az
ezerféle különböző társadalmi és nemzeti
differenciák m iatt szinte ez az egyetlen öszszekötő kapocs az emberiség nagy családjá
ban.
■ !1 I' ! !W[^
K ultúra és műveltség, világpolgárság,
nemzetköziség, az arany internacionaliz
musa, korlátledöntő jellege, mind erőtelen,
gyenge, ham is vagy épen bűnös törekvés;
legjobb esetben üres jelszó, amely mögött
vagy hiú ábrándozók, naiv gyermeki lelkek,
vagy tudatos ámitók rejtőzködnek. Szabad
ság, egyenlőség, testvériség, népek kibékü
lése, nemzetközi jóbarátság szövetsége, és
sok más hangzatos cim s elnevezés mind pá
raként oszlik szerte, légvárként semmisül
meg, amikor a valóság napja tűz rá perzselő
sugaraival.
Az emberi szívben gyökerező s onnét ki*) Folytatása tördelési hiba folytán múlt számunk
5-ik oldalának 2-ik hasábján a 16, sornál kezdődik.
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törölhetetlen önzés mindig az enyém, és so
hasem a mienk vagy épen a tied birtokos
jelzőt használja. A legutolsó háború mutatta
meg azt, hogy milyen illuzórikus akár az
emberi nem közös anyagi érdekeire, akár
a tudomány s műveltség nemzetközi érté
keire való hivatkozás. Amikor törésre kerül
a sor, mégis csak az én, a legszűkebb, egyé
nibb én diadalmaskodik minden szépen
hangzó szólam felett.
Ha egyáltalán lehetséges kapocs ezen
ahány népből, hogy ne mondjam kisebb ér
dekközösségből álló, annyifelé huzó nagy
emberi családban, úgy ez csak a vallás, a
keresztyénség, az evangéliom közössége ál
tal lehetséges. Mert ennek értékei nem kor
látozódhatnak egy faj, egy nép határai közé.
m ert ennek kincsei nem akkor kincsek, ha
szűk helyre összeszoritva, thézaurizálva
vannak, hanem ha az emberiség nagy egészé
nek közkincseivé válnak, sőt ekkor lesznek
tulajdonképen értékessé. Az általa közölt
kincsek értéke akkor sokszorozódik meg, ha
megoszlik; ha korlátozzuk őket, összezsugo
rodnak. Olyan, m iként a levegő; szűk helyre
szorítva fojt, szellők szárnyán ha szabadon
csapong, felüdit; olyan, m iként a tenger
óceánja, amely hullámaival egyforma szere
tettel öleli dél s észak, kelet és nyugat egy
mástól széteső határait. Olyan, miként az
anyaföld, miként a napsugár, mint minden
ami felülről való, universális, egyetemes,
nemzeti és faji határok közé nem szorítható.
A keresztyénségnek a lényegében van az
egyetemesség. Már az ó-szövetségi előkészí
tés idejéből halljuk a próféta szavát: »sőt a
népeknek is világosságul adtalak, hogy üd
vöm a föld végéig terjedjen!« (Ezs. 49.6.) A
Megváltó bölcsőjénél ime a napkeleti böl
csek távoli országok hódolatát teszik le. És
a feltám adott (megdicsőült) Krisztusnak
utolsó parancsa, amelyet tanítványaihoz in
téz: »Elmenvén tegyetek tanilvánjmkká min
den népeket, megkeresztelvén őket az Atyá
nak, Fiúnak és Szentlélek (Istennek)-nek ne
vében, Mt. 28. 19. s tudja, hogy ezt a paran
csolatot teljesíteni fogják s m unkájuk ered
ményes lesz s eljön az idő, am ikor lészen
egy akol és égj7 pásztor. És az ő nyomán a
pogányok nagy apostola a világmisszió első
és legnagyobb hőse Pál apostol szava akkor
válik emelkedetté, lendületessé, am ikor ar
ról szól, hogy nincs zsidó, sem görög, nincs
szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert
ti m indnyájan egyek vagytok a Krisztus Jé
zusban. (Gál. 3.28.)
Hogyan is lehetne ez másképen? Hiszen
a keresztyénség, az evangéliom mennyei bal
zsamot hoz a sebhedt szivekre. Isten szeretetét hozza a gyűlöl ség világába, bocsánatot
a rettegő bűnösnek, szabaditást a szenvedő
nek.
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A keresztyénség az, am ely a m in d en em 
b er szivéből d ő b b - u tó b b feltö rő k iáltásra:
óh én n y o m o ru lt em ber, kicsoda szab ad íth at
meg engem a halál testéből, az ap ostol n y o 
m án h ird e ti a boldogító feleletet: n á lá t adok
Isten nek, am i U ru n k Jézu s-K risztu s által!
Hóm. 1. 8 2J—5. A kereszty én ség az, am ely
a P hilippi-beli b ö rtö n ő r k érd ése által az
egész em beriség vágyát kifejező szavukra:
m it cselekedjem , hogy ü d v ö z ö lje k ? h a so n ló 
képen Pál felelete ala p já n közli: higvj az
U r Jézu s K risztu sb an , s üdvözölsz m ind te.
m ind házadnépe. (Csel. 10.31. T e é p u g y . m int
feleb aráto d , E u ró p á b a n épugy. m in t A friká
ban, D élen épugy, m in t éjszakon. A K risztu s
ban m in d n y ájan egyek. r. feltétel alatt n in cs
különbség.
Ez volt m á r a keresztyénség k eletkezése
kor az a boldogító tu d a t: leh etn ek s v an n ak
különbségek az em berek közt sok te k in te t
ben, de az üdvösség szem p o n tjáb ó l az a
b ethesdai beteg, a je rich ó i ut m elletti két
vak. a tisztálan bélp o k lo s egy so rb an áll a
k ap ern a u m i századossal, a gazdag a rim áth iai
Józseffel, az előkelő N ikodém ussal, a nem es
T h eo p h ilo sszal
Es n a p ja in k b a n is ezen száz sebtől
vérző, száz k u ru zsló által m egcsalt ezerféle
m egoldási k ísérlet h iáb av aló ság áb a belefá
rad t, izekre tagolt em beri tá rsad a lo m n a k a
rem énysége, vigasztalása ez a bibliai m o n 
dás: n in cs különbség, m ert
m in d an n y ian
egyek a K risztu sb an . Ami egyébként hin á b 
rán d , mú l ó légvár, az a keresztyénség mcgilletése által válik m eg fogható valósággá,
boldogító tu lajd o n u k k á
Es m e rt a keresztyénség ilyen u n iv e rz á
lis, azé rt van érte lm e és jogosultsága azon
főként n a p ja in k b a n erő re k apott m ozgal
m aknak. am elyek a k á r tá rsad a lm i utón való
együttm űködés, a k á r a közös hit s szerve
zetbeli részek nyo m aték o s kiem elésével sze
retn én ek közös fro n to t alkotni főként a v al
lás és istentagadó közös ellenség a m a te ria 
lizm us és ennek különböző elm életi és gya
k o rlati m egnyilván u lásáv al szem ben
E z é rt van érte lm e és jogosultsága mi n 
d en ek elő tt hazán k b an a v éres em lékű vö
rö s fo rrad alo m után m agára éb red t k eresz
tyén társad alo m összefogásának. A ku l t u r á 
lis, tá rsad a lm i és nem zeti tek in tetb en való
együ ttm űködésnek, az Istent, v allást és h a 
zát tagadó sátáni nem zetköziséggel, in te rn a 
cionalizm ussal szem ben. Kéz a kézben, vállt
váll m ellett kell h arco ln i a közös ellenség
ellen, am elynek d iad ala
a keresztyénség
pu sztu lása m ellett h azán k m egsem m isülését
is jelentené.
E zé rt kell öröm m el üdvözölnünk az
egyes felekezetek közt. első so rb an az e v a n 
gélikusok közt m egindult azon világmozgulm at, am ely a különböző o rszágokban e lk ü 
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lö n ü lten külön országos egyházi életet élő
tö b b m in t 70 m illió n y i evangélikusságot
igyekszik egy közös nagy tá b o rb a tö m ö rí
teni. H iszen ez is egy lépés, és pedig nagyon
jelen tő s, am ely a m ellett, hogy teljes egy
ségbe tö m ö ríti a lu th e ri re fo rm á c ió n a k h í
veit, a nagy. közös egységet is elő b b re se
gíti.
E zért van jelentősége azon főként a m e 
rikai és angol p ro testán so k által létreh o zo d
és n a p ja in k b a n m á r igen tek in tély es m ozga
lom nak. am ely az összes keresztyén feleke
zeteket
a k ath o lik u so k kivételével, akik
állást foglaltak e m ozgalom m al szem ben
egy nagy közösségbe ó h a jta n á tö m ö ríteni
nem azon célból, hogy egy uj vallást, egy
uj felekezetet hozzon létre, h an em hogy e
nagy közösség körén belül az egyes kér. fe
lekezetek teljesen ö n álló életm ű k ö d ését m eg
hagyva, kifelé úgy a kul t ur ál t , mi nt kul t ur á l 
tan pogánysággal szem ben, val ami nt a nem
kér. valláso k k al szem ben a keresztyénség
egységét d e k la rá lja .
(Folytatjuk.)

Jegyzetek.
A »Theológiai Szemle« legújabb száma
hozza Vass Vince theol. igazgatónak azt a
tanulságos felolvasását, amelyet az OR LE idei
konferenciáján »Baptizmus, nazarénizmus, methodizmus« címen tarto tt Kecskeméten. A ma
gyarországi baptistákról többek közt ezt írja:
>Van két (Könyvkereskedésük, egy nyom
dájuk, öt folyóiratuk, két árvaházuk és két menházuk munkaképtelenek számára, van Budapes
ten prédikátorképzö intézetük, ame'yik a múlt
évben 18 képzett prédikátort bocsátott ki. Nagy
buzgósággal foglalkoznak az ifjúsággal, a múlt
esztendei ifjúsági konferenciájukon 600, az idein
1200 ifjú vett részt. Nyomdájuk, a MOB.f lap
jaikon kivül rengeteg apró traktátust, napiárt
és népszerűsítő könyvet ad ki. Legelterjedtebb
az »Olvasd« cimü traktátus sorozatuk. Naptárjuk
különböző cimeken 80.000 példányszámban je
lenik meg. Terjeszkedésüket, irodalmi tevékeny
ségüket megkönnyíti a külföldi tám ogatás is,
de ezt mi rendesen túlozni szoktuk. Ne feled
jük, hogy ők jövedelmük tizedét szokták oda
áldozni a misszió céljaira s . . . igy adhatnak
olcsó lapokat, naptárt és iratokat«.
A baptisták száma M agyarországon az 1024.
évi jelentés szerint 10.079, a gyülekezeti kör
zetek száma 60. Számuk évről-évre növekedik.
Ezeket az ékesen szóló adatokat olvasva,
leehtetlen a magunk egyházának állapotára nem
gondolni. A mai epistolai leckében Írja Pál apos
tol: »Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkivántatik, az, hogy mindenik hivnetk találtas
sak«. ü g y sejtem, hogy valamiképpen a hü sá
fárkodás körül vannak mulasztások, amelyek-
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nek helyrehozatala egyházunknak életbevágó
kérdése. Nem imádkozunk, nem dolgozunk és
nem áldozunk eleget. A nyáj juhai elszélednek,
nem azért, mert a Pásztor megveretetett, ha
nem mert a pásztorok széjjel rángatják őket
*

Toursí Széni Márton országa. A Reg
num M arianum állítólag integráns részét ké
pező Burgenlandnak a róm ai pápa külön
védőszentet adott Toursi Szent
Márton
püspök személyében. Tehát most m ár a
burgenlandiak ebben a tekintetben sem érez
hetik magukat elárvultaknak az ausztriai
kapcsolatban. A róm ai pápa gondot visel a
Regnum M arianum ra is, meg a Burgenlandra is. Ehhez nekünk eretnekeknek, ki
közösítettéknek és elkárhozottaknak semmi
közünk. Mert a magyarság vezérgondolata
mindamellett is a jezsuita páterek tanítása
értelmében az marad, hogy a Regnum Ma
rianum ot a római katholicizm us fogja régi
dicsőségében feltámasztani. Igaz, hogy en
nek még kevés jele mutatkozik, talán éppen
az ellenkezője látszik, de hát ez mellékes, fő
az, hogy a klerikálisok jól érzik magukat.
Ellenben érdekelhet a felsőőri (Oberwarth)
járási kapitányság alábbi rendelete, amely
Szent Márton ünnepe előtti napon kézbesiin
tetett az evangélikus iskolák vezetőinek:
»November lt-én, amely napon Burgenland
védőszentjének ünnepét üljük, minden nép
iskola és óvoda zárva tartandó. Erről, az is
kolák vezetőségeit azzal a hozzátétellel ér
tesítjük, hogy aznap az iskolaépületeket fel
kell lobogózni«. A burgenlandi »völkisch ge
sinnt« atyánkfiái igy jutnak a »römisch
gesinnt« Ausztria igájába! Kaptak egy régi
patrónust, és a patrónus földi képviselői
gondoskodnak majd a patronátusi jogok
gyakorlásáról. Tout comme cnez .nous. Ke
zet foghatunk! Mióta gróf Klebelsberg az
ellenreformáció révén is bekapcsolt bennün
ket a fennkölt Nyugat kultúrájába, ki merné
azt állitani, hogy a Regnum Marianumbeli
és a Burgenlandi legmodernebb ellenrefor
máció nem a művelt Nyugattal való szoro
sabb összetartozást, vagyis kultúránknak
szédületes emelkedését jelenti?
A L uther-T ársaság idei közgyűlését, mely
november 22-én nem volt megtartható, decem
ber 15-én, a Széchenyi ünnep alkalmán, este
7 1 /2 órakor a Budapesten, a Deák-téri polgári is
kola termében tartja meg. Főtárgyai: a titkári
jelentés, munkaprogramm, a tagdijak megálla
pítása, számadás és költségvetés. Jelentkezést
elfogad dec. 10-ig a titkári hivatal. (Kovács Sán
dor, V., Hold-u. 29.) Vasúti kedvezmény bizto
sítva van.
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ü r . H aberem J. Páll, a pesti egyházak
iskolájának felügyelőjét hetvenedik életévé
nek betöltése alkalmából meleg ünneplésben
részesítették. Az ünnepelt ez alkalomból né
hai atyjának, H aberern Jonathánnak értékes
könyvtárát a főgimnáziumnak ajándékozta.
Lelkészavatás. A nemeskéri gyülekezet
Götze Gyula pápai segédlelkészt választotta
meg a Berecz Gábor nyugdijbavonutása
folytán megüresedett lelkészi állásra.
A Prot. Irodalm i Társ. dec. 5-i ülésén
Hegedűs L óránt ny. pénzügyminiszter ta r
tott előadást »Krisztus zörgetése« címen. Fő
ként a protestántizm usnak magyar nemzeti
jövőnk szempontjából való fontosságával
foglalkozott. Meggyőződése szerint Magyarország feltám asztását a nag}r egyházaknak
kell megkezdeni. A protestáns államokba
kell belekapcsolódnunk, hogy Magyarorszá
got fel tudjuk támasztani. »Egy olyan nagy
közös m unka van előttünk, hogyha ezt fel
ismerjük. akkor minden felekezeti súrlódás
eltűnik Magyarországon . Hegedűs Lóránt
ezen reményéhez szükségesnek tartom meg
jegyezni, hogy mi evangélikusok ennek a
nagy közös m unkának tudatában m ár több
ízben megkiséreltük a felekezeti súrlódás
megszüntetését, de minden próbálkozás ku
darcot vallott a klerikálizmus fékezhetetlen
önzésén és gyűlölködésén. Azonban jól esik
hallanunk olyan hangot, amely a protestan
tizmusnak is szerepet juttat az ország feltá
masztásában. Már-már azt hittük, hogy ez
a nagyprépostoknak kizárólagos jog- és ha
tásköréhez tartozik.
Szeged. Az Ev. Nőegylet nov. 29-ikén
délután fél hat órai kezdettel a reform átus
templomban m űsoros ünnepséget rendezett.
Az estély számai a következők voltak: 1.
Mint a szép hűvös patakra c. Közének. 2.
Imádkozik Tátrai Károly lelkész. 3. Hum
perdinck: Karácsonyi énekkettős. Éneklik:
Kuglis Zsuzsa és Berndt Magda. 4. A nők
szerepe az ev. egyházban c. előadást tartja
dr. Szlávik Mátyás nyug. eperjesi theol. aka
démiai dékán. 5. W eber: Ima »A bűvös va
dász« c. dalműből. Énekli Berndt Magda. 6:
Dr. Weisz Tivadar szavalta Végvári verseit:
Búzavirág a magyar határról, A csonka test.
Ma megfogta kezem. 7. Béndek Árpád he
gedűn előadja: »Ich Kenn ein Auge« és
Kreutzer: Sonatine c. műveket. 8. Erős vár
a mi Istenünk c. közének. A templomot tel
jesen megtöltő közönség szabad adakozásá
ból 1,050.000 korona gyűlt össze a Nőegylet
céljaira. Dr Szlávik professzor előadását
nagy figyelem kisérte, valamint a délelőtti
istentiszteleten tartott prédikációját is, a
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m elyért a gyülekezet p re sb ité riu m a d r Pol
n er Ödön m. felügyelővel az élén. tisztelgő
köszönetét fejezte ki
T u ró ezy Z oltán konfirm ációi tankönyve,
az »E vangélikus Önt udat , am ely et az egyetem es közgyűlés is engedélyezett, m ásodik
kiadásban jelen t meg. A szép
kiállitásu
könyv a »Tébé« evang. d iak o n issza an y ah áz
n y o m d áján ak ny o m ása. K ap h ató a szerző
nél: Ózd, H orsodm egve.
A L u th er-T ársaság Budapesten, dec. 15-én
délután 6 órakor , a polgári iskola termében
(Deák-tér), Széchenyi-emlékünnepet tart a kő
vetkező műsorral: 1. Nemzeti Hiszekegy. Elő
adja a budai evang. szövetség vegyeskara. 2.
Pékár Gyula világi elnök megnyitó beszéde. 3.
Báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő be
széde. 4. Kapi Béla püspök egyházi elnök ün
nepi előadása. 5. Arany János: Széchenyi em
lékezete. Szavalja Jászai Mari úrnő, a Nemzeti
Színház örökös tagja. 6. Himnusz. Előadja a
budai evang. szövetség vegyeskara.
Püspöki eg y h ázláto g atás és h a ran g a v a
tás V anyarcon. Lélekemelő szép ünnepe volt
a nevember 22-ikére eső vasárnapon a \anyarci
egyháznak. E napon avatta fel K i s s István
püspök az egyház két újonnan beszerzett ha
ran g ját Az ünnepéiy fényét emelte a harangavatással egyidejűleg tartott püspöki egyház
látogatás (canonica visitatio) abból kifolyólag,
hogy a lelkész és kánlortanitó tűzifa járandósá
gát a politikai község vállalta magára és T á tr a i Jánosnak az egyház közel félszázadon át
volt kántortanitójának ünneplése nyugalomba
vonulása alkalmából. Kiss István püspök, titkára
kíséretében, a szombati nap dé utánján érkezett
az apci állomásra, ahol S v e h I a Elemér, a já
rás főbírája üdvözölte a főpászlort. Az üdvöz
lés után a püspök és kísérete autóba szállt,
hogy fo'ytassák utukat Vanyarcra. A közbe esti
községek harangzúgása közöd érkezett a püspök
Szirákra, ahol a fopásztort Révész Alfréd lel
kész üdvözölte szeretetteljes szavakkal a prezbiterium éién. Innen rövid 20 perces ut után
a püspök Vanyarcra érkezett, ahol a fehér ru
hába öltözött leányok és kócsagtollas levente
csapat sorfala között a lclkészlakra hajtatott, a
hol az egyház prezbiíeriunia élén Králik Ervin
lelkész és Desseffy Dezső egyházfelügyelő fo
gadták a főpásztort. A lelkészlakon eltö.tött né
hány kedves óra után a püspök, titkára kísére
tében, Desseffy Dezső kasté.yáha hajtatott, ahol
lekötelező szeretettel fogadta ői egykori kedves
iskolatársa, a vanyarci egyház áldozatkész, hit
buzgó felügyelője, Desseffy Dezső családja kö
rében. Az ünnepélyes istentiszteleten délelőtt fél
10 órakor vette kezdetét, az ünneplőkkel telje
sen megtelt templomban. Ott láttuk dr. Sztra-
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nyavszky Sándor főispánt, Svehla Elemér fő
szolgabírót, Visnyovszky tanfelügyelőt Scholtz
Oszkár drt., Kráiik Jenő dr. k ö ro rv o st Kocsis
Pál körjegyzőt és a szomszédos lelkészeket ne
jeikkel együtt. Az oltári szolgálatot Révész Al
fréd sziráki lelkész végezte. Utána Kiss István
püspök tartotta meg a gyülekezetei mélyen
m eginditó avatóbeszédét, emeJ<edetT szavakkal
szólva, a harangok felírása alapján a harangok
eredetéről és rendeltetéséről, ö reg ek és ifjak,
férfiak és nők szemében egyaránt könny csil
lo g o tt amikor a főpásztor szavára .először szó
lalták meg az uj harangok, a vanyarci hősi ha
lottak emlékére. Az avatási aktust a helyi ifjú
sági dalárda karéneke zárta be Ponicsán Ádám
tanító szakavatott vezetése mellett. Ezután kez
detét vette a gyülekezeti istentisztelet, melyen
a szentbeszédet Szekej András egyházasdengelegi lelkész mondta, a tőle megszokott mély val
lásos érzéssel, mindenki figyelmét lekötő, hi
tet ébresztő és erősítő előadással. A szószéki
szentbeszéd elhangzása után a helyi lelkész is
m ertette a harangok beszerzésének történetét,
megemlítvén, hogy azok több mint két és fél
vaggon búza értékébe kerültek; nem egy egyház
tag 3 —4 métermázsa búzát is áldozva a nemes
célra, de az adakozásban mégis az egyház felfelügyelője járván elő, aki egymaga 30 métermázsa búzát ajánlott meg. Az isten ti szidet után
Kiss István püspök m egtartotta az egyháziáiogatási közgyűlést, melynek berekesztése után
egyházi díszközgyűlés tartatott, melynek kere
tében a várm egye tanfelügyelője meleg szavak
kíséretében nyújtotta át az egyház nyugdíjba
vonult kántortanitójának T á t r a i Jánosnak a
vallás minisztérium elismerő kézira.át. Az ün
nepelt meghatott szavakban mondott köszöne
tét az ót váratlanul ért kitüntetésért. Az ünne
pélyt egy 60 terítékes közebéd követte, ame
lyen Kiss István püspök az első felköszöntőt a
kormányzóra, Krá ik Ervin lelkész a püspökre
és a vendégekre, dr. Sztranyavszky Sándor fő
ispán a nemzeti összetartásra és együtt mun
kálkodásra mondta. Kiss István püspök ebéd
után dr. S.ranyavszky Sándor főispánnal autón
Balassagyarmatra utazott, hogy másnap foly
tassa útját Budapestre, ahol hivatalos tárgyalá
sai voltak. Az ünnepélyen résztvett vendégek a
lelkészlakon a késő esti órákig voltak együtt.
T álly a és Szerencs. A tálly ai egyház a d 
venti nagy h angversenye, m elyet a vezető
ség nov. 29-én T álly án és S zerencsen ren d e
zett. a 100 adófizetőjü egyházban öt m illió
k o ro n át ered m én y ezett, m ellyel az egyház
szegényeinek karácso n y i fe lru h á z á sá t m á r
m egoldotta. A m űvészi rész m agas nívón
állo tt, a hallg ató ság igaz gyönyörűséget é r 
zett a szebbnél-szebb m űvek h allgatásán. El
nem m úló h álával és m ély elism eréssel kö
szönjük az illu stris szereplőknek: R. B erts
Mimi op eraén ek esn ő n ek , K onok T am ás h e
gedűm űvésznek és a tállyai ev -o k dalos-
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körének, valam int e dalárda kiváló karm es
terének Poppe Bélának a lelkeket szent gyö
nyörrel gazdagított szereplésükért. Dr. Var
sányi a budaiak országos nevű papja gazdag,
nagy tudással felépített beszédeivel lelkes
hallgatósága szivébe hintette el az evangé
lium áldott magvait. A rendezés és a hang
versenyek megteremtése és sikere Balogh
Samuné kúriai biró nejének személyéhez fű
ződik, ki csodás agilitásával és áldozatot, fá
radságot nem ismerő egyházszeretetével uj
életet terem tett a tállyai egyházban. Ze
man L.
A Veres Pálné-Ieánynevelő intézet f. hó
17-én és 18-án este 6 órai kezdettel az inté
zet díszterm ében előadja a »Jancsi és Ju 
liska« c. daljátékot, amelynek szövegét Láng
Ella irta, zenéjét Sztojanovits Jenő és dr.
Bőhm Dezső szerezték. Az előadások bevé
tele az iskola szemléltető eszközeinek gya
rapítására szolgál.
Missziókörut. A soproni ev. theológia 15
hallgatója dr. Deák János és D. Kiss Jenő pro
fesszorok vezetése mellett dec. hó 12-én ad
venti missziói körútra indul, a Duna-Tisza kö
zére, Cegléd, Kecskemét, Kiskőrös, Szeged vi
dékére, Az előkészületek már folynak s az első
adventi estélyt dec. 6-án Sopronban 'rendezik
meg.
H arangavatás. A nagyvelegi gyülekezet
uj harangját, amelyet közadakozásból sze
reztek be, nov. 8-án szép ünnepély kereté
ben avatta fel H orváth Pál segédlelkész.
A mérgesi gyülekezet uj harangját f, hó
6-án avatta fel Ihász László kisbabod lelkész,
egyházmegyei jegyző.
Ékírásos lelet Kisázsiában. Egy cseh tu
dományos expedíció Kaizarieh mellett Kultepében hitteus rovásu levéltárra bukkant, amely
állítólag a Kr, e. 3000 év körüli időkről való.
Dr, Hrszny, a prágai egyetemen a sémi nyel
vészet tanára megfejtette a hitteus ékirást és
megállapította, hogy a hitteusok indogermán
eredetű nép. Egyes tudósok úgy vélik, hogy a
hitteusok azonosak a szittyákkal, a magyarok
rokonaival
A romániai gör, keleti egyház patriárkátus
lett; Christea Miron metropolita-primás lett az
első romániai pátriárka. A november 1-én tar
tott ünnepségeken Bukarestben résztvettek az
oroszországi, szerb, görög, bolgár, lengyel, gör.
keleti egyházak püspökei és a jeruzsálemi pátriárkátus.
F elelő s k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

IfclS.

Dr. Raffay Sándor

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben :
Kis a la k :
56.000
Fekete félvászonkötés................................
63.000
Fekete egészvászonkötés............................
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
to k b a n ................................................ 140.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n ............................ 224.000

K
„
„
„
„

Nagy a la k : (színes keretnyomással)
Fekete félvászonkötés................................
70.000 K
77.000 „
Fekete egészvászonkötés............................
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, t o k b a n .................................... 168.000 ,,
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . .
252.000 „

Kívánatra bizományba is szállítjuk.

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli minőségű fehér papíron:
Fekete félvászonkötés............................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés........................
70 000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyházirodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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HÓK ISI L A J O S könyvkereskedése
Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3.
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A

BETHLEN-KÖNYVKERESKEDÉS
(Budapest, IX., Kálvin-tér 8. szám.)
kiadásában jelenik meg a karácsonyi könyv
piac nagy egyházi irodalmi újdonsága:

dr. Ravasz László püspök

NŐI I MA KÖN Y V E
a legdíszesebb kivitelben, vászon, párnázott vá
szon, puha bőr, párnázott bőrkötésben, úgy
szintén amatőr kiadásban, a Szerző sajátkezű
aláírásával. Az amatőrpéldányokra előjegyzése
ket már most elfogadunk.
Az imakönyv első része „ÜNNEPNAPOK“ cím
mel külön is megjelenik. Elmélkedéseket és
imákat tartalmaz házi istentiszteletek céljaira.
Ezenkívül karácsonyi ajándékul alkalmas ifjúsági
és vallásos könyvek Bibliák, Zsoltárok, falimondá
sok, levélpapírok stb.nagy választékban kaphatók.

Nyomatott a GySrl Hírlap nyomdai mftiotécat fyoraaajtójáa Győr, Baroaa-nt 36. ssám. — Telefon 239

*
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Sznkesztftsóg : Lí B í NY (Moson m.J
Kiadóhivatal: GTŰR. ev. konvent-épiilet.
Kiadja: I LUTHER-SZŰVÉTSÉG.
PpstatakarékpónztAricsekkszánla: 1290.

•
1925. d ecem ber 21.

Ilapilotta: OR. RIFFIY SáMOOR püspök.
S iark c w tciért

NÉ ME T H KÁROLY esperes.

K arácsony.
Ki hordoztál váltadon keresztet
És fejeden töviskoszorut:
Lásd, akinek teste-lelke reszket,
S rósz időben részvétre szorult!

I

A házakat járd el végesvégig,
Látsz ott fényt és látsz ott bánatot,
S mondd, hogy a jótett felhat az égig,
— Adjon, kinek az Isten adott!
Jég-gyöngyökké fagynak most a könnyek,
Boruljatok le Isten előtt,
Nyissátok fel azt az Egy Szentkönyvet,
S nyertek hitet, vigaszt és erőt!
Zendül a szent karácsonyi ének,
Szivben, ajkon buzog az ima:
D icsőség a menny-föld Istenének,
H ogy m egváltott minket szent Pia.
Siralom völgye volt a Lakásunk,
A föld színén itt, az ég alatt;
De angyal zeng, angyal a vallásunk:
Legyen béke é s jóakarat!

Béke! Jaj, a földünket elorzák!
De az igaz Isten van velünk:
Lesz még jólét, >Lesz!« Nagy-M agyarország,
Lesz még egyszer boldog ünnepünk!
Budapest 1925. dec. 11.

,
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Karácsony.
»Találtok egy kis gyermeket bepólyálva fe
küdni a jászolban.« Mióta ez az angyali szózat
útnak indította a bethlehemi pásztorokat éjsza
kának idején, hogy nyájaikat elhagyva imádják
Istennek Fiát, azóta minden szegény ember egy
nagy kinccsel gazdagabb, minden szív egy öröm
mel boldogabb és minden éjszaka egy ragyogó
sugárral fényesebb lett. A jászolban feküvö kis
gyermekben látjuk Istennek szeretetéí, látjuk az
embernek méltóságát és az életnek értelmét.
Isten szeretete ott ragyog a jászol felett, amely
ben feküszik az, akiben az istenségnek teljessége

50, «rám.

Megjelenik hetankónt egvszer, vasárnap.
Előfizetési á r : Egész évre 80. félévre 40,
negyedévre 20. egyes szám 2 ezer K.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

lakozott test szerint; azt a szeretetet, amely ki
meríthetetlen az irgalomban, a megbocsátásban
és kegyelemben. Látjuk az embernek méltóságát,
mert hiszen Isten lakozott köztünk és mi láttuk
az ó dicsőségét, mint Isten egyszülött Fiának
dicsőségét, s az Igének testté léiele mutatja,
hogy Istennek gyermekei vagyunk. Az életnek
értelme pedig az a szent öröm, melyet nem ak
kor érzünk, amikor mi kapunk valam it hanem
amikor mi adunk oda mindent. Az ég amaz éj
szakán odaadta a Fiút, s az égnek
angyalai
Glóriát énekeltek Istennek, aki önmagát adta.
Egy kis gyermek. Egy nagy lehetőség. Egy
jászol, istálló, barmok. Ez a földi élet. Aki a
mennyből nézi: bizony nem nagy a különbség:
jászol és aranyos bölcső, istálló cs márványpa
lota, élő állatok, s játékszerül odadobált apró
juhok, szamarak és ökrök közölt. Aki a menny
ből száll alá a földre, annak már nein kell meszS^e menni, hogy H eródes királyi palotája helyett
a bethlehemi islállóba jusson. Isten már támasz
tott pásztorokból királyokat, akiket a nyáj mel
lől hivott el a népek legeltetésére. A bethlehemi
gyermek a jászolban, aki mellett ott van a szü
lői szeretet, és aki felett énekelnek az angyalok
s ragyog a csillag, és aki előtt imádva borulnak
le bölcsek és pásztorok: örök érvényű tanítás
arra, hogy a föld a mennyország kapuja,
az örökkévalóság pitvara, Istennek temploma,
az embernek műhely és szenthely. A földi éle
tet meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk,
benne örömmel dolgozzunk és áhítattal imád
juk a Teremtőt, az Atyát, aki maga a szeretet.
Az ember fél a nyomorról és még jobban
félti gyermekét a nyomortól. A szegénységtől,
az éhségtő!, hidegtől, mezítelenségtől való féle
lem az oka annak, hogy egyik ember a mási
kat nyílt erőszakkal, vagy csalással, vagy a tör
vényes jog örve alatt kirabolja, megöli, nyomo
rulttá teszi. Az élettől való rettegés teszi az
embereket vadállatokká. A földi dicsőség kergetése gyalázza meg a tömegek millióit. A gond-
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viselő Isten iránti bizalmatlanság teszi az em
bereket egymás iránt bizalmatlanná.
Éppen ezért, a karácsonyi történetei is el
torzítja a félelemnek ez a szolgalelküsége, és
sopánkodunk a szegény kis beth’ehemi gyermek
felett, aki a jászolban fekszik bepólyálva és meg
vonjuk a párhuzamot a jászol és a keresztfa
között, azt mondván, hogy Jézus szenvedése
már születésekor megkezdődött. Vájjon? Váj
jon az a Jézus, aki a liliomoktól és az égi ma
daraktól tanulta meg Isten gondviselésének cso
dálatos működését, aki égen, földön és vízben az
Istennek szeretetét látta meg, az a Jézus sze
rencsésebbnek tartotta volna magái, ha nem
egy istállóban, hanem mondjuk egy jómódú galileai halásznak, egy gazdag fővámszedőnek, vagy
valamelyik jeruzsálemi főpapnak, vagy akár Heródesnek családjába születik?
Ellenkezőleg: már a születésének történe
téből megérthetjük, hogy Jézussal egy nagy át
alakító erő lépett be a világba, megjelent Isten
nek üdvözítő kegyelme. Itt nem a királyi, vagy
fővámszedői állás, nem a munkával és teljesít
ménnyel gyakran semmi arányban nem álló jó
mód lesz a mérvadó: hanem boldogok a tisztaszivüek, mert azok látják meg az Istent és belő
lük lesznek a királyöknál nagyobb királyok, az
igazi uralkodók, akik áthatolnak az egeken, ke
resztülgázolnak az előítéleteken, lerontanak hit
vány válaszfalakat, bátrak és életadók, előbbre
viszik a világot.
A karácsonyi íöriénet egy nagy reménnyel
tölti el a szivet. Az a világ, amelyben egy já
szolban fekvő kis gyermek mellett szeretettel áll
a jóakaratu emberek csapata: József és Mária,
a pásztorok és a napkeleti bölcsek, Anna és
Simeon, Erzsébet és Zakariás: az a világ a Heródesek és egyéb nagynevű rókák és vérszopók
ellenére is Istennek világa, amelyben lehet szá
mítani arra, hogy nemcsak a gazoknak vannak
bérencei, hanem az igazságnak is vannak ön
zetlen hívei.
M ágócsy-Dietz Sándor egyetemes tanügyi
bizottsági elnök 70-ik születésnapja alkalmából
az egyetemes egyház társasvacsorát rendezett,
amelyen báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő mondta az első felköszöntőt, meleg sza
vakban méltatva az ünnepelt érdemeit. Felkö
szöntőt mondtak még dr. Raffay Sándor, dr.
Zsigmondy Jenő, dr. báró Kaas Albert.
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A nők templombajárása.
— Irta: Hughes P. Dorothea. —
Azt hiszem a lelkészek gratulálnak önma
guknak és egymásnak, ha a templomi gyülekeze
tüknek többsége, vagy legalább is fele inkább
férfiakból, mint nőkből tevődik össze. Ha a nők
vannak túlsúlyban, lelkésztársaik körében vagy
nyíltan sopánkodnak rajta, vagy iparkodnak el
nyomni a megaláztatásnak érzetét, Azonban ne
felejtsük, hogy az a lelkész, amelyiknek hallga
tósága főleg leányokból és édesanyákból áll, a
jövő nemzedék férfiainak prédikál. Az atyák
ritkán származtatják át a va.lásosságoi gyerme
keikre, ha feleségük nem rokonszenvez velük!; a
nőknél másként áll a dolog. A férjnek a vallá
sosságtól való idegenkedése lehet a feleségre
holtig tartó bánat és veszteség, de nem akadá
lyozza meg az édesanyát abban, hogy hitét
ajánlja és átadja gyermekeinek.
A jó prédikáció, magától értetődőiig, egy
formán szem előtt tartja a férfiaknak és nők
nek szivét és lelki ismeretét, s nem csupán a fér
fiakhoz, mint ilyenekhez, vagy a nőkhöz mint
ilyenekhez van intézve. Vannak bölcs prédiká
torok, akik, legalább is prédikációikban, soha
sem adnak tanácsot a nőknek. Ha egy kísérté
sekkel, vagy kételyekkel küzdő keresztyénnek
képét rajzolják meg, mindig valami fiatalember
ről beszélnek. De vannak még bölcsebb prédi
kátorok, akik nem mulasztják el hozzá tenni »és
nők«, úgyhogy a legélvezethajhászóbb leánynak
is észre kell vennie, hogy ő is kiveszi részét a
jónak és gonosznak harcából Bármennyire szo
rítkozzék is a prédikátor felhívásaiban a fér
fiakra, azokban a történetekben, amelyeket
szemléltetésül és illusztrálásul elmond, több
nyire nőkről is esik szó; és véleményem sze
rint sok egyházi szónoknak itt volna alkalma a
fejlődésre, mert azok a teremtmények, akikről
beszélnek, semmi rokonságban nem állnak azok
kal a nőkkel, akik előtte a templompadokban
ülnek. Az elaggott édesanya, aki (ostobául elké
nyeztetett) tékoz ó fiának hazatértén könnyeivel
áztatja a családi Bibliának lapjait, csak a pré
dikációkban fordul elő, a mai életben nincs
neki mása. Az édesanyák, mikor a tékoz’ófiu ha
zatér, esetleg sírnak, esetleg nevetnek, de sem
miesetre sem használják a családi Bib iát könynyeiknek összegyűjtésére; és a modern anyák
között a legósdiabbaknak is a kisujjukban több
karakter van, mint egynémely templomi szószék
női ideáljában. Meg vagyok győződve, hogy a
legtöbb lelkész közelebbről ismeri az igazi nők
nek erényeit és hibáit, mint amennyit a szó
széken elárul; de ha már el is kell titkolniok
tudásukat, jobb, ha nem hagyatkoznak a színpadi
tulajdonságokra, amelyek fiatalabb hallgatóikból
csak derü.tséget váltanak ki.
Mindamellett akadnak merész igehirdetők,
akik félrelökik ezeket a szentimentális karikatú
rákat és egy másikat állítanak helyükbe, tudni
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illik a modern nőt. M inthogy a modern életből
hiányzik a fegyelmezettség és a magas célki
tűzés, azzal bókolnak a nőknek, hogy főleg őket
hibáztatják. Kétségtelen, hogy a nők egyrésze
rászolgál erre az Ítélkezésre, de ezek mellett van
nak más nők is, akiknek eszményeit következe
tesen ignorálják és fél rém agya rázzák.
Gyér kivételektől eltekintve, az utóbbi fél
század keresztyén lelkészei nem voltak kontakíusban a legjavával annak, amit a nők gondoltak
és éreztek Amikor Isten Le.ke kiöntetik az em
berek leányaira, a próféták nem törődnek vele;
sőt még ellene is dolgoznak a Lélek m unkálko
dásának. A modern idők legmélyebb lelki éb
redése néhány nőnek törekvése volt, amellyel
ismeretekre és szabadságra akartak szert tenni
s kemény munkával és fegyelemmel iparkodtak
magukat hasznos po'gárokká nevelni; és ezek
a nők tulláttak kényelmes otíhonuk négy fa'án,
meglátták az otthonnélküliek vackai!; gondos
kodtak az elhagyott, nyom orgó g \ érmékekrój,
mintha csak az övéik lettek volna, és a Nagy
Háború rémes esztendeiben férfiak munkáját
végezték. Természetes, hogy voltak kinövések,
de a leggyönyörűbb székesegvházon is vannak
torzalakok! Azokat a nőket, akik hisztérikus fanaticizmusban szenvednek, a saját nemük ép
pen ugv e ítéli, mint a másik nem, s a vizekádó
gargouilleok ma ritkábbak, m in1 azelőtt voltak.
A nőket a hatalmukkal és idejükkel való
visszaéléstől legcélravezetőbben úgy tarthatjuk
vissza, hogy felbátorítjuk erényeiket és olyan
követelményekkel lépünk fel velük szemben, a
milyeneket a világ nem támaszt. A világ azt kí
vánja, hogy a nő legyen hű feleség, egészség
ges gyermekeknek boldog édesanyja és jó házi
asszony, azonban az Egyház mindennél határo
zottan többet követe'heinc. Az édesanyának kö
telessége, hogy a lelkét éppenugy előkészítse,
mint a testét; és akár anya, akár nem, a Kiskáté
halhatatlan szavai szerint tőle is megkivántatik,
hogy Istent szeresse, bízzék benne s éljen örö
mest az ő parancsolatai szerint; s az Isten pa
rancsolatai szerint való örömteljes élet jeleníi
azt is, hogy em berszeretetünk tágabbkörü le
gyen, mint amekkorára eddig ju'.ottunk! Egyné
mely jó ember a keresztyén erénynek csak egy
részecskéjét kívánja a nőben, azt az adagot, a
mely az ő kényelmüket szolgálja. Azonban ha
a lelkészek, akik Krisztusért járnak követség
ben, mint az Urnák követei női hallgatóik előtt
néha-néha vennének maguknak idő: és alkalmat
arra, hogy a nőies önbecsü'ésnek és a keresz
tyén po'gárságnak aktiv erényeit magasztalnák,
nagy hatást keltenének olyan körökben is, ahol
azt a legkevésbbé várták.
Évekkel ezelőtt egy fiatal rokonom résztvett dr. Meyer templomában egy istentisztele
ten és nagy hatást gyakorolt rá az a tisztelet,
amelyet az igehirdető m utatott a kenyerüket
maguk megkereső leányok irányában. »Mikor
ren d ie n k én t átmegyek a Waterloo-hidon<, mon
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dotta dr. Meyer, »szivem csodálattal és hálával
telik meg a fiatal lányoknak azon nemes serege
iránt, amely útnak ered, hogy m egkeresse ke
n y e ré t. Valamennyi osztály fiatal leányait buz
dítani kell, hogy végezzenek valami munkát
cserébe a mindennapi kenyérért és otthonukért,
és hogy vegyék ki részüket az igazságosságért
vívott nagy harcból. Ennek alternatívája a lus
tálkodás, pazarlás és keserűség, és úgy a fér
fiak, mint a nők standardjának sülyedése; m ert
a nők nemcsak az utcán bocsátják magukat
áruba, áruba bocsa iák magukat olyan férfiakkal
való kétségbeesett riörlölésekben és házasságok
ban is, akiket nem szeretnek. Ennek folytán sze
retném, ha egynémely igehirdetö tanulna dr.
Mcyertől és alkalomadtán megdicsérné az ön
magukat megbecsülő nőket ahelyett, hogy kár
hoztatná azokat, akik önmaguk it nem becsülik
meg.

Törvény által alkotott testület-e a magyarországi evangélikus egyház?
A budapesti kir. büntetőtörvény szék egyik
sajtó tanácsa a múlt napokban hivatalból üldö
zendő, sajtó u ján elkövetett rágalmazás vétsége
cimén 14 napi fogházra és 10 millió korona
pénzbüntetésre ité te Kös/eghy Imre hírlapírót,
mert Kószeghy az egyik evangélikus egyház
közgyűléséről közölt tudósításban Krausz Ká
roly egyháztagnak dr. Nékám Lajos egye emi
tanár tanári működését birá'ó felszólalását hiv
szellemben közölte. Az i élet indokolásában a
bíróság elfogadta a közvádló amaz álláspon ját,
hogy az evangélikus egyház közgyűlésére nem
vonatkozik a sajtó törvény 44. §-ban m eghatáro
zott az a védelem, amely a hiv szellemben való
tudósítást a bűnvádi eljárással szemben védi.
A kir. ügyészségnek és az itélőbiróságnak
fenti á'lásfoglalása súlyos sérem ét jelenti az
1914: XIV t -cikkben biz'osito.i sajtószabadság
nak egyfelől, másfelől súlyos sérelem a magyar
evangélikus^-egyháznak törvényileg biztosított
jogaival szemben is.
Noha az ítélet még nem jogerős, mégis
szóvá kell tennünk ezt a teljesen egyedül álló
esetet, mert egv pillanatig sem szabad beletö
rődnünk abbaj hogy ezen a sajtó utján (Pesti
Hírlap 1025. december 5-iki szám) is közölt bí
rósági döntés az evangélikus egyház évszázados
és fegyverrel szerzett jogait elhomályosítsa.
.E lap olvasói előtt ugyan felesleges, — de
ép \i fent hivatkozott ité’etre való tekintettel a
külvilággal szemben szükségesnek látom ama
törvények fe'sorolását, amelyek az evangélikus
egyház he’yzetét M agyarországon szabályozzák.
Ezen jogforrások:
az 1606-iki bécsi, 1621-iki nikolsburgi és
1645-iki linci békekötések. Az 1791: XXVI, az
1844:111., az 1848: XX. az 1868: XLVIIL, és
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Lili., valamint az 1885: VII. törvénycikkek, vé
gül pedig a legfelsőbb királyi engedelemmel
1891. évi december 5-étől 1893. február 10-ig
tartott országos zsinat által alkotott, s 1893.
évi március 18-ikán gróf Csáky Albin m. kir.
vallás és közoktatási miniszter ellenjegyzése
mellett legfelsőbb jóváhagyással és királyi meg
erősítéssel ellátott, »A magyarországi ágost.
hiív. ev. keresztyén egyház alkotmánya:« (Ki
hirdetve az 1894. évi Rendeletek Tárában).
Eme hivatkozott törvényekből minden vitán
felül állóan következik, hogy a magyarországi
evangélikus egyház törvény által alkotott tes
tület, mely az E. A. 5. §. értelmében törvényalkotási joggal is bir, mely jogát törvényes zsi
natán gyakorolja, minden egyéb ügyét az ezen
törvényben meghatározott fokozatos testületek
(egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerü éti
és egyetemes közgyűlés) és törvényesen meg
választott tisztviselők utján intézi.
Az E. A. 19. §. továbbá kimondja azt' is,
hogy az egyházi közgyűlések nyilvánosak, te
hát tárgyalásuk anyaga hirlapilag közölhető.
Mindebből világos:
hogy az 1914: XIV. t.-cikk 44. §-a az evan
gélikus egyház, - mint törvény által alkotott
testület nyilvános tárgyalásaira is vonatkozik s
azoknak hiv szellemben és igazán való közlése
miatt bűnvádi eljárásnak helye nincsen.
Az állami és társadalmi rend és béke fenn
tartása szempontjából feltétlenül szükséges az
állami, közigazgatási, egyházi és bírói hatósá
gok összhangja és együttműködése, s minden
hatóságra nézve kötelező a hatályban lévő tör
vények tisztelete és betartása, — erre különben
minden hatóság tagja hivatalának elfoglalása
előtt esküt tesz.
Annál sajnálatosabb tehát, hogy a jelen
esetben a m. kir. kormány képviseletében s uta
sításai alapján eljáró közvádló kir. ügyész a ki
rályi szentesítéssel ellátott és szabályszerűen
közhírré tett s közjogi jellegű alaptörvényt ké
pező »Evangélikus Egyházi Alkotmány« tör
vény jellegét megtagadta, s ezen téves jogi fel
fogását az itélőbiróság által is elfogadtatta, s ez
által egy veszedelmes precedens keletkezéséhez
tudatosan hozzájárult.
- Távol áll tőlem annak föltevése, hogy az
ezen ügyben eljáró vád és bírói hatóság tuda
tosan és szándékosan akart volna támadást in
tézni a protestáns vallásszabadság egyik sarka
latos alaptörvénye ellen,
felfogásom szerint ez a téves törvényma
gyarázat csupán arra vezetendő vissza, hogy az
ügyben eljárt hatósági személyek a protestáns
egyházi jog szükebb területén mint különleges
jogterületen nem rendelkeztek a kellő tájéko
zottsággal.
Ez a hiba tehát kellő jóakarattal a törvényes
felebbezési fórumok előtt orvosolható.
Nehogy azonban a je en kérdés kellő jogi
megvilágításának hiányában a felebbezési ható
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ságok bele essenek az első fokon elkövetett
hibába, s az evangélikus egyház az E. A. 19.
§-ában biztosított tárgyalási nyilvánosságától
bírói ítélettel megfosztassék, rá kellett mutatnom
s fel kell rá hívnom az evangélikus egyház ve
zetőinek figyelmét.
Kérnem kell őket arra, hogy járjanak el a
magyar igazságügyi kormányzat vezetőjénél, s
kérjék meg őí arra, intézkedjék:
1. jelen ügynek a kir. Ítélőtáblán leendő
soronkivü i letárgyalása iránt,
2. utasítsa a budapesti kir. főügyészséget,
hogy a felebbezési tárgyaláson a vádlott felebbezéséhez csatakozva, kérje az első bírói ítélet
nek a B. P. 385. §. 1. c. pontja alapján leendő
megsemmisítését s vádlottnak a B. P. 326. §. 3.
pontja alapján leendő felmentését,
3. hogy saját hatáskörében intézkedjék az
iránt, miszerint az összes igazságügyi hatóságok
kellő módon tájékoztatva Tegyenek a protestáns
egyházi alkotmány közjogi alaptörvény jellegé
ről, s jelentse ki authentica interpraetatio cí
mén, hogy a St. 44. §. a törvény által alkotott
protestáns testületek nyilvános tárgyalásainak
hiv szellemben való közlésére is vonatkozik.
Ily módon ez a kérdés közmegelégedésre
elintézhető lesz, s megszűnik az a látszat, mintha
a magyar kir. bíróságok, kirá’yi szentsitéssel el
látott s kellően kihirdetett s immár 32' év óta
hatályban levő alaptörvénynek érvényességét
kétségbe vonnák.
Krayzell Miklós,
kir. büntető törvsz. tanácselnök,
a fejér-komáromi evang. egyház
megye törvényszéki bírája.

Tekintetes Szerkesztőség !
Az Evangélikusok Lapjának folyó hó 29-iki
számában The Lutheran aláírással cikk jelent
meg, amelynek cime »A lelkész élete: áldozatos
szeretet«.
í
Nem igen olvastam még cikket e lapban,
amelyet egyházunk mai viszonyai közt annyira
aktuálisnak tartanék, mint ezt a cikket. Való
színűleg lelkészember irta. Az idézetek ezt sej
tetik. Ugyanúgy gondolkozom, mint ő, s ebben
a szellemben igyekszem ismerős lelkészbarátai
mat felhangolni, munkára bírni. Tulhajtásnak
mondják gondolkozásomat. Pedig éppen úgy,
mint cikkíró, tisztában vagyok azzal, hogy más
ként nem segíthetünk a mai és a még elkövet
kező vallástalanságon, csak a lelkész áldozatos
szeretetével. Csak ez hozza meg azt, hogy az
egyháztagok lelke megnyílik — a lelkész által
hitünk, vallásunk igazairól mondott beszédei
előtt.
Ha annak a cikknek a cimét olvassuk, úgy
tűnik fel, mint egy állítás, amelynek igazsága
abban rejlik, hogy lelkészeink mindegyikének,
vagy legalább is legnagyobb részének az élete:
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áldozatos szeretet. Sajnos, nem igy áll a dolog
s azt hiszem szerző is csak úgy gondolja: igy
kellene lenni.
Az igazság az, hogy minél önfeláldozóbb a
lelkészi szolgálat, annál több öröm et nyújt, —
mondja a cikkíró. Ebben mélységes igazság van,
de viszont igazságként ke l
megállapítanom,
hogy erre az öröm re kevesen pályáznak, m ert
csak a fáradtságos munka látják s ezzel az ár
ral nem tartják egyenértékűnek a cikkíró ál al
jelzett örömet. Inkább társadalmi érvényesü
lésre törekszenek, ahol könnyebben terem a
babér, aminek e'éréseért sokszor mesterkélt
eszközökéi is igénybe vesznek.
Szerző bizonyára nem azért irta ezt a cik
ket, hogy lássa e lap olvasóközönsége, hogy ő
miként gondolkozik, vagy hogy magára terelje
a figyelmet, esetleg mintául ál itsa oda a sa
ját egyházi működését, mert ha ezt akarta volna,
aláírja a nevét. Hanem igenis azért irta azt a
cikket, mert meg van győződve arró , hogy az
általában mindenütt tapasztalható — veszélye
sen közönyös egyházi é et csak úgy élénkíthető,
csak úgy term ékenyíthető meg, ha e célra a
lelkészek életüket áldozatos szeretet.el odaáldoz
zák. Azért irta szerző e cikket, mert lelkészeink
nél — tisztelet a kivételeknek — általában nem
látja ezt az áldozatos szeretei, — végül azért
irta, mert lelkészeink figyelmét fel akarta hívni
ilyen szellemű munkára.
, Hogy a szerzőnek i'yen áldozatos szere
tettel teljes-e a munkája egyházában, nem tu 
dom, az azonban bizonyos, hogy helyeden Ítéli
meg a helyzetet s helyesen jelöli meg a vég
zendő munkát! Én azért mégis szerettem volna,
ha cikke alá oda Írja a nevét. Nevének elhall
gatásával azt a cikket az olvasók legnagyobb
része platonikus elgondolásnak tekinti s azután
nem is gondol reá többet.
Én az ismeret en szerző cikkére nyomaté
kosan felhívom lelkészeink figyelmét. Vesze
delemben levő egyházi életünk
megjavi ása
csak a szerző által m utatott utón
remélhető
még ott is, ahol a lelkésznek egyetlen
igazi
hive sincs. A lelkésznek az ő áldozatos szere
tettel végzett munkája alkalmas arra, hogy előbb
egyeseket, s ezek segítségével az egész egyházközséget maga me lé sorakoztassa s az egyház
község egész életét áldozatossá és termékennyé
tegye.
Igenis. Én ilyen rendkívüli tényezőnek ta r
tom a lelkészt az egyházi életben, nagy értéket
lu’ajdoni ok neki, munkáját nagyrabecsülöm, ha
azt áldozatos szeretettel végzi. Hiszem és re
ményiem, le'készeink nem veszik rossz néven,
ha ilyen munkára hívom fel őket, nem nekem,
egyetemes egyházunknak lesz abból megbecsül
hetetlen haszna.
Orosháza, 1925. december 1.
kiváló tisztelettel

Dr. Bikád! Antal
egyhm. felügyeli».
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Füllkrug Gerhard üdvözli a buda
pesti protestánsokat.
1925 okt. 31.

A ref. ünnepén adom át önöknek a ref. ha
zájából hozott üdvözletek W itienbérg és W orm s
hőse, a W artburg csendes tudósi, C oburg har
cosa, Eisleben szülöttje és halottja áll most
lelki szemeink előtt és köszönti a ref. gyerm e
keit és unokáit szavával és leikével. Valamikor,
a mindszentek ünnepének előestéjén a W itten
bergi vártemplom ajtaján dörögtek a fiatal
szerzetes ka'apácsütései. Ezek a kalapácsütések
dörögnek még ma is népek és em berik közt ott,
ahol az em ber mer beszélni bünbánatról és hit
ről. Valamikor ezdk törték fel az ajtók zárait
és ütöttek résekei Róma fahiba. Ma megnyíl
nak ezen hangra a szivek, mintha a tavasz fuvalmát hozná a hegyek felől a langyos szellő.
A wormsi embernek volt bátorsága a csá
szár és pápa, királyok és kardinálisok elé oda
állani és szemük közé vetni az ö hatalmas
»mégis«-ét, mert egynek tudta magát a maga
Istenével. És minden Istennel egyesült em ber
a többséget jelenti. Konrad Ferdinánd Meyer
»a Peskarai kisértésben a inailandi kath. kan
cellárral mondatja el, a Luther cselekedetét igen
érdekesen megvi ágitó következő szavakat:
»Ami bö'cs kath. egyházunk kinyitja bódéit
és ravaszul megvételre kínálja a jó cselekede
tek fölöslegét. A német barát köszöni szépen
a felkínált árut és azt Írja: Ez maszlag! Ne pa
zaroljátok pénzeteket. Minden adóssagoiok ki
van fizetve. Csak higyjétek el. A/onban ennek
elhivéséhez nagyon nagy bátorság szükséges,
mert a hihetetlenségek közi ez a leghihetetlenebb«.
És ott a W artburg! Ide menekült M ártinusz
dr. a birodalmi átok elöl, de a legjobb védelmet
itt élvezte. Védték: a választófejedelem, a thüringiai erdő rengetegek, de fó'eg az Istene, aki
várakozásra kényszeritette. Várakoznia kellett,
hogy érlelődjék az Isién igéjében levő vetés
és ne adjon neki pihenést addig, am ig ez az ige
nem olvasható a népe nyelvén. A zsoltárokon
kezdte, hogy prózában és versben megírja a
kér. ember szabadságát. Itt érte öt utol a pa
rasztok éis képrombo ók lázadásának hire. M ár
ton barát ott hagyja az ót védő bástyát és vivocavjt vasárnapjától remirdseese vasárnapjáig na
ponkint prédikál a m g y templomban A lázadás
okozta liu'lámok elsimulnak, az emberek^ megnyugszanak és a kiátkozott baráí ura és pa
ra n c so lja lett az egyetemnek és az Elba menti
városnak.
Nyolc évvel később Augsburg városában
gyülekeztek a birodalmi rendek. Itt olvasták
fel az evangélikusok a maguk hitvallását és ad
ták át a bir. gyűlésnek, miközben Luther C oburg
városában ül, hogy tollával a gyű ésen levő ba
rátait tüzelje. E levelének dátuma mellé oda-
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jegyezte a keltezés helyét: >xa madarak és fel
hők országa, a honnan a gondot nem ismerő
biztatja a gondokkal küzködőket«.
1848-ban, Wiechern János Henrik, Luther
sírja fölött ezt mondotta: »Barátaim! szükségünk
van annak felismerésére, hogy a belmisszióhoz az ev. egyházának van joga, mert csak ő
bírja a szeretet evangéliumát és az ev. hitét.
Lobogjon ez a hit és ez a szeretet magas láng
gal, mint annak tanuságtevése, hogy Krisztus
mibennünk él és általunk jelenti ki magát«.
És Wiechern a belmisszió követe volt, pró
fétája, aki előre látta az ev. egyházára ma váró
feladatokat. A mit ő követelt, most kezd tel
jesedésbe menni, valóra válni.
400 évnek kellet!; elmúlnia, hogy 1922. má
jus 4-én mega’akuljon a német ev. egyházi szö
vetség, amelynek minden német egyházközség
tagja. Végre van tehát valami, ami kifejezi a
német lutheránus és reform, egyházaknak az
evangéliomban való egységét. Ennek a fontos
ságát a gyakorlati keresztyénség síockho’mi
konferenciája igazolta. Mi hálásak vagyunk érte.
De átadom a kontinentá is belmisszió és
diakoniai szövetség különös üdvözletét, mely
hez csatolom e szöv. elnökének üdvözletét is,
Seeberg professzor, titkos tanácsoséi. Ez a szö
vetség 12 ország azon szövetségeit, tényezőit,
intézményeit egyesíti, amelyek mind a belmiszszió és a diakonia érdekében tevékenykednek.
Ezek közt e’ső helyen említem: Magyarországot.
De itt á'lok önök közt, mini aki részt vehet
tem a magyar lutheránusok és reformátusok
budapesti reformációi ünnepén, örömmel jöt
tem ide; nemcsak köszönteni a gyű ekezetet,
hanem tanulni is a gyü’ekezettől.
Valamikor a tanítványok kérték urukat és
mesterüket: Uram, erősítsd hitünket. Ahol ma
különböző országok evangélikusai találkoznak,
ott erősítsék egymást hitükben. Ez a mi mos
tani feladatunk.
Néhány héttel azelőtt a stockholmi Riddagsholmszki templomban, a nagy svéd király Guszt.
Adolfnak sirjáná1 állottunk. Ennrk a sírnak fölirata nekünk, a mi hi ünknek szó1, persze néma
perfektumával, hanem praesensével és impe
ratívuszával. Azt mondja a felírás: Mostes su
peravit, regnum di'atavit, opressos liberavit,
moriens triumphavit. Ez a nekünk le't parancs,
ami hitünk reménysége: az ev. hit legyőzi az
ellenséget, terjeszti Isten országát, felszabadítja
az elnyomottakat és haldokolva is diadalmas
kodik.

Gyurátz Ferenc emlékezete. A pápai Jó
kaikor f. hó 6-i ülésén dr. Antal Géza ref.
püspök mé’y hatású beszédben áldozott Gyurátz
Ferenc emlékének.
A szarvasi ev. főgimnázium volt tanulói
Raffay S., Hoitsy F., Szontágh T. és Bartóky
J. vezetésével »Szarvasi öregdiákok szövetsége«
címmel szövetséget alakítottak.
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Jegyzet.
Sokan soha sem fogják fel és értik meg a
lélek felvillanásait és sugalmazásait, amíg va
lamiféle emberi segítség nem szolgál n:kik élő
magyarázattal, amely váratlanul jelentőséget ad
a lelki élményeknek. Isten emberek által nyújt
segítséget, hogy megvilágosodjunk.
A fizikai világ energiáit és erőit nem tud
juk munkára és szolgálatra alkalmazni, amig nem
találunk eszközt azoknak koordinálására vagy
átültetésére. Az erők mindig megvoltak, de nem
végeztek munkát mindaddig, mig az ember ki
nem talált oly eszközt, amely éppen ott hozta
azokat működésbe, ahol arra szükség volt. Év
századokon át forrott viz, de gőze felhasználat
lanul párolgott el, mig ki nem találtaik egy kü
lönös gépet, hogy nem sejtett erejét koordi
nálja és átültesse. Az elektromosság időtlen
időkig viliázott és cikkázott az égen és rémi tő
dörgésekben csattogott, mielőtt a dinamó ártal
matlan és konstruktiv utakon szolgálatunkba
szegődtette. Voltak vezeték nélküli rezgések és
rádióaktivitások akkor is, mikor a rádió készü
lék nem alkalmazta még őket a fülre és nem
alakította át érthető jelekké és jelentéssel biró
üzenetekké.
Éppen igy, a szeretet és rokonszenv, nyájas
ság és nagylelkűség lélektől lélekhez szállt és
földi paradicsomot varázsolt elő az emberek
világában, mielőtt Krisztus nyilvánvalóvá t:te
életéve1, hogy a szeretet Istennek kijelentése és
a kedvesség isteni do’og. Szerencsétlenségünkre
mi csak igen lassan láttuk be, hogy Istennek,
hogy szeretedét és gyengédségét kije’entse, ép
pen úgy szüksége van eszközökre — helyeseb
ben ta’án úgy mondhatnánk: szervekre, — aho
gyan fizikai energiái is koordinátorokra és veze
tékekre szorulnak.
Az absztrakt értelemben vett szeretet nem
jelent semmit. Az ilyen szeretet éppen olyan
lehetetlen, amint képtelenség arc nélkül moso
lyogni. Ha a szeretet a maga csodálatos megtapinthatafan erejével valakit elérni, mozgásba
hozni és átalakítani akar, reális éle4ben kifeje
zett reális szeretetnek ke’l lennie. K 'H ég td n ü l
elképzelhető egy olyan világ, amelyben minden
igazság, minden bölcsesség és mmden tapasz
t a l t telepatikus utón vo’na közölhető, vagy az
Isten lelke és az ember lelke közötti direkt kap
csolattal; azonban mi nem ilyen világban élünk.
Itt mi egymásra vagyunk utalva, sót, ami a leg
különösebb, maga Isten is reánk van utalva.
Mi Istennek munkatársai vagyunk. Országa ál
talunk jön hozzánk; szellemi viágát a mi segít
ségünkkel épiti közöttünk. A szellem világa nem
elevátorokon mozog, hanem oltárlépcsőkön, a
melyeken mindegyikünknek meg kell hoznunk
a magunk áldozatát, amellyel kivesszük részün
ket abból a nagy munkából, amelyért Krisztus
élt és meghalt.
Pál apostol ismerte ezt az igazságot és bi
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zonyságot tett róla azokban a merész szavak
ban: »A magam részéről bitöl öm ami híja van
a Krisztus szenvedéseinek«. Mi azonban haj andók voltunk elfogadni egy olyan üdv elméletet,
amely ezt a nagy elvet elmellőzte. Lebecsültük
az emberi tényezőt s ennek folytán gyakran el
szalasztottuk a Krisztusja! való közösségnek leg
magasabb dicsőségét, amely miként minden
igazi dicsőség mélyen át van szőve szenvedés
sel. Kétségbcejtöen könnyű ostobának lenni,
könnyű üres szalmát csépelni, meddő vitákat
folytatni. Mikor felrázom magamat és arra esz
mélek, hogy magam is azt cse.ekedtein, mindig
szégyellem magamat, mert e világon és a mi
azt i leti bármely világon az egyetlen igazán ha
talmas munka az, hogy koordinátori és veze
tékei legyünk Isten szeretetének, annak a sze
retetnek, amely Kijelent lett Abban, aki minden
ben hozzánk hasonló volt kivéve a bűnt.

Keresztyén universalizmus és evangélikus
iitndaL
(Folytatás.)

Az ilyen, a Krisztus cvungélioinának ált
emberi, univerzális jellegét a középpontba
helyező törekvések jogosultságát épen evan
gélikus. lutheri szempontból kelt elismer
nünk, hiszen egyházunknak egyik sarkalatos
tanítása az írás alapján a láthatatlan egyház
ról szóló. Ez az igazi szentek egysége,
amelybe esak azok tartoznak, akik Krisztus
ban igazán hisznek és öt követik, fis ezeknek
tagjai -nem korlátozódnak egv egyház, egy
felekezet határai közé. hanem hitben, re
ményben. szeretetben élve lehetnek bármely
keresztyén felekezetböl valók, és csak Isten
előtt ismeretesek.*
Ezt tudva és tanítva vájjon elkülönülhctfmk-e, izolálliatjuk-e magunkat olyan az
ébredő keresztyén ségnek világszerte megta
lálható és a hitetlenséggel szemben Utáni
harcot, folytató általános keresztyén moz
galmaival szemben, amelyek a közös ellen
séget támadják, öltözze az fel a cinikusan,
gőgösen mosolygó főlény álarcát, harsogja
a szociálizmus megtévesztő tanítását, foglal
jon a materializmus alapján nyíltan állást a
keresztvénscggel szemben, vagy a liberálizmus egyébként tiszta nevét használja fel a
kér. egység és harmónia megbontására.
A hitetlenség harsogó hullámai által
szüntelen verdesve a nagy. közös, összefogó
munkának jelentőségét nemcsak hogy H le
het, hanem el kell ismerni. Hiszen a közös
ősi ellenséggel szemben a- kercsztyénségel
hasonlítani lehetne a megáradt folyótól im
már csak gyenge töltések által védeti termő
földhöz, zöldelö rónához, kalászos síkság
hoz. Még néhány vonalnvi emelkedés és a
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bőszül! vizár áttöri a gyenge akadályt és
szennyes hullámaival elönti az élet ezernyi
formájától tarka, eleven világot, pusztulást
és halált hozva oda, ahol előbb az élet pom
pázott és gazdag aratással biztatta a ráváró
és abból élő lakosságot. Ki akadályozná hát
a gát erősítést? És ki ne segítene abban, aki
nek szive van? Nagy hasonlítani lehetne ezl
a küzdelmet egy ország élet-lmlál harcához,
amelyben osztály és fajkülönbség nélkül se
reglenek a nemzet fiai a közös zászló alá.
hogy megvédelmezzék a közös édesanyának,
a hazának szent földjét a rátámadó barbár
ellenséggel szemben. Ki volna az, aki le
fogná a védelemre felemelt kezet, s maga is
ne sietne a segítségre, lm van henne egy
csepp is az igaz hazafi véréből?
Elevenítsük csak fel az alig 6 esztendő
vel ezelőtti nehéz időket. Ama vörös ördö
gök nem kérdezték azt, Luther kátéja, a hét
rét hitvallás vagy a római káté alapján tanulta-e valaki a keresztyénség elemeit, ha
nem esze-veszett dühöngése folytán egybecsnrgott ezeknek kihulló vére és általában
a keresztyénség pusztulása helyén akarta
felállítani a hitetlenség hazug bálványát.
Amint künn a pogányvi’ágban do'gozó ke
resztyén missziók niegta’álták az egymással való
együttműködés és közös munka lehetőségét, a
mint a közös ellenség s/ori'ása alatt egymásra
ismertünk és egymásra ta'áltunk protestánsok
és katholikusok. evangélikusok és reformátusok,
úgy kelt a most is élő és mindig támadásra kész,
megsemmisítésünkre törő e'lenségget szemben
a közös munka szükségességét felismerni és
abban részünket kivenni.
Ezért nyújtotta és nyújtja közös munkára
egyházunk ismételten, őszinte megértéssel a
kezét a testvér felekezetek fe’é azon tudatban,
hogy csak közös váll vetett munka vezethet si
kerre, azon feltevésben, hogy eljárása kellő meg
értésre fog találni. És e mellett kitartunk még
a másik szövetséges részéről esetleg tapasztalt
elszomorító je’enségek dacára is.
De ezen kifelé való közös harc mellett még
egyéb fe’adatunk is van. Fontos sajátos, külön
feladatunk. Amit a nagy német hadvezér mon
dott a szövetséges seregek közös munkájára
nézve: getrennt marschieren, vereint schlagen,
áll itt is. A kületlen seggel szemben vereint
schlagen, együttesen harcolni. De befelé áll a
getrennt marschieren. Meg vannak a mi sajá
tos külön feladataink. Istentől ránk bi'ott kü
lön charizmáink, forgatásra átadott külön ta
lentumaink.
És mé’tatlanok lennénk a legszebb nézvre,
az evangélikus névre, ha ezeket a külön, spe
ciális feladatokat, az Isten kegyelme által ránk
bízott sajátos munkát fel nem ismernők, jelen
tőségét ne látnok s teljes igyekezettel annak
elvégzésére ne törekednénk.
Sokan szomorúan látják a keresztyénség-
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nek felekezetekre való elkülönülését, és az ered
ményes fellépés legnagyobb akadályának ezt
látják. Azonban a fentiek szerint megvan a le
hetősége a felekezetek külön csoportosulása
mellett is a közös akcióra való felgyülekezés
nek. S e mellett óriási értékek vannak felhal
mozva a keresztyénség felekezeti külön csopor
tosulásában. Az egyes felekezetek igyekezvén
világosan az írás alapján összegézni tanításukat,
egymással nemes harcra, vetélkedésre állnak
ki, hogy egyre jobban kiábrázoíják bennünk a
Krisztust.
Túl vagyunk, reméljük legalább, az erő
szakos vallási harcokon. Túl vagyunk azon az
időn, amikor a vallás különbségek miatt az erő
sebb fél vagy megsemmisítette a gyengébbet,
vagy kényszeritette .a hozzá pártolásra. Azon
időkre, amikor a prot. lelkészek hithüségük
miatt súlyos börtönökben, nehéz gályákon vol
tak kénytelenek szenvedni, hithűségüket halá
lukkal is megpecsételvén, vagy amikor a vér
szomjas Caraffa, a kegyetlen Belgioso legjobb
jainkat juttatta a várpadra, immár több évszá
zados távolból tekinlhelünk vissza és legfeljebb
gyászünnepek visszaemlékezéseiben elevened
nek meg azok előttünk.
Az egyes keresztyén felekezetek évszáza
dos küzdelmében nagy értékek, maradandó kin
csek különültek el, jegeeesedtek ki, Istenfélő,
kegyes életre igyekszik ez is, az is vezetni. Ezért
távol áll tőlünk az a vélemény, hogy nálunk
mindezek szép rendben s ékesen vannak, más
felekezet körén belül pedig az Antikrisztus ütött
tanyát. A történelmi egyházakban az idők vé
gezetéig, amikor majd eljön az aratás Ura,
együtt van a tiszta búza a konkollyal; az Ö pa
rancsára történik majd amannak csűrbe takarí
tása, emennek elégetése. De viszont magától
értetődő) dolog, hogy aki öntudatos evangéli
kus; az nem megy idegenbe igazságért, hit és
élet tekintetében való útbaigazításért, az nem
irigyli sem a református testvérek puritán egy
szerűségét, sem a kath. testvérek nagyszerű
pompáját, az nem fog sem Róma szavára hall
gatni, sem a korunkban szinte nap-nap után felburjánzó szekták csábi Ugatásának engedni.
Az öntudatos evangélikus meggyőződéssel
vallja, hogy a reformációnak lutheri típusa az,
amely a Szentiráshan meglévő kimeríthetetlen
vallási kincstárhoz a legközelebb vezet, a leg
több értéket feliária s teszi hívei számára felfoghatóvá, elsajátithatóvá.
Soha nagyobb történeti hazugságot nem
találtak ki, mint amikor az az evangélikusságban, a lutheri reformációban a megalkuvás, az
ez is jó, az is jó, a se hideg, se meleg, mindent
elfogadó s helyeslő felfogás szelleméről beszéli
tek. Lehetnek, vannak is, sajnos tán többen,
mint az egészséges fejlődés mellett szabad volna,
közöttünk is megalkuvó, a körülmények szerint
igazodó és a szét fújása szerint forduló gyenge
lelkek.
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De hogyan lehetne ezt magának az evangé*íikusságnak rovására Írni, amikor a vi'ágtörté
nelemben Pál apostol után legnagyobb vallási
hős, Luther Márton, a félvilággal dacoló, a meg
ismert igazságtól egy hajszálnyira el nem tá
volodó rendiihetetlen hősként áll előttünk, itt
állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy
segéljen!
Ismétlem, lehetnek egyházunk tagjai közt,
akikre nézve áll az, amit a Jelenések könyvé
ben a szardini gyülekezet vezetőjéhez intéz a
krisztusi szózat: »tudom a te dolgaidat, hogy
az a te neved, hogy élsz, és halott vagy. Vi
gyázz és erősítsd meg azokat, akik halófélben
vannak. Mert nem találtam a te cselekedetei
det Isten előtt teljeseknek«. (Jel. 3, 1—2.)
De vájjon a fát az esetleg rajta levő férges
gyümölcs után értékeljük-e, s nem a pompázó,
gazdag, jó termés alapján? Vájjon a megalkuvó
lelkek egyházunkban nem azon langy melegek-e,
akikről ugyancsak a Jelenések könyvében ol
vassuk: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem
hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál,
vagy hév; de mive! langy'meleg vagy, sem hi
deg, sem hév, kivetlek téged az én számból«.
(3. 16.)
Az öntudatos evangélikus napjainkban is,
úgy más felekezetekkel szemben, mint az őt
kisértő szektákkal szemben, a tudományok kí
sértésével szemben, épugy, mint a művészetek
csábításával szemben öntudatosan vallja Péter
apostollal: »Uram, kihez mehetnék máshoz, örök
életnek beszédei vannak Te nálad«.
Mi tehát ami elsőrendű és legfőbb köteles
ségünk? Az, hogy gyülekezeteinkben ezt az
evangéiiomi határozottságot, ezt a lutheri fér
fias megingathatatlan mggyőződésí újra éb
resszük, s erősítsük. Egyházunk körén belül
minden munkának ezt a célt kell szolgálni. Tem
plomban és iskolában, vallási összejöveteleken,
agapékon, s egyéb alkalmakkor. És e munkát
nemcsak a lelkésznek, a hivatalos sáfárnak kell
végezni. Neki elsősorban, de egyedül nem győzi
e munkát. Itt összefogva, együttesen kell dol
gozni a gyülekezet minden öntudatos tigjának
a lelkésszel. • Tanítók és prezbiterek, nőegylet,
ifjúsági és leányegyesület, s egyéb a gyüleke
zet eleven hitéletéről bizonyságot tevő kisebbnagyobb alakulat, mind-mind ezen evangélikus
öntudatnak az élesztősében, erősítésében, eszent
munkában versenyezzenek egymással.
Sokan azt mondják, hogy e munkát nagyon
megnehezíti, szinte lehetetlenné teszi egyhá
zunknak sajátos helyzete; amelynél fogva az
szét van szórva csonka hazánkban úgy, mint
ahogy Izrael fiai a világban. Elszigetelten élő,
egymásról nem igen tudó és halló gyülekezetek,
fiíiák és szórványok alkotják egyházunk összes
ségét, más vallásuak tengere által körülvett kis
szigetekhez hasonlóan.
Ez igaz. De aki az írás s ennek alapján
evangélikus egyházunk tanítása szerint minden
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engedélye alapján eszközölhető mind a négy'
tudománykarra vonatkozólag. Azok, akik meg
nem voltak a m. kir. Erzsébet tudományegye
tem hallgatói, ezen egyetemre szándékolt be
iratkozás esetén felvételükért folyamodni tar
toznak. A felvételi engedélyt kérő folyamodvá
nyok 1925. évi december 1-tői 1926. évi január
hó 7-ig azon kar dékáni hivatalába nyújtandók
be, amely karra folyamodó beiratkozni kíván.
Megfelelő szorgalmat és előmenetelt tanúsított
szegény sorsú ha'lgatók részére a/ eddig fenn
állott tandiimentességi kedvezmények továbbra
is hatályukban vannak. A tandijmcnte;ségi kér
vények az illetékes kar dékáni hivata ába nyúj
tandók be 1926. évi január hó 7-tól 18-ig be
zárólag valamennyi tudománykaron. A szegénysorsú hallgatók részére az egyetemmel kapcso
latosan külön férfi- és külön női internátus van
felállítva s ezek mellett jól megszervezed menza
működik.
Bucsuzás. November 22 éti megható jele
netnek volt szemtanúja a fancsali ev. gyülekezet.
Az ottani volt esp. s. lelkész, Csővary Dezső,
kit Gyúróra helyeztek ki adminisztrátornak
tartotta búcsú beszédét. A templom zsúfo
lásig megtelt a hívők seregével. Az oltárt fe
hérbe öltözött lányok vetlŐ körül. A szószéki
.
(Folytatjuk.)
beszéd
mit a s. lelkész János 13. r. 34. verse
alapján tartott
és az oltári funkció elvégzése
után, a kóruson felese idült a négy szól imu da
H Í R E K .
lárda, Fidler Nándor ev. tanitó vezetése mel
lett. Az ének elhangzása után előlépett két feleánv, akik keresetlen szavak kísérete
A szolnoki gyülekezet gyásza. A-^szo’noki hórmhás
mellett átadtak a iávozó s. lelkésznek egv szép
evang. gvü'ekezetet súlyos csapás érte. Novem virágcsokrot és egv szép kido'gozásu ezüst tár
ber hó 28-án tüdőgyu’ladásban elhalt felügyelője, cát a hi vek nevében. A s. lelkész könnyes sze
nemespodhrágyi Podhradszky Emil, nyug. er mekkel köszönte meg a hívek szeretetének eme
dőigazgatósági irodaigazgató, aki Szolno gyönyörű megnyilvánulását. A könnyező szemek
is mutatták, hogy a s. lelkész egy évi működése
kon hitbuzgóságban is e ö’járt. A gyüleke alatt
terebélyes fává nő t a Krisztusi szeretet
zet és Szolnok város egész társadalmának rész nek elvetett magja!
vétele mellett temették el a 70 éves aggastyánt,
Cserkesz-zászló avulás 171). sz. Rákóoziakiben azonban mindvégig ifjú vo't a !ékk. Az esapatitál Konyhádon. Lélekemelő ünnepség
elhunyt egyházfelügylő a nemzet halottjának is keretében folvl le a bonyhádi ág. Iiitv. ev.
mondható, mert je es Petőfi fordító volt, aki a reálgimnázium 179. sz Rákóczi cserkészcsa
nagy költőnek csaknem összes müveit átül patának zászlóavatása Konyhádon. A csapat
vitéz Zerinvárv János reálgimn. tanár cserteire tótra. Az igaznak em'ékezete áldott.
késztiszt vezetése alatt már évek óta műkö
Beiratkozások a pécsi m. kir. Erzsébet dik, táborozásokon is résztvett s belekapcso
tudományegyetemen. A Pécsett elhelyezett m. lódik a központ munkálkodásába. A csapa
kir. Erzsébet tudományegyetem jog és álam tot a közelmúltban az a kilüntctés érte. hogy
tudományi, orvostudományi, va'amint bölcsé dr. Pcsthy Pálné igazságügyin iniszter és is
szet-, nyelv- és történettudományi karára az koláról ügyelő neje gyönyörű fehér selyem1925—26 tanév H félévére szóló re.idei beirat zászlót adományozott neki. amely egyik ol
kozások 1926. évi január hó 7-töl 18 ig eszkö dalán a magyar címert, másik oldaíán I!
zöltetnek. Az egyetemnek ideiglenesen Sopron Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem képét áb
ban elhelyezett evangélikus hittudományi karán rázolja. Az ünnepséget, melyet az esős idő
a rendes beírások ugyanezen időben fognak a járás miall a gimn. folyosóján kelleti tar
kar székhelyén megejtetni. Az utólagos beirat tani. a Himnusszal kezdte meg a nagyszámú
kozás Írásos kérelemre 19^6. évi február 10-ig közönség Az avató ünnepi beszédet Seböli
az. illetékes kar dékánjának, azontúl február hó Lajos föcspcres ur mondotta, mélyen járó
18-ig bezárólag pedig az egyetem Rcctorának gondolatokban Fejtvén ki a cserkészel ne-

ben Isten ujját látja. Isten intézkedéséről szól,
az ebben is meg fogja találni nemcsak a vi
gasztalót, hanem a nagy munkára, gyönyörű
feladatra elkö'.e'ezót. Vannak bbon;, o> erős ha
tású festékszerek, amelyeböl már egy ezredrész
elég ahoz, hogy élénk, világos szint adjon az
előbb színtelen anyagnak. Ó, mit jelentene az,
ha szét szórt egyházunk az. öt körülvevő ten
gerben ilyen szint álló, és másoknak is azt köl
csönző erő Volna, aminek lennie kellene! Váj
jon nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az
egész tésztát megke'ii? I. kor. 5,b. Ezen szem
pontból értékeljük egyházunk széttagoltságát s
ilyen irányban neveljük egyházunk tagjait.
Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyer
tyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá.
hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényijók mindazoknak, akik a házban vannak. Kt.
S. 14—15. Nagy nevű őseink pé'dát mutattak
rá, hogyan kell világítani a sötétben, hogyan
kell fényleni azoknak, akik a házban, körülöt
tük vannak, nagyjaink hite lobogjon bennünk,
s akkor egyházunk széts/órtságábin ig\házunk
misszióját, önmagunk számára a határozott,
szint valló keresztyénség kötelességéi fogjuk
felismerni.
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mes feladatát. A megáldás után, a jelenlévő
zászlóanya kötötte tel a zászlóra, az első
szalagot, utána a Vitézi Rend képviseleté
ben vitéz Tihanyi Szilárd őrnagy T olnavár
megye Vitézi Szék kapitánya babérkoszorú
val koszoruzta meg a zászlót, majd következ
tek: Bonyhád község elöljárósága, a Mansz.
bonyhádi csoportja, az Rvang. Nőegylet, a
Levente Egyesület, Prot. Leány- és Legényegylet, Önk. Tűzoltó Egyesület, Kér. Ifj.
Ónk. és Testgyak. Egylet, Bonyhádi Sport
Egylet. Protestáns Kör és az Evang. Da
lárda. Vitéz Zerinváry János cserkészpa
rancsnok lendületes beszéd kíséretében vette
át a zászlót, utána Greifenstein Zoltán VIII.
o. t. I. o. cserkész pedig társai nevében foga
dalm at tett arra, hogy hívek lesznek m ind
végig ahhoz az elvhez, amelyet zászlójuk
képvisel. Dr. Eri Márton tolnamegyei alis
pán lelkes és komoly buzditó szavai, Fáik
Henrik reálginm. igazgató nagyhatásu záró
beszéde után a tüzoltózenekar Hiszekegyé
vel véget ért a szépen rendezett ünnepség.
A zászlóavató ünnepet este fényes hang
verseny követte. A cserkészek éneke után
Gyalog Dezső V. o. t. m ulattató cserkészmonológot adott elő, majd vitéz Zerinváry
János reálgimn. tanár művészi előadásban
Bach-Taussig, Toccata és Fugáját és Liszt
F. átiratában a »Rákóczi induló«-t m utatta
be. Az »Erdő mellett nem jó lakni« cimü
kedves vígjáték szépen sikerült előadása
után T)emiany Ervin tanár ur rendezte) dr.
Schmidt Géza báttaszéki körorvos ur mes
teri hegedű játékában gyönyörködött a kö
zönség. melyet v. Zerinváry János tanár ur
kisért ism ert finom játékával. Debreczeny
Zsiga VII. o. t. lelkes szavalata után Greifen
stein Zoltán VIII. o. t. Staab Lénárd, Eötvös
József: »Vár és kunyhó« cimü m elodrám á
ját adta elő v. Zerinváry János tanár ur kí
séretében. A magas művészi színvonalon
álló hangversenyt, melynek erkölcsi sikere
mellett szép anyagi sikere is volt, dr. Pesthy
Pálné úrnő őnagyméltósága is végighallgatta
s utána még sokáig el gyönyörködött jókedvű
cserkészifjak és leányok nemzeti táncaiban.

A Magyar Prot. Nők Orsz. Szövetsége
f. hó 17-én délután tartotta évi közgyűlését a
Deák-téri evang. isko’a dísztermében.
Harangavatás Mérgesen. Lélekemelő, fe
lejthetetlen szép ünnepe volt e hó 6-án, advent
II. vasárnap a mérgesi (Győr m.) ev. gyülekezet
nek. E napon avatta fel s adta át rendeltetésé
nek Ihász László espereshelyettes, egyházme
gyei jegyző a gyü'ekezet 307 kilogrammos uj
harangját. Oltári szolgálatot teljesített Nagy
Gyula kapi-i lelkész, szószéki beszédet tartott
Nagy László bezi-i lelkész; az ünnepély után
diszgyülés tartatott, amelyen Szabó Imre gyűl.
felügyelő megnyitó beszéde után Baráth József
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helybeli lelkész ismertette a harangbeszerzés
történetét, amely 29 millió 275 ezer koronába
került, amely összeg felerészben Kovács Imre
rábaszentmihályi hitbuzgó gyülekezeti tag 14
millió .637.500 koronás adományából, felerész
ben közakadozásból folyt be. Az uj harang a
soproni Seltenhofer Frigyes Fiai kiváló harang
öntő cég sikerült alkotása. A kis templom szűk
nek bizonyu t a közel s távolból egybesereg ed
hívek befogadására s megje ent azon a körny k
intelligenciája is felekezeti különbség nélkül.
Az ünnepély után a lelkészlakon közebéd tar
tatott. Az áldozatkészség ime ezen kicsiny gyü
lekezetben is megtermelte áldásos gyümölcsét,
az ősök hitbuzgósága megújult s követésre
inti az evangélium híveit.

Szeged. A szegedi Egyetemi Luther Szö
vetség december 8-ikán kirándu.t Hódmezővá
sárhelyre és ott vallásos ünnepséget rendezett
az ev. templomban. Paraszkay Gyula az ELSz.
elnöke megnyitó beszédet mondott, Kuglis Zsu
zsika hegedült Géber Jenő orgona kíséretével,
dr. Weisz Tivadar, Végvári verseket szavalt,
Szántóné Ladányi Mária énekműivósznő éne
kelt, Tátrai Károly lelkész bibliát magyarázott.
A hódmezővásárhelyi Nőegylet teadélutání ren
dezett a szegedi vendégek tiszteletére a jól si
került ünnepség után.
A Bethánia-egylet folyóiratának a Mustár
magnak decemberi számában Csia Sándor dr.
az egyesület viszonyát az egyházakhoz, főként
a ref. és ev. egyházakhoz igy állapítja meg:
»Az egyesület célkitűzését illetőleg különböző
fogalmazások hangzottak el. Célunk Isten or
szágát építeni — a ref. és ev. egyházak megúj
hodását munká ni, a C. E. szövetségi mozgalmat
kiterjeszteni. Célunk főképen a ref. és ev. egy
házakban — Isten országát építeni — a szövetsé
ges-mozgalom által. Nézzük végül azt, hogy
mik kötelességeink különösebben az egyházakkal
szemben. E kötelességeink nem állottak mindig
elép pontosan és elég erőteljesen előttünk,
noha egyházunkhoz való hűségünk mindig ma
gas lánggal lobogott lelkűnkben. Újabban azon
ban más csoportban levő testvérek (kiket ezérí
illessen köszönetünk) jobban reáirányo ták erre
figyelmünket s az utolsó évek ily tárgyú meg
beszéléseiből a következő munkaterv alakul ki:
Mihelyt a ref. és ev. egyházak megelevenedése
jobban előrehalad s öniudatosabbá válik, az
amerikai és angol C. E. mozgalomhoz hason
lóan, felekezeti C. E. szövetségeket alakítunk,
afelé a cél felé törekedve, hogy minden ref. és
ev. egyháznak (minden paróchiá is körzetnek is)
meglegyen a maga C. E. szövetsége, melyben
az ifjúságot nevei s beimissziói munkákra ké
pezi. Addig is C. E. szövetségeinkben megala
kítjuk (ahol a szám ezt megengedi) a ref. és
ev. munkáscsoportokat s ezeket hitvallásaik is
meretében s egyházuk iránti szeretetbeii és
imádkozó felelősségérzetben neveljük. Ahol ez
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szükségesnek s lehetőnek mutatkozik, munkáink kezet a most még csak régóta óhajtott s meg
ban (vasárnapi iskola, serdülőinunka stb.) is álmodott templomát akarja ez uj egyházi esz
megtörténik fokozatosan a keltává asztás. (Emel tendőben megteremteni, újjá akar lenni, éb
lett azonban a legnagyobb figyelemmel gondos redni, serkenni, tenni kell, mert az Ige ez: íme
kodunk arról is, hogy ref. és ev. csoportjaink én mindent megújítok. Aznap dé.után a Nöközött a szoros testvéri viszony változatlanul egyesület és a Leányegyesület által rendezett
megmaradjon, más felekezetű tagjaink pedig kuitnr-délutánon Páris, Hollandia, Schveic cí
szivük suga latát szabadon követhessék s to men tartott örökre emlékezetben maradó elő
vábbra is otthonosan érezhessék magukat ná adást. Csak percekig időzött egy-egy á.lomálunk.) Sok mindenben (pl. szeretet munkákban) son, de ez az idő elégséges volt ahhoz, hogy
persze soha sem lesz e kettéválasztásra s ükség. emlékezetünkbe vésse kitörölhetetlenül a hely
matikai és egyházlörténeti előadásokat tartunk, nevezetességeit, történelmi érdekességeit. Tria
Ref. és ev. tagjaink felekezeti nevelésére dog- non kertjére, s a doorni karstélyra a hallgató
konferenciáinkon e kérdéseknek helyet biztosí ság minden egyje rá fog ismerni, ha va'aha sze
tunk, a hiivallási iratokat minden ref. és ev. mélyesen arra jár. Mindkét alkalommal a régi
tagunkkal beszereztetjük és tanulmányoztuk, ismerősök nagy számmal üdvözölték.
velük egyházuk helyzetét, szükségeit figyelem
Mucsfa. A tolna-baraiiya-somogvi egyház
mel kísértetjük«.
megye lelkészegyesülete adv. II. vasárnapján
A „Fébé“ Ev. Diakonissza Nőegylet f. szépen sikerű t vallásos estélyt rendezett tem
hó 14 -19. napjain az üilói-uti imateremben ad plomunkban. Az estélyt Brenner Ede ecsennyi
venti estéket rendezett; az előadássorozat té lelkész Ján. jel. 320. alapján tartott irásmagyamái voltak: Zakariás, Erzsébet, Mária, Simeon rázata nyitotta meg. Utána Freisbergcr Jánosné
és Anna, Keresztelő János. A megnyitó elő Sturm »Advent«-jét szavalta, a gyülekezet vevegyeskara pedig »Wenn die Glocken nifen«-t
adást dr. Raffay Sándor püspök tartotta.
énekelte. Ennek elhangzása után Franck Ká
A soproni ág. h. evang. tkp.-int. Kapi roly csikóstöttösi lelkész lépeli az oltár elé s
Gyula« Ifj. Beim. Egyesülete f. hó 10-én val »A Jézushoz vezető ut« címen tartott gondola
lásos estélyt tartóit. Az estélv középpontja vitéz tokban gazdag ünnepi e'őadást Friedrich Já
Lenky Jenő tanár felolvasása volt: A vallásoság nosnál szavalata után a vegyeskar énekelt. Az
Wágner műveiben. Szerepelt még az egy. ének estélyt Waigl Adám szívből jövő költői imája
zárta be.
kara, Seebach A., Glaiz L., Kovács J. növen
Vallásos-estély Sopronban. A m. kir. Er
dékek. Az ünnepély közénekkel kezdődött és
zsébet tudomány-egyetem evang. hittudományi
ért véget.
kara hallgatóinak ifjúsági köre 1925. évi decem
Értesítés, örömmel jelentjük összes refor ber hó 9-én délután 5 órai kezdettel a soproni
mátus testvéreinknek, hogy az a Református evang. líceum tornacsarnokában val ásos estélyi
Dogmatika, amelynek megelenését egyházi lap tartott. Műsor: 1. Dr. Ittzés Zs.: Adventi ének.
jaink már régebben jelezték, a napokban elké Énekli a Thcol. Ifjúság kis énekkara. 2. írásszült. Ajánljuk ezt a hatalmas 410 oldalas ko magyarázat. Tartja: Viszkok Lajos, II. évf. hall
moly bibliai szellemben megírt kiváló reformá gató. 3. Djeniszjtva: Ima. Solo: énekli: Krecsák
tus munkát e lap olvasóinak is szíves figyel János, IV. évf. hallgató. 4. Dr. Vietőrisz József:
mébe. Karácsonyra szebb ajándékot az idén egy A mi ünnepünk. Szavalja: K. Murányi György,
református léleknek sem adhatunk. Kapható min II. évf. hallgató. 5. Az egyház jövője. Előadás.
den református könyvkereskedésben, vagy a Tartja: dr. Deák János, egyet. ny. r. tanár.
Holland-Magyar Református B zottság és a Kál 6. Palmer K.: Vezess... Quartett. Éneklik: Kre
vinista Szemle közös irodájában, Budapest, VIII., csák János, Sikter András, Szabó József IV., GaMuzeum-körut 10. II. 12. A legfinomabb fa láth György, I. évf. hallgatók. 7. Szalay Mihály:
mentes papíron megjelent kötet ára erős kar Hiszek. Szavalja: Bácsi Sándor III. évf. hall
tonba fűzve postakö.tséggei egy üti 180 ezer gató. 8. Ima. Mondja: Szabó Józsct IV. évf.
korona. Megrendelések lev. lapon vagy posta- halg., ifjúsági elnök. 9. Oláh K.: Fohász. Énekli
utalványon a fenti cimre küldendők.
a Theol. Ifjúság kis énekkara. Az ünnepély után
iratterjesztés és offertórium volt.
A kelenföldi evangélikus egyházközség
nek régen várt és szívesen látott vendége volt
Advent I. vasárnapján Farkas Győző debreceni
Kiadóhivatali üzenetek.
lelkész személyében. A gyülekező helyen: I.,
Horthy Miklós-ut 27. számü iskola tornatermé
Sch. Gy. Pesterzsébet. Hátraléka 40 ezer
ben tartott délelőtt 11 órakor istentisztelet. Vá korona. - Sz. E. Szeged. Dec. 31-ig rendben
lasztott alapigéjében Jel. könyve 21.5, sokszo
rosan aláhúzott vezérgondolata az volt, hogy van. c— B. G. Pécs. A reklamált tétel tévesen
az »Ég és föld elmúlhatnak, de az én beszé- 924. évre volt előírva. — T. K. Szeged. Sz.
dim soha. el nem múlnak«, tehát ha a gyüle K.-né ez évi elófiz. dijat befizette.
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Ne adtuk filléreinket idegeneknek!
M in d e n e v a n g é l ik u s v á s á r o l j o n a „ L u t h e r T á r s a s á g “
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n B u d a p e s t, VIII. S z t k i r á i y i u . 5 1 a.
A z o lv a s n i v á g y ó e v a n g é l ik u s t e s t v é r e i n k n e k a k ö v e t 
k ező k ö n y v e k e t a já n lju k :
Korona

Baksay Sándor, Dánia tört. kórkép
35.000
— Szeder-indák
28.000
— Összegyűjtött irod. dóig. 3 köt.
70.000
Bársony István, Az én világom
63.000
Bartóky József, Magyar fabulák
35.000
— Télben
35.000
Carlyle, Hősökről
77.000
DeirAdami Géza, Megváltás Szibériából 95.000
Gobineau, A renaissance, tört. jelenetek 70.000
Kapi Béla, Uj élet
7.000
Komáromi János, Pataki diákok, regény 70.000
Kozma Andor, Honfoglalás, bős költ.
98.000
Macaulay, Nagy irók, államférfiak
58.000
Mérewszkowszky, Az antikrisztus Péter és
Alexej I—II. kötet
112.000
Nagy, papok életrajza
56.000
Nikodémusz Károly, Judás iskariot, drám. 50.000
Rákosi Jenő, A tragikum
49.000
Riedl Frigyes, Petőfi Sándor
56.000
Stalker James, Fájdalmak embere
77.000
Széchenyi igéi
14.000
Turóczy Zoltán, Evangélikus öntudat 10.000
Zsilinszky Mihály, A magyar protestáns egy
ház története
70.000
Dr. Raffay Sándór, »Imakönyv«:
Kis alak: fekete félvászonkötés
56.000
egész vászonkötés
63.000
Párnázott egész vászonkötés, arany
metsz. tok
140.000
Fehér vagy fekete csontutánzaíu kö
tés, arany m.
196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés arany
mtsz. tokkal
224.000
Nagy alak: Fekete félvászon kötés
70.000
Egész vászonkötés
77.000
Párnázott egész vászon kötés, arany
metsz, tokkal
168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kö
tés arany metsz.
224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, arany
mtsz. tokban
252.000
Uj Dunántúli énekes könyv:
Fekete félvászonköt. arany kereszttel 56.000
Egész vászonkötés
70.000
Fehér vagy fekete csontutánzat kötés
tokban
224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés
308.000
Gyurátz Ferenc, Lelki vezér:
Fekete vászonkötés
56.000
Fekete, párnázott vászonköt. tokkal 105.000
Fekete, párnázott bőrkötés arany met.
tokkal
175.000
Továbbá: Bibiiák, énekes, imádságos könyvek,
tankönyvek, karácsonyi és alkalmi ajándék
könyvek, diszműjvek, Írószerek, olcsó levélpapí
rok, fali mondások, vallásos képek és világitó
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Dr. Raffay Sándor

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben :
Kis a la k :
Fekete félvászonkötés................................
56.000
63.000
Fekete egészvászonkötés............................
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
to k b a n ................................................ 140.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany ríletszés, to k b a n .................... 196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban ............................ 224.000
Nagy a la k : (színes keretnyomással)
Fekete félvászonkötés................................
70.000
Fekete egészvászonkötés............................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, tokban . / ............................ 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • .................... 252.000
Kívánatra bizom ányba is szállítjuk.

K
„
„
„
„
K
„
„
„
„

UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
x v i l . kiadása megjelent, békebeli minőségű lehér papíron:
56.000 K
Fekete félvászonkötés............................
Fekete egészvászonkötés........................
70 000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskönyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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LAJOS könyvkereskedése

Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3.

(B udapest, IX., K álvin-tér 8. szám .)
k ia d á s á b a n je le n ik m e g a k a rá c s o n y i k ö n y v 
p ia c n a g y e g y h á z i i r o d a lm i ú j d o n s á g a :

dr. R avasz L ászló p ü sp ök

NŐI I MÁ K O N YVE
a le g d ís z e s e b b k iv i t e l b e n , v á s z o n , p á r n á z o t t v á 
szo n , p u h a b ő r, p á r n á z o tt b ő rk ö té s b e n , ú g y 
s z in té n a m a t ő r k ia d á s b a n , a S z e r z ő s a j á t k e z ű
a lá írá s á v a l. A z a m a tő rp é ld á n y o k r a e lő je g y z é s e 
k e t m á r m o s t e lf o g a d u n k .
A z im a k ö n y v e ls ő r é s z e „ Ü N N E P N A P O K “ c ím 
m e l k ü lö n is m e g je le n ik . E l m é lk e d é s e k e t é s
im á k a t ta r ta lm a z h á z i is te n tis z te le te k c é lja ira .
E z e n k ív ü l k a r á c s o n y i a j á n d é k u l a l k a lm a s if jú s á g i
é s v a llá s o s k ö n y v e k B ib liá k , Z s o ltá r o k , f a lim o n d á 
s o k , le v é lp a p í r o k s t b .n a g y v á la s z t é k b a n k a p h a t ó k .

F elelős k ia d ó : PÁLMAI
Nyomatott a Győri Hírlap nyomdai súAiutéxat gyoriiajtójio Győr, Baro«*-ut 36. azím.
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NÉ ME T H KÁROLY •speres.

A protestantizmus.
II.
»Nem tanácsos és nem tisztességes dolog,
hogy az em ber lelkiismerete ellen cselekedjék«,
Luthernek a wormsi birodalmi gyűlésen mon
dott ezen szavai juttatják kifejezésre a protes
tantizmusnak állásfoglalását az egyéni lelkiis
meret joga, a lelkiismereti és a vallásszabadság
mellett. A reformációnak, Luther szellemének,
a protestantizmusnak a szellemi kultúra törté
netében elévülhetetlen vívmánya, hogy kimon
dotta és kiharcolta az egyénnek azt a jogát,
hogy gondolkodjék maga helvett és a maga
felelősségére
A pápás egyház ettől a szabadságtól vissza
riad és iparkodik tőle telhetóleg másokat is a t
tól visszariasztani. Az egységet, a rendet látja
veszélyeztetve az egyéni lelki ismeret trónraemelésében. Mintha bizony a lelkiismeret és
egyéni meggyőződés elismerése fejetlenséget,
anarchiát jelentene! Mintha azt jelentené, hogy
már m ost mindenki jogosan gondolkodhatik
úgy, ahogyan akar és akárhogyan gondolkodik,
helyesen gondolkodik! Ezt a reformáció soha
sem tanította. Maga Luther is azt mondta,
hogy lelkiismerete kötve van az Isten igéjében.
Az egyéni gondolkodás féktelensége és szerte
lensége éppen olyan nevetséges lenne a vallás
területén, mint a tudomány területén.
Tudvalevő, hogy a tudom ányos haladásnak
elemi feltétele a szabad tudom ányos kutatás. E
nélkül a tudomány elsorvad és megpenészlik.
Egyes rosszul kormányzott államok megenged
hetik maguknak, hogy a tudomány szabadságát
bilincsekbe verjék, de az eredmény kikerülhe
tetlenül az lesz, hogy a nemzetet a többi népeik
robotosává, tehorhordójává alacsonyitják. De
vájjon a tudományos vizsgálódásnak szabad
sága azt eredményezi, vagy azt jelenti-e, hogy
már most minden tudós úgy gondolkodik és
úgy tanít, ahogyan neki jól eeik? Korántsem.

51. szám.

Moilelonik hetenként egyszer, vasárnap.
Ellfizotásl á r : Egész évre 80, tátávrs 40,
aogyedávro 20, egyes szám 2 ezer I.
Hirdetési árak megegyezés szerint.

M ert a szertelenség és anarchia csak nevetség
és gúny tárgyává tenné az olyan tudóst, aki a
szabadságát igy fogná fel. Mert mindegyik tu
dománynak megvannak a megállapított mód
szerei, vannak rendszerei, amelyeken eleve
senki sem teheti m agát túl, vannak elvei
és elért eredményei, amelyeket nem hagyhat
figyelmen kívül, é s nem lesz súlya, ha bele nem
dolgozta magát tudom ánykörének egész anya
gába. Viszont azonban csak úgy tudja előbbre
vinni a tudományt, ha minden igazságot egye
lőre csak mint hipotézist fogad el, amelyekről
meg kell győződnie, és a saját meggyőződése
alapján mond róluk Ítéletet.
A vallási élet területén is az egyháznak,
vagy a papoknak tanítása magában véve nem
elegendő arra, hogy- életigazságunkká legyen,
ehhez szükséges, hogy a magam gondolkodása
és Ítélete is helyben hagyja azt. Világos, hogy
meggyőződésemnek, gondolkodásomnak, lelkiismeretem szavának itt is csak akkor van jo
gosultsága és súlya, hogyha az komoly vizsgá
lódáson, kutatáson és vallásos érzésen alapul.
E nélkül a szabadság féktelenség, zabolátlanság, vagyis nem szabadság. A protestantizmus
az egyetem es papság elve alapján áll, és ez az
elv egyfelől jelenti azt, hogy az egyénnek joga
van ahhoz, hogy egyedül a Jézus Krisztus köz
vetítésével járuljon Isten elé, de másfelől azzal
a követelménnyel is lép fel, hogy aki Isten elé
ezen a jogon járulni akar, az legyen papi lel
kületű egyén. Téves felfogása tehát az egye
temes papság elvének az, amellyel gyakran ta
lálkozunk, amely szerint az ezen elvvel együtt
járó jogokat olyanoknak tekintjük, amely min
den előfeltétel nélkül mindenkit megillet, s min
denki szabadon gondolhat Istenről, vallásról,
amit akar. A lelkiismeret szabadságának megvan
az az előfeltétele, hogy az a lelkiismeret dol
gozza magát komolyan bele a vallásos élet prob
lémáiba, iparkodjék józanul, szentül és jámbo
rul élni e világon. A szabadság nem jelent kö-
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teliességektől való mentességet,
ellenkezőleg, fogás különbsége a szinoptikus evangéliomok
fokozottabb kötelességtudatot és kötelességtel- és János evangélioma, ép úgy az evangéliomok
jesitést.
és Pál apostol levelei között. Mindegyik a maga
A vallásszabadságtól féltik az egyház egy mentalitása és vallásos tapasztalata szerint hir
ségét, s attól tartanak, hogy annak révén Krisz deti a Krisztust, de mégis valamennyien egyék
tus egyháza teljesen felaprózódik és nem tudja a Krisztusban. Az igének ereje és dicsősége
nagy világfeladatát teljesíteni. Én nem látom abban nyilvánul, hogy megelevenít, jellemeket,
ilyen veszedelmesnek a szabadságot. Látom azt, személyiségeket, egyéniségeket érlel; milyen
hogy az egyház történelmének egész folyamán nagy különbségek vannak a keresztyén szemé
a lelkiismereteknek legnagyobb mértékű bi- lyiségek között már az Ujtestámentomban: Já
lincsbeverése, a tan egységének és a tekintély nos, Tamás, Péter, Pál, Barnabás, Fébé, Li
egységének legtulzottabb érvény esitése, a leg- dia, mind mind, nem sablonok, nem mechaniz
erőszákosabb és legzsarnokibb lelki elnyomás musok, hanem Krisztusban élő személyiségek,
sem tudta megakadályozni az egyház szakadá akik a különbségek! mellett is egynek tudják
sát. A pápás egyháznak az a tanítása, mintha magukat, mint Krisztusnak tagjai.
A keresztyén
hit e l v á l a s z t h a t a t 
a lutheri reformáció bontotta volna meg Krisz
l
a
n
a
keresztyén
élettől. Mi a keresz
tus egyházának egységét, egyszerűen hazugság),
tyén
életnék
gyökere?
Luther azt mondja a
mert az egyház akkor sem volt egységes. Elte
kintve a nagy szakadástól, a keleti és nyugati Kiskátéban, hogy a keresztyén életnek tápláló
egyház között, eltekintve az örmény, kopt, stb. gyökere az, hogy mi az Úristent féljük és sze
ősi egyházadtól, a keresztyén üldözések egész ressük és csak őbenne bizzunk. Ugyancsak a
sorozata a pápás egyház történetében azt mu Kiskátéban arra tanít, hogy erre az istenféle
tatja, hogy voltak kisebb egyházak, amelyeket lemre, istenszeretetre és istenbizalomra csak a
csak gyilkolással, mészárlással, száműzetések Jézus Krisztus által juthatunk el, aki nélkül el
kel lehetett megtörni, elnémitani, vagy bujkáló veszett és elkárhozott emberek vagyunk. Éle
életre kényszeríteni. A pápás egyház tekintély tünk üdvigazságát tehát csak a Krisztusban ra
elve a nyomorúságoknak egész áradatát zúdí gadhatjuk meg, az ő Lelke, aki az övéből vesz,
totta a keresztyén népekre és az emberiségre. vezérel el bennünket minden igazságra. Bizo
Ebből a körülményből is nyilvánvaló, hogy az nyos azonban, hogy én helyettem Istent félni,
az elv nem lehet krisztusi, nem lehet keresz szeretni és Istenben bízni senki sem tud. A szen
tyén, Ha a pápás tekintélyelv Krisztus egyhá teknek hite üdvözítő hit volt, de nekem csak
zának helyes elve volna, nem járhatott volna úgy használ üdvösségemre, ha az én személyes
hitemmé válik; hogy személyes hitemmé', életvele annyi nyomorúság és rombolás.
A protestantizmus amikor elvetette azt a meggyőződésemmé legyen, kötelességemnek és
tekintélyei vet, amely a pápában és a zsinatok jogomnak tartom, hogy azt a hitet megvizsgál
ban látta a tekintély megtestesülését, nem hagyta jam, mert enélkül a jog nélkül az a hit mint
a hívók közösségét a hitnek és életnek zsinór külső tekintély mered elém, s nem lesz az én
mértéke és szabályozója nélkül. A hagyomá életemmé. A lelkiismeret és az egyéni meggyő
nyok, zsinati határozatok és pápai bullák helyett ződés szabadsága a keresztyén kultúrának és
az Isten igéjét fogadta el tekintély, szabály és a keresztyén személyiségnek elengedhetlen kö
zsinórmérték gyanánt. Azt az igét, amely Krisz vetelménye és nélkülözhetetlen fundamentoma.
tusban testté és személyiséggé lett. Ezzel a
Krisztusban történt tökéletes isteni kijelentés
Csonkama gyarorszagon 1910-ben 4.525
sel kell mindenkinek lellkiismeretében számot
állami tisztviselő volt, m a 7.384 van; az ügy
vetnie, és a saját felelősségére vagy elfogadja
védek száma 1700-ról 2340-re, egyéb közszol
ezt az isteni tökéletes kijelentést, vagy elveti.
gálati alkalm azottaké 7.300-ról 15.600-ra
A keresztyénség egységének alapja csak a emelkedett, a nyugdíjasok száma 90.000.
Krisztus és az ő evangélioma lehet. Ez az egy
Méhésznaptár 1926-ra Görög Ernő lel
ség a Krisztussal való életközösségből táplál
kész szerkesztésében megjelent. Több szak
kozik, és nem zárja ki a nem lényegbevágó el iró m unkáját közli. K apható 16.000 K-ért a
téréseket. Ilyen eltérések magában az Uj tes- naptár szerkesztőjénél (Tés, Veszprém m.)
támentomban is vannak. Tagadhatatlan a fel
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Tanítóink jogviszonya egyházunkhoz.
Az Evangélikus Népiskola« decemberi
száma hozza azt a javaslatot, amelyet az
evangélikus tanítóság az Orsz. Evang. Ta
nítóegyesület október 15-iki közgyűlésének
határozata alapján az egyházhoz való jog
viszonyának rendezése tárgyában a zsinati
bizottság elé terjeszt, s amely javaslat azo
kat a minimális kívánságokat foglalja ma
gában. amelyeknek teljesítését kéri az evan
gélikus tanítóság az evangélikus egyháztól.
A javaslat a zsinati bizottsághoz*van intézve,
de megérdemli az egyház minden tagjának
figyelmét, mert a tanítóság ügye nem vá
lasztható el felekezeti iskoláink ügyétől, s
ennélfogva egyházunknak egyik életbevágó
intézményétől.
A javaslathoz írott bevezető sorok az
igazságnak megfelelően állapítják meg, hogy
az egyháznak a tanítóság önzetlen munkás
ságára még soha annyira szüksége nem volt,
mint most . Igaz az. hogy jelen helyzetünk
ben fokozottabb szüksége van az egyháznak
nemcsak a tanítók, hanem minden egyház
tagnak önzetlen munkásságára. A tanítók
munkásságára azonban nemcsak az egyház
nak, hanem az államnak, a családnak és
minden embernek szüksége van. Iskolák és
tanítók főként azért vannak, mert szükség
van rájuk Es minden intézmény virágozásá
hoz, feladatteljesítéséhez szükséges, hogy
annak az intézménynek alkalmazottai telje
sítsék kötelességüket. Sajnálom azonban,
hogyha ennek az igazságnak kifejezett meg
állapítása olyan mondatfordulatokkal páro
sítva jelenik meg, amely abból mintegy fegy
vert kovácsol a tanítóság jogainak kiterjesz
tésére. Ezáltal olyan színben tűnik fel a do
log, mintha a tanítóság ennek a fokozottan
szükséges munkának elvégzésére csak úgy
volna kapható, ha javaslatba hozott igényei
teljesittetnek. Bizonyos ingerültségei bclevitt a javaslat bevezető soraiba, az a sajná
latos körülmény, hogy a jelenlegi albizottsági javaslat a közgyűléseken és a zsinaton
kevesebb tanilóképviselőt kontemplál. mint
az 1914. évi javaslat!
A tanítóság javaslatának lényege két
pontba foglalható össze: 1. a tanítóság képviseltetése. 2. az elemi népiskolák szakfel ügye
leté.
A képviseltetés tekintetében a javaslat
mindegyik fórumon kívánja, hogy a meg
felelő tanítóegyesületnek eínöke (egyházme
gyei, egyházkerületi, egyetemes) hivatalból
legyen tagja az illető közgyűlésnek; ezen fe
lül az egyházmegyei közgyűlésre minden 10
tanító után 1, a kerületi gyűlésre minden 50
után 1, az egyetemes gyűlésre minden 100
után 1 képviselő. Ezeket a tanitóképviselőkel az illető tanítóegyesületek választanák.

3.

Ezenkívül az esperes és a püspök, az egy
házmegyei, kerületi és egyetemes felügyelő
választásánál az illető tanítóegyesületeknek
szintén lenne szavazata: az esperes és ehmegyei felügyelő választásánál 20 tagig 1, 40
tagig 2 és azonfelül három szavazata; a
püspök és az ehker. felügyelő választásnál
minden tag után 1 szavazata, az egyetemes
felügyelő választásánál minden 100 tag után
1 szavazata. A zsinatra minden 1(X) tanító 1
tagot küldene.
A szak fel ügy el etet az egyházmegyénél,
egyházkerületnél és az egyetemnél szakfel
ügyelő tanítók gyakorolnák, akiket az illető
tanítóegyesület ajánlatára a megfelelő köz
gyűlés választana. A szakfelügyelők illetmé
nye egy fizetési osztállyal nagyobb, mint az
ugyanannyi szolgálati idővel hi ró állami ta
nítóé.
A javaslatban vannak még egyéb, ke
vesbít lényegbevágó kívánságok is, amelyek
szintén figyelmet érdemelnek, de amelyek
nek ismertetésé cikkünk keretein lulvinne.
A szakfelügyelet javasolt formájában ki
vihetetlen Abszolúte nincsen kilátás arra.
hogy az egyháznak lennének anyagi eszkö
zei, és volna anyagi fedezete arra, hogy a
felügyelet gyakorlására külön fizetett tanító
kat állíthasson be. Amikor gyülekezeteink
háztartását csak a tanítói nvugdijjárulékok
is összeomlással fenyegetik, akkor öt, vagy
tiz gyülekezettől (egy-egy egyházmegyének
gyülekezeteitől) azt kívánni, hogy iskolái
számára még egy külön díjazott szakfelügye
lőt alkalmazzon, akinek egy fokkal maga
sabb fizetést adjon az állami tanítóénál: vavalóban kivihetetlen gondolat.
A tiszai egyházkerület nem egészen busz
gyülekezetében és két egyházmegyéjében az
állami tanfelügyelőn kívül a püspök, az es
peresek. az alespercsek, két egyházmegyei
szakfelügyelő és egy egyházkerületi szakfel
ügyelő látogatná az iskolákat! Emellett pe
dig olyan elemi egyházi szükségletek kielé
gítésére, amilyen például a szórványgondo
zás. nem tudunk külön embereket beállí
tani. A szakfelügyeletet sürgető intenciókat
nem kutatom, de annak ilyetén formában
való megvalósítást könnyelmű pénzpocsékolásnak tartom a mi Ínséges viszonyok közt
tengődő egyházunkban.
A képviseltetés kérdésében pedig min
den esetre tekintetbe veendő, hogy egyhá
zunknak tula jd ónk épen i közigazgatási egysé
gei: a gyülekezetek, az egyházmegyék és az
egyházkerületek hány taggal képviseltetik
magukat a közgyűléseken, illetve a zsinaton,
mert azt a kardinális elvet, hogy minden
jog a gyülekezeteknél van, nem lehet felbo
rítani azzal, hogy a tanítóegyesületek, tanáregyesületek és lelkészegyesületek a maguk
képviselőküldési jogával az egyháznak ön
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korm ányzatát végeredményben az egyházi
tisztviselők kormányzatává változtassák. Önkorm ányzatunknak legkényesebb pontja ép
pen ez: milyen mértékben vegyenek részt az
egyház önkorm ányzatában az egyháznak fi
zetett tiszt Viselői. És ezt a kényes és fontos
ügyet az idei zsinati javaslat sem tudta ki
elégítőbben megoldani, m int az érvényben
levő zsinati alkotmány. A zsinati javaslatból
az tűnik ki, hogy ezt a részt csökkenteni
akarja. Itt lehet pro és kontra érvelni. De
olyan megoldást találni, amely minden
igényt kielégítene, szinte lehetetlen.
Én a tanítók javaslatából is csak azt lá
tom, hogy a mostani, igen sok vonatkozás
ban, iskolapolitikai vonatkozásban is, átme
neti, kialakulatlan helyzet zsinattartásra és
zsinati törvények alkotására nem alkalmas.
Hogyan alkossunk törvényeket és alakítsunk
át intézményeket és állítsunk be uj szerve
ket most, m ikor az állam korm ányzat márólholnapra rendeleti utón egész egyházi ház
tartásunkat felboríthatja, s hogyan intézzük
el például a tanítóság »minimális kívánsá
gait«, am ikor nem tudhatjuk azt, hogy isko
láink m inim ális szükségleteit ki tudjuk-e
csak a jövő évben is elégíteni. Mindennek
megvan a maga ideje. A zsinattartásnak h a
tározottan nincs itt az ideje. Hiszem azt, hogy
a helyzetnek logikája előbb-utóbb megérleíi
a többségben azt a belátást, hogy ha egyál
talán összeül a zsinat, annak más feladata
nem lehet, m int néhány elódázhatlan kér
dés ideiglenes megoldásának az egyetemes
közgyűlés hatáskörébe való utalása.
S talán nem jut e tekintetben mellék
szerep annak a megfontolásnak és szempont-;
nak sem, hogy az apostoli király által szen-j
tesitett alkotm ányunknak van bizonyos tör-'
ténelmi súlya, és vitális jelentősége.

Keresztyen nniversalizmus és evangélikus
öntudat.
(Befejezés.)

Azt az öntudatos határozottságot, amely se
csábítás, se erőszak szavának nem enged; nem
hagyja el apáinak hitét, ha áldozni kell is érte.
És nem Ígéri él pl. gyermekeit, a jövendő re
ménységét más, tőlünk mégis távolabb eső fe
lekezetek számára. Gondoltunk-e épen ez utób
bira testvéreim, hogy mit jelent az, hogy
még egy nem is létező utódunk, s igy ennek
utódai elől is elzárjuk az evangéliom igazsága
megismerésének azt a lehetőségét, amelyet a
mi egyházunk nyújt! Felelősséget vállalhatunk-e
azért, hogy ez utón évenként egy-egy népes
gyülekezetre menő veszteséget kell elkönyvel
nünk saját lanyhaságunk, saját közönyösségünk
alapján. Lesz-e válaszunk rá, ha esetleg halljuk
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azoknak vádló szavát, akiket saját anyagi érde
künkből kizártunk egyházunk kötelékéből, még
mielőtt megszülettek volna? S mit szólunk majd,
amikor az ítéletet tevő Ur kéri számon tőlünk
a ránk bízottakat? Vigyázzunk testvéreim!
Nyilt seb ez egyházunk testén, mely elvérzéssel
fenyegeti drága Sionunkat! Istennek hála, a baj
nak meg van az orvossága. Buzgó vezetők, ön
tudatos hívek, éber vigyázás, s a reverzálisok
statisztikája nem lesz ránk nézve lesújtó.
Ha már erről van szó, jellemesebb eljárás
nak tartom ezen határozottan erkölcstelennel
szemben azt, • amikor akár a férfi, akár a nő
azt mondja: úgy érzem, nem találtam meg egy
házam körén belül azt, amire szükségem van,
elhagyom, más egyházba lépek. (Igaz, hogy az
ilyenekkel nem nyer az az egyház, amelybe be
lépnek, s nem vészit az, amelyiket elhagynak).
De saját személyére nézve bent maradni az ev.
egyházban, de gyermekeit, akik még meg sem
születtek, elígérni egy idegen közösség számára,
ezen eljárás számára a legsúlyosabban elítélő
szavak is enyhék.
Nem azt jelenti ez, hogy az u. n. vegyes
házasságok ellen foglaljunk állást. Egyházunk
fent említett széttagoltsága elkerülhetetlenné te
szi az általunk is helyesebbnek ítélt tiszta házas
ságkötések mellett a vegyesházasságokat. A szív
ébredő szavát elhallgattatni nem lehet. De ha
úgy alakul is helyzetünk, hogy egy egész életre
tartó frigynél életünk leendő társa más vallásai,
legyen elég erőnk megállani és a megismert
igazság mellett szilárdan bizonyságot tenni.
Hiszen a vegyesházasságokra nézve mondja az
apostol: »Mert mit tudod te asszony, ha nem
mentheted-e meg a férjedet, vagy mit tudod
íte férfi, ha nem mentheted-e meg a te feleséigedet«. (I. kor. 7, lő.) T. i. a hitben való ren
díthetetlen megállás által a más valláson levő
élettársat.
És végül az utolsó rákfenéjéről egyházunk
nak. A közönyösség, megalkuvás mellett, amely
épen az erőtelen tagok sorában pusztít, egy má
sik veszedelem, amely a buzgó, a bibliával sze
retettel foglalkozó tagjaink sorából szedi az ál
dozatait. Gondolok a szekták alattomos munká
jára, amely épen felébredt, kereső, de különb
séget tenni még nem tudó egyháztagjaink so
rából halássza a maga híveit. Tán ellenmon
dásnak látszik a szektákkal .szemben való ez a
határozott állásfoglalás a fentebbiekhez viszo
nyítva, amikor az egyes felékezeteknek viszony
lagos jogát készséggel elismertük. És ime most
állást foglalunk a szekták e joga ellen. De az
ellentét csak látszólagos. A történeti egyházak
létjogosultságát s áldásos munkáját is csak egy
más határainak tiszteletben tartása mellett le
het elképzelni. Ez volt a feltétel a fennebb' erre
vonatkozólag mondottakra. De ime a szekták
egész munkája arra van berendezve, hogy a
történetileg kialakult és az évszázadok viharát
sikerrel megállóit egyházak virágos kertjét fősz-
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fogassák s a legígéretesebb virágokat emeljék teni takaros kis ápolda szolgálattevő ápolónő
ki onnét gyökerestől. Már pedig, mégha a leg jét, akinek olyan nagy része volt ezen intéz
közelebbi barátom is az, aki becsületem, ja mény tökéletesítésében. Ezen a partvidéken
vam, házam békessége ellen tör, tiltóan emelem mindenki Mahoney kisasszonyhoz fordul, »Ö
fel kezemet: eddig s ne tovább! Ha egyházam majd tudja«, mondják az emberek — akár valami
veteményes kertjében garázdálkodik az idegen, ismeretlen ásványi leletnek az értékéről van
bár kegyes szemforgatással takarja el alattomos szó, akár arról, hogy miként lehet meggyógyí
szándékát, az apostollal szólva mégis csak fut- tani, elkerülni, vagy helyrehozni valakit vagy
kározó hamis atyafi az, aki elől el kell zárnunk valamit. Mahoney kisasszony tudja, hogy mi a
ajtónkat és szivünket avagy Megváltónkkal különbség a modern tudomány es a józan (te
szólva az ilyenek, mivel nem az ajtón jönnek hát isteni) ész által materializált isteni szeretet
be, a juhok aklába, hanem másunnan hágnak között. »Ö sohasem kíméli magát, doktor« —
be, tolvajok és rablók. Már pedig az Urnák és »biztos, hogy egyszer elfujja a vihar a siva
hívei idegent nem követnek, hanem elfutnak tagban«, igy jellemezték előttem energiáját.
«Csónakon nem mindig lehet bejárni a partvi
attól, mert nem ismerik az idegen hangját
Ha röviden összegezni akarnánk azt, amit déket és ó közel 1(X) mérföldet jár be<. Hir
fennebb elmondottunk, azt a következő téte telen eszembe ötlött, hogy valamikor, amikor
ezen a partvidéken jártam, találkoztam Richards
lekben tehetjük meg:
1. A történeti egyházak közös munkájában lelkésszel, amint kerekekre szerelt csomagoló
a hitetlenséggel szemben teljes joggal, sót fe ládában ült és négy kutya húzta.
Aznap este, amikor barátságos szobájában
lelősségérzetünk egész komolyságával kell részt
vennünk. 2. De e közös munka feltételezi egy ültem, megkérdeztem tőle, »Mahoney kisaszmás felfogásának, egymás meggyőződésének szony, tud maga lovagolni?«
— Nyeregben nőttem fel, és lóháton be
teljes elismerését ill. tiszteletben tartását. 3.
Igazán eredményes együtt munkálkodás csak tudnám lovagolni egész körzetemet a hó leesé
akkor lehetséges, ha saját hitünk igazságaitól séig és még egyszer annyi látogatást tehetnék.
teljes mértékben át vagyunk hatva, ha öntuda
— Nos, és miért nem teszi meg? — szól
tos evangélikusok vagyunk. 4. Mint öntudatos tam én.
evangélikusok az élet által felvetett minden
— Lóra nem telik.
helyzetben szilárdan megállunk; úgy a más egvMég aznap este megmondhattam neki, hogy
házak részéről való csalogatásnak mint a szek 25 dollárt kap tőlünk hátasló beszerzésére. Sze
ták részéről érő kisértéseknek határozottan el- mének felcsillanása azt eredményezte, hogy mi
lentállunk. 5. Minden erőnkkel rajta vagyunk, előtt tőle búcsút vettem, hogy a hajóra men
hogy ev. egyházunk örök értékű igazságai egv- jek, ajánlatunkat 50 dollárra emeltem fel és
házunk minden tagjának tulajdonaivá legyenek. megállapodtunk abban is, hogy megfelelő is
Templom és iskola, vallásos estély és biblia tállót építünk »nehogy a ló bokái megmereved
óra, ifjúsági és nőegylet, mind-mind ezen össze jenek a fagyban«.
fogó szent cél szolgálatában álljon. Ez esetben
Bizonyára akadnak naplóm olvasói között
egyházunk szétszórtságában is megőrzi ősi kin olyanok, akik maguk előtt látják képzeletben
cseit, teljesiti nagy hivatását, s a hitélet ébren a szeretetteljes és szakavatott segélynek ezt a
tartása mellett szegény hazánk újjáépítésének követét, amint az irgalomnak valamely újabb
szent munkáját is szolgálja.
ösvényén egészen magánosán végignyargal a
Adja Isten, hogy úgy legyen!
mi sivatagjainkon, tavasszal, nyáron és ősszel.
D. Kiss Jenő. Mahoney kisasszony a Johns Hopkins Kórház
tól jött — s ha ezen a partvidéken múlik, oda
többet soha vissza nem kerül. Meg vagyunk
győződve, hogy barátaink közül néhányan szük
L abradorból.
ségét fogják érezni annak, hogy az annyira kí
vánatos »lóerő«-gyarapodást a maguk részéről
— Dr. G renfell W. T. naplójából. —
is négylábra állítsák ezen a távoli külső-állomá
1925. julius 31.
son, amely olyan barátságosan sugároztatja a
Strathcona nevű kis hajónkat tegnap ala kisasszony és valamennyiünk Mesterének szeposan megtépázta a tenger. Elbuktatta egy zöld retetét — s nem sajnálnak néhány angol fon
hullámhegybe és gondosan őrzött üres ládáink tot ettől az istállótól. Igazán nem volna »sárba
közül néhányat keresztülsodort a rácson. Buk dobott pénz«. A befektetés busás kamatokat
dácsolva maradtak el mögöttünk és sápadt hoz.
színük mintha csak valami S. O.S. üzenetet kül
Este az egész vidéknek lakossága összedött volna, mikor örökre eltűntek a ködben. gyülckezett, hogy halljon világ körüli utunkról.
Nagy csalódást jelentett számunkra, mikor Örültek, mikor hallottak a valódi szeretetnek
halottuk, hogy a mindenkitől szeretett Richards tízezernyi megnyilvánulásáról kórházak, isko
lelkész körúton lévén, nincs Flowers Coveben; lák, árvaházak és ezer meg ezer más munkák
azonban láthattuk Mahonev kisasszonyt az it által az egész földgömb körül a szegényekért,
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szenvedőkért és nyomorultakért, amit mind a hogyan kell a halat fogni. Mostanában nem já
Krisztus nevében végeznek.
rok ki, pedig még megvan a nadrágom«. Amint
A világon a legérdekesebb dolgok az em ő csak egyre teregette a halakat, miközben mi
beri lények. Bizonyos, hogy a világ színpada tétlenül állva beszélgettünk, a kikerülhetetlen
érdekes színészeikkel van tele. Milyen elképzel megtörtént. Magunk is belekeveredtünk a mun
hetetlenül érdekes lehet mindentlátó szemmel kába és még mielőtt végleszakadt volna a vitat
nézni a testnek és léleknek küzdelmét a világ kozásunknak arról, hogy milyen piszkosak lesz
kaleidoszkopszerü drámájában. Mahoney kis nek a kezeink, már Mahoney kisasszonnyal
asszony tegnap velünk jött, mikor látogatáso együtt válogattuk és teregettük a halakat és
kat tettünk körzetében. Parsons Point, Plum 'csak néha-néha hagytuk félbe a munkát, hogy
Point, Anchor Point, St. Barbes Bay, Currant elhajtsuk a szúnyogokat, amelyek nyilván fel
Island. Mikor a kisasszony kevéssel éfjól előtt ismerték bennünk az idegent és a könnyű zsák
belegyalogolt a sötétségbe és a nedves ködbe, mányt.
hogy hosszú magányos menetelés után szállá
Mivel tehát úgy látszott, hogy Deb néni
sára jusson, azt gondoltuk magunkban: »Mit egyformán elajándékozza terményét és idejét,
gondolsz, mit csinálna egy angyal a földön?« kiváncsi voltam megtudni, hogy miből él. »Deb
Kétségtelenül dolgoznék, és a legnagyobb va- néni a legjobb fonó az egész öbölben«, tájé
lószinüség szerint kiképzett ápolónő lenne »sa koztatott Mahoney kisasszony. »A múlt télen
ját körzettel«. Természetes* hogy valamennyien 48 font gyapjút fonott meg, pedig csak a régi
lehetünk angyalok — ebben rejlik az élet szép módi kézirokkája van«. Eközben Deb néni már
sége. Angyal csak annyit jelent, hogy küldött ki is hozta régi kedvencét. Mennyi mindent je
követ és valamennyiünknek meg van mondva, lentett Deb néni életében az a pár dollár, amit
hogy »fényljék a ti világosságtok« — »a tied evvel az ósdi rokkával megkeresett!
a magad kis zugában, az enyém az enyémben«.
Azt kérdezted, hogy miről ismerszik meg az an
gyal? Habos selyem ruhájáról? Gyöngyös és
aranyos díszéről? Hangos beszédéről és mindent-tudó fellépéséről?
Nagyságos Petiié Sándor tanár úrhoz, Budapesten.
Az egyik kikötőben tegnap egy idősebb
nő — nálamnál idősebb — jött nyugodtan kis
Igen tisztelt Tanár Ur!
hajónk fedélzetére, egy kopott tarisznyában volt
»Világostól Trianonig« cimü munkájában a
nála valami. Ósdi — rettenetesen ósdi — szal 14. oldalon a következő állítást olvasom: »A
makalapja itt-ott töredezett volt, s legfeljebb a hitújítás szétkalapálta a keresztény-katholikus vi
nap ellen, de semmiesetre se tudott védelmet lág egységét. Luther azon való bosszankodásányújtani »az időjárás ellen«. Sötétszinü szok ban, hogy a magyarok Budán megégettek egy
nyája és kabátja valamikor fekete volt — va lutheránust, arra izgatta a feléje szító német
lószínűleg akkor szerezte, mikor férje meghalt közvéleményt és a német fejedelmeket, hogy
és törvényesen mutathatta a bánatnak jeleit, ha hagyják sorsára Magyarországot«.
csak azért is, mert a partvidéki életnek nehéz
Tanár Urnák ez az állítása merőben uj.
ségeivel ezentúl egyedül kell megküzdenie. Eddig ugyanis a történelem és annak alapján
Most, a tiszteletreméltó szalmakalaphoz hason a közvélemény csak arról tud, még pedig Lu
lóan »zöldesbarna tájképpé« fakult s gondos ther saját kezeÍrásából, hogy reformátorunk
javításaival és tisztogatásaival páratlan keretet rokonszenvvel viseltetett a töröksujtotta ma
szolgáltatott derűs, barna arcához.
gyarság iránt.
»Hoztam maguknak egy kis zöldségfélét«,
Egy tudományos jelzőre igényt tartó mun
kezdte a szól a szokásos üdvözlések után. »Tu kában feltétlenül megjelölendő a forrás, amely
dom, hogy a postahajókon szívesen fogadják, ből a szerző olyan állításokat merit, amelyek
és én nem sokat használok el belőle«.
homlokegyenest ellenkeznek a történelem ed
Egészen »Deb nénire« vallott, hogy az efajta digi megállapításaival.
kis udvariasságot igy említse meg. Csillogó
Tisztelettel felhívom igen tisztelt tanár urat,
szeme és mosolygó arca szegénységét királyivá
tette. Mire a tarisznyával visszajöttem, Deb néni szíveskedjék 1926. évi január hó 15-ig fenti ál
már époly nyugodtan, ahogyan jött, el is ment. lításának forrását megjelölni, avagy, amennyi
Pedig a tarisznyák ott fenn az északon nem ben ezt nem tudná, a saját reputációja és köny
kicsiny értéket képviselnek, Deb néni azt az vének hitele érdekében tévedését — természe
üzenetet hagyta hátra, hogy majd később még tesen a nyilvánosság előtt is — visszavonni.
Kiváló tisztelettel
aznap visszajön a tarisznyájáért. Mikor azután
partra szálltunk, okát is megtudtuk. Miként ren
Kuthy Dezső,
desen, igy most sem volt Deb néninek veszte
evang. lelkész,
getni való ideje. Halakat teregetett ki — nem
az evang. egyetemes egyház
misszionáriusa.
a magáét. »Tudja doktor, mikor még az uram
élt, én is kimentem a csónakban és tudom,
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Széchenyi emlékünnep. A Luther-Társaság által f. hó 15-én rendezett ünnepélyen
szépen jutott kifejezésre egyházunknak az
a nemes tradíciója, hogy a nemzeti törekvé
sek istápolásában nem ismerünk felekezeti
különbséget, és amikor nemzetünk nagyjai
nak áldozunk, nem mérjük azoknak érde
meit felekezeti elfogultsággal. Pékár Gyula
elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy
száz évvel ezelőtt, 1817—-1825-ig huszonnyolcelsőrangú magyar zseni született: Petőfi,
Arany, Jókai, Madách, Tompa stb. A Széeheny—Kossuth akták még nincsenek le
zárva, de szükséges, hogy a kérdés akként
tárgyaltassék, hogy- belőle ne gyűlölködés
és pártoskodás származzon. Adjunk hálál
az Istennek, hogy két ilyen férfiúval áldott
meg bennünket. Báró Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő beszéde kifejezésre jut
tatta, hogy evangélikus egyházunk és Szé
chenyi között külső kapcsolat ugyan nem
található, de fennáll ez á kapcsolat a szel
lemi téren. Széchenyi a magyar nép gazda
sági felvirágoztatását és szellemi fejlődéséi
tette a maga és a magyar nép legfőbb fel
adatává. A protestantizmus elterjedése nyo
mában is ez a kettős eredmény járt. A re
formáció lelki megújhodás, amely biztosí
totta az egyénnek kifejlődését, ami viszont
gazdasági fejlődést vont maga után. A pro
testantizmus a tudományos haladás zászló
vivője, s könnyen megtalálható a kapcsolat
Széchenyivel, aki azt hirdette: Elvész az én
népem, mert tudomány nélkül való. Széche
nyi, aki a nemzet jövendőjében rendületle
nül hitt, kapcsolatban van azzal a protestan
tizmussal, amelynek tanítása az, hogy sola
fide, egyedül a hit állal van az üdvösség Já
szai Mari, a magyar színpad nagyasszonya
lélekig ható művészettel szavalta el Arany
Jánosnak »Széchenyi Emlékezete c. ódáját.
Kapi Béla püspök, a Luther-Tár saság egy
házi elnöke, nagyszabású ünnepi beszédében
méltatta Széchenyi nagyságát, aki azért leg
nagyobb magyar, mert benne testesült meg
a nemzetnek nemzeti hivatása, mert a nem
zet lelkiismerete az ő lelkében szólalt meg
legerőtel jesebl>en és mert az ő meglépett
leikéből virágzott ki az az igazi magyar hit,
a magyar jövendőbe vetett az a szent re
ménység, amely nélkül a magyar embernek,
magyar vczérférfiunak világnézete üres és
semmivé válik; ezen a három szép és igaz
gondolaton épült fel a püspöknek előadása.
Az ünnepély elején és végén a budai evang.
szövetség vegyeskara énekelt Irsa Béla igaz
gató-karnagy vezetésével. Az ünnepélyen je
len voltak: A Széchenyi-család képviseleté
ben gróf Széchenyi Emil, Széchenyi Emilné
és Széchenyi Hanna grófnők; a miniszter
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elnök képviseletében Träger Ernő min. ta
nácsos, a kultuszminiszter képviseletében
Tóth István min tan., az egyházak és egye
temek képviseletében Ravasz László ref.
püspök, Józan Miklós unitárius püspöki vi
kárius, Soltész Elemér tábori püspök, Mágócsy-Dietz Sándor, Stráner Vilmos, Csikesz
Sándor, a Szent István Akadémia képvisele
tében Lapp Károly, továbbá olt láttuk még
Zsigmondy Jenő egyházkerületi felügyelőt,
Landgraf János ny. államtitkárt, Bernát
Istvánt Sándy Gyulát, Szelényi Ödönt, stb.
Jelen volt az ünnepélyen egyházunknak
mind a négy püspöke, s a Lelkészegyesület
elnöke Ráülik János is. Az ünneplő közön
ség a Deák-téri dísztermet egészen megtöl
tötte. A Luther-'Társaság elnökségét a leg
nagyobb hála és köszönet illeti meg ennek
a szép ünnepélynek létesítéséért, amely
egyik dokumentuma annak, hogy egyházunk
a nemzet életébe nemcsak bekapcsolódik,
hanem a nemzeti élet fejlesztésének, a nem
zeti egység ápolásának szolgálatára kész és
szolgálatában áll.
I P r F i «chert»»m a| A győri ev. egyházközség és egyházmegye sok éven át volt
felügyelője, ny. kir. főügyész f hó 20-án
Győrött elhunyt. Vele egy érdemes, hilbuzgó
világi urunk tért meg őseihez, Temetése f.
hó 22-én impozáns részvét mellett folyt lev
A LutIker-Társaság közgyűlése. A Széchenyi-em lék ünnepély után ugyancsak a
Deáktéri díszteremben tartotta f. hó 15-én
évi rendes közgyűlését a Luther-Társaság
Pékár Gyula és kapi Béla elnöklésével. Pé
kár Gyula megnyitó szavaiban utalt arra,
hogy a Társaságot bele akarja állítani a ma
gyar közéletbe, hogy szolgálatára lehessen
nemzetünknek. Havi üléseket kíván tartani.
Meg akarja valósítani azt a régi kedvenc esz
méjét, hogy a külföldi jelesek, protestáns ve
zéremberek jöjjenek ide és ismerjenek meg
bennünket. Indítványára a közgyűlés Kapi
Béla és dr. Raffay Sándor püspököket tisz
teletbeli tagokká választotta. Dr. Kovács
Sándor főtitkári jelentése megörökíti el
hunyt nagyijainknak, Gyurátz Fereicnek,
Scholtz Gusztávnak, Csengey Gusztávnak
emlékét. A Társaság az elmúlt évben busz
gyülekezetben tartott ünnepélyt szép erköl
csi és anyagi eredménnyel. Az Élet és Val
lás sorozatból megjeleni egy füzet, legköze
lebb meg fog jelenni még három; a Hithősök sorozatból megjelent két füzet és elké
szült a harmadik. Konfirmációi emléklapo
kat is adott ki a Társaság. A főtitkári jelen
tés felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy
öt év múlva lesz az Ágostai Hitvallásnak
négyszázéves, a jövő évben pedig a Társa
ság fennállásának negyven éves jubileuma.
Mindkét jubileumnak megünneplésére meg
történtek az előkészületek. Szóba került a
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Luther-Társaságnak és a Luther-Szövetségnek egymáshoz való viszonya, és óhajtandó
nak vélte a közgyűlés, hogy ez a két egyesü
letünk egymáshoz való viszonyát valamilyen
kielégítő form ában rendezze. Kitűnik, hogy
egyházunk jelenleg oly sokféle egyesületet
nem bir el, és azok egymást kölcsönösen
gyengítik. A Társaság tagsági dija tiz pengő,
a pártoló tagsági dij öt pengő. A közgyűlés
igen rosszul látogatott volt. Nem voltunk
negyvenen. Ez a közöny és részvétlenség
egyenesen riasztó tünete egyházi közéletünk
nagy betegségének.
Báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelőt a Felvidéki Egyesületek Szövetsége
f. hó 16-án tartott közgyűlésében elnökévé
választotta. A kitüntető bizalomért, amely
irányában megnyilvánult, hatásos beszédben
m ondott köszönetét.
Halálozás. Szirmabesnyői Szármay Ist
vánná szül. Barcsy Zsófia, a tállyai egyház
volt felügyelőjének özvegye elhunyt. Szirmay István törvényszéki tanácselnök, Szirmay László egyházfelügyelő és Szirmay Sán
dor földbirtokos az elhunytban, aki egyhá
zunknak nagy patrónája volt, édesanyjukat
vesztették el.
Tótprónai és blatnicai özv. báró Prónay
Gáborné szül. széki gróf Teleki Anna í. hó
16-án Budapesten meghalt. Az elhunytat
báró Prónay György, továbbá a báró P ró 
nay, gróf Teleki, gróf ENzterházy, gróf
Khuen-Héderváry családok és számos ro 
konság gyászolja.
E p e r j e s i K u z m i k Pák egyetemi ta
nár Budapesten, f. hó 19-én, 61 éves korá
ban elhunyt.
A zsinat előkészítő bizottság dec. 16-án
br. Radvánszky Albért egyet, felügyelő és
Geduly H enrik püspök elnöklete alatt ülést
tarto tt Budapesten. Az E. A. I. részére vo
natkozó javaslat szövegét végleg megállapí
tották és a II. és IlI-ik rész irányelveit vi
tatták meg.
Harangavatás. December 13-án Nemescsón két uj harangot avatott fel ZongorBéla,
a vasi közép ev. egyházm. esperese. Egyiket
a gyülekezet, m ásikat budakeszi Weöreös
István kormányfőtanácsos öntette 53 évi fel
ügyelőségének emlékére. Az ünnepélyen
im át m ondott és epistolát olvasott Gerencsér
Zsigmond lelkész, záróim át m ondott László
Miklós püspöki titkár. Közének és karének
számok is voltak Badics Adárn tanító ve
zetésével. — Aznap a vallásos estélyen elő
adást tartott Kovács István szombathelyi
vallástanár, im át m ondott és irásmagyarázatot tarto tt Gerencsér Zsigmond lelkész, sza
valtak: Perger Kálmán, Bernáth János, Kajtár Ida, Sztrokay Sándor, Kulcsár Ilona. A
dalárda és a gyermekkar többször is énekelt

Badics Ádám tanító vezetésével. — A dél
előtti és délutáni ünnepélyek végén tartott
offert, eredménye: 698.050 korona.
Elhalálozás. Hosszabb szenvedés után
79 éves korában halt meg Pozsonyban E bn e r Gusztáv nyugalmazott lelkész. Igaz lel
kipásztor és erősen magyar érzelm ű férfiú
volt, b ár teljes életében németül hirdette az
Isten igéjét. Különösen irodalm i m unkássá
gával tűnt ki. Azon kevés irók közé tartozott,
kik német nyelven a magyar haza ügyét szol
gálták. Költeményein, történeti és költői el
beszélésein mély vallásosság és lobogó ha
zafias érzés vonul végig. Egyik németnyelvű
hazafias verskötetét a m agyar kormány tá
mogatásával adta ki. Munkásságáért a ki
rály is az arany koronás érdemkereszttel
tüntette ki.
»Harangvirág« a
cime
Kintzlerné
Scholtz Inez legújabb zenés tündérjátéká
nak. Ez, valam int régebbi szinjátékai kap
hatók egyenkint hatvanezer koronáért Mikolik Kálmán polg. isk. igazgatónál Buda
pest, IV. Sütő-u. 1.
F elelős k ia d ó : PÁLMAI LAJOS.

Dr. Raffay Sándor

„IMAKÖNYV“
Kétféle alakban, igen szép kötésekben:
Kis alak:
56.000
Fekete félvászonkötés...............................
Fekete egészvászonkötés...........................
63.000
Párnázott egészvászonkötés arany metszés
to k b a n ................................................ 140.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 196.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, t o k b a n ............................ 224.000
Nagy a la k : (színes keretnyomással)
Fekete félvászonkötés...............................
70.000
Fekete egészvászonkötés...........................
77.000
Párnázott egészvászonkötés, arany met
szés, t o k b a n .................................... 168.000
Fehér vagy fekete csontutánzatu kötés,
arany metszés, to k b a n .................... 224.000
Legfinomabb párnázott bőrkötés, aranymetszés, tokban . . • .................... 252.000
Kívánatra bizom ányba is szállítjuk.
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UJ DUNÁNTÚLI ÉNEKESKÖNYV
XVII. kiadása megjelent, békebeli minöséflii fehér papíron:
Fekete félvászonkötés............................
56.000 K
Fekete egészvászonkötés........................
70.000 „
Fehér v. fekete csont utánzatu k. tokban 224.000 „
Legfinomabb párnázott bőrkötés . . . 308.000 „
Ezt az énekeskőnyvet bevezetés esetén bizományba
is szállítjuk, megfelelő kedvezménnyel. — Egyház
irodalmi jegyzéket díjtalanul küldök.
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KÚKfll LAJOS könyvkereskedése
Budapest, IV.,KamermayerKároly-u. 3.
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