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Krisztus — születése után nvolc nan
múlva — Izrael házának törvényei szerint
nevet kapott. Jézusnak nevezték és mint első
szülött fiút az Ümak szentelték.
A „Jézus“ szó értelme: „Isten segít.“
A keresztyén időszámítás az évet azon na
pon kezdi, amelyen Jézus e nevét kapta. — Üjév napja e jelszó kiadásának évforduló ünnepe.
„Isten segít.“ Ez a keresztyén ember jelszava
minden gondolatában és cselekedetében az év
első napjától az utolsóig.
Amikor mi, magyarok, e jelszót átvesszük,
szemünk első pillantása hazánk megcsonkított
határain önkénytelenül végigsiklik és megilletődéssel gondolunk azokra, akik tőlünk elszakít
va, megalázottan tűrik ősapáik földjén az elnyo
mott idegen válogatott szenvedéseit. Az ő meg
alázásuk a mi megalázásunk, az ő szenvedéseik
a mi szenvedéseink.
Megpróbáltatásaink közepette hangzik fe
lénk az újév szava: Isten segít. „Sok baja van
az igaznak — így mondja a zsoltárok írója —
de valamennyiből kimenti az Ür.“ Mi bízunk a
mi igazságunkban. E bizalom fonja reményünk,
türelmünk fonalát, erősíti lelkünket a szenve
désre, acéloz meg minket a munkára.
Fel a munkára. Nem vezekelünk. Dolgoz
zunk. így kapták a vezényszót ifjaink Miklós
napján a keresztyénség lobogója alatt, amikor

megcsonkított országunk kormányzója köré se
reglettek. És mi valamennyien, elszakítottak és
megmaradottak, összeforrunk a fohászban: Le
gyen e vezényszó a bölcsesség szava. A mi
munkánk legyen az igaz ember áldásos mun
kája. Dolgozó kezeink kovácsolják össze osztat
lanná egységesnek teremtett magyar hazánkat.
Nem vezeklés a mi feladatunk. Gyarló em
berek vagyunk. Minden cselekedetünk, minden
gondolatunk e gyarlóságunk bélyegét hordozza.
Egész életünket a vezeklés végtelen láncának
szemein pergethetnék le, életünk fenntartását,
családunknak, embertársainknak és hazánknak
tartozó kötelességünket mind félretehetnők, ez
zel hibát vétekre és bűnre halmoznánk, ha a vezeklésben találnék fel az üdvösség forrását.
Lélekben és igazságban és jó gyümölcsöket
teremve tiszteljétek az Urat. így mondja Krisz
tus az öt megértő János evangéliumában. Gyarló
cselekedeteink tökéletesítésére ez az igazi út.
Ezen mindnyájan találkozhatunk. Széles út ez,
az egész ország népének nyitva áll. Nincs ott
tülekedés, másokat kihasználó és végül is önma
gát tönkretevő önzés, nem téved oda ember, aki
a saját homlokára illő bélyeget — megbotrán
kozással — társának szeme közé üti, nem jár
ott senki a kegyes jóindulat álarcában, hogy
annál biztosabban levághassa a rajta segítő
gyanútlan kezét.
Ezen az úton teremjük a jó gyümölcsöket.
Ide térj, aki ott az útvesztőn bolyongasz, ahol
senkinek a magáé nem elég, ahol embertársad
nak ágyát forró nyáron, dermesztő télen a pad
lásra veted. Itt megtanulod az írás igazi értel
mét. Itt megszűnik folytonos rettegésed, kibé
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külhetsz önmagaddal, mert megérted a tetteid
től irtózókat és feltárul előtted az igazság. —
Te is jöhetsz, aki az ártatlan fejeden eltörött
pálca szilánkjait lelkedben pozdorjává aprítod.
Szenvedésed elmúlt éveiből itt önérzetet merít
hetsz. Innen végtelen a látótered. Tisztán lát
hatsz minden tévúton barangolót. Az innen ki
nyújtott segítő kezedről lepattan a gyáva vagdalkozó fegyvere. Aki pedig melletted halad,
attól ne félj. Amikor az útra felkapaszkodott,
levetette a hüledező megbotránkozás és a ke
gyes jóindulat álarcát, szavaidat már ki nem
forgatja, jó tetteidet el nem takarja, nemes
buzgalmadat gazságnak nem értékeli, hogy
munkaasztalod mellől elüldözhessen. Nem ke
resi többé az alkalmat, amikor iszapos mezét
tiszta öltönyödbe törölheti, mert tudja, hogy
lelkiismeretének tisztaságát így meg nem szerzi.
Akaratlanul itt is megbánthatnak. De nem vár
ják, amíg elköltözöl az élők sorából, hogy má
sok nagylelkűségnek magyarázzák őszinteségü
ket, amikor sírodnál becsületedet tapasztgatják,
amelyet — ha ép volt — gyarló szerszámaikkal
meg se csorbíthattak. Azt se kérik ravaszul tő
led, hogy igazadat holtuk után keresd, amikor
minden szavad, mely az igazságot mondja, halottgyalázássá válna. Erkölcsi tartozásukat éle
tükben sietve rójják le, hogy nyugodt lelkiisme
rettel dolgozhassanak.
Krisztus az út, az igazság és az élet. Ne
künk embereknek és minden emberi társada
lomnak egyetlen boldogulása.
Amikor a keresztyénség magyar zászlaja
alól felhangzik a kormányzó munkára hívó ve
zényszava, minden magyarnak ott a helye. A
keresztyénség zászlaja csak Krisztus útjára
vihet, ahol minden ember csak jóindulatú em
bertársára akadhat, ahol mindenki támogatja a
másikat a nagy cél, a nagy magyar haza felé.
A j elszó ez utón: Isten segít.
Hlavács Kornél.
I s le s * .
lr la : S z a b ó G áb or.

Keresd a szépet
És ha megtaláltad,
Döbbents a látó szemek elé
Egy csoda képet 1
Parancsolja a festőnek a lélek.
S megy. Lát tájat, embert,
Lát csendes naplementét,
Őrjöngő tengert.
Lát hegyet, rónát, delelő gulyát,
Véres mezők felett új élet kalászt,
Kacagó szemet, csókos asszony szájat,
Becsapott legénynél széttört furulyákat,
Megy. Lát és fest,
Másol és teremt
És amikor már látott szépet, mindent,
Meglátja a legszebbet: Az Istent!
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De lefesteni nem fogja soha,
Ez a kép a lelke tulajdona;
Ott őrizgeti a legszebb szépet:
A felfedezett Istenképet.
Légy titokfejtő!
Mit csak rejteget
Emberész *3 a világűrben halmozott erő
Fejtsd meg, hozd elő!
Parancsolja a tudós agyvelő.
És eggyé tesz éjt, napot a tudós
Hogy felelettel ne legyen adós,
Számok, bölcselmek rejtekein át
Kiigazit sok régi hibát.
Megfejti titkát a csillagoknak,
Megtöri gőgjét felfújt - nagyoknak,
Kikutatja a holnapi időt
És meghódítja a levegőt.
Ami előtt a tegnap még félszegen állt,
Ott ma, a gyermek sem lát már csodát!
Az ész, a tudás fegyvere előtt
»Lehetetlenség« bástyája ledőlt.
Megfejthető a földön minden!
Megismerhető már itt az Isten!
És amikor a tudós megismerte,
Imádságossá lesz a lelke,
Ügy mondja el: »Semmit sem tudok
Előtted Isten! Titok! Örök titok!

,

Én is kerestem
A titkot, a szépet;
Bejártam csudás, messzi szép vidéket,
Tanúltam sok csűrt-csavart beszédet,
így parancsolta nekem az élet!
Láttam, hogy szép, hogy titok az ember,
Hogy megcsókol és megmar a szája,
Kit átölel ma szerelmes kezekkel,
Holnap gydokkal, utálattal várja.
Láttam a szépet és megszerettem,
Bántott a titok, kulcsát kerestem.
Miért a szépség és miért a jóság,
Ha megrontja a csúfság, a gonoszság?
Szentoitároknál miért gyújt tüzet,
Ha elpusztít mindent a gyűlölet?
A miérteknek okát kerestem
Es megtaláltam, a vég ok: Isten.
Ha gonosz útján pusztaság terem,
Lássa az ember, hogy van kegyelem,
Ha sokat rontott gőgös ember ész;
Jóvá tesz mindent az Isteni kéz!
Érzem, ez a kéz fogja a kezem
S egy sóhajom száll: »Én jó Istenem!«

„Elmúlt már az Óesztendő“
Mily jó visszaemlékezni a jelen sivárságá
ból a múlt gyermeki boldogságra! A könyökkel
tülekedő nyugtalan Budapestről a magyar Heidelbergre — Selmecbányára.
Este öt óra van. A Szitnya, a Paradicsom
hegy, az Óhegy hármas ölében templombahivogatóan konganak az Óvár páratlanul zengő
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harangjai. A kiilutcákból, a tanyákról és min
denfelől siető nép talpa alatt csikorog a zuzmarás hótakaró. Mintha versenyt futnának a cél
hoz — a templomba. (Nekem még ma is a leg
szebb ez a renaissance-stílü templom.)
Az oltár előtt tarka népviseletben állanak
sorfalat a vidék szépei. Az ovális földszint fara
gott padjain szorosan ülnek a nők s az emeleten,
az egykor a* egyes céhek részére épített bolt
hajtásos nyitott nagy fülkében, a férfiak fog
lalják el apáiktól örökölt s megszokott helyüket.
A kóruson szemlét tart a derék kántor:
„Fiúk! foglaljátok el helyeiteket. Gyuszi — szól
felém — vezess jól.“ Engedelmesen sorakozunk
mi „choralisták“, a templom karénekesei, a
nagyhírű lvceum dédelgetett, jóhangú, szegény
sorsú diákjai.
A közének után s a prédikáció előtt mi,
choralisták, csendesen elvonulunk a templom
ból. Senki meg nem ró érte, mindenki tudja,
hogy ősi szokás szerint felkészülten indulunk az
evangélikus családok ajtaihoz, hogy szilveszteri
énekünkkel az estét hangulatosabbá tegyük. Az
első choralista ez alkalommal én vagyok, zse
bemben a hangadó síp, kezeml>en a persely. Még
egy próba az iskolában s azután gyermekes bol
dogsággal indulunk házról-házra.
Hatodikos „licista“ voltam s már hatodik
éve szolgáltam a karéneket. Minden istentiszte
leten pontosan énekeltem a templomban és hány
temetésen vettem részt! Ismertek, szerettek és
hívtak a családok örömünnepre is. Vasárnap is
tentisztelet után házról-házra jártam a kijelölt
szent igéket felolvasni. Persely és Cjtestamentom a kezemben . . . cseng az ércpénz a per
selyben s a fehérpénz a tenyeremben. A perselyt
minden negyedévben felnyitotta a gondnok s
abból egy negyedrész az enyém volt, háromne
gyedrész az Egyház többi szegényének jutott.
Nagy ünnepeken alkalmi felköszöntőben üdvö
zöltem a jótékony családokat. A köszöntő versek
mind az egyházi énekek szerzőjétől, — a jó Almann Dániel nyug. tanítótól — valók.
Mint legidősebb choralistának nem jutottak
a jobbmódú családok vasárnaponként; kará
csony estéjén és Szilveszterkor — amint mon
dám — a persely és a síp nekem dukált.
Heten vagyunk s a Benjamin a 12 eszten
dős, II. osztályos licista, a Jancsi.
A város felső végén, a Vöröskúti-utcában
kezdjük a sort. Méteres havat tapostunk jókedv
vel. A pitvar előtt ruháinkat megtisztítva a hó
tól, észrevétlen, csendben elrendezkedünk két
sorban az ablak előtt. A szobából evőeszköz
pengés, gyermekhangok és felnőttek víg beszél
getése keveredik, de a hangadó-sípra és az
áááá . . . hangolásra: „Csitt, itt vannak a cho
ralisták“ — hallik a szobából.
És szól az ének:
Elmúlt már az ó-esztendő,
Légy hát Uram dicsérendő,
Hogy jó atyánkként vezettél,
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S a gonosztól megmentettél,
óh ezután is légy velünk . . .
Nyílik az ajtó s Jancsi megpillantva a jósá
gos arcú háziasszony kezében a süteményestálat
— elrontja az éneket. Rosszul, de befejeztük.
„Isten hozott, jó fiuk!“ — szól a jóságos
háziasszony s leteszi a tálat az odakészített asz
talra. ö tudja miért— rögtön távozik. Fél perc
s a sok jó sütemény eltűnik a tálról. Jól esik,
hiszen dél óta nem ettünk. Kijön a ház ura is és
a perselybe dobja jó szívvel az adományt. Illő
köszöntéssel távozunk.
így megy ez azután családról-családra.
Nyolc óra tájban, a vacsora után, az utcán cso
portokban jámak-kelnek. Rokonok, jó ismerő
sök látogatják egymást. E csoportok meg-megállnak a házak ablakai előtt s víg szilveszteri
éneket énekelnek.
„Csak beljebb, hozott Isten, belül melegebb,
gyertek, gyertek . . .“ — kiáltják a kinyílt kisablakon.
Megesik, hogy a mi csoportunk pont az ajtó
előtt találkozik a látogatókkal, ók is sorfalat
állnak s a már jól ismert szilveszteri énekünket
együtt énekeljük.
Más helyen meg figyelmeztetnek: „Ne fá
radjatok N. N. urékhoz, mert nálunk van az
egész család. Ezt ők küldik.“ És dupla összeg
hull a perselybe.
Tizenegyet üt már az óra. Még egy evangé
likus család van hátra a városban és azután ki
Ribnvikre, jó félórányira a várostól, Érti bácsi
hoz. Ott lesz ám a jó fogadtatás! Útközben meg
állít egy katolikus hölgy: „Gyertek, fiúk, hoz
zánk is énekelni.“ Szívesen fordulunk be az ud
varra. Nincs pitvaruk, hát a szobában szól az
ének. Jól fogadnak s megigértetik, hogy jövőre
ismét betérünk.
Ribnyik felé rossz a kocsiút és hosszú. Neki
vágunk hát a hómezőnek. Süppedünk, mászunk,
mókázunk. A hideg nem ellenségünk. Ám egy
szeriben eltűnik a Jancsi. Miska — közöttünk
rangban a második — elindul utána. Jancsi le
csúszott az árokba, kapaszkodik, de restelne ki
áltani. Miska kihúzza s Jancsi ázott kis csizmá
jában ugrik utánunk. Sebaj! Érti bácsinál majd
megszárad.
Érti bácsi ős evangélikus család ivadéka.
Jómódú földbirtokos volt; túlságos vendégszere
tete, rossz emberek csalárdsága soktól megfosz
totta. Mégis gazdagnak tarthatja magát, mert
az Isten sok s egytől-egyig jó és szép gyermek
kel áldotta meg. Derék, jó az egész család. Min
ket nem nélkülözhetne Szilveszterkor.
Éjfélre jár az idő s e meghitt helyen felme
legedve, megvendégelve, körülfog a család s mi
előtt elköszönnénk, megismételjük énekünket:
„Elmúlt már az ó-esztendő . . .“
Jancsi szülei Ribnyiken laknak. Odatar
tunk . . . Alszik már a család, csak az édes
anyja várja kisfiát. A kis konyhában telepszünk
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le; felnyitjuk perselyünket s elosztozunk testvé
riesen az adományokon. A városba érve, szét
széledünk, ki az alsó-, ki a felsővég felé.
Így éltek a selmeci choralisták s most viszszagondolva az életre, jóleső emlékezés, hogy az
összegyűjtött krajcárokkal apáink homlokáról,
anyáink szeméből hány verejtéket és könny
cseppet szárítottunk fel. Mert bizony ez adomá
nyokból tellett könyvre, papírra, sőt még ruhára
is; a tandíjat pedig elengedte a jó Lyceum.
„Elmúlt már az ó-esztendő . . .“ Miskából
pap lett, Gyusziból tanár, Jancsiból tanító s
mindegyik a maga helyén az Evangéliumot szol
gálja.
„Elmúlt már az ó-esztendő!“ De mikor mú
lik el a bitorló cseh uralom, mely tönkretette a
kedves várost, eltörülte az evangélikus lyceumot
s most keresi az iskola zászlaját, hogy sárba ti
porja. Jó helyen van az. Óh Istenünk, csak Te
légy velünk s hisszük, hogy a zászló diadalma
san kerül elő rejtekéből s újra az evangélikus
Lyceum homlokzatán fog lengeni.
„Elmúlt már az ó-esztendő . . . '
Istenünk, óh, ezután is légy velünk!“
Dr. Sch. Gy.

Mit teh et a m agyar nő
a m agyar jövőért«
Irta: Schmidt János ev. lelkész, Györköny.
III.

Erkölcsöt a szórakozásba.
Törjétek le a szemérmetlenség uralmát. Az
olyan mozi- és színdarabnak, — amelyben em
bertársaik kárhozatára spekuláló, üzérkedő
kufárok a családi élet szent tisztaságát, min
den emberi és társadalmi jólét alappillérét a
sárba rántják, amely szennyes szerelmi és há
zassági dráma bemutatásával annyi ártatlan
lelket taszít a bűn fertőjébe — üzenjetek nyíl
tan hadat. Ez már nem művészet többé, hanem
romlott szívek és bomlott agyak keverte méreg
embertársaink megrontására. Harcoljatok a
társas érintkezésben minden szemérmetlenség
ellen. Szegüljetek ellene a leghatározottabban a
keresztyén ember szeméremérzetével össze nem
egyeztethető, buja és erkölcsrontó táncnak és
divatnak, a jóízlést bántó s a Teremtőt megcsufoló arc- és ajkfestésnek. Tiltakozzatok min
denkor és mindenütt az ellen, hogy társaságo
tokban vagy jelenlétetekben bárki is szemér
metlen és trágár, kétértelmű élcelődést folytas
son. Soha se ragadtassátok magatokat a szelle
messég ürügye alatt ilyen beszédre. Isten egy
kor számon kéri tőlünk, ha szavakkal vétke
zünk. Ne szánjatok le s ne engedjétek magato
kat lerántani a szűzies erkölcsi tisztaság ma
gaslatáról, amelyen az igazi férfi a nőt látni
akarja és ahol tisztelni tudja. Erkölcsi tisztasá
gotokkal szégyenítsetek meg és űzzetek sötét
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odúiba vissza minden erkölcsi mocskot, szenynyet, némítsatok el minden tisztátlan gondola
tot, amely írásban, képben, dalban és táncban,
viccben és élcben társadalmunk életében sze
mérmetlenül lépten-nyomon a nyilvánosság elé
tolakodik, őrizzétek meg vidámságtokat és ke
délyességeteket, de mocsoktalan szűziességgel
és komoly erkölccsel. Ha ezt cselekszitek, akkor
el fog bújni a sok erkölcsi szenny és tisztátalanság, amelybe az ember a nyilvános életben lép
ten-nyomon belebotlik. Akkor ti, magyar nők,
magyar édesanyák, mint a tiszta erkölcsöt meg
testesítő angyalok tűntök majd f e l. a mi sze
münkben, igaz szívből fakadó, őszinte tisztelet
lesz osztályrészetek. Fiaitok az édesanyjuk sze
mélyében megint megtanulják a nőt tisztelni és
megbecsülni, amely nőtiszteletnek ma csak ke
vés nyomait találjuk a fiatalság lelkében.
A jövő nemzedék és hazátok érdekében
arra törekedjetek, hogy megint minél több ház
ban felépüljön a családi élet szent, tiszta oltára
s távoztassatok el mindent, ami azt beszennyez
heti vagy lerombolhatja. Legyen a jövő nemze
dék első nevelőiskolája a családi tűzhely, mely
nek befolyása az egész életre kihat, tiszta és
szent. E szent hajlékban gyermekeiteket az
életre neveljétek.
Erkölcsöt a munkába.
Mindnyájunk rendeltetése, hogy amíg
nappal vagyon időnk van, kiki munkálkodjék
hivatása körében a maga és embertársai, a
haza és nemzet javára. De erre csak az alkal
mas, aki ismeri a munka erkölcsi értékét. Ma
sok honfitársunk van a hazában, aki nem akar
dolgozni, hanem csak élvezni. Nem ismeri a
munka erkölcsi értékét és ezért nem is szereti.
Könnyű spekulációkkal akar pénzhez és általa
élvezetekhez jutni.
Nagyon
elharapódzott az erkölcstelen
pénzszerzés vágya.
Hogy e rothadt szellem ismét eltűnjék és
hogy a becsületesen végzett egyszerű munka is
megint megbecsülésben részesüljön, neveljétek
gyermekeiteket úgy, hogy megismerjék a
munka erkölcsi értékét és a jólvégzett munka
eredményének örülni tudjanak. Szoktassátok
őket korán a kötelesség hűséges teljesítésére
mindenben, amihez fognak vagy amit tesznek.
Csak az a nép lehet boldog és megelégedett,
csak olyan nemzet ju t előbbre, amelyben az
uralkodótól a napszámosig mindenki híven tel
jesíti kötelességét, mert tudja, hogy becsületes
munkájával az általános jólét és megelégedés
biztosításához és emeléséhez járul.
Amikor a háború folyamán az egyik tarta
lékos százados barátomtól, aki úgy a polgári,
mint katonaéletben mindenkor a hű kötelesség
teljesítés mintaképe volt, megkérdeztem, hogy
mi a titka a német hadsereg fényes eredmé
nyeinek, így felelt:
— Az, hogy nálunk az utolsó katona is a
maga jelentéktelen helyén, abban a tudatban
teljesíti a legnagyobb hűséggel a maga szolgá
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latát, hogy ő a maga helyén éppen olyan fontos,
mint Hindenburg a magáén.
A német nemzet kötelességtudatának és
kötelességteljesítésének nagyszerű elismerése
ez. E hűséges kötelességtudatot neveljétek gyer
mekeitekbe, magyar anyák. Csak úgy lábolunk
ki a nyomorúságból, ha itt mindenki hűséggel
és keményen megáll a maga helyén. Tanítsátok
gyermekeiteket, hogy ne vagyonuk, ruhájuk, ál
lásuk után taksálják az embereket, hanem asze
rint becsüljenek meg kit-kit, amilyen hűséggel
végzi a maga munkáját hazája és a köz javára.
Tanítsátok, hogy megbecsüljék az utcaseprőt
is, aki híven söpri a maga utcáját, mert hűsé
ges kötelességtudása adja meg erkölcsi értékét,
jól végzett munkája pedig egészségünk, éle
tünk megmentője lehet.
I^eánynevelés.
Leányaitokat neveljétek az élet számára.
Nem olyan értelemben, hogy a férfi helyét fog
lalhassák el, hanem úgy, hogy istenrendelte ter
mészetes hivatásuknak megfelelően, mint hit
ves, anya és háziasszony a férfinak segítőtársai
lehessenek. Hogy a nő istenrendelte hivatásá
nak a család és a köz javára megfelelhessen,
szükséges, hogy saját otthonának háztartási
feladataival és kötelességeivel — bármely tár
sadalmi osztályhoz tartozzék is — tisztában le
gyen. Neveljetek leányaitokból derék háziaszszonyokat, akik a háziteendőkhöz értenek, tu
datlanságuk és járatlanságuk a családi otthon
békéjét és boldogságát nem rontják. Hány csa
ládban ver tanyát a békétlenség és boldogtalan
ság, mivel a háziasszony nem áll hivatása ma
gaslatán. Hány háziasszony nem részesül cse
lédsége részéről a megfelelő tiszteletben csak
azért, mivel cselédje a háziteendőkkel kapcso
latban úrnőjével szemben fölényt érez. Hogy
leányaink korán megtanuljanak takarékosan
és ízletesen főzni, varrni és mosni, fontosabb
és áldásosabb nemzetünk jövője szempontjából,
mint hogy már ifjúkoruk hajnalán mindenféle
tipp-tepp-topp-táncot kecsesen járjanak. Sze
gény és lerongyolódott hazánknak ma egyszerű
és igényeikben szerény asszonyokra és honleá
nyokra van szüksége, nem divatrabszolganőkre,
akiknek az élet semmiféle örömöt és boldogsá
got nem jelent, ha nem juttat mindig új kala
pot és az utolsó divat szerint készült ruhát.
Olyan honleányok kellenek ma hazánknak, akik
nek az élethivatás nem csupán divatozás és
üres, léha szórakozás és akik a társaságban
másról is tudnak beszélni, mint csak az utolsó
divatról. Egyszerű, szerényigényü anyákra van
szükségünk ma és a jövőben, ha azt akarjuk,
hogy kezük alatt testben és lélekben egészséges,
jellemben erős, tettrekész, nagy feladatok el
végzésére alkalmas nemzedék nőjjön fel, ha azt
akarjuk, hogy Magyarország még egyszer nagy
és boldog legyen.
Folytatjuk.
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Ecjyh&zi hírek.
E)r. Kuffuy Sándor püs|>öküiik fia, vitéz Raffay Hóin
mérnök, e hó 2-án vezette oltárhoz OryhanideH Murgltot,
Oryhanidcn János, gépgyári műszaki vezérigazgató és
neje, liauHchrr Margit leányát. I>eák-térl templomunkat
karzataival együtt zsúfolásig megtöltötték hittestvéreink
és a két illusztris család barátai. Az esketési beszédet
clr. Unffay Sándor püspökünk, az örötuapa tartottal és
bármennyire Igyekezett leküzdeni szivének érzéseit, ezek
szavain keresztül utat kerestek híveinek szíveihez és
könnyekkel telt szemek mosolyogtak mindenfelől aiz ifjú
pár felé. Az esketés után az ünneplő hívek odasereglettek a két család köré, hogy üdvözöljék az ifjú párt, ami
kor együtt Indul el az élet viszontagságos utnlra. Hudal
l.uther-Szövetségünk tagjai csaknem teljes számban meg
jelentek a templomban, hogy püspökünk örömének tanúi
legyenek.
|)r. Mikler Károlyt, egyh ázu n k régi, kipróbált hívét
v á la s z to tta Illeg az egyházm egye felügyelőjévé. Köztisz
teletb en álló egyéniségéről és p ro g rn m m já ró l beiktatása
kor bővebben szólunk.
Egyházi önkormányzatunk ülései. P re sb y te 
rium útik december 27-én tartott ülésén
várbeli
épületeink kibővítésére szolgáló dollár-kölcsönt tár
gyalta. Az ajánlatot már a pénzügyi bizottság sem
tartotta elfogadhatónak. A presbyterium az aján
latot el is vetette, azonban a kibővítés tervét ezzel
nem vetette el. hanem kedvezőbb pénzügyi helyzet
ben azzal ism ét foglalkozni fog. A m egüresedett
m ásodfelügyelöi és gondnoki tisztségre egyhangú
lelkesedéssel M arik Ernő és dr. Sztehlo Aladár
presbytereket jelölte. Helyükbe presbyterekül Kun
Gyula volt m ásodfelügyelöt és dr. Hank József volt
gondnokot, a megüresedő presbyteri helyekre m eg
választásra ajánlotta. Egyházközségünk a követ
kező napon tartott közgyűlése a presbyterium ja
vaslatait egyhangúan elfogadta. Az új m ásodfel
ügyelőt és gondnokot Sandy Gyula felügyelő üdvö
zölte és kérte őket, hogy működésében támogassák.
M arik Ernő m ásodfelügyelö válaszában megkö
szönte a bizalmat és Ígéretet tett, hogy legfőbb fel
adatául az egyházközség osztatlan belső összhang
jának m egterem tését tűzi ki. Kérte a hittestvérek
bizalmát és tám ogatását. Dr. Sztehlo Aladár gond
nok is kérte az egyházközség tám ogatását felelős
ségteljes munkájához. Mindkettőjük szavait az
egybegyült hittestvérek rokonszenve fogadta.
litidui Luther Szövetségünk tagjai közül sokan keri*sték fel újóv napján dr. \tansnyik Márton elnököt, akii*
a megjelentek nevében dr. Horváth Kornél blttestvérünk
hosszabb beszédben üdvözölt. A megjelentek szeretettel
vették körül az igazságért küzdő pátriárkát és elhalmoz
ták őt és családját Jókívánságaikkal és szeretet ükkel.
Megemlékeztek dr. Umcnyik Kndréről, az evangélikus
egyház multévl nagy halottjáról, akinek szelleme az el
múlt év munkásságát a mostoha viszonyok mellett is
értékessé tette. Az elnökük üdvözlésére összegyűlt szövet
ségi tagok a helyzet hatnaros megjavulása és n békés
egyházépítő munka reményében oszlottak szét.
Utolsó presbyteri gyűlésünkön felhangzott kívánság
teljesítéseképen Sándy egyházközségi felügyelőnk Ígére
tet tett, hogy ezentúl minden egyházcélú és jótékonysági
gyűjtésről legott rendes beszámoló fog a mi lapunkban
megjelenni, valamint ugyanott Idejében közzé fog té
tetni egyházunk, egyleteink költségvetése és a zárszáma
dások is, hogy a hívek mennél világosabb betekintést
nyerjenek áldozatkészségük filléreivel történt sáfárko
dásról. Felügyelőnk ezzel is hü maradt egykori bekö
szöntő beszédében e tárgyban mondottakhoz.
.—,
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A nyíregyházi ág. h. ev. leánygimnázium értesítő
jét november 13-án megjelent számunkban ismertettük.
Főmunkatársunk, aki e munkát végezte, az evangélikus
leánynevelés kipróbált szakembere. Jóindulatához és
alapos tudásához sző sem férhet. Ő örül legjobban, hogy
Adorján Ferenc, a nyíregyházi leánygimnázium igazga
tója az ismertetést szomorú hangulatnak találta és ér
tesítőjéből az olvasó elé táruló képet az itt következő
néhány ecsetvonással plasztikusabbá teszi:
1. Intézetünk kultúrhivatásának, életképességének,
erkölcsi izmosodásának és a város és vármegye társadal
mának egyre növekvő rokonszenvének beszédes bizonyí
téka az évről-évre emelkedő tanulólétszám. Anyagi erő
södésének ékesen szóló tanúsága az, hogy a múlt tanév
ben a város legszebb helyén házat vett. Nem áll tehát
az, hogy az iskola „épület- és tanárhiány miatt nem tu
dott megfelelően felvirágozni!“ Épület- és tanárhiány
mellett is a virágzás magas fokára emelkedett. Egyéb
ként a múlt tanévben a tanárhiány is minimumra csök
kent. Az Értesítő is kiemeli: „ . . . minden tanszékben
okleveles tanerőkkel, nevelő munkája értékének érzeté
vel halad az iskola a fejlődés útján előre!“
2. Minden tanszék évek óta rendszeres. Több állá
son helyettes tanár működik, mert az államnál szokásos
várakozási időt a mi helyettes tanáraink is kibőjtölik.
Amíg ez le nem telik, államsegélyüket a kormány a ren
des tanári fizetésre ki nem egészíti.
3. S’ " i értekezleteket az utolsó három évben nem
tartottunk, mert célravezetőknek nem bizonyultak. Az
egyetemes közgyűlés 1924. évi 51. sz. határozata leszö
gezi, hogy ez nemcsak iskoláknál van így. A szülőkkel a
kapcsolat az „Ellenőrző-könyv“ révén és személyes érint
kezés útján nagyon intenzív.
4. Nálunk egy-egy tanulóra 69 mulasztott óra esik.
A budapesti IV. kér. községi, a pesti alapítványi izr., a
„Veress Pálné“-leánygimn., a budapesti „Baár-Madas“leánygimnázium 2—3 szülői értekezletet is tartott, mégis
80, 81, 95, 99 óramulasztás esik egy-egy tanulóra. A szü
lői értekezlet tehát nem csalhatatlan orvosszer az óra
mulasztásokra.
5. A Rendtartás szerint a tanuló, akit az igazgató
az I. félévben megintett, javulás esetén a tanév végén
magaviseletből példás érdemjegyet is kaphat. A pécsi
róm. kath. leánygimnáziumban 7 tanuló részesült igaz
gatói megrovásban, de csak 1 tanuló kapott szabályszerű
magaviseleti érdemjegyet. A gyöngyösi áll. reálgimná
ziumban pedig 4 ily tanuló közül kettőnek van „szabályszerű“-je. Talán a II. félévben kapták a megintést.
6. A leányok általában szorgalmasabbak a fiúknál
és a leányiskolákban elért eredmény még az érettségi
vizsgálaton is kedvezőbb. A leányiskola IV. osztálya után
a gyengébb tanuló rendszerint elmarad és a felsőbb osz
tályokba csak az kerül fel, aki szorgalom és tehetség te
kintetében kiváló.
7. A tanulóknak csak 16%-a evangélikus. A kedve
zőtlen vallási megoszlásnak oka speciálisan nyíregyházi.
Városunk evangélikus sziget az Alföld északkeleti szög
letében. Legközelebbi ev. egyház északnyugatra Tokaj,
délre Debrecen. A tokaji egyház kicsi, a debreceni pedig
nem ad egyetlen növendéket sem nekünk, hiszen ott
minden fokú iskola van. Nyíreggháza ev. lakosságának
85%-a földmíves, aki ma még idegenkedik a gondolattól,
hogy leányát középfokú iskolába adja. A helybeli közs.
polgári leányiskolában még kedvezőtlenebb az arány
(13%).
A helyzet tehát nem olyan „sivár“, amilyennek a
cikkíró látja. Erős a bizodalmunk, hogy iskoláink pár év
leforgása alatt az evangélikus szellemű nevelési munkát
saját otthonában fokozott sikerrel végezheti.
Adorján Ferenc, igazgató.
Köszönettel vettük Adorján Ferenc igazgató felvi
lágosításait és nagyon örvendünk, hogy a vezetése alatt
álló intézetre, amelynek törekvő, céltudatos munkája
minden elismerést megérdemel, a figyelmet felhívhattuk.
A nyíregyházi ev. földmíveslakosság leányiskolaiszonyá
nak letörése, leánynevelésének megoldása olyan feladat,
amelynél szebbet élethivatásául nem választhatott volna.
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Iskolájában és ennek falain kívül is reá és tanári testü
letére nagy munka vár. Küzdelmüket rokonszenvvel kí
sérjük. Törekvésük eredménye el nem maradhat.
Budai Luther Szövetségének adakoztak: Gärtner
Ágoston 4, Gerő Gyula 4, Giffing Edéné 2, Giffing Paula
2, Habermann Oszkár 4, Haffner Károly 2, Harsány
György és neje 4, Harsány Oszkár és neje 4, H. Testvé
rek néhai Okos Rózsi emlékére 16, Krompecher Szilárd
5, özv. dr. Miklós Gyuláné 5, Rakányi Ferenc 10, özv.
Schikedanz Albertné 8, Szabó Sámuel 4, özv. Szerencsi
Károlyné 8, Zsenis János 2, összesen 84 pengő.
Hegyen Épített Városra adakoztak: Vitói Áts S.
Béla 4, Balogh Jánosné 3, Bárányos Jánosné 3, Gerő
Gyula 6, özv. Giffing Edéné 6, Habermann Oszkár 6, dr.
Hankiss János 6, Harsány György 6, Harsány Oszkár 6,
Hlavács Gyula 3, Horváth Erzsébet 3, dr. Horváth Kor
nél 5, Jámbor Lajosné 5, Jekeli Károly 2, Jurenák Jó
zsefné 3, Kiss Irén 6, Kovács Béla 3, Kubina József 6,
Jacskó Manó 6, Lányi Hermin 6, Loyka Jánosné 3, vi
téz Marschalkó Kornél 6, dr. Manninger Rezső 4, Mol
nár Julia 3, Németh Ernőné 6, özv. Németh Józsefné 6,
Nerfeld Ferencné 3, dr. Nikolits Béla 6, Némethy Kál
mán 5, Plicsovszky Pál 10, Pály Karola 2, Rakányi Fe
renc 10, Rajkai Ferenc 4, Prinner Károly 3, özv. Rei
chel Ferencné 3, Ilell Béla 3, Reuss Jenő 4, dr. Schrei
ber Lajos, Schweiger Henrikné 2, Sóhalmi György 1.50,
özv. dr. Szabó Viktorné 6, Sztaniszlavszky Adolfné 3,
Taxner Istvánná 6, Tornán Mihály 4, Turóczy Zoltán 6,
Turz Béla 5, Zelenka Zoltán 5, Zimmer Péter 6, öszszesen 228.50 pengő.
A Budai Luther - Szövetség választmánya e hó 13-án
5 órakor várbeli iskolánk tornatermében ülést tart.
Polgáriskolai vizsgálatra előkészítő tanfolyam. Mind
azoknak, kiknek az életbeni boldogulásukhoz előfeltétel
a középiskolai végzettség megszerzése, ezek részére pol
gáriskolai tanfolyamot rendez a Keresztyén Ifjúsági
Egyesület. A tanfolyam januárban
kezdődik, tandíj
nincs. Jelentkezni: VIII., Főherceg Sándor-utca 28.,I.,
alatt kell.
Rózsadombi hittestvéreink örömmel olvasták a napi
lapokban, hogy régi vágyuk teljesül: megindul a hegyre
az autóbuszközlekedés és közelebb hozza őket minden
napi foglalkozásukhoz és templomukhoz. Kérdés azon
ban, hogy az autóbuszjárat maradandó lesz-e? A vitel
díjak, mint köztudomású, az autóbuszüzem díjtarifája
szerint szabatnak meg. Ezek pedig igen magasak. A csa
ládos tisztviselők, akik a dombon laknak, aligha tudják
költségvetésükbe illeszteni a költséget, amely 2—3 csa
ládtag mindennapi autóbuszhasználatával felmerülne.
Az intéző körök a viteldíj megállapításakor figyelembe
vehetnék, hogy a hegyen lakók nem válogathatnak ol
csóbb és még olcsóbb közlekedési eszköz között. Úgy kel
lene tehát a viteldíjat megszabni, hogy a kistisztviselő,
árki családostól négyszer napjában kénytelen autóbuszátszállójegyet váltani, ne fizesse be egész napi keresetét
a barátságos kalauz bőrtáskájába. Meg kell barátkoz
nunk a gondolattal, hogy a tisztviselő nem azért dolgo
zik reggeltől-estig, gyermekeit nem azért járatja isko
lába, hogy autóbuszon járhasson, hanem azért ül fel e
modern közlekedési eszközre, hogy magának és család
jának kenyeret kereshessen és gyermekeit kenyérkere
setre nevelhesse. A rózsadombiaknak más keservük is
van. Igen sok utca még kiépítetlen. Az útak sok helyen
elhanyagoltak. Vásárcsarnokuk sincsen, pedig ott erre
fokozott szükség volna, mert a házak, ahogy villaövezet
ben kell, kertek közepén épültek, kereskedés céljaira
alkalmatlanok. A rózsadombi egyesület több évtizedes
kitartó küzdelme több eredményt is megérdemelt volna.
Karácsony. A Deák-téren dec. 10. és 11-én folyt le
a karácsonyi-vásár, szép sikerrel. A Fasori-vásár 1040
pengő tiszta jövedelmet hozott. Ugyanott karácsonyfát
állítottak dec. 21-én d. u. 5 órakor. A Protestáns Orszá
gos Árvaház karácsonyi ünnepe a szokott időben volt,
Adakozzunk és keressük fel gyermekeinkkel. Az Angyal
földi Luther-Szövetség dec. 18-án állított karácsonyfát
a vasárnapi iskolásoknak.
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Kultúrestélyét a szövetség 22-én tartja meg.
Az V.-ik Preshyteriális konferenciát tartott három
egymást követé délután a fővárosi református protes
táns testvéreink. Az aktuális nagy egyházi és társadalmi
kérdések egész sorát meghányták-vetették, a nagy ülés
termet megtöltő egyházi, világi vezetők és munkások
azon előadásokhoz fűzvén felszólalásaikat, melyeket az
ept/ke-kérdésről, a házassági elválásokról, öngyilkosság
szaporodásáról, áttétetekről, rererzátis kötésekről és
azok társadalmi, jogi, pásztori és egyházfegyelml orvos
lásáról, továbbá a szabadegyház és közjogi egyház cí
men, végül, hogy milyen egyházai kot mányra van szük
sége a budapesti egyháznak kérdésérdi neves férfink
nagy felkészültséggel és izzó lelkesedéssel tartottak. A
mindvégig jelen volt püspök minden alkalommal mapisan szárnyaló, de a részleteklie Is élesen bevilágító be
széddel összegezte az egyes tárgyak IrányUnutató fogla
latát. Evangélikus hitéletünk fejlesztését szolgálnák és a
folytonosan kívánatos lelki megújhodást eredményeznék
nálunk Is Ilyen, évenként adventiam tartott presbyterl
tanácskozások.
Árvák gondozása. Orosházi eklézsiánk buzgó papja
felszólította híveit, vállaljanak el elhagyott árva gyer
mekeket nevelésre, gondozásra. Máris töhlieii Jelentkez
tek gyámszülőkül. ltár a derék, Jellemes honfiak sorát
szaporítanák e dicséretes kezdéssel és majdan az árvák
nak nemes példát adó cselekedet ükkel, valóban szülői gon
doskodásukkal. Ajánljuk, hogy nocsak a lelkész, «le az
evang. on os Is figyelje meg szüntelenül az árvákat és
környezetüket.
Orosháza politikai községe 3000 pengőt szavazott
meg hit felekezeti iskolák segélyezésére, még |>edlg úgy,
hogy a 14 Iskolát tartó evangélikusoknak, a 2—2 Iskolát
tartó katolikusoknak és zsidóknak egyenként 1000 pengőt adott. Ugyebár, helytelen urány ez?
B. Cs. L.
Dévai Itiró Mátyás, kit a magyar Luther-névvel
ékesített az utókor és aki oly sokat szenvedett tiszta hi
téért, egyszer heves vitába szállt egy pappal. Egyik sem
tudta u másikat a maga igazáról meggyőzni. Zá|H»lya
helytartója, kinél bevádolták. Istenítéletre bízta végül a
döntést. Két puskaporos honiét hozatott s azt mondta,
üljenek rá mindketten, ő maga pedig meg fogja gyújtani
a kanócot. Aki a robbanás után sértetlen marad, annak
a hite igaz. Dévai fel is ült elszántan a hordóm és vidá
man szét vetette lábát. Ellenfele i**dlg úgy eltűnt, mint a
kámfor.
Jf. I.
Vegyes házasság csonka hazánkban, ez év 3-ik ne
gyedében 5813 köttetett. Ebből megegyezéses 200*1 volt. A
reverzálIsadás folytán az evangélikusok megint 50 csa
ládot vesztettek. Nyertek a katholikusok 50-et, a refor
mátusok 43-at, a gör. kath. pedig 6-ot az utolsó évnegyed
ben. Mit bizonyítanak e számok?
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület 35 éves Jubileu
mát ülte deeeml>erl közgyűlésén. A lélekemelő ünnepély
a régi képviselőház nagytermében folyt le szép számú
közönség jelenlétében. Bejelentették, hogy két növendé
ket küldtek a lipcsei, illetve bázeli belmlsszió-lskolába.
Különben csendes, elmélyítő munka folyik. A gyűlés n
műsor megszakításával ért véget, mert egy — bormér
kőzés rendezői és barátai sürgették a befejezést. Foly
tatólagos gyűlést fognak ezért turtani 25-éu.
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Istentiszteleteink sorrendje budai vártemplomunkban
1028 január hóban. Január 1-én 10 órakor német, végzi
dr. Varsányi, Január 1-én 11 ómkor magyar, végzi dr.
Varsányi. Január tt-áu 11 órakor magyar, végzi dr. Ituzslcska. Január Sán 0 ó ra k o r Ifjúsági, végzi Iliiül, 11
órakor magyar, végzi Kuzslcska. Január 15-én 9 ómkor
Ifjúsági, végzi Reif, 10 ómkor német, végzi dr. Varsányi,
11 órakor magyar, végzi dr. Varsányi. Január 22-én tí
ómkor Ifjúsági, végzi Gnnl, 11 órakor rádiós magyar,
végzi vendégszónok. Január 29-én ö ómkor Ifjúsági,
végzi Glutz, 11 ómkor magyar, végzi tlr. Varsányi.
Anyakönyvi útiatok 1927 december hóban. Házasságot
kötöttek: Kiélik Miksa László Martini Irén Klárával,
Matusek János Kovács Rózsával.
Kereszteltük: Boross József és Toniesz Mária fiát,
László Istvánt.
Temettük: Balogh Ferenc, Majoros Jánosné, szül.
Hoffmann Sarolta, özv. .Maszarik Józsefné, Hoffmnnn
Péter, özv. Brözik Jánosáé, szül. Zhlevszky Zsuzsanna,
Wallenfels Ferencné, szül. Kl«*ln Janka híveinket.
Kchahilitáeió. Az országgyűlésen a büntetőtörvény
módosítását tárgyalták. A vita régi vágyamat élesztette
lM>nnem. Szeretném, lm oly elítélőktől, akikről utóbb két
séget k iz á ró a n kiderül, hogy ártatlanul szenvedtek, az
állam, melynek nevében, a téves verdiktet hozták, nyil
vánosan bocsánatot kérne. Érezte ezt az egyik honatya
Is, amikor Inkább pénzbüntetést, mint az elzárással járó
büntetésnemeket kívánta kifejleszteni, f'gy inondá, hogy
a pénzt tévedés esetén viasza lehet adni, de az elzárást
nem. Gondoljuk el, mit Jelent az Ártatlannak és szegény
hozzátartozóinak az a rémsége*, helyrehozlmtntlan bélyeg
ző; „Már egyszer ült!". Talán törvény kötelezhetné a naplla|Mikat is. hogy a vezércikk előtt néhányszor publikálják
az állam bocsánat kérő,' nemes gesztusát. Nem képzeljük
el, hogy ez olyan sűrűn előforduló esemény volna, hogy
Igazságszolgáltatásunk súlya szenvedhetne, vagy a nyil
vános bocsánat kérés elkerülése érdekében minden korrek
ció megfulladna. Az állata magas i>éldaadása egyébként
mindnyájunkra neveiden hatna. Ha már emberi gyarló
ságunk győz«*delinesk«*dett Is rajtunk, megmutatná az
útat és megbecsülendővé tenné a cselekedetet, amellyel
helyrehozzuk nemcsak hibáinkat, hanem bűneinket Is.
Megérlelné bennünk a gondolatot, hogy ha már szóval,
félénk vágj- gyáva hallgatással, tettel valakit igaztalanul
megbántottunk.
megkárosítottunk vagy kivégeztünk,
hozzuk helyre, támasszuk fel a halottat, hiszen ilyenkor
az Igazi halott a mi lelkiismeretünk. Az állam nemes pél
dájának nevelőhatása korlátlan. Igen sok gonoszságot
még megszületése előtt megfojtana; megtanítana minket
az írás helyes értelmére. Azt mondotta Krisztus, hogy
tartsd oda másik orcádat Is a pofozónak, de ez nem Je
lenti azt, hogy amikor Igazságtalanul pofozunk, lelkünk
egyensúlyát a másik pofonnal helyreállíthatjuk. Figyelő.
Tatatóvároson, e gyorsan felvirágzott szénbányavárosunkban liittestvéreink Imaházat építettek, amelyet
szép ünnepséggel avattak fel. A tudósító dicséri az épü
let szépségét, berendezésének egyszerűségében remek
voltát. Megemlíti azt Is. hogy padok helyett karosszékek
vannak. Különösen hangzik ez. de ha meggondoljuk, hogy
egész héten át, mint görnyed szegény hányászember a
föld gyomrában, sötét szűk tárnákban fáradhatatlanul
csákányozva, hogy nekünk füt«V, világítóanyagot szol
gáltasson, közlekedésünket üzemben tartani segítse, ak
kor bizonyára elismeréssel leszünk a humánus tervező
nek, amiért Luther apjának pályatársait így megltecsülte.

= BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJ0S-U. 20. §
„A storia“ sz á lló v a l szem ben.
EE Kén hittestvé en.hogy mielőbb keressék fel üzl tét kar&caonyi és
= *i*vi bevásárlásaikkal. A k i v á l a s z t o t t tárgyakat készséggel
megőrzi.
EE Nagy választék araay -, e züst-ékszerekben és sváict órákban.
=E POLGÁRI ÁRAK t
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S E lapra hivatkozók I '0/» engedményben részesülnek. Kérem a EE
-ír
cégre ügyelni! Cégalapítás Aradon. i892-ben

iiinuiiiiiuiiinniiiiiiiiiiiiiin iiiiinniiiiiiiiiiiiniitinininiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiii

foTő
5Zak Üí l ET.

ő r é i ékszeresté^ léte te r e s t
me. LtUflSZTina-KÖRÚTlSb.
r8-41 B U D A P E S T
1o%EhCÍDntMY

8

Hegyen épített város

1928. január 8.

Felhívás a felvidékiekhez, különösen a szepesiekhez!
A felvidéki magyar sajtó ma missziót tölt be. Az 1925
június közepe óta a lőcsei 04 éves Szepesi Híradó (ez
előtt Szepesi Hírnök — Zipser Bote) és az iglói 42 éves
Szepesi Hírlap (ezelőtt Szepesi Lapok) fúziójával foko
zott mértékben óhajtja szolgálni a Felvidéken élő ma
gyarság szent ügyét és fenntartani továbbra is a szoros
kapcsolatot a szülőföldjüktől elszakadt zipserek és Fel
vidék iránt érdeklődők között. A Szepesi Híradó — Sze
pesi Hírlap egyesült szepesmegyei magyar lapok előfize
tése Csonka-Magyarországon egy negyedévre P 5.20
(65.000 K). Az előfizetés eszközölhető pénzesutalványon
Förszter Rezső oki. vegyészmérnök, magyarországi szer
kesztőnél, Budapest, V ili., Mária-utca 20., III. 26/a.
Minden igaz felvidéki legalább előfizetésével támogassa
szülőföldje magyar la p já t!
Karácsonyfa-ünnep Vecsésen. A veesési evangélikus
misszió gyülekezet vasárnap, 18-án tartotta jótékony ka
rácsonyfa-ünnepét. Horvay Sándor gyülekezeti felügyelő
vezetése alatt, buzgó hívek gyűjtéséből majdnem száz da
rab értékes ajándékot osztottak szét a gyülekezet szegé
nyei között, legtöbbnyire ruhaneműt, főleg cipőt. Az ün
nepet Hamvas József imádsága és beszéde vezette be.
Sallay Ilonka nagy szorgalommal tanította be a jól si
került ünnepi játékot.
Az első komoly lépések a világbéke felé címen az
Unitárius Értesítő most beszámol a két év előtt Edinburgban megtartott Nevelésügyi Szövetség Világkong
resszusról, melyen 30 nemzet 1300 képviselője vett
részt. Az elnök megnyitójában mondja, hogy „bármit
akarunk egy nemzet életében megvalósítani, ahhoz már
az iskolában kell hozzáfognunk!“ „Minthogy a felfede
zések és találmányok a föld összes népeit közeli érintke
zésbe hozzák és köztük egy mindnyájunkat érintő és ér
deklő közösséget létesítettek, meg kell teremtenünk és
tiszteletben kell tartanunk a nemzetközi, társadalmi, ke
reskedelmi és diplomáciai érintkezés szabályait. Ez szük
ségképen magával fog hozni bizonyos nemzetközi gon
dolkodásmódot és szellemet. Nekünk tanítóknak, minden
tőlünk telhetőt meg kell tennünk, a most nevelkedő nem
zedék szívében kifejlesszük a testvéri szeretet szellemét,
hogy így jó szomszédok tudjunk lenni,“ Egységes véle
mény alakult ki, hogy a zavart csinálok terveit, támadá
sait le, kell törni kíméletlenül. Fiúk és leányok gyermek
koruktól az érettségi idejéig világpolgárokként nevelendők. A történelem dicsfényét a hadvezérek fejéről áhítatos kézzel az emberiség jóltevőinek a fejére kell helyez
nünk. Nemzetközi gyermeklevelezést elő kell mozdítani.
Cseretanulók és tanítók intézményét széleskörűvé tenni.
Elfogadták a H ermann-Jordan-béketervet is, mely sze
rint három bizottság a Szövetség felügyelete alatt mű
ködvén, tanulmányozni fogja egyebekközt a történelemtanítást is, az egész világon megvizsgálja a használt
tankönyveket a nemzetközi megértés és barátság szem
pontjából, Rá fog mutatni az igaz tények és állapotok
hű visszatükrözésének szükségességére. A cél messze
van, de a komoly munka megindult.
Az Evangéliumi világalliance egyetemes imaheté
nek tárgysorozata 1928 jan. 7-ikét a belmissziónak és a
zsidóknak szenteli. Búvallásban m ondja: „Az itthoni
missziómunka némely részét nagyfokú kishitűséggel
nézzük; különösen a zsidók közötti lelki ébredés lehető
ségét és visszatérésük lehetőségét Jézus Krisztus Iste
néhez !“

Veszprémi Evangélikus Leány egyesület múlt év má
sodik feléről tevékenységi kimutatást küldött be. Október
31-étől az év végéig 8 vallásos ünnepet, kulturestét,
árvák estéjét, szeretet-estet és karácsonyfa-estet rende
zett. Közreműködtek: Zsupanek Sándor tábori lelkész,
Gömöri Mária zongorán és orgonán, Zauner Kató, Gazsi
Mariska, Bodlaki Györgyi, "Novak Rezsőné, Netratics
Anna, Novak Rezső ajkai lelkész, Libertinyi Jenő, Ja
kab Erzsi, Irányi Kamill székesfehérvári lelkész, Zauner
Lajos, Gutái József, Bakai Ilona, Hering János lelkész,
Cziráky Ilonka, Magyar Pál, Buti, Anna, Jakab Sándor,
Müller Mici, Hermann Károly, Jánossy Gábor országgyűlési képviselő és a kultúrestén előadott színdarab sze
replői. A kultúr- és árva-est 378 pengő tiszta jövedelmét
a karácsonyi szeretetadományokra fordították. Az isko
lában 30 gyermek kapott cipőt, ruhát vagy könyvet; 10
nyomorgó család zsírt, lisztet, cukrot és burgonyát; á
kórházban lévő hat evangélikus betegnek karácsonyfát
állítottak és őket a gyülekezet lelkésze Úrvacsorában ré
szesítette. Az egyesület tagjai az év folyamán többször
látogatták a kórházat, ott 40 hittestvérünket keresték fel,
akiknek az evangélikus sajtó termékeivel kedveskedtek,
de ruhaneműt, jobb falatot osztogattak más vallásúaknak is. A felépülteket alkalmazáshoz segítették. Az egye
sület elnöknője, Gömöri Károlyné, akinek fáradhatatlan,
lelkes működése a veszprémi evangélikusok hitéletét ele
venné teszi, gyülekezetünk lelkészének munkájára hit
testvéreinket előkészíti.
A Brit Bibliatársulat derék árusítóiról mostanában
azt a gálád hírt terjesztették gonosz emberek, akiknek
ez istenes munkák úgy látszik nincsen kedvükre, hogy a
Szentírás lapjai közé forradalmatszító röpiratokat csem
pésztek. Most illetékes helyről erélyesen leintik a méregkeverők e kísérletét. A hírterjesAgk természetesen néni
jelentkeznek, hogy elvegyék méltó uiintetésüket rágalmu
kért.
#
U.
Luther kis kátéjának hiteles szövege, melyet minden
nemzeti bizottság elfogadott, minden nyelven 1929-ben
fog megjelenni. Anglia már ez évben kiadott egy „fél
hivatalosan hiteles“ új kiadást.
Böhm Károly kiváló bölcsészünk emléktáblája ja
vára az evang. főgimnázium hangversenyt rendezett.
Ugyané célra a Veress Pálné-utcai leánykollégium Schubert-estéket tartott dec. 20. és 21-én, d. u. 6 órakor.

Budai Luther-Szöveteség Elnökségének
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Budapest, 11., Ilona-u. 12.

Kérem a rendes tagok közé leendő felvé
telemet. A tagdijat a szövetség címére, az
58.141. sz. csekkszámlára beküldóttem.
Budapest, 1927 . . . . hó . . n.

aláírás
Levelezőlapra ragasztva beküldeni kérjük.

Olvasóinkhoz! Kérjük azon budai evangéli
kus hittestvérek címének közlését, akiknek la
punk még nem jár.
Egyházközségünknek szóló pénzadományok az egy
házközség pénztárához, I., Verbőczy-u. 28. sz. alá külden
dők. Pénztáros Wichmann Ede. Tekintettel egyházközsé
günk szűkös anyagi viszonyaira, kérjük hittestvéreinket,
hogy kiki lehetőség szerint keresse fel adományaival.
Krausz Rezső' kályhásmester, II., Vérmező-út 14.,
kéri a hittestvérek szíves támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
10-7
Fiatalemberek szállást, otthont kaphatnak a Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület, VIII., Főherceg Sándor-utca 28.
sz. alatti ifjúsági otthonában Jelentkezni d. u. 5—6 óra
közt kell.
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Europa irodalmi és nyomdai részvénytársaság. Igazgató Schmidek Tibor dr. Budapest, VI., Ó-utca 12.
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Kiadóhivatal:
Budapest,
II., Donáti-utca 40. sz.
II. emelet 15.

Előfizetős félévre 3 pengő,
mely n BUDAI LUTHER SZÖVETSÉG

Felelős szerkesztő ős kiadó

58141. sz.
posta tnkarék-csekkszómlAJAru küldendő.

Budapest, VI., Ó-utca 8. sz.
Telefon: I.lpót 908—83.

IILAYACS KORNÉL

Főmunkatiirsak: I)r. SZLÁVIK MÁTYÁS, Hr. SZELÉN YI ÖDÖN, l)r. SCÍIINDLEK GYULA.

K ép m u tatás n élk ü l.
—

A szeretet képmutató* nélkül való
legyen.
Itóinul>elleklicz 12. 9—10.

Az emberi társadalom fejlődésének szabá
lyait kutatók ősidőktől fogva az örökéletü Krisz
tus ez örökbecsű gondolatára építik fel elméle
teiket. Egymásra hordott eszméik és ezeken
nyugvó javaslataik annál tökéletesebbek, maradarJóbb erősséget alkotnak, minél pontosal.*uan ismerték ők fel a krisztusi igazságot, mi
nél kevesebbet vettek el vagy tettek hozzá, mi
kor gondolatszerkezeteik pilléreit megalapoz
ták. Akik pedig az emberek, családok, társadal
mak, országok és — ma már mondhatjuk —
világrészek sorsát irányították és intézték,
minden sikereik romhalmazához annál rövidebb
utón érkeztek, minél messzebb távolodtak el
cselekedeteikben Krisztus szellemétől.
A mai angol irodalom egyik jelese mondja,
hogy „sohase volt még olyan ellenségeskedés,
amelyet a vérontás elmosott, kiirtott volna!“ A
leghatalmasabb Fáraó-birodalom sem azért om
lott össze, mert szomszédait és saját polgárait
túlságosan kímélte.
A gyülölség mibennünk gyökerező érzés,
amely önmagunkban okozza a legnagyobb kárt.
Testi-lelki munkánkat akadályozza, minőségét
megrontja. A kölcsönös gyűlöletről, az egymást
üldözőkről pedig találóan mondja az írás:
— Ha pedig egymást marjátok és faljá
tok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
A bosszúállás vágya, a kielégítést nem is

merő harag, a megtorlásra törekedő ellenséges
indulat soha sem vezethet a mi boldogságunk
hoz. Valamennyi sikere újabb bajunk bőven
buzogó forrásává válik. Amikor pedig minden
gyűlöletünknek érvényt szereztünk, körülöt
tünk mindenkit kiirtottunk, egymagunkban
állunk emberi életünk únos-úntig háborgó ten
gerhez hasonlított útján.
Elüldöztük azt. aki a mi vitorlánkat szor
gos kézzel igazgatta, elhagytuk kormányunk
mindig szerény, sokszor bölcs irányítóját, ten
gerbe vetettük a bajtársat, aki a viharban szi
vattyúzta vissza a tengerbe a becsapódott vi
zet.
Nem kerülhetjük el a bajban a szükséget
máskép, mint kölcsönös megbecsüléssel; nem
vezet ki a romlásból más út, csak a szeretet.
Minden érzésünk embertársainkban is ér
zést kelt. A harag haragot, a félelem félelmet,
a szeretet szeretetet fakaszt. A mi segítségünk
az olyan szeretet, amely képmutatás nélkül
való. Ez ébreszt mi irányunkban is olyan sze
retetet, amely őszinte, amelyben magunk és
családunk is megbízhat, amelyre nyugalmun
kat, jövőnket felépíthetjük.
Oh, hiába mutattok Júdás alakjára, aki
oly tökéletes szeretetet. aminő Krisztusé volt,
árulással viszonzott. Hiszen Péter, aki megta
gadta, Júdás, aki elárulta, a Mestert őszintén,
képmutatás nélkül szerette és Krisztus szen
vedését épen ez fokozta végtelenné, kivételessé.
Az igazi szeretet ta n meg minket az ön
becsülés útján és hozza ellenségeinket a mi tá
borunkba, ahol nem fenyegeti a képmutató
alattomos tőre.
Hl. K.
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Uj feladatok előtt.
Molitórisz János előadásának váza.

A protestantizmus négyszáz esztendős
múltra tekint vissza. Ez idő a protestantiz
mus életében a szakadatlan önvédelmi harc
korszaka, amelyet minden ereje megfeszítésé
vel küzdött végig a puszta létért, az elfogultság
és a türelmetlenség ostromával szemben. Itt van
a magyarázata annak, hogy a protestantizmus
még ma se olyan tényező az emberiség életé
ben, amilyenné lenni hivatva van. A protestan
tizmus a reformációban örökkévaló, nagy is
teni értékeket hozott magával. Nem azért, hogy
ezeket csupán a vallási szertartásokban hasz
nálja fel, avagy hitelvi tételekben megformulázva soha véget nem érő hitviták alapját vesse
meg. A protestantizmus a maga értékeit azzal
az isteni megbízatással kapta, hogy azokat az
emberiség közkincsévé tegye. Eszméivel át
hassa, megújítsa nemcsak a vallási, az egyházi,
hanem a társadalmi életet, egyáltalán az embe
riség egész szellemi és anyagi életét. Olyan élet
berendezés, erjesztő kovász legyen, amelyik úgy
erkölcsi, mint anyagi tekintetben magasabb
színvonalat jelent. E megbízatást hozta magá
val a protestantizmus az ő megszületésében. De
e megbízatásnak mindeddig nem felelhetett meg,
mert hiszen minden ereje az önvédelemre kel
lett. Az önvédelmi harcban, az életnek, az erő
nek, amely benne rejlik, csodálatra méltó bi
zonyságát szolgáltatta, mégsem tudott irányító
befolyást gyakorolni az egyetemes nagy ember
életre. A protestanizmus egész négyszáz eszten
dős múltja során olyan helyzetben volt, mint a
fogságból hazatérő és lerombolt templomát újjá
építő zsidóság. Csak egyik kezével hordhatta
össze a lerombolt templom széthullott köveit,
csak egyik kezével rakhatta a falakat, mert a
másik kezében kardot kellett tartania, hogy
védekezzék a rátörő ellenségek ellen.
Ez volt a protestantizmus helyzete eddig.
De most az ötödik évszázaddal új korszak elé
érkezett.
A vallásüldözések ma már jogállamban
végérvényesen megszűntek. Nemcsak tételes
törvények biztosítják a szabad vallásgyakorla
tot, hanem az államok minden igyekezetükkel
elősegítik a különböző keresztyén egyházak mun
káját, támogatják őket. Ilyenformán a protes
tantizmusnak az önvédelemben eddig lekötött
erői most már teljes mértékben felszabadultak.
Az emberiség életépítő leghatalmasabb tényező
jévé válnak.
Négyszáz esztendőn keresztül a puszta
létéért küzdött a protestanizmus, most, amikor
minden életereje felszabadult és szabadon rá
léphet a pozitív munka terére, mi más lehetne
a feladata, mint az, hogy hódító egyházzá vál
jék! Igen, ez az a nagy feladat, amelyik a pro
testantizmusra vár történetének ötödik évszá
zadával: hódító egyházzá lenni! Nem maga vá
lasztotta e feladatot önkényesen, ez isteni kény
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szerűség rajta, amelynek vagy engedelmeske
dik és él, vagy nem engedelmeskedik és akkor
menthetetlenül pusztul. Az életnek természete a
növekedés, az erőnek a terjeszkedés, a hódítás;
ahol a növekedés megáll, ott valahogyan már
megkezdődik a halál, és ahol terjeszkedés sem
mi alakban sincs meg, ott meghanyatlott az erő
és csak idő kérdése, mikor omlik össze végképen.
A protestanizmus létkérdése, hogy hódító
egyházzá legyen. A történetíró, amikor a nagy
angol világbirodalom nagyságának, hatalmának
okát keresi, arra a megállapodásra jut, hogy e
világhatalom azért lett ilyen naggyá, mert az
angol világrészekben gondolkodik. Az bizonyos,
hogy ahol összezsugorodnak a szemhatárok,
ahol a látókör összeszűkül, ott gyarapodásról
nem lehet szó. A protestanizmus üldöztetésével
járó elnyomóttságánál fogva nem emelkedhetett
fel eddig szélesebb szemhatárokat kívánó célok
kitűzésére. Meg kellett elégednie kisebb felada
tokkal. A mai protestanizmusnak ki kell emel
kednie eddigi szűkebb látóköréből. Ma már ide
jét múlta dolog gravameneskedéssel és protes
tánssal előállani. Ma már pozitívum kell, nagy
célkitűzés és bekapcsolódás a nagy küzdelembe,
amelyre pattanásig feszülnek a mai ember iz
mai és idegei.
Amilyen mértékben látjuk súlyosodni a protestanizmusra váró feladatokat, olyan mérték
ben szorongat minket a kérdés: vájjon az a pro
testantizmus, amely az üldöztetések viharában
helyét olyan csodálatos hősiességgel állotta meg,
olyan rendíthetetlen kősziklának bizonyult, elég
erős lesz-e most, amikor a hódítás ideje elérke 
zett? Mindenekelőtt: felismeri-e a reá váró új
és nagyszerű feladatot?
Nagyon természetes, hogy ez a felismerés
lassú folyamat. A nagy feladat, a felkészülés
sem történhetik meg egyszerre, szinte márólholnapra. Ehhez hosszú időre van szükség. Ma
még a protestantizmus a régi és új feladatok
elválasztó határmesgyéjén áll. De máris mutat
koznak a biztató jelek, hogy a protestantizmus
új elhivatásának megértéséhez mindjobban kö
zeledik. Nemcsak a külföldi protestáns országok
ban, hanem nálunk is fokozott egyházi munka
indul úgy a mélyebb, a teljesebb hitélet kiépí
tésére, mint az egyháztársadalmi szervezke
désre. Annyit ma már mindenütt kénytelenek
megvallani, belátni, hogy most már az egyhá
zaknak többet kell tenniök, mint amennyit ed
dig tettek, legfeljebb a cél nem áll még elég
tisztán a szemek előtt és nem eléggé határozott,
öntudatos a munka.
Nagyon fontos a protestantizmusra nézve
az, hogy világosan álljon előtte a cél, amely
felé haladnia kell és ne tévelyegjen mellékuta
kon, ne pazarolja erejét olyan célok kergetésében, amelyek feladatkörébe nem tartoznak.
Hol keresse a protestantizmus a célját?
Jézus vallásának centrális gondolatában! Mi a
Jézus vallásának centrális gondolata? Az Isten
országa. Mi az Isten országa? Nem élettelen
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theologiai fogalom, hanem realitás. Isten or
szága Jézusnak és őbenne az egész keresztyénségnek végső célja. Amint a tengerbe ömlik
minden kicsi és nagy folyó, úgy az Isten orszá
gának célgondolatába torkolik bele a keresztyén
vallás minden életnyilvánulása. Az Isten orszá
gának megalapításáért jött Jézus, az Isten or
szágáért van a megváltás, a kegyelem, a Biblia,
az imádság, az igehirdetés, az egyház, a gyü
lekezet, az adminisztráció, külmisszió, belmiszszió, gyámintézet, Luther-Szövetség és a többi
mind egytöl-egyig. Az Isten országa a Krisztus
királysága, ami ott kell, hogy kezdődjék az
egyes ember életében és azon keresztül folyta
tódjék tovább az emberi együttélés minden for
máján át és legyen a Krisztus a király, a csa
ládi, társadalmi, nemzeti, nemzetközi életben,
ennek minden szociális és gazdasági vonatkozá
saiban.
íme az Isten országának, benne a Krisz
tus királyságának programmja! Ez a feladat
vár a protestantizmusra.
Az emberek szeretnek nagy általánossá
gokban mozogni, megállapítanak elveket, össze
függéseket, eszméket, de egytől mindig vona
kodnak : az általánosságokat, az elveket- a meg
állapításokat önmagukra alkalmazni, azokból
önmagukra, gyakorlati magatartásukra kö
vetkeztetéseket levonni. A protestantizmus
végeredményben az egyes ember magatartásán
múlik. Azon múlik, hogy a Krisztus királysága
mennyire realizálódik az ő életében, mit tesz
az Isten országának előmozdítása, terjesztése
érdekében és mindenekelőtt mennyire valósul
meg az Isten országa az ő magánéletében.
Az Isten országa elkötelezést jelent, miszsziói elkötelezést. A misszió gondolata mindig
és mindenütt ott van Jézus vallásában, de van
nak korok, amikor a misszió gondolata sokkal
erősebben jut kifejezésre, mint egyébkor. Ma
azt az időt éljük, amikor a protestantizmus pa
rancsoló követeléssé lett, a misszió, amely nem
csupán pogánvmissziót jelent, hanem bárhol,
bármi téren végzett munkát azért, hogy’ Krisz
tus királysága növekedjék. A Krisztus követője
ne elégedjék meg azzal, hogy egyedül a maga
lelke üdvét szerezze meg hitében. Érezze meg,
hogy Jézus küldi őt a világba az emberek közé,
mert vagy Jézus egyháza misszionálja a vilá
got, vagy a világ misszionálja az egyházat.
Csak az értette meg Jézust, aki missziói mun
kát végez Jézus érdekében.
Különösen a protestáns egyházban szeret
nek minden gyülekezeti munkát áthárítani az
egyház hivatalosaira, azoktól várnak mindent,
azokat dicsérik az elért eredményekért és azo
kat okozzák a sikertelenségekért s valósággal
velük azonosítják az egyházat. Nagyon helyte
len felfogás és gyakorlat ez, amelynek egyszer
végre meg kell szűnnie és éreznie kell minden
egyes egyháztagnak, hogy’ ő is felelős, reá is
missziói munkát bízott az Ür, amelyet ő he
lyette senki sem végezhet el.
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Ennek az aktív protestantizmusnak pótol
hatatlan szüksége van az ifjúságra, amely már
temperamentumánál fogva is inkább aktív ter
mészetű. Ezért kell a protestantizmusnak igen
nagy súlyt fektetni az ifjúság vallásos nevelé
sére, hogy megnyerje őket a maga céljainak és
bennük lelkesedéssel telt harcos tábort szerez
zen.
A mai magyar életnek uralkodó gondolata
a nacionalizmus. Sok minden elválaszthat ma
gyart a magyartól, de egyben, a nemzeti gon
dolatban, egyek vagyunk mindannyian. Csodá
latos egységesítő erő. Legyünk meggyőződve
arról, hogy a protestantizmus akkor teszi a leg
jobb szolgálatot a nacionalizmusnak, ha Isten
országának eszméjével telíti meg a nemzeti esz
mét. Amikor Krisztus királyságának integritá
sáért harcol, akkor szolgálja leghatékonyabban
Magyarország integritását is.

Common P rayer B ook.
Ez angol név fordítása, szószerint: Kö
zönséges Imakönyv. Valójában Nagybritannia.
a leghatalmasabb földi ország államegyházá
nak, az anglikán vallásnak istentiszteleti rend
jét tartalmazó könwet jelenti. Erzsébet ki
rálynő rendeletére készítették el ezen úgyneve
zett agendakönyvnek, az akkori katholikus la
kosság javarészét is kielégítő alakra módosí
tott alapformáját. A Cranmer vezérlete alatt ki
dolgozott első kiadás példájára e harmadik ki
adóst is az országgyűlés világi törvénnyel szen
tesítette.
Azóta néhányszor változtattak ezen a szer
tartási utasításon és hol a róm. kath. áramla
toknak tettek kényszerű engedmény!, hol pedig
protestáns jellegének erőteljesebb kidomborí
tását érték el. Az angol nép kettős főkarakterisztikuma ebl>en is megnyilvánul: az imperiális politika hazafiasán önző szolgálata és a val
lási eszmények diadalra segítése. Az angol egy
házban, különösen a világháború után, a róm.
kath. egyház felé irányuló orientáció látszott
előnyösebbnek és a 20 év előtt kiküldött bizott
ság kezdeményezésére ismét összeültek a ve
zető egyházi nagyságok és a C. P. B. újabb mó
dosítását eszelték ki. Ezt a 785:169 arányban
ellentétes nézeteket egyeztető dolgozatot vitte
a mai kormány a Parlament elé. Nemcsak a
liturgiái kérdésekben, de fontos hitelvi vonat
kozásokban is változásokat javasolt részben
róm. kath., részben modernista irányban.
A felsőház jóváhagyását símán megadta.
Nem úgy a képviselőház. Hosszas és magas
színvonalon álló vita után 42 szavazattöbbség
gel elutasította az indítványt. Ellene érvelt még
a kormánynak nem egy súlyos tagja is és főleg
a diehardok, a munkáspárt, az ú. n. Labour
party tekintélyes része és természetesen a libe
rálisok buktatták meg az átkatholizáció emez
újabb kísérletét. Az antiliberális-párt vezére
protestáns lázadásnak minősítette a brit nem
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zet vallási életére nézve fontos állásfoglalást,
mely a püspöki kar döntése ellen szól. Emléke
zetes a világi evangélikusok vezetőegyéniségé
nek, a belügyminiszternek n y i l a t k o z a t a a z
egyházbeli pártok közt az igazi szakadék ma a
szent áldozás felfogása és a pap helyzetének
megítélése között tátong. A pap azt követeli,
hogy a hívő csak általa juthasson Istenhez.
Ugyanegy egyházban ez a kétféle felfogás —
az „angol-katholikus“ és az evangélikus — el
nem fér. Azt hiszem, hogy a püspökök arra vágyódtukban, hogy olyan imádságos könyvük le
gyen, melyben az anglo-katholikusoknak kedve
telik, nem vették számba a doktrínák között tá
tongó szakadékot és a népesség nagyobb részé
nek lelkes protestantizmusát/“
Gyönyörű jelenet volt, mikor az evangéli
kus álláspontját védő szocialista szónok beszé
dét részben a főrendi toryk is megtapsolták. Az
angol igazságügyi miniszter, vagyis a „pecsét
őr“ pedig rámutatott arra, hogy az anglikán
egyház, mint „protestánsán katholikus“ feleke
zet, nem ismeri el papsága fejének a római pá
pát, valamint az „átlényegülés“ tanát is elté
rően vallja. Lloyd George most megjelent cikke
szerint még nagyobb lett volna az elutasító
többség, ha a közeli választásokra tekintettel
egyeseket nem feszélyezték volna kerületük be
folyásos „angol-katholikus“ papjai. Az angol
egyház legügyesebb és legtevékenyebb papjai
kétségkívül az angol-katholikus papok. A szo
ciális kérdések iránt ezek nagy rokonérzést ta
núsítottak, a szerencsétlenek és letiprottak
iránt, nagyobb megértést árultak el, mint az
evangélikus lelkészek.
A protestáns érzésű laikusok e mostani
nagy sikere bizonyára nagyobb súlyt fog adni,
vallásos felfogásuk győzelmére irányuló tevé
kenységüknek, — még papjaik ellenében is. Az
persze a jövő titka, hogy e leszavazás, mely fe
lett Canterbury agg érseke könnyeket hullatott,
mily hatással lesz? Nem fog-e az anglikán egy
házban szakadást előidézni és a tömegeket nem
tereli-e a róm. kath. egyház felé, különösen, ha
ennek egységesen irányított buzgó papjai az
osztályharc, gyarmatlazulás, munkahiány, szü
letési csökkenés stb. bajaival gyötrődő lakos
sággal odaadóbban és céltudatosabban foglal
koznak, mint a protestánsok.
—rs—
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Önkormányzatunk.

E címen új rovatot nyitunk. Régóta ter
vezgettük. Egyházközségünk szellemi és anyagi
ügyei ma már nem olyan egyszerűek, hogy önmaguktól rendben folyjanak. Gondozást, ápo
lást, megbeszélést igényelnek.
Egyházközségünk tagjainak munkája sem
merülhet ki a vasárnapi prédikáció végighall
gatásában. Hittestvéreink örömmel fogadnak
és dolgoznak fel minden jó gondolatot, amely
lelki életüket változatossá teszi és őket önműve
lésre és egyházi ügyeink iránt érdeklődésre
bírja. Különös előszeretettel fordulnak azonban
minden eszméhez, ha az egyházközség tiszti
székein ülők vetik fel. Ez természetes is. E
tisztségekre saját soraikból választanak alkal
mas egyéneket, akiket becsülnek, az egyházközség szellemi és anyagi ügyeinek irányítá
sára és intézésére képesnek tartanak. Minden
sikerük az önkormányzat dicsősége és minden
jó eredményük az egyházközség haszna.
E rovatunk tehát elsősorban az egyházi
tisztségek betöltőinek postaszelvénye. Nemcsak
a felügyelők és a gondnok jelentéseinek, javas
latainak és terveinek szántuk, hanem önkor
mányzatunk minden tagjának és alkalmazott
jának nyitva tartjuk, ha sorai közérdekűek.
A kritika és vita elől sem zárjuk el, csak a
személyeskedést rekesztjük ki. A sértő helye
ket a kéziratból kivágjuk. A közérdeket szol
gáljuk és a közérdek jóhiszemű munkását a mi
hasábjainkról ne érje sérelem, ha javaslata kisebb-nagyobb magánérdekbe ütközik is.
íme az első közlemény:
Kiáltó számok;.
Az elmúlt 1927-ik év nem sok jót hozott a
magyar Evangélikus Egyháznak. Nagy emberi
és erkölcsi veszteségeket kellett elszenvednünk.
Erős oszlopunk dőlt ki Masznyik Endre várat
lan halálával; országos támasza volt Egyhá
zunknak, kinek neve közismert volt s elismerést
vívott ki tevékenységével Lutheránia határain
kívül is. Ez pedig nagy szó manapság.
De ettől eltekintve is, a múlt év mérlege
nem kedvez ügyünknek. Akik jelen voltak szil
veszteri
Istentiszteletünkön, szomorúsággal
hallhatták, hogy budai gyülekezetünk az elmúlt
év folyamán nem, hogy nem gyarapodott, ha
Első M agyar
nem megcsökkent, amennyiben 100 hittestvé
| Á ltalán o s B iztosító T ársaság | rünkkel szemben, akiket az Ür szava elszólított
körünkből, csak 60 újszülött részesült templo
= A la k u lt 1 8 5 7 -b e n . B u d a p e s t, IV ., V íg a d ó -t é r 1. s z . §
munkban a szent keresztségben. így 40 fővel
A le g ré g ib b es l e g n a g y o b b m a g v a r b iz t o s i t ó i n té z e t
E
megfogyatkoztunk. Csak keveset változtat ezen,
I A z e v a n g é lik u s e g y h á z n a k h a r m in c é v ó ta
5
s z e r z ő d é s e s b iz to s itó t á r s a s á g a .
hogy kitérés folytán vagy 4 új hittestvérrel
F ió kjai v a n n a k az o rs z á g egész te r ü le té n
|
♦
1 szaparodtunk. Hasonlóan veszteséggel zárul a
fasori Egyház hiveinek mérlege is. Ott 4?.
E l fo ga d b iz to s ítá s o k a t a k ö v e t k e z ő k r e :
egyénnel többen haltak el, mint amennyi az új
E m b e r é le t é s b a le s e t ,
5
tű z , j é g , ü v e g , a u tó , g é p tö r é s ,
szülötteknek száma, de mivel 23-al többen tér
b e tö r é s , p é n z tá r i k ik ü ld ö tt k ir a b lá s a ,
tek be Egyházunkba, mint ahányan abból ki
I
s z á llítm á n y , u tip o d g y á s z , é r té k k ü ld e m é n y ,
|
tértek, a veszteség 20 főre zsugorodik össze.
á ll a t é s s z a v a t o s s á g .
Örvendetes ezzel szemben, hogy Deák-téri Egy
M IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H I I I I I I I I I I I iTÍ
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házunk 68 főnyi növekedésről tud beszámolni,
amennyiben az újszülöttek száma 47-el haladta
meg az elhaltak számát, amely számot még nö
veli a kitéréseknél mutatkozó, 21 lelket jelentő
többlet. A többi pesti Evangélikus Egyházgyü
lekezetek népmozgalmi számait e pillanatban
még nem ismerem; szeretném remélni, hogy
azok nem mutatnak visszaesést s épp így nem
az ország többi Evangélikus gyülekezeteinek
adatai sem.
Templomunkban azonban ama szilveszteri
Istentiszteleten még arról is hallottunk, hogy
miként fogyatkoznak meg egyes vidéki gyüle
kezeteink szinte a teljes megsemmisülésig. El
sem hinnők. ha nem a szószékről, az Isten oltá
rától hangzottak volna el, oly hihetetlenül szo
morúak s megszégyenítők ezek az adatok. Hall
hattuk, hogy A l b e r t i- I r s á n , hol még 10 év előtt
népes gyülekezetei mondhattunk magunkénak,
ma üressen kong Isten háza s a szekták tömege
éledt fel hittestvéreink helyén. R á c k e v é n pedig
mégcsak előkerült valami 50 evangélikus csil
lád, de jövendő bizodalmunk hírmondójaként
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mindössze 2, a z a z k é t e v a n g é lik u s g y e r m e k ma
radt meg ez 50 család utódjául! S mindez úgy
szólván Budapest közvetlen szomszédságában
történt!
önkéntelenül azt kell, hogy kérdezzük: mi
kép volt ez a lezüllés — mert másnak nem
mondhatom — lehetséges, mikor annyian, de
annyian hivatottak és hívatlanok őrzik a nyá
jat? Mi az oka ennek a nagy .veszteségnek?
Hova lettek elveszett híveink s miért fordultak
el az Evangélikus hitvallástól? S vájjon törté
nik-e valami ennek a — sajnos — nem egyedül
álló elmálódási folyamatnak megállítására?
Hosszasan folytathatnám még ezeket a ke
serű szólamokat s kérdéseket. Azt hiszem azon
ban, hogy beköszöntőnek ennyi is elég. Még
nem füvünk riadót, csak szelíd ébresztőt s
várjuk, nem annyira a felvilágosító válaszokat,
mint inkább az erélyes cselekvést.
Mindazok részéről, kik erre hivatottak.
Munkájukban a hívek segítségére feltétlenül
számíthatnak. De a jó Isten segítségére is.
n .—ő.

Mit teh et a m a g y a r nő a m a g y a r jövőért.
IV.
lila : S c h m i d t J á n o s ev. lelkész, Györköny.
Erkölcsöt a ruházkodásba. lett a magukét szeressék mindenekfelett s ne
Olyan anyák, akiknek legfőbb gyönyörűsé legyen az a jelszavuk: „Ubi bene, ibi patria!“
gük a schimmi és wanstepp, akik a szép divat Ne ott keressék a hazát, ahol a zsebük telik.
Magyar anyák! Vigyázzatok a jövő nemze
netovábbját nem az öltözködésben, hanem a
vetkőzésben látják, akik térden jóval felül érő dékre! Nevelése révén életmunkátok szorosan
szoknyában s az ízléstelenségig kivágott ruhá kapcsolódik a haza jövője és megmentése érde
ban a nyilvánosság elé kívánkoznak, úgyhogy kében kifejtett munkába. A legnagyobb szolgá
anyáink több ruhát viseltek nyakukon, mikor latot a családi szentélyben tehetitek nemzetünk
aludni tértek, mint mai asszonyaink, mikor az nek. Az a magyar nő, aki a család meghitt kö
utcán mennek, olyan anyák, akik nem szűzies, rében a keresztyén erkölcs tiszta, komoly szel
tiszta, hanem festett ajkakkal illetik csókkal lemét otthonossá teszi s keresztülviszi, hogy a
a titokban ösztönszerüleg is undorodó fiaik családtagoknak egymáshoz való viszonyát, min
homlokát, higyjétek el, ilyen anyák nem nevel den szót és gondolatot, érzést és akaratot ez a
nek fel olyan nemzedéket, amely a jelen és jövő szellem hasson át, aki maga, mint hitves és
nemzet- és honmentő nagy feladatainak elvég édesanya szeplőtelen mintaképként áll férje és
zésére alkalmas volna. Magyar honleányok, le gyermekei előtt, az megtette kötelességét hazá
gyetek megint egyszerűekké, igényeitekben sze jának és kiérdemelte a nemzet háláját és elis
rényekké és szemérmetesekké, aminők anyáink merését.
voltak! Ilyenekké neveljétek fiaitokat, leányai
Erkölcsöt a társadalomba.
tokat is! S neveljétek őket magyarokká!
De tehettek szolgálatot hazátoknak családi
Hazaszeretet nevében. körötökön kívül is. A háború és reákövetkező
Magyar anyák vagytok! Legyetek valóban forradalmak hatalmas záporeső módjára sok
azok! Már az első imádsággal együtt neveljé erkölcsi szennyet és piszkot hoztak napfényre
tek gyermekeitek szívében a hazaszeretetet. az emberi szivek rejtekéből. Sok erkölcsi szenny
Neveljétek korán őket arra, hogy szeressenek és mocsok, amely azelőtt kerülte az emberek te
és megbecsüljenek mindent, ami magyar, ami kintetét és a sötétben űzte orgiáit, ma nagyon
magyar agy és magyar kar munkájának az al sokszor és szemérmetlenül tolakodik a nyilvá
kotása, ha mindjárt mögötte is maradna az ide nosság elé. A ti hivatástok magyar nők és leá
gennek. Az a nép, amely nem becsüli meg a ma nyok, hogy segítsetek, amikor mind e szennyet
gáét, nem számíthat mások becsülésére. Ne en és mocskot a társas és nyilvános életből eltaka
gedjétek, hogy gyermekeitek lelkében az inter- rítjuk.
nacionális szellem gyökeret verjen. Ez nem
Magasztos, de nehéz feladat. Honnan ve
akar hazát és nemzeti határokat és mesterséges gyétek ehhez az erőt? Hogyan lássatok e mun
módon lerontja a tiszteletet minden iránt, ami kához anélkül, hogy magatokat is be ne szenvnemzeti. Tanítsátok meg korán a jövő nemze nyezzétek? Csak egy forrás van, amelyből az
déket, hogy minden más nép megbecsülése mel- erkölcsi erőt meríthetitek, csak egy valaki van,
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aki ezt az erőt kölcsönzi nektek: csak az, aki
ben minden erkölcsi szépség, minden, ami tiszta,
jó és nemes a legtökéletesebben található fel s
aki a bűnös világ közepette mindenkor, mint
szeplőtlen fehér liliom állt: az Ur Jézus Krisz
tus. Nála van az új és tiszta élet, örökké csör
gedező, soha el nem apadó forrása. Tőle kérje
tek, tőle vegyetek erőt és új életet.
Vissza Krisztushoz.
Sajnos, nemcsak férfiáinknak, hanem aszszonyainknak, leányainknak is azt kell monda
nunk :
-x ?
— Térjetek vissza Krisztushoz.
Ti keresztyén nőknek mondjátok magato
kat. Azok vagytok-e valójában? Attól veszitek-e
mindennap az életmegújitó erőt, akitől nevete
ket vettétek? Az Ő igéje-e lelketek mindennapi
tápláléka? Mindennapi életeteknek, munkátok
nak, törekvéseiteknek szabályozója-e az Isten
örökkévaló igéje? Felszáll-e naponként a földi
élet salakjából lelketek az imádság szárnyán az
örökkévalóság tiszta légkörébe, hogy ott meg
tisztulva s megifjodva új erőt kölcsönözzön
nektek hivatástok elvégzéséhez? Kiérzik-e hoz
zátartozóitok, egész lényetekből megváltótok
szeretetét és szelídségét, alázatosságát és tisz
taságát? Nem kell-e néktek is azt mondanunk:
vissza a Krisztushoz, vissza az Ő egyházához, a
ti lelki édesanyátokhoz, vissza az Isten házába?
Itt van egyedül az új és tiszta élet, minden szép
és nemes érzés, minden magasztos gondolat és
törekvés forrása. Ami szépet, nemest és ma
gasztost itt magatokba szívtok, a tiszta légkör
ben, azt vigyétek aztán haza a otthontokba és
ki a társaséletbe. Árasszátok ki magatokból
minden embertársatok javára. Legyetek való
jában keresztyén nők és akkor elvezérelitek
Krisztushoz hitveseiteket, gyermekeiteket is.
Ha a családanya a keresztyén új életet éli, ak
kor a megújulás forrásává lesz a családban
mindenek számára. A családból ki fog áradni
ez új élet, a társas- és közéletbe is és enyhülni
fog az elkeresztyénietlenedés és istentelenség,
vallástalanság és erkölcstelenség.
In hoc signo vinces.
Fel a küzdelemre, magyar anyák, magyar
leányok! Fel a szent küzdelemre hazátok jövő
jéért! Öltözzétek fel a Krisztust! Öltsétek ma
gatokra a keresztyén vallásosság és erkölcs
tiszta köntösét. Keljetek szent harcra a család
ban, az utcán, a társaséletben, színházban, tánc
teremben, mindenütt és mindenkor, mindennel
és mindenkivel, ami vagy. aki a keresztyén er
kölcs tisztaságát és a saját erkölcsi szeplőtelenségét meg nem sérti. Ne tűrjetek a közeletek
ben senkit és semmit, ami nem méltó a szeplő
telen Krisztushoz, aki meghalt értetek s aki
től keresztyén neveteket vettétek. Magyar nők,
magyar leányok! Óriási a ti hatalmatok! Ha ti
akarjátok, eltűnik, elbújik minden erkölcsi
szenny és mocsok a nyilvános életből is. Ha ti
akarjátok, felvértezve a keresztyén erkölcs szű
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ziesen tiszta köntösével, mint erős páncéllal el
lenállhatatlanul erőszakolhatjátok a világra a
ti tiszta érzéseiteket, felfogástokat, elveiteket.
Csak akarnotok kell. Akarjatok hazátok, népe
tek érdekében! Nem lehet, hogy az erkölcstele
nek legyenek az irányadók! Nem. Ez a jog és
befolyás csak a tiszta erkölcsüeket illeti meg,
akik szeplőtelen, mocsoktalan elvekkel lépnek a
világ elé.
Bárhol is vagytok és bármerre jártok, te
remtsetek magatok körül keresztyén, tiszta er
kölcsi légkört! Ne tűrjetek magatok körül sem
mit, ami ezt beszennyezi. Akkor megtisztul min
denki, aki közeletekbe jut, aki szeretetekre és
megbecsüléstekre számot tart. Tőletek függ a
magyar férfivilág erkölcsi színvonala. Ha ti
fennálltok a magaslaton, a keresztyén tiszta er
kölcs ragyogó fényében tündökölve, magatok
hoz emelitek fel a férfiakat is és imádattal, áhí
tatos tisztelettel vesznek körül. Ha ti leszálltok
a ledér erkölcstelenség fertőjébe, hozzátok sülyednek le a férfiak is. De akkor ne számítsa
tok a férfi imádására, tiszteletére és becsülé
sére.
Fel a szent harcra, magyar honleányok,
szegény, széttépett magyar hazátok szebb jövő
jéért. Javítsátok ki és tisztítsátok meg ismét a
családi élet szent oltárát. Segítsetek, hogy testben-lélekben egészséges, erkölcsben tiszta, jellemileg megbízható, hazáját szerető s azért nagy
tettekre kész és alkalmas nemzedéket nevelhes
sünk. Segítsetek megtisztítani a családi és tá r
saséletet, a minden erőt és életet felemésztő
szennytől és mocsoktól. Ehhez néktek Isten ha
talmat adott. Nagyobbat, mint nekünk férfiak
nak. Szép, boldog lesz a magyar jövő, ha ti
akarjátok. Tömörüljetek a Krisztus keresztje
alatt és bizton mondom néktek: „In hoc signo
vinces!“ E jelben győzni fogtok!

Szerkesztői ü zen etek .
Kiváncsi. Az év első két hónapjában lapunk írásmagyarázatainak megírására egyházunk következő lel
készeit kértük fe l: jan 22. Gaudy László; jan. 29. Só
lyom Jenő; febr. 5. Reif P á l; febr. 12. Ruzicska László;
febr. 19. Hüttl Árm in; febr. 26. Glatz József; márc. 4.
Gaál József. Egyházunk vidéki lelkészei közül is fel fo
gunk kérni egyeseket március és május hónapokra, azon
ban vidéki lelkészi karunk, mint az eddig kapott leve
lekből látjuk, nagy körzeteken
rengeteg külső munkát
végez, amely idejét teljesen felemészti és irodalmi tevé
kenységre csak kivételesen vállalkozhatik.
B. E. Özv. Farkas Mihályné történeteinek ciklusa
természetesen tovább folyik. E meséstollu hittestvérünk
nemcsak a mi lapunkba ír. Legutóbb is olvastunk igen
jól sikerült tárcát tőle a Harang ssó-ban. Anyagi hely
zetét nem ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy történeteit
összegyűjtve, könyvalakban kiadja-e. Tőlünk eddig nem
kívánta, hogy történeteinek szedését állva hagyjuk. Pon
tos felvilágosításért tessék közvetlenül hozzá fordulni.
Címe: Pécs.

K é rjü k
azon olvasóinkat, kiknek az előfizetések, illetve adomá
nyok beküldésére csekklapot küldtünk, szíveskedjenek a
hátralékos összeget mielőbb postára adni, hogy mi is
eleget tehessünk kötelezettségeinknek.
A kiadóhivatal.
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Egyházi hírek.
Egyházközségi önkormányzatunk tisztsé
geire megválasztott Murik Ernő másod fel ügye
lőnk és dr. Sztehló Aladár gondnokunk, —
mint lapzárta után értesülünk — e hó 22-én,
vasárnap teszik le budavári templomunkban a
hivatalos esküt. A híradás nem közölte, vájjon
az eskütétel rendes vagy rendkívüli istentiszte
let keretében, avagy külön közgyűlésen fog
megtörténni.
A Budai Luther-Szövetség e hó 22-én, va
sárnap este i/ó6 órakor, várbeli iskolánk torna
termében kultúrestél yt rendez, melyre minden
hittestvérét szeretettel meghívja. Szolgálatot
teljesítünk a hit, a kultúra és a hazaszeretet
eszméjének, amidőn rideg életünkből egy órát
kihasítunk s azt a . „Miatyánk" méltatására
szenteljük. A műsoron szerepelnek: Dr. Masznyik Márton, a Szövetség elnöke; .Göllner Já
nos oratóriuménekes; Borbély Ilonka (Gyula
diák verseivel); Sárkány Sándor orgonamüvész; Preszter Piroska zongoraművésznő stb.
Részletes műsort lapunk következő számában
közlünk. A terem fütve lesz.
A , Hegyen Épített Város“-ra adakoztak: Bella
Petemé í), Bemovits Gyula 5, Bleskó Ijijos 5, Borbély
József *5, Boosz Irén 4. dr. Dlrner Gusztáv 2. dr. IKimer
Elek 3, Diósgyőri Lelkész! hivatni ti. dr. Erős János *J,
Gyenes Dezsőné 3, Győri József 3, Huszár Józsefné
Istók József ti. Jezsovils János 3, Kiss Dezső 2, Klassohn János H, Krompeeher Jenő ti. .Mailász Gusztáv 10,
Marik Ernő 4, Martinék Géza 3, I'ernusi Perea Emilia
4, üzv. Reldner Oszkárné 3, Schuder Vilma ti, dr. Selmeider Károlyné 4, Schömer Ferencué ti, Schranz Sándor d,
Soltész János 5, Somogyi Pálné 7. Szkok Andor ti, Tanczik József 4, Terplán Sándor 3, dr. Thlrríng Gusztáv ti,
dr. Tóth Miklósné ti, Varga Kálmánné 3, Zorkóezy Samu
ti. Összesen 170 pengő.
Budai Lutlier-Szövetségi tagdíjat fizettek: Borltély
Ilonka, Borbély József, Krompeeher Jenő,
özv. Patz
Gusztávné, Patz József és neje, dr. Szteldó Aladár, dr.
Tóth Miklósné 2—2 jiengőt, összesen M pengő. .1 tandí
jon felül fizettek: Borbély Ilonka 1, Borbély József 1,
Krompeeher Jenő 8, özv. Patz Gusztáváé 4, összesen lt
pengő. Traeger Zsigtuond (a november 30-lki Offertorium
alkalmával) 5 P.

Budai Luther-Szövetség választmánya e hó
13-án, pénteken d. u. 5 órakor várbeli iskolánk
tornatermében ülést tart.
Petőfi születésnapja Kiskőrösön. Kiskőrös közönsége
megható módon ünnepelte meg december 31-én Petőfi
Sándor születésének 10fi-ik évfordulóját. Este kilenc óra
kor a Petőfi Irodalmi Kör, a Petőfi Társaság és a Petőfi
Olvasó-Egylet, nagy közönség részt vételével ünnepi fel
olvasóülést tartottak. Itt Zoltán János, a Petőfi Irodalmi
Kör elnöke, mondott hangulatos megnyitóbeszédet, mely
után Lampérth Géza, a Petőfi Társaság főtitkára, mu
tatta be legújabb költeményeit; Szilágyi Frigyes tanul
mányt, Zoltán János ellieszélést olvasott föl. Glósz Endte
pedig Szathmáry István Petőfihez című szárnyaló, ha
tásos ódáját szavalta el. Éjfélkor a költő szülőházához
vonult az ünneplő sokaság, ahol Lampérth Géza beszélt
az évforduló Jelentőségéről s a dalárdák I'etőfl-verseket
énekeltek.
Orvosi hír. Mdthé Lajos dr. fogorvos, p ro te stá n s
egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. szám alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10—1 és 4—6 óráig.
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Gyemiekfelruházási akció Szentendrén. Hoyer Re
zsőmé múlt hó 18-án d. u. 3 órakor a szentendrei város
ház közgyűlési termében 180 szegény gyermeket
egyegy rend fehérneművel, ruhával, kabáttal és szappannal
látott el, amely alkalommal Wein Jakab ny. m. kir. "őkonzul magasszárnynlásá beszédben a gyermekek köszö
netét fejezte ki a nemesszfvfi hölgynek nagy és fárasztó
emberbarátl tevékenységéért. Ezután Jeusch Lívia szavalt
mély érzéssel irredenta, Erdős Etta pedig bájos kará
csonyi verseket. Az ünnepély után Hoyer Rezső 300 pár
forró virsliit osztott szét a megajándékozott gyermekes
és hozzátartozóik között. Ezen felruházás! akcióhoz hoz
zájárultak a magukat megnevezni nem óhajtó gyárak
szövetekkel, vász.oiinemückkcl. Helyis*! i kereskedők, ipa
rosok virsliivel, zsemlyékkel, kenyérrel, szappannal és
édességekkel. Készpénzzel: dr. Alitollk Arnold
vezérigazgató 50, Kalmár Ferenc bankigazgató 10, Wall tier
Ferenc bankigazgató 10, Vészi József v. h. t. t., a „Pester
Lloyd'* főszerkesztője 10, Mandl Rezső 10 es Fürst Samu
1 pengővel. Hoyer Rezsőmé ezúton mond hálás köszöne
tét a nemesszívü adakozóknak a gyermekek nevében is.
Cserooch volt hercegprímás 2 év előtt írt posthumus
karácsonyi intelme jelent meg. Azt írja, hogy a világ
háború szaluidította ránk a gyűlölet lázongó démonát és
a gonosz indulatok még mindig háborítanak. Meg
mondja, hogy a világháborúim a lelki javak elhanyago
lása és az anyagi javak túlzásba vitt vágya által sodor
tattunk. A szellemiek fokozottabb gondozásának intelme
ezért nem annyira a Jobb megélhetésért küzdő alsóbb
néposztálynak, mint inkább u világ hatalmasainak, sor
sunk Irányítóinak szól. Ürömmel üdvözli a gyűlölség
legveszedelmesebb alkotásának, a tömegpusztító fegyve
reknek az emberiség kezéből való kivevésére induló ak
ciót. Istennek tetsző munkának nyilvánítja a leszerelés
ügyének szolgálatát. De le kell szerelni a gyűlöletet ha
zánkban is és ne keresse senki azt, ami az embert az
emliertől, magyart magyaltól elválasztja. „Mert a sze
retet olyan, mint a ragyogó nap, egyformán süt minden
kire. Az emberi lélek |s*dig bűvös tükör, amely százszo
rosán és ezerszeresen sugározza vissza a feléje áradó
szeretetet.“
U.

A Budai Luther-Szövetség könyvtára ré
szére dr. Schulek Alfréd nagyobb könyvado
mányát vettük. Egyházunkat érdeklő müveket
továbbra is köszönettel fogadunk leltárba és
nyilvánosan fogjuk azokat nyugtázni. Lapunk
ban is csak olyan könyvet ismertetünk, amely
ből egy példányt e könyvtár számára beküldenek.
Egyházközségünknek szóló pénzadományok az egy
házközség pénztárához. I., Verhőczy-u. 28. sz. alá kül
dendők. Pénztáros Wichmann Ede. Tekintettel egyházközségünk szűkös anyagi viszonyaira, kérjük hittestvé
reinket, hogy kiki lehetőség szerint keresse fel adomá
nyul vul.
Az ipari üzemekben alkalmazott gyermek, ifjú és nő
hatályosai)!) törvényes védelme munkáján dolgoztak ná
lunk is mostanában, amikor a genfi egyezmény idevonat
kozó pontját tárgyalták. A Javaslat felsőházi megbeszé
lésén természetesen felszólalt a kereskedelemügyi mi
niszter is, szövetségünk egykori elnöke. Panaszolta, hogy
a honatyák közül némelyik lekicsinyelte a genfi nemzet
közi munkaügyi megegyezés törvénytárunkba iktatásának
súlyát, pedig a szociális politika a gazdasági szempont
ból gyengébbek felemelését jelenti, tehát a nemzetközi
munkaügyi hivatal, amelynek e probléma feladata, igen
fontos hivatást tölt he. Ott kristályosodnak majd ki a
szociálpolitikai ideák, melyek gyengébb iparunk veszélyez
tetése nélkül valósulhatnak meg. Tiszta lelkitudattal álla
pította meg, hogy a humanitás útját járjuk és hangoz
tatta, hogy a keresztyén eszmény szolgálatában a gyengébberejű néprétegeket gyámolítanunk kell. ahogy ezt fe
lekezeti osztályozás nélkül minden emberségesen gondol
kodó megtenné. — Gyönyörű szavak és szándékok. A lát
szatra ellenkező felfogású törekvések Jóakarattal mily
szép összhangba csendülnek, mutatja, hogy a minap a
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zürichi Jakab apostolról nevezett templomban ugyanezen
tárgyról az egyik munkásvezér, a genfi hivatal elöljá
rója, orgonaszó után programmot adott. A szövetségünk
védnöksége alatt működő Levente cserkészcsapat viszont
épen választmányunk egyik tagjának a szülői tanácsban
elhangzott javaslatára tett egyízben lépéseket a tanoncfiúkkal szemben házi fenytés címén tapasztalható kegyet
lenkedések intézményes megakadályozására. Szövetsé
günknek a jövőben e téren is szép munkára nyílik alkalma.
A szennyirodalom és a szennyes tendenciájú és tar
talmú filmek ellen való internacionális küzdelem is egyikí
feladata az egyelőre Bécsben székelő nemzetközi rendőr
ségnek. Húsz kultúráltam képviselője alakította meg é
fontos intézményt négy év előtt s idei összejövetelén
máris jelentős sikerekről számolhatott be. Nem látjuk!
azonban a programúiban a leánykereskedelem és a per
verzitások ellen szervezendő irtóhadjáratának követel
ményét külön kiemelve. Pzesslér főkapitány helyettes
hittestvérünknek, ki most vonult nyugalomba, szabadjon
figyelmét erre felhívnunk.
U.
Az olvasatlanul hagyott biblia címen megszívle
lendő, bájos anekdotát közöl orosházi laptársunk: Kis
fiúcska rátalál a porlepte családi Szentírásra. Lapozgat
benne. Végre megszólal: Anyukám, mondd csak, a Biblia
igazán az Isten könvve? — Persze, hogy az, kis fiam, —
feleli az anya. — No adjuk vissza az Istenkének, hiszen
mi úgy se olvassuk. — Ráillik erre a német mondás:
Kinder und Narren, sagen die Wahrheit. Hány evangéli
kus házban hiányzik egyáltalában a Szentírás? Körzet
gondnokok beszélhetnének erről. Ez is a Budai LutherSzövetség tagjainak szánt feladat.
0. E. L.
Merészen kivágott ruha viselőjét leckéztette meg
püspöke megbízásából, annak hittérítőből lett tit
kára, „A főtisztelendő úr, mint, méltóságos asszonyom,
tudja, — még a régi szokásokhoz ragaszkodik és nem
szereti, ha a nők így járnak. Én, részemről, — aki hat
évig a vadak között működtem — mondhatom, hogy az
ilyen látványt már inkább megszoktam.“

1928. január 15.

A vasárnapnak elismerését sürgetik
dekből Törökországban.

gazdasági ér
E. Cs. L.

Negyvenhatezer bibliát vásároltak 1926-ban CsonkaMagyarországon. Nagy Sándor, a dunamelléki reformá

tus püspök titkára, érdekes cikkben számolt be az 1926.
évi bibliaforgalomról. Megállapítja, hogy míg 1924-ben
Cspnka-Magyarországon mindössze tizenhatezer, 1925-ben
harminezer biblia fogyott el, tavaly már nem kevesebb,
mint negyvenhatezer példányt vásároltak a legkülönbö
zőbb felekezetek tagjai.
Az evangélikusok száma Angliában kb. 6, Ázsiában
•U/á, Afrikában 1, Amerikában 4, Ausztráliában l l/2Összesen kb. angol nyelvű 16 millió, míg fentiek összla
kossága mintegy 435 millió.
Csehszlovákiában a róm. kath. egyházból a köztár
saság alapítása óta kitért % millió lélek; ezek közül fél
millió az új cseh protestáns egyházba, t i millió pedig
hozzánk, evangélikushoz lépett át, miáltal felvidéki egy
házunk elérte ez egymilliós lélekszámot.
E. Cs. L.
A szászországi ev. egyház központi vezetősége bankszövetkezetet alapított, hogy, mint tőkeerős szerv gírójával kisebb vagyonú gyülekezetek hitelkeresését kielé
gíteni segítse.
Négymillió kínai embertestvérünk éhhalált hal, ol
vassuk elborzadva a napilapokban, és ugyanekkor azt x
közlést, hogy az amerikai államok, akik a világ több
mint kétharmad részét látják el kenyérmagvakkal és
liszttel, oly tőkeerővel és „kitartással“
rendelkeznek,
hogy nyugodtan raktározhatják el az Istenáldását és az
árak további emelkedésére spekulálhatnak. Talán csak
megmozdul ez utóbbiakban a Szentszellem és az emberi
szolidaritás parancsszavára segítségére sietnek a jó
részt fakéreg és alomrágásra kényszerűiteknek. Ez a
legsikertigérőbb munka lenne.
P. L.
Equadorban és Quatamalában sem tűrnek meg
ezentúl idegen származású vagy bevándorolt (róm.
kath.) papot és csak úgy, mint Mexikóban is, az egy
házi legfőbb hatalom a pápa helyett az állam kezébe
került.

Külföld.
Felavatták az első bolgár evangélikus lelkészt. A
budapesti norvég misszió lelkésze, Johnson Gisle, püspöke
megbízásából, most avatta lelkésszé Glücksmann Mihály
bolgár alattvalót. A lelkészavatás érdekességéhez tarto
zik, hogy huszonhárom esztendővel ezelőtt ugyancsak
Johnsolin Gisle lelkész keresztelte meg Glücksmannt. Az
ünnepies lelkészavatáson teljes számban jelen volt a bu
dapesti bolgár követség személyzete is.
A párizsi magyarság karácsonyi ünnepet rendezett
vasárnapon a Párizsban élő szegény magyar kisgyerme
kek számára. A Párizsi-kávéház nagytermében felállított
karácsonyfa körül összegyűjtötték a kisgyermekeket, akik
a Himnuszt énekelték. Utána báró Korányi Frigyesné és
dr. Papp Karola magyar orvosnő osztotta szét nekik az
ajándékokat.
Istentiszteletink sorrendje budai vártemploniunkban.

Január 15-én 9 órakor ifjúsági, végzi Reif, 10 órakor
német, végzi dr. Varsányi, 11 órakor magyar, végzi dr.
Varsányi. Január 22-én 9 órakor ifjúsági, végzi Gaal, 11
órakor rádiós magyar, végzi vendégszónok. Január 29-én
9 órakor ifjúsági, végzi Glatz, 11 órakor magyar, végzi
dr. Varsányi.
Karácsonyfát állítottak „Mindeneknek“ a német vá
rosok. Különösen
az idegen
országból származók
erősen látogatták. így Nürnbergben és Münchenben ta
valy december közepétől karácsonyünnep másodnapjáig
a pályaudvari tereken napszálltától éjfélig néhány kivi
lágított, hatalmas fa ragyogott.
L. K.
900 siketnéina lelkigondozását tartozik egyúttal vál
lalni azon evang. pap, aki a hamburg-barmbecki köz
kórház lelkipásztori tisztét átveszi. Fényes javadalma
zást ígérnek. Vájjon mi hogyan gondoskodunk siketnéma
hittestvéreinkről? Áldjuk Istenünket, ha épek vagyunk és
segítsünk, ahol lehet.

Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-út 14.,
kéri a hittestvérek szíves támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
10—7
Egyéves kereskedelmit végzett 18 éves fiatalember
állást keres. Cím a kiadóhivatalban.
(1—2)
Vidéki leány elmenne szakácsnőnek, esetleg minde
nesnek is. Cím a kiadóhivatalban.
(1—2)
Pincér, hittestvérek útján állást keres. Cím a kiadóhivatalban.
(1—2)
Gépész megfelelő állást keres. Cím a kiadóhivatal
ban.
(1—2)
Örökbe fogadna hat év körül lévő egészsé
ges, ép testű evangélikus árvaleányt- szomszé
dos vármegyében lakó 20 holdas, lakóházas, jó
módú magyar földmíves, akinek gyermeke nin
csen. Kimerítő adatok e lap szerkesztőjéhez kül
dendők.
Állástkeresők ajánlkozását kétszer ingyen közöljük
Ismételt kérésre újból hozzuk.

EGYHÁZI PÉNZBESZEDÖNK MEGBE
TEGEDETT. Kérjük egyházközségünk tagjait,
hogy úgy adományaikat, mint adójukat Wichmann Ede pénztárosunkhoz, a várbeli iskolaépületünkbe, vagy pedig dr. Sztehlo Aladár
gondnokunk kezeihez, II., Török-utca 8. sz. alá
felhívás bevárása nélkül beküldeni szívesked
jenek.

Europa irodalmi és nyomdai részvénytársaság. Igazgató Schmidek Tibor dr. Budapest, VI., Ó-utca 12.

B u d a p est, 1928. jan u ár 22.
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mely a BUDAI LUTHER-8ZÖ VÉTSÉG
58111. sz.
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Feleld« szerkesztő és kiadó
HLAVACS KOKNftl.
Huda|»est, VI., Ó-utca 8. sz.
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S z o c iá lis m isszió .
Hóm. levél XII. 13. A szentek szük
ségeire adakozók legyetek, a vendég
szeretetet »ryakundjátok.

A kassai dóm egyik képe örökíti meg Pál
rapostolnak ezt az igéjét. Az éhezőnek ételt, a
szomjuzónak italt s a betegeknek gyógyító or
vosságot nyújtogat az a nő, akit Krisztus
szerelme kötelezett el az evangéliumi munka
ápolására.
Ez a kép még abból az időből való és ak
kor ihlette meg a szerzőjét, amikor a gyerme
kek nem tanulhatták rJézus Krisztus szépséges
;történeteit, amikor még nem voltak az evangé
liumnak se meggyőződéses, se hites és hivatalos
hirdetői, de amikor ez a kép már fennen hirdette
azoknak, akik ebben gyönyörködhettek, hogy
az evangéliumi ember köteles gondoskodni be
tegről, éhezőről még akkor is, ha az esetleg el
lensége volna.
Milyen nagy programmja ez a nagy em
beri közösségnek s milyen nagy feladata lehet
annak a kisebb körnek is, amelybe azért tömö
rülnek szívesen a társadalomnak minden tag
jai, hogy bár öntudatlanul is vagy nehányok
előtt világos célként erre törekedjenek és
ezért dolgozzanak.
Az evangélikus egyház karitatív programmját — hiszen a mi egyházunk szegény
egyház — csak egyesülései, szövetkezései, mint

arra alakult fontos szervek, végezhetik el. Ha
meg is győződtünk arról, hogy igehirdetésünk,
vallástanításunk, kultúrmunkánk mind tökéle
tes, örömünk csak akkor lesz teljes, ha azt lát
juk, hogy az élet elesettjei és nyomorultjai a mi
embereink kezél>ől is elnyerik táplálékukat és
vigasztalásukat. S ha ez elvet valamilyen kö
zösség maga elé tűzi, az ilyen testületnek a ha
tása is csak ott kezdődik, amikor ez a Pro
gramm élet és valóság lett.
A keresztyén ember lelki finomságának bi
zonyságtevése az, amikor nem azért ad, hogy
ezért akár önmaga előtt, akár egyháza által
szebbnek látszék és megdícsértessék, hanem
amikor imádkozó élete naponként kiköveteli
l>előle és arra kényszeríti őt, hogy ne feledkez
zék meg a betegekről, éhezőkről és szomjúhozókról.
Hirdetni kell ezeknek is az evangéliumot
s az ilyeneknek a szíve akkor lesz igazán bé
kés, ha a testek lázadozó és forradalmas hang
ját elcsitítja az evangéliumnak nemcsak ál
dást, hanem kenyereket is osztogató jótette.
Ez a cél s az első lépés az, hogy elsősor
ban hitünk cselédjeivel végezzük ezt minden
képpen el s mikor jön el az a boldog idő, ami
kor már hittestvéreinken kívül mások égető
nyomorúságán is tudunk segíteni kenyérrel, a
szeretetnek beszédével és az evangéliummal?
G a u d y L á szló .
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Egy akol, eg y pásztor.
Irtíj: Hamvas József.

Lesz egy akol, egy pásztor, szól az írás.
Évezrek útja erre fel halad.
Mi harcot indít, pusztít és gyűlöl,
Szelíd béke lesz s mindig az marad.
Mi korlátként áll hit és faj között,
Szított különbség, vakság, fegyverek,
A nagy egységben sorra mind lehullnak
És boldogan élnek majd mindenek.

Én nem hiszem, hogy egy akol, egy pásztor
A zsarnokság világuralma lesz
S kinek Luther szabadságát megadta,
A lelkiismeret majd szolga lesz.
De szent hitem, hogy a jövendő útján
Az emberiség célja, sorsa más.
Üj lelki kényszert nem hoz a jövendő,
De lesz nagy lelki felszabadulás.

De milyen lesz majd ez a nagy közösség?
Egyetlen ország, nagy határtalan,
Közös törvénnyel, egy uralkodóval,
Kinek szörnyű világhatalma van?
Kit nem fékezhet pártok véleménye,
Mert nem lesz párt és nem lesz vélemény?
Belévesz minden egy nagy formaságba?
S felette úr, korláttalan, kemény. •

Jézus beszéde lesz az a világnyelv,
Amit majd minden nép, ha megtanul,
Bilincs lelkűkről, gyilkoló határok,
Minden különbség köztük porba hull.
S míg hordja egyik egyszerű szívében
Jézus beszéde tiszta igazát,
A másik, lelke dús palotájában,
Ad majd Jézusnak fejedelmi tanyát.

Tudom, hogy Jézus megígért világa
Az ő nevével eljön egykoron.
De hányszor jött az ő nevében rabság
S címere fénylett zsarnok pajzsokon.
Arany kincsének tiszta, fényes ércét
A föld sarába szórták szét vakon.
Nevében hoztak éjét a világra
S világa fénylett börtönablakon.

A bölcs beszédét Jézus fejti szebbre
És egyre biztat tudós kutatást,
A művésznek megmutatja az embert
És súg igaz, mély belső látomást.
A dolgozónak, míg munkába fárad,
Ajkára csendes mosolygást lehel
S egymást segítve, egymásnak örülve,
Boldog nyugalmat él minden kebel.

Azt hirdetik, hogy egy akol, egy pásztor
Csak úgy lehet, ha csak rabszolga lesz?
Ha egy folyó szűk medrébe szorítva
Minden hajó majd egyfelé evez?
Ha nem szólhat majd tiltó, büszke hanggal,
A kényszer ellen lelkiismeret?
S a nagy egyén, ha új utat talál meg,
Üj táj felé már jövőt nem vezet.

És nem lesz úr, aki parancsot osszon,
Minek, ahol tévedni nem lehet?
Mert törvény ott kell csak, hol bűn tenyészik,
Törvény felett áll, kit Jézus vezet.
És így vezeti majd a milliókat.
Nem egy parancson. Száz ösvénynek útján.
Mosolygva néz sokféle milliókra:
„Ezer úton, de mind eljöttök hozzám!“

Dr. Raffay Sándor püspökünk
Luther szövetségi munkaterve.
Püspökünk, amint a sajnálatos körülmé
nyek következtében csak most értesülünk, múlt
év őszén a Luther Szövetségek részére munka
tervet dolgozott ki és küldött szét, amely a
szövetségek munkáját igen széles szervezetre
és igen sokoldalúvá fejleszteni kívánja. — Tá
jékoztatóul a tervezetből a következőket kö
zöljük :
A Luther Szövetség helyi szervezetének
hivatalból tagja legyen az egyházközség fel
ügyelője, másodfelügyelő,je, ügyésze, segéd
lelkésze, gondnoka, jegyzője, pénztárosa, eset
leg más tisztviselői, a helybeli evang. közép
fokú polgári és elemi iskola, óvoda igazgatója
és a testület által választott annyi tag, ahány
szor 5 tagból áll. Az 5 személyen aluliak teljes
ötös csoportnak tekintendők. Ugyanezen az ala
pon képviselteti magát a presbitérium is. Hiva
talból tagja még a Luther Szövetség helyi szer
vezetének minden helybeli ev. egyháztársadalmi
intézmény, illetve egyesület elnöke és titkára,

jegyzője és az általa kiküldött 3 tag. Az ekként
megalakuló helyi szervezet választás után ön
magát még legalább annyi (férfi, női) taggal
egészíti ki, amennyi a hivatalból helyet foglaló
tagok száma. Indokolt esetben a helyi szervezet
ügyvezető elnököt is választhat. Egyébként oly
tisztségek létesíthetők, amilyeneket a helyi vi
szonyok indokolttá tesznek. Átmenetileg minden
megbízatás és választás 1928. évi augusztus
31-ig szól.
Szükség esetén a Luther Szövetség helyi
szervezete a munka közvetlen irányítása végett
egy szükebb bizottságot küldhet ki, mely tevé
kenységéről időközönként a helyi csoport köz
gyűlésének beszámol és további irányítást kér.
A Luther Szövetség céljának elérésére a követ
kező feladatokat tűzi maga elé: 1. Vallásos es
télyek rendezése. 2. Ismeretterjesztő előadások
tartása. 3. Analfabéta tanfolyamok szervezése.
4. Ismeretterjesztő tanfolyamok. 5. Szakisme
reteket is nyújtó tanfolyamok, könyvvitel, gép
írás, gyorsírás, méhészet, nyelvi kurzusok stb.,
6. Háztartási tanfolyamok. 7. Szövő-, fonó
tanfolyamok. 8. Mozgóképes előadások. 9. Moz
góképszínházak létesítése. 10. Műkedvelő elő-
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Lelkes közönség zsúfolásig töltötte meg
székesfővárosunk 1., Horthy Miklós-úton levő
iskolájának hatalmas tornatermét e hó 15-én,
amikor ott kelenföldi egyházközségünk önkor
mányzati tisztikarát és egyháztanácsát hivata
lába iktatta. A kelenföldiek ünnepére a szom
szédos egyházközségekből is sokan jöttek el, de
hiányzott az egyházközség közszeretetben álló
lelkésze, Szüts Gábor, akit betegsége ágyához
kötött. Az ő helyét a közgyűlés előtt az isten
tiszteleten Szabó Aladár vallástanár látta el,
míg a közgyűlésen a feladatait Brosch kő Gusz
táv Adolf esperesünk látta el, aki egyúttal a
tisztikart és egyháztanácsot hivatalába iktatta.
A felügyelői tisztséget újra Herrmann
Miksa kereskedelemügyi miniszterre, a másod
felügyelőit Rock Bélára ruházták. Jákobéi
Gyula gondnok, Némethy János ellenőr, dr.
Farkas Béla ügyész, Pfaff Ottó templomépítési
alap pénztárosa, vitéz Gyulay Gyula és Szabó
Aladár jegyző lett.
A beiktatott egyháztanácsosok a követke
zők :
Asbóth Miklós, Bakonyi Károly, Bakó
István, Barkó István, Bátori Károly, dr. Bene
Gyula, Biehn János, Binder Gusztáv, dr. Blakovich Béla, Brunovszky J. Pál, Czupra János,
Czwikli András, Csanády Gusztáv, Draskóczy
Lajos, Faragó Ede, Farkas Elek, Felter Arnold,
dr. Froniusz Oszkár, dr. Gombocz Zoltán, Gundel Károly, Győré József, HJek Sámuel, Möl
lerung Gábor, Horváth Vilmos, Hösel Kálmán,

Isó Dániel, Jeszenszky Géza, Józsa Mihály,
Kalmár Ede, Kaunz János, Kemény István,
Kochen Artur, Koritsánszky Gábor, dr. Kund
Elemér, Lingsch László, Luby Bertalan, Meinhardt Richárd, Mikolik Kálmán, Mokry Imre,
Nagy Géza, dr. Németh.- Ödön, dr. Purgly
Emil, Rakssányi Zoltán, dr. Ráth Zoltán, Sár
kány Miklós, Scholtz Gusztáv, Schulek János,
Schuszter Oszwald, Stráner Dezső, Székely Já
nos, dr. Szokolay Gyula, dr. Szontagh Sándor,
Tirts Rezső, dr. Träger Ernő, Ujágh Árpád, dr.
Vasskó Gyula, Zábrák Dénes, dr. Zelenka Fri
gyes és Zorkóczy Samu.
Pó t tagokká választót tó k :
Andrásovszky Zoltán, Becht Henrik, Benyács Simon, Berger Gyula, Eltseher Sándor,
Gaál Lajos, Gottschall János, Huber József,
Kövecses György, Pámer Mátyás, Rein Géza,
SávoltPál, Szegő István, Thamm István és Tuczenthaller Aurél.
I)r. Raffay Sándor püspök a bányai egy
házkerület nevél)en üdvözölte a gyülekezet fel
ügyelőjét, Herrmann Miksa m. kir. kereskede
lemügyi minisztert, a gyülekezet II. felügyelő
jét, Rock Bélát, a tisztikart és az egyháztaná
csot. Örömmel jöttem, — úgymond a püspök
— a kelenföldi ev. gyülekezet új táborba szállá
sához. Öröm tölt el, ha látom a bizalmat azok
ban, akik lelkűk szeretetével az egyházban ve
zérkedésre vállalkoztak. Mi vagyunk a leggaz
dagabb egyház, nem anyagiakban, de a lelkese
désben. Mi az evangélium lelkét hordozzuk ma
gunkban. Egyházakat alapítottunk, templomo
kat emeltünk, iskolákat tartunk fenn. Sok aka
rásra van még szükségünk. Nem holt kövekből,

adások rendezése. 11. Hangversenyek rende
zése. 12. Anya- és csecsemővédelem. 13. Szociá
lis munkára nevelés. 14. Az evangélikus egye
sületeknek a szövetségbe való bevonása. 15.
Kultúrházak létesítése. 16. Ügy* a társadalom
ban, mint a középfokú iskolákban mindkét
nemnek ifjúsági szervezetei létesítendők. 17.
Előadások és filmek központjának létesítése.
18. Gondoskodás vetítőgépekről. 19. A cserké
szetnek a szövetség működésébe való szoros
bekapcsolása. 20. Központi kultúrház létesítése
Budapesten. 21. Előadóképző tanfolyam szerve
zése. 22 Könyvtárak létesítése. 23. A sajtó tu
dósítása és irányítása. 24. Minden társadalmi
megmozdulásban a szövetségnek méltóan ki kell
vennie a mag részét, hogy hatása mindenütt
érezhető legyen. (Szoborleleplezések, zászló- és
egyéb avatások, irodalmi, hazafias, kegyeleti és
más ünnepségek. Általában, ahol csak iehet, a
szövetségtől induljon ki minden kezdeményezés
stb., stb.) 25. Lehetőleg vármegyénként 1—1
protestáns bál rendezése.
Természetes, hogy a 25 pontban részlete
zett nagy feladatokat csak fokozatosan valósít
hatjuk meg. A folyó évet átmeneti évnek tekin

tem s ezt az évet 1928. márciusáig arra kell
felhasználni, hogy a jövő év lendületes munká
ját megfelelően előkészíthessük. Evégből leg
alább két hetinként 1— / ismeretterjesztő elő
adást, lehetőleg havonként így vallásos estélyt
és a tél folyamán kétszer műkedvelő előadást
is rendezzünk. Emellett 1— 1 analfabéta vagy
ha erre szükség nem volna, egy ismeretterjesztő
tanfolyam megszervezéséről gondoskodjunk.
Ügy az idevonatkozó, mint egyébként bármily
irányú szövetségi munkát illetőleg feltett kér
désekre szövetségünk központja, mely vezeté
sem és irányításom mellett teljesíti hivatását,
akár személyes érdeklődésre, akár írásbeli leg
bármikor készséggel adja meg a megkívánt fel
világosítást és tájékoztatást. Ha a komoly
munka megindítása bármily okból is nehéz
ségekbe ütköznék, a jelentést annyival is inkább
szükséges nyomban a központban beküldeni,
hogy az elnököt a továbbiakra nézve felelősség
ne terhelje. Egyidejűleg kívánatos annak köz
lése is, hogy a központ részéről történő eset
leges kiszállás nem volna-e alkalmas a jelent
kező akadályok elhárítására, a szövetség ügyé
nek előmozdítására? Szíves tudomásulvétel vé-

Kelenföldi egyházközségünk
ünnepélyes közgyűlése.
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hanem buzgóságos lelkekből élő kövek sorakoz
nak egymás mellé, hogy felépítsék az Úrnak
templomát. Az igaz gyöngyről szólott ma az
igehirdetés, amelyet őrzünk, szolgálunk, vá
runk. Az Istennek egyszülött Fia e drága
gyöngy, amelyért mindenről le kell mondanunk.
Magyarország legfőbb kereskedője ime, a férfi
akarás keménységével és határozottságával is
mét ideáll a gyülekezet mellé az evangélium
uralmát ragyogtani a földön. Boldog öröm tölt
el, hogy a kelenföldi ev. egyházban a megvá
lasztottak egy munkát végeznek. Kenyérkereső
életpálya mellett a jó Isten lelkét szolgálni is
készségesek, áldozatot hoznak az igaz gyöngy
ért, még lángol mindenekben az épitő hit.
Hiszem, hogy a buzgóság isteni mértékével
minden tagját vezérkedésre kellett volna mél
tatni diadalul az Isten országáért. A jóságos
Isten gazdag áldását kívánta végül mindenekre.
Meghatódva üdvözölte a választottakat a nő
egyesület elnöke, Rakssányi Istvánné, hogy a
választottakban ne csak formaság, hanem erős
hit lakozzék.
Az üdvözlésekre a megválasztott tisztikar
és egyháztanács nevében Herrmann Miksa mi
niszter, felügyelő válaszolt. Mielőtt hálás szívvel
megköszönném a bizalmat, elöljáró gondolatban
hadd könnyítsék a lelkiismeretemen. Tépelődve
vettem tudomásul a bizalmat, szabad-e elvál
lalni oly tisztséget, — mely nemcsak cím —
akkor, amikor minden idegszálamat jelenlegi
hivatalom foglalja el; amikor alig érintkezhet
tem az egyházzal, amikor a munkát mások vég
zik el. Elfogadására a szívem szólott bele. Nem
tudok és nem akarok megválni a gyülekezet
től, mely e teremhez köt; magasztos, szép pillagett közlöm, hogy úgy az ismeretterjesztő elő
adások, valamint az analfabéta és ismerettan
folyamok előadóinak tiszteletdíja mérvét annak
idején közlöm és folyósításukról gondoskodom.
Megjegyzem, hogy az ismeretterjesztő előadá
sok és a vallásos estélyek belépődíj szedése mel
lett alig tarthatók, miért is kívánatos az ön
kéntes adományozás módszeréhez folyamodni.
A tanfolyamok hallgatói, kivéve az 5. pont alatt
felsoroltakat, semmiféle díjat nem fizethetnek.
A műkedvelő előadásokból, önkéntes adomá
nyokból, tagdíjakból stb. befolyt jövedelmet a
helyi szervezet pénztárosa és ellenőre útján ke
zelteti, akik a helyi szervezet közgyűlésének
szabályszerűen elszámolni kötelesek.
EGYHÁZI PÉNZBESZEDŐNK MEGBE
TEGEDETT. Kérjük egyházközségünk tagjait,
hogy úgy adományaikat, mint adójukat Wichmann Ede pénztárosunkhoz, a várbeli iskolaépületünkbe, vagy pedig dr. Sztehlo Aladár
gondnokunk kezeihez, II., Török-utca 8. sz. alá
felhívás bevárása nélkül beküldeni szívesked
jenek.
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Herrmann Miksa miniszter és dr. Raffay Sándor püspök a kelenföldi ünnepen.
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natai életemnek azok voltak, amikor itt gyűl
tünk össze tanácskozásra, hogy hajlékot épít
sünk. Innen a jóságos Isten segítségével méltóbb
helyre fogunk jutni. De az elfogadásra készte
tett az ész is. Mert bármilyen kicsiny és bármily
szerény is az, aki magas állami hivatást tölt el,
hitvallást kell tenni annak, hogy dokumentálja,
hogy az egyház a nemzetfentartó elem. Értékelni
kell azt a szerepet, amelyet az egyház a nem
zet életében visz. Az igazi alap az evangélium,
az ige viszi feltartózhatatlanul az emberiséget
az Isten országa felé. Ez tartja ébren a hala
dásban. Egyházi férfiaink azok, akik élő lelki
ismeretei ennek a gondolatnak, ennek a gondo
latnak hirdetői nekem az ittmaradást hirdetik.
Nekünk az a feladatunk, hogy kövessük lelki
vezéreinket. Nekünk kell ápolni az imádság
szavával, hogy az Isten adja vissza nekünk
drága, szép, régi nagy Magyarországot.“ Kö
szöni, hogy tanúságtételre alkalmat adtak, üd
vözli az új munkatársakat. Követésre ajánlja
az egyházközség II. felügyelőjét, aki ideális lei
kével megmutatta, hogy aki ideálokat tűz maga
elé, Isten leikével mindent elintézhet. Üdvözli az
egyházat, Isten áldását kéri, majd az ülést be
rekeszti. Az ünnepélyt esperes imája és a Him
nusz zárta be.

P ro testá n s g y ű lé se k ,
A 39 éves ,,Protestáns írod. Társasán“ f.
hó 11-én Ravasz püspök és Schneller nyug.
egyet, professzor elnöklete alatt választmányi
ülést tartott, amelyen 3 ref. püspökön és szá
mos tagon kívül részünkről Raffay püspök,
Bendl pénztáros és Szlávik tanár jelent meg. A
válságba jutott társaság megmentésére az évi
tagdíjat 20 pengőre emelték és a püspököket
felkérték, hogy a társaságot az egyetemen, a ke
rületeken, az egyházmegyéken és a tehetősebb
gyülekezetekben, valamint magánosoknál támo
gassák. Egyévi költséghez 50.000 pengőre van
szüksége. Külön kérvényezéssel azonban a sze
gényebb tagok évi 10 pengőért kaphatják a
Szemlét.
A társaság elhatározta, hogy Zsinka szer
kesztő mellé segédtitkári állást szervez és köze
lebbi kiadványai közzé felveszi Dramond: „Ter
mészeti törvény a szellem világában“ teljesen
elfogyott és nagyon keresett müvét. Fordította
Csizmadia tanár s revideálta Szabó Aladár
lelkész.
Ugyané napon Antal Géza ref. püspök a
Bethlen Gábor-Szövetség körében, a Deák-téri
evang. díszteremben gyönyörű előadást tartott
„A világprotestántizmus, mint a nemzeti egy
ség támasza“ címmel. Ebben meggyőzően fejte
gette, hogy végeredményben minden protestáns
egyház a Bibliára, mint ahit és valláserkölcsi
élet szabályozójára vezeti vissza létét. Az egy
házi külső egység helyett így jön létre a maga
sabb szellemi egység, amely a protestáns egy
házakat átfogja. A szellemi egység érzete nem
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csak a régebbi múltban, hanem az elmúlt szá
zadban is összekötő kapcsa volt a különböző
nemzeti egyházaknak. Ez az egység tette lehe
tővé, hogy a külföld protestánsai oly meleg ér
deklődést mutatnak a trianoni békekötés által
szétszaggatott magyar protestáns egyház iránt.
Hollandia protestáns felekezetei még 1918 de
cemberében az utrechti értekezleten közös dek
larációval hívták fel a figyelmet a veszedelem
ben forgó magyar protestáns egyházakra. Ké
sőbb az amerikai unitáriusok, majd a presbiteri
világszövetség küldöttei közvetetlen tapasztala
tok utján szereztek képet a lekapcsolt részeken
élő protestánsok kisebbségi sérelmeiről és be
folyásukat fel is használták a kisebbségek érde
kében.
Végül a következő napon kezdette meg a
ref. theológia-konferencia a Ráday-utcai diszteremljen, Hamar István tanár elnöklete alatt
3 napos ülését, amelyen a naponkénti áhítaton és
bibliamagyarázaton kívül többi között Czeglédy
Sándor győri lelkész és bibliafordító „A szent
lélek munkájáról a gyülekezetben“, Lenez Géza
debreceni egyetemi tanár „Az egyházi törvénykönyv hitvallásos jellegéről“, Sebestyén Jenő
budapesti ref. theol. tanár „A kálvinizmusnak
a konzervativizmushoz, liberálizmushoz és radikálizmushoz való viszonyáról“ és Hamar István
budapesti theol. felügyelőtanár „Az egyke-kér
désről“ ( Petzenhofer jezsuita statisztikus sze
rint „kálvinista-betegségről“ ) tartott érdekes és
értékes előadást.
Kán Béla debreceni egyetemi tanár „az ál
lamhoz való viszonyunk főbb kérdéséről“ érte
kezett és kifejtette, hogy a protestáns egyházpolitika nem merülhet ki a sok sérelem felsoro
lásában és az 1818:XXI1. t.-c. végrehajtásának
követeléséljen, hanem az egyháznak, főleg a lel
készképzésnél saját erejéből kell fenntartania
magát. Ügy az előadások, mint a hozzászólások
igen magas színvonalúak voltak.
Ugyanakkor a ref. papnék konferenciája is
Ravasz Lászlóné elnöklete alatt ülésezett. Főbb
tárgyai voltak a gyermeknyaraltatási akció, az
özvegy papnék felkarolása s a belmissziói tan
folyamok rendezése.
A következő napon Kováts F. István theol.
igazgató „a főkegyúri jog 900 éves történetét“
vázolta nagy egyháztörténeti és politikai ké
szültséggel s azt vitatta, hogy a mag>rar állam
mindenkori feje ténylegesen és háborítlanul gy a
korolta e jogot. Ez a kérdés tehát nem hozható
vonatkozásba azzal, hogy az államfői hatalom
esetleg ideiglenes jellegű, vagy az államfő me
lyik keresztyén vallásfelekezet tagja. Hasonló
érveléssel fejtegette nálunk az egyik presbiteri
konferencián Mickler Károly nyug. jogkari dé
kán és budapesti evang. egyházmegyei fel
ügyelő.
Végül Ravasz püspök „a külmisszió módsze
reiről, eszközeiről és eredményeiről“ értekezett
nagy hatással.
Dr. Szlávik Mátyás.
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Önkormányzatunk.

Egym ás közölt.

Levél a szerkesztőhöz.
Kedves Barátom! A „Hegyen Épített Vá
ros“ 1928. évi január 15-iki 2. számában,
„Kiáltó számok“ cím alatt II.—ő aláírással egy
cikk jelérit meg, amelyben nézetem szerint téves
magyarázatra okot adható állítás foglaltatik,
még pedig a következő: „Hallhattuk, hogy Alberti-Irsán, hol még 10 év előtt népes gyüleke
zetét mondhattunk magunkénak, ma üresen
kong ístén háza s a szekták tömege éledt fel
hittestvéreink helyén.“ Tekintettel arra, hogy
Alberti egyrészt, Irsa pedig másrészt egy-egy,
úgy közigazgatási, valamint evangélikus lelké
sz! szempontból különálló nagyközség, ahol is
Alb ért in vitéz Zólyomi Pál, Irsdn pedig Maqqcs Károly a lelkész — melyik vegye magára
a , cikkben foglaltakat?
A megfelelő helyreigazítást a lap érdeké
ben üdvösnek tartom. Az ügy érdemébe bele
mélyedni nem érzek hivatottságot, mert a két
község nem fekszik a pestmegyei,evang. felső
egyházmegye területén.
Megjegyzem még, hogy Alberti-Irsa, ilyen
kettős alakban csak mint vasúti állomás és
postahely létezik, egyébként pedig nem.
Fogadd kiváló tiszteletem V kifejezését,
mellyel maradtam kész hived
iylói Dr. Szontayk Antal,
a pestmegyei felső egyházmegye II.
felügyelője,
Budapest, 1928. évi január 16-án.
E levél lapunk zárása után érkezett. Min
den állásfoglalás nélkül mégis közöljük, hogy
egyházunk megnevezett érdekelt lelkészei
hivatkozott cikkünkben foglaltak alapján téves
megvilágításban ne állhassanak olvasóink előtt.
Sz<rk.
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Rovatvezető Borbély Ilonka.
(—cl) A napokban egy bájos esetnek voltam szem
és fültanúja s nem tudom megállani, hogy el ne mond
jam.
Az utcán kis fiúcska ment előttem, szépen, kézen
fogva az apjával. Nagy gyermekszemei szép, pufók ar
cocskájából kíváncsian, bámészan ragyogtak elő. Min
dent megnézett, mindent tudni akart, mindent szóvá tett.
Kis, csacsogó szája folyton ismételte a stereotyp kérdést,
amit az ilyen kis emberbimbók naponkint százszor el
mondanak: „Apuka mi ez?“ „Apuka miért?“ Engem na
gyon meglepett, hogy minden kérdésére megkapta a
gyermekleikéhez és eszéhez mért feleletét.
Meglepett, miután sokszor tapasztaltam, hogy nem
minden gyerek kap választ a kérdésére, mert bizony aki
től kérdez, az meg sem igen hallja, hisz az élet ezer
gondjától-bajától az ember se lát, se hall. A gyermek
pedig — hála az Istennek — nem ismeri még azt a ré
met, amely de sokszor, ott ül a szülei nyakán: ő csak
kérdez, kérdez, ha nem is jön rá felelet.
Az én kis hősöm azonban, úgy látszik, a szerencsés
gyermekek közül való volt. Minden „miért“-re megkapta
az „azért“-ot. Egy idő múlva azonban fáradtságról p a
naszkodott. Az apja, hogy kitartásra buzdítsa, megígérte
neki, hogy ha a legközelebbi sarokig gyorsan elmegy, há
rom aranykrajcárt ad neki, azon pedig vehet magának
csokoládét! Ez hatott. Úgy látszik, nagyon szerette a
csokoládét! Apró kis lábait szaporán szedte s én kíván
csian követtem őket. Mikor a sarokhoz értek, kinyújtotta
kicsiny tenyerét — nem felejtkezett el az aranykrajcá
rokról. Az apja komoly arccal tette bele a pénzt, való
színűleg nagy súlyt helyezett arra, hogy gyermeke fogé
kony leikébe a szótartó, jó és igazságos apa képe vésőd
jék bele.
Öli bölcs szülő, aki gyermekének példaképe akar
lenni mindenkor, mert általa megnemesedik önmaga is,
gyermekéből pedig ember válik a szónak igaz és mély
értelmében.
Szóval a kisfiú megkapta és boldogan szorongatta
a kincset s egyre hajtogatta : csokoládét veszek, nagyon
jó az, nagyon jó a z ! De egyszerre csak elhallgatott.
Kutatva körülnézek, hogy mi az oka s meglátom, hogy
szemeit egy szembejövő kopott, törődött, csoszogó öreg
emberre függeszti s mikor az elkerüli őket, még utána
is fordul. Látszik rajta, hogy erőlteti azt a csöpp agyát,
azután az apjához húzódik: „Apuka — tartja kis kezét
eléje — ezt odaadom annak a bácsinak.“ Az apja ránéz,
azután csöndesen azt mondja: „De fiacskám, a bácsi
nem kért semmit, neki ez nem kell, ezen te veszel cso
koládét, hiszen te azt nagyon szereted.“ A gyerek megállt,
gondolkozott, azután hadarva mondta: „Nem szeretem
a csokoládét, nem szeretem, ezt a bácsinak adom!“ S
mikor az apja beleegyezésül elereszti a kezét, kipirultan
szalad a csoszogó öreg után, nem érez most fáradtságot
s mikor utoléri, megáll előtte s boldogan rebegi: „Tes
sék bácsi!“ Az öreg csak néz reá, hosszan, csodálkozva,
de én máris tovább megyek, ejh, igazán nem értem, miért
tolakodott egy könnycsepp a szemembe!
Te bájos, kedves, kicsi embervirág, maradjon meg a
kis szíved továbbra is ilyen jóságosnak, ilyen irgalmasnak
s ha nagy leszel is, sajnáld, szánd az embereket, hisz
olyan szenvedők, olyan szenvedők . . .
Budai Luther-Szöveteség Elnökségének

Budapest, II., Ilona-u. 12.

Kérem a rendes tagok közé leendő felvé
telemet. A tagdijat a szövetség címére, az
58.141. sz. csekkszámlára beküldoítem.
Budapest, 1927 . . . . hó . . n.
aláírás
Levelezőlapra ragasztva beküldeni kérjük.

í legyen épített város
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Egyházi hírek.

E g yesü leti hírek.

Istentiszteleteink sorrendje budavári templomunkban:
.lan. 22-én II érakor Ifjúsági, végzi <*uál. 11 órakor rá
illőd magyar. végzi vendégazőnok. Jan. 21»-én ii órakor
ifjúsági, végzi illat*, 11 órakor magyar, végzi dr. Var
sányi.
Hrosrhko (ius/.táv Adolf «•spcrcsünk leánya, Mártó.
f. hó 14-én i*ste Járul! dr. tUovtser Ld*:lö székesfővárosi
tanácsi fogalmazóval a lN*ák-téri Templomunk oliárn ele.
hogy házasságuk egyházi áldásiam részesüljön. A
templomot megtöltő közönség elluilinozta őket szeretetének Jeleivel.

Kultúrdélután. A Budai Luther Szövetség
1928. január hó 22-én, délután fél ti órakor,
Bécsi kapu-téri evangélikus iskola tornatermé
ben kultúrdélutánt rendez, melyre minden ér
deklődőt szeretettel meghív.
Miisor: 1. Miatyánk. Előadja a Budai Lu
ther Szövetség énekkara, vezényli Mikus-Csák
István karnagy. 2. Preludium. Zongorán játszsía l’reszter Piroska zongoraművésznő. 8. Mo
zart: „Varázsfuvola“ c. operából „E templom
csarnokában . . Énekli (Zöllner- János orató
riuménekes. 4. „Az imádságról és imádkozás
ról.“ Felölvussa dr. Masznyih Márton, a Budai
Luther Szövetség elnöke, ö. Koudela : Magyar
Miatyánk. Énekli Két helyiné Wakots Margit
operaénekesnó. 6. a) Gyula diák: Hitetlenekhez
szólok! Szayalja Borbély lloulca. b) Magyar
Miatyánk. Szövegét irta: Gyula diák, zenéjét
szerezte Sárkány Sándor, a Budavári Koronázó
Mátyás-templom orgonaművésze. Előadja Bor
bély Ilonka. Zongorán kíséri a szerző. 7. Him
nusz. A zongorán Sárkány Sándor orgonamíivész kisér.
Örömmel jegyezzük itt meg, hogy Gyula
diák mély
hazafiasságtól
izzó költemé
nyei — melyekl)ől néhányat műsorunkban
adunk — mindjobban lángra gyújtják a ma
gyar lelkeket. Neve ma már fogalommá vált az
irredenta költészetben. Legyünk ott mindanvnyian. A terem fűtve lesz. Belépődíj nincs.

EGYHÁZI PÉNZBESZEDÖNK BETEGSÉGE
KOMOLY NEHÉZSÉGEKET OKOZ EGY
HÁZKÖZSÉGÜNKNEK.
Hittestvéreink megszokták azt a rendszert,
hogy egyházi adójukat lakásukon szedik be és
pénzbeszedönk annyiszor felkeresi őket, ahány
szor szükségesnek mutatkozik. E rendszer
azonban az egészséges pénzbeszedö fáradhatat
lan buzgalmán és teljes megbízhatóságán épül
fel és összeomlik a percben, amikor a pénzbe
szedőt egészsége cserbenhagyja.
A helyzet súlyosságát növeli a kö
zelgő lakbérnegyed, amikor egyházi
alkalmazottainkat lakáspénzzel is el
kell látnunk.
Nagyon kérjük tehát hittestvéreinket,
hogy egyházi adófizetésüket ne halogassák, ne
várjanak se személyes, se írásbeli sürgetést,
hanem segítsenek egyházközségünkön és te
gyék lehetővé, hogy lelkészeink, hittanáraink,
tanítói karunk járandóságát február elsején ki
fizethessük. Tehetősebb egyháztagjainkat kér
jük, hogy növeljék meg adójuk összegét
ÖNKÉNTES ADOMÁNYOKKAL.
Ne hagyjuk gondok között azokat, akik
legnemesebb cselekedeteinkben segítő társaink.
Az egyházi adó és önkéntes adomány be
fizetésére több út is kínálkozik:
1. Befizetjük 40177. számú postátakarékpénztári csekkszámlára a Budai Ágostai Ev.
Egyház címére.
2. Beküldhetjük vagy bevihetjük dr.
Sztehlo Aladár egyházi gondnoki számlájára a
Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Margitkörúti fiókjába, vagy a
Magyar Általános Hitelbank Széna-téri
fiókjába, vagy az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénz
tár Krisztina-téri fiókjába, vagy a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank lánchíd
fői fiókjába.
Kétszer ad, aki rögtön ad.

S zerk esztői ü zen et.
C. E. A kérdéses röplrathoz a Budai Luther Szövet
ségnek óh lapjának nemin! köze sincsen.

K érf Uk
azon olvasóinkat, kiknek az előfizetések, illetve adoma
nyok beküldésére csekklapot küldtünk, szíveskedjenek a
hátralékos összeKet mielőbb postára adni, hogy mi is
eleget tehessünk kötelezettségeinknek.
A kiadóhivatal.

Hegyen épílell városra adakoztak: Bngyinszky Ju
Báliul Miklós ti, dr. Buloghy (lyörgy
dr. Burlos
Bál 3, U»*nds(i*in Henrik 3, Bluskovlls Árpád 3, Borhély
Sámliéin»* 3, «’sorba Zoltán 4, l»nv Adolf 3. Iluffner Ká
roly »5. Ifalikú Korúéi 3. ILiviih 1Kívánni'* G. Mólul» Bál "2.
Ilruskn Imrém' 3, Ivánka Bál H, Kőkai Lajos 3,20. Lung*
Imnimer Károjyné •’>, l«eldeul**rger János 4, U«zka , Ká
roly 1, Lukáss Anna 3, .Macskássx János d, lu*. .MtirsHmII
(•abrlella 3, Martin hVrencné 3, Mél meri Ernőn«* 7. <>h,
s»*ldilger Anna 3, Híva József U, Schient» János 3. dr;
Scbulek Alfréd Ü. Sólyom János 2, Stl»*gler Lajos 3. özv,
Kzentgyörgyl , Lujusné 3. dr. Szlovák Bál ö, Terbóez
Ilona ti, dr. Tlióliusz Aladár ő, Vértes Bál 4. Tótkomlós!
Evmig. I/oány egyesület 3 |«>ngő. (j**zrnitt /}.} /*; 20 fillibr.
Itudai Lutln r Sülivelnóyi tagdíjai fl/.etl«*k ; Lukás/,
Anna 2, dr. Scbulek Alfréd 2, övxzisnu i /’.
\
hok 3,

Budai Luther Szövetség választmányi ülé
sén dr. Masznyik Márton elnöklete alatt e hó
13-án a helyiség kérdését tárgyalta. Felmerült
ugyanis az a terv, hogy iskolaépületünk egyik
szárnyára manzárd hely iségek épüljenek, ahol
az egyházi jellegű egyesületek állandó otthont
nyerhetnének. A Budai Luther Szövetségen
kívül a Mária Dorottya - Egyesület, a Luther
Szövetség cserkészcsapata és énekkara, vala
mint megszervezendő leány osztálya is hajlé
kot igényel, mert mai hányt-vetett helyzetük
a komoly munkát igen megnehezíti és sokszor
teljesen meg is hiúsítja. — Az építkezés pénz
ügyi megoldása azonban néhány tehetős és a
közügyeket érdeklődéssel figyelő hittestvérünk
áldozatkészségének
megn.vilakozására
vár.
Egyesületünk minden tagja, valamint .énekka

Hegyen épített város

runk és cserkészcsapatunk is szívesen részt vesz
a gyűjtés munkájában, de az építkezés mégis
hosszú-hosszú évek távlatában tűnik elénk, ha
egyes hittestvérek nagyobb adománnyal nem
segítenek. Az e tárgyban fejlődött vitában
csaknem valamennyi megjelent szövetségi tag
résztvett, de egyelőre határozathozatalra nem
került sor. — Cserkészcsapatunk működéséről
Kun Attila parancsnok számolt be. A csapat új
otthona II., Csapláros-utca 4. sz. alatt csak szű
kösen felel meg. Most a kelenföldi templom
építkezési költségeire gyűjt, tehát saját ottho
nának megalapozásával nem igen foglalkozhatik. — A választmány tudomásul vette a cser
készparancsnok jelentését és az igen szépen
fejlődő énekkar, valamint saját tevékenységéről szóló jelentéssel együtt az egyháztanács út
ján az egyházmegye elé terjeszti.
A Budai Mária Dorottya evang. jótékony nőegyesü
let eddigi gyakorlatának megfelelően karácsonyi örömet
szerzett azoknak a budai szegényeknek, akik arra legin
kább reá voltak szorulva. Az emberszeretet gyakorolhatását ezúttal is az a megértő és áldozatkész támogatás
tette lehetővé, amellyel ezirányú kérésünk egyházi leg
főbb hatóságunknál, intézményeknél és egyeseknél talál
kozott. Az adakozók névsora:
Báró Radvánszky Albert egy. egyházi és iskolai fel
ügyelő 25, Ganz és Társa Danubius gép-, vagon- és hajó
gyár r.-t. 40, Budapesti Ásványolajgyár r.-t. ruhanemű és
24.70, id. gróf Edelsheim-Gyulai Lipót 20, Takarékpénz
tárak és Bankok Egyesülete cipők és fehémemüek, dr.
Alapi Viktor 4, Albrecht K. Gusztáv és családja ruha
nemű és 0, Asboth Oszkár 10, Bácsy Péter élelem és
könyvek, Bárdos Lajos és családja 9, dr. Bartel Jánosné
10 dr. Borsos Endréné ruhanemű és 2, dr. Dax Albert
2, Dervarits István 5, dr. Deschan Achillné 2, Dunkel
Károly 5, Fáber Fülöp 5, Farkas János 2, Glatz Richard
5, dr. Gulden Róbertné 5, dr. Genersich Andor 5, Haggenmacher Oszkár 20, dr. Hank Józsefné 4, dr. Havas
.Tenő 10, id. Hornyánszky Ernő 5, Horváth Árpádné 5,
özv. Maunsfeld Pálné gyűjtése 121.50, Illéssy Zoltánné
ruhanemű és 13.80, dr. Jáhl Rezsőné 2, dr. Jármay Ká.
rolyné gyűjtése ruhanemű, játékok és 6, Méhnert Ernőné
2, dr. Jármay Zsigmondné 2, Mauer Emil és neje 50,
dr. Maninger Rezső 4, Lantosy Károlyné 6, dr. Kell Vik
tor 10, Kott Boldizsár és neje 5, Hansl Henrikné és K.
J. ruhanemű és 2, Kollár Lajosné 5, Kirchner Gyula 2,
Kilényi Hugóné 1, dr. Kertész K. Róbertné 5, Kellner
József 4, dr. Svehla Ervin 5, Strahner Camillóné 10,
Stromszky Sándor 5, dr. Székely Árpád és neje élelmi
szer játékok és 5, Terbócz Ilona játékok és 2, Szabó Sámuelné 5, dr. Szönyey Lóránt 10, Staniszlavszky Adolfné
3, Szigeti Sándor 5, Vághy Ferenc 5, dr. Tóth Miklósné
5, dr. Thirring Gusztáv 3, dr. Tliébusz Aladár 10, dr.
Válkay Bertalan 3, Vaskó Endre 5, Weisenbacher Mária
2, Zsigmondy Árpádné 2, Wagner Tivadar 7, dr. Zatliureczky Miklós 5, dr. Zobel Lajos 5, Zander Adél 2, Gavora
Jenő 25, dr. Martini Györgyné 2.93, Kelemen Marcellné
3, Lubinger Boldizsárné 8, Rádel.v Jenőné 1, Németh
Rózsi 5, Pakánvi Ferenc 10, Lubik Zoltánné 10, Mautner
Emilné 10, Szentgyörgyi Etelka 8, Plachy G.vuláné 5,
Telesemé Neugebauer H. 5, Takács Elek 3, Krajecz
Mária 2, Görnöry Sándor 1.50, dr. Kirchner Viktorné 2,
Cornidesz Béláné 6.70, Auguszt József cukrászda 10, dr.
Schulek Alfréd 5, Majer Pál 2, Dudás Kálmán 5, Neugebauer Vilmos 10, Beck Lajos 5, özv. Bánky Donátné
5, dr. Bakody Aurél 2, Cornidesz Béláné 1.60, Havalda
Endre 2, dr. Szlovák Pál 5, gróf Sigray Antal 100, Ungváry N. 5, özv. Hegyi Béláné 2, Beck Lajos 5 P. — Ter
mészetben nyújtott adományok: özv. Szabó Istvánná
ruha, dr. Radnay Béláné ruha, Huszár Józsefné sütemény,
Stevanyik Dánielné élelmiszer, dr. Daubner Imréné
ruha, Kott-Rippl játék, Baus Lajos ruha, Földessyné
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Toldy Lenke ruha, Hermann Gusztávné élelem és ruha,
Strauch-Szőts Miklósné ruha, Fabriczky Lajosné ruha,
Horváth Sándorné élelmiszer, Pápai Lajos könyv, Cómensoli Edéné ruha, Hencz Gyula cipő, Terbócz Ilona játék,
Albrecht Gusztávné ruha, özv. Szabó Józsefné cipő, Fe
ilerer Vilma ruha, Révész Béláné ruha, Kamenitczky
Ilona cipő, Klein Károlyné ruha, Meinl Gyula r.-t. élelmi
szer, Kermeszky Györgyné cipő, Pohánka Gyuláné élelem
és ruha, Prichradny Kálmán ruha, Frenyó Imréné gyermegagy-matrac, Stark Ferenc könyv, Alberti Ernőné
ruha, Conrád Gyuláné élelmi és szén, Hanoi Henrikné
ruha. — Betegeknek és gyermekeknek süteményt hoztak:
Hlavács Gyula, Benedek S., Manszfeld Pálné, Soulávy
Jenőné, Horváth Jánosné, Bárdos Lajosné, Haupt Albertné, Tscheik Janka, Révész Béláné, dr. Jármay Ká
rolyné, Metzger Györgyné, Pohánka Gyuláné, Hermann
Gusztávné, Lindenbach Károlyné, Petruska Dezsőné, Her
ceg Pálné, Clement Oszkárné, Szeszlér Hugóné, Kun
Gyuláné, Busi Béláné, Jary Árpádné, Bánki Donátné.
Kellner Józsefné, Schies Jánosné, Széchy Imréné, Raim
Béláné, Slajcho Mihályné, Dolascliik Gusztávné, Kriska
Mihályné, Nagy Jánosné, Szépréti Szilárdné, Istók Jó
zsefné. Radnay Béláné, Bartha Miklósné, Albrecht Gusz
távné, Borsos Endréné, Szigeti Sándor, Weil Endréné,
Szemere Andorné és Sándy Gyuláné. — A nőegylet azok
nak, akik a szeretetadománylioz hozzájárulni szívesek
voltak, úgv a maga, mint a megajándékozottak nevében
ez úton mond hálás köszönetét.

A Budai Mária Dorottya evang. Jótékony
Nőegyesület (Verbőczy-utca 28.). Hivatalos
órát ta rt minden kedden és pénteken d. u. 4—
6-ig, vasárnap d. e. 12—1-ig.

K ü lfö ld .
Román Evang.
zsinat-presbyteri egyházkerület
Luther születésnapján megtartott látogatott közgyűlésén
a szász országos egyházhoz tartozó négy színmagyar
községi és a kolozsvári vegyesajkú gyülekezeteknek a
magyar zsinat-presbyteri egyházkerülethez való átcsa
tolását javasolták. A gyűlésen báró Ambrózy elnökölt.
Nemi választhatók francia presbyterekké — az ott
megjelent felhívás szerint — akik istentiszteleteket nem
látogatnak, gyermekeiket vallásosan nem nevelik, kik
kényszerítő szükség nélkül vasárnap dolgoznak, illetve
dolgoztatnak, kik az egyháznak anyagi viszonyaikhoz
mérten fukaron adóznak és kik nem vesznek részt sze
mélyesen is tevékenyen az egyház építő- és ellenőrző
munkájában. Elegendő alkalmas férfi hiányában szíve
sen látják a nők presbyteri megválasztását.
Bácsy Péter mészáros- és hentes-mester II., Széna-téri
piac, ajáidja elsőrendű áruit és kéri hittestvéreink jóin
dulatú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kisegítő asszonyt leány mellé keres naponta 8—3-ig
II., llona-utca 12. Háziasszony.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-út 14.,
kéri a hittestvérek szíves támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
(10—8)
Egyéves kereskedelmit végzett 18 éves fiatalember
állást keres. Cím a kiadóhivatalban.
(0-2)
Pincér, hittestvérek útján állást keres. Cím a kiadóhivatalban.
'
(0—2)
Gépész megfelelő állást keres. Cím a kiadóhivatal
ban.
(0—2)

örökbe fogadna hat év körül lévő egészsé
ges, ép testű evangélikus árvaleányt- szomszé
dos vármegyében lakó 20 holdas, lakóházas, jó
módú magyar földmíves, akinek gyermeke nin
csen. Kimerítő adatok e lap szerkesztőjéhez kül
dendők.

Europa irodalmi és nyomdai részvénytársaság. Igazgató Schmidek Tibor dr. Budapest, VI., Ó-utca 12.
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KIADÓHIVATAL:
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Élet a csen d b en
Máté 8 ,2 b; Ekkor UMkelvén,
megdorgáld a szeleket és a
tengert és lön nagy csendesség

Ez a rövid mondat a háborgó tenger lecsendesitésének történetében a tulajdonképpeni for
dulópont és ez adja meg az esemény jelentőségét.
A tengeri vihar tombolása, a hajó hánykódasa,
a tanítványok inegrémülése mind csupán alázatos
előkészítés arra, hogy felkeljen Jézus és megdor
gálja a viharos hullámokat. Azért zúgott a szél.
azért morajlott a víz, azért vert nyugtalanul a
tanítványok kicsinyhitű szíve, hogy végül Jézus
szavára *nagy csendesség« legyen.
A háborgás és a csendesség egymástfelváltásában olyan jelenet játszódott le ezzel a Genezáreti-tavon, amely a halálnak és az életnek örökös
küzdelméből való. Feltorlódva látjuk magunk
előtt mindazt a rettegést, aggódást, gyávaságot,
amely eltöltötte a tanítványok lelkét; lármás zűr
zavarban halljuk a féktelen hullámok zúgása közül
a csüggedők siránkozását, s akkor lehetetlen észre
nem vennünk azt, hogy a tanítványoknak ez a
magatartása nem volt egyéb, mint a halálnak, az
elmúlásnak szomorú jelensége. Amikor pedig a
Jézus parancsára megszelídült vizeken meg
nyugodtak a tanítványok is és visszatért szivükbe
a kedv és bátorság, mintha az élet, a győzelmes
élet jelent volna meg ebben a csendességben.
A halálnak és az életnek ez az örökös harca
mindennapos dolog a mi életünkben is. Ha talán
nem is látjuk tisztán, azt mégis érezzük, hogy
felettünk álló hatalmak súlyos viadalban állanak
érettünk. Csakhogy többnyire visszáján szoktuk
nézni a világ rendjét és ingadozva, félrevezettetve
keressük életünk igazi értelmét. A mai ember

kiváltképpen példa arra, hogy az életet inkább
keresik a lármás, zajos világban, a tülekedésben,
a törtetésben, az izgató gyönyörök gyors élvezé
sében, a pompázásban, és az élettelenséget inkább
szeretik tulajdonítani az elvonult munkának, az
egyszerűségnek, a szerénységnek és a csendes,
tiszta vidámságnak. Azok a tanítványok is a hajón
eleinte bizonyosan örültek annak, hogy most már
maguk is megtapasztalhatják, milyen a tengeri
vihar. Eleinte talán tetszett nekik az egyhangú
élet után az izgalom, az idegek felcsigázása, gyö
nyörködtek a villámok cikázásóban és a hullámok
tól csapdosott hajó imbolygásában. Előbb ebben
vélték látni az élet erejét, s csak amikor elveszés
fenyegette a törékeny hajót, látták meg a csende
sen alvó Jézust s Benne a vészek között is meg
álló, a pusztulást legyőző életnek parancsoló urát.
Így eszmél rá a mai ember is többnyire csupán a
végveszedelemben, hogy az élet helyett a halál
útjaira tévedt. A szépen hangzó, lármás beszéd
mögött ott van az üres értelem, a nagyvárosi civi
lizáció mögött a léleksorvasztó robot, a csillogó
pompa mögött a nyomorúság, a léha vígság mögött
a nyugtalan szív. Mindez a halál munkája.
Nekünk ezért kell inkább az az élet, amely a
csendességben van — Jézus ajándékaként.
A feltűnés nélkül való, elismerésre nem váró mun
kásságban van a teremtő erő, a meleg családi ott
hon békességében az áldozatos szeretet tápláló
forrása. Mindennek pedig az az egyedüli alapja,
hogy a kegyelmes Istenben nyugodjék meg a lel
künk és a Vele való békesség kisérjen minket min
den lépésünkben. Amikor egészen Jézusra bízzuk
a lelkünket, akkor kezdődik számunkra az igaz
élet: élet a csendben.
Sólyom Jenő
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Imádkozás és im ádság
A budai L u lher-szövetség KuliurestélYén, 1928 január 22-én

felolvasta Masznyik Márton dr.
M otto: A vallás szellemszövetség Isten
és ember közt.

Szívből szeretnék szólni és szívekhez beszélni.
Magasztos dologról van szó : imádkozásról, imád
ságról.
Isten megnyilatkozik
Az imádkozás Istennel való beszéd — a vallás
nyelvén. E nyelvre Isten tanított minket, az utat
is Ő mutatta meg. Az Isten volt a kezdeményező.
Pál mondja (Héb. I. 1.): Az Isten sok ízben és
sokféleképpen szólván hajdan az atyákhoz a pró
féták által, az utolsó napokban hozzánk az ő Fia
által szólt.
Az ember is keresi Istent
De az ember is kereste Istent. Kereste a nap
ban, a holdban, a csillagokban, a tűzben, a víz
ben, az állatokban, növényekben, még magában
a megkülönböztetett emberben is kereste ; kereste
mindenütt.
Az indus volt az első, aki megmondta:
az Isten a szívben van és ugyanaz az Isten van
a szíven kívül is — mindenütt.
Mózes is látta az Istent a Hóreb hegyén,
de őt elkápráztatta a nagy fényesség s nem olyan
nak látta, amilyen, hanem haragosnak, bosszú
állónak látta, ki úgy áll szemben az emberrel,
mint az úr szolgájával.
Krisztus találja meg
Krisztus ismerte meg Ő t; azt mondta : az
Atya és én egy vagyunk. (Ján. ev. X. 20.) Tehát
nem teremtményei vagyunk az Istennek, mint
ahogy teremtménye az egész külvilág s így a
testi ember maga is; hanem mi az Istennek, mint
Szellemegységnek részei vagyunk. És bár termé
szeti törvény, hogy a részek összességéből tevődik
össze az egész, mégis csak más az egész, mint
a részek összessége — éppen azért, mert egész,
mert egység és mert minden mástól független.
A rész soha nem egység, nem is független soha.
És így, bár ennek az egységnek, a Szellemegység
nek, a Szentiéleknek részévé tett is bennünket
az Isten, mi azért Istenné mégsem lehetünk soha,
még együttvéve sem. Ilyenformán míg az indus
csak annyit tud mondani, hogy a nagy Én, az
Egész, a Szellem-Isten (Atman) a szívben van
s azon kívül is van, — Krisztus Urunk többet
mond, mikor azt mondja, hogy »én az Atyában
vagyok és az Atya énbennem«. (Ján. ev. X. 38.)
Istenből, az Egészből az atya szól fiához, a rész
hez, — ez az Ige ; az emberből a fiú szól a Szellem
egységhez, mindnyájunk atyjához — ez az ihlet
az áhitat.
Ez az isteni szó, míg kimondva nincs, maga az
Ige. János mondja (Ján. ev. I. 1.): Kezdetben
vala az Ige, az Ige az Istennél volt, Isten volt az
Ige. »Az Ige mint szó, Isten« ígéretté lett (logos),
a bűnös ember üdv. ígéretévé.
Ezt a jóhírt, az evangyeliumot üzente meg
nekünk Isten az ő fia, a Krisztus által.
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Krisztus, mint ember, csak Jézus volt,
próféta; e hír tette Krisztussá, Isten fiává, Isten
hatalmának örökösévé, Istenné. Az Isten tehát a
Krisztus által, a Krisztuson át jut hozzánk, lelkűnkbe.
Helyesen mondja az indus, hogy a nagy Én
(Atman) az emberben is (atman) marad:
istenség.
Az Isten fia pedig nem más, mint megszemé
lyesítője, betöltése az élő valláserkölcsnek; ő a
valláserkölcs maga.
Mert a Krisztus nem halt meg a keresztfán ;
Jézus' halt meg. A Krisztus feltámadott, tehát
megvolt már azelőtt is. Jézus csak született,
csakúgy, mint Ábrahám s a többi próféták; a
Krisztus, mint Istenige öröktől fogva megvolt,
megvan és meglesz. Ezért mondja Jézus a fari
zeusoknak : »Ábrahám csak született, én vagyok«
(Ján. ev. VIII. 58.). Aki t. i. születik, az meg is
hal, de csak az hal meg, aki születik; aki volt, van
és lesz, az örökkévaló. Ezért a mi erkölcstanunk
az örökkévaló Krisztus, az Isten szent lelke. Ez
jutott kegyelemből az emberbe, ez teszi az embert
Isten teremtményéből a Szellemisten részévé.
Ez a szellem azonban, ha fogékony emberi
lélek nem volna magábanvéve, meddő maradna,
mint ahogy nem terem a jó mag sem gyümölcsöt,
ha kősziklára esik. Az ember élő lelke mint talaj,
mint termőföld szükséges ahhoz, hogy az isteni
adomány nemcsak élővé, de éltetővé is lehessen
abban. Ez az a kétoldali szerződés, frigy, szövet
ség az Istennel, a vallás. Istennek kellett az ember
s az ember áhította Istent.
Az eszme útja
Ezt az éltető lelket mi itt e földön eszmének
nevezzük. Eszmék vitték az emberiséget kezdettől
fogva világküzdelmeiben, véres és nem véres har
caiban. Ilyen volt pl. a kereszténység eszméje,
ilyen a reformáció eszméje is. Az egyik a zsidó
meg a pogány vallást reformálta, a másik magát
a megrontott keresztyén vallást. Ilyen eszme a
humanizmus, az emberszeretet eszméje is, az
embertestvér szeretetéé, melynek megint az igazság,
a jogos egyenlőség az alapeszméje. Ide tartozik a
szabadság eszméje, a test és lélek szabadságáé.
Gondoljunk csak a szólásszabadság béklyójára,
a lelki rabságra s a rabszolgaságra, a testi rab
ságra. Magasztos eszme a gyenge nő egyenjogosítása is. Itt megint az indus volt az első, aki azt
mondta, hogy meg ne üsd a nőt még virággal sem.
A második Sokrates volt, ki a nőben, anyjában,
Phenaritában, az anyát dicsőítette. Befejezte a
lovagkor a nő eszményesítésével. Azóta anya szüli
az embert, nem állat. A jognak, a hitnek, a vallás
nak is megvan a maga eszméje ; csupa világesz
mék. Tudjuk pl., hogy mennyi vér folyt az egy»i«
betűért. Azután vannak olyan eszmék is, melyek
megvalósulva már mint emberi erények tündököl
nek : kegyesség, irgalom, jótékonyság, szánalom,
részvét, az Isten tisztelete, szeretete a haza, az
egyház szeretete stb.
íme, mindezt az Ige mívelte s míveli bennünk,
a kimondott isteni szó, az örökkévaló Krisztus.
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Az Ige termőtalaja, hatása

Ebből aztán két dolog következik :
Az egyik az, hogy az Istenige csak abban a
lélekben válhatik lelki testté, aine yik már a
műveltség bizonyos fokára emelkedett. Az állati
sorban leledző vadembert az Ige nem ihletheti
meg, legalább nem egyszerre. Ezért kellett Isten
nek sok tzben és sokféleképpen megnyilatkoznia.
Másként az ősembernek, másként a zsidónak,
másként a müveit görögnek, rómainak. Pedig
maga (Ján. ev. I. 9—14.) »az igazi világosság«
(Ige) megvolt már öröktől fogva, csakhogy a világ
nem ismerte meg azt. övéi közzé jött, de övéi
nem fogadták be öt. Azokat ellenben, akik be
fogadták, Isten az ő fiának hatalmával ruházta
fel, nem mint szív, nem is mint testi kívánság
avagy férfiakarat, hanem mint Isten szülötteit,
így lett az Ige testté bennünk — lelkűnkben —
telve kegyelemmel s igazsággal.
A másik következmény meg az, hogy Isten
mindig csak az embernek, de minden egyes ember
nek kíilön-külön nyilatkozott meg, nem pedig tán
egy egész népnek, nemzetnek vagy éppen az egész
emberiségnek. Mindig csak az egyes embernek.
Innen van a sok vértanú. Mert a vértanú, míg él,
az eszme látható teste, ha meghalt, az eszme
láthatatlan lelke. Ilyen volt elsősorban a bűntörlő
Krisztus, ki mint Jézus képviselte az eszmét
a földön. Mikor meghalt, Krisztussá, a keresztyén
erkölcseszmék örökké cselekvő leikévé lett. E ha
lállal pecsételte meg Krisztus az Isten és ember
közti szellemszövetséget, a vallást.
Értsük meg : az eszme mindig csak az emberé
magáé, — az enyim, a tied, sokunké, mindnyá
junké, mindenkié, akit csak az Ige megihletett.
Hasonlók lehetnek milliószámra, tán egyformák,
egyenlők is, de azért mindenik kíilön-külön kap
csolatban marad az Istennel, az ö Istenével.
A búzaszem is, bár csalódásig hasonlít egyik a
másikhoz, mégis mindegyik különbözik a másik
tól. De ha egy rakáson vannak, mégis csak búza
garmada lesz belőlük. Így van a keresztyén val
lással is. A vallás ugyan kinek-kinek a saját
magánügye Istennel, de a sok hasonlóból, egy
formából elvégre mégis csak közös ügy lesz, az
egyház. De azért nem az [egyház van megihletve,
hanem kíilön-külön minden hívő, nem az emberi
ség, hanem az ember.
Az apostol ezt az érzést (pneuma) ihletnek
mondja. Ez kísér minket némán életutainkon.
A tudósok Istenérzetnek mondják, Krisztus Urunk
meg úgy mondja, hogy az »atya és én egy va
gyunk«.
Ha ez az érzet most már túlárad keblemben,
szólásra nyílik meg ajkam s imádkozom. Imává
lett a kimondott ihlet és keresi azt, kitől ered,
az Istent.
Ez az ember válasza Isten kimondott szavára,
az Igére.
Egy akol, egy pásztor
De ha már most az én imádságom és minden
ember imádsága csakis a velünk lelki frigyben
álló egyetlen Istenhez juthat és mindig csakis
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a Krisztuson át juthat oda, lehet-e más Isten,
mint az Isten és lehet-e más vallás, mint a keresz
tyén vallás?
Isten minden teremtett embernek Istene. Istene
Ábrahámnak, Mózesnek, Mahomednek is. Köztük
és Isten között is csak egy az út, a vallás útja.
De ha a próféták mégsem jutottak egyenest az
egyetlen Istenhez, akkor a próféták még nem
fejezték be útjukat. Mózes pl. (Ján. ev. I. 17.)
még csak törvényt kézbesített Istentől, nem úgy,
mint Krisztus, ki a kegyelem és az igazság szerzője
volt. A próféták csak az ő istenükig jutottak,
nem az egyetlen Istenig. Azért a vallás útja ezek
től az istenektől is végezetül mégis csak megint
az egyetlen Istenhez vezet, csak oda vezethet.
Szóval: Isten minden prófétának is és minden
próféta Istenének is istene, mert egyetlen Isten.
Miután azonban az út Istentől és Istenhez
csak Krisztuson át vezet, a próféták is, a pogányok is, meg azok Istenei is csak a Krisztuson át
juthatnak az igaz Istenhez, mindnyájunk Istenéhez.
íme, az egy akol, egy pásztor.
Természetes, hogy itt az idő nem számit.
Úgy van, mint ahogy Péter mondja (II. Pét.
III. 8.): az Urnák ezer esztendő egy szempillan
tás és az Ur egy szempillantása nekünk ezer esz
tendő. Más szóval: ma vagy holnap, de az egy
szer megszületett embernek, ha zsidó, ha pogány,
mégis csak meg kell ihletődnie. Ennek pedig az
útja a vallás, az Istennel kötött Szellemszövetség.
Igazi ima
De a szó : út, magában véve még nem való
ság, csak fogalom. Vonal az Isten és az ember
között. Valóságos úttá csak akkor válik, ha azt
járják is, ha azon az Ige, mint eszme eljut az
emberhez és viszont az ihlet, mint áhitat, mint
kimondott szó, mint imádság, visszaszáll Isten
hez. De aztán nem is járhat ezen az úton más,
mint a tiszta, a szent üdvígéret (logos) és az igaz
áhitat (pneuma).
Ez a vallás élete, fogalma. Én vagyok az út,
az élet és az igazság, — mondja Krisztus.
Mi következik ebből? Az, hogy az ima csak
akkor imádkozás, ha az valóban a mi megihletett
bensőnkből fakad. Ne s tanítsátok, kedves szülök,
gyermekeiteket csupin csak imádságra, hanem
tanítsátok meg őket ámádkozni. Az ima csak az
edény, az ihlet a tartialom. Ihlet nélkül az ima
üres szó, az ihlet pedig hang nélkül is imádság.
Nem is olyan régen ismertem egy zöld
papagályt. Százéve« is volt az istenadta. Szóhiba
nélkül tudta a »Miatyánk«-ot. Imádkozott? Nem.
Csak elmondta az imádságot. Színészt is láttam
a színpadon imádkozni. Gyönyörű volt. Imád
kozott? Nem. Csak játszott.
Arany János fülemüléje
Nemzetünk fülemüléjének, Arany Jánosnak
édes kis madara is imádkozik a közös gallyon :
»Azt szemelvén ki oltárnak,
Hóimét Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel.
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Megköszönve a napot,
A sugárt, a harmatot,
A szellőt és illatot,
A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szívecskéfét elteli;
Szóval ami benne él
S mit körében lát, szemlél«.
Imádkozik valóban? A költő igen, de nem
a madár.
Rostand madarai
Rostandnál is felhangzik a madárkák ájtatos
dala *) (Chantecler, III. felv. 1.) s krisztusi esz
mékről beszél: háláról, megbocsátásról, az ember
testvér szeretetéről s könyörög azokért, kik őket
bántják, üldözik. Akárcsak a hegyi beszédet
olvasnám. Talán ez lesz az igazi imádkozás? Hall
gassátok.
Itt van már az este, ütött már az óra,
A két poszáta is készül nyugovóra.
Egyiknek fekete sapka van a fején,
A másiknak barna fátyol a kebelén.
Kert az egyik laka, a másiké a nád*
Elmondják kettesben az estéli imát.
Madarak istene! de nem mindenkié,
Mert más a karvalyé, más a csízikéé, —
A piciny madáré, az a mi istenünk,
Csontunkba levegőt ö juttatott nekünk,
Hogy könnyen repüljünk s ruhánk kiszínezte,
Mikor a szép eget toliunkra festette.
Köszönjük a nappalt, a forrást, hol ittunk,
A sok magot is, mit csőrrel kihántottunk,
És jó szemünket, mely meglát minden bogárt,
A hasznost is, azt is, mely a gazdának árt.
A károsnak aztán mi békét nem hagyunk,
Irtjuk őket, mert mi jó kertészek vagyunk.
Adtál szerszámot is hozzá, jónál jobbat,
Éles csórt, olyat, mely soha el nem kophat,
S ha sárga, ha barna, de soha nem gyarló,
Egyszer hernyóolló, másszor éles sarló.
Holnap dézsmáljuk meg a konkolyt s bogáncsot,
Ne keress e harcban, Uramisten, gáncsot
S bocsásd meg, ha az már egyszer természetünk,
Hogy ribizkéket is kopaszakká teszünk.
És most jó éjt. Legyen órizönk hatalmad
S hármas szempillánkra hozzon nyugodalmat.
Látod, mi az embert, bár az annak örül,
Ha kövei megdobhat, dallal vesszük körül
S napi kenyeréért váltig disputálunk
A zsuzsokkal, kivel örök harcban állunk.
*) Megvan már magyarul is — kéziratban. Nagy
Orbán (Gyorok) fordította s dolgozik rajta. Egy kis
töredékét olvastam. Valami szép. Részben használtam
is e munkában.
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5 ha tán a rossz ember, — mit gyakran megérünk,
Hurokkal megfogná a mi kis testvérünk,
Küld segítségünkre, Uram, a te szented,
A mi jótevőnket, assisi Ferencet.
De azért az embert bántódás ne érje,
Mert neki, azt mondja, a madár testvére.
És te, oh Szent Ferenc, szárnyunk megáldója,
Fecskék szószólója, pintyek gyóntatója,
Ki tudod, hogy lelked testet öltött bennünk,
Könyörögj lelkűnkért, imádkozz' érettünk
S áld meg a gabonát, a mezöt, a rétet,
Hogy mi is megéljünk s imádhassunk téged.
Amen.
Rádió-ima
Ha gramofonba tenném, ha rádióba mon
danám, mindenik hiven tovább adná, de imádko
zásnak mégse volna az imádkozás. Az imádkozó
gépbe is be lehetne rakni, az is elmondaná.
Nem régiben hallottam egyik püspök beszé
dét rádión. Szép volt, lélek volt benne, szív és
tudomány és művészet. Tán ihlet is volt benne,
t. i. a püspökben, ha ugyan nem egyenest az is a
rádiónak csinálta beszédét. Mert tudomány és
művészet is járhatnak rádión. Csak az Ige, az
ihlet nem jár dróton soha. Az Igének, az ihletnek
csak egy útja van, a vallás. Annak pedig felső
kapuja az égből nyílik a földre, a másik meg lel
kűnkből vezet a mennyekbe.
A rádió-ima és az ájtatos imádkozás között
az a különbség, ami az emberi élet és a szellem, a
szent Lélek között. A lélek buján termő talaj, meg
terem jót, rosszat egyaránt. Az assyr-babylon,
a zsidó, az egyiptomi, de főként a görög-római
műveltség az emberi lélek legszebb alkotásait ter
melte tudományban, művészetben, ismeretekben
egyaránt. Sőt sokféle tudásunk ma is azokon
alapul; a Forum Cicerói sem voltak kisebbek a
mi parlamentérjeinknél, sem művészeik a mieink
nél. De mindenikből hiányzott valami, a legfőbb,
— a Szellem, a szent Lélek magvetése: a kegye
lem, az igazság, a szeretet. Ezért nem egyebek az
ő zsarnok királyaik, császárjaik, mint árnyfoltok
az emberiség történelmén és erényeik is csak
fényes bűnök voltak az emberiség lelkén.
A rádió elérhet a bölcs lángeszéig, de ahhoz,
kit a bölcs lángesze fel nem ér, a rádió sem juthat
soha; oda csak egy út vezet, a szellemszövetség
ú tja : fentről az Ige, lentről az ihlet.
Hasznos-e hát a rádió valláserkölcsi szem
pontból? Feltétlenül. Ép úgy, mint a pap beszéde
a templomban. Egyik is, másik is kelthet bennünk
gondolatokat s ezek hatása alatt elmélyedhetünk,
magunkba szállhatunk s termőbbé tehetjük a
talajt, lelkünket. Magot azonban nem vethet abba
más, mint a szent Lélek maga. Ez a mag pedig az
Ige, az ihlet. Ezek nélkül csak gyom teremhet
lelkűnkben és burján.
A történelem a bizonyság, hogy a művelt
ókor birodalmaiból ma már egy sincs meg. Men
nél magasabbra tört az emberi lélek, annál na
gyobb volt bukása. A pogány Róma legnagyobb
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templomából, a főisten, a Deus Optimus, Maxi
mus, a legnagyobb és legjobb isten templomából
csak a felírat három kezdőbetűje maradt meg,
a D, az 0, meg az M. Ma így olvassuk, hogy dóm.
Magát a főistent s vele együtt a többit a keresz
tyén ihlet fuvallatára maguk a pogányok söpör
ték ki belőle. Nem volt az igaz Isten egy sem.
A falakat meg eltörölte az ember s az idő.
Érthető tehát, hogy a Krisztusi eszmék nem
is a palotákat s azok nagyjait keresték többé,
hanem a kunyhókat s az egyszerű értelmiségül
embereket. Mégis apostolok lettek ezekből; a
szent Lélek tette őket azzá. Vagy pedig felkeres
ték a megtért s megigazult tévelygőket, a Saulo
kat. Pál lett belőlük. Péter apostol meg a Hippiá
kat, Cluviákat kereste fel bűntanyáikon. Tudta,
hogy amint a mocsár közepén a rothadó büzanyagból magasra hajt és fenségesen nyílik a tölcséres nenophár hófehér virága s szűztiszta kelyhébe gyűjti a mézédes égi harmatot — üdülésül
a megfáradottnak : épúgy ki kell virágoznia az
ókor hatalmasainak bünfertőjéből is az ige üdvö
zítő virágának s a kegyetlen jog és bűnös hata
lom helyébe le kell szállnia az égből a kegyelem,
az igazság és a szeretet hatalmának. Ebből aztán
többé nem a gőgös lélek, hanem a szeretet örök
igazsága, kegyelme szól hozzánk s hívogat min
ket édes-szeliden: »Jöjjetek én hozzám mind
nyájan, ti megfáradott és megterhelt lelkek.
Nálam megnyugosztok. Vegyétek magatokra az
én igám. Az én igám gyönyörűséges és az én igám
könnyű. (Mát. X. 28-—30.)
Ezért mondom, hogy a rádió legfeljebb csak
oktat, tanít, nemesít, de üdvözíteni nem üdvözít.
Az üdvigéret és üdvösség, az ihlet és áhitat nem
járnak rádión soha.
Előimádkozás
Bennem visszás érzést kelt niég az a köz
szokás is — bár tudom, hogy az a mi ős-héber
örökünk, hogy a lelkész nekünk •elöimadkozik*.
Nekem imádkozik s helyettem és engem is arra
késztet, hogy imádkozzunk együtt. Ő maga, ha
nem csupán olvassa az imádságot, tán csakugyan
imádkozik; de én azt sem tudom, hogy tulajdon
kép mit gondol és mit szándékozik mondani. Hogy
tudnám hát azt már előre is és áhítattal átérezni?!
Hanem, amint megcsendül ajakán az Ur imája,
a »Miatyánk«, amit én is tudok, áhítattól rezdlil
meg bennem a szív és a lélek és — imádkozom.
A csendes, közös megmozdulásból, az együttes
mélyebb leborulásból látom, hogy most már mind
nyájan imádkozunk.
A gyülekezet imádkozik? Nem. Az ember
imádkozik, minden ember a maga Istenéhez,
mindnyájunk Istenéhez.
Hát még mikor a sorsüldözte ember szorongattatásában könyörögve mondja el imáját —
szívből, létekből, igazán l Ugyan nem olyan remek,
mint ahogy a püspök leadja, de mégis csak különb
az annál.
Hát hogyha még látnátok az elvetemült
gonosztevőt, amint megtörtén a megfeszített

Jézus keresztje előtt földre veti magát, arccal a
porba és szánja-bánja bűneit! Szava nincs, csak
érthetetlen zokogása, imádságot nem tud, nem
is tudott soha — és mégis imádkozik.
Ezt adja le a rádió, ezt mondja el a papagály !
TI azért igy imádkozzatok :
Azért mondja az U r: mikor imádkozol, ne
légy olyan, mint a képmutatók, akik a zsinagógák
ban és az utcák szögletein állva szeretnek imád
kozni, hogy lássák őket. Te, ha imádkozol, vonulj
belső szobádba s ajtód bezárva, imádkozzál titkon
lévő Atyádhoz és titkon látó Atyád megfizet tenéked. És imádkozván, szót szóra ne halmozza
tok, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy
szószaporitásuk meghallgatásra talál. Ne utá
nozzátok őket, mert Atyátok tudja, mielőtt kér
nétek, mire van szükségetek.
Mennyei Atyánk,
Szent legyen neved,
jöjjön el országod,
akaratod legyen meg, mint a mennyben, a földön is.
Napi kenyerünket add meg nékünk ma
s vétkeinket bocsásd meg, mintahogy mi is meg
bocsátunk az ellenünk vétőknek.
És ne engedd, hogy kísértésbe essünk,
hanem szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind
örökké. Ámen.
Budavári templomunk istentiszteleti rendje ;
Vasárnap

Ifjúsági
9 óra

Német
10 óra

Magyar
11 óra

Január 29

Glatz

Varsányi

M ih a lo v its S a m u
n ó g rá d i ló e s p c r c s
rá d ió v a l

Febr. 5
Fi hr 12
Febr. 19
Febr. 26
Lipótme/ei ev. istentiszteletek :
Febr. 12-én VJ 0 órakor.
Fcbr. 26-án VJO órakor.
Uj Szent János-kórház ev. istentiszteletek :
Febr. 12-én 7*11 órakor.
Febr. 26-án l/ , l l órakor.
Vöröskereszt-kórházi ev. istentiszteletek :
Febr. 5-én d. u. 5 órakor.
Febr. 19-én d. u. 5 órakor.

M u n k a t á r s a i n k a t és egyházközségünk ügyei iránt
érdeklődő hittestvéreinket arra kérjük, hogy közvetlen
értesüléseiken alapuló közleményeiket mindenkor azon
nal juttassák el szerkesztőnkhöz. A későn érkező hírek
elvesztik érdekességüket, vagy más hiányos tudósítások
alapján jutnak lapunk utján közönségünk elé.
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Serédi Jusztinián,
hercegprímás
A római katholikus egyháznak új herceg
prímása elfoglalta székét. Amikor az ország hatáhát átlépte, a magyar újságírókat fogadta és igazi
razafiságot, újtestamentumi felfogást hirdetett
mindenkinek. Nyilatkozatának minket nagyon
érdeklő részei a következők:
— A háború előtt az egyes embereknek külföldön külö
nös megbecsülést biztosított az, hogy magyarnak mond
hatták magukat. Az összeomlás után nemzetközi viszony
latokban aláértékelt nemzet lettünk és a külföldön élő
magyaroknak egyéni munkájuk révén kellett kiverekedniök
letiport nemzetünk megbecsülését az európai metropolisok
közvéleményében. Áldom az isteni gondviselést, hogy
csekély erőimhez mérten részt vehettem ebben a nehéz
munkában és hirdethettem a magyar igazságot.
Nem üdülésre jövök, hanem azért, hogy ezentúl itt
hon szeressem a hazát és itthon dolgozzak jövőjéért egy egé
szen új munkakörben.
— Az alkotó erők összetoborozásának fokozásáról
szól az első inspiráció.
— A magyar nemzetnek sohasem volt annyi
ereje, hogy jólétét széthúzásban lett volna szabad
elprédálnia.
— Ma pedig egyenesen eltiport létének végső elemésztését vonná maga után az erőknek csak részleges szétforgácsolása is.
— A magyar történelem tanúsága szerint a magyar
nagy volt és legnagyobb ellenségeivel is meg tudott bir
kózni, ha egységes volt.
— Én hiszem, hogy ha egyek tudunk lenni, a mai
válságos helyzetből is lesz visszavonulás és felemel
kedés.
— Bármilyen nagy is ez a felelősség, ország-világ
tílőtt kimondom: tökéletesen nyugodt vagyok, mert
velem lesz az Isten, de velem lesz az egész magyar nemzet
is, velem lesznek a magyar katholikusok, de azok a másvallású honfitársaim is, akiket ugyanaz a hazaszeretet
hevít, mint engem. Újságokban több ízben mondtam
már, hogy békességre akarok törekedni, de hogy ezt
elérhessük, igazságra van szükségünk. Adjuk meg az
igazságot mindenkinek, de ne engedjünk a magunk iga
zából. Az én programmom ez : Istennek adjuk meg, ami
az Istené, az embereknek, a felekezeteknek azt, ami az
övéké, akkor lesz békesség.

Serédi hercegprímás felfogása a vallásról és
egyházról lényegesen eltér a mienktől, azonban a
hazaszeretetben, a hazáért küzdendő önzetlen
harcban és a Krisztusi szeretet feltétlen és folyto
nos gyakorlásában szívesen fogadjuk felénk nyúj
tott, vagy velünk versengő munkáját, amelyhez
hazánk és a Krisztusi szellem megerősödése érde
kében sok sikert is kívánunk.
Hl. K.
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Ö N K O R M Á N Y Z A TU N K
Másodfelügyelőnk és gondnokunk ünnepélyes
elkötelezéséhez tisztelőik egybegyűltek január hó
22-én, vasárnapon budavári templomunkba, ahol
az istentisztelet befejezése után tette le Marik
Ernő, egyházközségünk II. felügyelője és dr.
Sztehlo Aladár gondnok a hivatali esküt. Sándy
Gyula egyházfelügyelő elnökölt. Az eskümintát
Hüttl Ármin olvasta fel. A bizalmat dr. Sztehlo
Aladár köszönte meg. Tisztségét csak azért vál
lalta, mert úgy látja, hogy a hittestvérek körében
az egyház ügyei iránt nagy érdeklődés nyilvánul
és mindenki kötelessége ezen érdeklődést nem
csak éberen tartani, hanem bármely terhes helyre
állítják is, minden tehetségével fokozni. Az egy
házi munka igen intenzív művelést követel. E terü
leten nincsen félút, amelyen megállhatunk és
visszaballaghatunk. Itt teljes odaadás kell, amely
a többi hittestvéreket is intenzív egyházi munkára
serkenti, az egyház céljait áldozatkészséggel támo
gató harcosokká teszi. Marik Ernő II. felügyelő
csatlakozott dr. Sztehlo Aladár szavaihoz, a belső
egyházi munka kifejlesztését, a hitközségi tagok
bizalmának és anyagi áldozatkészségének kifej
lesztését tartja a legsürgősebb feladatnak, hogy
az egyház nehéz anyagi helyzete ismét helyre
billenthető és a szellemi egyház kiépítése ered
ményesebb lehessen.
Levél a szerkesztőhöz: A »Hegyen Épített Város«
2. számában »Önkormányzatunk« cím alatt II—ő. alá
írással cikk jelent meg.
Mint az irsai egyház lelkésze nem annyira a magam
mentségére, mint inkább az igazság kedvéért s azért,
hogy egyházi közvéleményünk bizonyos dolgokban tájé
kozott legyen, szives figyelmébe ajánlom, hogy az előttem
ismeretlen ünnepi szónok és nyomában a cikkíró a hely
zettel nincs egészen tisztában. Alberti-Irsa u. i. két tel
jesen összeépített, de két önálló közigazgatási és egyházi
község külön lelkészséggel. Amennyiben a közölt fekete
helyzetképet a szónok, illetve a cikkíró csak Albertire
vonatkoztatná, úgy én érdekelt nem vagyok és egyházi
közvéleményünk előtt albertii lelkésztestvéremre hárul
a feladat, hogy a helyzetképet kellően megvilágítsa vagy
a felelősséget viselje. Amennyiben pedig a szónok, illetve
a cikkíró a mondottakat rám és gyülekezetemre is vonat
koztatta volna, úgy az igazság kedvéért legyen szabad
megállapítanom, hogy a gondjaimra bízott és a cikkíró
szerint szinte a teljes megsemmisülésig fogyatkozó irsai
gyülekezet 1927. évtől készült népmozgalmi statisztikája
a következő:
Született 101
Meghalt 38
Házasságot kötött 38 pár, ebből 27 tiszta, 11 vegyes.
Ezek közül 8 javunkra, 2 pedig kárunkra adott reverzálist.
Az év folyamán hozzánk betért 9, tőlünk kitért 2.
Hogy pedig az Isten háza nálunk vasárnaponkint üresen
kongna, arra nézve magam érdekelt lévén, kérem a nyilat
kozásra illetékeseket megkérdezni.
Irsa, 1928 január 18-án.
Tisztelő híve : Magócs Károly lelkész.
Mint egyházi életünk megfigyelői, örömmel vesszük
tudomásul nagyt. Magócs Károly lelkész úr felvilágosí
tásait. Adjon a jó Isten a magyar Lutherán iának sok
ilyen fogyatkozó, a megsemmisülés felé közelgető élő
halott gyülekezetei, mint az irsai, akkor nem kell szomorú
szívvel az oltár előtt hirdetnünk pusztulásunkat és »két
ségbeesésbe mártott tollal« — mint egyik kitűnő egy
házi férfiunk mondja — leírni a magyar evangélikusok
elfogyatkozását.
Szerk.

~
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A Budai Luther-Szövetség kultúrdélutánja e hó 22-én
budavári iskolánk tornatermében igen szép sikerrel folyt
le. Szövetségünk énekkara Mikus-Csák István karmester
vezetése mellett Luther Miatyánkjáva! nyitotta meg a mű
sort. A vegyeskar női hanganyaga minden mellékzörgés
től mentes ; üdén cseng. Bájos, ifjú énekesnők könnyen
szárnyaló, ép, meleg hangja, amely minden feladatot sike
resen megold, különösen, ha olyan kiforrt zenei Ízlés vezeti
a karmesteri pálcát, mint Mikus-Csák Istváné és olyan
biztos zenei hallású, orgonaszenlen zengő férfikar adja
meg az alapot, mint amely mostanában a Luther-Szövet
ség énekkarában összetömörült. Még a kórus dinamikai
hatásait és a tempóváltoztatásokkal elérhető effektust
kell jobban, mondhatjuk, sokkal, jobban kihasználniuk.
— Ezután Preszter Piroska zongoraművésznő igen porttos
és jól átgondolt Bach prelúdiuma és Göllner János pompás
mélységű Sarastro-áriája következett. l)r. Masznvik
Mártonnak, a Budai Luther-Szövetség elnökének felolva
sását lapunk más helyén teljes szövegében közöljük
Utána Kéthelyiné Wakots Margit operaénekesnő Koudela
Magyar Miatyánkját énekelte. Csak ismétlésekbe bocsát
koznánk, ha hangját, Noseda-képezte énektudását és elő
kelő művészi felfogását újból részletesen méltatnok.
Meg kell azonban említenünk önzetlenségét, mert m i>nap a budai vigadóban zenekarral énekelt és mégis kész.
séggel állott művészetével szövetségünk rendelkezésére.
Végül Borbély Ilonka és Sárkány Sándor adta elő Gyula
diák és Sárkány Sándor melodrámái közül a Magyar
Miatyánk és a Hitetlenekhez szólok című hazafias verseket.
A költemények lelkesítő hatását a zenekiséret és Borbély
Ilonka mély érzés kifejezésére alkalmas drámai hangja
is növelte. A közönség a hazafias tárgyú előadásokat ma
általában hálásan fogadja, hiszen olyan magyar állam
polgár e hazában, aki az ország feldarabolásának kínját
végig nem szenvedte volna és akinek lelkében a megcson
kított haza gondolata állandó gyötrelmet ne okozna.
Gyula Diák—Sárkány Sándor—Borbély Ibnka triója
azonban a megszokott rendes hatásnál jóval többet ért el.
Gondolatviláguk gazdagsága, érzésük mélysége és kifeje
zésük őszintesége megragadta a hallgatóság szivét, ismét
végig szenvedtette rövid néhány perc alatt a végtelennek
látszó évek lelki fájdalmait. És a közönség hálásan fogadta
e szenvedést. Valahogy úgy vagyunk, hogy minden fáj
dalom, amelyet hazánk szerencsétlensége alatt szenve
dünk, bizonyos megnyugvással tölt el. A nagy fájdalom
olyan mint a magas láz, nem tarthat soká. Nekünk bete
geknek ez a vigaszunk.
A rendezés dr. Schindler Gyula és Borbély Ilonka
munkája volt.
Hegyen épitett városra adakoztak : dr. Borsos Endréné 3, Beöreöndy István 4, dr. Cálder Lajosné 2, dr. Üaubner Imréné 3, Domonyi lelkészt hivatal 3, Egyetemes fel
ügyelői hivatal 12, Fehér Géza 3, dr. Gombos Lajos 6,
Haas János 6, Kaunz János 6, özv. Kollár Lajosné 0,
Kosch Jenő 3, Kralovánszky László 6, Lindenbach Károlyné 6, Maixner Emil 5, Malczovich László 1, dr. Miklós
Gyuláné 10, Pálka Gyula 2, Pintér János 5, dr. Schermann
Szilárd 12, Scholtz Testvérek 3.60, Szarvasi Luther Szö
vetség 3, Szémann Mária 2, Torda Gyula 6, Unghváry
Eszter 6, dr. Ürmössy Gyula 3, Walther Béla 6, Wilhelm
Frigyesné 6, Zsigmondy Dezső 6, összesen 145 pengő 60 /.
Budai Luther-Szövetség! tagdíjat fizetett: Malczo
vich László 2, adománynak 2 P, összesen 4 pengő.

Pusztai István egyházfi búcsúja. Egész emberöltőn át
dolgozott. Budavári épületeinket ő tartotta rendben, még
kis kertecskéket is varázsolt a templom mellé a két beszögelő sarokba. Buda hegyeit, völgyeit fáradhatatlanul
végig-végigjárta és úgy teremtette elő szerény anyagi
körülmények között küzkodő hittestvéreinktől az anyagi
eszközöket az egyházközség kiadásainak fedezésére. Nehéz
kenyér volt az övé, de mindvégig tisztességben érdemelte
ki és becsülést szerzett magának és családjának. Nagy is
az ő jutalma az ő fiában, akit hazánk derék polgárává
nevelt és aki betöltötte vágyai közül a legnagyobbat,
amikor csaladot alapított. — Pusztai István ma már pihe
nésre vágyik, nyugalomba vonul. Az egyházközség méltá
nyolta érdemeit és elhatározta, hogy távozásakor művészi
emléklappal tünteti ki és pénzjutalomban is részesíti.
A közgyűlés maga elé idézte, Sándy Gyula egyházfelügyelő
elismerő szavakkal vett tőle búcsút, amire a meghatott
távozó szép kerek beszédben köszönte meg az elismerést.

Egyházi pénzbeszedőnk betegsége komoly
nehézségeket okoz egyházközségünknek
Hittestvéreink megszokták azt a rendszert,
hogy egyházi adójukat lakásukon szedik be és
pénzbeszedőnk annyiszor felkeresi őket, ahány
szor szükségesnek niuta kozik. E rendszer azon
ban az egészséges pénzbeszedö fáradhatatlan buz
galmán és teljes megbízhatóságán épül fel és össze
omlik a percben, amikor a pénzbeszedöt egészsége
cserbenhagyja.
A helyzet súlyosságát növeli a kö
zelgő lakbérnegyed, amikor egyházi
alkalmazottainkat lakáspénzzel is el
kell látnunk.
Nagyon kérjük tehát hittestvéreinket, hogy
egyházi adófizetésüket ne halogassák, ne várja
nak se személyes, se írásbeli sürgetést, hanem se
gítsenek egyházközségünkön és tegyék lehetővé,
hogy lelkészeink, hittanáraink, tanítói karunk já
randóságát február elsején kifizethessük. Tehető
sebb egyháztagjainkat kérjük, hogy növeljék meg
adójuk összegét

önkéntes adományokkal.
Ne hagyjuk gondok között azokat, akik leg
nemesebb cselekedeteinkben segítő társaink.
Az egyházi adó és önkéntes adomány befize
tésére több út is kínálkozik !
1. Befizetjük 40477. számú póstatakarékpénztári csekkszámlára a Budai Ágostai Ev. Egy
ház címére.
2. Beküldhetjük vagy bevihetjük dr. Sztehlo
Aladár egyházi gondnoki számlájára a Magyar
Leszámítoló és Pénzváltó Bank Margitköruti fiók
jába, vagy a
Magyar Általános Hitelbank zéna-téri fiók
jába, vagy az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
Krisztina-téri fiókjába, vagy a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Lánchídfői
fiókjába.
Kétszer ad, aki rögtön ad.

Dr. Sztehlo Aladár,
gondnok.
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Budavári egyházközségünk eltemette december és
január hóban a következő hittestvéreket: Havasy István
magántisztviselőt, Rosenauer Lajos tisztviselőt, Zsig
mondy Margitot, özv. Vaikó Pálné szül. Török Margitot,
özv. Balló Jánosné szül. Thei Zsófiát, Hang Józsefet,
lllésy Zoltánné szül. Krsztenszky Annát, Teasdale Vilmos
felügyelőt, Haidzsán Tódorné szül. Fülöp Máriát, Dervarics Sándort, Gurányi Istvánt, Schüsler Menyhértet,
Kobela Károlyné szül. Olschläger Antóniát és Schmidt
Ferencet.
Keresztelők: Puskás János és Szalai Etelka fia Dezső
János ; Nehlich Károly és Szvoboda Ilona leánya Ilona
M ária; Szőke József és Németh Mária fia László.
Házasságot kötött Búzás József szobafestő Fazekas
Máriával, Torda Gyula domonyi ev. lelkész özv. Szeberényi Lászlóné szül. Szilárd Ilonával, Bubálik József
Szőllősi Rozáliával.
Szórványainkról. Budapesti egyházmegyénk szór
ványaiból Pestszentlőrinc agilis felügyelője: Kusszenda
Lajos elnöklete alatt múlt vasárnapon számadó közgyű
lést tartott, amelyen a hívek örömmel értesültek felügye
lőjük, mint községi főjegyző buzgólkodásából az előkelő
templomtelek községi átengedéséről. A templomépítési
alap még csak 3000 pengő, de most indul meg a mozga
lom a templom fölépítésének nagyobb arányú gyűjtésére
s a szórványnak a soroksárpéterivel egyesülve, egyházmegyei és egyházkerületi határozattal önálló missziói
majd leányegyházzá való fejlesztésére. Eddig a kispesti
egyházhoz tartozott. Ami Kuszenda Szentlőrincen, az
Frisch Ottó felügyelő s főleg leánybuzgalmú neje, szül.
Krejucska Erzsébet Soroksárpéterin, ki valóságos dajkáló
leánya és önfeláldozó thüringiai magyar Erzsébetje ottani
szórványainknak. Az ő műve az, hogy múlt vasárnapon
evang. egyházi célokra olyan kultúrdélutánt rendezett,
melyen kiváló honleányunk: Gregersen Lujza, a M. Prot.
Nők Orsz. Szövetségének titkára, mélységesen gazdag
tartalmú és nagy hatású szabad előadást tartott a hit,
remény és szeretetben gyökerező keresztyén vallásos
kultúra áldásairól s a budapesti művészek közül a nemes
cél érdekében zongorázott Farkas László, szavalt Szabó
Margit és dr. Jákó Istvánné, énekelt Krepuska Kató és
dr. Edvi Illés István. Az estély úgy tárgyi, mint művészi
tekintetben fővárosi színvonalon állott és belépőjegyek
ből közel 200 pengőt eredményezett.
Dr. Sz. M.
Radácsi György t 1846—1928. A ref. egyháznak és
a sárospataki kollégiumnak egyik legismertebb nevű
tanára és írója hunyt el benne f. hó 11-én, ki csakugyan
»hálából és kötelességből« szolgálta egyházát, a protes
táns irodalmat és tanügyet. Az ő buzgóságának köszön
hetjük a Tompa-szobort Patakon és a bibliafordító Károli
Gáspárét Göncön. Az ő és Masznyik Endre halálával a
39 évvel ezelőtt megalakult Protestáns írod. Társaság
még élő alapítóinak a száma kettőre: Révész Kálmán
ref. püspökre és Szlávik Mátyás theol. tanárra olvadt.
Nagy munkásságot fejtett ki a bibliafordítás revíziójában
Szerkesztette Mitrovics Gyula kartársa után az élénk
»Sárospataki Lapok«-at és kiadta »Emlékjelek és Bizony.
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ságok« című több kötetes művét, amelyben mesteri jellem
zéseket találunk a ref. egyház nagyjairól. Vejei Finkey
Ferenc h. koronaügyész, a kiváló büntetőjogász és Harsányt
István sárospataki theol. tanár, a buzgó irodalomtörténész.
Melegen emlékezett meg róla Szász Károly is, a Budapesti
Hirlap január 14-iki számában. Masznyikkal és Szlávikkal négy évtizeden át élénk baráti és irodalmi viszony
ban állott s meleg barátja volt az evang. egyháznak is.
A marburgi és heidelbergi egyetemen tanult. Összes hazai
iskoláit Patakon végezte. Have pia anim a! Dr. Sz. M.
Szent-Istvány Gyula, a m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskola nyug. tanára, a földmérés híres tudósa,
74 éves korában elhúnyt. Halálát özvegyén kívül, akivel
47 évi boldog házaséletet élt, nagy rokonság, Gyula fia,
az iparművészeti főiskola festőművész-tanára és menye,
született Szent-Ivány Juliska neves dalköltő, valamint
nagy sereg tanítványa gyászolja.
Szives tudomásul. Markó Miklós, ismert nevű fel
vidéki hírlapíró: »Régi magyar urak és régi cigányzené
szek« című, első kiadásában még 1896-ban, második kiadásá
ban tavaly megjelent, díszes, közel félezer képpel, egy
korú képekkel és fényképek másolatával, köztük Mühlbeck Károlynak eredeti rajzaival díszített albumát evan
gélikus hittestvéreinknek 20 pengő eredeti ára helyett,
lapunkra való hivatkozással, fölkérésünkre, kik eziránt
hozzáfordulnak, példányonként 10 pengőért engedi át.
Lakása: Budapest, VII., Abonyi-utca 19. E kultúrái, tár
saséleti, majdnem históriai értékű dokumentumokról, úgy
első, mint második kiadásban a napi sajtó (Pesti Hir
lap, Budapesti Hirlap, Újság stb.) igen elismerőleg em
lékezett meg. A díszes emlékalbum Andrássy Géza gróf
nak van ajánlva. Felhívjuk reá evangélikus hittestvé
reink szives figyelmét. Budapest, 1928 január 14-én.
Dr. Szlávik Mátyás
Pápai enciklika. Olvassuk, hogy a pápa e napok
ban — meggyőződése szerint bizonyára teljesen — Krisz
tus ama parancsára: »Elmenvén tanítsatok minden népe
ket« — »Mortalium animus« címmel enciklikát bocsá
tott ki a keresztyén népeket és nemzeteket egységesítő
»pankrisztianizmus« ellen. Veleje az, hogy mi protestán
sok és minden akatholikus disszidens »térjen vissza a
római egyházba, amely az egyedüli igaz egyház és rendelje
alá magát a római pápa egyházfőnökségének és kor
mányzásának.« Ez utóbbi a fődolog a hatalom egyházá
ban, amelyről Frank, a nagynevű erlangeni tanár már
mondotta, hogy »tipikus szekta.« Mert minden szeparatiz
mus a vallás világában »betegség.«
Dr. Sz. M.

Szerkesztői üzenetek
Gyula Diákról érdeklődők legyenek türelemmel, mert
a jövő számban személyével külön foglalkozunk. B. I. és
P. I. felszólalását az »Egymás között« rovatban foglaltakra
érdeklődéssel várjuk, a vitát ezennel megnyitjuk és eddig
csak azért nem tettük, mert nem tudtuk, hogy vannak»
akik hozzászólni kívánnak. Holup Pál Szarvas a bekül
dött 2 pengővel a lap előfizetését most már szeptember
végéig rendezte.
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Segítsük az anyát
Halandó ember, ha kutató szemmel nézel a
csillagokkal telehintett misztikus égre, a felismcrhetetlen valóság érzetétől elszorul a lelked. Tit
kos gondolataid félelemmel telhetnek meg, ami
kor felébred benned a tudat, hogy képzelt nagysá
god mily parányi, hogy sok minden, amit dicső
ségedben oly fontosnak, oly nagy súlyúnak tar
tasz, mily könnyű semmiség. A sok hiábavalóság
között keresed az értékeset, azt, ami életedet cél
tudatossá teszi, határozott irányba tereli.
Az élet problémái eszközeinket a végeredmény
ben mind a boldogság szolgálatába állítják. De
milyen különbözők az eszközök. Vájjon melyek
az igaziak?
Az abszolút boldogság mások boidogitásának
melegén érlelődik. Igaz örömhöz csak másoknak
nyújtott örömön át juthatsz. Élet bölcsesésed
megbízható alapja, amelyre biztosan építhetsz,
csak ez lehet. Csodálatos kincse az emberiségnek
— melyet bőkezű adakozójától ajándékul kapott
— a család. E kis körben is boldognak csak akkor
érezheted magad, ha a család tagjai is boldogok,
mert örömhöz csak az ő örömük révén juthatsz.
Ha rendszeresen mindent önzetlenül a csa
ládért teszel, ez hamarosan természeteddé válik
és az ezzel járó boldogság és öröm ugyancsak a
természetesség és megszokottság érzésévé lesz.
Ilyenkor már lépjed át a szűk kis kör határait és
juttass örömöt, boldogságot azoknak is, akik azt
nélkülözik. Boldogíthatsz más családokat is,
amelyeknek hálaérzése megnöveli, mélyíti, válto
zatossá teszi a te boldogságodat.
Minden kis családnak külön-külön megvan a

nagy értéke és együttesen nagyobb közösség jiagyobb értékét alkotják.
A családban formálja az anya a szemeket a
lánchoz, amelybe a tökéletesedés felé vezető mere
dek úton k ap aszk od u n k . Az anya élethivatása a
legmagasztosabb élethivatás. Bátran nézhet ku
tató szemmel, bizakodó gondolattokkal a jövőbe,
onnan csak biztatást meríthet. Krisztus szájából
elhangzott a nagy buzdítás:
— Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei
Atyátok tökéletes.
E felhívás garancia, hogy a tökéletességhez
vivő út járható, azon hosszú generációk vállain át
fokról fokra előre juthatunk. A generációk letéte
ményese, nevelője az anya . . .
Az anya fogalomköre nagy értéket zár körül.
Évezredek óta növekedik a megbecsülés, amelyet
az anya — az édesanya kiérdemelt. A családi tűz
hely melegének, az összetartozás érzésének személyesitője ma már az anya. És sok minden szer
vezetet és más egyebet, amit a többinél jobban
becsülünk, az anya jelzővel tüntetünk ki. Innen
erednek e szavak: Anyaszentegyház, anyaföld,
anyanyelv, anyaintézet.
Amikor a függőség érzése, a bizonytalanság,
a félelem szorongó érzése az egyedülálló embert a
családba, a családot az Anyaszentegyházba tö
möríti, ott megtalálja önbizalmát és a bátorságot,
amely nélkül életutain csak űzött vadként tévelyeg. Megnövekedik, kiélesedik ítélőképessége és
megtalálja a mértéket emberi képességeinek érté
keléséhez, erejének niegbírálásához, életcéljainak
kitűzéséhez.
így jut az ember az igazi útra, ahol a meg
elégedés virágai nyílnak. A megelégedés az a
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kincs, amelyet semmi földi gazdagság meg nem
válthat, csak az igaz embert, az igaz úton járó
embert kiséri.
Egyházunk, a mi közös anyánk, szegény.
Anyagi ereje gyenge, mert túlnyomóan szegény
családok szövetsége alkotja és ezek együttesen is
kicsiny anyagi erőt képviselnek. Mégis nagy fel
adatokra hivatott, amelyek érdekében fogjunk
össze szegény és gazdag, öreg és ifjú, hogy meg
állhassa helyét a nagy megpróbáltatások között
és reánk áraszthassa áldásait, megteremhesse a
szeretetteljes békét közöttünk.
Keljünk nemes versenyre a lelkes adakozás
terén. Összetartásunk érzése és minden megnyil
vánulása Anyaszentegyházunk kebelébe tartozó
családok értékét és életrevalóságát növeli meg.

Guoth Emil.

Ismeretszerzésünk határai
Irta: dr. Tirtsch Gergely

A természet, amelyben élünk, folytonos ha
tást gyakorol mireánk. Szakadatlan érintkezik
velünk, mert hiszen önmagunk is csak a nagy
természetnek egy-egy paránya vagyunk. Tudo
mást kell róla szereznünk s tudomást is szerzünk
róla, csak az a kérdés, vájjon mindaz a tudomás,
amelyet szerzünk,,megfelel-e a valónak. Olyan-e
minden, mint amilyennek mi látjuk. Érzékeink
útján veszünk tudomást a külvilágról, de érzé
keink megbízhatók-e? S vájjon mindent észreveszünk-e? Oly kérdések, amelyekre bizony ha
tározott feleletet nem adhatunk. — A messze tá
volban kéklik a hegység, a nap szakasza szerint
változik a színe. Más kék színben tűnik fel előttem,
ha a reggeli nap süt reá, más délben és más este.
Kéknek látom a hegységet, pedig zöld. Nincs
azon a hegyen, ha közelebb érek hozzá, semmi
kék. Az erdőn, a mezőn a zöld szín uralkodik és
én mégis bizonyos távolságból kéknek látom.
Szemem csalt, vagy legalább csalódott. Mást lá
tott, mint aminő a tárgy valójában. — Amott a
hegy alján látom a falu tornyát. Milyen kicsinek
látszik, pedig tudom azt, hogy húszszorta nagyobb
nálam s mégis kisebbnek látszik most, mint aminő
én vagyok. Optikai csalódásról beszélünk ilyen
kor. Ilyen csalódást tapasztalhatunk lépten-nyomon a hallásnál, a szaglásnál, az ízlésnél és a ta
pintásnál is. Öt érzékünk van és egyben sem bíz
hatunk teljesen.
Érzékeink
A legcsodálatosabb pedig az, hogy bár ön
magunkról azt állítgatjuk, hogy mi emberek a ter
mészet koronája vagyunk, tehát a fejlődés leg
magasabb fokán állunk, mégis az állatvilágban
sokkal jobban kifejlett érzékekkel találkozunk.
Két-, sőt háromezer méter magasságban repül a
sas és abból a szédítő magasságból egyszerre le
csap a földön futkosó ürgére.’ Ily magasságból
meglátta. — A sötét pincében nem látja az ember
a fehér macskát, de a macska meglátja a szürke
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egeret. — A méhek kasuktól néhány kilométernyi
távolságra szállnak el és ily távolságra érzik meg
annak a virágnak illatát, melynek mézét legin
kább szeretik. — A hangyák egyik kitűnő ismerője
állítja, hogy még az ultraviola-sugarakat is meg
érzik, tehát a világosságnak oly sugárzását, amely
ről nekünk csak fogalomszerű tudomásunk van.
— Minél mélyebben hatolunk az állatok lelki vi
lágába, annál több csodálatraméltó érzéket ve
szünk észre. — Mily biztosan haladnak útjukon
a vándormadarak és bebizonyított tény, hogy az
első csoportokban nem az öregek indulnak, ame
lyek már tapasztalatból ismerhetik az utat, hanem
éppen az ifjú, a nyáron költött állatok, amelyek
még sohasem jártak a délvidéken. Mi vezeti eze
ket? Honnan tudják az irányt ? — Nem tudjuk.
Érdekes a következő eset: Angol hajó a
Csendes-óceánon, a Haiti-szigetek mellett teknős
békákra vadászott. Minden megfogott állatra rá
sütötték a hajó bélyegét. Hazajövet közel Angliá
hoz, a La Manche-csatornában az egyik állatot,
amely a szállítás közben megbetegedett, a ten
gerbe dobták s néhány évvel később ugyanezt az
állatot megint kihalászták a Csendes-óceánból.
A fél földgömböt úszta át ez az állat, hogy haza
kerülhessen. — Olyan eltévedt kutyákról, vagy
fogva tartott postagalambokról, amelyek bizton
hazataláltak, naponkint olvashatunk az újságok
ban.
Mindebből világos, hogy mi határozott hát
rányban vagyunk az állatvilággal szemben. De
még az az öt érzék is, amelyik megvan, amellett,
hogy nem tökéletes, nem is elégséges. így pl. nem
látjuk valamennyi színt. A természettan kimu
tatta, hogy a spektrum 7/io-d el nagyobb hatású,
mint aminőnek mi látjuk. Arról nem is szólunk,
hogy van színvak ember. — Nem hallunk meg
minden hangot. Pontos számítás szerint ezer meg
ezer oktávnak kell lenni s mi legfeljebb nyolcat
hallunk. Arról se szóljunk, hogy van ember, aki
két hangot sem tud egymástól megkülönböztetni.
— A hideggel és meleggel szemben sem vagyunk
finom érzékűek. Mi csak a hideg és meleg, a hideg
és hidegebb, a meleg és melegebb közt ismerjük
fel a különbséget és akklimatizáló képességünktől
függ, mit nevezünk hidegnek és mit melegnek. —
Tehetetlenül állunk a villamossággal szemben.
Érezzük, látjuk hatását, de a pozitív és negatív
villamosság közt nem tehetünk különbséget. —
Érzéketlenek vagyunk a delejességgel szemben is,
pedig ez olyan hatalmas természeti erő, amelynek
a mi életünkre is van befolyása.
Gondolkozásunk formái
Mind e hibával szemben az ember büszkén
hivatkozik gondolkozásának mélységére és követ
kezetességére. Gyakran olvashatjuk, hogy öt érzé
künk hibáit teljesen kiegyenlíti az emberi ész álta
lánossága. Amit érzékeinkkel nem foghatunk fel,
azt gondolkodásunkkal világíthatjuk meg. Ez
igaz. De hogy gondolkozásunk mindig helyes-e és
a való megfelel-e gondolatbeli alakzatainknak, az
megint nagy kérdés. Az emberi gondolkozás leg-
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nagyobb ismerője, Kant, azt állítja, hogy gondol
kozásunk meghatározott alakzatokban nyilvánul és
meg is állapitjaazalakzatokat. Gondolkozásunk sze
rinte 5. qualitás, quvantitas, reláció és modalitás
kategóriáiban folyik le. Mindegyik három-három
alakzatot mutat. Ha pedig — úgymond — gon
dolkozásunk oly határozott és biztos formákban
mozog, joggal kérdezhetjük, vájjon gondolkozá
sunk formái nem befolyásolják-e ismereteinket.
Vájjon megismerjük-e a tárgyat önmagában? S a
mély gondolkodó tényleg arra az eredményre jut,
hogy a dolgokat önmagukban véve meg sem ismer
hetjük, mert gondolkozásunk örökkévaló formák
keretében mozog. Ismeretünk tehát csak szubjek
tív. Objektiv ismeretről szó sem lehet.
Saját testünk szervezetében, lelkünk alkotá
sában tehát már eleve bizonyos határvonalak van
nak, amelyek határozottan megjelölik, meddig
terjedhet a mi ismeretünk és hol kell annak megállania. Nem pillanthatunk be a titkok titkaiba,
nem lebbenthetjük fel a rejtélyek rejtélyeinek
fátylát. E tökéletlenségünket sohasem szabad
felednünk s ezt szem előtt tartva sok megfejthetet
len kérdésben megnyughatunk.
A most vázolt álláspontból azonnal megért
jük, hogy van a tudománynak sok olyan kérdése,
amelyet eddig megoldani nem tudott. Hol a tudós,
aki meg tudná mondani, mi az örökkévalóság,
vagy mi a végtelenség? Pedig ezek alapfogalmak.
A vallásellenes természettudomány első alaptétele
is már úgy hangzik, hogy az anyag és az erő örökké
való és végtelen. — Meg tudjuk-e azt érteni, hogy
mi az idő? Meg tudjuk-e azt mérni? Hiszen a jelent
sem mérhetjük meg. Nincs mértékünk a múltra
és Pines a jövőre. Azt mondja némely bölcsész,
hogy az idő csak szubjektív érzelem, pedig érez
zük annak folyását, látjuk hatását öntestünkön
és a világ fejlődésén. — S mi a végtelen? Van-e
végtelen tér? S el tudjuk-e azt képzelni? Képze
teink csak véges, határolt térről vannak. Végte
len térről nincs fogalmunk. Avagy itt is igazuk
legyen a bölcseknek, akik a tért is szubjektív
érzetnek veszik? De hát akkor mi az objektiv, mi
a való? Ismét rejtélyek és titkok előtt állunk,
ismét az ismeret oly határához jutottunk, ame
lyet általhágni nem vagyunk képesek.
Előítélet
Az ismeret e természetes hiányaihoz, ame
lyek érzékeink és gondolkodásunk határoltságában gyökereznek, hozzájárul az ember lelki disz
pozíciója is, amely szintén gátló okként szerepel
het az ismeret szélesítésénél. A szerzett ismere
tek egy tömör egésszé alakulnak át lelkűnkben,
amelyet meggyőződésnek szoktunk nevezni. Minél
tisztább gondolkozáséi valaki, minél érettebb megfontolású, annál inkább kikristályosodik nála a
meggyőződés és végül oly erős alapokon nyugszik,
hogy megdöntése majdnem lehetetlen. Innét a
meggyőződés szilárdsága, a férfiasság erőssége,
amely azonban néha betegessé válhatik s vaskalapossággá fajulhat. Amily szép és tiszteletre
méltó a megingathatatlan tudományos meggyő
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ződés, oly veszedelmessé és nevetségessé lehet
különösen akkor, ha új eszmék érvényesüléséről
van szó. Ez képezi akkor a lelki diszpozíciót, mely
gátló okként szerepelhet az ismeret szélesítésé
nél. A tudományok története sok példát mutat,
ahol a vaskalaposság gátolta az új eszmék terje
dését és kialakulását. Amikor Galilei a föld for
gását kezdte hirdetni, majdnem elégették. Ami
dőn Kolumbusz (Kopernikus és Galilei nyomdo
kán elindulva) az eszmével lépett fel, hogy a föld
gömbalakú s akkor Spanyolországból nyugatra el
indulva okvetlenül Indiába kell érkeznie, az
akkori kor legnagyobb tudósai Salamancában
összegyűltek és bebizonyították, hogy a föld elő
ször is nem gömb s ha mégis az lenne, ő az egyik
oldalon ugyan lemehetne, de soha sem jöhetne fel a
másik oldalon. — Négy századdal később, a tizen
nyolcadik század végén, kezdett az a nézet lábrakapni, hogy a hulló csillagok anyagi testek, ame
lyek a mi földünkre is lehullhatnak. A leg
nagyobb tudósok szólották a kérdéshez. Volt
gúny és nevetés elég. Még Goethe, a nagy német
költő is, gúnyolódva nyilatkozott a meteorokról
és Lavoisier korának egyik legnagyobb vegyésze,
aki az elemek elméletét állította fel és avval az
Aristoteles óta uralkodó nézetet megdöntötte,
még 1800-ban a francia tudományos akadémiához
egy értekezést adott be, amelyben nagy tudomá
nyos készültséggel kimutatta, hogy az égből kövek
nem hullhatnak le.
De e tekintetben a mi korunk sem hülönb.
Du Moucel francia tanár 1878 március 11-én
mutatta be a francia tudományos akadémia gyű
lésén az első Edison-fonográfot. Kezdetben cso
dálkozva hallgatták a tudós akadémikusok az új
szerszámot, de egyszerre felugrott Bonillaud s
t< rkon ragadva Du Mouselt, csalónak nevezte és
rákiáltott, hogy vájjon tisztességes tudósok tár
saságát egy hasbeszélő elbolondithatja-e és még
ugyanabban az évben nyilatkozatot adott ki, hogy
hitvány érclap az emberi beszéd nemes hangját
nem adhatja vissza.
Igaz, hogy az eszmék később mind diadalra
jutottak, de mily hatalmas küzdelem árán, mily
nehéz körülmények között ? A tanulság, melyet
levonhatunk, az, hogy az emberi rövidlátás, az
úgynevezett tudományos meggyőződés és biztos
tudás bizony vajmi gyönge lábon áll és a mi tu
dásunk sohasem tökéletes, sohasem biztos, hanem
mindig csak problematikus.
Épp azért, ha a mi korunkban a vallásellenes
természettudomány biztos tudományos eredmé
nyekről beszél, úgy tudva valótlant állít. Biztos
adat nincs. Mind változik s különösen változik az
előre elfoglalt álláspont szerint. Másként látja a
tudomány mai eredményeit a vallásellenes ter
mészettudós és másként a hívő keresztyén, mert
mi sohasem lehetünk teljesen objektívek. Elő
ítélet nélkül nincs tudomány.
Az előítélet befolyásolja a tudományos kritikát
is. Hogy hová juthat, mit eredményezhet az ilyen
előítéletes kritika, azt szatirikus rajzában Mik
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száth Kálmán m utatta meg. Amikor az egész or tésénél, hogy nem csoda, ha tökéletes egység nem
szág Jókai Mór 50 éves írói jubileumát ünnepelte, jöhet létre. Nincs okunk büszkélkedni, mert még
az országos ünnepélyen rendkívül mulattató érte eddig senki sem adott feleletet Pilátus kérdésére:
kezést olvasott fel. Jókairól tartott felolvasást, »Mi az igazság?«
de mint X XII. századbeli tudós, aki nagy tudo
Vallás és természettudomány
mányos készültséggel kimutatta a Magyar Tudo
A most említett gátló okokon kivül, amelyek
mányos Akadémia egyik ülésén, hogy Jókai soha mintegy öntudatlanul működnek s amelyektől az
sem élt, hanem a Jókai név a XIX. században emberiség nem is szabadulhat, vannak oly gátló
irodalmi társaságot jelentett, mert lehetetlen — okok is, amelyeket az emberek készakarva és tuda
úgymond —, hogy egy ember száz regényt, száz tosan hoznak létre, csakhogy fogalomzavart
nál több novellát és sok szakszerű cikket írt volna támaszthassanak, s annak hatása alatt arathas
és hozzá még elefántcsontfaragásokkal is foglal sanak dicsőséget. A legnagyobb fogalomzavart a
kozott.
vallásellenes természettudomány támasztotta.
A salamancai tudósok is pontosan bebizonyí Fennen hirdeti ugyanis, hogy csakis a természettották, hogy a föld nem gömb s Kolumbusz mégis tudományt műveli és mégis vallási térre kalando
áthajózott Amerikába. Bonilaud pontosan bebi zik el. Állítja, hogy objektive ítél és mégis a ter
zonyította, hogy érclemez nem adhatja vissza az mészettudományadta eszközökkel akarja a hit
emberi hangot s mi 111a mégis hallgatjuk a fono beli igazságokat megítélni. Már pedig az igazi ter
gráfot. Az emberi tudomány tehát nemcsak a rej mészettudomány, mint exakt tudomány csak
télyek és titkok, de a botlások hosszú láncolata is. olyan igazságokkal foglalkozik, amelyek kikutat
hatok, amelyek bebizonyíthatok, amelyek mate
A tudós egyénisége matikai alapon nyugosznak. Vagyis a természetA botlás, a tévedés és az előítélet halmazához tudomány empirikus (tapasztalati) tudomány s
járul még a tudós nevelésében, felfogóképes így lényegéből folyik, hogy sem hypotesisekkel,
ségében, előadási modorában, sőt nemzeti saját sem spekulációkkal, sem bölcseleti eszmékkel nem
ságában nyilvánuló jellegzetessége is. Minden foglalkozik. S ép ez a hibája a modern vallásember mint egyén lát, mint egyén kutat és ítél. ellenes természettudományoknak, hogy nagyon
Lelki arravalóságai szerint nézi, vizsgálja és ha is belevegyítik ezeket az eszméket tudományos
sonlítja össze érdeklődése tárgyait. Ami az egyik rendszerükbe. Az igazi temrészettudomány saját
nek feltűnik, azt nem veszi észre a másik, sőt sága az, hogy idő-, tér- és számszerint meghatá
gyakran sértett hiúságból, vagy sárga irigységből rozható, megmérhető, kiszámítható és mate
tagadja, vagy legalább nem értékeli kellően ve- matikai formulákban kifejezhető ismeretekkel
télytársa eredményeit. Gyakori akadály az elő foglalkozik. E sajátságát nevezzük exaktságnak.
A vallásos természettudósok e követelmé
adásnál és a megértésnél a nyelv nehézsége, az
eszmék újszerűsége, amelyekre a megfelelő foga nyekből kiindulva megvonták a pontos határt a
lom még hiányzik, vagy kétes értelmű. Hogy a vallási igazságok és a természettudományi igaz
tudományos kutatásnál á nemzeti sajátság is ságok között. Nem vegyítik azokat össze, nem
közrejátszik, arra kitűnő példát hozott egyszer az engedik magukat bölcseleti eszmék által félre
egyik magyar parlamenti szónok. Feltéve — úgy vezetni, hanem megmaradnak a tudományukadta
mond —, hogy különféle nemzetiségű ember kereten belül. Ők a természettudományban olyan
kapja a feladatot, hogy a tevéről írjon, mindegyik tapasztalatokkal foglalkoznak, amelyek külső
más és más módot választ. Az angol felül a leg érzékekkel felfogható tárgyakra s azok testi vál
közelebbi hajóra, elvitorlázik Afrikába, elmegy a tozásaira vonatkoznak, tehát tér- és időnagysá
sivatagba, jól megnézi ott a tevét, megfigyeli szo gok. A vallás tárgya ellenben a transcendens, az
kásait és életmódját, hazajő és írja a könyvét. érzék felett álló világ, amelyről nem külső, hanem
A francia szép vasárnap délután felül a taxa belső érzékeinkkel szerzünk tapasztalást. E pon
méterre, kihajtat az állatkertbe, megnézi ott a tos megkülönböztetés mentette meg a vallásos
tevét, hazajő és könyvét megírja. A német végig természettudósok vallásosságát. Ha ezt szem
bújja az európai könyvtárakat, összeszedi mind előtt tartjuk, be kell látnunk, hogy a természetazt, amit valaha a tevéről írtak és ebből az anyag tudományok köre teljesen kívül esik a vallásos
ból szerkeszti meg a maga új könyvét. A magyar tudományok, s így a vallásos igazságok s a vallá
megválasztatja magát a parlamentbe, ott hatal sos érzelmek körén. Nem érintik egymást, nem
mas szónoklatot tart, amelyben az ország fontos keresztezik egymást. Bármit fedezhet is fel és bizo
érdekeként követeli, hogy a kormány küldjön ki nyíthat be az exakt természettudomány, az a val
lásos igazságokat meg nem döntheti és nem érinti.
bizottságot, amely a tevéről jelentést tegyen.
Amint egyszer a bibliai elbeszélés szerint az S tényleg nem is fedeztek fel eddig olyasvalamit,
Ur az egyetértő, de nagyravágyó emberiséget a ami kétségen felül bebizonyíthatná, hogy Isten
babiloni torony építésénél nyelvében megzavarta, nem létezik, vagy hogy az Ur Jézus Krisztus nem
hogy többé meg nem érthették egymást, úgy meg halt meg a mi bűneinkért és az ő drága és szent
zavarja az Úr az emberek értelmét ma, hogy vérével minket nem váltott meg.
meg nem értik egymást teljesen. Annyi sok gátló
Természettudományi szempontból vallási
ok játszik közre, a tudományos színigazság kifej igazságokat bírálni nem lehet és nem szabad. Ha
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mégis megtörténik, a természettudományuk kép
viselői ugyanabba a bűnbe esnek, amelyet a refor
máció előtti egyházi körök bűnéül szoktunk fel
róni. Az akkori egyházi körök a vallásos igazsá
gok szempontjából ítélték meg a természettudo
mányi igazságokat s ezért kellett Giordano
Brúnónak. Servét Mihálynak is máglyán halnia,
ezért fogták pörbe Galileit. Amit azelőtt a vak
buzgó fanatikus papok, azt teszik ma az elvakult
és ép oly fanatikus vallásellenes természettudó
sok. Természettudományi szempontból bírálják a
vallási igazságokat, tehát meg nem értik azokat.
S mert nem értik, elvetik és mert elvetik az igaz
ságot, egyszersmind ellenségei minden vallásos
ságnak. Csakhogy az ember vallás és vallásos érze
lem nélkül nem élhet. Ezt érzik a vallásellenes
természettudósok is és maguk alkotnak maguknak
vallást. A német Hackel valóságos apostola az új
természettudományi vallásnak, s egyik követője,
Ostwald, még monisztikus vasárnapi prédikáció
kat is adott ki.
Bölcsen rendezte be az Ur, hogy eleve meg
vonta ismeretszerzésünk határait és akkor le
szünk mi bölcsek, ha mi azokat felismerjük és
tiszteletben tartjuk. De nem csak az Ur adta hatá
rokat kell betartanunk, hanem azokat is, amelyek
az egyes tudományok között önként adódnak, s
akkor nem lesz zavar, megértjük egymást és e
megértésből folyik majd a kölcsönös megbecsülés.

Rádióima és előimádkozás
— Levél a szerkesztőhöz. —
A Hegyen épített város 1928 január 29-iki
számában Masznyik Márton dr. úrnak, a budai
Luther-szövetség kultúrestélyén az Imádkozás és
imádság címén felolvasott beszédének a Kádióima című részéhez engedje meg, hogy én is hozzá
szóljak.
Szükségesnek és fontosnak tartom Masznyik
dr. úr nézetét kissé ellensúlyozni, mert fejtege
téseiből a rádió fontosságának lekicsinylését ér
zem ki.
Masznyik dr. úr azon kezdi: »Ha gramo
fonba tenném, ha rádióba mondanám, mindenik
híven továbbadná, de imádkozásnak mégsem
volna imádkozás. Gépbe is bele lehet rakni, az is
elmondaná.«
Szerény nézetem az, hogy az ima nem lehet
sem játék, sem szórakozás a rádióval. így Masz
nyik dr. úrnak nem adhatok igazat, amikor azt
állítja, hogy »a művészet és tudomány dróton
járhat, de az Ige, az ihlet nem jár dróton.«
A rádió-istentiszteletek hallgatói bizonyára
velem egy véleményen vannak, mikor ezennel
kijelentem, hogy igenis, amióta a tudomány és
művészet dróton jár, dróton, illetve rádióhullámon
jár hozzánk az Ige, az ihlet is.
Tapasztalatból és meggyőződésből állítom,
hogy az istentisztelet és Ige hallgatása utáni
vágyakozásból származó hangulat komolysága
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abban a pillanatban ihletté alakul át, amikor a
rádió-ima a fülünkön és az elménkén keresztül a
szivünk és lelkünk mélyéig behatol.
Masznyik dr. úr véleménye szerint vallás
erkölcsi szempontból feltétlenül szükséges a rádió.
Mint mondja : »mert a lelkész beszéde olyan gon
dolatokat is kelthet bennünk, melyeknek hatása
alatt magunkba szállunk és termőbbé tehetjük a
talajt, a lelkünket. De a magot csak a szent Lélek
vetheti bele.«
Nézetem szerint, ha egyszer ott tartunk,
hogy elmélyedtünk és magunkba szálltunk, bizo
nyára már a szent Lélek ereje működik mibennünk — és csak az ö erejével tehettük termőbbé
a talajt, a lelkünket. Tehat jelen van az ihlet.
A mag az Ige és a magvető a szent Lélek.
Miután a rádióhallgató-hívek szivében meg
van az áhitatos hangulat és ihlet — a rádió-ima
összeköt bennünket nemcsak a testünktől távol
levő, imádkozó hittestvérekkel és a szónoklatot
tartó lelkésszel, hanem Istennel is. Az így létre
jött szelkmszövetség útján — és nem dróton —
érhetünk el mi is mindnyájan, akik rádión imád
kozunk, ahhoz, akit a bölcs lángesze föl nem ér.
Lehetséges volna-e tehát, hogy e szellem
közösség mellett a jó Isten ne hallgatná meg a
csendes otthonában imádkozó magányos özve
gyet, az ünneplőruhát nélkülöző nyomorult sze
gényt vagy beteges öreget, ágyhoz kötött sóhajtozó
beteget, templomot nélkülöző, szórványokon élő
elhagyatottat és a sok-sok fáradt földi vándort?
Nem szól-e mindnyájunknak, akik lélekben
és igazságban imádjuk az Istent: »Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,« vagy
*Te ha imádkozol, menj be belső szobádba s
ajtód bezárva imádkozzál titkon levő Atyádhoz.«
Masznyik dr. úr, bár beismeri a rádió szük
ségességét — »mert a rádió oktat, művel, neme
sit,« de azt állítja, hogy nem üdvözít.
Én és talán valamennyi hittestvérem, kik
a rádió istentiszteleteknek rajongó hallgatói va
gyunk és akiknek már nem egyszer könnyet csalt
ki a szeméből a rádió-ima, azt merjük állítani,
hogy a rádió nemcsak nemesít, művel és oktat —
de áhítatot ébresztve lelkűnkben — üdvözít is.
Beismeri továbbá Masznyik dr. úr azt is,
hogy püspökeink egyikének rádión tartott beszéde
és imája gyönyörű volt. »Volt benne szív, tudo
mány, művészet — és a szónokban talán ihlet is
volt.«
Ha tehát a szív, tudomány, művészet és még
az ihlet is kiérzett belőle, mondhatja-e valaki,
hogy a rádió nem teljesít missziós munkát és
hogy nem üdvözít?
Imádkozni, egyedül a magunk módja szerint,
imádkozhatunk bármikor — hiszen ebben nem
akadályozhat meg bennünket semmi és senki.
Az előimádkozás azonban nem mellőzhető,
mert a legtöbb esetben gyönyört és meghatott
ságot vált ki belőlünk. A közös imák mindegyike
érzéseink és gondolataink szép összefoglalása;
bármelyiket magunkévá tehetjük.
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Legtöbb esetben nem tudjuk előre, a lelkész
mit szándékozik mondani vagy velünk imádkozni,
de mikor a szavait és gondolatait követjük, az
átérzés mindenkit egyenként is a maga Istené
hez, mindnyájunk Istenéhez vezeti.
Úgy vagyunk vele, mint a szép zenével vagy
a szép költeménnyel, amelyet előre nem ismer
tünk és mégis gyönyörűséget okozott és mély meg
illetődéssel hallgattuk.
Hogy a rádión sorsüldözött vagy elvetemült,
megtért gonosztevő ember imáját, illetve imával
egyenértékű sóhajtását, titkos gondolatát, érzé
seit, bűnbánatát nem lehet leadni és továbbítani,
ezt be kell ismernünk. De a szunnyadó lelkiisme
ret felébresztése a rádiónak és lelkészeinknek
lehet érdeme.
Elégedetlenségre tehát igazán nincsen semmi
okunk, mert lelkészeink igehirdetése és imája,
még ha »rádiónak csinált beszédek« is, lelkiisme
retet és ihletet ébresztenek, amely ihletnek ereje
majd térdre kényszerít még sok gonosztevőt.
Ha szunnyad a lelkiismeret, nincs bűnbánat,
nincs megtérés, nincs önvád, nincs szégyenérzet,
nincs hálaima.
Isten lesz a Cluviák, Hippiák és Magdolnák
könnyeinek megszámlálja.
Ez lesz majd a rádió érdeme, — ezt csinálja
meg a »papagáj«.
Budapest, 1928 február 3-án.
Mély tisztelettel
özv. Stefezsius Istvánná,
a budai Mária Dorottya-Nőegylet
(hajdani) alelnöke,
a Kelenföldi Evang. Nőegyesület
tiszteletbeli elnöke.
E levél lapzártakor érkezett és dr. Masznyik
Mártonnak, a Budai Luther-Szövetség elnökének,
aki a levélben említett előadást tartotta, már
meg nem mutathattuk. Válaszát tehát csak
lapunk legközelebb megjelenő számában közöl
hetjük.
Szerk.
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap

Ifjúsági
9 óra

Fcbr. 12

Reif Pál

Febr. 19

Gaaál József

Febr. 26

Glatz

Német
10 óra

Magyar
11 óra
Gedu^y Henrik
nyíregyházai pü s
pök rádióval

Varsányi

Varsányi
Kaüi Bda
püspök rádióval

1928 február 12.

Dr. Mikler Károly
a budapesti egyházm egye felügyelője.

Tolnay Kornél lemondása után az egyházmegye
új felügyelőjévé dr. Mikler Károly egyetemi
magántanárt, nyug. jogakadémiai dékánt, pesti
egyházközségünk presbiterét és az Ev. Családi
Lap felelős szerkesztőjét választotta meg. A
beiktatásra összehívott rendkívüli közgyűlésen,
f. évi február 1-én teljesen megtelt a Deák-téri
díszterem, mikor Sándy Gyula budai egyházközségünk felügyelője, mint e tisztségben a leg
idősebb, megnyitotta a közgyűlést. Broschkó
Gusztáv A. esperes imája után a szavazás ered
ményéről Mohr Henrik, a szavazatbontó-bizottság elnöke tett jelentést.
Ekkor küldöttség ment a felügyelőért, kit
a közgyűlés szives szeretettel fogadott. Miután
esküjét letette, Broschkó Gusztáv A. esperes
üdvözölte az egyházmegye egyházai és lelkészei
nevében, buzgó és odaadó munkára kérte őt
nagynevű elődeinek szellemében. Utána báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő rendkívül
elismerő és rendes szokása szerint, közvetlen szavak
kal üdvözölte az új felügyelőt, méltatván érdemeit,
melyeket mint a tiszai egyházkerület főjegyzője,
mint jogtudományi író, de különösen mint az eper
jesi jogakadémiának a megszállás és megszüntetés
elől Miskolcra átmentője, szerzett. Utalt legutóbbi
nagyjelentőségű munkájára, az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet szervezetének megalkotására
és mindenkit mélyen meghatott az a bensőséges,
kegyeletes hang, mellyel az új felügyelő gyermek
kori otthonáról, a besztercebányai ev. papiakról
megemlékezett.
D. Raffay Sándor püspök a bányai egyházkerület nevében mondott üdvözlő beszédet. Négy
oszlopot lát emelkedni — úgymond — az új
egyházmegyei felügyelő eddigi életében. A szülői
ház az egyik, a nagy szorgalommal szerzett tudo 
mány a másik, az élettapasztalatok a harmadik
és ez a most megnyilvánuló nagyarányú bizalom
a negyedik oszlop. De a kérdés az, hogy mi fog
felépülni e négy oszlopon ? Nagy épületet vár.
A budapesti esperességnek hivatásánál és hely
zeténél fogva vezető esperességnek kell lennie.
Megépítésében bizakodó és fáradhatatlan munkát
kér és vár az egyházkerület nevében az egyházmegyei felügyelőtől.
Ezután dr. Zelenka Lajos tiszakerületi fel
ügyelő, kúriai bíró a tiszai egyházkerület nevé
ben üdvözölte meleg szeretettel. Az iskolák és
tanerők nevében dr. Hittrich Ödön főigazgató
kérte támogatását a vallásos szellemű nevelés
feladataihoz, kiemelve a nagy érdemek mellett
az Evang. Családi Lap népszerű és az ev. öntuda
tot erősítő cikkeit is. Végül pedig Reif Pál vallás
tanár,avallástanítási szakosztály elnöke, közvetlen
szavakkal üdvözölte a vallástanárok nevében.
Dr. Mikler Károly meghatva köszönte meg
megválasztását s rendkívül gondosan és világosan
felépített, nemesszónoki erővel előadott programm-

1928 február 12

39

beszédével a közgyűlés figyelmét mindvégig le
kötötte :
Feladatkörét úgy határolja körül, hogy az
állam és a felekezetek működését ne érintse, mert
e területek az egyházmegye igazgatásán kívül
esnek és csak a magasabb egyházi hatóságok
hivatása lehet az, hogy az állam és a többi fele
kezet között a kapcsolatot ápolják. Az egyház
megye tömör és megingathatatlan bástya lesz,
amelyre a magasabb egyházi hatóságok az egyház
érdekeit felépíthetik.
Az egyházmegyén belül felmerülő feladatait
történelmi alkotmányunkban előírt esküjének
szövege írja elő. Történelmi hagyományokon
alapuló alkotmányunk hasonlatos hazánk alkot
mányához, mert ezzel párhuzamosan fejlődött
és presbiteriális elven épül fel. Tököli és Rákóczi
izzó hazafias szelleme, sok szenvedés és csalódás
képezi a fudamentumát.
A reformáció után egyházunkban még sokáig
papi uralom volt. A földesúri hatalom sem tudott
kétszáz évig ezen segíteni. Az ellenreformáció
nak kellett jönnie. Ennek tisztító tüze nyitotta
meg az egyházat a világiak előtt, de akkor már
elveszett az egyház sok temploma és anyagi java.
A világiak sem becsülték meg az autonómia kin
cseit, pedig e téren minden hiba a hierarchiát
növeli meg, holott a hierarchia az evangéliummal
össze nem fér. Az autonómia jogait tehát meg
kell becsülnünk.
Az alkotmány két főfeladatot bíz a felügye
lőre : az egyház felügyeletét és az iskolalátogatást.
Az egyház felügyeletében segítségére van a nem
rég szervezett számvevőség, de azért nem hárít
hatja el magától a tisztviselők felügyeletét nem
csak pontosságuk ellenőrzése terén, hanem jogaik
érvénybentartásának megőrzése végett.
Iskolalátogatási munkaköre régi hivatásánál
fogva nem fog nehézségeket okozni és teljes lelke
sedéssel, egész tudásával azon lesz, hogy nevelés
ügyünknek hasznára dolgozzék.
Végül egyenkint megköszönte az üdvözlők
nek a szives szavakat és kérte a közgyűlést, hogy
működésében támogassa.
A közgyűlés ezután újjáalakította a nyugdíj
bizottságot és az új felügyelő éltetésével oszlott
szét.

E ls ő P la g y a r
Á lt a lá n o s B iz t o s it A T á r s a s á g
Alakult 18S7-bcn. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus eygháznak harminc év óta
szerződéses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következükre :

Emberélet és ba eset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kikü dőlt kirablás?, szállítmány, utipoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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Serédi Jusztinián
székfoglaló beszéde
Magyarország hercegprímása január 29-én
foglalta el Esztergomban a prímási széket. Életé
nek e nagy óráján nem a római katholikus egyház
püspökei és érsekei, hanem a többi katholikus
papság és az ország polgárai állották körül.
Első beszédéből a következőket idézzük :
— Megnyugszom Isten akaratában, mert
tudom, hogy mellettem van az én hívséges papsá
gom, mellettem vannak keresztény híveim és édes
hazám jóravaló fiai. Megnyugszik a lelkem, mert
tudom, hogy őrködik még isteni Gondviselés a
nemzetek sorsa fölött. Tudom, hogy az Úristen
velünk marad, ha mi el nem fordulunk tőle. Velünk
ksz az Isten és támogatni fogja szegény hazánkat,
a keresztény Magyarországot és ezt az egyház
megyét is, minden nehézségeikben, ha mi magunk
is bizalommal fordulunk hozzá, ha az Isten törvé
nyei szerint rendezzük be életünket. Isten tör
vényei egy szóban foglalhatók össze, ebben,
hogy : Szeretet.
— őrizzétek, ápoljátok szivetekben a szeretetet Isten és egymás iránt. Honnan a sok baj és
kietlenség életünkben? Onnan, hogy megfogyat
kozott bennünk a szeretet. Embertársainkat nem
tekintjük felebarátainknak, elöljáróinkban fölénkkerekedett vetélytársat látunk. Félre kell tenni
minden önös érdeket, az egyház és a haza javát, a
közjót kell szem előtt tartanunk.
— Ebbe az egy mondatba foglalom össze
mindazt, amit eddig mondottam : Jöjjön el hoz
zánk a szeretet országa.
A hercegprímás e kijelentéseit valláskülönb
ség nélkül mindenütt örömmel és tisztelettel vet
ték tudomásul és általános az óhaj, hogy mind
annyiunk kegyelmes Atyja adjon neki erőt és ki
tartást, hogy a szeretet országán mindvégig lanka
datlan erővel dolgozhassák. Legyen vele életének
minden óráján, hogy e krisztusi parancsnak élete
utolsó percéig hűséges szolgája maradhasson;
soha, senki szavára cserbe ne hagyja, meg ne
tagadja.
HI. K.
Alberti ! egyházközségünk. Lapunk folyó évi 2. szá
mában megjelent cikkünkre Zólyomi Pál lelkész az egyházközség helyzetéről és munkásságáról a következőket irta
lapunknak :
1. Mindenekelőtt téves az én címzésem, mert jóllehet
a világháborúban résztvettem, több kitüntetést szereztem,
vitézzé még nem akattattam.
2. Albertin 1 */2 pár baptista van, de már tiz év előtt
is azok voltak s azóta egy sem tért át híveim közül hozzájuk.
3. A múlt évben reversális a mi javunkra 5 volt, ká
runkra egy sem.
4. Született: 105, meghalt: 50, házasság köttetett:
32, ebből tiszta-pár : 27, vegyes-pár : 5 volt.
5. Istentiszteletet tartok: hétköznapokon minden
reggel két nyelvűt : tótot — melyen átlag 30—40-cn van
nak jelen — utána magyar nyelvű gyermek-istentiszteletet.
Minden vasárnap délelőtt kétnyelvű az istentiszte’e t : tót
és magyar, délután tót. Minden istentiszteleten átlag két
százan vannak jelen. Szóval Albertin vasárnaponként leg
alább öt-hatszázan vannak a templomban. Úrvacsorával
éltek r 1412-en.
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6. Egyházunkban buzgón és eredményesen működik :
a) a nőegyesület. Féléve alakult meg, oly épító'munkát
végez a tagok buzgósága és a hívek áldozatkészsége folytán,
hogy karácsonykor, a karácsonyfa-ünnepéllyel kapcsolato
san 25 gyermeket felruházott és 150 vasárnapi iskolásgvermeket karácsonyi csomaggal ajándékozott meg.
A nőegyesületünknek messzemenő és előretörő céljai
vannak. A legutóbbi összejövetelén Gregersen Lujza, az
orsz. prot. nőszövetség főtitkára tartott előadást, a leg
közelebbi összejövetelén pedig dr. Kovács Sándor egye
temi tanár úr tart előadást.
A nőegyesület keretében munkálkodik a leányegye
sület, mely hetenként kétszer tartja összejövetelét, van
továbbá bibliakör és vasárnapi-iskola. A vasárnapi-iskolá
nak oly sok hallgatója van ma már, hogy két tanteremben
is alig férnek és még hétköznap is egy mesedékitánt tar
tunk számukra.
b) 1926-ban megalakult az evang. egyházi vegyes
énekkar, mely működésében oly buzgóságot fejt ki, hogy
nemcsak a vallásos estélyeken működik közre, hanem ön
álló műsoros estélyt is rendez az orgonaalap javára.
7. A múlt évben kilenc vallásos estélyt tartottunk a
templomban, mely mindenkoron megtelt. Külön kiemelem
a mindennapi iskolás gyermekek karácsonyfa-ünnepélyét,
melyen a tanulók buzgósága és odaadó áldozatkészsége
folytán minden iskolás gyermek karácsonyi csomagot
kapott.
Alberti-i egyházközségünk buzgó lelkésze, Zólyomi
Pál, ezekután azon reményének adott kifejezést, hogy
egyházközségünk másodfelügyelője, aki cikkével mindezek
napfényrejutását előidézte, személyesen is meglátogatja
Albertin, hogy saját tapasztalata alapján is meggyőződ
hessen az egyházközség lelkes munkájáról. Szívesen fo
gadják.

HÍREM
Lipótmezei ev. istentiszteletek :

Febr. 12-én
Febr. 26-án

10 órakor.
10 órakor.

Uj Szent János-kórház ev. istentiszteletek :

Febr. 12-én
Feb. 26-án

11 órakor.
11 órakor.

Vöröskereszt-kórházi ev. istentiszteletek :

Febr. 10-én d. u. 5 órakor.
A Szellem Megváltója írta : Pap Ferenc, a szerző
saját kiadása, Fébé Ev. Diakonissza Anyaházi Nyomda
(VII., Damjanich-u. 28/b) ízléses kiállításában 20
rövid elmélkedést tartalmaz. Nagy gondolatok tömör
rövidséggel sorakoznak egymás mellé. Irásmagyarázatok
mogyoróhéjban. Legközelebb valamelyiket mutatóul
közöljük.
Gyula diák két könyve : Dal, amelyet nem daloltak el
második kiadásban megjelent Csáthy egyetemi könyvkereskedésében Debrecenben és Gyújtogatás negyedik
kiadásban megjelent Kókai Lajosnál Budapesten. Az első
könyv a háború fájdalma és bánata, a másik az össze
roncsolt ország keserve, reménykedése és feltámadási
vágya.
Halálozás. Özv. dr. Masznyik Endréné, született kisjeszeni-nagyjeszeni Jeszenszky Mária január hó 30-án,
életének 62-ik évében, rövid, kínos szenvedés után elhunyt.
Néhai főszerkesztőnk özvegye örök nyugovóra tért. A
halotti jelentés az elhunyt családját így sorolja fe l: Stáhly
Ödönné szül. Masznyik Ilona, Vörös Józsefné, szüi. Masz
nyik Erzsébet, Masznyik Ernő, Masznyik Elemér, Masz
nyik Rózsika gyermekei, Masznyik Olivér, Stáhly Mária
Magdolna» Stáhly György, Stáhly Gábor, Vörös Melinda
unokái, dr. Masznyik Márton a Budai Luther-Szövetség
elnöke és neje, Masznyik Dániel és neje, sógorai, illetve
sógornői, Masznyik Ernőné, szül., kisfaludi Lipthav Ilona
menye, Stáhly Ödön, Vörös József vejei.
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Sajtóhiba: Imádkozás és imádság cikkünkben két érte
lemzavaró sajtóhiba van. A 27. lap 2. hasábjában Igazi
ima alcím 2. bekezdésében az első mondat »Ez a vallás élete
forgalma« és 28. oldal 2. hasábjában Rádió-ima alcím 3.
bekezdésében »A rádió-ima és az ájtatós imádkozás között
az a különbség, ami az emberi lélek és a szellem, a szent
Lélek között« a helyes szöveg.
Masznyik Dezső' gyógyszerész, Masznyik Dániel
gyoroki gyógyszerész fia, dr. Masznyik Mártonnak, a
Budai Luther-Szövetség elnökének unokaöccse február
hó 5-én vezette oltárhoz Krysztek Erzsébet úrleányt várbeli
templomunkban. Az esketést Ruzicska László lelkészünk
végezte.
Masznyik Tibor gyógyszerész, dr. Masznyik Márton
és neje fia eljegyezte Sefcsik Ilonkát.
Szerkesztői üzenet: S. I. Reformációról szóló cikkét
köszönjük és annak idején közölni fogjuk. Másik cikke
már a nyomdában van. Budai. Az istentiszteleti rend a
rádió-központ programingadozása miatt nem volt előre
meghatározható. A hozzánk beküldött istentiszteleti ren
det, amelyet a lelkészi hivatal távbeszélőn mint változás
nak alávetett rendet visszavont, ezért nem közölhettük.
Értesüléseink szerint a rádió-istentiszteletek ezentúl pon
tosan minden második héten lesznek, tehát a beosztás
többé nem fog oly gyakran változni.
A Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége 1928
február 16-án d. u. 6 órakor az Evangélikus Leánykollé
gium dísztermében (IV., Sütő-u. 1. II. em.), kultúr-délutánt rendez. Ezen alkalommal Edvi-Illés Ödön festő
művész a művészettörténet köréből igen érdekes vetitettképes előadást fog tartani. Helybiztosítás a Protestáns
Nőszövetség irodájában, VIII., Üllői-út 24. sz. alatt, dél
előttönként 10—2 óráig.
Budai Luther Szövetségi tagdijat fizettek: Hank
Olivér és neje 4, Krajecz Andor 2, dr. Krivoss Árpád 2,
Petrik Jolán 2, Pippig Rezső 2, Schmeisz Ágoston és neje 4,
összesen 16 pengő.

Kérjük
azon olvasóinkat, kiknek az előfizetések, illetve adományok
beküldésére csekklapot küldtünk, szíveskedjenek a hátra
lékos összeget mielőbb postára adni, hogy mi is eleget tehessünk kötelezettségeinknek.
A kiadóhivatal.
Hegyen épített városra adakoztak : Alapi István 6,

Bácsi Péter 6, Bem Istvánná 6, Benczúr Valdemár 6,
Chrestels Károlyné 1, Campen Henrik 3, Csonka Lajos 3,
Csulik István 6, Dolozselek Gusztávné 6, Draskóczy Ede 9,
Göttmann Edéné 3, Gross György 5.60, Gyulay János 3,
Hampel Antalné 6, Havran Dániel 3, Horváth Árpád 1.50,
Jakab Lajosné 3, özv. Jely Jánosné 3, Kánder Sándor 1,
dr. Kaszper Károly 6, özv. B. Kiss Jánosné 6, Krajecz
Andor 6, dr. Krivoss Árpád 6, Lubik Zoltánná 6, özv.
Mick Jánosné 3, Obradovszky Endréné 3, Pelikán Margit 6,
Pekánovich István 1.50, Pippig Rezső 3, Popelka István 6,
Rick Gusztávné 6, Sauer Ferencné 3, Schmeisz Ágoston 6,
özv. Strauch Béláné 6, Sváb Józsefné 6, Svehla Ervin 6,
özv. Svoha Mihályné 3, Száki lelkészi hivatal 6, Szécsi
Imréné 3, Szőnyey Loránd 6, Tátrai Károly 3, özv. Topscher Lajosné 6, Turek Antalné 6, özv. Vértesy Ferencné 3,
Wagner Tivadar 10, összesen 212 pengő 60 fillér.

Lavunk kéthetenkint jelenik meg.
Budai Luther-Szövetségünk elnöksége a rendelke
zésre álló anyagi eszközökre tekintet el úgy hatá
rozott, hogy lapunk egyelőre kéthetenkint jelenjék
meg.
Értékes ásványgyüjtemény az egész történeti Magyarország bányavidékeiről olcsón eladó. Megtekinthető
dr. Lux Kálmán műépítész irodájában, X., Szabóky-u.
40.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac : ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreink jóindu

latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Fehérnemü-szalón jutányosán varr kelengyét, hozott
anyagból is készít. Hollyné, I., Krisztina-körút 34. 1—10.
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Jézusnál az élei
TAmérdfk nép cyült k&iéje. A magukkal huxull
sántákat, bénákat és sok más beu g cmbei t
lerakták lábához és 6 meggyógyító!..1 azokat.
.Máté 15:30.

Farsang utolsó napjain túl vagyunk. De még
mindig hívogatva kopogtatja meg a telhetetlen
farsangi hírnök kicsi, apró házak ablakát és beszól
a fényesen kivilágított palotákba, keresi, hívja az
embereket s megmutatva egyik arcát, mindent
megígér — boldogságot, örömet, felejthetetlen
órát és sok-sok édes percet. És bizony még meg
nyílnak az egyszerű hajlékok s díszes paloták
ajtói s a hívó szóra sietnek az emberek, hogy ha
marosan még elnyerjék azt, amit a világ ígér.
Rohannak a tartalmatlan élet, a könnyű élet csá
bítása felé. Milyen szörnyű e rohanás, ijesztő a
diadalkiáltás. Sokakat magával ragad, mint a ro
hanó szennyes ár, zúg és morog, mint áruházak
haszontalan dolgainak kiárusításakor a rongyokra
ácsorgó tömeg. Semmi alázatosság, semmi csend
és semmi önbepillantás.
De amikor Máté evangéliumát csendesen
lapozgatom s tekintetem az idézett versekre téved,
más embereket is látok magam előtt: néma,
csendes, feketébe öltözött sereget. A szenvedésnek
eljegyzett hűbéresei ezek, akik könnyek között,
a lélek gyötrődésével s szivük sírásával vetnek,
hogy egykor vigadozással arassanak. Élet után
vágyódó gyászos menet. Más az út, más a bevágott
csapás, előretörőbb az irány, de messzebb a cél,
könnyeket kíván, hogy diadalt ígérjen. Ezek az
élet igazi vándorútját járják, nem úgy, mint a
farsang legényei.
Virágtól ékes és illatos, fényes és ragyogó a

kielégíthetetlen farsang útja, a vége azonban
összeroppanás, kiábrándulás és megsemmisülés —
a másik út göröngyös, szenvedésekkel teli, lemon
dásokban gazdag vege azonban diadalmas élet.
S mikor ezt fontolgatom, szeretném odakiál
tani a fáradhatatlan farsangi mulatozóknak,
könnyű szórakozást keresőknek, a kiábrándult
kétségbeesetteknek és kétségbeesett csalódottak
nak: ne keresd boldogságodat a világ zajában,
megifjodásodat az élvezetek szenvedélyes hajhászásában. életedet ott, ahol a bűn hivalkodva jár
s nyomon kísér, mint az árnyék, hanem csatla
kozzál az élet nyomorultjaihoz, a szenvedőkhöz,
legyenek azok sánták vagy vakok, süketek avagy
némák, lelki betegek vagy bűnös nyomorultak,
kiábrándultak avagy kétségbeesettek, haladj velük
együtt Jézushoz s megvetésre érdemes sorsodban
bűnösségedet megbánva, borulj le alázatosan
előtte, hullj a porba, ne beszéljen ajkad, de zokog
jon némán, halkan fájó szíved, érezzen, és sírjon,
íűgyjen és reméljen, bűnét megismerje és beis
merje, mint a tékozló fiú, akkor meghasad majd
az ég fekete kárpitja, a megbocsátásnak és békes
ségnek aranysugarait hullatja az isteni kegyelem
és kibontakozik az élet, az igazi élet, mert Jézus
szeretetével meggyógyít téged . . . mindnyájunkat,
amint Máté 15 : 30 szerint meggyógyította a Hozzá
sereglő betegeket.
Farsang utolsó napjain túl vagyunk. Üzenetet
hozott számunkra a böjtölő szellő: Jézusnál az
élet. Testvérem, most már rajtad a sor, akarod-e
ezt az életet, mely nem csal meg, de diadalra
vezérel, akarod-e ? Akarjad! Kövesd Jézust,
kövesd még ma, Nála az élet, kövesd hát, hogy
tied legyen a diadal.
Ruszicska László.
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Rádióima és előimádkozás
— Levél a szerkesztőhöz —

Ez év január 29-iki felolvasásomra az ellenvélemény kedves Szerkesztő uram útján jutott
hozzám, én is ezt az utat választom — legyen
ezúttal ez a mi rádiónk. Szívesen veszem igénybe,
mert tudom, hogy tiszta, érthető hangon szólal
meg. De mégis arra kérem, ne tompítsa le a
inellékzöngzeteket sem. Hallgatói ítéljék meg
szavaimat úgy, amint azok elhangzanak és ta 
lálják meg bennök az igazságot — ha van.
Legalább tudni fogom, hogy a felolvasásban el
mondottak csakugyan az igazságon épültek-e
fel vagy nem. Homlokát se ráncolja össze, aggo
dalmait is oszlassa el, mert a legtompább tollal
írok, sebet senkin nem ütök s nem karcolom meg
a legbársonyosabb jótékony női kacsót sem.
Hanem egyre tessék ügyelni. El ne bizakod
jék a rádióban. Annyira értékelje azt, amennyit
az valóban ér s ne gondolja, hogy rádiós hasáb
jaival már üdvözíti is a hallgatót.
Éppen az ellenkezőjét fogom bizonyítani,
azt, hogy a rádió, ha még a legszentebb ember
hangja hozza is rezgésbe lemezkéit, még sem
üdvözít.
Előttem van az ellenvélemény, abba pillantgatok be. Olyan az, mint amaz írás, melyről az
apostol azt írja, hogy »hasznos a tanításra,
feddésre, fegyelmezésre, az igazságban való ne
velésre, hogy az Istennek embere tökéletes és
minden jóra alkalmas legyen.« (II. Tim. III.
16—17.)
De tartsunk rendet. Az alap, melyből fej
tegetésem kiindul, az előimádkozásról szól.
A hagyományos előimádkozásnak az a baja,
hogy nem úgy fogják fel, mint ahogy azt a lelkész
is óhajtaná. A lelkész az elmondott szentbeszéd
tartalmát foglalja abba az imába s tulajdonképp
csak ő maga az, aki imádkozik Istenhez, hogy
tanításának foganatja legyen rajtunk, bennünk.
Nem azért imádkozik, hogy szajkó módra utána
mondjuk, hanem azért, hogy legyen mi felett
elmélkednünk csendes otthonunkban és hogy
tudjuk is ezt az elmélkedést Istenhez méltó fo
hászba foglalni. A lényeg e z : a mi jó pásztorunk
előbb tanít, épít bennünket, aztán könyörög
érettünk s eljárásával egyszersmind arra tanít,
hogy miképpen imádkozzunk mi is. Nem imád
ságot, hanem imádkozni tanulunk tőle. Termé
szetesen, amit már megtanultunk, a »Miatyánk«-ot,
azt már vele imádkozzuk — áhítattal.
Ebben, azt hiszem, mindnyájan megnyugod
hatunk, a pásztor is, a nyáj is — de aztán kö
vessük is.
Az imádságnál még pásztorunknál is nagyobb
tekintélyre hivatkoztam, a legnagyobbra, ma
gának a pásztornak is urára, a mi Urunk Jézus
Krisztusra. Ő pedig azt mondta : »mikor imád
kozol, vonulj belső szobádba s ajtód bezárva,
imádkozzál titkon levő (láthatatlan) Atyádhoz
és titkon látó (mindentudó) Atyád megfizet
tenéked.«
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Csak nem gondolja tán kedves Szerkesztő úr,
hogy ehhez rádió is kell.
A rádiónak egészen más a dolga. Lássa pl.
abban a tanításban, melyben éppen csak a temp
lom áhítatos közönsége részesült, nyomban ré
szesíti a távollevőket is. Felkeresi szűkös ottho
nában azt a beteges, öreg özvegyasszonyt, kiről
az előttem levő írás oly szeretetteljesen beszél ;
felkeresi a kórházban sínylődőket, a börtön
szomorú lakóit is és felkeresi a kényelmes templomkerülőket is. Egyiket vigasztalja, a másikat erősíti,
a templomkerülőt meg a templomba édesgeti,
a nyájhoz tereli. •
Nagy bölcsesség és hittestvéri szeretet volt
a mi egyházunk elöljáróiban, mikor ezt a titok
zatos hatalmat bevezették templomunk szó székébe.
Templommá tették a messze otthont s otthonná
a templomot. Nagyobbá, nagyon naggyá tették
az istenházát s a széledező nyájat összeterelték.
De az oltár előtt, kedves Szerkesztő úr,
ugye nem látott rádiót? Nem is láthatott, mert
az nem oda való. Onnan csak az Ur felkent
szolgája fohászkodhatik Istenhez, onnan csak ő
hirdetheti nékünk Isten nevében a bűnbocsánatot,
a kegyelmet, az áldást. Istennek pedig nincs
szüksége rádióra. Mi magunk be se léphetünk
az oltár elé, csak körültérdeljük azt az úrvacsora
kor, esküvőnkön, mikor bűneink bocsánatát s
egy élet boldogságát esdjük, de ahhoz nekünk
sem kell rádió. A szószék csak szent hely, az
oltár szentély!
Felolvasásomnak másik sarkalatos pontja
az volt, hogy »üdvösségünk útjának kettős a
bekapcsolódása. Az egyik az Istennél van, a
másik az embernél. E kettős kapcsolat közé
iktatta Isten kegyelme az örökké való vallás
erkölcsöt, magát a Krisztust. Ezért nem járhat
ezen az úton más, mint a tiszta, a szent üdvigéret (logos) és az igaz áhítat (pneuma).«
Mondja meg, kedves Szerkesztő úr ennek
az útnak két végén hová illesztené a kagylót,
ha az áhítat beszél s hová illesztené, mikor az
Ige szól?
Elvégre az a rádió is csak gyártmány, ké
szülék, gépezet csakúgy, mint a teiegráf, a telefon,
a fotográfia stb. s ha mindjárt sokkal nagy
szerűbb is a többinél, azért az sincsen gyarlóságok
nélkül. PL nagyon hasonlít a vízvezetékhez is.
Nemcsak azért, mert mindkettő emberi gyárt
mány, tehát romlandó, de azért is, mert, mint
a rádió a jót és rosszat, a vízvezeték is csakúgy
szállítja a kristálytiszta vizet, mint a szennyesei.
Ilyenekkel nem működik a Végtelen. Kétség
telen, hogy a rádió épp olyan híven szállítja
Aranyszájú Szent János szavait, mint a gonosz
lélek káromkodásait. Hát hogjj van 'ez? Hát
csak úgy, kedves Szerkesztő Űr, hogy a mikro
fon lemezkéjét az egyik éppen úgy hozza rezgésbe,
mint a másik. De sem Szent János ihletét, sem
annak a gonosznak lelkét nem veheti fel a rádió,
a gép. Mindkettő ott marad, ahol volt. A g ép n in c s
b eren d ezve se lélekre,
m o s rezg ésre.
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A lélek munkáját, a jó vagy rossz gondolatot,
a szellem-, az ihletsugalta fenséges, oktató, tanító,
nevelő mondásokat, de mindig csak a hangot,
a szót veszi és viszi a rádió, de magát a lelket,
az ihletet nem szállíthatja már sem a mikrofon
lemeze, sem a drótvezeték, mert hisz ezt ugyan
úgy megtehetné a telegráf s a telefon is és nem
veszi fel Csepel-Ieadó korlátolt elektromos ener
giája sem.
A lélek okozta érzelem is ott marad az em
berben és az áhítat is megmarad abban az Igével
ihletett szentélyben, melyben született s melyről
lentebb még szólni akarunk, az igazság bizonyságtételéül.
De semmi sem új már a nap alatt. Régebben
is történtek már hasonló kísérletek csakúgy,
mint most, mikor a rádiónak üdvözítő hatalmat
is akarnak tulajdonítani — tévedésből s befo
lyásolva a rádió tüneményes voltától, hatalmától.
Emlékszik, kedves Szerkesztő úr, hogy a
romlott XVI-ik században, Luther idejében,
mikor még rádióbérletről szó sem lehetett, szintén
megkísérlettek valamely hasonló, bűnbocsátó,
üdvözítő dolgot a bűnbocsátó cédulákkal. Volt
köztük jó drága, száz-aranyfontos is, de volt
jutányosabb is. A bűnös bűne, meg a zsebe szabta
meg az üdvözítő cédula árát. Az üdvösséget
magát Tetzel mozgó irodája folyósította, az igaz,
a pénzt is ö csapta zsebre. De különben egész
előkelő részvénytársaság állt a háta mögött. Egy
pápa, a kibocsátó; a mainzi érsek, a forgató;
a Fuggerek cscomptálták az üzletet 50—25—25%
arányában.
Mire lett volna még aztán jó a Büntörlö,
ki szent halálával váltotta meg bűneinket?!
Ha meg 111a már a rádió is üdvözít, minek nekünk
Luther és tanítása?!
Harmadik sarkalatos pontja az volt felolva
sásomnak, hogy az Ige csak akkor ölthet testet
bennünk (érvényesülhet), ha már a lélek a mű
veltség alkalmas fokára jutott.
A súlypont itt a művelődés fokán van.
Az állati sorban levő ember, vagy a törzsfőnök, aki éppen a fehér misszionárius húsát
emésztve sziesztái, semmiképpen nem volt alkal
mas az ihletre. Legalább is a zsidó vagy a görögrómai műveltség kellett ahhoz. Azóta pedig már
a futó vagy igavonó állattól kezdve a tenger ezer
hajójával, a szárazföld vasutaival, a levegő telegráfja, telefonja mind a lélek szolgálatában van.
De egyik se úgy, mint a rádió. Ez már a végtelen
séggel kacérkodik és tértől, időtől, fénytől, sötét
ségtől, jégpólustól s trópustól egyaránt független.
Mintha csak felsőbb hatalom akarná vele
ebben a rohanó században az úgyis megrövidült
életet még gyorsabban lejáratni. Kiterjedésében
pedig a középponttól a gömbfelület minden pontja
irányában sikerrel versenyzik még a könyvnyom
tatással is, gyorsaságban meg már rég le is gyűrte
azt.
Nincsen a rádiónál hatalmasabb faktora földi
boldogulásunknak.
Csakhogy földi boldogulásunk még nem bol
dogság és nem üdvözülés. Az emberkicsikarta fizikai
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erők, ha gőz, ha villany, ha mágnes, ha rádió
hajtja is azokat igánkba, csak képesebbé tesznek
bennünket a boldogságra, üdvösségre, de maguk
még nem boldogítanak, nem üdvözítenek. Moz
donyaink, a telegráf, a telefon, Nobel rettenetes
robbanószerei, gyárai csak állomásai a művelődés
nek. Az elmúlt és mégis folyton tartó világháború
ban hányán lettek boldogok azok közül, akik már
nincsenek és hányán boldogok azok közül, akik
még megvannak ? Beleértem a legyözötteket és
győzteseket is. Már pedig a rádió maga sem más,
mint ilyen állomás, melyre tán maholnap
másik következik. Csakhogy a rádió hatalma
sabb a többinél.
De a rádiónak is van határa.
Ez úgy jutott eszembe, hogy az előttem levő
közlemény sok szép mondásai között olvasok egy
igazán bájos és szellemes pontot : *Ugy vagyunk
az imával (t. i. a rádióimával), mint a szép zené
vel vagy a szép költeménnyel, amelyet előre nem
ismerünk és mégis gyönyörűséget okozott és mély
megilletödéssel hallgattuk«.
íme az első határ. Sem a zene melódiája, sem
a költemény ritmusa, kadenciája nem juthat már
csak a hallószerven át belsőnkbe. A rádió csak
auditiv perceptio. A visuálist, a látásit pl. a rádió
már nem közvetíti. Az alak, a szín, a kiterjedés,
tehát a művész szobra, a remek festmény is már
hatókörén kívül esnek. De éppúgy az illat, az iz
vegyi hatása is, meg a tapintás fizikai folyamata
is. Itt tehát a rádió már nem tökéletes, már nem
hatalom, már nem végtelen. Az üdvösség pedig
csak a végtelennek, a végtelenség Istenének lehet
munkája.
A korlátolt végtelenség nem végtelenség.
A rezgést, mit a mikrofon drótja szállít, a leadó
állomás már csak megszabott hullámhosszal szál
líthatja s akkor is csak annyira, amennyire elektro
mos ereje engedi. Hát bizony a rádió is csak olyan
lovon jár, amilyet adnak alája s az is csak addig
vágtat, ameddig a ló bírja.
Azt a fentidézett szép zenét is így szállította
a rádió, de már aztán akadálya v o lt: csak a fül
vette be. A többi érzékszervre nem volt már
hatása.
De ez még csak a külső, a külvilági határ,
akadály. Van a rádiónak belső határa is.
Amint a dal andalító zengzetét s a költemény
bájos ritmusát felvette az emberi hallókészülék
bonyolult szerkezete, a hallóidegek azonnal át
adják azt az agy hallócentrumának. A centrum
felveszi. Ez az a pillanat, kedves rádióhallgató,
mely annyi »gyönyörűséget» okozott. De ezzel
a gyönyörűséggel még nincs vége a muzsikának.
A hallóközpont átformálja szerveivel a mozgó
anyagot anyag- és mozgásnélküli képpé, lelki képpé.
Az olyan tükörféle s bizonyára hasonló a látó
szerv csap- és pálcikasejtjeihez, melyek a zöld
hegyóriásokat, a tenger viharos rengetegét, de a
bájos rózsaszálat is átalakítják, lelki felvételre
alkalmassá leszik s mint szín, alak-, kiterjedés
nélküli mozdulatlan lelki képet a látóidegen át
átszállítják a látómezőbe, az agy belsejébe. Tehát
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nemcsak a testi résznek (az érzékszerv) van itt
munkája, hanem a lelkinek is, az agyi központnak.
Ez a rádió belső határa, azon túl már tehe
tetlen a rádió még a hallás útján is ; most már
csak az agy működik maga. .
Ugyanis az agyi központ kötelességszerüleg
átszolgáltatja a felvett képet a szürke agykéreg
nek, az intelligencia gócpontjának. Itt már egé
szen kiléptünk a rádió külvilági birodalmából;
a külvilági jelenség már képzetté lett, a tudatba
jutott. A tárgy már el is tűnhetett (a hegyóriás),
a jelenség (a tenger mozgása) már meg is szűn
hetett, a képzet azonban túléli a valóságot csak
úgy, mint ahogy kedveseink emléke túléli kedve
seinket. A zene is megszűnt már régen, és a hall
gató még mindig elandalog annak gyönyörű zengzetén, sőt másnap, mikor már szabadulni is sze
retne tőle, még mindig fülében cseng a kedves
nóta. Nem a rezgés cseng már, a képzetek működ
nek, a lélek van munkában. Rádió szállította az
értéket, de most már á lélek annak a gazdája,
az dolgozza fel kinccsé.
Hogy aztán mi lesz a kinccsel, az megint más
kérdés.
A szürke kéreg elraktározza azokat, mint
már saját képzeteit s megőrzi ezerszámra. Mennél
több ilyen képzete van, annál műveltebb a lélek.
És tessék most elgondolni, hogy mennyi, de
mennyi ilyen kincset tud szállítani a rádió. É p p e n
ebben v a n a z értéke.

Ezeket a képzeteket most már a lélek feldol
gozza saját tapasztalata, emlékezése, összehason
lítása, ítélkezése, értelme, stb. alapján. Ezek már
c é ltu d a to s k é szsé g e t jelentenek, elmélyedést, meg
fontolást, stb. Ne tessék hát felcserélni az okot
az okozattal. Előbb a képzet, azután csak a meg
fontolás, elmélyedés, elmélkedés. Előbb az ok,
azután az okozat.
Természetes, hogy mindezek foglalkoztatják
a lélek műhelyét s addig in g e r lik a sze rve zetet, m íg
elvég re m e g s z ü le tik a m e g fe le lő érzele m , vágy, aka
rás. Az érzelem a. fő. Kant azt mondja róla, hogy
ebben mindig van már picinyke kis akarat is.
Célnál vagyunk ! A le lk i k é szsé g és a z érzele m
szü leté se k ö z ö tt ölt b e n n ü n k testet a z Ig e . M á s szó v a l
ott e g y e s ü l b e n n ü n k a z is te n i k e g y a d o m á n y (lo g o s)
a m ü v e it e m b e ri lé le k k e l. így és itt, ebben a szen

télyben születik meg bennünk mindaz, ami vallás
erkölcsi érzelem. Ilyen az áhitat, irgalom, részvét,
szánalom, a kegyesség, az Isten tisztelete és a fele
baráti szeretet, mire Krisztus Urunk oly nagy
súlyt fektetett. De ilyen minden más valláserkölcsi
érzelem is.
E szentélyhez pedig vigyázóul, őrizőül maga
az Isten rendelte oda az élő valláserkölcsöt; az
hárít el onnan mindent, ami bűnös és az nyit
utat mindannak, ami minket üdvözíthet.
A rádió ide már nem juthat, ez már nem földi
muzsika többé, kedves Szerkesztő úr, ez már a
végtelenségek mennyei koncertje. Ön látta kéz
iratomat, mely ezzel a zenével foglalkozik. Mit
gondol, ha ez az irat nyomdafestéket látna, át
menne az olvasóba azzal a kis tudással együtt az
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áhitat is ? Nem menne át sem a festékbe, sem a
rádióba. Legfeljebb az értéktelenebb, a tudás
menne át, az áhitat bennem maradna, mert bíz az
tulajdonkép nincs is benne abban a vaskos kötet
ben sem. Ezért távolról sem jelenti még a teljes
sikert, ha valaki könyvből áhitatoskodik vagy
rádión imádkozik. Áhitatoskodjék és imádkozzék
megihletett lélekből; a könyv, a rádióima marad
oktató, tanító, nevelő minta, váz, melyet kiki
a s a já t á h íta tá v a l tö lt k i , mint ahogy a méhecske
édes mézzel kitölti a sejt üregeit.
De azért ne tessék gondolni, hogy a léleknek
nem volnának egyéb érzelmei is. Vannak. Csak
hogy azok a léleknek a megihletett szentélytől
elkülönített dolgai. Az egész Krisztus előtti kor
ilyenekből táplálkozott. Lehettek azok ártatlanok
is, gonoszak is ; az ő úgynevezett erényeik is csak
ragyogó bűnök voltak, mert azoknak még nem
volt istenrendelte őrizőjük, de nem is volt még
azokon mit őrizni, mert nem volt bennök vallás
erkölcsi érzelem.
A közleményből vett kedves kis idézet is
említ valamelyes érzelmet. Azt, amit a zene édes
zengzete okoz bennünk. Az is kétféle.
Ha a valláserkölcs őre bocsátja azt abba a
bizonyos szentélybe, zsolozsma lesz az énekből.
Ilyenek a szent zsoltárok. Ön tudja, hogy maga
Luther is mily nagy súlyt fektetett ezekre. Gon
dolom, nem sok zsoltára volt, legalább ránk tán
csak 7 valódi maradt. Mégis azt mondta, hogy
azok többet építettek a hiten, mint egy mázsa
más irata. Pedig milyenek voltak köztük ! A német
nemzet nemességéhez, a babyloni fogság, a lélek
szabadságáról, stb. És mégis úgy kellett annak
lennie, mint ahogy Luther mondta, mert a zene
csakugyan közelebb esik a szívhez, az érzelemhez,
mint az észhez és értelemhez.
De azért (s ez a másik eset), ha az a nóta
nem is a szentélybe való, a lélek mégis örömmel
veszi azt a szentélyen kívül a szentély mellett is.
Mert nagyon hasonlatos az emberi lélek a nyíló
virághoz. Szereti a komoly zenék mellett a vígat
is, a hangosabbat. A különbség csak az, hogy az
egyik hatása alatt térdre esünk Isten előtt, a má
sikra meg, hogy egyebet ne mondjak, vidám lélek
kel jó kedvre derülünk ebben az ügyes-bajos világ
ban.
Budapest, 1928 február 17.
Hittestvéri szeretettel
M a s z n y i k M á r to n dr.

L o rb er J a k a b :

A G yerm ek Jézus
Üdvözítünk gyönyörű gyermekségének törlénete
Németből fordította és kiadja:

H o r t i E de, R á k o s l i g e t
Beszerezhető a kiadótól 4 P 30 fill, beküldésével
vagy utánvétel utján 5 pengőért
P o s t a t a k a r é k c s e k k s z á m a 1739
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azonban a hangját elnémítja a világi előnyöket
hajszolók serege. Anyagi előnyökért küzdünk és
megfeledkezünk a szellemi tőkénkről, a szeretet
Igéjéről, amely mindent bőségben ontana miIrtó : dr. Szlávik Mátyás
reánk, ha egyesítő, összekapcsoló erejére támasz
Eucken Rudolf, az 1926-ban elhunyt jénai kodva, együttesen dolgoznánk az emberiség szebb
nagy bölcselő a maga etikai idealizmusával, er jövőjén.
Azért oly nagy értékű Eucken etikája, bár
kölcsi eszmetiszteletével a világháború nyomán
járó zűrzavaros életviszonyok és felfogás köze különkönyvbenmegnem írta,mert abszolút értékű
pette is folytonos és fokozatos haladást és fejlő szellemi életen, vagyis metafizikán alapul, amely
dést hirdetett. Az anyagiasság és a féktelen indi úgy transcendens, vagyis nem érzéki, mint imma
vidualizmus, vagyis egyéni érvényesülési törekvés, nens (benső): keresztyén szellemben úgy isteni,
valamint a mindent behabzsoló önzés tobzódása mint emberi jellegű, es a folytonos haladásra és
állott vele szemben. Olyan ellenséges had, amely fejlődésre alapul szolgál. A bölcselettudomány ezt
tekintélyt vagy maradandó erkölcsöt nem ismer, aktivizmusnak, állandó cselekvésnek és vitaiiz
mert saját feltörtetése is indokolatlan és nem ér musnak, életre törekvésnek nevezi. Eucken előtt
demel tiszteletet. Mindent a véletlentől, az eset a XVIII. században egyik legnagyobb művelője
legességtől, az erőszakosságtól, az önkényes aka Leibniz volt, de alapjában már a görög Platon fel
séges eszmevilágában gyökerezik. A filozófia,
rattól vár.
Eucken munkáját e környezet különösen ér vagyis a tudományos gondolkozás művészete te
tékessé teszi. Rendszerének sajátos értéke nem a hát az emberi élet alakulására nagy jelentőségű.
logoszban (az értelem világában), hanem az etosz- Nemzetre, tudományra és művészetre sajátos ne
ban, vagyis az erkölcsiségben, tehát az észszerű velő és fejlesztő hatást fejt ki. így kapcsolta össze
gondolkozás és az erkölcsi élet szerves kapcsolatá régebben Platon és Aristoteles és újabban Nietzsche
ban van. Eucken egész gondolatvilágát jól meg is a tudományos gondolkozást, vagyis a logoszt,
alapozott meggyőződés hatotta át. Egész életét az erre irányuló vágyat és érzéket, vagyis az
előre és felfelé haladó erkölcsi törekvés jellemezte. eroszt s az erkölcsi világot, tehát az etoszt a maga
Az erkölcsi világ tudománya az ő felfogásá élet- és világfelfogásában. S ez volt Eucken har
ban nemcsak a bölcselettudcmány egyik ága, ha monikus életének, tudományos és nagy írói mun
nem minden bölcseletnek, azaz észszerű gondol kásságának minden izében legjellegzetesebb alap
kozásnak alapja, az elméleti és a gyakorlati ész vonása. örökségét átvette a jénai Eucken-szövetmagasabb megnyilvánulása. Az erkölcsi életkér ség és jeles havi folyóirata, a »Tatwelt«, mely mar
déseknek és feladatoknak tisztán észszerű szem címében is jelzi, hogy itt mindent átfogó aktív
lélete, vagyis elméleti kutatása még nem a haladas erkölcsi életről van szó, és nem holmi szürke teóriá
vagy fejlődés jele és biztosítéka. Ehhez élő erkölcsi- ról vagy terméketlen szemlélődésről és spekuláció
ség kell, ami nélkül szellemi élet és valódi tiszta ról. Keresztyén szempontból nézve : Eucken életjellem el seni képzelhető. Ezt az álláspontot és világfelfogásában Pál apostol hitvilága egyesül
Eucken etikai univerzalizmus-nak mondja. Ellen Jakab apostol akarat- és cselekvésvilágával.
téte a gondolkozás és az akarat világában az in
Eucken szerint a külvilág természettudomá
dividualizmus és a szubjektivizmus a maga szer nyos kutatása is jogos ugyan, de magát a szellemi
telen féktelenségeivel. Eucken tehát magasabb életet nem a természettudományi vagy lélektani
szellemi világot, ú. n. metafizikát hirdet. A szel törvények szabályozzák. Az egyén fölött is van
lemi élet e természetfeletti birodalma jézusi isten szellemi világ. Éppen ez Eucken metafizikája.
országhoz hasonlóan szerzi meg számunkra a va E magasabb szellemi világ az isteni szellem felisme
lódi erkölcsi szabadságot. Magasabb önálló szel réséhez vezet, mely életünk alakulásába belenyúl,
lemi világgal kötött kapcsolat nélkül az etika, de hatását egyéni gondolkozásunkkal, érzésünk
mint az erkölcsiség tudománya nem is lehetséges. kel és akaratelhatározásunkkal is ki kell fejlesz
Négyszáz éve, hogy a reformáció a bibliái tenünk. E gondolattal behatóbban »Az élet értelme
újra a kezünkbe adta és emberi hatalmunk és értéke« c., magyarul Is megjelent és közismert
korlátjává, vezető eszméjévé ismét az Igét tűzte művében foglalkozik.
elénk. Ha a nagy reformátorok, akik valóban
A vallásfejlődés legmagasabb fokát Eucken
apostoli meggyőző erővel, hivatottsággal és vá- a keresztyénségben látja, mely az ő gondolatlasztottsággal egyengették az Ige göröngyössé, világában nem befejezett állapot, hanem a vallás
járhatatlanná tett útját, ma felébrednének, vájjon felekezeteken felül álló s azokban folytonosan
azt a meggyőződést szereznék-e, hogy a mai valósuló és tökéletesülő erkölcsi életfeladat. Az
keresztyénség megértette és megtartja az Igét? egyéni és a társadalmi élet közös feladata. Egyéb
Nem hiszem. Az Ige, az Eszme ma is olyan ként minden művében fáradhatatlanul tevékeny,
irányt jelez, amelyet minduntalan szemünk elöl de nem érzelgős, dogmas vagy szervezeti kereszlevesztünk.
tyénséget hirdet.
A próféták koráról úgy beszélünk, mintha
Sok magyar tanítványára is erős hatása volt.
a múlté volna, mintha évezredek vagy legalább E sorok írójával élte végéig állandó levelezésben
évszázadok választanának el tőlük. Pedig a állott. — Jenában mostanában Eucken-házal
prófétálás soha meg nem szűnő munkafeladat, avattak. Mi eszméinek e rövid rajzával emelünk
amelyre mindig van rátermett és elhivatott, neki szerény emléket.

Eucken éleiés világfelfogása
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Hogyan is állunk AlbertiIrsán ?
— Levél a szerkesztőhöz —

Igazán nem gondoltam, hogy ilyen vissz
hang támad szilveszteri prédikációm nyomában.
Cáfolt M a g ó c s Károly, cáfol Z ó ly o m i Pál, egy-két
világi előkelőség is beleszólt a vitába . . . Mivel
tudom, hogy mélyen tisztelt Szerkesztő úr attól
az egyedül helyes régi elvtől vezetteti m agát:
A m ic u s P la to , a m ic u s C icero , sé d m a x im é a m ic u s
v e rita s, legyen olyan szíves a H e g y e n É p íte tt
V á r o s - ban K ö r ö s p a ta k i K i s K á r o ly levelét, amely

nek eredetijét magamnak tartottam vissza, de bár
kinek szívesen megmutatom, egész terjedelmében
közölni. Én, amit Szilveszter alkonyán fájó szív
vel mondtam, szóról-szóra úgy mondtam, ahogy
Kőröspatakitól hallottam. Kőröspataki pedig fel
szentelt lelkész, gereinces kálvinista, aki helyt
fog állani minden betűért, amit nekem mondott
és amit újságcikkben is elmondott és mellékelt
levélben is megerősít.
Nem az a lényeges, h o g y h á n y á n té rte k át.
Mert hisz annyit az egyházi dolgokból a laikus
is tud, hogy »á tté r n i « c s a k tö rv é n y e se n bevett e g y 
h á zb a lehet. A szekták Magyarországon nem tör
vényesen elismert vallások. Aki a d v e n tis tá v á vagy
»re szk e tő ssé « lesz, nem jelentkezik a maga papjá
nál, hogy kitérését bejelentse, hanem egyszeriben
elszakad a mi Lutherániánktól, nem fizet többé
adót, megtagad minden egyházi teherviselést és
odaáll a »reszketősök« -közé. Azért a közölt sta
tisztikák nem adnak teljes képet a tényleges
állapotról.
Az alberti-irsai adventisták és egyéb szektáriánusok elsősorban és kiváltképpen az evangéliku
sok közül kerültek ki, mert A lb e r ti- I r s a elsősor
ban és kiváltképen evangélikus iker-községek.
Ez az igazság ! Mély tisztelettel: Budapest, 1928
február 10. V a r s á n y i M á ty á s .
Kel. 3: 17.
az Ur 1928. évében febr. 7-én.
Nagytiszteletű Lelkész ű r !
Kedves Testvér az Urban !

Alberti-irsai helyzetkép ez :
Volt a községben 1910-ben
1920-ban
5545
5538
Egymásból levonva 5538
7
Hiányzik.............
evangélikus lakos. Ez a szám azt mutatja, hogy
Alberti-Irsán nemhogy szaporodott volna az
evangélikusok száma — pedig az evangélikusok
országos szaporodási arányszáma akkor 2.5% volt
— hanem fogyott. Azalatt a községben volt
szaporodás ugyanez idő alatt az úgynevezett
»egyéb« vallásúaknál:
Ezeknél 1920-ban 178 volt a lélekszám
' 1910-ben 138,
tehát 40 a szaporodás, ami 29%-nak felel meg.
Ezeknek országos szaporodási arányszámuk is
volt azidöben
Ez volt 1920-ban, hogy pedig
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mi van most, azt az illető lelkész nagyon jól
kellene hogy tudja, mert a p ü n k ö s d ie k mozgalmát
szétverették karhatalommal és mégis vannak;
és rajtuk kívül vannak a d v e n tis tá k , kétféle is,
m ille n is tá k , b ib lia -ta n u ló k és mostanában láb
m o só k is.
De nem folytatom tovább, mert nem akarok
a bibliás népnek mintegy a feljelentője lenni.
Én szeretem ezt a népet egyes ferde kinövései
mellett is, mert bibliás, becsületes, sok gyermekes,
nem korcsmás, nem kártyás és a vasúti kocsikban
nem köpköd, nem pipázik, nem káromkodik,
hanem igen gyakran látjuk bibliát olvasni. Nagy
tiszteletű úr, csodálatos dolgot lát az ember a
III. osztályú vasúti kocsik világában, hátha még
hozzájuk a hajlékaikba leszáll. Ott sarjadzik a
jövő Magyarország. Ott, ahol alig él egyetlen
kollegánk is. Ott sarjadzik a jövő Magyarország,
ahol nem az egy-gyermek-rendszeres, otkolontos,
miazmás levegő, hanem Krisztus urunk bujkál.
Már nincs több papirom sem, mert a miszsziós sorsa, a próféta sorsa .. . Mégis az igazság
mellé állunk és azt sem bánom, ha nyilvánosság
előtt hivatkozik e levelemre.
Alázatos szolgája: (II. Kor. 4 :5 .) K ö r ö s 
p a ta k i K i s K á r o ly , biblia-misszionárius pap.
Alberti-Irsa körül felmerült vitát ezzel egyelőre le
zárjuk. Egyházunk alkotmányának 93. és ezt követő
§-ai alapján most már az egyházmegyei elnökségnek,
alkotmányunk 121 . §-a alapján pedig az egyházkerületi
elnökségnek feladata, hogy a tényállást egészen pontosan
megállapítsa. A pünkösdiek, millenisták, biblia-tanulók
és lábmosók terjedése azt mutatná, hogy a nép keresi
Krisztus országát. Az egyházi elnökségek beható mun
kával megállapíthatják, vajjofí Kőrőspataki Kis Károly
levelében válzolt helyzet hű-e és — ha gyarapodnak
a szekták — ezek tagjai a Krisztus országához vezető
utat miért nem találhatták meg evangélikus egyházköz
ségünk vezetése alatt. Ha alberti- és irsai egyházközsé
günk szellemi támogatásra szorul, azt is csak a megyétől
és a kerülettől nyerheti. (Szerk.)

Előfizetőink figyelmébe. Egyik tagtársunk
bejelentette, hogy két pénzbeszedő járt nála.
Amikor az ismeretlen egyénnek a tagdíjfizetést
megtagadta, apróságokat kínált megvételre. Kér
jük tagtársainkat, hogy tagdíjat vagy .előfizetési
díjat csak régi pénzbeszedőnknek fizessen, aki
m e g h a ta lm a z á s o s ig a z o lv á n y á t minden felszólítás
nélkül mindenütt bemutatja.

E ls ő P la g y a r
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á g
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

A z ev a n g élik u s egyháznak harm inc év óta
szerző d éses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre :

E m berélet és b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kik ü ld ött kirablása, szállítm ány, utipoggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.
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HÍREK

egypiAs között
Rovatvezető:

BORBÉLY ILONKA

(

e) Gyuladiákról. Félévvel ezelőtt, amikor még d r .
viruló egészségben közöttünk járt, hálásszivti emberek azon fáradoztak, hogy az ősz tudós jubileu
mát előkészítsék. Akkor kelt életre bennem is a gondolat,
hogy azok nevében, akik szőkébb köréhez tartoztak, benső
séges ünnepélyt rendezek, amelynek minden száma a jubi
lánshoz méltóan a vallásosságról, hazaszeretetről s az
igazságról szól. Mikor az idea kiviteléhez fogtam, első
utam G y u l a d i á k h o z (Freissbcrger Gyulához) vezetett, mert
tudtam : nála megtalálom, amit keresek. Ekkor akadtam
rá a M a g y a r M i a t y á n k r a , erre a hazaszeretettől izzó imád
ságra. Méltó lett volna az ünnepelthez, annyivei is inkább,
mert egyik kiváló művészünket — akinek megmutattam —
arra ihlette, hogy megzenésítse és ha lehet, evvel még
szivhezszólóbhá tegye. A melodráma elkészült, de az. aki
nek kedves meglepetésül szántuk, már nem hallhatta.
Mikor ravatalánál utolsó istenhozzádot mondtam neki.
megsajdult a szivem. A Miatyánkot elmondtam magamban
akkor is, de nem úgy, ahogyan szerettem volna . . . és a
Rönnycseppfoltos melodráma e siró őszi napon fiókom
mélyébe síi’lyedt.
De előkerült, ugyanannak a szomorú évnek utolsó
napján és mikor a Rádió »Szilveszteri áhítatot« tartott, a
■Magyar Miatyánk< szavai váltották ki azt az emberek
szivéből s annak a hangjaira szökött a könny a bús, magyar
szemekbe.
Később, mikor azután a Budai Luther Szövetség a
kultúr-délután műsorának összeállítására szólított fel, úgy
éreztem, hogy a M a g y a r M i a t y á n k nem maradhat ki a
programúiból. Ez megtörtént s én boldog vagyok, hogy két
oly megértő művészlélek szerzeményével kedveskedhettem
hallgatóimnak, mint G y u l a d i á k és S á r k á n y S á n d o r . Akik
hallottak a szivbemarkoló, lelkes verseket, tudom, nem
felejtik el többé Gyula diák nevét. Erről győzött meg a sok
érdeklődő, aki hozzám fordult, hogy minél többet tudjon
meg róla. Én most kívánságuknak e helyen teszek eleget,
amikor szószerint leirom azt, amit önmagáról m ondott:
— Életrajz? Igazán nem érdemiem meg, hogy anynvira foglalkozzanak velem. (A lexikonba is tudtomón
kívül kerültem). Hiszen senki sem vagyok. Talán csak egy
szív a sok között, mely jobban tud fájni és örülni, mint
másoké, vagy egy kiáltás, mely messzebbre hangzik a
magyar kétsegbeesés gyötrelmei között, mint másoké. De
ha mégis kell az életrajz, hát tessék :
— Első magyar ősöm az a rajnamenti lovas-vértes
volt, aki itt verekedett Budavár kapujában Abdi basa
janicsárjaival, s azután itt maradt örökre Magyarországon.
Az unokái mind katonák voltak vagy gazdák. Nekem is
annak kellett volna I nnem. S ezért 9*g el mindig boldog
nyugtalanság, ha kardot vagy ekét látok.
— Lám, megint megfeledkezem az életrajzról! Tehát
ime :
— 1895-ben születtem Sopron megye Füles községé
ben, melyről azt végezték a trianoni urak, hogy nein ma
gyar, hanem osztrák. Igaz, hogy a fülekieket nem kérdez
ték meg Azután Somogybán és Pesten nőttem. 1905-ben
követtem el az első merényletet az irodalom ellen. Azóta
megrögzött bűnöző vagyok e téren. 1914-ben bevonultam
katonának és négy évig verekedtem északon és délen a
jászkun honvédok soraiban. S amikor kiadták a legszomo
rúbb obsitot azon az átkozott őszön, nem hagytam magam.
Addig kergettek, amig újra fegyvert lehetett fogni s 1921-ig
hordoztam a kardot. Akkor visszajöttem a szerkesztőségi
asztal mellé, de előbb még volt egy boldog utam : hosszú,
piros szőnyegen mentem végig a legáldottabb asszony!
teremtéssel s a végén, az oltár előtt összefonódott a kezünk.
Azóta is egyre igy vagyunk. A különbség csak annyi, hogy
a másik kezünkbe újabban egy szelíd kisleány, meg egy
csikótermetű kisfiú kapaszkodik. Minden, ami közben volt,
benne van az írásaimban.

Budavári templomunk Istentiszteleti rendje :

\ i a s z n y i k E m ire

Llpótmezei ev. istentiszteletek :
Febr. 26-án In órakor.
Uj Szent János-kórház ev. istentiszteletek :
l'ébr. 26-án 11 órakor.

Vasárnai«

Ifjúsági
9 óra

Német
10 óra

Magyar
11 óra

Febr 26

Glatz

Ruzicska

Március 4.

Hüttl

Kapi püspök
rádióval

Március II.' Reif
Március 18.' Gaál
Március 25. Glatz.

Budai egyházunk presbitériuma február
25-én, szombaton d u. 4 órakor ülést tart.
Egy héttel később, tehát március 3-án, szom
baton 5 órakor községünk közgyűlését tartja
meg.
Hornyánszky Ernő halála. A magyar kultúra szolgála
tában ulln Hornyánszky-csaladot súlyos csapás jp te. Hor
nyánszky Ernő, a háromnegyed évszázados könyvnyomdaés könyvkiadócég egyik főnöke, a budai ág. evangélikus
egyházközség prezbitérc hunyt el. A tudományos irodalom
megértő, lelkes támogatóját vesztette el. akit egész életén
át a legszigorúbb becsületesseg, soha nem lankadó munkakedv jellemzett. Minden munkásának és alkalmazottjának
sorsát emberséges érzéssel ápolta és ezzel a magyar keresz
tyén középosztály egyik leghasznosabb tagjává vált.
A jóérzésű magyar társadalom fájdalommal értesült a
gyászesetről és mély részvéttel veszi körül a családot,
amelynek egyik tagja, dr. Hornyánszky Gyula egyetemi
tanár, a Magyar Tudományos-Társulat elnöke, másik
fivére dr. Hornyánszky Aladár a pozsonyi evangélikus
theologia igazgatója. Hornyánszky Miklós festőművész,
aki most Bruxelles-ben él, édesatyját veszítette el.
Gujás Tivadar, volt budai segédlelkész, f. hó 8-án
hunyt el Pestszentlőrincen, hosszas szenvedés után 28 éves
korában. Temetése f. hó 10-én folyt le K u s z c n d u Lajos
felügyelővel az élén az egész presbitérium és a fővárosi
vallástanári kar jelenlétében. Lapunk főmunkatársa és az
elhunyt volt professzora, dr. S z l á v i l e Mátyás temette. A
bibliai Jóbhoz hasonlóan sokat szenvedett. Még Itália
derült, kék ege sem adta vissza egészségét. Mint káplánt
budai híveink nagyon szerették. Szép tehetségekkel indult
lelkészi életpályájára és mint íróra is szép jövő várt reá.
Temetésén G á n c s Aladár lelkész vezetése alatt a FÉBE. is
képviseltette magát, sőt ravatala előtt három nővér meg
hatóan szép gyászéneket is adott elő. Az egyházi irodalom
terén a boldogult tavaly kiadott »S i r o k k ó « c. művével
tűnt ki. Sokat várhattunk volna még tőle. Áldassék emlé
kezete ! A gyászoló család lapunk olvasóinak részvétét,
amellyel fájdalmát enyhíteni törekedett, ezúton hálásan
megköszöni.
Orvosi hír. M á t h c L a j o s d r . fogorvos, protestáns egy
háztag, IV., Királyi Pál-utca 20. szám alatt fogorvosi rende
lőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben részesíti.
Rendelés 10— 1 és 4—6 óráig.
A Protestáns Nőszövetség f. évi október hónap folya
mán rendezi V . O r s z á g o s N ö i m u n k a K i á l l í t á s á t . Kiállítók
már mostantól kezdve jelentkezhetnek: írásban bár
mikor, személyesen minden szerdán d. e. 10—2 óráig a
VIII., Üllői-út 24. sz. a. irodában.
Adományok : B . (.. Sz.-nek : Beliczay Endre 6, Csáder
György 2, Pliesovszky Pál 2. dr. Zathurenczky Miklós
2 P. ö s s z e s e n : 1 2 p e n g ő .

Hegyen épített varos
A III. kér. (Obuda-Ujlak) Evangélikus Nőegyesület
folyó hó 1 1-én műsorral és tombolával egybekötött szeretetvendégséget rendezett. A műsor egyes pontjai közül ki
emeljük Mohr Henrik lelkész előadását, amelyben az
örömről szólott. Reámutatott arra, hogy az igazi, tiszta,
boldog örömnek a forrását egyedül az Urnái találjuk meg.
Vittek Kató kisasszony, az egyesület pénztárosnője e napra
írt kedves és meleghangú költeményében emelte ki az
áldozatos és buzgó tevékenységet, amelyet a nőegyesület
tagjai (névszerint is megemlítvén őket), a szegények,
betegek, aggok, elhagyott gyermekek testi és lelki gon
dozása, szóval az egyházépítő munka terén kifejtenek.
Schröder Emma, ifi. Mohr Henrik szép szavalataikkal,
Silbernagel Jolán és Silbermann Emma mulatságos párjelenetükkel) dr. Lázár Ottó és leánya szép zeneszámukkal
gyönyörködtették a közönséget. Végül még meg kell
említenünk az est igen kedves vendégei közül Reiter János
művészt, aki bámulatos kézügyességi mutatványaival
valósággal elragadta a közönséget. A finom teát és a kitűnő
készítményéi süteményt, a nőegyesület tagjai szolgáltatták.
Az egész est teljesen családias volt és nagyban fokozta
a hívek együvétartozásának érzetét. A tiszta jövedelem
100 pengőt eredményezett, amely az egyesület nemes cél
jait szolgálja.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárterítő, oltár, szószék, keresztelő kút,
templompad stb. stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia r. t., Budapest, IV., Váci-utca 69.
A Luther-Társaság titkári hivatala ezúton értesíti a
tagokat, hogy mindazoknak, akik a kimutatott tartozást
kiegyenlítették, az évi illetményül megállapított kiadvá
nyokat megküldte. Nevezetesen :
1. PMyr Sándor: A magyar protestáns gályarabok.
2. AntarGéza : A gályarabszabadító de Ruyter Mihály. 3.
Györy Vilmos : Franklin Benjamin, egy igaz polgár élete.
4. Luther Márton: Keresztyén ember szabadságáról. 5.
Farkas Mihályné, Kenessey Gizella: Légy hű mindhalálig.
Összesen 24 ív (384 lap).
Az évkönyv később az Ösvény e hó végén jelenik meg.
Az-1928. évi kiadványokat ősszel küldi szét. A tavasz folya
mán megjelenik kiadványaink új jegyzéke, mely a LutherTársaság tagjai számára rendkívüli kedvezményeket tar
talmaz. E kedvezményekre előre felhívja a tagok figyelmét.
Nagy szellemi kincsre tehetnek szert olcsó áron.
Dr. Kovács Sándor főtitkár a tagokat a tagdíjak sür
gős befizetésére kéri fel. Uj tagok jelentkezését elfogadta
a Luther-könyvkereskedés és a főtitkár, vidéken pedig
minden lelkészi hivatal.
Budai Luther Szövetségi tagdíjat fizettek : Beliczay
Endre és neje 4, Csáder György 2, Gaál Elemér és neje 4,
Göttmann Edéné 2, Jankovics Pál 2, Klassohn János 2,
Kún Gyula és neje 4, Mentsik Ferencné 2, Oravecz Jánosné
2, Pliesovszky Pál 2, Pohánka Gyuláné 2, Reif Pál 2, Sol
tész Mária 2, Szarvasi Dezső 2, Sztehló Kornél 2, Unger
Emil 2, Wehrmann Istvánná 2, dr. Zathureczky Miklós 2
P. összesen 42 P.
Hegyen Épített Városra adakoztak: Özv. Alberti
Ernőné 6 , özv. Alexy Lajosné 6 , Andreikovics Jakabné
1.50, Apafi Margit 3, Bajai lelkészi hivatal 6 , Baján Vilmosné 1.50, Barna Dánielné3, dr. Bartel János 6 , dr. Bartha
József né 1.50, dr. Betegh Péterné 1.50, Bolemann László
1.50, Böckh Béláné 6 , Brodszky Géza 3, dr. BurchardBélaváry Andor 3, Cornides Béláné 3, Cortez Arthurné 6 ,
Csáder György 6 , Evang. Tanítóképző Igazgatósága, Sop
ron 3, Förk Janka 4, Fuchs Henrik 3, Gaál Elemér 6 ,
dr. Gangéi Ödönné 6 , Gloss Barnáné 3, Gujás István 4,
Halper Paula 6 , Hibián Sámuel 3, Hlavács Viktor 6 , dr.
Jankó Jánosné 2, Jankovics Pál 6 , Jekeli Károly 3,
Junász Jenő 3, Juszt Józsa 4, Kalmár Sándorné 5, Király
Erzsi 8 , Klein Györgyné 6 , Kleuner Károly 6 , Kondor
Károly 3, Kopeczny Ignác 3, Kovács Pál 3, Krausz Rezső 6 ,
Langermann János 3, Liptav Lajos 5, Lux Elek 5, Magyarics Gizella 3, Maier Emil 25, Mentsik Ferencné 3, Mezei
Mihályné 3, özv. Mikus—Csák Istvánné 1.50, Mizerák
Józsefné 3, Mladoniczky Nándorné 3, Müller Miksáné 3,
Nagy-Varga József 4, Nagy Zsigmond 5, Németh Sándorné
3, Nisbet Henrik 3, Obál Iván 3, Oravecz Jánosné 3,
dr. Pap Mihály 3, dr. Pesthy Pálné 6 , Petz Gedeon 6 ,
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Pliesovszky Pál 3, Radványi István'4, Reif Pál 6 , Reinl
Sándorné 4, Rudnay Piroska 8 , Sándy Gyula 6 , Sass
János 3, Saxlehner Andor 6 , dr. Schreiber Lajos 3, Schulek Gusztávnc 6 , Soulavy Jenőné 6 , Spirka József 3, Szabó
Eridre 3, Szépréti Szilárd 3, Szigethy István 6 , Sztehló
Kornél 3, dr. Szontágh Tamás 10, Szűk Géza 6 , dr. Thirring Lajos 6 , Toepler Ottó 3, Traeger Zsigmond 4, Vági
Ferenc 3, özv. Veverka Alajosné 6 , Szigethy Vincze Pál
Mihály 3, Walkovszky Mihályné 4, Weisenbacher Endre
3, Zander Adél 6 , Zawadowszky Alfrédné 6 pengő. Összesen :
390 pengő.
Debrecen. Néhány évtizeddel ezelőtt a maradi deb
receni orthodoxiával szemben, amelyet Kenessey Béla
püspök méltán pigra mássá-nak, fekete, maradi tömeg
nek nevezett, meg kellett védenünk a szabadelvűbb
Protestáns Irodalmi Társaságot, amelyet az unitáriusok
befogadása miatt megtámadott. Az alakuló gyűlésen Tiszu
Kálmán is sikraszállt mellettük. Velünk eperjesiekkel és
a pozsonyi dr. Masznyik Endrével tartott e kérdésben
Sárospatak Radácsi Györggyel, Budapest Szőts Farkassal,
a későbbi titkárral, Nagyenyed Kovács Ödönnel és Sopron
Bancsó Antallal. — Ma — tempóra mutantur — Debrecen
a maga nagy püspöképei: Baltazár Dezsővel és derék
theoFgiai tanárkarával, a tudós és író Pokoly Józseffel és
főleg Lencz Gézával közelebb áll hozzánk evangélikusok
hoz, mint a bpesti ref. theol. akadémia különben tiszteletre
méltó tudós tanárkara. A debreceni nevesebb tanári
karból hozzánk kezdettől fogva közel áll a pataki nevelésű
s a Károlyi-emlékszobor mozgalmában és gönci ünnepélyé
ben vezérszerepet játszott S. Szabó József, a debreceni
ref. főgimn. igazgató, aki nemrég olyan kiváló műveket
termelt, mint Kéky Lajos előszavával ellátott »A debreceni
re). Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549—
1925« és »A protestantizmus Magyarországom, utóbbi
Berlinben Horváth B. fordításában németül is megjelent
szép művek. Igazi irredenta mü a német külföld tájékoz
tatására é> a gyalázatos Trianon ellensúlyozására. Emlékez
zünk régiekről. Egyik ismertebb nevű tudós halle—witten
bergi egyet, theol. egyháztörténeti professzorunk : a nagy
Meander tanítványa, Jacobi egyik előadásában 1883-ban
»vértanúi egyház«-nak minősítette a magyar protestantiz
mus egyházait. Örömmel üdvözöljük Debrecen e metamor
fózisát ! Mind a két prot. egyháznak javára szolgál!
Dr. Sz. M.
Névhelyesbitések az előző lapszámokra vonatkozólag :
Vitéz Áts S. Béla 4, Pakányi Ferenc 20, Heilmann Gyula
4, Koren Pál 4.50, Nöthel Pál 6 , Scheiring Ferencné 3 és
Csuka Lajos 3 pengő.
Ifjúsági Kerületi gyűlés Budapesten. Február 26-án.
vasárnap délután 4 órakor Budapest és budapestkörnyéki
összes ifjúsági egyesületek és protestáns cserkészcsapatok
közös gyűlést tartanak a Lónyai-utcai főgimnázium (Lónyai-utca 4íc II.) dísztermében. E gyűlésen kb. 250 fiatal
ember vesz részt. Az előadók között szerepelnek dr. Tóth
Miklós kúriai bíró, dr. Koczogh András tanár, dr. Scholtz
Oszkár főtanácsos, dr. Batiz Dénes orvos, dr. Juhász Lajos
táblai tanácsjegyző, Deme László, Szabó Balázs és Csorba
Zoltán lelkészek, Töltéssy Zoltán nemzeti titkár. Az össze
jövetelen sok énekszám lesz. Teát a Sándor-utcai egyesület
szolgál fel. Részsvételi díj személyenként 30 fillér.
Állást, foglalkozást nyújtani tudó hittestvéreink figyel
mét a budapesti K- I- E. áldásos munkájára hívjuk fel.
Amikor alkalmazottat keresnek, hozzák ezt a budapesti
K. I. E. titkárságának (VIII., Sándor-u. 28.) tudomására,
hogy az egyházi munkákban dolgozó hittestvérek meg
élhetéshez juthassanak.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-út 14..
kéri a hittestvérek szíves támogatását. Protestánsoknak
2 0 % engedmény.
Értékes ásványgyüjtemény az egész történeti Magyarország bányavidékeiről olcsón eladó. Megtekinthető
dr .L ux Kálmán műépítész irodájában, X., Szabóky-u. 40.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac : ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreink jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Fehérnemű szalón jutányosán varr kelengyét, hozott
anyagból is készít. Hollyné, I., Krisztina-körut 34.(2—10)
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Éepilrir
A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI HETILAPJA
KIADÓHIVATAL
BUDAPEST, IL,
DONÁTI-U. 49. II. EM. 15.

ELŐFIZETÉS FELÉVRE 3 PENGŐ,
MELY A BUDAI LUTHER SZÖVETSÉG
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FELELŐS SZERKESZTŐES KIADÓ

HLAVACS KORNÉL

BUDAPEST. VI, Ó-UTCA 8 SZAA!
TELEFONSZAM: LIPÓT 9B8-83

FÖNUNKATARSAK: DR. SZLAVIK KATYAS, DR. SZELÉNYI ÖDÖN ÉS DR. SCHINDLER OYULA

Magatok kenyerét egyétek
. még serényebbek legyetek és becsület
beli dolognak tartsátok, hogy békében élje
tek, a magatok dolgát végezzétek, a maga
tok kenyerét egyétek, amint parancsolták és
hogy a kívülállók iránt tisztességesen visel
kedjetek . . .
Tesszalonikiakhoz 4: 10-—12.

Egymás megszolgált kenyeréért kiizködö,
a nagyobb tisztességért egymást halálba gyötrő,
m égis tisztességes kenyérre vágyakozó társainak
harci zaja, jajszava az ember életét végig kíséri.
Minél nagyobb a veszedelem, minél parancsolóbb
a lelkiismeret összetartásra intő szózata, annál
kíméletlenebből tör egymásra az ember, annál
kegyetlenebből tiporja lába alá az elgáncsoltál,
a békés munka hűséges emberét.
Nehéz időkön mentünk át. Körülöttünk
tombolt, diadalmámorban ujjongott az ezredévi
szenvedés után életre vágyódó ország ellenségei
nek tábora. A határokon, ott legjobbjaink könny
ben ázott, fakeresztes, hatalmas sírdombjain
gázolt keresztül. A mi testünkbe mélyesztette,
tágította a maga néptelen, térés birodalmát.
í s mi egyek vagyunk e szenvedésben? Meg
találtuk már az igaz utat, az együvé tartozó,
csonkítatlan, ép Magyar Haza felé?
Aki az egyetem kapuját a tudományára
szomjas fiad előtt megnyitásra döngeted, feltár
tad a te gazdag bankod, viruló szövőgyáraid,
fényárban úszó kereskedelmi házad munkahelyei
hez vivő utat a tudományra féltékeny ember
társad becsületes munkára, maga kenyerére sóvárgó fia előtt?
Aki munkádban elfáradtan »nagyobb kenyér

darabot«, pihenésre egészséges lakást, szorgalmad
ért megbecsülést követelsz
oda öntötted mun
kádba a legjobb tudásodat, felajánlottad, oda
adtad cserébe együttérző szeretetedet?
Akinek bőségéért az egész napon át ezren
dolgoznak, cserébe odaforditottad megtakarított
gondjaidat, teljesítetted hűséges kötelezettségedet
az ő jólétükre, gyermekeik éhségének kielégítésére,
egészségének megőrzésére?
Aki a felfordulások idején a jobbról-balra és
ismét vissza törtetők között önfeláldozóan, szi
lárdan álltái, az agyrémnek hűséget nem fogadtál,
kivert áldozatain életveszedelem közt segítettél,
a végén, amikor a megtért fiuk megtiportak,
hazád megnyugvása, békéje eszedbe jutott, szen
vedésedet megadással tűrted?
Aki nem láttál tisztán, rémületedben ide-oda
csatlakoztál, az utópiának hűséget fogadtál, a
nevében Ítélkeztél, az árvízi hajóst életveszedelmei
után a magad ruháinak tisztogatásakor bemocs
koltad — a végén, amikor te már dicsőséget
arattál, megbecsüléseddel öt körülvetted? Munka
asztalához visszavitted? Szenvedéseiért kárpótol
tad? Vagy talán tovább botránkozol, amiért saj
nálkozott, hogy a Hollánok és Ferry Oszkárok
életéért gyenge erejével a hínárba nem ugor
hatott? Vagy ma is úgy gondolod, hogy aki a
Hollánok, Ferry Oszkárok életéért még a hínárbalépésre is gondolt, az megvetésre érdemes és
munkahelyétől elzavart életre, könyörületes em
berek alainizsnás filléreire szoríttassék?. . .
Amikor Krisztus országa felé vágyakozva,
c nehéz időkben, bojt szakán vizsgáló szemmel
önmagunkba pillantunk, a vezeklésre nem gon
dolhatunk. Ide hallatszik a szerencsétlen, meg-
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csonkított ország határairól a féltékeny szom
szédok támadó hangja. Egy táborba hív minket
a haza veszedelme, egymás megértésére, egymás
megbecsülésére és támogatására szólít Magyarország keresztyén lobogója.
Horthy Miklós kormányzónak hősi keze tartja
magasba. Mutatja az utat az Ige felé, amely
»minden igazságra elvezérel«.
Kettős parancsszava hangzik felénk :
— Serények legyetek és becsületesek.
— Serények legyetek a haza védelmében.
Becsületesek egymáshoz: a magatok kenyerét
egyétek, a magatok tisztességében járjatok.' Ad
játok vissza mindenkinek a tisztességét, amelyet
el nem játszott, hanem a ti tisztességtek folto
zására használtatok. Adjátok vissza mindenkinek
a kenyerét, amelyet megszolgált és a ti kamarátok
ban a penész fenyegeti.
Krisztus országa nyílj meg bennünk, hogy
egyek lehessünk és hazánk üdvösségére vállvetve
dolgozhassunk.
Hlavács Kornél
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és fölvet, de azokat nemigen oldja meg, mert
maga mondta: »az én hivatásom a kérdés, nem a
felelet.« És éppen az, hogy Ibsen nemcsak dráma
író, hanem korunk társadalmának bírálója, értet
heti meg, hogy miért emlékezünk meg róla e helyen.
Ibsen az úgynevezett individualizmus apos
tola volt. A renaissance individualizmusa volt az
európai emberiség első lázadása a középkor univerzálizmusa és a gondolkozást bilincsbeverő tekintélyi elv ellen. Ez a nagy felszabadulási folyamat
folytatódott a reformációban, majd az újkor
racionalista bölcsészeiében és természetjogában
és a politika és gazdasági élet területére jutva
»liberalizmussá« lett. Azonban Ibsen mindvégig
csak etikai téren maradt. Ő nem a társadalmi és
politikai intézményeket akarja megváltoztatni,
hanem magát az embert, mert az angol Spencerrel
vallotta: »Éppoly lehetetlen inferioris embe
rekből a szociális rendezkedés valami különös
neme által jó társadalmat alkotni, mint lehetetlen
rossz építőanyagból valami különös építkezési
mód által jó házat építeni.« Azt akarja, hogy az
ember, hozzáértve a nőt is, autonóm egység, ön
magáért való cél legyen, de nem egoista, hanem
nemes jellem. Akiről pedig úgy látja, hogy a mai
Születésének 100-dik évfordulója alkalmából
emberek legtöbbje gerinctelen félember, a kon
Iría : Dr. Szelényi Ödön
venció, megrögzött szokás, opportunizmus rabja,
Ibsent méltán mondják a modern dráma leg kíméletlenül kipellengérezi.
Eszménye az újjászületett ember, kit az
nagyobb alakjának. Nagy, eredeti szellem v o lt;
tárgyakban és formákban egyaránt szinte forra igazság és szabadság elvei vezetnek és aki oly
dalmi. Mélyen átélvén korunk lelki meghasonlott- erős, hogy nem szorul senki másra, a népgyűlölő
ságát, a mai polgári élet problémáiból építette fel szerint az a legerősebb ember a világon, aki egye
tragédiáit és ezzel új tragikum-fajt alapított. dül áll.
És e pontban van Ibsen individualizmusának
Rendkívül összeszorítja a cselekményt, többnyire
csak a katasztrófát jeleníti meg és bámulatos az Achiles-sarka. Ibsen távol áll ugyan Nietzsche
ügyességgel tárja fel az előzményeket. A monoló amoralizmusától, mely az Übermenschnek meg
got mint természetellenest elveti és csak a engedi, hogy embertársain végiggázoljon. Ezzel
dialógusra szorítkozik, mely rövid, jellegzetes, szemben Ibsenben erős etikai pátosz lakozik,
élénk, miáltal a való élet színét nyomja darab mely sokszor Kantra emlékeztet. A felelősség, a
lelkiismeret, a hivatás költője ő, de megfeledkezik
jaira.
Természetes, hogy nem egyszerre szökött fel arról, hogy az egyén nem létezik magában és
erre a magaslatra, hanem testi-lelki nélkülözések magáért, hanem csak mint egy egésznek a tagja,
kel telt ifjúság, nagy tévelygések, félreértések és melynek javáért munkálkodni tartozik. Csak a
bukások kálváriája után lett a drámaírás feje »Kis Egolf«-ban találjuk azt a gondolatot, hogy a
delme, a »koronátlan wiking-király.« Az egyszerű másokért való önzetlen munkával kell életünket ki
gyógyszerészsegéd, majd színházi rendező, nem tölteni. Az individualizmus tehát fontos és üdvös
sejthette, hogy egykoron szinte fejedelmi tiszte annyiban, amennyiben tisztulásra, magunkbalettel fogják körülvenni honfitársai és hogy halála szállásra int, ha a kompromisszum, hazugság, elvhíre (1906.) az egész művelt világot mozgásba fogja telenség zavaros áradata elrekeszti az emberi töké
hozni. Élete utolsó évtizedeiben rajta csüngött letesedés útját, de egymagában nem lehet az
fél Európa szeme és alig van európai irodalom, etika alapja.
Ibsenen e tekintetben megbosszulta magát
mely hatása alól kivonhatta volna magát.
A szó közönséges értelmében nem volt hazafi, az, hogy elvesztette a biztos etikai alapot az által,
működésének korszakában (1877-től kezdve) hogy a vallással és kereszténységgel még élete
tulajdonképpen már az egész európai társadalom első korszakában leszámolt, • különösen »Brand«
nak írt, mégis mindenestől norvég népében gyö és a »Császár és Galileus« c. hatalmas tragédiái
kerezik, e nép jellemvonásait viseli, melyről talá ban, mind a kettő tulajdonképpen világnézeti
lóan írta a skandináv kritikus : »ez a nép, amely dráma, mint Goethe Faustja, Wagner Parsifalja,
tenger és gleccserek közt lakik, zordságában és vagy Madách nagy tragédiája.
Az elsőben a hivatalos egyházzal és annak
teremtő dacában Tantaluszra és Prométheuszra
emlékeztet egyszerre«. Ez a vonás ráillik Ibsenre képviselőivel számol le, a másodikban magával
is, aki nemcsak drámaíró, hanem társadalmi, a keresztyén eszmével. Az elsőnek a hőse evan
etikai reformátor is, aki problémákat keres, meglát gélikus lelkész, heroszi lélek (részben a dán híres
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51

1928 március 4

teológus Kierkegaard állt a költő szeme előtt!),
aki komolyan veszi a keresztyén ideált és azt
minden megalkuvás nélkül meg akarja valósí
tani. Épazért az állam és az egyház hivatalos
képviselői végre is cserben hagyják, a nép pedig
megkövezi. Ibsen tehát e műben az ideál és élet
ellentétét mutatja be, úgy látja, hogy az ideális
törekvésű ember mindig belebotlik a való élet
köveibe, a keresztyén egyház pedig csak meg
alkuvással, a jéznsi eszmények letompitasával
boldogul. Azt is jelzi azonban a költő, hogy Brand
oly ridegen fogta fel a feltétlen parancsot, hogy
megölte vele a szeretetet, ezért fordulnak el tőle az
emberek, de utolsó órájában belátja, hogy az
Isten : »Deus caritatis*.
Másik művében, a Császár és Galileusban,
melynek Hitehagyó Julian római császár a hőse,
nyíltan kimondja, hogy a keresztyénség idegen az
embertől, mert parancsait lehetetlen követni.
A jövő tehat nem a keresztyénségé. »Három biro
dalom van, — meséli Maximos mágus — először
az, mely a tudás fájára alapíttatott, azután az,
mely a kereszt fájára alapittatott, a harmadik
pedig a nagy rejtelem birodalma, melyet a tudás
nak és keresztnek fájára együttesen kell alapítani,
mert gyűlöli és szereti mind a kettőt s mert éltető
forrásai ott vannak az Ádám kertje és a Golgota
tövében«. (Puskás ford.) Ibsen tehát hisz a keresztyénségen túl terjedő fejlődésben (akárcsak Lessing
az »Erziehung des Menschengeschlechts« c. érte
kezésében), amikor kibékül a föld a túlvilággal,*
a szép és igaz kultúra a keresztyénség áldozatkész
ségével és aszkézisével — mintha lehetne a keresztyénségnél fenségesebb ideált találni és mintha az,
ami igazi érték volt a pogány antik kultúrában,
át nem ment volna a keresztyén kultúrába ! Bizo
nyos azonban az, hogy a keresztyénség mindig
többre fogja becsülni a menny kincseit a föld
kincseinél és a kultúrát csak eszköznek tekinti a
magasabb isteni célok szolgálatában.
Azonban ha Ibsen nagyobb volt is a negativ
rombolásban, mint a pozitív ideálok felállításában,
művei mindenkép gondolkodásra, a magunk el
mélyedésére serkentenek és ezzel hozzájárulnak
egy szebb, boldogabb, igazahb jövő előkészítésé
hez.
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnai*
Március 4.

Ifjúsági
9 óra
Hüttl

Március 11. Reif
Március 18. Gaál
Március 25. Glatz

í__ _________ _

Német
10 óra

Magyar
11 óra
Kapi Béla
püspiík
rádióval
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E gyházközségünk
háztartása
Dr. Sztehlo Aladár egyházi gondnok az alábbi
sorok közlésére kérte fel lapunkat különösen azért,
hogy az egyháztagok 1928 március 3-án tar
tandó számadó közgyűlésen az 1927. évi zárszám
adás és az 1928. évi költségirányzatról általános
ságban tájékoztatva legyenek.
A folyó hó 25-én megtartott presbiteri ülés
az 1927. évi zárszámadást tárgyalta, azt a szám
vizsgálóbizottság javaslata alapján elfogadta és
elhatározta, hogy a közgyűlésnek azt fogja java
solni, hogy a zárszámadást fogadja el, a gondnok
nak és a számvizsgálóbizottságnak az 1927. évre
a felmentvényt adja meg.
A zárszámadás főbb tételei a következők:
A) Kiadások.
1. Fizetések, lakpénzek és pótlékok 27.804.60 P
2. Pénzbeszedő jutaléka ............. 2.946.36 ■>
3. Segélyek, ösztöndijak es ajándé
kok ..........................................
627.44 »
4. Adók, illetékek és vizdijak.. ..
1.070.01 •»
5. Épületek fenntartása ............. 2.934.77 *
6. Fűtés, világítás, albérlet .. ..
817.51 *
7. Nyomtatvány, irodaköltség, szub
venció ....................................
793.21 *
8. ükmánybélyeg, posta- és telefon645.28 *
költség ....................................
9. Vegyes és rendkívüli kiadások..
1.899.90 »
10. Egyházfenntartási alap.
300.—
»
12. Átfutó kiadások...... 1.497.88
»
összesen.. 41.326.96 P
B) bevételek.
Készpénz kamatjövedelem.. ..
19.98 P
Házbérjövedelem........ 1.350.05
*>
Székesfőváros segélye ............. 3.960.— »
Egyházi hívek járuléka. 28.781.92
»
Ajándékok és hagyományok ..
455.33 »
Templomszerek használata.. ..
120.72 »
Offertorium .............................. 2.254.31 •>
Vegyes és rendkívüli bevételek..
686.40 »
Átfutó bevételek................. . .. 1.640.12 »
Összesen.. 39.268.83 P
A kiadás .......................................... 41.326.96 P
a b e v é te l......................... 39.268.83
►
>
amelyhez járul az 1926. évről a pénz
tári maradvány................. . ., 2.114.68
az 1928. évre pénztári maradvány a
kettő különbözete ...................
56.55 P
A kiadások tehát a bevételeket felülmúlták
és a kedvező egyenleget csakis az 1926. évi pénz
tári maradvány tette lehetővé.
Az 1928. évi költségelőirányzat a következő:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A) Kiadások.
1. Fizetések, lakpénzek ............. 26.903.92 P
2. Hév.-nek szubvenció ............. 1.600.— »
3. Adók és illetékek ...................
906.81 »
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4. Baracsi birtok megváltási ára
után kamat .........................
5. Épülettatarozásra ...................
6. Fűtés, világítás, irodai költség,
telefon és posta ...................
7. Tartozások után fizetendő kamat
8. Segélyek és ösztöndíjakra .. ..
9. Tanítók költözködési költsége..
10. Tartozások kiegyenlítésére .. ..
11. Pénzbeszedő jutaléka ..............
12. Vegyes kiadások................. .. ..
Összesen..

4.000.— P
3.000.— »
2.000.—
400.—
700.—
690.72
1.617.24
2.900.—
2.000,—
46.718.69

»
»
»
»
»
»
P

B) B ev éte le k.
Házbérjövedelem......................... 1.350.— P
Székesfőváros segélyé .............. 3.960.— »
Egyházi hívek járuléka.............. 29.000.— »
Ajándékok ...............................
500.— »
Templomi szerek használata ..
100.— »
Offertorium ............................... 2.200.— »
Albérletből folyó jövedelem
288.— »
Összesen.. 37.398.— P
Mint fedezetlen kiadás mutatkozik 8320 P
69 fillér.
Ez a hiány másként nem fedezhető, mint
vagy az egyháztagok járulékainak felemelésével,
vagy amint a pesti egyházban történt, a hívek
vagyon- és jövedelmi adója után kivetett 5%-os
egyházi adó behozatalával. Efelett egy közeljövő
ben összehívandó közgyűlés lesz hivatva hatá
rozni.
A kiadási többlet 1928-ra onnan származik,
mert a baracsi birtok megváltási ára után ka
matot kell fizetnünk, amely 10 éven keresztül
egy súlyos terhet jelent egyházunknak. A 10 év
lefolyta után egy szép jövedelemre tesz szert az
egyház. Súlyos terhe az egyháznak a pénzbeszedői
jutalék, ami azonban a hívek egy kis jóakaratával
a minimumra redukálható, evégből a gondnok
minden egyháztagnak elküldi az értesítést, hogy
1928. évre minő összegű járulék lett reá kiróva és
kéri a híveket, hogy ezt az összeget vagy az egy
háznak a postatakarékpénztárnál levő 40477. sz.
csekkszámlájára, vagy az egyháznak a Magyar
Általános Hitelbank szénatéri, Krisztina-téri, a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Fő-utca 41., a
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank Margitkörút 3. sz. alatti fiókjánál nyitott folyószámlák
valamelyikére befizetni szíveskedjenek. Az ide
történő befizetés azért is érdeke az egyháznak,
mert az összeg rögtön kamatozik számára.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D r. S zte h lo A la d á r

L o rb er J a k a b :

A G yerm ek Jézus
Üdvözítőnk gyönyörű gyermekségének története
Németből fordította és kiadja:
H o r f i E de, R á k o s l i g e t
Beszerezhető a kiadótól 4 P 30 fill, beküldésével
vagy utánvétel utján 5 pengőért
Pos t at akarékcsekkszáma 1739

Visszaforduljunk?
Irta : Sass János

A természetben mindenütt életerő pezseg. Foly
tonos mozgást, bizonyos célra törekvést, szaka
datlan előhaladást tapasztalunk. Még az érzéki
világnak minden életcsírákat rejtő jelensége is
állandó munkásságban él, életföltételei mindenütt
megvannak. Annál kevésbbé van tétlen nyugalom
és megállapodás a világ azon részében, melyet
érzékeinkkel fel nem foghatunk : a szellem orszá
gában. Ahol pedig a szellemi erőket kényszerítő
eszközökkel lebilincselik és munkátlanságra kár
hoztatják, ott megromlik az élet, ott a pangás és
a poshadás sorvasztó levegője terjedez. Ött a ter
mészet törvénye szerint a halálnak kellene bekö
vetkezni, ha nem volna örökéletű a szellemi erő,
mely a legkétségbeejtőbb rabságból is föltámad.
A vallásos buzgóságnak ama nagyszerű, szent
föllángolása, mely a Szentföld visszafoglalásáért
két évszázad lefolyása alatt rengeteg áldozatkész
séget tanúsított, a rendkívüli erőfeszítésben mintha
elfáradt, kimerült volna, dérütött virágként lan
kadt le. A léleknek ezt az elernyedtségét az ura
lomra törekvő egyházi hatalom akkor igen jó al
kalomnak találta a szellemi élet tevékenységének
megbénítására, sőt teljes elfojtására.
Az önálló gondolkodás, a szabad kutatás
vágya, az egyéni lelkiismeret, a szív érzelmi világa
súlyos bilincsek rabságában sínylődött. Az ural,íkodó hatalom körülbástyázta az egyházat eszélyesen kigondolt intézményekkel és megszervezte
annak alkotmányát oly módon, hogy az azután,
mint bevehetetlen vár, állandó s megváltozhatat
lan börtöne legyen a keresztyén hívőknek. Az
ember pedig — miután a középkori papi osztályt
közbeékelték — Istenétől erőszakosan elszakítva,
kénytelenül lemondott minden szellemi működés
ről, minden egyéni szabadságról, minden előretörekvésről, hogy egyedül az egyház hatalmának
gyarapítására áldozza minden erőit és az egyház
nak juttatott jó cselekedetekben keresse lelke üd
vösségét. Az isteni ig e: »Legyetek tökéletesek«
szövétnekének fényét önkényesen kioltották. A
lelki élet terméketlen, sivár homokpusztaság képét
vetette a szemlélő elé.
A szellem azonban szabad és nem tűr leigáztatást. Luther ébresztő szavai hintették a puszta
ságra az életpezsdítő tavaszi permeteget; az ő
kalapácsa verte szét a bilincseket. Kiszabadította
az egyént a földi hatalom szolgaságából és az
evangélium tanításával Isten a ty a i uralmának
polgárává avatta.
A középkori egyházi tekintély nyomasztó
koporsófödele széthasadozott. Az egyéni lélek az
önálló kutatásnak, a gondolatszabadságnak végetlen mezejére lépett és gátját szakított vízár roha
násával haladt a felvilágosodás útján. A nagy
természet titkait kutatta, felfedezéseiben soha
nem remélt bámulatos eredményeket ért el és
ezeket az ember földi életének tökéletesebbé fej
lesztésére használta fel. Az isteni tisztelet kisza
badult a holt latin nyelv korlátái közül és helyette
az Isten házában az édes anyanyelv zendült meg.
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Ennek következményeként a nemzeti irodalom is
virágzásnak indult. De a reformációnak legiídvösebb vívmánya s legdicsőbb tette az, hogy a véges
embert közvetlen viszonyba helyezte a mennyei
Atyával. Ezáltal a képmutatás változatos színek
kel hivalkodó álarcát letépte és az ember zavar
talan lelki békéjét személyes meggyőződésből fa
kadó hitre és a lelkiismeretben megnyilatkozó is
teni szózat megvesztegethetlen ítéletére alapította.
Ez az istenfiúság az embert az erkölcsiség maga
sabb színvonalára emelte.
Akinek keblében tehát igaz keresztyéni s z í v
dobog, akit az emberiség tökéletesedésének ér
dekei, az egyes embernek lelki békéje iránt őszinte
buzgóság lelkesít, az nem kívánhatja, hogy vissza
forduljunk a magaslatról, ahova négyszázévi ne
héz küzdelem, tengernyi szenvedés és mérhetlen
véráldozat után Isten segedelmével eljutottunk.
Aki Krisztus országát ismeri, az nem követelheti,
hogy evangéliumán alapuló elveinket megtagad
juk, gondviselésszeríi s felelősségteljes hivatásun
kat eláruljuk és bűnös vakmerőséggel ellenálljunk
a nagy természeti törvénynek, amely megdönt
hetetlenül mondja, hogy a szellemi élet henye
mozdulatlanságot és rabságot nem ismer.
Nem ! Az evangélium szelleme nem azt kö
veteli ma a keresztyénségtől, hanem azt, hogy a
korszellem fejlődése folytán elénk állított óriási
feladatok megoldására áldozzuk fel közös akarat
tal minden erőnket. A hatalmasok és hatalomtalanok közt tátongó veszedelmes szakadék áthida
lása, a tébolyító tobzódás és szívfacsaró nyomor
közt az ellentét kiegyenlítése, a krisztusi szeretet
től szörnyű módon eltévelyedett, határtalan önzés
és kapzsiság megfékezése és az igazság (justitia)
diadalrajuttatásával a társadalom és a nemzet
közi viszonyok egészséges megváltoztatása, vala
mint az egyén lelki békéjének (paxj helyreállítása
oly feladatok, amelyek ma minden igaz keresztyén
szívét a kötelesség sorompójába hívják.
Mivel pedig folyton bukkannak fel közéle
tünkben fájdalomkeltő jelenségek, melyek Serédi
hercegprímás szereteteszméjével homlokegyenest
ellenkeznek és a protestantizmus és katholicizmus
között tervezett aranyhíd pilléreihez alapul semmi
esetre se szolgálhatnak, a római pápa, ha szívén
viseli az embernek és az emberiségnek boldo
gulását és tökéletesedését, arra hívja fel püspökeit,
hogy fogjanak kezet a protestantizmussal és az
Isten iránti kötelességérzettel, közös erővel, egy
szívvel-lélekkel — kiki a maga charisinája szerint
— vegyék föl a harcot a közös ellenség: a hitetlen
ség és az ebből származó mindennemű erkölcsi
romlás ellen. Ha ez a krisztusi szeretet lángjában
összeforrott lelki egység az evangélium erejével a
közös ellenség felett győzedelmeskedik, akkor
megvirrad a földön Isten országának dicső napja
s lészen valóban egy akol: a keresztyénség és egy
pásztor: Krisztus.
"

H é ílttk

azon olvasóinkat, kiknek az előfizetések, illetve adományok
beküldésére csekklapot küldtünk, szíveskedjenek a hátra
ékos összeget mielőbb postára adni, hogy mi is eleget tehesCrk kötelezettségeinknek.
A kiadóhivatal.
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A kultuszminiszter munkája
Klebelsbcrg Kuno gróf, kultuszminiszter
részben már meg is valósított munkatervét újévi
köriratában foglalta össze, melyet annakidején
minden tanintézménynek megküldött. Lapunk
szűkös terjedelme csak most engedi meg, hogy e
köriratot, amely aktualitását még egyáltalában nem
vesztette el, kivonatosan ismertessük :
Mohács népének újabb sorsdöntő évtizede következik :
a nemzet történetének ebben a szakaszában dől el, vajion a
magyarság meg tudja-e tartani Duna medencéjében a maga
évezredes vezető szerepét. A céltudatos nemzeti munka terv
szerű megszervezésének fokozott jelentősége van, ennek
pedig alapfeltétele a nemzet valamennyi rétegét átható
műveltség.
A műveltség terjesztése s jelentőségének a nem
zet tudatába való besugárzása elsősorban önökön, a nem
zet fiainak tanítóin és tanárain fordul meg. Nemzetünk
talpraállitása és történeti reintegrációja ennek az új magyar
nemzetének jellemétől, tudásától s kitartó munkájától
függ. Önök bizonyára érz'k nemcsak történelmi hivatásuk
nagyszerűségét, de egyszersmind a felelősséget is azért,
hogy az új magyar generáció lelke az önök kezében van.
A kormány először a háború, az országcsonkitás és a forra
dalmak romjait távolította el. Régi iskoláinkat fokozatosan
jobb karba hozta s újakkal kiegészitettte; az idemenekült
tanítókat és tanárokat, amennyire tehette, elhelyezte.
Az új kisdedóvók és népiskolák százait építette fel. főkép
a tanyavidékeken. A polgári iskolák ügyének nagyarányú
fóllenditése. az iskolánkivúli népművelés erélyes meg
indítása a műveltségi színvonalat van hivatva emelni.
Az új középiskolai törvényből megállapított iskolatípusok
a modern művelődési javak nagyobbmértékű megszer
zését teszik lehetővé. A leányközépiskolai törvény nyomán
pedig a magyar középfokú leánynevelés egészséges fej
lődése remélhető. A menekült egyetemek illő módon való
elhelyezése és új felszerelése, a diákjóléti intézmények hat
hatós megszervezése, a külföldi Collegium Hungaricum
felállítása, a külföldi és belföldi nagyszámú ösztöndíjak
alapítása, új tudományos kutatóintézetek megteremtése,
nagy, országos gyűjteményeink átszervezése mind arra
irányul, hogy a nemzetnek a tudományos, társadalmi,
közigazgatási és gazdasági élet terén minél több európai
látókörű vezető szakembert neveljen.
— Ma az emberiség mind fokozottabb külső, főkép
technikai egységesülése korszakában, az idegen kultúrá
kat még nagyobb gonddal öntudatosabban kell figyelem
mel kísérnünk s a magunk nemzeti jellemének és szükség
leteinek megfelelően áthasonitanunk. Vigyáznunk kell
azonban arra, hogy a nemzeti géniusz termelte sajátos
magyar kultúrjavak hagyománytőkéje és az áthasonlitott
művelődési elemek szervesen, mintegy felsőbb egységbe
forrjanak össze, melyben a magyar lélek sajátos vonásai
el ne halványuljanak.
— Nemzeti egyéniségünket, a közös történeti sors
tudatát, a magyarság sajátos hagyományait és történeti
hivatását minden téren az ifjúság leikébe bele kell csepegtet
nünk, természetesen minden naiv sovinizmus, a nemzeti
gőg minden nagyralátó illúziója nélkül. Mai tragikus hely
zetünkben a nemzeti önismeretre való nevelés Széchenyi
szellemében elsőrendű kötelességünk.
— Az erkölcsi és állampolgári nevelés akkor áll szi
lárd alapon, ha mély, vallásos érzés hatja át. A kultúra
emberi értékei egy abszolút értékbe, az Istenbe vetett hit
nélkül a lélekben gyökertelenek, mert nincsen végső, meg
nyugtató szentesítésük. A nemzetnek lezajlott rettenetes
lelki válsága mutatta meg legjobban, mennyi vigasztalás,
tűrés és reménykedés forrása a vallásos hit. Ámint a nem
zet hasonló megpróbáltatása idején, a törökvész korában,
a nemzeti gondolat és a vallásos hit a legszorosabban össze
forrott egymással s a nagy Zrínyi tanúsága szerint az isteni
igazságosságba vetett hit volt a magyar nép legfőbb viga
sza : nemzeti létünk mai szomorú korszakában is a magunk
minden megfeszítésre kész erején kívül az Istenbe vetett
remény táplálja az integer magyar nemzet halhatatlan
ságába vetett hitünket.
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Keresztyénségünk
történetének kérdéséhez
Irta : Dr. Szlávik Mátyás
R a v a s z László, a »Zoványi-ügyhöz« c. tanul
mányában mondja :
Rég elvetette az »e g y h á ztö rté n e t « ósdi, sko
lasztikus terminusát s helyébe T rÖ ltsc h -é k értel
mében a va llá stö rté n e t elnevezést használja. Mert
»minden igazi vallástörténész egyszersmind val
lásos művész is, amiből az is következik, hogy a
vallástörténetnek, mint tudománynak létfeltétele
az, hogy művelője h ív ő is legyen . . . A hitetlen
egyháztörténész olyan, mint a siketnéma zene
kritikus.« A vallástörténet nem elégszik meg a
vallásos élet külső fényéinek, kereteinek, tanai
nak, dogmáinak stb. történeti megismerésével,
hanem igyekszik belehatolni a »religiosum«-nak,
mint örök életaktusnak pszichológiai és meta
fizikai lényegébe és mélységeibe.
Ismeretes G oethe felfogása, amely, szerint az
egyháztörténetről A r n o ld »Eretnek-históriájának«
befolyása alatt kicsinylőleg így szólt:
» M o n d d , m i is a z e g y h á ztö rté n e t?
E lm é m b e n m á r az s e m m iv é lett ;
S o k , m i t a z em b er b e n n e olvas,
D e végre is u g y a n m i vo lt a z?
O tt ké t ve rse n g ő fo ly ta t boxot :
A r iá n u s o k és o rth o d o x o k .
S o k s ze k ta m in d c s a k a zt c s in á lja ,
A z íté le tn a p ig ez já r ja .
N e h id d , h o g y kö ltő fe cse g ve
N é z z be a z e g y h á ztö rté n e tb e ,
B e n n e m i m á s t ta lá ls z m é g ?
E r ő s z a k s téved és e z a g y v a lé k .«

Hogy G oethe ilyen ellenszenvesen nyilatko
zott az egyháztörténetről, ez csak azt árulja el,
hogy hogyan adták elő az ő r a tio n a lis ta idejében
ezt a tudományt.
Mutatja az is, amit tovább mond róla :
A z eg y h á ztö rté n e tb ő l m it k a p o k ?
H i s z o tta n m á s t n e m lá to k , c s a k p a p o t.
S a k e r e szty é n e k , a k ö zö n sé g e se k ?
V ilá g o t o n n a n erre se m ve sze k.
M o n d h a tta m v o ln a tá n k ö zsé g e t,
Ú g y is h iá b a

— v á la sz

végett.«

(C se n g e y G,

-

.

fordításában,)

Mennyire másként értelmezi már a£.egyház
történet vallásos nevelő hatását H a s e . Károly,
amidőn a nagyközönségnek szóló 3 kötetes*- E g y 
h á ztö rtén e tén e k előszavában megjósolja, hogy »el
jön az az idő, amidőn az egyháztörténet ismerété
az általános műveltség lényeges kelléke lesz,« Ez
pedig csakis k e re szty e n sze m p o n tb ó l n ézett v a llá s
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Természetes, hogy nem értem ide a
keresztyén vallástörténetnek J a n s s e n - ié \e ultramontán szellemű, vagy szűkkeblű felekezeti ala
pon álló felfogását és művelését.
H a se és R a v a s z felfogásával egyező P r e u s s
János erlangeni egyetemi keresztyén egyház- és
művészettörténeti tanár véleménye. »D ie d eutsche
F r ö m m ig k e it im S p ie g e l der b ild e n d e n K u n s t « című
legújabb díszművében is vallja, hogy eddig az
egyháztörténeti kutatás a felszínen mozgott és
nem vette figyelembe, hogy a keresztyén egyház
története valójában a k e re szty é n v a llá so s lélek tö r
té n e te és így a keresztyén vallásosság kutatásának
kell a theológia központjába lépnie. A vallásosság
az egyház- és dogmatörténet tulajdonképpeni elő
feltétele s a vallásbölcseletnek és rendszeres theológiának az alapja. Így lesz az egyháztörténet
V ilm a r szerint »der tiefste und letzte Sinn der
Weltgeschichte.« S H e ile r is azt mondja »A u s der
W e ltk r is tlic h e r jr ö m m ig k e it « című művében, hogy
»minden történeti és rendszeres theológiai kuta
tásnak a folyton csörgedező vallásos életforrás
nak tanulmányozásából kell kiindulnia.»
E tanulmányozásnak pedig soha ki nem
apadható forrása a k e re szty é n m ű v é sze t története.
Így a képzőművészet már régóta forrása az egy
háztörténetnek. De a keresztyén a rcheológia
eddigelé inkább kortörténeti, mint vallásos jelle
gűnek bizonyult. Pedig minden műremek bizo
nyos le lk i á lla p o to t fejez ki. Hangulatot, meg
győződést, hitvallást. Korunk is hő vággyal az
eddigi szemfilológiai materializmussal szemben
a m ű v é sze tb e n a le lke t k e re si, s nem elégszik meg
a művészeti filológia külső megállapításaival.
Lélek, bensőség, élet- és világfelfogás a mai művé
szet tárgya és kifejezője. A m ű v é sze t lélek és m i n 
d e n m ű r e m e k s ze m é ly e s h itv a llá s . A művészet tör
ténete a lélek és a szellem története, amely főleg
a vallásosságban jut kifejezésre. Tehát nem tech
nika, hanem lelki kifejezés, amint már W ild e n 
b a n d is ismert nagy filozófiai klasszikus művében
nem a bölcselők, hanem a bölcselet tö rtén etét írta
meg. A vallásos lelket kell a műremekről leolvas
nunk és így e műremek a keresztyén egyháztör
ténet egyik darabja, annak belső oldala. Klaszszikus példa M ic h e l A n g e lo középkori, D ü r e r és
K r a n a c h reformáció-korabeli és S c h ä fe r és S te in h a u s e n mai evangéliumi vallásos művészete. A
műremekek az ó-, közép- és újkorban a vallá
sosság különböző típusai. Irodalmi téren Preuss
mellett e felfogás kiváló képviselője S c h u b e rt.
( G eschichte des d eu tsch e n G la u b e n s, 1925./ .
A keresztyén művészettörténettel, mint a
keresztyén vallásosság művészetének történeté
vel kell tehát az egyháztörténetet kiegészítenünk,
s így a v a llá stö rté n e t elnevezése jobban közelíti
meg a keresztyénség történetét, mint a hagyomá
nyos e g y h á ztö rté n e t. De e vallástörténetnek n e m 
z e ti vonása is van, mert a különböző körökben a
műremekek a magyar, német, angol, francia vagy
római és spanyol vallásos léleknek a kifejezői.
E szerint a művészetben vallásos és nemzeti szem
tok is érvényesülnek.
tö rtén et lehet.
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HÍREM
Budai egyházközségünk közgyűlését
március hó 3-an, szombaton 5 órakor tartja
meg budavári iskolánk tornatermében. A
tárgysorozat egyik pontja az egyházközség
számadása és költségvetése.
Rádió-ima. Dr. Masznyik Márton, a Budai
Luther-Szövetség elnöke lapunk legutolsó számá
ban beavatott orvosi szemmel készült tanul
mányban fejtette ki nézetét a rádió és a rádió
hallgató viszonyáról. Lapunk e számának törde
lése után kaptuk kézhez özv. Stefezius Istvánné
hittestvérünk megjegyzéseit, amelyeket talpra
esett levelével megindított érdekes és magas szín
vonalú vitában elmondani kíván. Ezenkívül
Marik Ernő, egyházközségünk másodfelügyelője
is közölte, hogy álláspontját lapunkban ismertetni
kívánja. — A szombaton megtartandó egyházközségi közgyűlés azonban már tárgyalja lapunk
e számában megjelenő gondnoki jelentést és igy
lapunk nyomását és szétküldését nem halaszthattuk. — Legközelebbi számunkban kapnak
helyet.
Báró Bothmer Béláné sz. iglói Szontagh Mária hittestvérünk hosszas szenvedés után február hó 21-én
Erdőtelken elhunyt. Halálát kiterjedt rokonság, közöttük
dr. Szontagh Antal, a Budai Luther-Szövetség alelnöke és a
pesti felső egyházmegye másodfelügyelője nővérét gyá
szolja.
Mogyoródon Erhardt József mérnök gyárigazgatot
február 19-én iktatta be felügyelői tisztségébe á pestmegyei
felső ev. egyházmegye elnöksége. Mogyoród ezeréve- köz
ség, a fóti egyház filiája, ahol alig harminc szegényebb.!
sorsú kisgazda evangélikus család lakik. A többség rom.
katholikus és református vallású. Saját erejéből építette
fel a tűzvészben elpusztult kis templomát és iskoláját.
Iskoláját 200°o-os egyházi adóval tartja fenn. A templomi
beszédet Szeberénvi Zoltán, a fóti egyház fiatal lelkésze,
gyönyörű gondolatmenettel és teljes szónoki képességgel
tartotta meg, mig az oltár előtt Btatniczky Pál eskette
fel az új felügyelőt. Tömör, szónoki fordulatokkal ekes
beszéde a felügyelő hatáskörét és kötelességét vázolta.
Az egyházi közgyűlésen iglói Szontagh Antal egyházmegyei
felügyelő üdvözölte Erhardt Józsefet. Különösen kiemelte
az egyházközség áldozatkészségét és szivére kötötte a fel
ügyelőnek, hogy a községben a felekezetckkel fennálló
jóviszonyt továbbra is ápolja. Felemlítette, hogy a felügyelő
már sok esetben rendelkezésére bocsátotta az egyháznak
nemcsak nagy szaktudását, de tárcáját is. A közgyűlést
követő közebéden különösen feltűnést keltettek a kisgazdapresbyterek ékes magyar nyelven mondott felköszöntői.
Délután Blatnitzky Pálné kezdeményezésére megalakult
az evangélikus nőegvlet, amelynek elnökei Erhardt Józsefné
és Varga Gézáné lettek.
A budapesti evangélikus leánykollégium február 25-én
Ibsen-estet rendezett a nagy norvég drámairó születése
századik évfordulója alkalmából. Dr. Szelénvi Ödön, inté
zeti tanár magvas bevezető előadása után a növendékek
mutattak be jeleneteket a Brand, Peer Gynt, Nóra és
Vadkacsa című Ibsen-darabokból, a nagyszámú előkelő
közönség osztatlan tetszésétől kisérve. Hasonlóan nem
tévesztették el hatásukat a közbeékelt Orieg-dalok, melye
ket Ibsen írt és Szigethy Lajos fordított magyarra. Külö
nösen tetszett a költőnek 1849-ben a magyarokhoz inté
zett ma is sajnosán aktuális ódája. A növendékek közül
közreműködött Csepely Zsófia, Bartóffy Erzsébet, Erőss
Klára, Liedemann Éva, Pap Edit, Winkler Ilona, Adler
Edit, Makoldy Éva, Diener Eta, Irsai Edit, Kálmán Mária,
Solt Zsuzsa, Folberth Marianne, Krempe Éva és Farkas
Edit.

Hegyen épített város
---Az Or&z. Ev. Tanáregyesület választmánya 1928. évi
március hó ll-én délelőtt 10 órakor az ev. főgimnázium
tanácskozótermében ülést tart. Tárgysorozata: A III. tan
ügyi kongresszus. A budapesti—aszódi kör tavaszi ülésé
nek előkészítése.
• •
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége
evangélikus országos titkára. Abaffy Gyula evangélikus
egyetemes missziói lelkész, február hó 7-én tett jelentést
1927. évi ifjúsági missziói munkásságáról az evangélikus
bizottsági tagok értekezletén. Az országos titkár a múlt
év folyamán Budapesten ti helyen, 21 napon, 23 előadást,
vidéken 30 helyen, 91 napon, 117 előadást, összesen 3
helyen, 112 nap alatt, 140 előadást, igehirdetést, bibliaórát
stb. tartott, azonkívül részt vett 70 vezetői, titkári, elnöki
tanácsi, nemzeti-bizottsági s egyéb megbeszélésen, érte
kezleten, gyűlésen. Tartott továbbá Ózdon egv négy napos
országos evangélikus K. I. E. konferenciát, mely az első
ilynemű evangélikus ifjúsági konferencia volt Magyarországon.
Az evangélikus ifjúsági munka ezen első évének pénz
tári forgalma 4.033 P 90 f. volt, 1928. évi költségelőirány
zata pedig 10,000 P.
Az országos titkár 1928. évi munkatervezetének az
evangélikus ifjúsági belmisszió szempontjából nagyjelentő
ségű tétele a március hó 13—16. Budapesten tartandó
epangéUkus keresztyén ifjúsági egyesületi vezetőképző
tanfolyam húsz neves helmissziói protestáns előadóval
(rcsztvételi dij vidékieknek lakás és élelmezéssel együtt
15 P, budapestieknek élelmezéssel ló P. jelentkezési határ
idő március 1. Abaffy Gyula. Budapest, VII., Gvarmat-u.
Hiß. címére.)
Keresztény Ifjúsági Egyesületek Országos Központjá
nak támogatói. Az Ébresztő jelenti, hogy Zorkóczy Samu,
Rimamurany-Salgótarjáni Vasmű Rt. vezérigazgatója és
kormányfőtanácsos, a budapest-kelenföldi egvházkozség
pre bitére 4UO pengőt, Marcsek kínos ózdi lelkész 40 pen
gőt, Sütá László 4 pengőt, Kulcsár Gizella Debrecenből 120
pengő értékű szmimaszőnyeget, végül Horton Károly Pittshurghót 24 dollárt bocsátott az egyesület rendelkezésére.
KIÉ-Házra eddig 234 milliós adomány-megajánlás
érkezett. Az Ébresztő legutolsó száma dr. Balogh Jenő ny.
miniszter, Berta Imre, Ritoók Béla gimn. tanuló, Tomasek
Emma ny. tanárnő, Hadifoglyok Teenwissen-szobája, Ko
vács Ferenc ref. lelkész, Tolnay Gyula zalai mérnök, Szabó
Dániel hejőcsabai és Danyi József erdőbényei ref. lelkészek
adományáról ad hirt.
Újpesten és Egerben e hónapban indult meg az ifjú
sági egyesületi munka, mint -újabb őrtüzei annak az ifjú
sági megmozdulásnak, amely több és több gyülekezetbe
jut élt Ezek az egyesületek nem műkedvelő alapon a szé
gyenteljés egyházi bálok rendezésére alakulnak, hanem
bibliai alapon Jézus Krisztus kévetői akarnak lenni tagjai.
|fjúsági Vezetőképző kurzus. Az evangélikus egyház
ifjúsági egyesületi munkájának megalapozására március
13. es 16. .között Budapesten tanfoiyamot rendez az Ifjú
sági Egyesületek Országos Központja. A tanfolyamon ha
talmas, előadói gárda fogja a legjobbat nyújtani, ami c
nemben Magyarországon nyújtható. Résztvételi dij 15
pengő. Április 11-től 15-ig református ifjúsági egyesületi
munkásképző tanfolyam lesz, amelyre már most felhívjuk
a gyülekezetek figyelmét. Lapunk következő számaiban
részletesen fogiuk ismertetni e tanfoiyamot
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Az evangélikus egyháznak harm inc év óta
szerződéses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Éliogad biztosításokat a következőkre:

Em berélet és ba eset, tfiz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítm ány, utlpoggyász, értékküldem ény, állat és szavatosság.
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A Budai Luther-Szövetség »Levente« cserkészcsapa
tának 1927. évi számadási évéről a csapatparancsnokság
Horváth László pénztáros és Kun Attila parancsnok alá
írásával a következő számadást küldötte be :
Bevétel: Egyenleg 1927 január 1 97.98, járulék
(fiuk befizetése) 291.30, adomány 232.16, előadásból 19.98,
ünnepély 286.45. Átmeneti bevétel : a) átm. kiadás ellen
tétel 92.80, b) cheque számláról kivétel 90.80, tábor 803.03.
A bevétel tehát 1914.50 pengő.
Kiadás: Csapat adminisztrációs költség: a) titkár
stb. 55.36, b) Opalograph 21.62, a) szövetségi tagdíj 30.00,
b) cserkészház 40.00, könyvtár 79.70, felszerelés és fel
szerelés karbantartása 22.46, ünnepélyekre 89.51, táborra
985.55, otthon lakbér és karbantartás 237.34, vegyes 28.60,
átmenő a) cheque számlára befizetés 1 0 0 .—, b) vegyes
190.60. Egyenleg mint készpénz 33.76. A kiadás együtt
1914.50 pengő.
Szövetségünk cserkészcsapata, mint az elszámolásból
látható, nemes hivatását igen szerény anyagi eszközök
kel teljesíti. Hittestvéreink jóakaró figyelmébe ajánljuk
e törekvő kis testületet, amely csapatünnepélyét március
hó 4-én délután 5 órakor a Pálffy-tér 4. sz. I. emelet alatt
lévő nagyteremben (Budai Katholikus Kör) tartja meg.
Műsoron szerepel Bónisné Wallon Emma »Örömbe—búba«
című színdarabja, egyéb cserkészjelenetek, énekek és
más számok. Szünetben a cserkészmamák büffét rendeznek.
Belépőjegyek ára: P 2.50, P 2.—, P 1.—, P 0.50, cserké
szeknek és leventéknek P 0.20. Jegyek 19-étől kezdve
a budavári és kelenföldi lelkészi hivatalban és a csapat
tagjainál szerezhetők, de jegyekkel rendelkezik a Szö
vetség irodája is. Támogassuk erkölcsi és anyagi eszkö
zökkel azokat, akik szerencsétlen hazánk polgárainak
megnemesítését, értékének emelését önmaguk kiművelé
sén, tökéletesítésén kezdik.
Külföldre utazóknak két darab 16 filléres bélyeg be
küldése ellenében a legnagyobb készséggel írja meg levél
ben a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, (Buda
pest, IX., Üllői-út 29. II.) Európa bármelyik részén talál
ható keresztyén ifjúsági egyesületi szállodák pontos címét.
Nyilvántartják továbbá az összes németországi Christlicher
Hospize-k címét. E szállodák keresztyén intézmények,
olcsók, tiszták és »borravalók« bennük nincs.
Felvidéki tanulmányút. Losoncon, Pozsonyban és
Besztercebányán a cseh kormány és az amerikai keresz
tyén ifjúsági egyesületek támogatásával három hatalmas
ifjúsági egyesületi palotát építettek. Tavaly kilenc csonka
magyarországi ifjúsági vezető tett látogatást ezekbe a
házakba nagy eredménnyel. E tanulmányutat az idén is
megismétlik március 5. és 10. között. Összes költségek
(vizűm, vasúti költség, szállás és élelmezés) 60 pengő
körül lesznek. Indulás március 5-én reggel Budapest, Ke
leti-pályaudvar. Megérkezés Budapestre, március 10-én
délben. Lelkészek, tanítók és ifjúsági egyesületi munkások
általában, még jelentkezhetnek február 24-én déli 12
óráig. Aki a tanulmányúton részt vesz, felejthetetlen emlé
keket és értékes indításokat szerez magának. Jelentkezzen
e címen : Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szö
vetsége, Budapest, IX., Üllői-út 29. II.
Evangélikus gyermekdélután. Februárban tartotta a
Kelenföldi Evangélikus Egyház és a Kelenföldi Evangélikus
Nőegylet első gyermekdélutánját a Horthy Miklós-uti
iskola tornatermében A gyermekdélutánon többszáz gyer
mek jelent meg szülőik kíséretében. Szabó Aladár vallás
tanár üdvözölte a megjelent szülőket és a gyermekek nép
szerű mesemondóját, Oszkár bácsit, aki három szép mesé
jének elmondásával nagy sikert aratott. A meséket Forray
Zoltán rajzolóművész rendkívül ügyesen és hatásosan
illusztrálta. Utána több gyermek szavalt, végül pedig a
Nőegylet megvendégelte a gyermekeket.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac : ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreink jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Fehérnemüszalón jutányosán varr kelengyét, hozott
anyagból is készít. Hollyné, I., Kri ztina-körút 34.(2—01)

1928 március

Kisvárdai evangélikus egyházközségünk e hó 21-én
a templomépítési alap javára műsoros estélyt rendezett,
amelyen Farkas Győző debreceni lelkész tartott előadást.
Kovács Margit szavalt, Hajdú Annus hét dalt énekelt,
melyet Krecsák László nyíregyházi egyházi karnagy kisért.
Ezenkívül két színdarabot adtak elő, amelyben Fried
Margit, Tótfi Maliid, Csutoros Csaba, Gara Miklós, Szabó
Szilárd, Fruchbauer Ella, Stern Dezső, dr. Reizm.ann Vilmos,
dr. Glatz Ödön, Glatz Árpád, Illő Gyula és Bakó Lajos ját
szottak. Befejezésül dr. Nagy Sándor Paganini etude-t
adott elő.
Első Kerületi Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egye
sületi konferencia március hó 29-től április hó 1-ig Sárszentlőrincen. Érkezés Nagydorog vasúti állomásra márc.
28-án, d. u., visszaindulás április 2-án reggel. Résztvételi díj
lakás s élelmezéssel együttt 8 pengő. Jelentkezni Abaffy
Gyula ev. országos titkár címén kell (Budapest, VII.,
Gyarmat-u. 106.) 3 pengő előzetes beküldése kapcsán leg
később március hó 15-éig. A konferencia részletes meghívói
a napokban küldetnek szét. Az előadások magyar és német
nyelven fognak tartatni. Sárszentlőrincen az egyesületnek
100 fiatalember tagja van, szép könyvtárral rendelkezik,
minden hét egy estélyén vetítettképes ismeretterjesztő
előadásokat, minden kedden Biblia-órát, minden pénteken
kedélyes összejövetelt tart. Gyarkan rendez közel 2000
lelket befogadó templomát teljesen megtöltő közönség
előtt vallásos estélyeket, melyek során énekkara, a gyüle
kezet női kara s a kettőből szervezett vegyeskar is lélek
emelőén szerepel. Az egyesület máris sok szeretettel és
nagy lelkesedéssel készül a konrerencia fogadására. Hiszszük, hogy mindazok, kik a sárszentlőrinci konferencián
jelen lesznek, a legszebb benyomásokkal és errilékekkel
fognak e lelkes és komoly bibliai alapon munkálkodó ifjak
köréből otthonukba visszatérni.
A sárszentlőrinci konferencia programmjából különö
sen az alábbi előadásokat tartjuk kiemelendőknek : Dr.
Scholtz Oszkár: »Jézus nyomában.« Fábián Imre: »Az
evangélikus ifjú és az intelligencia.« Kapi Béla: »Az evan
gélikus ifjú és" a test«, (ugyanerről németül Schöll Lajos).
Abaffy Gyula: »Az evangélikus ifjú és a lélek.« (ugyanerrőnémetül Németh Gyula). Vidovszky Kálmánn »Az evangé!
likus ifjú és a szociális kérdés.« Koritsánszky Ottó: A hesinkii világkonferencia s a finnországi munka«, (ugyanerről
németül is). Antretter Eduárd németül: »Az ifjúság mo
dern világnézete.« A két vallásos estély egyikén Németh
Gyula: »Mit tesz az evangélikus egyház ifjúságáért?«, a
másikon Kapi Béla: »Mit tesz az evangélikus ifjú egy
házáért?« címmel fog ünnepi beszédet tartani. A virágvasárnapi igehirdetést Schöll Lajos végzi, az Úrvacsorát
Fábián Imre és Abaffy Gyula osztják.
Budai Luther-Szövetség Elnökségének
Budapest, II., Ilona-u. 12.
Kérem a rendes tagok közé leendő felvételemet.
A tagdíjat a szövetség címére, az 58.141. sz. csekkszámlára
beküldöttem.
Budapest, 1927 .......... hó . . . . n.
aláírás
Levelezőlapra ragasztva beküldeni kérjük.
Állást, foglalkozást nyújtani tudó hittestvéreink figyel
mét a budapesti K- I. E. áldásos munkájára hívjuk fel.
Amikor alkalmazottat keresnek, hozzák ezt a budapesti
K. I. E. titkárságának (VIII., Sándor-u. 28.) tudomására,
hogy az egyházi munkákban dolgozó hittestvérek meg
élhetéshez juthassanak.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-út 14..
kéri a hittestvérek szíves támogatását. Protestánsoknak
^0% engedmény.
Értékes ásványgyüjtemény az egész történeti Magyarország bányavidékeiről olcsón eladó. Megtekinthető
dr . Lux Kálmán műépítész irodájában, X., Szabóky-u. 40.
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A BUDAI LUTHER *SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI HETILAPJA
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, II.,
DONÁTI-U. 40. II. EM. 15.

ELŐFIZETÉS FELÉVRE 3 PENGÓ,
MELY A BUDAI LUTHER SZÖVETSÉG
59141. SZ POSTATAKARÉK-CSKKKSZAMLAj Ara KÜLDENDŐ

FF.LF.LÓS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

HLAVÁCS KORNÉL
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n i.i roNs/AM . i.iro i

EÖNUNKATÁRSAK: DR. SZLÁVIK MÁTYÁS, DR. SZELÉNYI ÖDÖN ÉS DR. SCHINDLER GYULA
szivökre kötötte Pál apostol, hogy »úgy éljetek,
mint a világosságnak fiai, mert a világosság mun
A böjti időszakot éljük. Illik hozzánk n kája csupa merő jóság, igazság és igazmondás«.
bűnbánó megtérés, a megszentclödés és az újjá
Csttp* éirti^azsá^ok. A mindennapi kenyérhez
születés. A nagy apostol, mint nagy lélekbúvár — hasonló táplálékok, az egyéni és a társadalmi élet
csak Augusztinusz és Luther hasonlítható hozzá — megjavítására egyedül alkalmas út pontos kitű
ismerte az emberi lélek felülről eredő adományait, zése. Ép azért érthetetlen Nietzsche pedagógiai
tehetségeit, karizmáit. De látta az emberi lélek rendszerének a kereszténységre szórt az a vádja,
gyarlóságait és bűneit is.
hogy a keresztyén vallás a szegényeknek, betegek
— Szeressétek egymást, mint kedves gyerme nek és nwomornltaknak való. Nélkülözi az aktiv
kek, amint Krisztus is szeretett minket. Hiszen ható erőt es a icj.odés képességét. Fel akarta sza
a hit és remény mellett a szeretet a keresztyénség badítani az egyént minden vallási és erkölcsi kö
örök tartalma. Eleje és veleje. De emellett óvakod telékektől. A vallásoktatást ki akarta zárni az
jatok — így ír Pál apostol az efezusbeliekhez — iskolából és ezzel az ifjúság neveléséből olyan
a paráznaságtól, az aljasságtól, a fösvénységtől, elemet vont ki, amely az általános emberi és külö
a szemérmetlenségtől, a bolond vagy ocsmány nösen személyes nevelésre és oktatásra döntő je
beszédtől, — szóval az illetlen dolgoktól — mert lentőségű. E ponton helyesebb a nagy jénai böl
így illik ez hozzátok, mint szentekhez, a világos cselő : Eucken megállapítása, amely szerint valódi
ságnak »fiaihoz« és vizsgáljátok meg jól, mi kedves személyes nevelés és művelődés aktiv szellemi ha
az Urnák. Mert — így fejezi be gyakorlati inté tás, tehát vallás, főleg a keresztyénség, mint az
seit — egyetlen parázna, vagy aljas, vagy fösvény istenszeretet és emberszeretet vallása nélkül lehe
és bálványimádó sem örökli a Krisztus és az tetlen. De oda tette, hogy ez a keresztyénség úgy
egyéni személyes, mint társas közösségi alakjában
Isten országát.
A nagy apostol tehát jól ismerte a bűnt, mint nem kész és bevégzett valami, hanem folytonosan
Isten után a legnagyobb földi hatalmat. Hármas valósuló erkölcsi életfeladat. E ponton Eucken
missziói útjában közvetlen tapasztalatból látta hár egy vonalirányban halad Jézussal és Pál apostollal
mas kisértő hatalmát: az éhséget, az önző hata a folytonos haladás , fejlődés és tökéletesedés hang
lomvágyat és a dicsőség hajhászását, amely a maga súlyozásában a szellemi és erkölcsi élet terén.
Haladnunk és gyarapodnunk kell szüntelen
kisértéseivel még az Urat, a büntelen istenembert
is megkörnyékezte. Kisértése örökös. Ezért han a hitben, reményben, szeretetben és világosságban
goztatta már Avató János is, hogy »térjetek meg, egyéni és társas közösségi életünk minden vonat
mert elközelgett a mennyeknek országa« és hirdette kozásában, mert »ez illik a szentekhez és a világos
Jézus, hogy »legyetek tökéletesek, mint a ti meny- ság fiaihoz«.
Dr. Szlávik Mátyás
nyei Atyátok is tökéletes« és az efezusbelieknek

Pál apostol intései
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Március 15
1848 március idusán nagyot dobbant a ma
gyar nép szive. Hűséges fiainak ihletett ajakán
megszólaltatta, feltárta sebeit. Megmutatta fejlő
désének, jobb sorsának gyötrő akadályait. El
mondotta kívánságait.
I r i n y i J ó z s e f írta meg a 12 pontot, az ország
megnyugvásának feltételeit. Kitűzte a szebb jövő
biztonságosan járható útjait.
Amikor ősi hazánk életéveinek fáradhatatlan
mutatója március 15-ére vissza-visszatér, minden
magyar idézze szeme elé, vésse ismét emlékezetébe
őszinte szavait, szívja fel leikébe örökéletű, igaz
eszméjét, erősítse meg hazájának boldogságára
törekedő munkakedvét, törhetetlen akaraterejét.
— Mit kíván a magyar nemzet ? — Ezt kér
dezi az írás és felel is ugyané lélekzettel: — Le
gyen béke, szabadság és egyetértés.
I. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra
eltörlését.
2 Felelős minisztériumot Pesten.
3. Évenkint országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és val
lási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereget.
6. Közös teherviselést.
7. Az úrbéri terhek megszüntetését.
8 Esküdtszékeket, képviselet és egyenlőség
alapján.
9. Nemzeti bankot.
10. A katonaság esküdjék meg az alkot
mányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre,
a külföldieket vigyék el tőlünk.
II. A politikai státuszfoglyok bocsáttassanak
szabadon.
12. Kívánjuk az uniót Erdéllyel.
— Egyenlőség, szabadság, testvériség.
Amikor ma gondterhes homlokkal e 12 pon
ton végigmegyünk, elvonul előttünk az azóta le
pergett nyolcvan év egymásba kapcsolódó, ren
geteg küzdelme. A március 15-étől — amikoron
Jókai, Vasvári, Vidacs és Petőfi a 12 p o n to t és a
N e m z e ti d a l- t fellelkesült emberek sorai között
L ä n d e r e r és H e c k e n a s t nyomdájába vitték, ott a
»nép nevében« lefoglalt gépen kinyomtatták és
közkinccsé tették — nyolc évtized múlott el és
ontotta reánk bőségesen a szenvedést, a reményt
és a csalódást.
Országok vettek körül minket, területük tá 
gas volt, termőföldjük és gyümölcse minden em
berükre fölösen jutott, minden munkájuk a hasz
nát gazdagon meghozta, mégis a mi anyaföldünkre
vágyakoztak, térképeiket a mi hazánk testébe
rajzolgatták, a mi termésünkre sóvárogtak, a mi
kultúránk munkájára irigykedtek, a mi fiaink
után ólálkodtak.
De mi egységesek voltunk. Hiába fondorkodtak, miképpen lopják be közibénk a nemzetiségek
meghasonlását, gazdasági és művelődési szerve
zeteinkbe a pártoskodást, a vallási és felekezeti
villongásokat. Az ország népe tömören állott,
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nem bocsájtotta testébe a szétfeszítő ékeket.
Minden ízét az egyiivétartozás érzése hatotta át.
Nem vertek le minket, amikor fegyverrel
kezükben támadtak meg. összekovácsolt minket,
legyőzhetetlenné edzett minket március Idusának
12 pontja.
Amidőn katonáink a harctérről visszaözönlöttek, nem a vitézség, nem a hazaszeretet hiány
zott belőlük. A békevágy hatalmasodott el szívei
ken és ellenfeleinkben is a békére vágyódó embe
reket látták.
Minket hazánk védelme vitt a küzdelembe,
hódító szándék nem volt bennünk: a másikéról
megfeledkeztünk. . .
*v
Irinyi József 12 pontja és Petőfi »Talpra ma
gyar«-j.a soha el nem évül. A magyar nemzetnek
drága kincse, szebb jövőjének biztató, lelkesítő
záloga. Nem inegkövesült emlék, csengő, búgó
érccé nemesült. Végigzúg a hangja túl emberi
határokon, Kárpátoktól Adriáig:
— Egyenlőség, szabadság, testvériség!
H la v á c s K o r n é l

örök irgalom
Irla: Pap Ferenc.*)

— Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert
örökkévaló az Ő kegyelme.
—^Mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen
Őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Isten legértékesebb kincseinek az emberi lel
keket tekinti. Milyen más értékfogalma van Isten
nek, mint nekünk.
Az ember hajlandó testét lelke fölé helyezni.
A test vágyainak és kívánságainak a kielégítésé
ben képesek vagyunk a legvégső határokig, míg
lelkünket akárhányszor megtagadjuk, elnyomjuk,
sőt halálra ítéljük.
Szívtelen gazdagok, kegyetlen gonosz szol
gák, bűnös vámszedők, tékozló fiák, elveszett ju
hok vagy elgurult pénzdarabok vagyunk. De
Isten nem mond le rólunk. Meg akar minket ke
resni, ismét birtokába akar venni, meg akar tisz
títani a bűn szennyétől, újra gyermekeivé akar
minket fogadni, halálból életre akar vezérelni
minket.
Mily nehezen érti meg a gyarló ember az
Irgalmat. A megvakult szemek, a siket fülek, a
kérges szívek, a bűn porában gyökeret vert lábak
nem akarnak tudomást szerezni az örök hívogatásról, az atyai szív olthatatlan epedéséről, a sze
retet forró bírni-akarásáról.
Az örök Irgalom nem szűnik meg várni az
embert, téged és engem.
*) Mutató az írónak »A Szellem mégváltója« című
könyvecskéjéből. Fébé Ev. Diakonissza Anyaházi Nyomda
(Bpest, VII., Damjanich-u. 28.)
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Rádió istentisztelet
Egyik jeles föpásztorunk beszélte el a követ
kezőket :
Múltkor vasúton utaztomban egy kis tanyai
állomáson egyszerűbb emberek szálltak be abba
a szakaszba, ahol én — előttük ismeretlen —
ültem és önkéntelen fültanúja lettem beszélgeté
süknek. A technika legújabb vívmányairól beszél
tek és büszkeséggel jelezte egyikük, hogy a város
tól távolesö kis tanyájukat felszerelték rádió
antennával és azóta belekapcsolódtak a nagyvilág
kulturális életébe, többek között, amint emlí
tette, részük van olyan lelki szükségletük kielégí
tésében, ami azelőtt csak ritkán jutott osztályré
szükül, mert elszigetelt tanyájukból, sajnosán,
nem tudtak vasámaponkint templomba járni,
annyival kevésbbé, mert a közeli faluban is csak
kath. templom van, mig most, »legalább minden
második-harmadik héten nemcsak, hogy egész
családommal hallgathatom a hitemszerinti ev.
istentiszteletet, de ez alkalmakkor is oly jeles
szónoklatokban van részünk, amiről eddig álmodni
sem mertünk. A múlt vasárnap is egyik legjele
sebb főpásztorunk szívbe markoló tanításán épül
tünk és még ma is szép szavainak hatása alatt
állunk !«
Minthogy ez elbeszélés közben nevem ütötte
meg fülemet, önkéntelenül érdeklődni kezdtem,
hogy miként is hallgatják a tanyán a rádiós
isteni tiszteletet, belekapcsolódtam tehát beszél
getésükbe és kérdést intéztem hozzájuk ez irány
ban. — A felelet, bár meglepetésemre, de teljes
megelégedésemre a következő volt:
— Teljesen úgy, mintha templomban volnánk.
Már előzőleg felkészülünk hozzá. Tudjuk, hogy
meg kell tisztelnünk az Igét és hivatott hirdető
jét, felöltözünk tehát ünnepi ruhánkba ; nehogy
valaki háborítson ájtatos óránkban, bezárkózunk
csendes szobánkba, félre teszünk minden zavaró
tárgyat és egész családommal, cselédszemélyzetünkkel, sokszor e célból, ilyenkor örömmel meg
látogató szomszédainkkal a készülék hangosan
beszélő tölcsére elé ülünk, hogy egy hangot se
veszítsünk el. Az orgona megszólalásakor énekes
könyvünkből igyekszünk felkeresni az ismerős
hangok alapján vagy az előre hirdetett számok
után a soron levő éneket, hogy a messze távolból
jövő, de tisztán csengő orgonahangok és gyüle
kezeti ének kiséretébe belekapcsolódva a szöveget
is áhítattal kisérhessük. Amint a lelkész idézi az
oltári igéket vagy a szónoklat alapját képező
textust, felállunk, hogy buzgóságunk semmit se
különbözzék attól, mintha templomban lennénk,
hiszen az ihletett hangok folytán tényleg ott
érezzük magunkat. Ugyancsak felállunk nemzeti
imánknak, a Himnusznak felcsendülésekor cs
rágondolunk elszakadt véreinkre, imádkozunk
mielőbbi visszakapcsolódásukért. Iparkodunk fe
szült figyelemmel hallgatni a szónokló lelkész
tanítását is, hogy minden szavát lelkűnkbe véssük,
azon épülve, megnyugodva, még befejezte után is
elmélkedjünk a hallottakon.
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Megköszöntem a felvilágosítást és rágondol
tam arra, vajha sokan, akik a templomban köz
vetlenül hallgatják az isteni tiszteletet, nézik,
talán kritizálják is magukban a lelkész gesztusait,
ilyen buzgó résztvevői és követői lennének a taní
tásnak, mint ezek az egyszerű tanyai emberek,
vagy azok a kórágyon fellélegző betegek, akiknek
csak rádió imákban van részük, de akik, ha azt
lélekben és igazságban veszik be : niegvígasztalódnak, üdvözölnek.
::

Rádió-ima
— Levél a szerkesztőhöz —
Nem feltűnési vágy vagy kötekedési szándék,
sem pedig, mert a közmondásos -az asszonyoké
az utolsó szó« indított az elhatározásra, hogy is
mét felkeressem soraimmal, hanem mert egyház-,
vallás- és igazságszeretet irányítja cselekedetei
met.
Miután a többi között az az elismerő kijelen
tés is megtörtént, hogy a rádió az üdvösségre és
boldogságra képesebbé tesz bennünket, szabad-e
lebecsülnünk a rádió fontosságát és hasznosságát ;
és nem vétkeznek-e Isten és egyház ellen azok,
kik erőnek erejével igyekeznek ezt az áldásos mű
szert, gépet lekritizálni, ahelyett, hogy az elért
és elérhető eredményekért hálásak volnának.
Bűnt követ el, nagy bűnt az a hittestvérünk, aki
reverzálist ad, de szerintem nem kisebb bűnt cse
lekszik az, aki a rádiót ellenzi, vagy érdemeit csak
gáncsolja.
Azt senki el nem vitatja, hogy a rádió ké
szülék, gyártmány, gépezet, valamint azt sem,
hogy mindig csak a hangot veszi és viszi. De
magyarázza meg nekem, tisztelt Szerkesztő úr,
mert én az én asszonyi eszemmel meg nem tudom
érteni, — bár valamelyik grafológus valamikor
az írásomból jellemtulajdonságaimat megállapítva
azt konstatálta, hogy nőiességem és hihetetlen
érzékenységem dacára, a gondolkozásom férfias
— hogyan van az, ha »a lélekokozta érzelem és az
áhitat megmarad az Igével ihletett szentélyben,
melyben született«, hogy a szónak és a hangnak,
akár a rádió hosszú útján, akár az aranyszájú
szent Jánosok szava a szószékről, rövid úton ér
kezik a hallócentrumba, miért, hogyan, miáltal
tudja érdeklődésünket felébreszteni, fenntartani
vagy fokozni, a tanácsok vagy oktatásoknak miért
tud lenni foganatja ?
Azt olvassuk továbbá: »A rádiószállította
értékeket a lélek dolgozza fel kinccsé, melyek
addig ingerük a szervezetet, mig elvégre meg
születik a megfelelő érzelem, vágy, vagy akarat«.
Továbbá : »a lelki készség és érzelem születése
között ölt testet az Ige. Ebben a szentélyben
születik meg (mint olvasom) mindaz, ami vallás
erkölcsi érzelem«.
Kérdem tehát, miért állítja Masznyik dr. úr,
hogy a rádió ide, ebbe a szentélybe be nem juthat?
A rádión közvetített Ige hirdetése, ima vagy
áldás csak nem mondható megbotránkoztató,
valláserkölcsbe ütköző cselekedetnek ?
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A rádió a haladásnak és tudásnak egyik
állomása. Soha nem állítottam, hogy végtelen
isteni hatalom, de azt el kell ismernünk, hogy
isteni áldás.
Megerősíti állításomat református testvéreink
bölcs püspökének, Ravasz Lászlónak azon kijelen
tése, hogy »mióta a rádió van a világon, nincs
többé kiáltó szó a pusztában«.
A rádió tüneményes hatalma nemcsak ne
künk, gyengeszívű asszonyoknak imponál, de fel
ismerte fontosságát és szükségességét és két kézzel,
habozás nélkül ragadta meg az alkalmat és az
Ige hirdetésének ezt a módját Ravasz püspök úr.
A szégyenpírt kergeti most is arcomba a gondolat,
; hogy Luther követőit megelőzték.
A zene melódiája és a költemény ritmusa a
hallószerven át juthat a belsőnkbe. A többi érzék
szervre hatást hogyan is gyakorolhatna ? Hiszen
a hangok felvétele egyedül a fül hivatása. A rádiót
igazán nem okolhatjuk azért, hogy a fülünkkel
nem látunk és a szemünkkel nem hallunk, vagy
hogy a fül szaglásra és tapintásra is nincs teremtve.
Végezetül azt olvasom : »Luther nagy súlyt
fektetett a zenére, mert a zsolozsmák többet épí
tettek a hiten, mint egy mázsa más irata«.
Reformátorunk e kijelentéséből M. dr. úr azt
következteti, hogy »a zene közelebb esik a szív
hez, érzelemhez, mint az észhez, értelemhez«.
Szólásmondás ugyan, »Hol ébred a szív, ott
nyugszik az ész«, de a szívnek ezt a megmozdulá
sát csak testi vágyak idézhetik elő.
A fenséges tiszta lelki vágyak és érzések sze
rintem nem nélkülözhetik a valláserkölcsi érzel
mek egyikét sem. A szívben ott kell hogy legyen
az áhitat, kegyesség, Istentisztelet, stb.
A hiten építeni ész és szív csak együtt, kar
öltve képes. E kettős kincs hatalmas ereje ütkö
zött ki Ravasz püspök úr elhatározásából, amikor
először a mikrofon előtt is hirdette a nagy világ
nak az Evangéliumot.*) — Mi, rádió-istentiszte
letek hallgatói — nem szégyenlem bevallani —
csendesen sírdogáltunk.
A rádiógáncsolók valamelyike megtudná-e
magyarázni, mi okból, miért sírtunk ?
Kelt Budapest, 1928 február 29.
Mély tisztelettel
ö zy. S te fe z iu s Is tv á n n á .

*) Szent könyveinkből tudjuk: »Mert amit vet az
ember azt aratja is«. »Némelyik mag elhull a sziklára,
némelyik az út mellé, némelyik pedig a jó földbe«.
L orber J a k a b :

A G yerm ek Jézus
Üdvözítőnk gyönyörű gyermekségének története
Németből fordította és kiadja:

H o r n E de, R á k o s l i g e t
Beszerezhető a kiadótól 4 P 30 fill, beküldésével,
vagy utánvétel utján 5 pengőért
Pos t at akarékcsekkszáma 1739
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A rádióvita zárószava
Irta :

M a r ik E rnő.

A Budai Luther Szövetség elnökének, dr.
a közelmúltban megtartott
s a Hegyen Épített Városban leközölt ily című
felolvasása hetek óta foglalkoztatja részben a
H. É. V. olvasóit, részben a Budai Evangélikus
Egyház vezetőségét. Foglalkoztatja pedig azért,
mert egyesek az említett előadásban annak a tény
nek lekicsinylését vélik felfedezhetni, hogy budai
templomunkban a rádió-istentiszteletek lehetővé
tétettek és ezzel hazánk valamennyi evangélikus
egyházát megelőztük. Hogy ez mennyire n e m áll,
azt a felolvasás szerzője maga élőszóval is, de
a H. É. V. hasábjain is kimerítően kifejtette s így
már senki sem jogosult ebben kételkedni.
Valójában nem is a rádióról van szó e vitában.
Inkább csak arról, vájjon a technika eme csodás
találmánya alkalmas-e arra, hogy az istentisztelet
meghallgatását magában a templomban pótolja ?
Erre szerintem sem rövid igennel, sem nemmel
válaszolni nem lehet.
Kétségtelen, hogy maga a rádió csupán csak
se g é d e szk ö z , mely a hanghullámokat továbbítja a
messzeségbe. E minőségében lehetővé teszi, hogy
a prédikáló lelkész hangjának szárnyakat kölcsö
nözzön, azt oda is eljuttassa, ahová különben az
emberi hang erőtlenségénél fogva el nem érne.
Tudjuk, hogy terjedelmes templomokban — nem
is kell mindjárt a római Szent Péter templomóriásra gondolnunk — ünnepélyes alkalmakkor
a jelenlevő hívek legnagyobb része a rádió fel
találásáig a templomban folyó istentiszteletből
mit sem hallott, noha valójában ott volt Isten
házában. Most azonban, hogy itt a rádió, hang
szórók segélyével a templomok legtávolabbi zúgába is eljut a pap szózata. De tudjuk, hogy eljut
a templom falain kívül is a templomlátogatásra
képtelen betegekhez, nyomorékokhoz — és ez
különösen ránk evangélikusokra fontos, akiknek
az ország ezernyi községében, ha van is elszórtan
hittestvérünk, de nincs erőnk, hogy azokat hozzá
segítsük, hogy istentiszteletünkön résztvehessenek — eljut így Isten igéje ezekhez is időközönkint és végezetül eljut tr ia n o n i s z ű k h a tá r a in k o n
tú l kesergő hazánkfiaihoz is. Prédikátorainkon
múlik, hogy az isteni szavakon kívül biztatást is
juttassanak a határon túlra, elszakított magyar
véreinknek, akiktől még ma is távol tartják a
hazafias szellemben írt magyar napilapokat.
De ha nem is foglalunk bele irredentizmust
prédikációnkba, ha csak nemzeti h im n u s z u n k a t
küldjük el hozzájuk, már nagy, igen nagy dolgot
műveltünk. Mert, hogy szent dalunk hallása a mi
elfoglalt területeinken élő magyarjainknak mit
jelent, azt mi nem is sejtjük. Mert mi akkor éne
keljük, mikor szükségét érezzük, nekik pedig
saját négy faluk közt sem tanácsos a himnusz
hangja, mert hogy gyakran még a falaknak is
fülük van.
M a s z n y i k M á r to n - nak
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Szerintem tehát vitán felül álló, hogy a rádiós
istentiszteletek lehetővé tétele igen jelentős csele
kedet volt, mellyel annak a többi egyházban már
korábban megtörtént térfoglalása után mi tovább
nem késlekedhettünk, jóllehet a megvalósítás
körül egyházunk szabályait betartva kellett és
lehetett volna eljárnunk és a sikert elérnünk. Hogy
a rádió nem pótolhatja minden esetben a templom
látogatást, azt érzi és tudja a római katholikus
egyház is, mert a tanulóifjúságot a kötelező temp
lomlátogatástól fel nem mentette, hanem az el
maradást az esetben sem fogadja el igazoltnak,
ha az illető védekezésében arra hivatkozik, hogy
az istentiszteletet otthon rádión hallgatta. Hogy
ez igy helyes, bővebben magyarázni szükségtelen.
Marad az ihlet kérdése. Itt is embere válo
gatja. Bevallom, hogy magam is kétkedtem azon,
vájjon rádiókagylóva! fejemen, vagy ezt mellőz
hetővé tevő hangszóróval hallgatva az istentisz
teletet, a prédikátor szavaival ihlet is száll-e felém.
De, úgylátszik, ennek lehetősége is fennáll. Egy
házunk felügyelőjétől, Sándy Gyulától értesültem,
hogy levelek bizonyítanak emellett. írójuk, azaz
írónőjük közli, hogy mielőtt otthonában a rádióistentisztelet meghallgatására leülne, ünneplőruháját ölti magára, mintha akar a templomba
készülne és a pap ama szavainak hallatára, »föl
kelvén a hívek, meghallgatván a szent igét*, bár
otthon ül, kedves hittestvérünk mindazonáltal
fölemelkedik ülőhelyéről, akár az Isten házában
lenne. Bevallom : megható hatása ez a rádiónak.
Kérdéses lehet legfeljebb, vájjon a rádiónak ezen
megiIllető hatása idővel, a megszokás révén nem
megy-e veszendőbe ? De ha igy is volna, szerintem
ez a rádió értékéből mit sem von le, még igehir
detés szempontjából sem. Már azért sem, mert
mégsem pótolhatván teljességében azt a hatást,
mit hivő emberre az istentisztelet meghallgatása
magában a templomban gyakorol, végeredmény
ben a híveket a templom látogatásától sem fogja
elvonni és a »rádiósok« is fel fogják keresni Isten
házát, hogy 11c otthonukban, hanem az oltár
színe előtt hallgassák az Igét.
Mert ha nem így volna, akkor a rádiónak
természetes folyománya az lenne, hogy néhány
év múlva még jobban elszaporodna és egész Ma
gyarországon egyetlenegy vasárnapi prédikáció
elegendő lenne. Végezetül pedig az esketést is,
temetést is hangszóróval lehetne pótolni. Az egy
házaknak nem kellene lelkipásztor, legfeljebb
adminisztrátort tartanának. Mindezzel csak »<?</
absurdum« óhajtottam vezetni azt, hogy hová
fejlődhetnék a dolog, ha elfogadnók azok állás
pontját, kik a rádiót 100 percentig alkalmasnak
tartják arra, hogy nemcsak a szót, hanem magát
az iiiletet, tehát az Igét is a hívők szívébe átültesse.
A rádió tehát kétségtelenül nagyhatású segéd
eszköz a valláshirdetésre, de csak segédeszköz.
Ezért szállottam nyomatékosan síkra egyházmegyei közgyűlésünkön ama határozati javaslat
ellen, amely a templomunkban a felsőbb hatóság
engedélye nélkül felszerelt rádiókészülék eltávolí
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tását és a rádió-istentiszteletek hirtelen megszünte
tését kívánta, amíg egyházunk egyetemes köz
gyűlése a rádió-istentiszteletek tárgyában nem
dönt. Meggyőződésem szerint ugyanis e határozati
javaslat elfogadása ártott volna szent ügyünknek
és hazánknak is egyaránt; viszont a szabályain
kat megkerülő úttal, amelyen a kérdés megoldást
nyert, nem azonosítottam magam. Köszünetiink
illeti egyházunk föföttes hatóságait, hogy ebben
a kényes ügyben mellénk állottak, bár a keresztül
vitel útja tagadhatatlanul hibás volt. így dicsek
vés nélkül állíthatom, hogy abban, hogy a rádió
istentiszteletek templomunkban továbbra is meg
maradhattak, némi kevés részem volt. Ebből
merítem a jogot a hozzászóláshoz és remélem,
hogy úgy a rádió-ihlet híveit, mint a rádió-ihlet
lehetőségét tagadó híveket sikerült megnyugtat
nom.
A rádió megvan, működik s viszi szét a ma
gyar Evangéliumot, a magyar imát ihlettel vagy
anélkül hazánk határáig; sőt azokon is túl ősi
határainkig.

Visszaforduljunk ?
— Levél a szerkesztőhöz —
Nagy meglepetést hozott számomra b. lapjá
nak legutóbbi száma Sass János
isszaforduliunk?« cinül cikkével.
Az abban megnyilatkozó eszmék a Krisztusi
korszellem mai megnyilatkozásához sorozhatok
és rám nézve ez azért meglepő, mert ezen eszmé
ket minden vonatkozásaikkal én már régen be
állítottam chrystologiámba, amely nem utópisz
tikus teória, hanem a keresztyén megújhodásnak
a meglevőkön alapuló kisejtése. Ez ugyan auto
mat ice sohasem következhet be, hanem csakis
tudatos és önfeláldozással folytatott chrystologiával, amelynek permanenciájáról az örök reformá
cióban gondoskodni kellene. Tehát ne esküdjünk
mindörökké Lutherre, Kálvinra, hanem csak a
reformátori eszmekört hódítsuk meg és állandó
sítsuk Krisztus meghagyása szerint a protestáns
egyházakban, t. i. »Ha ketten, hárman összejöt
tök az én nevemben, én is közöttetek vagyok«.
Csodálatosak tehát Sass János részletei min
den konkrét keresztyén világprogram nélkül. Pl.
a középkori keresztyén aspirációk és tradíciók
fölemlítése a keresztes háborúkkal kapcsolatban.
Azt azonban nem említi, hogy a mostani keresz
tyén nagy világháború eredményeként miért nem
oldotta meg a bibliás angol a Szentföld kérdését
a kereszténység javára és miért a zsidók javára?
Az egész kereszténység feladata lett volna,
hogy az evangélium keletkezése helyét és isteni
tanítójának emlékét ott méltó módon megörökítse,
egyben oda lokalizálja a kereszténység szívveré
sét, hogy a kereszténység hivatását még a hátra
levő két világtáj (Kelet és Dél) irányában is
könnyebben betölthesse.
Fölemlíti Sass János a hatalmasok és hatal-
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matlanok közt tátongó veszedelmes szakadék át
hidalásának szükségét is, de nem említi, hogy a
szocializmus erkölcsi részének kiépítése is szük
séges, ami szintén keresztyén feladat. Mert ez a
kollektív megváltást jelenti, ami az evangéliumi
individuális megváltás Krisztusi nagy munkáját
betetőzi.
Ez azonban csupán az eddigi létfogalmakkal
ki nem tervezhető: ide az ember kozmikus viszo
nyának legalább halvány megvilágítása szüksé
ges, hogy pozitív világprogramhoz juthassunk,
amely az emberiség helyes földi berendezkedését
indikálja.
Ami végül Sass Jánosnak S e r é d i J u s z t i n i á n r a
és a pápára vonatkozó megjegyzéseit illeti, ez már
általános keresztyéni megújhodási kérdés. De a
kezdeményezés azok kötelessége, akik magukat
evangélikusoknak nevezik. Megvan ugyanis írva
az evangéliumban: »Uj parancsot adok nektek :
hogy egymást szeressétek«. Az nincs megírva, hogy
kik kezdjék el az új parancs teljesítését; az azon
ban megvan írva, hogy : »A m i t a k a r to k , h o g y
m á s o k te g y e n e k v e le tek , a zt t i te g y é te k előbb m á s o k 
k a l .«

Az evangélium számtalan helyen mindenféle
variációkban ismételi, hogy azokat szeressük, akik
ellenségeink, m e rt: mi érdemünk van akkor,
ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek?
Evangélikusoknak tehát csak akkor mondhatjuk
magunkat, ha az evangélium félreérthetlen ren
delkezéseinek magunkat alárendeljük.
Hogy merik tehát egymást szidalmazni a
keresztyén felekezetek? Sőt, ugyanazon felekeze
tim belül, i's pl. ahol két pap van a községben :
milyen ezek között a békesség? Példákat nem
említek, csak azt konstatálom, hogy itt-ott égetni
való a viszony és a templom rovására van.
Ne gondoljuk azonban, hogy közvetlenül az
evangéliumra társadalmat alapíthatunk. Az evan
géliumban foglalt erkölcsi superlativusok betar
tása nem vonatkozik közvetlenül a világi társa
dalomra, amelynek megfelelőbb igazság a : sze
met szemért, fogat fogért, m in t: »aki téged kővel
dob meg, dobd vissza kenyérrel«. De a magukat
Krisztusinak nevező keresztyén egyházak egy
más között már élhetnek evangéliumi alapon ;
megalkothatják az örökké tartó keresztyén világszövetséget olyan formán, ahogy azt Sass János
mondja : »közös erővel, egy szívvel-lélekkel, kiki
a maga charismája szerint«. — És azután ebben
a szövetségben adhatják a keresztyén egyházak
a követendő példát az emberiségnek. Mert az
egyháziság mindig a világiasság fölött álljon.
Az egyház az erkölcsök őre. El kell mindent kö
vetnie, hogy az evangélium magas erkölcsiségé
nek gyakorlásával a profán társadalmat folyton
maga felé emelje.
Tudhatjuk, hogy sem a Krisztus földi király
sága, sem pedig Krisztus jóslata a »Lészen egy
akol, egy pásztor« az örökös keresztyén világszövetség kialakulása nélkül nem realizálódhatik.
Ezzel azonban minden megvalósul, amit a kercsz-
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tyénségtől, pontosabban Krisztustól, a vágyott
nagyszerű jövőben várhatunk.
Semmiképpen sem kell tehát visszafordul
nunk, csak újabb létfogalmakat alkossunk és
azokkal támasszuk alá az emberiségnek a keresz
ténységben rejlő üdvösségét és önfeláldozással
kultiváljuk az örök reformációt.
Nagyon lekötelezne igen tisztelt szerkesztő
úr, ha volna kegyes levelemet megismertetni Sass
János úrral.
Kiváló tisztelettel maradtam híve
H a c k e n b e rg e r L á s z ló

H IR EH
Budai Luther-Szövetség március 15-i ünnepe.
A Szövetség választmánya március 15-én, délután
5 órakor budavári iskolánk tornatermében ünne
pélyes ülést tart, amelyen vendégeket szívesen lát.
Az ünnepi beszédet dr. Schindler Gyula főmunka
társunk Petőfi Sándor fiúi szeretete cim alatt
tartja meg.
Ifjúsági istentisztelet március 15-én lesz buda
vári templomunkban reggel 8 órakor, amelyen az
ifjúsági énekkar is közreműködik. Az első alkallom, hogy az énekkar lelkes vezetői a kart elég
erősnek tartják arra, hogy az istentiszteleten
énekeljen. Az ünnepi hangulatot gyermekeink
lelkes buzgalma fogja emelni. Az egyházi szónok
latot G a á l J ó z s e f lelkész, cserkészcsapatunk fárad
hatatlan lelki vezére tartja.
A Rádio-istentiszteletet március 15-én V a r 
s á n y i lelkész tartja meg. Itt említjük meg, hogy
istentiszteleti rendünk közlése ismét fennakadást
szenved, mert a szónokok beosztását még nem
kaptuk meg. Hitközségünk február havi népmoz
galmi adatait is ez okból nem közölhetjük.
A konfirmációs oktatás március 19-én meg
kezdődik. A szülőket megkeresi a lelkészi hivatal,
hogy konfirmálandó gyermekeiket minél előbb
jelentsék be.
Dr. Szelényi Ödönt, lapunk főmunkatársát, a
M a g y a r P h ilo ló g ia i T á r s a s á g február 24-én, ala
kulásakor választmányának tagjává és a M a g y a r
P r o te s tá n s I r o d a lm i T á r s a s á g február 28-án böl
csészet-, nyelv- és történettudományi szakosztá
lyának rendes tagjává választotta.
A Rákospalotai Keresztyén Ifjúsági Egyesület
egy év alatt 800 pengőt gyűjtött az egyesüldi
házra. Telket az egyház adott. Február 19-én
zajlott le fehér asztalok mellett, bor nélkül az
egyesület kedélyes estje, keresztyéni tiszta öröm
ben. Mintegy 50 ifjú vett részt.
A Protestáns Nőszövetség 1928 március 13-án, kedden
délután 6 órakor a Deák-téri Evangélikus Leánykollégium
dísztermében II. kultúrdélutánját rendezte. Előadást tar
tott : Dr. Bőhm Dezső ev. leánykollégiumi igazgató
»Magyar operákról Erkeltől Poldini-ig». Az operákból
áriákat énekeltek : Petri Kató és Laurisin Lajos a m. kir.
Operaház tagjai. V. Babits Vilma és dr. Edvi-Illés István
hangverseny-énekesek. Közreműködtek még: BakóLászlóné
a Nemzeti Színház tagja, dr. Molnár Jenő zeneszerző, Szíjj
Dénes tárogatónűívész.
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üdülőnek és táborhelynek alkalmas helyet keresünk
Balatonparton vagy Duna mentén. Másodsorban jönnek
tekintetbe Csonka-Magyarországnak azok a természeti
szépségei, melyeknek közelében nincs fürdésre alkalmas
viz. Lelkész és tanító urakat kérjük, ajánljanak alkalmas
területet, amely konferenciai központ lévén majd, nagy
hatással lehet gyülekezetünk életére. Minden ajánlást
előre is hálásan köszön Töltéssy Zoltán református lelkész,
Budapest, IX., üllői-út 29., II. emelet.
Ebédakció szegény diákok számára. A Soli Deo Gloria
Szövetség Budapesten református családokat keres, akik
hetenként örömmel adnak egv ebédet egy református diák
számára. Eddig 65 ilyen ebéd terült fel, úgy hogy 9 diák
nak a hét minden napjára jut belőle. Akik szívesen csatla
koznak az akcióhoz, jelentsék be egy levelezőlapon a Szö
vetség vezetőségének, Budapest, Kálvin-tér 7., II. 15.
Fontos üzenet protestáns cserkészcsapatokhoz ! Dunavecse 1923 és Szigliget 1927 két feledhetetlen emlékű
evangéliumi cserkésztábor neve.* Ez esztendőben július
6-tól 12-ig lesz az evangéliumi csapatok közös tábora ké
sőbb megadandó helyen. Már most értesítjük a református
és evangélikus csapátok parancsnokait, hogy készüljenek
e táborba. A református csapatokat külön körlevélben
fogjuk értesíteni a május 20-iki második országos nagy
gyűlésen való felvonulásról.
Tanulmányút Németországba. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Szövetsége és a Soli Deo Gloria Szövetség
diákok és fiatalemberek részére március 29. és április 5
között tanulmányutat rendeznek Németországba. A ta
nulmányút Budapestről március 29-én, csütörtökön reggel
indul a bécsi gyorsvonattal. Meglátogatja Bécset, Salzbur
got, Münchent, annak világhírű múzeumait és könyvtárait,
onnan Stuttgart következik, mint a legszebb német ifjú
sági egyesületi munka székhelye. Következő állomás a
középkori Németország legszebb városa: Nürnberg.
Visszaérkezés Budapestre április 5-én reggel. Résztvétel
dija fiatalembereknek 115 pengő, kivételesen diákleányok
is részt vehetnek. Részvételi dijuk 135 pengő. A résztvevők
létszáma 20. A résztvételi díjban bcntfoglaltatik : az úti
költség (Budapesttől Budapestig), étkezés, szállás és vizűm.
A tanulmányút hossza 1950 km. Jelentkezni lehet március
15-ig. Az útlevél és 20 pengő jelentkezési dij beküldésével
diákok a Soli Deo Gloria Szövetség címén (Budapest,
Kálvin-tér 7., II. 15.), nem diákok KIÉ Szövetség elmén
(Budapest, Üliőí-út 29., II.).
Orvosi hír. Olvasóinknak kedvezményes árakon áll
rendelkezésre protestáns hittestvérünk, dr. Máthé Lajos,
fog- és szájorvosspecialista, IV. kér., Királyi Pál-utca 20.,
Calvin-tér sarkán levő rendelőjében. Rendelés 10— 1 és
4— 6-ig. Telefon : József 369—04. Fizetési módozatok meg
egyezés szerint.
Szédelgés a Névtelen Katona sírjával. Egyik hittestvé*
rünk hozza tudomásunkra a következő tanulságos esetet :
•Két férfi állított be hozzánk gyűjtőivvel. A Névtelen
Katona síremlékére gyűjtöttek. Elibém terjesztették az
ívet, amelyen a környéken lakó ismerőseim neve mellett
4— 250 pengős adományokat olvastam. Szerény viszonyok
között élek, a hó végén volt, mégis aláírtam 1 (egy) pengőt.
A nagy összegek mellett szerény tételemmel bizony kissé
szégyenkeztem : nem írtam ki a nevemet, a szokásos N. N.
jelzést alkalmaztam. Este felmentünk anyósomhoz, aki
nagy elképedésemre szemrehányással fogadott, hogy miért
adtam erőmet meghaladó összeget. Kitűnt, hogy a két elő
kelő idegen a lépcsőházban az N. N. után a következő
sorba odaírta a nevemet és — nagyon bőkezű emberek —
nevem után még jókora summát is odajegyeztek. Nem
tiltakozom nyilvánosan az engem meg nem illető idegen
tollak ellen. Tudom, hogy abszolút összegben nagyon
kicsiny, de viszonyomhoz mérten mégis nagy adományom
szédelgők kezébe került. Kérem, figyelmeztesse esetemre
a H. E. V. olvasóit.« Aláírás.
Budai Luther Szövetségi tagdíjat fizettek : Antalffy
Andorné, Durst Ervin, Hajós Lászlóné, Kaplony Sándor,
Meggyesi Miksáné, özv. Mikolay Lászlóné, Petter imréné,
özv. Medveczky Ákosné, Szabady Antal, Szánthó Ferencné,
iglói Szontágh Antal, iglói Szontágh Gáspár, Szűcs Ernőné
2—2 pengő, összesen : 26 pengő.
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Adomány a Szövetségnek : Antalffy Andorné 4, dr.
Hajós Lászlóné I, Szontágh Antal 2 és Szontágh Gáspár 1,
összesen : 8 pengő.
A Soli Deo Gloria Szövetség hétfő esti összejövetelein
április 23-ig a következők adnak elő : Biczó András tanár:
•Néhány szó a Biblia illusztrálásáról«. Dr. Kováts J. István
theol. ig. : »A Szentszékhez való viszonyunk«'. Berkes
József ref. lelkész : »Okkultizmus, spiritizmus«. Szubó Imre
ref. lelkész : »Cognitio Dei, Cognitio Hominis«. Dr. uzoni
Zayzon Sándor tanár : »Ifjúságunk és az irodalom«. Buday
Gergely tanár: »Theosofia és anthroposofia«. Dr. Patuy
Pál tanár: »Beszámol olaszországi tanulmányút járói«. Az
iln.ul.isuk helyi1 : Budapest. Vili.. Mu/eum-knrút In.
Budai Lutherszövetségünk 32. sz. Levente evangélikus
cserkészcsapata márc. 4-én tartotta szokásos évi csapatünnepélyét. A Kát. kör díszterme az idén már szűknek
bizonyult a közönség befogadására. Eljöttek a legtávolabbi
helyekről, ahonnan cserkészeink rekrutálódnak. Ugyanis
2 raj van a vári körzetben, 2 kelenfoldün, 1 Pestújhelyen.
Mint evangélikus csapat fel nem becsülhető missziót tölt
be az egymástól messze lakó evangélikusok közelehhhozásában és összetart,ásában. Ez az évi ünnep is az evangélikusság egy részének a találkozása volt újból. A cserkészfiúkon keresztül ismerik már jól egymást a cserkészmamák
és cserkészpapák is. A Hunfalvy-iskola zenekara Unghváry
Attila tanár úr avatott vezetésével játszotta a Magyar
Hiszekegyet és az »Erős vár«-t, ezzel adva meg az egész
ünnepély alaphangját : hazáért, egyházért. Ez volt a leg
első szám. A többi zenekari szám, a fiúk cserkész-, régi
magyar és Kossuth nótái ugyanebből az érzésből fakadtak.
Meg kell említenünk Haeffner Zoltán cserkészünket, aki
a díszleteket, az árnyképek rajzait készítette szinte művészi
tökéllyel. Algóver Jenő kitűnt mint énekvezető, műkedvelő
és szavaló egyaránt. De mindegyik fiú igyekezett a lehető
legjobbat nyújtani. Prinncr Lajos nyomdászcserkészünk
nagy adminisztrációs szolgálatokat végzett. Az idei ünne
pélyünk fénypontja mégis Bonisné Wallon Emma írónő
csapatunk számára irt színdarabja : »A somlyóvári kisértet«
előadása volt. Eszméje, hogy a cserkész, ahol tud, segít.
Az írónő mint cserkészmama is kitünően ismeri a cserké
szetet s igy minden szava a fiúk leikéből fakadt: a táborozó
cserkészek kultúrát vivő munkáját szemlélteti, kik felvilá
gosítják a babonás falvak népét, feltárják, megnyitják az
eldugult forr. st, lecsapolják a mérges, gőzölgős mocsarat.
Ehhez a kis referádához legyen szabad hozzáfűznöm, hogy
ennek a kis evangélikus csapatnak vezetője, Kun Attila,
aki munkatársaival, a csapat tiszfikarával, minden
szabad idejének feláldozásával, már 8 éve parancsnoka,
•atyja« a fiúknak. Ezt az ő tudta nélkül ironi, mert úgy
sem engedné. Nekünk nem szabad felejtenünk, hogy ennek
a századnak, az ifjúság századává kell lennie. Minden ifjú
sági mozgalom közt a legerőteljesebb a cserkészet az egész
világon. A legjobb cserkészanyag az evangélikusság. Akié
az ifjúság, azé a jövő. A »Tesz« Nagymagyarország
zászlójának az őrzését a magyar jövő letéteményesére :
a magyar cserkészekre akarja bízni. A budapesti evan
gélikus cserkészcsapatok — vezetőhelyen a mienk —
májusban közös ünnepélyt tartanak az Isten szabad
templomában a kelenföldi evangélikus templom befejező
munkálatainak megsegítésére. Minden jó evangélikus
örüljön a cserkészetnek és imádkozzék, hogy az evan
gélikus cserkészek legyenek tovább is a »föld savái« a
cserkészet életében.
Qodl Józscj.
»Énekeljetek Istennek!« címmel keresztyén csalá
dok és bibliai öszejövetelck használatára megjelent a
Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet énekeskönyvé
nek első kötete. Az énekeskönyvben egyházi énekeink is
mert gyöngyein kívül 28 olyan új ének van, amely eddig
magyar nyelven ismeretlen volt. Köztük több Gerliardtés Gerok-szöveg. Az énekgyüjtemény, mely hat ivén, 96
oldalon, ízléses kiállításban jelent meg, a szöveg mellett
közli a dallam kottáját. A Fébé első kísérlete még egyszólamu. Reméljük azonban, hogy a II. kötetben már
két- vagy több szólamú éneket is találhatunk. Az első
kötet ára 1.50 pengő s megrendelhető a »Fébé« Evang. Dia
konissza Anyaház Iratterjesztésében, Klotild-liget, Pest
megye címén. Budapesti árusítás »Fébé« Ev. AnyaházNyomda, VII., Damjanich-utca 28:b.
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Álberti-Irsa. Albcrti-Irsa ikerkőzségek leiké-zeitől
a m ir lezárt vita útin nyilatkozatot kaptunk. Az ügy
sajátos körülményei miatt a nyilatkozat lapunkban leg
közelebb helyet kap.
A Deák-téri Lutherszövetség böjti előadásai. Minden
pénteken d. u. pontosan 6 órakor. A keresztyén igazság
golgotajárása. Március 16-án : A magyar véres ellenrefor
máció. Előadó Szigethy Lajos dr. főgimn. tanár. Március
23-án : A Hugenották golgotajárása. Előadó Kovács
Sándor dr. egyet, tanár. Március 30-án : A magyar vértelen
ellenreformáció. Előadó Mikler Károly dr. egyet, magán
tanár. Minden előadás után a kijáratnál a Lutherszövetség
céljaira szives adományokat gyűjtünk.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Antalffy Andorné
6, Beranek Elekné 3, Cserny Lajosné 1.50, Bársony Oszkár
6, Baross Gézáné 5, Dervarits István 6, Durst Ervin 3,
Fehér Sámuelné 6, özv. Fuchs Györgyné 3, Hafenscher
Lajos 8, dr. Hajós Lászlóné 3, dr. Haupt Albert 6, Hoffer
Ferencné 6, dr. Graef Károly 3, Jurcsó Gyuláné 6, Karvaly
Viktor 5, Kaplony Sándor 1.50, Kiszelly István 6, Kiinger
Józsefné 1.50, Klunczinger Pál 3, Kosztolányi Attila 3,
Kovátsay István 6, Kéler Margit 5, Köpc Viktor 3, özv.
Laczkovich Józsefné 6, Mechvart Hugó 6, özv. Medveczky
Ákosné 3, Meggyesi Miksáné 6, özv. Mikolay Lászlóné 6,
Nádosy Gergely 10, Nagy Elemérné 6, Nagy Ida 3, Nemes
Sámuel 3, Ocsárd Károly 2, Oroszlányi lelkészi hiv. 2, dr
Pap Elek 10, Petter Imréné 6, Pusztai István 4, Ritter
Nándorné 11, Rusz Kornél 1, Sándor Jenő 12, Schuszter
Ottó 1, Schütz János 5, Sevcsik Gáspárné 6, Stráner Kamilló
6, özv. Szántó Ferencén 6, Szűts Ernőné 6, Szabady Antal
3, özv. Szabady Antalné 5, Szontágh Antal 3, dr. Takács
Györgyné 6, Temesváry Alajosné 4, Träbuss Pál 3,
Újhelyi Férenc 3, Unger Emil 3, Váci lelkészi hiv. 3,
Vasas János 3, Wächter Józsefné 3, özv. Windisch
Hermáimé 6, Wiesner Félix 5, Zsigmondy Árpádné 6,
összesen 288.50 pengő.

Egyházi adó
Nagyon kérjük hittestvéreinket, hogy egy
házi adófizetésüket ne halogassák, ne várja
nak se személyes, se írásbeli sürgetést, hanem
segítsenek egyházközségünkön és tegyék lehetővé,
hogy lelkészeink, hittanáraink, tanítói karunk
járandóságát mindig pontosan kifizethessük. Tehe
tősebb egyháztagjainkat kérjük, hogy növeljék
meg adójuk összegét

önkéntes adományokkal.
Ne hagyjuk gondok között azokat, akik leg
nemesebb cselekedeteinkben segítő társaink.
Az egyházi adó és önkéntes adomány befize
tésére több út is kínálkozik:
1. Befizetjük 40477. számú postatakarék
pénztári csekkszámlára a Budai Ágostai Ev. Egy
ház címére.
2. Beküldhetjük vagy bevihetjük dr. Sztehlo
Aladár egyházi gondnoki számlájára a Magyar
Leszámítoló és Pénzváltó Bank Margitkörúti fiók
jába, vagy a
Magyar Általános Hitelbank széna-téri fiók
jába, vagy a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Lánchídfői
fiókjába.
Kétszer ad, aki rögtön ad.

Dr. Sztehlo Aladár,

1928 március 15

A Vándorút válsága. Egyetlen jugoszláviai magyar
evangélikus lapunk, amelyet Szántó Róbert Subotica
(Szabadka) lelkes evangélikus lelkésze nagy gonddal és
rátermettséggel szerkeszt, anyagi nehézségek miatt ja
nuárban meg nem jelenhetett és már-már úgy állt a lap
sorsa, hogy a XI. évfolyamot meg sem kezdheti. A sok
kérő, biztató és sürgető levél, amellyel az olvasóközönség
a szerkesztőt megostromolta, nem sokat használt, mert
azokkal a lap múlt évi deficitjét fedezni nem lehetett,
segítségül jött azonban Sóváry Zoltán másodfelügyelő
és Szanitter Tivadar egyháztanácsos, akik a hiány fede
zését magukra vállalták. Jugoszláviából származó ol
vasóink figyelmébe és áldozatkészségébe ajánljuk a
Vándorút sorsát. Adományokat a cél megjelölésével a
Budai Luther-Szövetség csekkszámlájára befizetni kérjük.
A nyugtázást lapunkban végezzük.
Diakónusok ajánlkozása. Az ausztriai bibliaiskolában
(hasonló magyar intézmény hiánya miatt) évek óta készül
a diakonusi szolgálatra három magyar fiatalember. 1929.
október 1-én szeretnének szolgálatba állni. Vasárnapiiskolai munkában, ifjúsági egyesületben, szegénygondozás
és beteglátogatás, valamint lelkészi hivatalban való segítő
szolgálatra állíthatók be. Igényük teljes ellátás és némi
kevés készpénz. Ez utóbbi tekintetében is igényeik sze
rények. Megkeresések Töltéssy Zoltán református lelkész
hez intézendők. Budapest, IX., Üllői-út 29. II. emelet.
Állást, foglalkozást nyújtani tudó hittestvéreink figyel
mét a budapesti K- I. E. áldásos munkájára hivjuk fel.
Amikor alkalmazottat keresnek, hozzák ezt a budapesti
K- L E. titkárságának (VIII., Sátidor-u. 28.) tudomására,
hogy az egyházi munkákban dolgozó hittestvérek meg
élhetéshez juthassanak.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-út 14.,
kéri a hittestvérek szíves támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
Nélkülözhetetlen minden ifjúsági munkás számára
az Ébresztő, heti részletes munkaprogramjával: Vidéki
ifjúsági munkával foglalkozó lelkészek és tanítók tanú
bizonysága szerint. Programja felölel ismeretterjesztő
dolgokat, a Jézus életét követő praktikus bibliamagyará
zatokat illusztráló történetekkel, keresztyén szellemű szóra
koztató játékokkal. Előfizetése 2.— pengő. Budapest,
IX., Üllői-út 29. II. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Nemzeti Szövetsége.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárterítő, oltár, szószék, keresztelő kút,
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia r.-t., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Fehérnemű-szalón jutányosán varr, kelengyét hozott
anyagból is készít. Hollyné, I., Krisztina-körút 34. (4— 10)
20 éves vidéki evangélikus hentes- és mészárossegéd
a hittestvérek útján állást keres. Nagyon becsületes és meg
bízható fiú. Cím a kiadóban.

Első Magyar
Általános BizfosUA Társaság
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vígadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

A z evan gélik u s egyháznak harm inc év óta
szerződ éses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

E m berélet és b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítm ány, ú ti
poggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.

gondnok.
W O D IA N E R F. ÉS FIAI G RAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Telefon: T. 275-23-24-25.
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
(Felelős: Kiss Ferenc)
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L, Villányi-** f.
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A BUDAI LUTHER -SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS ROLITllf/ll
KIADÓHIVATALBUDAPEST, 11.,
DONÁTI-U. 49. II. EM. 15.

ELŐFIZETÉS FELÉVRE 3 PENGÓ,
MELY A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉQ
58141. SZ. POSTATAKARÉK-CSEKKSZAMLAj ARA KÜLDENDŐ
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HETILAPJA
Sz e r k e s z t ő és kiadó

HL A V A L S K O R N É L

BUDAPEST, VI.. Ó-UTCA 8 SZÁM
TELEFONSZAM: LIPÓT 998 83

FŐÜUNKATARSAK: DR. SZLAVIK MÁTYÁS, DR. SZELÉNYI ÖDÖN ÉS DR. SCHINDLER GYULA

Nagypéntek
A mi bűnünk büntetőét »icnvcdte
és 6 kinoziaiott, nunduálUI nem n y i
totta metc az 6 száját.
E u ia s S3 7.

Az isteni Mester határozott léptekkel halad a
megváltás felé. Látja a Golgotát, látja a keresztet,
ismeri a reá váró fájdalmakat és kínokat, de végre
hajtja a megváltás munkáját. Nem ő a bűnös, mi
vagyunk azok, nem Jézus ül meg minket, az ember
öli meg Jézust. És amíg Jézus végigszenvedi a
kínokat, végrehajtja a maga müvét, életre kelti az
embert, a halott lelket élő lélekké teszi.
Júdásbán lealacsonyodott az ember, az emberi
lélek. Nem azt adta el, a testet, ami az övé, hanem
eladta a lelket, ami az Istené. És mégis Jézus halá
lából az öröklét, az örökélet mosolyog felénk.
Mert azáltal, hogy megöltük, a Megváltónk lett.
Jézus halála nem a végső állomás, ahonnét az
űrbe, a nagy semmibe tekintünk, hanem drága
gondolat, a második teremtés szülőoka. Jézusra
nem kényszer, hanem szent feladat volt az, hogy
meghaljon az emberiségért. Azért tette ezt meg,
mert nagyon szerette az embert, éppen annyira
szerette, mint maga az Isten. Ez az óriási szeretet
vitte őt a Golgotára, a keresztfára.
»Nem nyitotta meg az ö száját« pedig »a mi
bűnünk büntetését szenvedte«, minden emberek
bűnét hordozta, hiszen rávettetett a lét átka és
elégtétele, mert elégséges volt érte az ő halála, hogy
a bűn átkát megtörje és eltörölje. Napfényre hozta
ezáltal azt a rejtett titkot, hogy Isten »e halálban
a hittel részesülőket úgy fogadja el, mintha igazak
volnának s tesz róla, lio^y azok is legyenek — ép
pen Jézus halálának erejevel. Egyszeri ez az áldozat

és tökéletes, mert Isten szerzetté és hajtotta végre,
de örökös is«.
Mi tehát nem a magunké vagyunk, hanem a
mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak vagyunk a
tulajdonai: A Golgotán Jézus teljesen, egészen
odaadta magát értünk. Vérét, lelkét kiöntötte.
Világos kifejezője az annak, hogy Isten az Ur és
minden. Ez Jézus áldozatának lüktetése.
Micsoda nagy öröm és kiváltság, ha tudjuk
azt, hogy testestöl-lelkestöl az Övé vagyunk. Az
övé, aki hóditó jóság, megragadó erő, győzelmes
élet, az örök szeretet, rejtelmes örömöket ígérő
égi tökéletesség és jóságos dicsőséges Ur, szerető
édesatya. Ez a Nagypéntek tanulsága.
Horváth Károly ár

A d ic ső sé g útja
Meri az embernek Fia sem azéit
jött, hogy néki szolgáljanak, hanem
hogy ö szolgáljon és adja az ö óletét
válságul so ok ért.

A dicsőség útját keresi az ember. Még
alig ébred a lelke, a vágyak már égnek benne ;
emésztő gyötrelemmel vágyódik szíve az első
ség, a hatalom után . . . S elindul a szolgálat
útján. Megostromolja az emb- ’
Ígérettel,
fenyegetéssel, ’ '
" '
és engedel
mességgel. Lá
- dgál az igazságnak és
békességnek is
J uál inkább a hazugságnak
hamisságnak
^..ihletnek. Olykor-olykor fel
is ragyog fölöt
k szerencse csillaga, de nem
egyszer látja füstremenni a verejtékes kézzel
összehozott munkát. . . Ma mé" vannak nagy
tervei, holnap esetU ^ arra ébred, hogy hiába
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szőtte ő k e t: más emberekkel kerül szembe, akik
nem kímélik sem terveit, sem őt.
De még akkor sem boldog a hatalom rab
jának élete, ha megkíméli munkáját az élet.
Szíve minden zörejre megremeg, rémképeket lát,
mihelyst kissé elborul felette az ég, félő lelke
minden társában ellenséget kutat, tele van bizal
matlansággal, kétséggel és hitetlenséggel.
A törtető ember szolgálata magán viseli az
önzés bélyegét : legtöbbször viszonzásra vár,
nincs benne türelem, sem tiszta áldozatkészség,
mert szeretet nélkül való. — A szeretet nélkül
való élet pedig önmagában hordja végzetét ;
hiszen ki mint vet, azt aratandja is, amilyen
mértékkel mérünk, olyannal mérnek nekünk is.
Krisztus szolgálata egészen más. A Mester
ben nem volt hatalomvágy. Más, igazi hatalmat
biztosító valóság töltötte be ennek helyét :
Mélyen fájlalta az ember szeretetnélküli, szánalnalmas életét. Eljött, liogy segítsen vergődésén,
hogy a hatalom, a dicsőség után törtető ember
nek megmutassa a dicsőség igazi útját, amely
nem a hatalom szolgálata, hanem a szolgálat ha
talmában áll.
»Aki közületek első akar lennni, mindenkinek
szolgája legyen.« Mindenkinek szolgájává pedig
csak az lehet, akiben tisztán lobog az égi lá n g :
a türelmes szeretet, aki nem vár jutalmat, ha
nem boldog, ha áldozhat.
Tanítása igazságát a nagyhét megrendítő
történetével pecsételte meg s megmutatta a ke
resztfa kínjai között, hogy a tiszda szeretet min
denkor boldogságot ad . . . — Mire nem volna
képes gyermekéért az anyai szeretet? Odaadja,
ha kell az é le té th o g y gyermeke boldog legyen.
Krisztus is odaadta életét, hogy látva békességét,
az igazság birtokába jussunk valamennyien.
A halálra készülő s a keresztfán szenvedő
Krisztus mélységes hite a mi kishitűségünkkel,
önző kétkedésünkkel szemben, kőszálként áll a
szenvedések viharában. Az ember fiának hatal
mas a hite, ereje. Nem veszti szem elől azt, aki
gondot visel, az égi madárra s aki ruházza a rét
füvét; tudja, hogy az Atya Vele van s legyőzi a
halált. Ha a mi szolgálatunkat is krisztusivá, min
dent eltűrő áldozatos szeretetté avatja hitünk,
akkor lesz még magyar feltámadás is. Csak így
lehetünk képesek kitartó, zajtalan munkát vé
gezni, mert az áldozatos türelemmel való szolgá
lat nagy dolog, amelyet nem tudnak elvégezni
hatalomvágytól túlfűtött ambícióval telített mo
dern stréberek, mert nincs hosszútűrés a szellem
világban, csak ott, ahova az önzetlen szeretet
napja tűz.
Egyetlen útja van a dicsőségnek, a krisztusi
indulattal végzett m un^-k -dás. így elmaradnak
ugyan az apró győzelmek gyönyörködtető s az
emberszívnek oly k|dvesx bokrétái, nem hűti le
bosszúszomjunkat a visszafizetett sértés vér-,
vagy könnypatakja, de gyilkos örömök közt se
fogsz eltévedni s kérész^ alatt is haladhatsz —
mint Krisztus — a dicsőség felé.
G la tz J ó z s e f

Petőfi Sándor fiúi szeretete
Irta Schindler Gyula dr.
» . .. a földön nekem van
Legszeretó'bb anyám.«
Petőfi: Egy estém otthon.

A magyar nemzetnek két olyan nagy fia van,
akit az egész emberiség ismer, becsül, ünnepel,
dicsőít: az egyik Kossuth Lajos, a másik Petőfi
Sándor.
K o s s u th L a jo s a magyar nemzet független
ségének szimbóluma és a politikai szabadságjogok
lánglelkű, páratlan tehetséggel megáldott apostola.
P e tő fi S á n d o r a magyar nép szellemének, érzés
világának géniusza, akinek »ott zeng dalaiban
minden, ami a magyar nép kedélyében, életében
költői«, egyben az általános, örök emberi érzések
nek a világirodalomban egyik legnagyobb költője.
Petőfi páratlan a világirodalomban,,mert míg
más költők harmincadik évükkel, sőt később kez
dik tökélyre vinni művészetüket, ő 26 éves korá
ban már meghalt s mégis mily sokat s mily töké
letes művészit alkotott.
Minket,^evangélikusokat öntudatunkban erő
síthet, hogyne két világhírű személyiség evangéli
kus volt.
Most, amikor a világ szeme a newyorki
Kossuth-ünnepre figyel, talán alkalomszerűbb
volna e hasábokon is Kossuth Lajos emlékének
hódolni. De ma március 15-e van, nemzeti ünne
pünk és »március 15«-éről, Petőfi Sándor emléke
zetéről harsog az ország.
Mi ez alkalommal a világ zajától elvonulva,
csendes otthonunkban lapozgassuk Petőfi Sándor
költeményeit és azokból ismerjük meg Petőfit,
mint szerető gyermeket.
Petőfi már diák korában komoly, zárkózott
fiú volt, sokat olvasott s legjobban szerette az ön
művelést. Élénk, örökké tevékeny képzelete a
szépért lelkesedett és egyre friss benyomásokat
kívánt. Csapongó képzelete a színházban talált
kielégülést. Színház utáni határtalan vágya s külső
fegyelmet nem tűrő természete korán összeütkö
zésbe hozza az iskolával és édesatyjával. A meg
nem értő iskola és a szigorú apa okozták első, mély
fájdalmait. Mind a kettő a »rendes életre« akarta
vezetni ; de az ő természete a rendes polgári kere
teket nem tűrte. Egyik költeményében későbben
igen jól jellemzi m agát:
v

»0 nem, nem ! engem a rendes élet
Időnek előtte megölne, tudom,
Költő vagyok, költőileg kell
Végigrohannom az életúton.«

Atyja a lehető legjobb nevelésben akarta
részesíteni, a legjobb iskolákba járatta s min
den áldozatra kész volt, hogy tehetséges fiából
»rendes« embert neveljen. A fiú azonban nem tudja
megszokni az iskolát és előbb katonának áll be,
majd 8 hónapi keserves katonai élet után, betegen,
vándorszínész lett. Atyja ekkor kitagadja s »be
csületes« nevének viselésétől is eltiltja »semmi
haszna« fiát. Hat évig kóborol országszerte és e
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hat év (tizenötéves korától huszonegyéves ko
ráig) életének legnyomorúságosabb időszaka. Volt
idő, amikor szülei évekig hírt sem hallottak fiuk
ról. A fiú nem mer hazamenni, mert fél a szigorú
apától, »aki a komédiásokat csodálatraméltóképen
való módon gyíilüli«. Szemében fia »mestersége«
(a költészet) is nagy szálka volt. (Egy estém ott
honit ; Fölszedtem sátorfám.) Ezért sokáig nem
tud megbékülni atyjával s róla általában humoro
san emlékszik meg. Amint azonban életévei nő
nek, vonzalma atyja iránt is fokozódik, megértőbb
lesz, sőt meleg fiúi szeretettel viseltetik iránta
(A jó öreg kocsmáros.) Itt-ott e kóborlás közben
felmerül a szülői ház s különösen a jó édesanya
képe (Távolból) s amikor utoljára elhagyja az
iskolát, csak az bántja, hogy e lépésével »két szivét
(szülőiét repeszti meg«. Sok viszontagság után
Pestre kerül, ahol Vörösmarty fölkarolja s ettől
kezdve hírneve egyre nő. Ekkor, 1844 elején békiil
ki szüleivel. Hazamegy . . .
» .. . S a kis szobába toppanok . . .
Repült felém anyám . . .
S én csüggtem ajkán . . . szótlanul. . .
Mint a gyümölcs a fán*.

Petőfi mélyen, finoman érző, megértést és
szeretetet szomjuhozó fiú volt s ha ilyen érzések
érték a rezgő húrszerü lelkét, azokat páratlan
szépséggel visszhangzotta. Édesanyja szivében ta
lálta meg mindvégig e megértést és a mindent fel
áldozó szeretetet. Ezért szíve egész melegével, be
csüléssel, a legnagyobb gyöngédséggel, sőt imá
dattal szereti anyját. A világirodalomnak gyön
gyei az édesanyjára vonatkozó költeményei.
1844-ben szülei már nagyon elszegényedtek
és Dunavecsén egyszobás lakásban húzódtak meg.
A hazatérő fiút édesanyja elhalmozta gyöngéd
ségével. A vidék földbirtokosánál (Zsuzsika atyja)
kieszközölte, hogy kényelmes kúriájában egy szo
bát engedjen át fiának. Itt dolgozik kényelmesen
Petőfi és édesanyja gondozza őt. A sok csalódás
után inily oázis Petőfi lelkében az anyai szeretet
áldása. Atyja is jó szívvel van hozzá és hazatért,
már híres költő fia büszkesége lesz (Egy estém
otthon):
Tudom, sokat koplaltál,
Mutatja is a szined ! ! . . .

De nincs boldogabb lény a világon most édes
anyjánál . . .
. . . a földön nekem van
Legszeretőbb anyám !

1844 júliusától Petőfi Pesten tartózkodik
állandóan, mint a »Regélő Pesti Divatlap» segédszerkesztője s állandóan gondoskodik szüleiről,
szeretettel gondol rájuk :
»Becsületes, igaz ember atyánk,
S anyánkat, ezt az édes, jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!« (István öcsémhez.)

Sokat dolgozik Pesten s ez év végén jelenik
meg János vitéze. E télen meglátogatják szülei s ő
végtelen örömében a János vitézért kapott egész
tiszteletdíját, 100 forintot, szüleinek adta.
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Szüleinek a sorsa egyre szomorúbbá válik.
Édesatyjának egy vállalkozása sem sikerül.
j

Hejh édes szüleírnék,
Gazdagodjam meg csak !
Akkor hiszem Istenem,
Nem panaszosodnak.«

Ekkor írja vigasztalásul »Szüléimhez« c. köl
teményében :
Szülei 1845-ben Szalkszentmártónban nagyon
szűkösen élnek. Fehér kenyérre sem telik bizony.
Petőfi nyáron meglátogatja őket s anyja szokott
gyöngédséggel és megindulással fogadja. Bántja
őt, hogy fiának csak fekete kenyeret tud adni.
Megható a fiú válasza a »Fekete kenyériben:
Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, emiatt?
Itthon sokkal jobb izű énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.«

1846-ban Dömsödre kerülnek szülei, ahol
édesatyja bérlettel próbálkozik, de teljesen tönkre
megy, úgy hogy végrehajtással fenyegetik. Petőfi
e hírre rögtön siet szülei segítségére. Hatszáz fo
rintot vesz fel kölcsön kiadandó műveire s ezzel
segít szülein, akiket aztán Cinkotára költöztet.
Szomorú volt a 46-os karácsonyuk, fel is
sóhajt a szülei sorsa felett aggódó jó'fiú (Kará
csonykor) :
»Hejh, be nem igy volt, nem igy néhanapján !
Hz ünnep sokszor be vígan virradt rám
Apám, anyám és testvérem között.«
Lelkem szülőim, édes jó testvérem,
Ha én azt a kort újólag megérem,
Hol mind a négyünk egy asztalhoz ü l ! . . .«

Azt reméli, hogy jövedelme emelkedik, hogy
az Akadémia neki ítéli a nagy díjat s így még job
ban segíthet, magához veheti szüleit. 1847 már
cius 15-én jelennek meg összes költeményei; válo
gatott költeményeit már németre is fordítják.
Neve nemcsak az országban, hanem a külföldön is
jól ismert. Nagyon kesereg afölött, hogy a nagy
jutalmat az Akadémia neki meg nem ítélte. Ugyan
ebben az időben nagy változás éri lelkivilágát.
Szatmáron jártában megismeri Szendrey Júliát s
ettől kezdve szívét teljesen betölti szerelmének
tárgya. Sok küzdelem után, 1847-ben szeptember
8-án meg volt az esküvőjük, amelyen azonban jó
módú apósa meg sem jelent, vejét egy szál bútorral
sem segítette. Feleségét Pestre hozza és szerényen,
de nagyon boldogan élnek az 50 forintból, amit
negyedévenként kap az »Életképektől» és a »Hazánk»-tól s ebből még szüleit is eltartja, akik ekkor
Vácon élnek. 1848 tavaszán édesanyja megbetege
dik, Petőfi ennek hírére ijedten egy orvossal Vácra
siet. Az orvos megnyugtatására Petőfi aggodalma
gyermeki boldogságba csap át s ekkor írja Anyám
tyúkját. Mennyi gyöngédség, mennyi fiúi szerete
e kis költeményben !
1848 nyarán a fiatal boldog házaspár két szo
bás lakását megosztja szüleivel s »A leggyöngédebb fiúi tisztelettel bánik velük.»
1848 december 15-én nagy boldogság éri a
nagyszülőket és szülőket; ekkor született Petőfi
Zoltán Debrecenben. A jó apai nagyszülők forrón
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óhajtották'unokájukat látni. A jó öreg egy szép
napon valósággal megszökött Pestről és Debre
cenbe utazott. Mámoros öröm fogta el unökája
láttán: »Hát megérhettem, hogy nekem is van
unokám !« — ismételgette egyre s a nagymama
reszkető örömmel várta a perceket, hogy meglát
hassa unokáját.
Komor idők jártak, ágyuk dörögtek, harci
paripák száguldoztak az egész országban. Petőfi
Sándor is Bem apó oldalán harcolt Erdélyben, de
a harctérről is mindig gondoskodik szüleiről. A
szabadságharcba gyengélkedő édesatyja is 58 éves
korában jelentkezik nemzetőrnek és a pákozdi
csatában vesz részt. Petőfi, mint Bem futárja
találkozik itt utoljára atyjával, aki a pesti önkén
tes sereg zászlótartója. Vasvári Pál népszónok így
ajánlja Petőfi atyját az önkéntes seregnek zászló
tartóul: »A nemzeti zászlót, e szent jelet nem
lehetne hívebb kezekre bízni, mint a legnagyobb
magyar költő atyjára :«. Petőfi büszkeséggel tekint
atyjára a »vén zászlótartóra« :

Máté 22:19
Irta: Hlavács Kornél.
Nyisd meg az én szem eim et, nogy szem lél
jem a Te törvényed csodálatosságát,
Z solt. 119, 18.

Fejes Soma — akinek életéből itt egy-két
kis jelenetet leírunk — .elgondolkodva haladt a
hivatalába. A minisztériumba osztották be és
gondolatait új munkaköre foglalkoztatta. Arra
riadt fel, hogy a rikkancs meglobogtatta a szeme
előtt az újságot és fülébe harsogta jobb sorsra is
érdemes érces hangján : — Vörös Újság.
Fejes feleszmélt. Ő ma vargabetűvel akart
hivatalába menni. Angolul tanult és úgy tervezte,
hogy angol bibliát vásárol, mert ez a legolcsóbb
angol olvasmány és a tanulásra kiválóan alkalmas
lesz. Ahhoz alig kell szótár. Minden félig-meddig
is jó evangélikus ember (ha ugyan »félig-meddig«
evangélikus valaki lehet), csaknem betéve tudja
az Ujtestamentomot. Rengeteg szókincsét angolul
Fordult a sors, megfordult végképpen,
könnyedén tanulhatja meg, mert nem vesztegeti
Te vagy mostan az én büszkeségem.
idejét a szótárforgatással. Neki különösen alig
1849 március 21-én meghalt édesapja. Távol lesz szüksége a szótárra. Atyjának minden felmenő
szüleitől és családjától értesül Petőfi ápja halálá vérrokonságában volt egy-két evangélikus pap.
ról. Nemsokára rá, amikor a honvédek Budát A bibliaolvasás tradiciós volt a családban. Ő maga
ostromolják és Petőfi éppen Pesten tartózkodik, is papnak készült, de a középiskolában az osztály
hal meg édesanyja 1849 május 17-én. A Duna- első matematikusa volt. Társai és ismerősei le
parton érte a halálhír. Megremegett egész testé beszélték, ha a papi hivatást emlegette.
ben : Meghalt. .. Nagy Isten ! .. . oda vagyok.
— Az országnak mérnökök kellenek. Papnak
Nincs többé anyám .. .
az menjen, aki nem tud matematikát.
A halottas szobába lépve, hangos zokogással
így lett belőle mérnök és végül tanácsos a
borult anyja holttestére:
minisztériumban. Az angol bibliát azonban meg
■
— Anyám, édes jó anyám, csak még egyszer vette. — Ahogy válogat a kisebb-nágyobb nyo
tekints reám !
mású, egyszerű és képes, vászon- és bőrkötésű
—■„ Itt hagytál, nincs többé senkim . ..
könyvek között, megszólal a bibliás em ber:
Szülei sírkövére minden név nélkül ezt vé— Nehéz idők szakadnak ránk.
sette :
— Ugyan? — A bibliát talán mégis csak
A legjobb atya
keresik?
A legjobb anya.
— Igen, kérem. Ebből látom. Szétkapkodják
Fiúi kesergő szeretetének, mély fájdalmának az egész boltomat. Magyar bibliáim úgy fogynak,
pedig megrázó megnyilakozása : »Szüleim halá ahogy még soha. Maholnap nem lesz árum. Min
lára« c. gyönyörű költeménye.*
denki a bibliához menekül tanácsért, útmutatásért
*) »Források : Voinovich G., Ferenczi Zoltán, Kéry és vigaszért. — Háborog a tenger. — Uram.
Gyula és Fischer Sándor tanulmányai.
Fejes Soma nagybetűs angol bibliáját zsebredugta és folytatta útját a hivatalába. Ott meg
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
lepetés várta. A miniszter hivatta :
Magyar
Ifjúsági
Német
— A nagybocsássai gépgyár munkásai kijelen
9 óra
11 óra
10 óra
tették, hogy a gyárat kommunizálták. Kérem,
utazzék ki azonnal és tegye meg a szükséges intéz
Virág vas.
Reif
Varsányi
Varsányi
kedéseket.
-— Utasítás? — Kérdi kábultan a tanácsos.
Varsányi
Nagypéntek
Ruzsicska
—
Semmi. —- Volt a túl nyugodt, apatikus
Rádió
hangú válasz. — Tegyen legjobb belátása szerint.
Fejes vonatra ült. Útközben végiggondolta
Husvét vas.
Varsán \ i
Varsányi
helyzetét. — Most mit tegyen? Odaküldötték a
szivárgó gátra, az átszakított réshez. Ha most
Draskóczy
Husvét hétfő
el nem tömi, holnapra elborítja a víz a mezőt, a
Rádió
várost. De hát lesz ehhez ereje? Talál-e talpalattnyi
szilárd helyet, ahol megállhat, ahonnan az ár le
nem rántja a fullasztó örvénybe?
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Emlékezetébe idézte az utolsó napok beszél
getéseit. Tahin valaki mondott neki valamit,
aminek most hasznát veheti? . . . Semmit se talált.
Napok óta nyomasztó bizonytalanság tilt
mindenki lelkén. Senki se tudta pontosan, hogy
megvalósul-e és meddig tarthat a szerencsétlen
politikai kísérlet. Legtöbben évekre terjedő rém
ségtől rettegtek, hangos jövendölést óvatos ember
meg nem kockáztatott, egyenes kérdésre is dodonai
volt a válasz. Értelmét a kérdező tetszése szerint
hámozhatta ki és formálhatta meg. Minden politi
kai kérdésre száz ember közül kilencvenkilenc
igen rugalmas választ adott. Félt embertársaitól.
A forradalom hullámai előre meg nem hatá
rozhatók. Hosszuk, magasságuk, terjedési és emel
kedési sebességük, felhajtó erejük és mélybebuktató, elnyelési mohóságuk kiszámíthatatlan. Az
este még egyszinten beszélgető emberek között
másnap inár tornyot elsüllyesztő félelmetes ma
gasságkülönbség lehet. Egyik se tudja, hogy akkor
néhány szavát a másik felhasználja-e és hogyan.
A bátorszavú se szól. Nem lát tisztán a jövőbe.
Amíg életveszélyt meg nem tud, legjobb barátjá
val is némán szorít kezet. A feltétlen bizalom sem
oldja meg a nyelvét. Még tévútra vinné. Árthatna
ott, ahol segíteni kívánna . . . Az életveszély — az
más. Akkor mutatkozik az igazi barát és akkor
látszik,vájjon a másik is igaz barát-e. Megelégszik-e
azzal, hogy a kapott intést a maga javára felhasz
nálja és nem tagadja-e le, nem forditja-e ki később
a figyelmeztető jó barát kárára? — De erről talán
máskor.
A komnuin kitörése előtt néhány nappal a
lelkek feszültsége már igen nagy volt. Nyomdákat
romboltak. Az utcán mind hangosabban kínálták
a Vörös Újságot. Vájjon ki mondhatott neki vala
mit, amit most felhasználhatna? Hiszen ő maga,
Fejts volt az, aki a forradalmi vezérekkel nemrég
szembeszállóit. Még a békében nyolc hónapig
harcolt az egyikkel, bár pisztollyal is megfenyeget
ték, az ország egyik végén. Nem Fejes ügykörébe
tartozott e feladat, de megkérték és ö teljesítette,
mert a hivatott nem merte, nem vállalta. — A
másik forradalmi vezért is ö tette ki a túlsó
határszélen, amikor mások idegrendszere az izga
lomban csődöt mondott és megfutottak. A har
madik forradalmi vezérrel is néhány nap előtt ö
állt elsőnek nyíltan, önkéntesen szentbe — az
ország szívében — amikor az a bányák és kohók
kommunizálását követelte. *— De ezekről is majd
máskor.
Mind a három súlyos, elszánt ember volt.
Később népbiztosok lettek. A küzdelmet velük
Fejes maga harcolta végig. Ki adhatna neki most
tanácsot? Kitől hallott valamit, ami most mun
kájában segítené?. . .
A kalauz az állomás nevét kiáltotta. A követ
kező állomáson ö száll le. Készülődik. Felölti a
kabátját. Valami kemény tárgy ütődik a lábához.
Csodálkozva a kabát zsebébe nyúl . . . Könyv . ..
Kiveszi. . . Az angol biblia.
Szórakozottan kinyitja és olvassa, ahol éppen

kinyílt: (Tegyük hozzá boldogult Masznyik Endre
magyar szövegét is ):
St. Matthew. 22.
19 Shew me the tribute
money. And they brought
unto him a penny.
20 And he saith unto
them, Whose is this image
and superscription?
21 They say unto him,
Caesar’s. Then saith he unto
them. Render therefore unto
Caesar the things which are
Caesar’s ; and unto God the
things that arc God’s.

Máté 22.
19. Mutassatok egy adó
pénzt. S odaadtak néki egy

dénárt.

20. S ó a pénzre mutatva
szólt: Kinek a képe és
címe ez?
21. A császáré. Mondták.
Ekkor azt mondotta nékik :
Adjátok meg tehát a császár
nak, ami a császáré cs az
Istennek, ami az Istené.

Fejes gépiesen ismétli az utolsó mondatot. Arca
egyszerre felvidul. Ő most nem a császárhoz megy,
de a gyár igazgatójának neve : Király. — A biblia
gondolatát fel fogja használni. De hogyan? Csak
ezt hamarosan megfejthetné. Néhány perce van.
Mindjárt megérkezik. Idegesen húzza ki az óráját...
de már nem látja, mit mutat.
Tekintete az óralapra szegeződik. Nyugalom
szállja meg. Biztosra veszi, hogy a problémát
megoldotta, önbizalma — amely eddig minden
nehéz külső munkáján, ahol magára maradt,
hűen elkísérte — visszatért.
Az állomáson várták.
A gyárban már a megalakult, ünneplőbe
öltözött üzemi tanács fogadta. Vezetőjük a tör
téntek részletes ismertetésébe fogott, de a szóára
datot Fejes hamarosan elvágta.
— A múlt már nem fontos. A jelent látom.
A jövőre vagyok kiváncsi.
Meg is mondották. A gyárat a munkások
számlájára tartják ezentúl üzemben, övék a nye
reség. Majd felosztják.
— No, és ha veszteség lesz?
Még a kérdés ellen is tiltakoztak. Hiszen a
munkások szorgalmasan fognak munkájukhoz.
Ráfizetéses évek nem jöhetnek.
— De jöhet kedvezőtlen gazdasági helyzet.
És végre is a gyár nem a maguké.
— Hogyne volna a miénk, hiszen komnumizáltuk.
— Akár kommunizáiták, akár nem, a gyár
nem a maguké. — Ha eszébe jut például magá
nak — fordult Fejes a leghangosabbhoz — hogy
a zsebórámat konmumizálja, az se lesz a magáé.
Az óra a kommunkincstáré, más szóval az államkincstáré lesz. Onnan majd kiadják használatra
az orvosnak, akinek nincs másodpercmutatós
zsebórája és nem számlálhatja meg a maga pulzu
sát, ha betegen hozzáfordul. Hiszen tudja, hogy
most minden órás boltja üres. A magáé nem lesz
az óra, ahogyan a gyár se a maguké. Az se bizo
nyos, hogy maguk fognak itt dolgozni. Hátha
vannak az ország területén olyan munkások, akik
e gyárban előforduló vas- és famunkához jobban
értenek. Csak nem képzelik, hogy a jobban értőket
sétálni hagyjuk, vagy Falulődre, a kőedénygyárba
küldjük dologra? Önöket küldjük Falulődre . . .
— Márhogy engem Falulődre? — szólalt meg
méltatlankodó hangon a zsebórával kitüntetett
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ember és két kezével nagyot rántott a mellényén,
amikor mintegy segítséget keresve, felháborodott
pillantással társain végignézett. — Márhogy én
menjek Falulődre? Mi lesz akkor az én két polgári
iskolás fiammal?
— Ha magát Falulődre küldik és a fiainak
ott nincs megfelelő iskolájuk, akkor majd beteszik
őket itt valamelyik fiúotthonba.
— Olyan nincs. A fiaimat én nevelem. Azért
vagyok az apjuk. Érettük dolgozom és szívesen
dolgozom. Nem kell, hogy őket mások eltartsák.
Én faragok belőlük embert. A fiaim talán csak
mégis az enyimek?. . . Ha pedig a gyárral így
állunk, akkor én nem kommunizálok.
— Mi sem. Nem kommunizálunk — hangzott
mindenfelől fenyegetően Fejes felé, aki nagyot
lélegzett.
— Értsenek meg engem — szólalt meg. —
Én nem azért jöttem, hogy maguk kommunizáljanak, vagy ne kommunizáljanak. Azért jöttem,
hogy a szükségnek megfelelő intézkedéseket meg
tegyem. Más a teendőm, ha nem kommunizálnak
és más, ha kommunizálnak.
— Hát nem kommunizálunk — mondogatták
nyugodtan.
— Akkor — szólt Fejes emelt, ünnepélyes
hangon— Király igazgató úr, vegye át ismét a
rendelkezési jo g o t. . .
A miniszter új megbízással fogadta :
— Kérem, siessen ki Óvárosba. A kazángyár
munkásai a gyárat kominunizálták. Nagyon ké
rem, hozza rendbe az ügyet.
Fejes sietett a másik gátszakadáshoz.
Az angol bibliából vett hasonlatát ott is meg
értették. Dolga mégis valamivel nehezebben ment.
A gyár két tulajdonosé volt. Az egyik társtulajdo
nos orosz hadifogságban sínylődött. Az ő felerészét
az üzemi tanács érintetlenül hagyta. Háborút
viselt féllábú ember is volt közöttük, aki a hazá
jáért szenvedőnek vagyonát szent és sérthetetlen
nek jelentette ki. A másik cégtárs azonban nem
vette ki részét a háborúból. Az ő részét kommunizáltnak jelentették ki. Ennél azután kitartottak.
Nem annyira a munkások. Dehogy. Inkább a
könyvelő »utazott« kissé a kereskedelmi képzett
ségű társtulajdonos vagyonára :
— Nincs értelme, hogy a gyár fele az övé
legyen. Nem tud jól könyvelni.
— De az üzemi tanács — faggatta őt Fejes —
csak nem vezethet könyveket?
— Kérem, itt vagyok én. Most is én vezetem.
— dőlt be nagy ambícióval a mi emberünk, aki
már úgy érezte, hogy övé a hatalom és a dicsőség.
Azonban az egyszer csúnyán pórult járt.
— Helyben vagyunk — szólalt meg csöndesen
Fejes és jóakaró, sajnálkozó pillantása az ifjú
arcára tapadt.
— Éppen itt van a baj. Mielőtt kommunizáláshoz fog, annyit taláncsak mégis megtanulha
tott volna, hogy kommunizált üzemben nincs
könyvelés. Az egyik kommunista, aki a bányák és
kohók kommunizálását sürgeti, éppen a napokban
fejtette ki, hogy a kommuntársadalom nem ismer

1928 április 1

könyvelést. Maga tehát az első, aki itt e gyárban
fölösleges. Amely percben kimoftdották a kommunizálást, abban a percben ön itt hívatlan vendéggé
vált és e minőségében — úgy érzem — máris
visszaélt az én türelmemmel és az üzemi tanács
drága idejét is hiábavaló könyvelési vitákra vesz
tegeti. Bízza tehát reánk az ügyet. Hozzászólási
joga már úgy sincs.
A mi emberünk arcára kiült a rémület. Hom
lokára nehéz cseppek gyűltek. Elnémult. . .
Fejes zsebórája és a falulődi kőedénygyár
azután általános megértésre talált. Fejes a jól vég
zett munka jóleső érzésével tért haza. Betömte a
második gátszakadást is. Mindössze Máté 22-t
szögezte a résre.
A két gyár munkásaitól megtanulta, amit
akkor más nem igen tudott, hogy az ország derék,
józan munkásnépe nem kommunista felfogású.
Bármily tetszetős formába öltözve tárják is elébe,
azonnal elfordul az utópiától, mihelyt valaki az
agyrém arcáról a kendőző festéket lekaparja és
valódi arcát láthatóvá teszi.
Ebből levonta a következtetést: A kommunuralom az országon el nem hatalmasodhatik.
Ha valamely szerencsétlen pillanatban mégis
szerepe jut, az csak rövid epizódszerep lehet: Az
ország gyorsan múló, magasfokú lázálma. A magyar
nemzet egészséges szervezete hamarosan meg
küzd a kórsággal.
*
Néhány nap múlva az ár túlemelkedett a ki
javított töltés koronáján. Elöntötte a várost.
A védekezést intéző legfőbb vezetők elveszítették
önbizalmukat, önuralmukat. Nem volt alattuk
biztos alap, ahonnan a közügyeket nyugodt kéz
zel irányíthatták volna. Nem ismerték eléggé az
Ujtestamentomot, nem találhatták meg a helyes
utat az emberek leikéhez. Nem támaszkodtak
eléggé a keresztyénség örökbecsű kincsére, a min
den nehéz helyzetben biztos tanácsot adó, a min
den áradat helyes medrét elmélyítő, a minden
igazságra elvezérlő igére.

Virágvasárnapon d. u. 5 órakor a Budai
Luther-Szövetség vegyeskara budavári templo
munkban előadja Meintrup—Hagedorn »Jézus hét
szava a keresztfán« című kantatéját, melynek
szövegét Szigethy Lajos dr. fordította. Karnagy
Mikus-Csák István, orgonánál Dévény Jenő.
A Budai Luther Szövetség 1928 április 15-i ünne
pélyes közgyűlésének műsora :
1. J . S . B a c h : Fantasia et fuga, orgonán elő
adja : W e il E n d r e karnagy.
2. Ima.
3. a ) B a c h : Adagio, b) V e r a c i n i : Largo, c)
P a d r e M a r t i n i : Andantino, hegedűn előadja:
B o r s o d y Ö d ö n hegedűművész, orgonán kíséri:
In n o c e n t M á té d r. orgonaművész.
4. Közgyűlés.
5.
K a n to r : Miatyánk, énekli : S a lm a n n é
K r i n g O lg a énekművésznő, orgonán kíséri: W e il
E n d r e karnagy,
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„Kalholikus igazság“
Irta Szlávik Mátyás dr.

Az új hercegprímás, bár a főkegyúri jog mel
lőzésével, mint maga is mondja, »szokatlanul« ki
nevezve, a »pax et justitia«, a béke és az igazság
jelszavával jött hozzánk Rómából. A Szent István
Társulat március 23-iki gyűlésén tartott megnyitó
jában nyíltan bejelentette, nogy »a kath. igazság
védelméről« kell gondoskodni, és kijelentése el
árulta, hogy a vegyes házasság s a vallásfelekeze
tek viszonossága kérdésében államellenes corpus
juris canonici-nak, az Egyházi törvénykönyv-nek
egyik agilis szerkesztője volt, mely pedig a mo
dern állam mellett velünk protestánsokkal szem
ben is türelmetlen tridenti és vatikáni szellemet
lehel.
Hát mi is az a •kath. igazság«, amelynek a
hercegprímás szerint a •védelméről* van szó ?
»Hazánk igazi megalapítása és megszilárdí
tása kath. munka. Királyságunknak függetlenitése kath. munka: Szent István király és az
Apostoli Szentszék munkája. Bekapcsolódásunk
a nyugati műveltségbe kath. munka. (A protestan
tizmus előtt történtekre ez megáll.) A tudomá
nyos és karitativ intézmények létesítése legna
gyobbrészt kath. munka. (?)
A török elleni harcokban főképpen kath. vér
folyt. . . A törökök végleges kiűzését országunkból
elsősorban szintén a pápának köszönhetjük. (Nagy
érdeklődéssel várjuk bizonyítását.) S aztán nagy
történeti ugrással: »A világháború alatt a mi vérvesztességünk volt a legnagyobb (nem aránylag,
csak abszolút számban), a kommunizmus idején
a katholikusok szenvedtek a legtöbbet (a többivel
együtt éheztek) stb. stb.<Arról, hogy a mohácsi vesz után a magyarság
a reformációnak köszönheti fennmaradását, al
kotmányos szabadságát, nemzeti egységét és füg
getlenségét, a magyar irodalom megteremtését,
szó sem esett a hercegprímás elnöki megnyitójában.
Sőt »kath. történetíróink közreműködésével igazán
kimerítő, oknyomozó, főképpen pedig magyar
egyháztörténelem megjelentetését« sürgeti. Nagyon
kérjük, hogy e műben a Bocskaink, Bethlenek,
Thökölyek és Rákócziak helyét a Kolonicsok, Szelepcsényiek és Habsburg Lipótok el ne foglalják. Arról
is megfeledkezett a hercegprímás, hogy a kath.
egyház kizárólagos uralmára eső idejéből csupán
15 kötetre való prózai munka és alig 1 kötetnyi
vers jelent meg, míg az 1528-- 1608-ig tartó ziva
taros 80 év alatt a protestánsok 28 nyomdájából
Ballagi A. és Fcrenczi Z. adatai szerint körülbelül
500 kötet jelent meg magyar nyelven, ami fényesen
igazolja a magyar reformáció műveltséget ter
jesztő hatását. Még azt is megemlíthetjük, hogy
az újságirodalom úttörő munkásai Bél Mátyástól
kezdve mind protestánsok, sőt Kossuth, Görgey,
Petőfi mellett ott állott az ország egész hazafias
kath. polgársága, amint ott állott Széchenyi és
Deák mellett minden magyar protestáns. És végül
a »kath. munka« mellett a közel múltban mégis
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csak valamelyes szerepe volt a hazafias munkában
a többi közt a két Tiszának és ma Horthynak és
Bethlennek.
Hogy milyen lesz a hercegprímás sürgetett
magyar kath. egyháztörténete, azt előre sejthetjük.
Talán beharangozója annak Bangha Béla »A je
zsuita rend és ellenségei• c., minapában megjelent
munkája. Ebben egyebek között ilyeneket is ol
vashatunk : »A hamisításnak valóságos iskola
példája a Herzog-léW Realencyklopädie für protest.
Theologie und Kirche, Ranke egyszerűen hamisít,
Tschackert és Zöckler durva idézet- és szöveghamisitó, Bethlen Gábor pusztításai, a reformáció egy
házforradalom és demagóg szónoklás. Luther
tanácsolgatta: Eine gute, starke Lüge tun!»
S ugyancsak ékes és epés epitetonokkal illeti
Hase-1, a nagy polemikus irót, Tholuck-ot, a nagy
nevű halle-wittenbergi tudóst és Harnack-ot, a
világszerte ismert protestáns teológust. E fötisztelcndő páter tudására egyébként jellemző, hogy
Böhmer lipcsei professzor legújabb művét a je
zsuitákról nem ismeri s a protestáns Írókat másod
kézből idézi. Megkapja majd méltó válaszát Szeberényi Lajos *Loyola és Luther« c., közelebb meg
jelenő művében és Sztehlo Kornéltól a Prot. Szemlé
ben.
Nem folytatjuk tovább e szemelvényeket.
Ezekből eléggé következtethetjük, hogy milyen is
az a •kath. igazság« és milyen *magyar kath. egy
háztörténet*-re lehet kilátásunk. Igaza van Raffay
püspöknek, hogy hazánkban »a vértelén ellenrefor
máció* korát éljük. Sapienti sat !
A Budai Luther-Szövetség Vegyeskara ápri
lis hó 1-én virágvasárnap délután 5 órakor temp
lomunkban előadja Hagedorn T. vegyes- és gyer
mekkar, magánszólamok, orgona- és zenek iséret
számára irt nagy kantatéját: »Jézus hét szava
a keresztfán«. Szövegét irta Meintrup F., fordí
totta dr. Szigetliy Lajos. Orgonán játszik Dévény
Jenő, karnagy Mikus-Csák István. Ez alkalom
mal szaval dr. Kcsztler Ede. — Nyolc évi műkö
dés után az énekkar igen nagy művészi feladatot
tűzött ki magának, mikor ennek a nagy műnek
előadására vállalkozik. Tudomásunk szerint ilyen
nagyszabású zenei előadást hazai evangélikus egy
házaink egyikében sem kíséreltek meg már hosszú
idők óta. Reméljük, hogy énekkarunk, mely nagy
buzgalommal készül munkájára, szép sikerrel
fogja a művet előadni. Az énekkar ezen előadás
sal akarja megszerezni a működéséhez feltétlenül
szükséges anyagi eszközöket. Tehát nemcsak er
kölcsi, de anyagi sikerre is törekszik. Azért nagyon
kívánatos, hogy mindazok, kiknek oly sokszor
volt már alkalmuk a templomban és a rádió útján
is épülni és gyönyörködni az énekkar mr^k jában, megértő lélekkel siessenek megváltani 3, 2
vagy 1 pengő árú jegyeiket és v; bvasárnapon
áliit ...os komolysággal hallgassák ..«eg a mélysé
ges lelki hatások kiváltására rÍKalmas kantatét,
mely fenséges egyszerűséggel fejezi ki a golgotái
kereszt történetét.
Hűti
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HÍREK
Olvasóink szíves figyelmét felhívjuk a Budai LutherSzövetség Vegyeskarának április hó 1-én 5 órakor budavári
templomunkban tartandó egyházi hangversenyére.
Házasság. Masznyik Tibor hittestvérünk, dr. Masznyik Márton, a Budai Luther Szövetség elnökének és nejé
nek Ziegelwagner Gizellának fia márc. 10-én vezette oltár
hoz Sefcsik Ilonkát, Sefcsik László és neje Constantin
Ilona leányát a Deák-téri templomunkban, ahol az esketést Kirchknopf lelkészünk végezte. A Deák-téri templo
mot ez alkalommal budai hitközségünk tagjai töltötték
meg.
Budai egyházunk lelkészi hivatala február hónapban
a következő jelentést adta k i : Statisztikai adatok : keresz
telés 7, esketés 4, temetés 16.
Kereszteltük: Klaniczay László és Bartel Adrier.ne
leányát, Margit Gertrud Kornéliát; Jesze Károly és Geidl
Emilia fiát, Zoltán Károly K álm ánt; Haeffner Róbert
és Weisz Ida fiát, Róbert Jenő Dezsőt; Sinkovits Pál és
Zifrus Margit fiát, P á lt; Simon Sándor és Filkorn Erzsébet
fiát, Sándort; Udvaros Sándor és Kerkuska Julianna
leányát, Julianna L ídiát; Unger János és Kecskeméti
Ilona fiát, Tivadar Andrást.
Eskettük : Masznyik Dezső Jánost Krzystek Erzsébet
Eszterrel, kisjeszeni Jeszenszky Barnabást nemesvarbóki
Plachy Erzsébettel, Schlatter Alfonzot Schwingshakl
Paulával, Hezler Ferencet Paveszka Ilonával.
Temettük: somorjai Horváth Árpádot, Höcker Fri
gyest, Szabó Istvánt, id. Hornyánszky Ernőt, özv. Rugl
Ignácné szül. Varga Terézt, Koncz Mihályt, Eiler Ilonkát,
özv. Reischl Antalné szül. Schuszter Ágotát, Sigether
Viktorné szül. Lammer Máriát, Balassa Józsefet, Kubinyi
Tibort, Búza Jolánt, özv. Nemesik Józsefné szül. Schulz
Zsuzsannát, Kemény Ottót, Kuba Máriát, özv. Wentz
Edéné szül. Blank Karolint.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság folyó hó 22-én
tartotta Ravasz L. és M. Dietz S. kettős elnöklete alatt a
Ráday-utcai ref. püspöki helyiségében választmányi ülé
sét, amelynek tárgya a közgyűlés előkészítése volt, s
amelyen részünkről Sztehló K-, Bancsó A., Szlávik M.,
Domanovszky S., Podmaniczky G. és a pénztáros Szelényi
J. jelent meg. Úgy a titkári, mint a szerkesztői jelentést
Zsizska J. terjesztette elő. E kettős jelentésből megtudjuk,
hogy a Társaságnak 1120 tagja van. Anyagilag is sikerült
irodalmi estéket is rendezett a vidéken. A »Protestáns
Szemle« válságát az ev. és ref. püspöki kar támogatásával
sikerült megoldani, a »Szemle« új rovata az »Arcképek«
s a »Magyar Protestáns Egyháztörténet Adattára« szépen
indult. A pénztáros jelentése szerint a Társaság múlt évi
bevétele volt 28.180, kiadása 26.305, maradványa 1.864,
mai napi állása 3.600, folyó évi költségelőirányzata 36.000
pengő. A választmány a Protestáns Szemlét az ev. és ref.
középiskolai ifjúság körében is terjesztette.
Budai Mária Dorottya evangélikus jótékony nő
egylet 1928 március 28-án, szerdán d. u. 5 órakor a vár
beli ev. iskola termében közgyűlést tartott. Tárgysorozat: 1. Elnöki bejelentések. 2. A tisztikar és választ
mány kiegészítése. 3. Beszámoló az évi működésről. 4.
Pénztáros jelentése. 5. Ellenőr jelentése. 6. Számvizsgáló
bizottság jelentése. 7. Esetleges indítványok.
Budai Luther-Szövetségi tagsági díjat fizettek : Dévény
Károly, Dévény Károlyné, Dévény Dezső, Dévény Jenő,
Dévény Márta, Dudás Kálmánné, dr. Göttche Ervin,
Gyulai János 2—2, Korcsek Zsigmond Frigyes, Kozák
Károlyné 1— 1, Petrik Margit, Prinner Ede, dr. Bur"■•d-Bélaváry Andor 2—2 P. Hafenscher Lajos 2 P
sen 26 pengő.
:sy Péter més?é - és hentesmester II., Szénatéri
l ' ' e ajánlja elsőrem'
, kéri hittestvéreink jó’ndulatu tá m jg r'ísát. OK
Pontos kiszolgálás.
Kehely,
ízíelt. kanna és medence, <Ktr
A,
gyertyatartó ú . rterítő, oltár, szószék, keresztelő kuí,
templompad stó., ,v.fb. jutányos beszerzési . forrása az
Ecclesia r.-t., Budapest, IV., Váci-utca 69.
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Dr. Szelényi Ödön egyetemi tanárt, lapunk főmunka
társát, a Magyar Psychologiai Társaság vláasztotta meg
választmányának tagjává. Lapunk utolsó számában téve
sen Philologiai társaságot említettünk.
Kossuth Lajos halálánák évfordulóján március 20-án
a Deák-téri templomban ünnepi istentisztelet volt.
Hegyen Épített Városra adakoztak: Altnéder F.-né
5, Altwehr Gyula 3, Banics Gyuláné 3, dr. Bátyka Zoltán
5, Berzeviczy Kristóf né 15, Bohunka Alajos 3, Dudás Kál
mánné 6, Dulien Ferecné 3, Dunkel Károly 6, Feketéné
Gulden Paula 6, Frecska István 2.40, Grőner Gyuláné 3,
Gömöry Sándor 1.50, Hawalda Endre 3, Hoffman János
3, Hofrichter Józsefné 4, Jeszé Károly- 3, Kesztler András
10, dr. Kliment Jenő 6, Konnerth Károly 3, Korcsek Zsig
mond Frigyes 3, Kovács József 3, Kovács Józsefné 6,
Krcsmárik László 2, dr. Lányi Lajos 3, Macskássy Lajos
6, dr. Márki Hugóné 3, Mennyey Istvánná 3, Mogyorósy
Gyula 8, dr. Moesz Gusztáv 6, Nemes Ferenc 5, özv. Petrik
Gézáné 3, Prinner Ede 6, Prinner Lajos 3, Puky Pálné 5,
Rainer Andor 3, Rippel Károly 4.76, Rosta Dénes 5,
Schay Gusztáv 3, Scholtz Testvérek 6, Schuller Mihály 5,
Szauberer Anna 3, dr. Szőnyey Dezső 8.20, Tahim Dávidné
3, Vasdinnyey Pálné 3, Völgyi Gizella 3, Wittek Józsefné
6, dr. Zobel Lajos 10.60, és dr. Imrék Samu 3 P. Összesen
225 P 46 fillér.
Szerkesztői üzenetek. 5. /. Farkas Mihályné történet
sorozatát legközelebb folytatjuk. Soron levő elbeszélése
»A jó pásztor«, amely már a nyomdában van. Farkas
Mihályné egyik igen sikerült elbeszélését, mondhatjuk
kisebb regényét, amely a világháború idejében játszik,
a Luther-Társaság külön könyvben most adta ki. Kap
ható a társaság könyvesboltjában V ili., Szentkirályi-u.
51 /a. — N. O. A madarak imáját köszönjük. Legközelebb
közöljük. — Utóhang. Sajnáljuk, hogy e számunkban
helyet nem szoríthattunk. — Z. P. és M. K ■ Ami késik,
nem múlik.
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protestáns egy
háztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi rende
lőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben részesíti.
Rendelés 10— 1 és 4—6 óráig.
Zeneakadémiát végzett zongoratanítónő órákat vál
lal. Cím a kiadóhivatalban.
Mindenes leányt, aki főzni tud, felveszünk. Zárda-u.
34., II. em. 1. sz.
Fehérnemű-szalon jutányosán varr, kelengyét hozott
anyagból is készít, Hollyné, I., Krisztina-körút 34. (4— 10.)
Vidékről jött evangélikus napszámos vállal kerti
vagy bármily más munkát. Cim a kiadóban.

Első M agyar
Általános Biztosító Társaság
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, úti
poggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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Lukácj 24:7.

Sírjához őrséget állítottak, a sziklába vájt
ajtaját nehéz kőóriással lezárták és lepecsételték.
Minden hiábavaló volt.
Az élő ige, a minden igazságra elvezérlő ige
a sírban meg nem maradhatott. Az igazság szel
leme örök. Átszenvedi a megcsufoltatást, hordja
töviskoszorús homlokkal a keresztfáját, kezétlábát odaszegezhetik, a szivét átszúrhatják, fel
vághatják, sziklasírjának lepecsételt záró kőtöm
bét agyonra gyötörve is játszva nyitja meg, mert
az embermilliók várják. Ók az igazságban élnek.
Van feltámadás.
Nem számíthatunk, hogy a halál mindeneket
elföd, hamisságainkat elfeledteti, rossz cselekede
teinket megnemesíti, kifosztott embertársunkat
Htunkból elviszi, panaszszavát elnémítja, lelki
ismeretünket felszabadítja. — Az igazság örök életű.
Lelkiismeretünk terhét tovább visszük, utolsó
óránkig hűséges kísérőnk marad. Odatelep
szik halálos ágyunkra és elibénk rajzolja gyerme
keink és késő unokáink botránkozását apjuk és
ősük bűnös cselekedetei fölött. Hetediziglen —
mondja az írás — szenvedik a mi ki nem javított
hibáinkat, a mi helyre nem hozott vétkeinket,
a mi jóvá nem tett bűneinket.
Rossz tetteink magukban hordják bőven beérő
büntetésünket. Megtanítják álnokságra, csalfaságra, kapzsiságra, minden bűnös gondolatunkra és
cselekedetünkre a mi saját utódainkat, fiainkat.
És ők hajszolják egymás vagyonát, kifosztják
egymást, aláássák erkölcsi alapjukat, széttépik
sajat tisztességérzésüket, eljátszák önbecsülésüket,

megrabolják önmagukat. — A végén, amikor egy
mást és önmagukat megrontottak, keresik mind
ennek szülőokát. . . és megtalálják bennünk
beléjük oltott gondolatainkban, mintául vett
cselekívLteinkbni az ö vesztük csiráját.
Jellemes utódoknak más az iskolájuk. Gyer
mekkorukban van valaki körülöttük, aki a jót
a jóért teszi, a rosszat a rosszért kerüli és nem
ismer megalkuvást. Nem fosztja ki a szerényt csak
azért, mert nem tartja oda minden jó cselekedete
után a tenyerét a jutalomért. Nem kötözget
botránykövecskéket más ember nemes tetteire,
nem magyaráz ezekbe aljas indítóokot, bőgj
szörnyű köd hessen és saját hibáiról a figyelmet el
vonhassa. — Tévedése után mint megtért fiú nem
veri ki a helyén hűen maradt testvérét, hogy
helyette emezt nézzék eltévelyedettnek. Odaáll
bátran, férfiasait, arcára nem ölt üres, pöffeszkedő
büszkeséget, de száját sem görbíti ókori alázatos
ságra. Természetes arcával, az igaz ember hang
ján mondja : — Tévedtem. Adassék vissza ember
társamnak minden, amiből tévedésemmel kifor
gattam. — És nincs keresztyén, aki követ dobna
reá, aki meg ne hallgatná, aki a jóvátételt meg
tagadná. Ne féljünk : Az igaz ember felébredhet
bennünk.
Van feltámadás.
Az embermilliókat az igazság élteti. Hord
juk el idején a ráhengerített köveket a sírjáról,
amíg reánk nem dönti, amikor feltámad. Gyó
gyítsuk be sebeit, dobjuk le töviskoszorúját a fejé
ről és a mi lelkiismeretünkről.
Nem lesz hiábavaló.
Pecsét, kőtömb és őrök nélkül-vált meg az
önvádtól a diadalmaskodó igazság.
H la v á c s

K ornél
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A mi értékeink
Sándy Gyula. Szent-Fstvány Gyula

A napilapokban rövid hir jelent meg, amely
a Műcsarnok tavaszi kiállításának díjairól'tesz
jelentést. A jelentésből a »H. é. v.« olvasóit érdekli,
hogy a legnagyobb kitüntetést egyházunk fel
ügyelője, S á n d y G y u la és hittestvérünk S z e n tI s tv á n y G y u la érdemelték ki. Sándy Gyulát a
K é p z ő m ű v é s z e ti

T á r s u la t

é p íté s z e ti n a g y

d íjá v a l

jutalmazták meg a g e n fi n é p s zö v e tsé g i p a lo u h e rvéért. Szent- ístvány Gyulának ugyancsak a K é p z ő 
m ű v é s z e ti T á r s u la t n a g y d íjá t Ítélték ».B á n y á s z
h a lá la « c. monumentális festménye jutalmául.
Hazánk legilletékesebb műbirálói a legkritiku
sabb művészkiállitáson két tu d ó s m ű v é s z t, két evan
gélikust emeltek első helyre. S á n d y G y u la ma az
ország legelismertebb é p íté s z -k o n s tr u k tő r je és ez
nagy építészeti tudásának jelentősége. Műegyete
münk hires tanára. Nem vagyok arra hivatott,
hogy építészi tudását, bámulatos tevékenységét
részletesen méltassam. Sokkal ismertebb szemé
lyiség, semhogy érdemeit úgy az építészet terén,
mint egyetemes egyházunkban (sok ev. templom
felépítése) felsoroljam.
S z e n t - l s i v á n y Gyula festőművésznek, az Ipar
művészeti Főiskola tanárának a neve azonban
olvasóink előtt néni olyan ismert, ahogyan azt
jellembeli kiválósága és művészi talentuma meg
érdemelné.
Szent-ístvány hazánk legkiválóbb kompozitőreinek egyike. Ez a megállapítás a festőművészet
szempontjából a legnagyobb elismerést jelenti.
Az öntudatos kompozitőr a festészet minden ágá
ban mestert jelent. Tájkép, portré, állatfestés,
szín, szerkezet és sok minden egyéb benne van a
kompozitőr képességei között. Az ilyen kiváló
festőművész előtt már alig van meg nem oldható
probléma. Teljesen kiforrott, teljesen nyugodt
mint művész. Bár remekének megalkotása a
mesterművésznek is hosszú fáradságos, erőmeg
feszítő munkájába kerül. Olyan kompozíció, mint a
»Bányász halála» egész életére szóló folytonos,
küzdelmes tanulmányt igényel.
íme Szent-ístvány Gyula küzdelme: 1881-ben
Vihnyé-n (Bars vni.-j született. Atyja a Selmec
bányái bányászati főiskola európai hírű tanára
volt, akinek elhunytáról nehány héttel ezelőtt
lapunkban megemlékeztünk. Gyula fiát minden
áron erdészmérnöknek óhajtotta nevelni, de ő
erre semmi hajlamot nem érzett. Középiskolai
tanulmányainak (Selmecbányái ev. lyceum) befe
jezése után atyja akarata ellen is a budapesti
képzőművészeti főiskolába iratkozott, ahol külö
nösen Zemplényi Tivadar mester tanítványa volt.
Tehetségével, szorgalmával csakhamar feltűnt.
Mint növendék a Műcsarnok kiállításán díjat nyert.
Azután 1906— 1910-ig hazánk büszkeségének, a
nagy S z é k e ly Bertalannak mesteriskolájában nö
vendék. Ebből az időszakból való az a hatalmas
freskója (Lovasok és gyalogosok harca), amely a
Képzőművészeti Főiskola lépcsőházát díszíti.
Székely mester iskolájából J a n c k A n g e lo
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mtincheni mester-iskolájába került. Itt egymás
után éri a kitüntetés (oklevél, bronz, kis ezüst és
hires képéért — Bányászok imája — elnyeri a
bajor király nagy ezüstérmét). Kiállított képeiről
fényképek kerülnek a katalógusba, ami nagy elis
merés, sőt a nagyon kritikus »Die Kunst» c. folyó
irat is reprodukálja a B á n y á s z o k im á já t, mint
kitűnő tipikus impresszionista művet. Hire eljutott
Spanyolországba is, ahol a legelső művészi folyó
irat »Illustration Artistica» közölte és dicsérte
képeit. Ettől kezdve a müncheni »Secession«,
»Glaspalast« kiállításain többszörös kitüntetés éri.
1914-ben bevonul katonának és 6 évig sínylő
dik szibériai hadifogságban, ahol a forradalom
kitörésétől 1921-ig minden ellátás nélkül portré
festéssel keresi meg kenyerét.
1921—22-ig ismét Münchenben dolgozik és a
»Partizánok« című festményével nyer jutalmat.
1922-ben az Iparművészeti Főiskola hazahívja
tanárnak és azóta szívének egész meiegével és tu
dásának nagy kincseivel magyar iparművészeket
nevel. A tanítással párhuzamosan bámulatos szor
galommal és igen szerény körülmények mellett ál
landóan dolgozik komoly, nagy kompozíciókon.
Olyan értelemben, mint ahogy nálunk legújabban
sajnosán divatos, nem termékeny festő ; de abszo
lút értékben és értelemben igenis termékeny.
Műterméből csakis remekmű, örök érték kerül ki,
amely nem egy-két nap alatt készül el. Némelyik
több évi munka eredménye. El is érik sikerüket!
Úgy látom, hogy Szent-ístvány Gyula máris
világhírű festőművészeink útján halad és ha nem is
kürtölik hirét-nevét — Székely Bertalan tanít
ványa — jön idő, amikor büszkeséggel emlegeli
Szent-ístvány Gyula nevét a magyar.
D r. S c h in d le r G y u la

Kilyéni Ferencz József unitárius püspök ma
gyar ruhában feküdt felesége menyasszonyi fátyla
alatt a ravatalán az unitáriusok kolozsvári temp
lomában. Onnan temették el hívei a 93 éves aggas
tyánt, a keresztyén szellem törhetetlen, hűséges
bajnokát. Életéről és munkásságáról Szlávik
Mátyás dr. főmunkatársunk tollából legközelebb
hozunk méltatást.
A Budai Luther-Szövetség közgyűlését elhárít
hatatlan akadályok miatt elhalasztotta. A köz
gyűlés időpontjáról olvasóinkat értesíteni fogjuk.
A Budai Luther-Szövetség vegyeskarának
virágvasárnapi ünnepe fényesen sikerült. H a g e 
d o rn nagy kantatéja a kitűnő előadásban, Szigethy
Lajos dr. jól simuló fordításában igen megkapó
hatást tett a hallgatóságra. M ik u s - C s á k István
karmester meg lehet elégedve az elért eredménnyel.
Orgonánál D é v é n y Jenő otthonos biztonsággal ült.
A kantáié magánszólamait dr. H o r v á th K o r n é l
énekelte. Hangja ércesen csengett és minden ne
hézséget könnyen küzdött le. Műkedvelő énekesek
között kevés társa van, aki vele tudásban, Ízlésben
és iskolában versenyre kelhetne. A hittestvérek
áhítattal hallgatták.
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Dürer Albert
1471 — 1526.
1528 április 0-án halt meg Nürnbcrgbin az
egyik legjelesebb művész a világon : Dürer Albert.
Halálának négyszázévcs évfordulóját szülővárosa,
Nürnberg, kegyeletesen ünnepli meg. Minden mü
veit állam képviselőt küld az ünnepre Nflrnbergbe.
A nagy Díirer-képkiállitásra kerülnek az egyes
nemzetek képtáraiban féltve őrzött Dürer-rajzok
és festmények. Szépművészeti Múzeumunk két
szép Dürer-képpel vesz részt a kiállításon, amely
április II-én nyílik meg.
A mi figyelmünk több szempontból fordul a
centennáris ünnepre. Elsősorban azért, mert Dü
rer (Thürer) magyar származású. Atyja Magyarországon a békésmegyei Ajtós községben született
és innen vándorolt ki Nürnbergbc, ahol ötvös
mester volt. Csak későn németesitette Ajthósi
nevét Dürerre.
De érdeklődésünket fokozza az, hogy e nagy
szellem, Luther kortársa, a reformáció híve volt.
Világhírű képeinek megalkotásában a reformáció
zellenie ihlette meg. A müncheni szépművészeti
múzeumban őrzik a *Négy apostok-ál, amely
János, Márk evangélistát és Péter és Pál apostolt
ábrázolja.
E remekművét halála előtt három évvel fes
tette és szülővárosának ajándékozta. A kísérő
levélben magyarázatot is nyújt, hogy az Apostolo
kat »az eredeti tiszta keresztyén hit alap-pillérei
nek tekinti.« Niirnbergbcn akkor lelkesen fogad
ták Luther tanításait és Dürer irányzatosan fes
tette polgártársainak szeme elé az *apostolok«-at,
akiknek tanítása az igazi keresztyéniig elveit hir
deti. Arra buzdította a nürnbergieket, hogy lel
kesedésük a reformáció iránt meg ne fogyatkoz
zék, hanem az Apostolok mesteri állandó emléke és
tanításaik folytonos gyakorlása elmélyítse. Dürer
e képe a német renaissance-kor leghatalmasabb
alkotása, amelyhez hasonlót e korban csak az
olasz világhírű mesterek festettek.
Másik világhírű festménye Krisztus a kcrcsztfán. Komor, fekete felhők hátteréből éles megvi
lágítással áll előttünk a keresztre feszített Krisztus.
Arca nem a jezsuita-iskola vonagló, kínlódó, testi
lelki fájdalmait a tömeg előtt feltáró Jézust, ha
nem szemét az ég felé irányítva, Atyja akaratában
teljesen megnyugodott, magasztosan méltóságos
istenfiát, Krisztust ábrázol. E festményen a fény
és árnyék ellentétét oly mesteri művészettel ol
dotta meg, hogy hasonló tökéletességgel csak száz
évvel később ■
— s bizonnyal Dürer nyomán —
Rembrandtnál találkozunk.
Ismert szép festménye a »Három királyok
imádása« is.
Sokat foglalkozott az új testamentummal.
Képzeletét, lelkét Pál apostol alakja ragadta meg.
Talán senki sem rajzolta meg oly jellemzően s anyanyira fenségesnek Pál apostolt, mint Dürer réz
metszetben, 1514-ben. Látásán Michel Angelo
Mózese jut eszünkbe.
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Általánosan ismert képe »Az apokalyptikus
paripások«. Tárgyát János látomásainak 6. részé
ből vette, ahol az utolsó ítélet borzalmait olvassuk.
Az emberiség négy nagy csapását személyesíti meg:
fehér paripán a pestist, pej-csikón a háborút, fe
kete ménen a drágaságot és fakó lovon a halált.
Nyomukban a pokol.
Mint minden művét, ezt is hatalmas fantáziá
val, mélyen járó gondolkodással, a leggondosabb
tanulmánnyal és nagyszerű formaismeretével
készítette.
A reformációval rokonszenvező Miksa császár
imádságos könyvét Dürer illusztrálta. Bölcs Fri
gyes, a szász választó, Luther nagy pártfogója is
felkarolta. De legjobban ünnepelte Dürert Német
alföld. Amikor 1520-ban Németalföldet beutazta,
mint fejedelmet fogadták és ünnepelték. Erasmus
Rotterodamus, a nagy humanista is kereste barát
ságát. Dürer öt is lefestette. Réz- és fametszetei
mai napig is utolérhetetlenek. Képei közül az
említett »Apokalyptikus paripások« mellett leghí
resebb »Szent Jeromos otthonában« c. képe, ame
lyet nemcsak a megvilágítás, a finom és gondos
kidolgozás, hanem az anyagszerüség, a biztos
perspektíva, valamint a bájos felfogás és a töké
letes kompozíció tesz páratlanul művészivé. Dürer
a festőművész, mint író és tudós is nagy volt. Irt
geometriát, értekezéseket a művészetről, az em
beri test arányairól stb.
Goethe így jellemzi: »Ha alaposan ismerjük
Dürert, meggyőződünk, hogy igazság, emelkedett
ség, sőt báj tekintetében is csak a legkiválóbb ola
szok érik utói.»
Szépművészeti Múzeumunkban a centennáriumra Dürer emlékének kiállítást rendeztek, a
múzeum tulajdonában levő rajzaiból, metszetei
ből és könyveiből, valamint az Ajthósi (Dürer)
családra vonatkozó oklevelekből. A kiállítás áp
rilis 7-én nyílt meg.
Dr. Sch. üy.
Gooch Henrik Márton, a brit szervezet főtitkára, az
anglikán egyház laikus papja (Lay Reader), ki püspöki
engedéllyel az anglikán szószékeken prédikál, Romániában
látogatást tett a vallási kisebbségek helyzetének tanulmá
nyozására. Uooch e magyar szempontból oly jelentős útjá
ról november 15-én tér vissza s Budapesten, hol már az
odautazás alkalmával is nagyon kellemesen néhány napot
töltött cl, előadásokat tart. Llső előadása április 15-én,
este 7 órakor a budapest-józsefvárosi református templom
ban (Vili., Salétrom-utca 5) hangzik cl e tárgyról: *>A
Szentlélek és a keresztyenek egysége*. Belépődíj nincs. —
Április 16-án este fél 8 órakor a Sütő-utcai polgári leány
iskola dísztermében tart előadást a budapesti protestáns
egyházak lelkészeinek és világi vezető embereinek az evan
géliumi világalliancról és az egyházakról. i£ gyűlésen dr.
Raffay Sándor evangélikus püspök tart elnöki megnyitóbeszédet. — Április 17-én este, a napilapokban közlendő
helyen és időben szerctctvcndégség lesz (jooch főtitkár
tiszteletére. — Április 18-án este 7 órakor a régi képviselő
ház üléstermében lesz nyilvános nagygyűlés, melyen dr.
Ucrnát István egyetemi tanár, főrendiházi tag mond elnöki
megnyitóbeszédet, üooch előadást tart c tárgyról: »Az
evangéliumi világallianc és a vallási kisebbségek«. Dr.
Ravasz László püspök mond záróimát. Az estén több
énekkar is szerepel. A rendezőség az érdeklődő közönség
résztvételét kéri.
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Az őszi barack
Irta : Illavács Kornél
É s n e leg y en k ö z ö ssé g iek a s ö té la é g n e k g y iim ö lc s te le n c s e le k e d e te iv e l,
h a n e m in k á b b m é g is fe d jé te k a z o k a t.

Pál az efezusiakhoz 5:11

Nehéz idők voltak.
— Nincsen minisztérium . . . Kommun tanácskormány van . . . Népbiztosok, parancsolnak, —
újságolták a házbeliek, a verőfényes, napsütéses
reggelen Fejes tanácsoséknak.
Fejes lesietett az utcára. Alig volt ott valaki,
annál több kíváncsi fej az ablakokban. A bankok
kapujában néhány fegyveres ácsorgott. Tovább
ment. Lassanként megélénkült a járda körülötte.
A családapák voltak az elsők, akik szemlét tar
tottak, hogy híreket vigyenek haza. Feleségeikkel
tértek vissza, akik a vásárcsarnokba, a boltokba
igyekeztek. Néhány napra legalább gondoskodni
kellett a családról. . . Gyermek nem volt sehol.
Okét még fé lte tté k ... Ismerőssel is találkozott.
Elébe sietett. Talán valamit megtud. De már meszsziről megelőzi a kérdés :
— Hát ez micsoda?
•
— Erre bizony mindannyian kíváncsiak va
gyunk. Valahogyan a földből, valahonnan az éj
szakából került elő.
Sehogy se talált magyarázatot. A magyar mun
kások felfogását, álláspontját ismerte. Akikkel neki
dolga volt, néhány felvilágosító szavára belátták,
hogy utópia, meg nem valósítható agyrém szel
leme settenkedik körülöttük, befurakodni igyek
szik lelki világukba és ha győzedelmeskedik, bizony
talanná, sötétté, gyümölcstelenné teszi jövőjü
ket . . . A magyar mérnökök gondolkozását is jól
tudta. Emikor néhány nap előtt valaki a bányák,
kohók és nagy vasipari üzemek kommunizálására
javaslatot tett és Fejes ez emberrel és csatlósával
szembeszállt, akkor az egyik híres-neves mű
egyetemi tanár azonnal Fejes segítségére sietett
cs mindenki a mérnöktársaságban megkönnyeb
bülten, szívesen látta, hogyan gyűrik le érveikkel
és keresztelik el igazi nevére a papírlapon is ki
nyomtatott »minden tárgyalásra alkalmatlan férc
művet.«
Nem tarthat sokáig. — Ezt tudta. — Amint
az emberek a valóságot felismerik, a tákolmány
összedől, összeroppan. Néhány napig, talán egy
két hétig tart az egész . . . Minden esetre ellátja a
családját valamelyes élelmiszerrel. Két napra való
ásványvizet is vitetett haza. Hátha megállítják a
vízmű üzem ét. . .
»Ha pedig valaki övéiről és kiváltképpen a
háza népéről gondot nem visel, az hittagadó, alábbvaló a hitetlennél is.« így mondja Pál apostol,
rimotheushoz írt levelében. A nehéz napokban
azonban ez nem volt olyan egyszerű feladat. Tíz
ember volt Fejes gondjaira bizva. Ezen felül még
két rokon is hozzá menekült.
Ha körülnézett, csak kishitűséget látott.
Rémület nyűgözte le az embereket. Egyik bénán,
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szédülten fogadta a híreket, a másik kétségbeesve
siratta emberöltős munkájának megsemmisülését,
elkobzását.
Az államigazgatás gépezetét felforgatták, át
csoportosították. A kommunvezérek kinevezték
önmagukat »népbiztosoknak« és átvették a veze
tést. Fejes ott maradt a népbiztosságra keresztelt
minisztériumban, ahová a kommun kitörésekor
tartozott. A »népbiztosok«, akikkel a békében, de
még néhány nap előtt is elkeseredett harcot vívott,
felfedezték. Az egyik, akinek bányát-kohót kommunizáló javaslatát fércműnek nevezte, nyíltan
feltárta ellenszenvét. A másik, akivel régebben
nyolc hónapon át harcban állott, tüntető nagyra
becsülést mutatott. Tetszelgett is önmagának és a
környezetének, hogy ő nemesen viselkedő ellen
fél. Kérdezetlenül meg is mondotta :
— Ön kérlelhetetlen ellenfelem volt. Legyő
zött, de mindig bátran, szembe harcolt. Válasszon
magának munkakört.
Fejes elhárította. Neki volt munkaköre. Ott
marad. A »népbiztos« azonban nem engedett: —
Az a munkakör megszűnik. »Önre más teendő vár«.
A többi között két nagyobb feladatot is bíztak reá.
Alakítsa meg az országos tudományos műszaki
tanácsot és egyesítse mindenrendű és rangú ható
ság mérnökkarát egyetlen nagy testületbe.
Fejes tudta, hogy az egész kaland rövidéletű.
A kiáradt folyam hullámai nem varázsolhatnak
örökös tengert messze vidékre. Mindent elvállalt,
egyet sem teljesített.
így döntött, mert így biztos volt, hogy e téren
minden a régiben marad és a felforgatást megaka
dályozza. Betartotta Pál apostol efezusi levelében
megírt parancsát. Nem volt közössege a sötétség
nek gyiimölcstelen cselekedeteivel. Tétlenül azért
mégsem töltötte idejét.
Akkor még nem kelt szárnyra a hír, hogy a
népbiztosok nagy bőségben élnek a Hungária le
foglalt helyiségeiben. Az emberek még nem látták
megpecsételve az ország kormányához tolakodottak hamaros bukását. Fejes azonban Nagybocsássán és Óvárosban, amikor még a felfordulás előtt
kommunizált üzemeket tulajdonosaiknak vissza
adta, mélységes, jó bepillantást kapott a magyar
munkás lelkületébe. Tudta, hogy az agyrém élete
már születése percében rövidre számlált napokból
áll.Egymásután keresték fel rokonai, barátai, hiva
talnoktársai tanácsért, állásért. Akinek megélheté
sét biztosítottnak látta, annak megadta a tanácsot.
Te menekülj, te másik maradj a helyeden. Nem
sokáig tart az egész. Összedől magától. Az ország
többsége egészséges, józan gondolkodású emberek
ből áll. A láz hamar elmúlik. A nemzet életereje
egy-kettőre győzedelmeskedik e fertőzéses beteg
ségen.
De jöttek hozza kidobottak, kiközösítettek is.
Egy se távozott tőle üres biztató szavakkal. Na
gyon megtanulta Pál apostol leveleit. »Cseleked
jünk jót mindenekkel (Gál. 6 : 10.).« Mindenkit
azonnal alkalmazott. Még felhatalmazást se kért,
se kapott senkitől. Vitte a felelőséget a maga
vállán.
•
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— Most szöktem haza az orosz hadifogságból
— mondja az egyik. — Mérnök vagyok. Atyám
polgármester, de a vörösök kitették. A család ke
nyér nélkül áll.
— E perctől fogva van kenyerük — vála
szolt neki Fejes. — Az, ott a rajzteremben, az író
asztala. Hárman már ülnek körűié, de négy sarka
van. Készítsen rajzokat. Tervezzen biztonságos
villamos perronajtókat vagy más egyebet, ami
tetszik.
A kommun végén már hetven menekült mér
nöke és jogásza volt. Közben azonban súlyos
viharfelhők tornyosultak a fejük felett. A népbiz
tos hivatta. írást tett elébe. Több aláirásos fel
jelentés volt, hogy csupa előkelő embert alkalmaz,
aki a tőkegazdaság idején kitűnt. Fejes hideg
nyugalommal süllyesztette zsebébe a denunciáló
iratot :
— Népbiztos űr is, mint mérnök a tőkegaz
daság szolgálatában állott azelőtt. Olyan mérnök
nincs az országban, aki más gyakorlatot felmutat
hatna. Valakinek haragosai írhatták e feljelentést.
— Hát csak tessék vigyázni.
— Nagyon vigyázok.
Nyomott kedélyhangulatban ment vissza szo
bájába. Hamarosan újabb riadalom támadt. Üze
net jött, hogy tegyék le a kommun-kormánynak a
luíségi fogadalmat. Fejes tudomásul vette, de nem
mozdult. A hírhozó azonban a rajzteremben is el
elmondotta az üzenetet. Az öreg mérnökök be
gyültek a szobájába.
— Mindennapi kenyerünkre szükségünk van
— mondja az egyik csendesen. — De a fogadalmat
mégse tehetjük le.
— Ki kívánta tőletek? É11 mm. Nem is fogom
senkitől a fogadalmat átvinni, mert magam sem
teszem le.
A bizonytalan érzés azonban elhatalmasodott
a társaságon. Csendben húzódtak meg. Napokon
keresztül hangos szó nem hallatszott. — Újabb
meghívás a népbiztoshoz bombaként hatott. Fejes
aggódva indult útnak.
A népbiztos derűs arccal iratai fölé hajolva
állott íróasztalánál, amikor a nesztelenül nyíló
ajtón belépett. Lépteinek zaját is elnyelte a vastag
szőnyeg és a népbiztos kissé meghökkenve pillan
tott fel, amidőn megszólította:
— Hivatott?
— Igen. Jó eszmém van. A kommunizálásbaii
nagy lépést teszek előre. — mondja vidáman a
dolgában biztos népbiztos. — Keressen alkalmas,
nagy műhelyeket, ahova a kisiparosokat szakimánként elkülönítve betelepíthetjük. Amikor
együtt lesznek, megállapítjuk, hogy az egyes mű
helyekben százan és százan dolgoznak, tehát nagy
üzemek és így kommunizálhatók. A dolog egy
szerű. Az egész kisipart egyetlen fogással kommunizáljuk.
Fejes szívét mintha vasmarok ragadta volna
meg. A magyar kisiparosság helyzetét, nehéz
munkáját jól ismerte. Évtizedeken át foglalkozott
velük. A szövetkezetek terén egyik úttörő volt.
— Ezer és ezer családfő szerszámait — évek során
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nehezen összeszerzett eszközeit — most ő ragadja
cl, egész társadalmi osztályt tegyen egy csapással
tönkre? Valami fátyolozott, rekedt hang tört csak
keresztül a gégéjén :
f ~ Az lehetetlenség.
— Hogy-hogy lehetetlenség? — bámult reá
még derűsebb arccal az ifjú.
De Fejes önuralma már visszatért. Hangja
tisztán csengett és mindjobban szárnyalt, ahogy
elmondotta kis példázatát. Ma se tudja hogyan,
de egyetlen pillanat alatt formálódott ki agyában :
---- - Látott ön már őszibarackot, amely ma
hullatta el a szirmait? Zöldborsó nagyságú bogyó
az és amíg abból sárga, édes, nedvdtis, ökölnyi
őszibarack lesz, piros-pozsgás, addig száz napnak
napsugara és esője kell. E száz nap az országok,
társadalmak életében ezer és ezer évet jelenthet.
Ott is érvényesülnek a természetes fejlődés kérlel
hetetlen szabályai.
— Ezer év — kiáltott fel most már tetetett
vigsággal az iratai között lapozgató emberke. —
Megcsináljuk három év alatt.
— Vegye elő a nagyitó üvegét — hangsúlyozta
halkan minden szavát Fejes — és koncentrálja,
gyűjtse össze a nap sugarait a zöldborsónagyságű
őszibarackbogyóra. Három nap alatt el fog szá
radni. . . le fog hullani.—* És cl fog fonnyadni,
el fog aszni nagyon rövid idő alatt a maguk kom
mun társadalma is. A természet törvényei kérlel
hetetlenek.
A fiatalembert legyőzte. Szavainak hatása
alatt ennek arcáról lefagyott a mosoly, szeméből
kialudt a derű. Keze már céltalanul, gépiesen la
pozott ide-oda. Hogy arcát elrejtse, még jobban
asztalára hajolt.
— Meg kell csinálni —- mondogatta néhány
szor szelíden, halkuló, végül már elhaló szóval.
— Nem lehet . . . Azt se tudhatja, hogy a
bogyóból valóban őszibarack lesz-e. Az országok,
világrészek fájának jövő fejlődését senki se ismeri.
Ön se. Honnan ismerné a gyümölcseit? Ezer év
múlva egészen más lesz az emberi társadalom és
nem olyan, aminőnek most elképzelheti. . . Ön
mérnök, ön talán csak nem tagadhatja, hogy az
emberiség minden haladása műszaki ismereteink
fejlődésével tart lépést és. nem álmodozó emberek
elméleteivel?
A megkínzott ember már nem lapozott iratai
között. Szeme merően nézett Íróasztalán is ke
resztül . . . Fejes magára hagyta. Amikor az ajtót
becsukta, látta, hogy még mindig úgy áll görnyedten, gondokkal terhelten.
Néhány nap múlva hallották, hogy a nép
biztos leköszönt. Osztályvezető Lett.
*
Fejes ügy érezte, hogy e pillér ledÓléseben
része van. Igyekezett, hogy betöltse az írás rende
lését. Nem volt közössége a sötétségnek gyiimölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedte
azokat.-— Megtette szemtől-szembe. Máskor is. —
Folytonos rettegés volt az élete. Nagy családja
otthon vele szenvedett. Velük mindent meg-
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Az ú. n. jugoszláv evartg. egyházkerület f. évi jan. 31.
és következő napjain Belgrádon tartotta RóthlV. egyház
kerületi elnök és Papp F. zágrábi esperes-lelkész, mint
püspöki adminisztrátor elnöklete alatt rendes évi köz
gyűlését. »Neues Leben«, az evang. egyház lapja -tudósifásából közöljük a következőket: Az új püspöki ad
minisztrátor a Gusztáv Adolf Egylet számára kollektagyüjtés és az egyházközségekkel való megismerkedés céljá
ból beutazta egész egyházkerületét és a maga évi jelentésé
ben örvendetes tapasztalatokról referált. Ebből megtud
juk továbbá, hogy Wagner Adolf helyére bácsi esperesnek
Juhn Jakab kiskéri lelkész választatott. Az egyházkerület
államsegélyben részesült 424 ezer dinárban és pedig a zsinat
költségére 115, a kerület részére 86, a theologusok ösztön
díjaira 50, építkezésekre 100, az öt esperességre 15 és sze
gényebb lelkészek és egyházközségek támogatására 58 ezer
dinár. A theol. tanulmányok elvégzése ügyében a soproni
fakultás helyett, sajnos, Béccsel tárgyalt a kerület. Tizen
kilenc ifjú tanul theologiát. A Gusztáv Adolf Egylet
154 ezer dinárral, Morehead amerikai theol. tanár 400
dollárral segélyezte a diaszpórát. Külön vizsgálati bizott
ság küldetett ki a külföldön végzett theologusoknak a szerb
állami nyelvben és a jugoszláv evang. egyházi jogban való
képesítésére. A nagybecskereki és újvidéki magyar és német
evang. egyházközségek különváltak a tótoktól, akiknek
mint a Felvidéken is, a tót nacionalizmus az evangéliumuk.
A kerület a nyáron át egyházközségenként gyűjtést ren
dez néhai Wagner Adolf bácsi esperes síremlékére. A tót
egyházkerülettel a békítő tárgyalás, amint előre lát
ható volt, meghiúsult. Hívei ott is tótok elsősorban és csak
azután evangélikusok. Az újverbászi 'papválasztás ellen
beadott petíciót a kerület elutasította s így Lebherz Henrik
lesz Wagner lelkészi utóda. Az egyházkerület benső össze
köttetést tart fenn a Gusztáv Adolf Egylettel, a Luth.
Világkonventtel, az Evang. Szövetséggel és a protestantiz-.
mus védelmére alakított Nemzetközi Egyesülettel. Hát
velünk miért nem? Az új egyházkerületi elnökség, főleg
a fiatal püspöki adminisztrátor, telve új alkotási vágyak
kal, hivatása magaslatán áll. Érdekes, hogy a jugoszláv
egyházkerület püspöke és 5 esperese mind az eperjesi theol.
akadémián tanult.
Sz. M.
A Bethánia-Egyesület nagy evangelizáló konferenciá
ját április 14— 15-ig a budapest-józsefvárosi templomban
tartja (VIII., Salétrom-utca 5), melynek tárgysorozata:
Április 14-én délelőtt 10— 1-ig két előadás megbeszéléssel.
Dr. Vietor János ref. theol. tanár : »Örökéletre buzgó kút
fő«. Sallay István pécsi ref. vallástanár: »Élővizek folya
mai«1 Április 14-én délután 4 órakor konferenciai előadás
megbeszéléssel. Vargha Tamás kunszentmiklósi ref. lelkész :
»A Lélek elleni bűn«. Este 1/2S órakor vetítettképes missziói
előadás. Dr. br. Podmaniczky P á l: »Az evangélium és a
kezdetleges műveltségű népek (Amerika, Óceánia, Afrika)«
70 vetített kép, szavalatok, karénekek és szólóénekek.
Április lő-én délelőtt 10 órakor a rendes istentisztelet,
melyen dr. Hepp amsterdami egyetemi tanár prédikál.
Délután 1j24 órakor konferenciai előadás megbeszéléssel.
Nyáry Pál pécsi ref. lelkész, a felsőbaranyai egyházmegye
esperese : »A Lélek záloga«. Este 6— £-ig két konferenciai
előadás. Czeglédy Sándor győri ref. lelkész, a dunántúli
egyházkerület főjegyzője : »A Lélek csodája«. Gooch Henrik
Márton, az Evangéliumi Világallianc főtitkára : »A Lélék
és a keresztyének egysége«. Zárószó. Az előadások nyilvá
nosak és bárki résztvehet. Jöjjünk el minél többen és
hívjunk másokat is. Belépődíj az egyes előadásokra 30
fillér, az összes előadásokra szóló jegy ára 50 fillér, család
jegy (3 személy) 1 pengő.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság legközelebbi
előadóestélye április hó 24-én kedden délután Veö órakor
lesz a Ref. Theol. Akad. dísztermében (IX., Ráday-u. 28).
Előadást tartanak dr. Bartók György egyetemi tanár és
dr. Vargha Gyula ny. államtitkár.
Állást, foglalkozást nyújtani tudó hittestvéreink figyel
mét a budapesti K. I. E. áldásos munkájára hívjuk fel.
Amikor alkalmazottat keresnek, hozzák ezt a budapesti
K. I. E. titkárságának (V ili., Sándor-utca 28.) tudomására,
hogy az egyházi mnnkákban dolgozó hittestvérek meg
élhetéshez juthassanak.
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Az Ébresztő áprilisi száma közli az ifjúsági munka öt
heti részletes programmját: A Jézus Élete Tanulmányokat
ismeretterjesztő előadásokkal együtt, szabadtéri játékokat
és egy vidám estélyre nyolc társasjátékot. Ajánl vetítő
gépet, továbbá közli az összes svájci nyári táborokat.
Előfizetése a még hátralévő időre 1 pengő. Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek Szövetségé, Budapest IX., Üllői-út
2$ II.
Nélkülözhetetlen minden ifjúsági munkás számára
az Ébresztő, heti részletes munkaprogramjával: Vidéki
ifjúsági munkával foglalkozó lelkészek és tanítók tanur
bizonysága szerint. Programja felölel ismeretterjesztő
dolgokat, a Jézus életét követő praktikus bibliamagyará
zatokat illusztráló történetekkel, keresztyén szellemű szó
rakoztató játékokkal. Előfizetése 2.— pengő. Budapest,
IX., Üllői-út 29. II. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Nemzeti Szövetsége.
Budai egyházunk közgyűlését márc. 3-án Sáruly Gyula
felügyelő elnöklete alatt tartotta meg. A közgyűlés az egy
házközség évi költségvetését tárgyalta. Az elhangzottakra
még visszatérünk.
Zeneakadémiát végzett zongoratanítónő órákat vállal.
Cím a kiadóhivatalban.
Mindenesleányt, aki főzni tud, felveszünk. Zárda-utca
34, II. em. 1. sz.
Dr. Luther Márton levelezőlap nagyságú, fametszetutánzatos képei 10 fillérért kaphatók. Cím a kiadóhivatal
ban.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac : ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreink jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárterítő, oltár, szószék, keresztelő kút,
temploinpad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia r.-t., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protestáns egy
háztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi rende
lőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben részesíti.
Rendelés 10— 1 és 4—6 óráig.
Zeneakadémiát végzett zongoratanítónő órákat vál
lal. Cím a kiadóhivatalban.
Mindenes leányt, aki főzni tud, felveszünk. Zárda-11.
34., II. em. 1. sz.
Fehérnemű-szalón jutányosán varr, kelengyét hozott
anyagból is készít, Hollyné, I., Krisztina-körút 34. (4—40.)
Vidékről jött evangélikus napszámos vállal kerti
vagy bármily más munkát. Cim a kiadóban.
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Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

A z ev a n g élik u s egyháznak harm inc év óta
szerző d éses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

E m berélet és b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, b etörés,
pénztári kik ü ld ött kirablása, szállítm ány, ú ti
poggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.
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szeretetét sokszor megmutatta. Ő az első a tanít
ványok között aki vallást tesz Róla : Te vagy
Monda néki harmadszor is : Simon,
a Krisztus. Ő az. aki Gecsemáné-kertben hevesen
Jénának fia, szeretsz-é engem? . . .
kardot ránt a védelmére. Hogy azonban ez még
Es monda néki: Uram, te min sem volt az Isten erejében gyökerező, minden áldo
dent tudsz ; te tudod, hogy én sze
zatra kész szeretet, az kitűnt a nagy megpróbál
retlek téged.
János 21, 17.
tatás idején. Emberi indulat volt, Összeomlott,
kimerült. Igazi értékké, kisértésnek ellenálló,
A Jézus feltámadása és mennybemenetele fáradhatatlan, tevékeny, meg nem fogyatkozó
között elmúlt időből az Úr genezárethparti meg vonásuvá Péter szeretete csak később alakult át,
jelenéséről szóló e feljegyzés drága nekünk.
amikor természetadta vérmérséklete, »emberi jó
Péter háromszor hallja mestere ajakáról a ságra« törekvése, erőtelen, szelíd érzései, hangulatai
kérdést: »Szeretsz-e engem?« Maga a kérdés is, és szép szavai határtalan erőt nyertek, amidőn
de még inkább a háromszoros elhangzása eleinte az önmagát is feláldozó Krisztus élő szent szeretetét
úgy hatott a tanítványra, mint a kárhoztálás ko igaz hittel magába fogadta. A sokat hangoztatott,
moly szava. Szeretetet feledve, három Ízben adott de eredményekben annyiszor hiányos szeretet min
tagadó választ arra a kérdésre, hogy Jézus köve dig is csak a megedzett akaratú, az élő Krisztusba
tője-e. íme, most számon kéri tőle az Ura viselke kapcsolódó lelkekben válik igazi jézusi indulattá.
dését. De megszomorodása után boldogan eszmél
Az Ur iránt való szeretet megvallása minden
arra, hogy az ismétlődő kérdés a megbocsátás szelíd kor az egész életet betöltő feladat vállalását jelenti.
szava is: az Ur nem űzi el magától, hanem alkal Péter is parancsot kap, hogy kövesse Urát és vi
masnak és képesnek tekinti arra, hogy szeresse Őt. selje gondját keresztyén társainak. Mert nem
Annak a szomorú éjszakának kínzó emléke méltóságot, nem egyedül öt megillető, kiváltságos
örökös intőjele maradt: ne bízzék csupán a maga hatalmat kapott ö akkor, amilyent a későbbi szá
erejében, ne elégedjék meg felületes fogadkozások zadok történeti alakulása a hagyomány színe alatt
kal, ne tartsa magát különbnek a társainál. De neki tulajdonított. Olyant az apostoli kor egyálta
kellett neki a megbocsátás bizonyossága is, az a lában nem ismer. De igenis kapta Jézustól a ko
boldogító tudat, hogy az Isten ingyen kegyelméből moly figyelmeztetést arra, hogy felelősséggel tar
a Krisztus szeretettnek ismét részese, sőt tovább- tozik az egész keresztyénség ügyéért és minden
munkálója lehet. Mert az elkövetett bűnök emléke, lélekért. A neki adott utasítás mindenkinek szól :
a vétkesség érzetének hordozása egymagában még a szeretetben élés az egymásért való felelősség át
csak gát: elrettentő akadály a rosszal szemben ; nem ruházható gondjaival és kötelességeivel jár.
a jónak irányában továbblendítő erőt csak a Jézus követése mindenkit apostollá avat.
megbocsátó, visszafogadó kegyelem átélése ad.
Péter szeretete így lett a keresztyén szeretet
Enélkül is próbálkozhatunk a jónak gyakor-. mindnyájunkra vonatkozó tanulságos példája.
pisával. Péter is megpróbálta. Jézus iránt érzett
Sólyom Jenő

Péter szeretete

Hegyen épített város
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Kaiholikus gondolat

Lélekemelő ünnepély folyt le múlt vasárnap
délután várbeli templomunkban, az Isten házát
megtöltő szép közönség jelenlétében. A Budai
Evangélikus Egyház ta n u ló i fjú s á g a az Egyház
egykori nagynevű lelkipásztorának emlékét ünne
pelte. Megmutatta, hogy a mai kor ifjúsága is
tud és akar is lelkesedni a múlton s a múlt
érdemes kortársain, ily férfiú volt S z te h ló A n d r á s
is, ki nemcsak budai Egyházunk körül szerzett
nagy érdemeket, hanem országos jelentőségű
munkálkodást is fejtett ki. Neki köszönhető
budai Egyházunk megmagyarosítása. De arról,
hogy ki volt S z te h ló A n d r á s , lapunk legközelebbi
számában fogunk részletesen megemlékezni. Le
közöljük a nagy apa méltó fiának, S z te h ló K o r n é l
udvari tanácsosnak előadását, mely az ünne
pélyen mély benyomást keltett.
Nagy és kellemes meglepetést okoztak az
ünnepélyen előadott zene-, ének- és szavalat
számok is, melyeket M i k u s - C s á k karnagy vezetése
alatt kivétel nélkül tanuló ifjúságunk adott elő.
Volt vegyeskarének, hegedű-szóló, magánének és
négyes szólam, sőt orgona-hangverseny is. S ezt a
változatos műsort véges-végig ifjúságunk látta el
igen szép sikerrel. A nagy hallgatóság, melyben
egyházunk elnökségét az egyházi felügyelő, másod
felügyelő és gondnok képviselte, őszintén sajnálta,
hogy figyelemmel a szent helyre, amelyen a mű
élvezet nyujtatott, sem szóval, sem tapssal nem
adhatott tetszésének kifejezést. De a siker így is
megérdemelt s látható volt.
A gyülekezet élén ott láttuk az ország egyete
mes felügyelőjét, R a d v á n s z k y A lb e r t b á ró t és
B ro s c h k o G. A d o l f esperest is, kik őszinte örö
müknek és megelégedésüknek adtak kifejezést a
szép siker fölött.
Helyszűke miatt nem sorolhatjuk fel a szerep
lők nevét. Elégedjenek meg azzal a megállapítással,
hogy mind derekasan állták meg helyüket. Valóban
nem tudom, kik érdemelnek nagyobb dicséretet és
elismerést: az ifjúság lelkes vezetői, R e i f és H iittl
nagytisztelendők, kik az egésznek buzgó rendezői
voltak s az ifjúság leikébe vésték, hogy »emlékez
zetek a régiekről!«; vagy M i k u s - C s á k a fárad
hatatlan karnagy, ki a rendelkezésre álló kis idő
alatt oly nagyot produkált, vagy maguk a kis és
nagyobb szereplők, kik iskolai tanulmányaikon
felül is időt szenteltek és fáradoztak, mialatt tár
saik pihenhettek; vagy talán a szülőket dicsérjem,
kik gyermekeiket úgy nevelik, hogy azok készség
gel vállalkoznak erre? Csak a költővel mondom :
»Nem tudom én, ki volt nagyobb !«
Az ünnepélyen ott voltak a S z te h ló - család
tagjai is. Ők is, de a többi j elenlevő is meggyőződ
hetett arról az igazságról, hogy »Nem halt meg az,
akiről meg nem feledkeznek !« De arról is, hogy
érdemes az embernek becsületesen, tisztességgel
ellátni hivatalát és áldozatokat hozva dolgozni
a közért, a hazáért és az egyházért.
M . E.

Igaza van R a f f a y püspökünknek, hogy ma
»a vértelen e lle n r e fo rm á c ió « korát éljük. A »k a th .
ig a z s á g r a « íme a » ka th . g o n d o la t « következett.
Előbbit S e r é d i hercegprímás a Szent István Társu
latban, utóbbit V a s s miniszter f. hó 14-én az
evang. Nyíregyházán a szociális missziótársulat
ban hirdette.
V a s s miniszter nagy tudásának megfelelő
alapos történetbölcseleti fejtegetéssel igen helyesen
mutatott rá »a civilizáció és a kultúra fogalma
között levő különbségre« és megállapította, hogy
»a civilizáció kultúra nélkül és a materiális haladás
lelki fejlődés nélkül veszedelembe viszi az em
bert«. De aztán nagy ugrással »prímhegedűjén«
azt hangoztatta, hogy »az ezeréves kath. gondo
latnak kell kuitúralapot építeni a civilizáció alá».
Hát a »400 éves« reformációval mi van? Annak
»vallási szétszakadását« ő is »sajnálatos«-nak
mondja, s úgy látszik, hogy a reformáció szerinte
is kerékkötő volt hazánkban úgy a külső civilizá
ció, mint a belső kultúra haladásában. Pedig úgy
tudjuk, hogy az irodalomban, tudományban és
művészetben egyaránt nagy kultúrát mentő és
építő munkát végzett.
Igaza van abban, hogy »a civilizációt telí
tenünk kell az e v a n g é liu m nagyszerű kultúrájá
val«, de ezt az e v a n g é liu m o t és általában a keresztyénséget következetesen »a k a th . g o n d o la tta l «,
az ő lelkében a római katholikus gondolattal azo
nosítja. Már mi régen megszoktuk azt a történetés vallásellenes kisajátítást. Szerintünk nem »a
kath. gondolatnak«, hanem az evangéliumnak és a
keresztyénségnek »kell belevinnie a kultúrát az
életbe, a családba.«
»Az ezeréves katholikusság« bizonyára nagy
kultúrépítő munkát végzett a középkorban, de az
újabb kultúrát a reformáció adta. Azért vezet
mai napig is e téren a prot. Németország, Anglia,
Amerika és a majdnem analfabétamentes lutherá
nus Dánia, Svéd-, Fin- és Norvégország. Hol
maradt mögöttük a pápás Spanyolország? Ne
szűkítse meg tehát V a s s miniszter a magyar tör
ténet filozófiáját. A r e fo rm á c ió e v a n g é liu m i kereszty é n sé g e
h a ta lo m .

hazánkban
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Dr. Szlávik Mátyás

Dr. Krivoss Árpád, budai egyházközségünk
buzgó tagja, válságos időkben megbízható oszlopa,
Kossuth Lajos szobrának ünnepségein Amerikában
járt, ahonnan K a p y B é la , dunántúli püspökünkkel,
C s iz m a d ia A n d r á s s a l, F le is c h h a c k e r G y u lá v a l és
S z e n tg y ö r g y iv e i szives üdvözlő sorokat írtak a
Budai Luther-Szövetség tagjainak. Szövetségünk
elnöke, M a s z n y i k M á r to n dr., a szövetség tagjait
Krivoss Árpád dr. visszatérése alkalmából barát
ságos találkozóra kívánja összehívni és ebben eddig
meggátolta hirtelen támadt betegsége, amely fekvő
beteggé tette. Örömmel közöljük, hogy elnökünk
betegsége már mólóban van és mire hittestvéreink
e hírünket olvassák, bizonyára régi agilitásával
végzi munkáját. A tervezett találkozó ezért késett.
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Az orgona
— Ellesett panasz —
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A szólóból minden hangot elnyomna, elnyelne.
A kellő kiséret nélkül pedig az előadó művész
munkája sehogy sem érvényesül.
Ma, amikor a zene mindannyiunk szivéhez
megtalálta az utat, az egyházak kötelessége, hogy
a templomi zenéjüket a kor színvonalára hozzák,
különösen ha rádió útján az országos és még
nagyobb figyelem központjában áll. A trianoni
határon innen és túl százan és ezren hallgatják.
A magyar nyelven elhangzó istentisztelet zenéje
ne rontsa le a hatást. Ne fessen hamis képet a
magyar főváros nivcau-járól. Hozza az embereket
közelebb hozzánk és az egyházhoz. Azt hiszem,
mindenki átérzi fájdalmamat, amikor odaülök
a manuálja elé,hogy megszólaltassam ekiérdemesült
nagy, de panaszos, nyöszörgős öreg harmóniumot.
Az egyetemes evangélikus érdek kárára nyög,
siránkozik, hiszen a zene propagativ erejéről ma
már felesleges a vita.
Ne várjuk meg, amíg az öreg teljesen összeroskad, ne mondjuk, hogy jó volt évtizedekig, jó
lesz ezután is. öregszik és az idők új, nagyobb
igényű embereket hoztak s ami jobb állapotban
jó volt régen, ma megrokkanva, már nem az.
Szervezzük meg az orgonaépítő bizottságot és
lásson az erős, energikus munkához. Jövő virág
vasárnapján szólaljon meg az új hangszer: a szó
igaz értelmében vett orgena, a hangszerek király
nője, aki egviitt sir a sírokkal és örül az örvendőkkel«.
Jegyezte Buda-varában az Ur 1928. virág
vasárnapján
Nótárius

Virágvasárnap volt és a hívek délután meg
töltötték a templomot, hogy a hangversenyen mű
élvezetet, lelki épülést szerezzenek. A templom
világos tónusa, a beömlő napfény és a derült ég,
mind örömet fejezett ki, s az arcokon látszott,
hogy a nagyhét gyásza nem örök, diadalmas fel
támadás váltja fel.
Mindenki vidám, csak egy kedvetlen arc tűnik
fel a várakozók között. . . Ki ez?
Nem örül az ünnepen. Mindenesetre különös
ünneprontó arccal járkál. A templomi hangverseny
után még kedvetlenebb, elfog valakit és agyon
beszéli. Talán korholja?. Halgassuk ki . . . Nem.
Panaszkodik és mi leírjuk a fájdalmát.
»Virágvasárnap minden évben van és elszo
morító, hogy az emberek, akik a virágról nem
feledkeznek meg, a templom legszebb virágára, az
orgonára sohasem gondolnak.
Szomorú érzés a művésznek, amikor látja,
hogy tudásának a felét se adhatta, mert hangszere
gyarló, nem engedelmeskedik, nem érti meg a
mesterét.
Amikor építették, már túlzott volt a takaré
kosság. Az orgonaépités fejlettségéhez képest
nagyon művészietlen hangszer került ide. A háború
alatt még megcsonkították.[A legfőbb sípjait hadi
célokra beolvasztották.
Évtizedes por lepi az egész szerkezetet. Csonka
testén a levegő nedvessége is erős munkát végzett.
Hangolót se látott. Csodálatos, hogy még egyálta
lán valamelyes hangot ad.
Az Evangélium népe Salgótarján és környékén az
Tizenhat változatából kettőt elvittek, kettő evang.
egyházban. 1925—1927. Közzéteszi Dr. Csen^ödy
kezdettől rossz, három pedig teljesen a porba Lajos lelkész. Salgótarján (Munka-nyomda) 1928. 21 lap.
fulladt. A többi erős, egyik se finom. Monoton A debrecenihez hasonló, élni akaró és tudó evang. egyház
bugásuk a közének kíséretét is megrontja: Már község. Lelkészét bpesti működése idejéről jól ismerjük és
becsüljük. Felügyelője Zelenka Ottó jbiró és Eisele Gusztáv
1700-ban is sértette az Ízlést, de ma már az orgo főmérnök,
hitoktató Szeged lelkésze Sztrokay Dániel ;
nára még evangélikus templomban is művészi fel orgonista-kántora
Kovács Géza s gondnoka Telmányi
adatok várnak.
István. A lelkész avatott tollából szép cikket olvasunk
Az egyszerűség nem mehet túlzásba. A müvé- •Vallásunk-egyházunk« címmel, amelyben a római egyház
jellemzése s az evang. és protestáns jelzőnk magyarázata
szietlenség épp úgy bűn, mint a cifrálkodás.
mesteri, »Egyházképet* címmel az evang. istentiszteletet és
Az orgona olyan legyen, mint az egészséges szertartásokat ismerteti. Szép szokásnak tartom a Milélek. Az érzelmek és hangulatok minden árnyala atyánknak halk orgona- és harangszóval kisért elmondását,
tát hűen fejezze ki. Gondoljuk csak el, az év külön de mégis félek, hogy e külső szépség a bensőség rovására
lehet. Az egyházkormnyázat és anyagi ügyek rajzában
böző ünnepének hányféle hangulata van. E hangu szívesen
vettük volna a hívek létszámának s az egyházi
latokat az orgonista festi alá, fejleszti ki, erősíti adó és adományok elszámolását. A kormányzótestület
meg bennünk, hogy a lelkész termő földbe vethes rovatában találóan mondja, hogy »presbiternek lenni nem
sen. Az ünnephez az egységes lelki dispozicióegyik csak tisztség, de sokkal inkább kötelességvállalás.« Fiók
van Lapujtón és Zagyvaapátfalván. Kisternyc ön
főalkotó elemét, a hangulatot ő tartja fenn. A egyház
állósult. Egyházi és társadalmi szervei a Nő- és leányzene a legkönnyebben fér a szívhez, s éppen ezért egylet, a Lutherszövetség és annak énekkara. A népmoz
galmi adatok szerint 1927-ben a lelkész keresztelt 35 új
a zenei előkészítést nem kicsinyelhetjük le.
esketett 13 jegyespárt, temetett 30 halottat,
De kérdem, lehetséges-e ez, ha az orgona szülöttet,
úrvacsorában részesített 1057 hívőt, komfirmált 17 gyer
apatikus, állandóan ugyanazt a hangulatot zengi meket.
Áttért 28, kitért 2. A reverzális jogával— szerintünk
a fülünkbe, a pompázót vagy a búskomorat, is helyesen — nem él. A római lélekvásárlást elitéli. Ta
amelyik változatát a viszonyok és az idő vasfoga lálóan jellemzi »közegyházunk helyzetét«. A megoldandó
regiszterei közül épen meghagyott? Ugyebár nem. kisebb-nagyobb feladatok közé sorozza a templom belső
átfestetését, annak és a papiaknak tatarozását, egy kultúr
Az ilyen orgona a szólóének vagy hangszer, terem megépítését s a szorványterületek híveinek inten
vagy karének kíséretére nem való. Női hangot, zivebb lelki gondozását. Az emlékkönyv borítékján prak
férfi hangot, hegedűt, csellót ugyanazzal az unal tikus intések találhatók, amelyek a debrecenire emlékez
Áldás kísérje a lelkész és egyházközsége további jó
mas színnel (Salicional) nem kísérhetjük. A még tetnek.
igyekezetét és nemes törekvését I
megszólaló másik túlerős, még kevésbbé alkalmas.
Sz. M.
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A terror
Irta: Hlavács Kornél
Amit akartok, hogy az em
berek tiveletek cselekedjenek,
mindazt ti is úgy cselekedjétek
velük.
Máté 7. 12.

Fejes Soma nem csalódott. A nagybocsássai
gépgyár és az óvárosi kazángyár munkásait és
velük a magyar munkást helyesen értékelte.
A magyar munkásnak van bírálóképessége, fel
ismeri az utópiát, a lehetetlenséget. Nem sokáig
nézi városnak a délibábot. Tűzhet ki maga elé
távoli, nehezen elérhető, talán a végtelenbe vesző
pontot, de tudja, hogy az nem cél, csak menet
irány. Ha tévútra viszik, természetes eszével
hamarosan tájékozódik. Nem kalandortermészetű.
Családját, gyermekeit kockajátékra fel nem teszi.
Igazi magyar.
A kijózanodás a nehéz időkben is gyorsan
megjött. Ahogy Fejes az ellenőrzésére köréje ren
delt ifjú Galileistáknak az első napon előre jelezte,
a bányák széntermelése néhány nap múlva hir
telen megcsökkent.
— Maguk ábrándvilágban élnek, — mon
dotta a rajongó ifjaknak — majd felébrednek,
ha a bányatermelés és az ipari munka megáll.
És megállt. A népbiztosok kétségbeesett kí
sérletei haszontalanok voltak. A bányamunkások
megtudták, hogy mit jelent magyarul a szó :
kommun. A szénmizéria beköszöntött.
Az ifjú Galileisták már úgy néztek Fejesre,
mint az orákulumra. Bejöttek hozzá :
— Úgy történt, ahogy előre megmondotta.
A kommun ezzel megbukott. Világos, hogy a
munkások rokonszenvére, támogatására nem szá
míthat. A tanácskormány tanácstalanul áll, itt
a legjobb alkalom, hogy kezéből a hatalom kicsavartassék. Alakítson ön minisztériumot, mi
támogatjuk.
— Erre nem én vagyok a hivatott. Hivatal
noki pályán futottam mostanáig. A politikához
én nem értek. Azon az orgonán én nem játszottam
soha. Csak nem képzelik, hogy én most odaülök
háromszáz billentyűje, öt manuálja, pedálja, né
hány tucat regisztere elé és majd egy újjal ki
csalom a nagyáriát? Aki ma az ország politikai
vezetését átveszi, az művész legyen a maga hang
szerén. Ott van Apponyi és a többi kiváló ma
gyar politikus és pártvezető. Menjenek hozzájuk.
Ha van lehetőség, ők majd felismerik és hasz
nát veszik.
— De, gondolja meg, ilyen alkalom az élet
ben kétszer nem kínálkozik. A nevét felírhatja a
történelembe.
— Herosztratosz dicsősége sohase csábított.
Pedig az én gyakorlatlan kezemben a fáklya aka
ratom ellen is gyujtogatócsóvává aljasulhatna.
Lángba, vérbe boríthatná az országot, mert ma
gam se ismerem a kibontakozás útját. És ott van
a sok külpolitikai kérdés. Külföldi politikust én
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elevenen még nem is láttam. Menjenek Apponyihoz, ha a tanácskormány bukásra ál l. . .
Egyetlen pillanatig se gondolt arra, hogy ily
feladatra vállalkozzék. Nemcsak Pál első korintusi levelének tanítása tartotta vissza. »Kiki,
amely hivatásban hívatott el, abban maradjon«.
(7, 20). A köréje rendelt ifjakat sem ismerte.
Nem tudta, vájjon nem kelepcébe csalják-e. Azóta
sokszor hallotta hálálkodásukat, hogy példájával
szerénységre tanította őket. Ma is felkeresik őt a
kaligrafált húsvéti kártyával.
A tanácskormány azonban bukásra állott.
A széncsőd alapjában (ha ugyan volt alapja) in
gatta meg. A terrort megszigorították. Fejes is
parancsot kapott, hogy az egyik állami mérnök
kart »kergesse szét«.
— Nem lehet. Szükség van reájuk. Helyükbe
másokat, akik a szakmához értenének, nem kap
hatunk. — Adta válaszul és azonnal értesítette
a fenyegetett mérnököket, hogy osztassák be ma
gukat más népbiztos csoportjába. Ez meg is tör
tént, de csak napokig tartó izgalmas harc után.
Ellenfele az ifjú »népbiztos« volt, akivel a bányák,
kohók és a nehéz vasipar kommunizálása kérdé
sében a kommun kitörése előtt szembeszállóit, aki a
vitában szenvedett vereségét valahogy meg akarta
bosszúim. Fejest állandóan figyeltette és ismételten
üzengette, hogy parancsolja ki szobájából a hozzá
forduló gyárosokat és mérnököket. De vissza
üzent, hogy közérdekű ügyekben keresik fel. Úgy
is volt. Mentették a menthetőt. Sok ezer munkás
munkahelye forgott veszélyben.
Az öncsinálta ifjú »biztos« erélyesebb rend
szabályhoz fordult. Nem elégedett meg azzal,
hogy az épületbe már csak belépőjegyeseket bo
csáttatott be. Fejes egyik reggel hivatali szobájá
nak párnázott karosszékeiben két bőrkabátos,
oldalfegyveres, revolveres és gézigránátos gladiá
tort talált. Hátradőlve, lábukat szétterpesztve
fogadták és úgy is maradtak, amikor belépett. Tudta, hogy ez mit jelent. Még a közvetlen
okot is tudta. Két este egymás után az egyik
bányatelep igazgatóját kívánta a népbiztosság
osztályfőnöki székébe juttatni. A bányák és nehéz
ipar népbiztosa, akivel a kommun előtt heves
jelenete volt, második este már igen durván, fel
háborodással utasította vissza. A két terrorlegény
a szobájában most érthetően jelképezte a veszélyt,
amelyet javaslatával önmagára zú d íto tt. . . író
asztalához ült és írt.
Tolla sebesen szántotta a papirost. Előtte
ott ült a két szótlan rém. Kiterpesztett hosszú
lábuk majdnem az íróasztalához ért. Tekintetük
arcára szegeződött. Bizony nem nagyon ügyelt
arra, hogy kerekded mondatokat írjon. Belső fel
indulását külső egykedvű nyugalommal leplezte...
Irt és írt . . .
De az izgalmak keserű pohara még nem telt
meg. Kinyílik az ajtó és belép az igazgató, akiért
már két csatát vívott és hozza magával vezérigaz
gatóját i s . . .
Fejes rémülten vonja őt távolabb két por
kolábjától az ablak felé.
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— Csak jelezni akartuk — mondja az igaz
gató — hogy az én óhajom tulajdonképpen a ve
zérigazgatóm kívánsága.
Közben nyílik újra az ajtó és harmadik úr is
lép a szobába. A két bőrkabátos úgy látja, hogy
itt a cselekvés perce. Mindkettő felpattan és fel
tartóztatja. Néhány szót váltanak, amiből Fejes
egyetlen szót se hallhat és — mialatt megnyug
tatja az igazgatót, hogy kívánságának teljesítését
már megkísérelte és újból megpróbálkozik — a
harmadik úr cl is hagyja a szobát.
Vendégei is távoznak és vissza akar ülni író
asztalához. De ez már nem megy simán. A két
bőrkabátóriás felfúvódik és elébe lép. Az egyik az
u jjával feléje bök és öblös, fenyegető hangon meg
szólal :
— Mondja csak, elvtárs, mit keresett ez a
két előkelő úr itt magánál?. . .
Mi, a technika korszakában élő emberek,
akiket mindennapi útunk és cselekedeteink egyik
veszélyből a másikba visznek, az isteni gondvise
lést annyira megszoktuk, hogy észre se vesszük.
Jól mondotta Athénben Pál apostol az apostolok
cselekedetéről irt könyv (XVII. 24—28.) feljegy
zése szerint, hogy »A menny és föld Ura kézzel
csinált templomban nem lakik, nem is szorul
emberkéz szolgálatára, hiszen ö ad mindenkinek
életet, leheletet és mindent, mert mi őbenne
élünk, mozgunk és vagyunk«.. — Gondoskodását
megszoktuk. Életünk különös nehéz perce van
mögöttünk, .amikor e gondviselést az élet forgata
gában felismerjük . . .
— Amit a harmadik úr közben maguknál
keresett. — Mondja Fejes kissé clcsodálkozó, de
gondviselésadta biztos nyugalommal és a meg
lepődött gladiátorok között habozás nélkül író
asztalához megy, leül és ír.
— Vagy úgy. — Legyint kezével a rémidők
teljhatalmú vizsgálóbirája és állig fegyverkezett
társával együtt helyére visszatelepedik. A néma
harc folyik tovább. A reámeredő négy villámló
szem állati kajánsággal, mint két-két nyílvessző,
kapaszkodik Fejes arcába. »Az emberektől való
félelem tört vet«. Ismételgeti gondolataiban a
Példabeszédek (29, 25) tanítását. Nyugalma nem
hagyja el. Ir.
Nem méri az időt. Tolla megállás nélkül, láza
san ontja a betűket. Már nem fontos, hogy mit
ir. Lelki tusájából régen odalopódznak gondolatai
a papírosára. Eleinte egyes szavak, később mon
datok, végül már más se kerül a tolla hegyére.
A hivatalos iratból siralomházi napló nő ki . . .
Ha ez poroszlóinak kezébe kerül, akkor úgyis
minden mindegy.
De a terrorista úgy érzi, hogy csatát vesztett.
Az a fáradhatatlan toll valahogy legyőzte. Nimbusát helyre akarja állítani. Társának félhangon
néhány terror-hőstettét elmondja, hivatalokban
és villamoson elfogott urakról, azután hirtelen
elhatározással felkelnek akarosszékböl és kimennek.
Fejes lesi, visszajönnek-e . . . Nem veszi észre,
hogy az izgalom hatalmába kerítette. Tolla aka
dozik, végül is ott törik el a papiroson. Akkor látja,
hogy utolsó sorai kuszáltak. Lába is reszket. . .

Hegyen épített város

Mégis úgy határozott, hogy a bányák érdekében
este — ha még megéri — harmadszor is kísérletet
tesz. Megígérte, tehát meg kell tenni. Nehéz
szívvel készült az estére.
Porkolábjai nem jöttek vissza. A folyosón
maradtak. Amikor haza indult, teleírt papirosait
zsebre dugta. De újabb aggodalma támadt. Hátha
utána mennek. Minden utcasarkon úgy fordult be,
hogy egy-egy pillantást hátra vethessen. Nem
követték. Papirosait otthon elégette. Ki tud
hatta, hogyan végződik az esti konferencia?
Este könnyű dolga volt. Az értekezleten vá
ratlanul a bányák régi, higgadt munkásvezére is
résztvett. ő kívánta, hogy az igazgatót osztály
főnökké tegyék. Fejes mindössze helyeselt. Az ifjú
népbiztos meghátrált a régi munkásvezér előtt. . .
Fejes nehéz feladatai nem fogytak ki. Mosta
nában volt az évfordulója, hogy egyik ebédje után
lakásán tisztes ősz úr jelentkezett.
— Holtán Sándor államtitkár apósa vagyok.
— Mivel szolgálhatok?
— Vömet és apját két nap előtt éjjel elvitték.
Kérlek, tudd meg, mi történt velük, hol vannak.
— Kedves bátyám, hol tudakozódjam?
— Úgy tudom, hogy egyik »népbiztosod*
Korvin fivére. Tőle megtudhatnád.
— Még ma megkísérlem.
Fejes be is ment a »népbiztoshoz«.
— Hollán Sándor apósa volt nálam. Keresi
a vejét. Megígértem, hogy megkérdezem öntől,
hogy hol van.
— Nem tudom — felelt idegesen, két kezét
hirtelen széttárva a kérdezett.
— A fivére bizonnyal tud róla. Kérem, kér
dezze meg öt. Az öreg úr holnap délben válaszért
jön hozzám.
— Fivéremmel ma este még találkozom.
Megkérdezem.
Másnap délben Fejes nem tudott megnyug
tató szó lesújtott látogatójának :
— A »népbiztos« beszélt a fivérével." A Hollánok sorsáról semmit se tudnak. Leírtam a család
kétségbeesését, kértem, hogy, ha meghaltak,
mondja meg, de állhatatosan kitartott annál,
hogy nem tudnak semmit.
Az öregúr fájdalommal kulcsolja össze ke
zeit. Elmegy. Tépelődése azonban Fejest is hatal
mába keríti. Még akkor nem tud Stenczer Lipót
és Nikolényi Dezső szomorú sorsáról, akiket taián
aznap végeztek ki, amikor Hollán apósa először
járt nála, de már suttognak a városban rémségek
ről. Mint a futótűz terjed el, hogy megkezdődtek
az atrocitások. Bizonyosat senki se tud, de senki
se kételkedik, amikor az első hírt kapja. Az októ
beri forradalom is meghozta rémségeit, pedig
nem az orosz szovjet volt a tanítómestere.
Fejes elmerül a lelki tusában :
Ha annak idején elfogadja a Galileisták aján
latát és megkísérli a kormányalakítást, talán min
den bajt elháríthatott volna. Hiszen nem i$ kel
lett, hogy a hatalmat magához ragadja. Elég, ha
a folyamatot megindítja, a kormányzásra van az
országban sok hivatott ember, aki hazájának szí*
vesen rendelkezésére áll. Ő azonnal félreállhatott
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volna. De viszont ő megmondotta az ifjaknak,
hogy hova forduljanak, felsorolt egész csomó köz
ismert politikust, ha tehát a szándékuk komoly
volt, közvetlenül odafordulhattak. A közvetítésre
igazán nem vállalkozhatott. Még azt se tudhatta,
akkor, hogy nem csapda volt-e az egész, amelyhez
segítőkezet nem nyújthat, amelybe önmaga sem
léphet.
Mind e lelki mosakodása azonban nem sokat
ér. Az öregúr panaszos hangja napokon, heteken
át a fülébe cseng. Leányáról szól: mélységes fáj
dalmában hősies viselkedéséről.
Meddig fogja ez a hang kísérni? Tudja, hogy
mi az, amikor a férj, az apa többé nem tér haza,
elnyeli a küzdelem forgataga. Sirató asszony, kéthárom megszeppent gyermek otthon hiába várja.
Mind a két sógora szétroncsolt fejjel hullott el a
rohamban a harcmezőn. Látott elárvult családot
fájdalomba merülni. Hányszor szerette volna, ha
gigászi erővel hazáját a szenvedéstől megvált
hatná. Ha másképpen nem, csak egyetlen napra
a francia vagy orosz hadvezér helyébe ülhetne,
hogy ellenségeink vonalát összezavarhassa, a
Marne-csatát, a Lemberg-viaskodást a mieink
kezére játsza. Minden igaz magyar, polgár és
katona ily gondolatokkal küzdött akkortájt.
De a külső ellenség nem volt elég. A Hollánok
eltűnése után egymást követik a rémhírek. Atro
citás itt, amott. Lelkében, úgy mint mindenkié
ben, forr a vágy, hogy a borzalmaknak valahogyan
véget vessen, a inegkínzottakat kiszabadítsa.
Hányszor kívánta, hogy, ha másképpen nem,
csak egyetlen napra igazságügyi népbiztos lehetne,
hogy a fenevadakat megzabolázhassa, a Batthyánypalota és az Országház pincéjében szenvedőket ki
szabadítsa, a Hollánokat, Ferry Oszkárt, Návay
Lajost és az embertelenség annyi derék, jellemes
vértanuáldozatát családjának, embertársainak, az
életnek megmenthesse. Minden igaz magyar
erre vágyott akkortájt.

Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
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Utóhang
A cikkíró lelkében mindig kellemes érzés fa
kad, amikor azt tapasztalhatja, hogy írása figyel
met ébresztett és erre valamely irányból visszhang
felel. Még ha a közreadott írásműnek az is a sorsa,
hogy tartalmával a felszólaló olvasó nem ért
egyet, az író-ez esetben is megelégszik azzal, hogy
a cikkében foglaltak az olvasóban gondolatokat
gerjesztettek, amelyek a fölvetett tárgy kifejezé
sére, az igazság megállapítására termékenyítőleg
hatnak.
E szempontból hálásan olvastam a H. É. V.
március 15. számában H a c k e n b e rg e r László cikkét,
amely a lapnak március 4. számában megjelent
soraimmal foglalkozik. Cikkemnek nem volt más
célja, mint kimutatni, hogy mennyire nem indo
kolt a római pápa encyklikájának fölhívása hoz
zánk, protestánsokhoz, hogy térjünk vissza az
egyedül üdvözítő katholikus egyházba és így le
gyen egy akol, egy pásztor. Ezzel a kívánsággal
szemben azt az eltagadhatatlan tényt igyekeztem
rövid történeti visszatekintéssel az olvasó szeme
elé állítani, — nem bizonyítani, mivel a ténynek
bizonyításra nincs szüksége — hogy a protestan
tizmus az emberiség előhaladásának végetlen pá
lyáján magasabb lépcső, melyről gondviselésszerű
hivatásunk elárulásának bűne nélkül vissza nem
fordulhatunk. A hegycsúcs felé vezető úton bizo
nyos magasságra felküzdött utasra felszólal a
völgyben maradt útitárs, hogy szálljon le onnan,
ahova nem csekély küzdelemmel és áldozatokkal
fölvergődött.
Jeleznem kelle azt is, hogy az ember mai álla
pota miatt súlyos feladatok megoldásának köte
lessége nehezedik az evangélium követőinek lel
kére. De ezen feladatok megoldása útjának, mód
jának részletezésére rövid cikk keretében termé
szetesen nem terjeszkedhettem ki.
Nagyon helyesen jegyzi meg Hackenberger
László, hogy a közeledés első lépését az tegye
meg, akiben erőteljesebb a krisztusi lélek, mely
szereti ellenségeit. De e tekintetben alig lehet
vádat emelni mi ellenünk. Nálunk minden előfor
duló alklalommal szinte önkénytelenül is ajkunkra
tolul a felekezeti békesség vágyának hangja.
Hackenberger Lászlónak azt a megállapítását
azonban, hogy »ugyanazon felekezeten belül i s . . .
itt-ott égetnivaló a viszony«, valóban őszinte fáj
dalommal kell elismernünk. Akinek lelkében a
hétköznapi élet változatos, küzdelmes viszonyai
között minden lépten-nyomon eleven erővel lüktet
az a mindenható hatalom, mely »nem gerjed ha
mar haragra, nem gondol gonoszt. . . mindene
ket elfedez, mindeneket hisz, mindeneket remél,
mindeneket eltűr«; az, és egyedül az mondhatja
magát szíve szerint Krisztus Urunk igaz követő
jének.
S a ss Já n o s

.

Hérjük
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protestáns egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi rende
lőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben ". részesíti.
Rendelés 10— 1 és 4—6 óráig.
- -

azon olvasóinkat, kiknek az előfizetések, illetve adományok
beküldésére csekklapot küldtünk, szíveskedjenek a hátra
lékos összeget mielőbb postára adni, hogy mi is eleget tehes
sünk kötelezettségeinknek.
A kiadóhivatal.
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HÍREK
Sir Robert Baden-Powell tiszteletére a Magyar Cser
készszövetség május 6 -án d. u. i/a4 órakor az FTC. Üllői-úti
pályáján országos cserkésznapot tart. Sir Robert BadenPowel a világ főcserkésze, illik, hogy amikor körünkben
tisztelhetjük, lerójuk hálánkat és megmutassuk a magyarországi eredményt, amelyet nemes eszméje hazánk ifjú
ságának lelkében, testi nevelésében elért. Az ünnepélyre
szóló jegyek az egyes cserkészcsapatoknál, az Újváros
házán d. u. 4— 6 között, a Cserkész-boltban (V., Hajnal-u.
6 .) és a Cserkész-szövetkezetben (IV., Váci-u. 46.) vagy a
pályán kaphatók.
A leventék díszelőadása április 22-én a városi Szín
házban telt ház előtt igen szép sikert aratott. A leventék
nagy fegyelemről, kiváló testi ügyességről tettek bizony
ságot. Egyes mutatványaik bármelyik hivatásos akrobata
társaságnak is becsületére váltak volna. Az előadáson ott
volt József és Albrecht kir. herceg is.
A debreceni evangélikus egyház 1927. évi jelentése.
Közli Farkas Győző lelkész. Agilis lelkészének és hozzá való
felügyelőjének: Händel Vilmos egyet, tanárnak vezetése
alatt élni tudó és akaró, sőt újabban erősen haladó alföldi
egyházközségünk megnyugtató, sőt örvendetes tükörképe
e jelentés. Tanulságos és lélekemelő adataiból közöljük
a következőket : Bibliát, énekes- és imakönyvet, meg
Luthernaptárt követel minden evang. házban. Rcformátiói
előadásokat tartottak október hava minden vasárnapján
és gyakrabban esti és munkásistentiszteletet is. Szép
tornyos templomépitésre készül. Adományként befolyt
10.718 pengő. Népiskolája a biztos fejlődés és haladás
útján van. Ritka a benső viszony a két protestáns egyház
között, úgyhogy templomunkban és viszont Baltazár
püspök és Révész lelkész is gyakrabban prédikált; a
Scháfer-féle árvaház 24 árvát segélyezett (de mikor nyílik
már meg?); az úrvacsorához 671 hivő járult ; hozzánk
áttért 9, kitért 3 ; keresztelés sajnos csak 15 volt ; a Luthernaptár 149 példányban kelt el abban az egyházban,
amelyről Ravasz püspök oly találóan mondotta, hogy »a
magyar lutherizmus a városi intelligencia egyháza* ;
a templomalapra felajánlottak 34.403 pengőt ; az egyház
javára befolyt 2954 pengő ; karácsonyi adományokra 1028
pengő; az »örökös egyháztagok« rovata is évről évre
bővült. A lelkész méltán sürgeti a törvényhozás útján
»a reverzális lehetőségeinek megszüntetését*. Ez évi
jelentés adataihoz melegen gratulálunk lelkésznek és fel
ügyelőnek egyaránt. Vivant sequentes !
Sz. M.
Hegyen Épített Város-ra adakoztak : dr. Agner Lajos
2, Auguszt Józsefné 6 , dr. Batta Kálmánné 3, Berzsenyi
Jenő 3, Bognár Sándorné 2, Dévény Károly 3, Érti Ernő 6 ,
Floderer Vilmos 6 , dr. Kéri Miklós 5, özv. dr. Készíts
Antalné 6 , Kozák Károlyné 1, Kozma Lajos 3, Kríimer
János 3, Lehotzky Róza 3, dr. Michnay Árpád 6 , Miklós
Berta 3, dr. Nyulászy Jánosné 3, Pajzer János 3, Pintér
Sándor 3, özv. Pöschl Vilmosné 6 , Rőthy Károly 9, özv.
Szabady Antalné 6 , Szalay Sándor 3, Weissenbacher Mária
1.50, összesen : 95.50 pengő.
Budai Luther Szövetség tagdijat fizettek: Asbóth
Oszkár, dr. Bartos Pál, Benczúr Valdemár, Dedinszky
Béla, Deschán Achillné, Érti Ernő, dr. Gombos Lajos,
Fülep Zsigmond, Horkáth Kornél, dr. Moesz Gusztáv, dr.
Nősz Gyula 2—2 pengő, összesen 22 pengő.
Az evangélikus ifjúsági munka hírei. Aszód : Február
hó 8-án az országos titkár előadást tartott együttesen a
eánynevelő-intézet és a reálgimnázium növendékeinek
főként a kötelességteljesítésre, a Biblia tanulmányozására,
Krisztus szeretetére és példájának követésére buzdítván
őket. Utána a leánynövendékek részére külön előadás
keretében a Luther Márton és Palestina flimeket mutatta
be. Este az ev. elemi iskola egyik termét zsúfolásig meg
töltő mindkét nembeli iskolán kivtili ifjúság részére tar
tott ugyancsak vetített képekkel illusztrált előadást és
ismertette meg hallgatóit a K. 1. E. négyes programjával.
Az ifjúsági munka itt Aszódon már évek óta nagy lelkese
déssel, megértéssel és szép eredményekkel folyik s csupán
az ifjúságnak K. I. E. egyesületbe való tömörítése hiány
zott eddig. Az országos titkár lenjárta eredményeképpen
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a legközelebbi jövőben azonban már ez is megoldást nyer.
— Balassagyarmat: A legutóbbi választmányi-ülés határozatilag kimondotta az ifjúsági egyesületnek a nemzeti
szövetség evangélikus ágába való becsatlakozását. Az
egyesületnek a jelenben 50 fiatalember tagja van, elnöke:
Kardos Gyula evang. lelkész-alesperes, alelnükei: Szilárd
Gyula vallástanár és Beiner Lajos igazgató-tanító, ügy
vezető elnöke : Kotulyák Gyula bőrkereskedő. Az egyesület
hetenként tart összejöveteleket, nagy súlyt helyez a vallásas, hazafias szellem ápolására. Van tehermentes egy'eM
háza és 300 kötetes könyvtára. — Budapest-Angyalföld :
A Rimár Jenő lelkész elnök vezetése alatt működő ifjúsági
munka egyik szép eredménye volt a február 5-i szeretetvendégség, ahol az egyesület tagjai közül többen is szép
sikerrel szerepeltek. Közülük Héjjas Ferencet, az ottani
serdülők vezetőjét már a Sándor-utcai egyesületünk életé
ben is tevékeny munkálkodó tagunknak ismertük. —
Csömör : Február hó 2-án szép vallásos ünnepélyt rende
zett a csömöri evangélikus egyház ifjúsága, amelynek
során szerepeltek Jeszenszky Gyula, helybeli lelkész, az
evangélikus férfikar, a vasárnapi iskolás növendékek s
egy előadással és egy Biblia-magyarázattal Abaffy Gyula
országos titkár. Az elemi iskola tanterme zsúfolásig meg
telt néhány százfőnyi hallgatósággal. Az ünnepély után
az országos titkár a visszamaradt mindkét nembeli ifjú
ság sorában megalakította a csömöri Evangélikus Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületet mintegy 80 taggal. Az egyesület
elnöke lett Jeszenszky Gyula lelkész, ügyvezető elnökei :
Dömötör Gyula tanító és Bakos Zsuzsanna tanítónő, tit
károk : Raicskó János és Bátovszky Mária, jegyzők : Las
san István és Fabók Katalin, pénztárosok: Bátovszky
György és Michel Anna. Az egyesületnek 32 tagú férfikara
Klaudinyi Lajos ev. kántortanitó szakavatott vezetése
alatt áll. Az alakuló-gyűlés határozatilag kimondotta
a K. I. E. N. Sz. ev. ágába való becsatlakozást. Ez az első
evangélikus ifjúsági egyesület, mely a nemzeti szövetségbe
csatlakozott. Munkáját a négyes program szerint építi ki
s ebben a megválasztott tisztikaron kivü buzgó segítsé
gére van Klaudinyi Lenke védőnő is. — Győr: Az evangé
likus ifjúsági egyesület egyre inkább elmélyíti munkálko
dását négyes programunk legfőbb ága, a lelkimunka
tekintetében. Újabban minden héten felváltva úgyneve
zett komoly órát és Biblia-órát vezetett be. A komoly
órán a keresztyén vallásos irodalom egy-egy építő remek
művét ismerteti valamelyik tag, most január 18-án pl.
Horváth Jolánka Scheldon munkáját: Az 6 nyomdokain,
vagy mit tenne Jézus? A másik héten, a Biblia-órákon
külön csoportokban foglalkoznak az ifjak és a leányok
az Életnek Könyvével, önmaga gondozása mellett az
ifjúsági egyesület lelkén viseli az utána következő nemze
dék építésének a gondját is s a serd ülők részére most szer
vezte meg az evangélikus cserkész-csapatot, melynek
parancsnoka Ittzés Mihály segédlelkész lett. E cserkészcsapat javára rendezte január 22-iki vallásos estélyét
a győri ev. egyházközség belmissziói egyesülete szép
anyagi eredménnyel. Az egyesület előadásra meghívta
Abaffy Gyula országos titkárt. — Kiskőrös : A kiskőrösi
ev. ifjúsági egyesület január 28-iki műkedvelő előadása
tiszta jövedelméből 500 pengőt fordított könyvtárának
gyarapítására. Az egyesület tagjait máris erősen fog
lalkoztatja az ifjúsági konferenciákra való elmenetel
kérdése s minden remény megvan arra, hogy ez évben
még nagyobb számmal fognak résztvenni á kiskőrösi
ifjak az országos konferencián. Az egyesület tagjai egyéb
ként is minden ifjúsági megmozdulás iránt nagy meg
értéssel viseltetnek, ennek egyik bizonyítéka, hogy az
első felhívásra 20-an fizettek elő a Magyar Ifjúságra. —
Nagyszénás-Ujpuszta : Az ifjúsági egyesület szép sikerrel
adta elő az iskolánál felállítandó harang-alap javára a
»Sárgacsikó« c. színművet.
Vetítőgépet ajánlunk ifjúsági, egyesületi és általában
gyülekezeti munka számára. A gép kizáróan álló film
képek bemutatására alkalmas. Filmekkel ellátjuk a gép
tulajdonosokat. A rendkívül ügyes vetítőgép ára 117.—
pengő. Tartaléklámpa ára 7.30 pengő. Megrendelésnél
közölni kell, hogy 110 vagy 220 voltos áram van-e helyben.
A pénz előre küldendő. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövetsége, Budapest, IX., Üllői-út 29. (Fi lmkölcsönzés
sorozatonként öt napra 1.— pengő, kísérőszöveg 60 fillér.)
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Péter Mihály: Papi dolgozatok. 11. kötet. Losonc.
(»Kultúra«) 1927. 188 lap. Ara 5.50 pengő. Kapható a
budapesti Bethlen-könyvkereskedésben, Kálvin-tér 8.
A külsőleg díszesen kiállított és egészében és részeiben
magvas és tartalmas beszédgyüjteménynek I. kötete Dókus
Ernő, akkori tiszáninneni ref. egyházkerületi főgondnok
nak ajánlva, még 1914-ben jelent meg a Hegedűs és Sándor
könyvkiadó vállalatában Debrecenben és a II. kötethez
hasonlóan közönséges, ünnepi, alkalmi és temetési beszéde
ket tartalmazott. A kritika csaknem valamennyi akkori
hazai egyházi lapban teljes elismeréssel fogadta. Méltó társa
és folytatása a II. kötet, amelyből kiválóságánál fogva
különösen kiemeljük az adventi, karácsonyi, virágvasár
napi és áldozócsütörtöki egyházi beszédeket. Bibliai vallá
sosság, mely vallásos keresztyénség, logikus okfejtés,
gazdag lelkipásztori tapasztalat és a mai állapotok felett
való fájdalmas kesergés jellemzi azok mindegyikét. A teme
tési beszédek helyiek és alkalmiak. Azok közül kitűnik
a Molnár Béla volt magyar orsz. képviselő felett tartott
remek beszéd. Lapunk evang. olvasóinak tájékoztatására
megemlítjük, hogy a Papi dolgozatok érdemes szerzője
gálszécsi (zempléni) ref. lelkész és csehszlovákiai keleti ef.
egyházkerületi, konventi és zsinati főjegyző. A legjelesebb
újabb sárospataki ref. theologusok közül való, kik velünk
együtt méltán siratják a pataki főiskola egyik legnagyobb
és legnevesebb theol. professzorának : Radácsi Györgynek
mindenütt fájlalt elhunytát. A beszédeket ev. leiké zeink
is sikerrel és épüléssel használhatják. Szőkébb felekezetiségnek Radácsi tanítványához méltóan a beszédekben semmi
nyoma. Melegen ajánljuk azokat lelkészeink szíves figyel
mébe. Szerzőjük felvidékünk evang. lelkészi kara előtt
is előnyösen ismert jeles papi és szónoki egyéniség. Hálás
elismeréssel kérjük és várjuk e beszédek mielőbbi folytatását
Sz. M.
Eladó könyvek. Következő értékes könyvek, részben
díszkötésűek, olcsón eladók : Hase: Protest. Polemik ;
Révész Imre és Bredeczky Sámuel élete ; Warnle: Jesus ;
Harnack-Rácz L. : A keresztyénség lényege; Szilády :
Balassa B. költeményei; Baltazár : A próbáltatás idejé
ből ; Ravasz : Az ember útjának felén ; Zsigmond: Jókai ;
Vargha: Ködben és Hamvadó tüzek c. költeményei;
Szinyei: Novella- és regényirodalom a szabadságharcig ;
Pap : Kemény Zsigmond élete ; Csiky : Lelkipásztorkodástan ; Nielsen-Szeberényi: Egyháztörténet ; Frommei : Ein
wärts, Aufwärts, Vorwärts ; Kaan : A magyar Alföld ;
Harsányt : Kazinczy levelezése ; Vietorisz: Orgonazúgás
és Senki Pál ; Arany J . : balladái; Szőts: A vallás élete ;
Divald-Szlávik : Tátraalbum, térképek és tátrai kalauzok ;
Gerock : Palmblätter ; Zeller : Lieder des Leids ; Hittrich :
Bpesti evang. főgimn. története ; Panka : Pataki anekdotakincs ; Thun : Entwurf; Breznyik: Tervezet az evang.
tanodák elhelyezésére ; Horváth : Magyar irod. népiesség
Faluditól Petőfiig ; Kéler Z . : Prónay D. életéből; Reményik : Költemények ; Koren : Jézus élete ; Ballagi:
Magyar és német szótár ; Lux : A budai várpalota Mátyás
korában. K a p i: Hitünk igazsága ; Harsányi: A magyar
biblia ; Szabó : A debreceni ref. kollégium tan árai; H auri:
Joh. Huss; Lux: Modern nyelvek tanulása; Ahn-Glóss:
Tót nyelvtan ; Lehr: Herman és Dorottya. — Tudakozó
___________
dás a szerkesztőségnél.
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A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság március hó
27-én tartotta a Ráday-utcai ref. díszteremben Ravasz
L. püspök elnöklete alatt magasszínvonalú, de kevésbbé látogatott irodalmi estélyét és utána néhányperces
közgyűlését. Evang. részről azon megjelent: Schneller L,
Szlávik M., Bendl H., Németh K., Raics K., Szelényi O.,
Hamvas J. és Gaudy L. A magvas megnyitóbeszédet
Ravasz László mondotta a protestantizmus helyes értel
méről és jelentőségéről, az ú. n. »evangéliumi katholicitásróh. Kedves és szellemes ifjúkori emlékezéseket »Régi
históriák« cimen olvasott fel Pröhle Vilmos. Sajtó alatt
lévő verseiből »Harminc év«, »Virágnyílás« és »Akarat« c.
alatt adott elő néhányat Lampérth G. A protestantizmus,
természettudomány és gazdaság viszonyáról tanulságos
szabad előadást tartott Szilády Z. A jubiláns Lampérth
költőt Ravasz püspök köszöntötte. A rövid közgyűlésen
elfogadták a múlt heti választmányi ülés javaslatait a
titkári és szerkesztői jelentésről és a Társaság pénztári
állapotáról. Úgy látjuk, hogy a Társaság évi közgyűlései
nek megtartására alkalmasabb a vidék, mint a főváros.
Milyen más képe volt p, o. azelőtt 30 évvel a pápai, kolozs
vári, pozsonyi, kassai, újvidéki stb. gyűléseknek ?
Szerkesztői üzenet: Albert Irsa következő számunk
ban jön.

Egyházi adó
Nagyon kérjük hittestvéreinket, hogy egy
házi adófizetésüket ne halogassák, ne várja
nak se személyes, se írásbeli sürgetést, hanem
segítsenek egyházközségünkön és tegyék lehetővé,
hogy lelkészeink, hittanáraink, tanítói karunk
járandóságát mindig pontosan kifizethessük. Tehe
tősebb egyháztagjainkat kérjük, hogy növeljék
meg adójuk összegét

önkéntes adományokkal.
Ne hagyjuk gondok között azokat, akik leg
nemesebb cselekedeteinkben segítő társaink.
Az egyházi adó és önkéntes adomány befize
tésére több út is kínálkozik:
1. Befizetjük 40477. számú postatakarék
pénztári csekkszámlára a Budai Ágostai Ev. Egy
ház címére.
2. Beküldhetjük vagy bevihetjük dr. Sztehlo
Aladár egyházi gondnoki számlájára a Magyar
Leszámítoló és Pénzváltó Bank Margitkörúti fiók
jába, vagy a
Magyar Általános Hitelbank széna-téri fiók
jába, vagy a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Lánchídfői
fiókjába.
Kétszer ad, aki rögtön ad.

Dr. Sztehlo Aladár,
gondnok.

Á H a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á g
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, utípoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.

Zeneakadémiát végzett zongoratanítónő órákat vállal
Cím a kiadóhivatalban.
Dr. Luther Márton levelezőlap nagyságú, fametszetutánzatos képei 10 fillérért kaphatók. Cím a kiadóhivatal
ban.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac: ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreink jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárterítő, oltár, szószék, keresztelő kút,
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia r.-t., Budapest, IV., Váci-utca 69.

W O D IA N E R F. ÉS FIA I G R A FIK A I INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
(Felelős: Kiss Ferenc)

Telefon: T. 275-23 24-25.

Szüts Gábor leik. urnák
I-, Villányi-út 1.

p e s t, 1 0 2 8 m á ) u s 13

Budapest

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI HETILAPJA
KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, II.,
DONÁTI-U. 49. II. EM. 15.

ELŐFIZETÉS FELÉVRE 3 PENGŐ,
MELY A BUDAI LUTHER-SZŐVETSÉO
58141. SZ. POSTATAKARÉK-CSEKKSZAMLAj ARA KÜLDENDŐ

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

HLAVACS KORNÉL

BUDAPEST. VI., Ó-UTCA 8. SZÁM
TELEFONSZAM: L1POT 998-83

FÖNUNKATARSAK: DR. SZLAVIK Ií ATYAS, DR. SZELÉNYI ÖDÖN ÉS DR. SCHINDLER GYULA

Kossuth
Kell, hogy mindannyian meg
jelenjünk a Krisztus itélŐszéke előtt. 2. Kor. 5, 10.

A letiport magyarság legnagyobb zsenije át
szelte az Óceán hullámait és szavára a szabad
Amerika hatalmas népe a magyar-ügy mellé
szegődött. Lánglelkének varázsa a hűvös és szá
mitó amerikai népet felrázta, soha nem látott
extázisba hozta. Diadalmámor, ürömujongás,
szivek-lelkek összedobbanása kisérte útját.
így mesélik ezt Amerikában élő magyar
véreink, akik között apáról fiúra száll Kossuth
nevének dicső emléke.
Csaknem egy évszázad múlt azóta és Kossuth
nagy nevének varázslatos ereje ma is él. Az ame
rikai nép legnagyobb fiaival együtt emlegetik.
Kossuth amerikai diadala a magyar protes
tantizmus legnagyobb erkölcsi igazolása, s azll
zarándokcsapat, mely mostanában tért vissza a
nagy Amerika földjéről, büszke önérzettel álla
pítja meg: Kossuth apánk vetésének késő ter
mését arattuk le Amerikában. Amerika ma meg
ért minket. Elbukott, de feltámadásra váró
ügyünkben támogatására mindenkor számít
hatunk.
Odaszakadt protestáns véreink öntudatos,
s z ív ó s és áldozatkész munkájának ebben jelentős
része van. Hihetetlen energiával propagálják a
magyar ügyet, építenek, alkotnak, hogy felgyü
lemlő erőforrásaikat a megcsonkított Óhaza fel
támadásának nagy céljára áldozhassák.
Ottani magyar lelkészeink munkája minden
csodálatot megérdemel. Gyorsan alkalmazkodtak
az idegen viszonyokhoz, elsajátították a nyel
vet, összetoborozták a híveket, egyházakat ala

pítottak, csinos és kényelmes templomokat épí
tettek. Olyan hatalmas szervező munkásságot fej
tettek ki, hogy Amerikában is csaknem egyedül
álló.
Mi, akik Kapi Béla szombathelyi püspök
vezetése alatt több protestáns egyházat meg
látogattunk, ámulva láttuk a modern egyház
szervezés intézményeit és alkotásait, amelyek
úgyszólván máról holnapra létesültek.
A hívek összetartok, türelmesek, áldozat
készek és sokkal jobban áthatja őket az igazi
Krisztusi szellem, mint minket, az itthoniakat.
Kapi püspököt a legnagyobb lelkesedéssel fogad
ták s hazafias leikétől sugalt beszédeit szent
áhítattal hallgatták.
A püspök nemes egyéniségében valóban van
is valami, ami az öskeresztyén prédikátorok
közvetlen őszinteségét juttatta a hívők eszébe.
Póz és álpáthosz nélkül szárnyaló beszédei min
den'szivet ipegdq^qgt attak. Szem nem maradt
szárazon, ágiikor messze idegenben a két szülő:
a haza és a protestáns egyház üdvözletét az »el
szakadt kedves gyermekeknek« átadta. Tizenhét
egyházat látogatott meg és buzdított kitartásra,
szeretet re a magyar ügy iránt.
Mi, akik itthon csendesen figyelve látjuk és
tépelődve türjük a céltalan vergődést, amelyben
szeretett egyházunk évek óta sínylődik, csodál
kozással állapítottuk meg egymásközt, hogy
mégis vannak kiváló vezető férfiaink. Sohasem
szerepelnek a nyilvánosság vásárában és nevük
a különféle szeretetadomány-akciók révén sem
forog közszájon, mégis hivatottak arra, hogy a
protestantizmus hajóját uj vizekie vezessék. Mert
a mai vezetés mellett ez a hajó előbb vagy
utóbb zátonyra jut.
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Férfiakat az élre, Kossuthokat, nemes célo
kért önzetlen Krisztusi önmegtagadásban élő,
lelkesedő, munkálkodó férfiakat, kezdeménye
zésre, alkotásra termetteket, akik a protestantiz
mus egész erkölcsi és szellemi erejét a magyar
haza és a protestáns egyház igazságáért megmoz
gathatják.
Álljanak félre, akik azt hiszik, hogy a magyar
protestantizmus és magyar hazánk ügyét akár
csendes, akár erőszakos adminisztrálásban, vagy
pártpolitikai szereplésben kimerülve előbbre vi
hetik. A protestantizmust a napi politika zavaros,
szennyet is felkavaró hullámverésébe kitenni nem
szabad.
Az amerikai protestantizmusról vegyük a
példát. Ott van élet, haladás, tökéletesbülés. Ott
gyülekezik az erőtartalék. Okos felhasználásával
szeretett egyházainkat is bízvást átsegíthetjük
válságos napjain.
A magyar katolicizmus szervez, agitál, alkot
és épit. Á magyar protestantizmus senyved,
pusztul, mint a virág, ha nincsen hivatott ker
tésze.
Egyházi és világi vezetőink tegyék szivükre
a kezüket és kérdezzék meg lelkiismeretüket:
Jól sáfárkodtak-e a rájuk bízott talentommal? S
lelkiismeretük válasza szerint cselekedjenek.
Ébredj közöttünk Kossuth lelke, szelleme
légy velünk.
Dr. Krivoss Árpád,

ügyvéd

Gályarabok emléktáblája. A múlt évben ün
nepelte a protestáns világ a gályarabok szabadu
lásának 250-ik évfordulóját. A gályarabok a hithüség fénylő példaképei. A gályarabok a mi szent
hitünknek a dicsőség fényében ragyogó hősei,
akiket sem börtön, sem halál, sem földi hatalom
nem szakíthatott el evangéliumi szent hitünktől.
Hosszú hónapok kimondhatatlan gyötrelme után
a dicső R u y t e r M i h á l y admirális, a gályák lángoló
poklából szabadította ki őket.
Görögország fiai és leányai még évszázadok
múlva is könyvhétévé tudták a háromszáz spártai
vitéz nevét, aki Leonidasz királlyal Termopylaenél a haza védelmében elesett. így maradjon a
gályarabok szent emlékezete is köztünk, amig pro
testáns lesz a világon.
Budai egyházunk ezért indítvánnyal járult
a múlt évi egyetemes közgyűlés elé, hogy hitünk
hőseinek, a gályaraboknak szent emlékezete min
den evangélikus templomban márványtáblán örö
kítessék meg. Legyünk mi az elsők, akik a szép
eszmét megvalósítjuk. Véssük fel templomunk
márványtáblájára a mind halálig hü vértanuk
névsorát. E magasztos terv kivitelére bizalommal
kérünk buzgó adományokat áldozatkész híveink
től. Minden nemes adomány az egyház címére kül
dessék (I., Verbőczy-u. 28.). A Hegyen Épített
Város minden fillért hálás köszönettel nyilváno
san nyugtáz.
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Kilyéni Ferenc József
unitárius püspök
1835-1928

Eperjesi theológus diákkorom óta szere
tem és becsülöm a hazai unitáriusokat. Ko
lozsvári tanáraik szívességéből m ár akkor gyö
nyörködtem nagy
amerikai
»prófétájuk«:
»Channing Ellery Vilmos« magyarra fordított
»müvei«-ben és ezzel jobban átéreztem J ó k a i
»Egy az Isten« c. regényének hangulatát. Eper
jesi tanárkodásom alatt velük közel 4 évtizeden
át irodalmi összeköttetésben voltam. Értékes,
nagytudásu kortársakat ismertem meg K a 
n y a r ó v a l , »az unitárius történetíróval« s ké
sőbb B o r o s s Györggyel a mostani püspök
helyettessel és G á l Kelemennel, az ő filozó
fiai Írójukkal. Kiváló folyóiratuknak, a »K e 
r e s z t é n y M a g v e t ő n e k «, tanárságom kezdetétől
egészen a cseh megszállásig (1884—1919) hü
olvasója voltam. Hosszú évek figyelmes tapasz
talatai alapján meggyőződtem arról, hogy úgy
magyar hazafias, mint keresztyén vallásos
szempontból is kiváló emberek. K r i s z t u s l e l k e
lakozik a hazai unitárius egyházban is. G r a tz
Mór kolozsvári lelkész atyai barátommal fel
olvasást is tartottam a kolozsvári Dávid Ferenc-egyletben, s a Protestáns írod. Társaság
megalakításakor M a s z n y i k Endre barátommal
úgy a hazai, mint a külföldi egyházirodalmi
sajtóban az unitáriusokat védelmembe vet
tem a néhai debreceni oríhodoxiával szemben.
Maga Tisza Kálmán is mellénk állott.
így hát érthető, hogy engem, tisztelőjüket,
mélyen megindított a csakugyan »kivételesen
szépéletü« F e r e n c J ó z s e f unitárius püspök ez
évi február havában bekövetkezett halála.
Született 1835-ben. Tanult Kolozsvárt, és
— igy értem későbbi tudományos theológiai
tájékozottságát — a göttingai és berlini egye
temen. Már 1876 óta a püspöki székben utódja
K r iz a
Jánosnak, a »V a d r ó z s á k « halhatatlan
emlékű gyűjtőjének és költőjének, aki mel
lett rövid ideig másod lelkész is volt. Fél
évszázad után, 1926-ban, benső szeretettel
jubilálta az unitárius egyház 50 éves
püspökségét, amely jubileum egész Anglia
és Amerika unitáriusságának is egyaránt
ünnepe volt. Az Óceánon túl érő szerves kap
csolat az ő áldott müve. Hitében, vallásfele
kezetében nem fedezett fel, nem talált soha
embereket elválasztó tilalomfákat, határokat,
hanem mindeneket összekapcsoló egyetemes
szeretete.
A Prot. írod. Társaság kolozsvári közgyű
lése alkalmából V e r e s s József esperessel és
M a s z n y i k Endrével meglátogattuk, és testvéri
csókkal fogadott minket.
Nagy volt ő mint » jó p á s z t o r «, s z e r 
v e z ő , ir ó , e g y h á z p o l i t i k u s és e m b e r egyaránt.
Szép szerepe volt a múlt század 70-es és 80-as
éveiben a P r o t e s t á n s E g y l e t b e n is. Kiváló sze
mélyiségének köszönhetjük, hogy a feledés mo
hától megtisztította és magasra emelte D á v id
F e r e n c lobogóját és igy igazságot szolgált az
első erdélyi m ártír püspöknek, a hit és lelkiismereti szabadság magyar vértanújának. Ko
lozsvárt valóságos apostola volt a felekezeti
békességnek s az összeomlás %után angol-ame
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rikai kapcsolatait, mint Anteil Géza püspök
Hollandiáét, a többi keresztyén vallásfeleke
zetek javára is fordította.
Egvházkormányzó és szervező munkáján
kívül értékes irodalmi munkásságot is fejtett
ki. Megindította 1861-ben a máig is kiváló
Keresztény Magvetőt, majd megírta Unitárius
Kátéját, Égyházszertarlási dolgozatait és egy
háza történetét tárgyaló Unitárius Kistükör éi.
Utóbbi német nyelven is megjelent. Az uralkodó
1915-ben a nyolcvan éves föpásztort a Ferenc
József-rend nagykeresztjével tüntette ki. A meg
szállás óta az oláh szenátusnak, tagja volt.
F. évi febr. 19-én Kolozsvárt véglx*ment
temetésén Boross György theol dékán meghaló
imát. Varga Béla tanár gyászbeszédet mondott
Az ő emlékére Budapesten a Kohárv-utcai
templomban tartott gyászistentiszteleten Józan
Miklós püspöki vikárius dnttdott emlékU-s/édet
Az »Unitárius Értesítőt a »nagy pap* emlékére
arckéjies rendkívüli számot adott ki. A ható
ságok és egyesek csonka hazánkban is részt
kértek a kegyeletből. így a kormányzó, a
kormány, a hercegprímás. Kadvánszky fel
ügyelőnk, püspökeink, stb.
Álldassék a kiváló erdélyi hazafi és »nagy
pap boldogító emlékezete!
I)r. Sziámik Mátyás

Alberti-Irsa
— Levél 0 szerkesztőhöz —
Mivel sem Kőröspataki Kis Károly, sem a
néki sajnálatos módon beugrott Varsányi Mátyás
kérésünket figyelmen kívül hagyva, nem voltak
hajlandók a külön lelkészséggel biró Albertit és
Irsát különválasztani, hanem egyházunk közvéle
ménye előtt egyházainkat és bennünket ismételten
együtt pellengéreztek ki, a b. lapja folyó évi 6.
számában megjelent újabb cikkre legyen szabad
együttesen a következőket megjegyeznünk :
Őszinte lelki fájdalommal állapítjuk meg
először is azt, hogy az általunk személyesen nem
ismert, de Varsányi által »gerinces kálvinistádnak
fémjelzett Köröspataki Kis Károly tájékozatla
nul és naivul valótlanságokat állít.
Figyelmen kívül hagyta, hogy inig az 1910.
alberti-i népszámlálási adatokban bennfoglaltatik a dánszentmiklósi, akkor még pusztai lakos
ság, addig 1920-ban — Dánszentmiklós időköz
ben közigazgatásilag önállósittatván — annak
lakosai külön számiáltattak és statisztikailag
külön is vannak nyilvántartva. Ha ezt figyelembe
vesszük, az alberti-irsai evangélikusok száma
1910-től 1920-ig nem fogyott 7-tel, amint cikkező
állítja, hanem 424-el szaporodott.
Kőröspataki Kis Károly többi állításaira
nem is reflektálnánk, de mivel a jólértesültségnek
olyan megtévesztésre alkalmas kidomboritásával
ült bele a bírói székbe és ver rajtunk végig a pró
fétai igazság nevében, módot nyújtunk neki,
hogy ezt a jólértesültségét egyházi közvélemé
nyünk, de meg Varsányi Mátyás örömére is
tényekkel és adatokkal bizonyítsa be.
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Ezért tisztelettel felszólítjuk, mondaná meg:
1. hogy mely évben, hónapban és napon vere
tett szét karhatalommal Alberti-Irsán a pünkös
diek mozgalma, mert erről itt senki semmit sem
tud.
2. kik azok a pünkösdiek, akik »mégis van
nak?« Névszerint hogy hivják őket Albertin vagy
Irsán.
Készséggel elismerjük, hogy 1920-ban »egyéb«
nek 192 lélek vallotta magát, ebben van 182 bap
tista, akik még elődeink alatt alakítottak Irsán
gyülekezetei és 10 adventista-szombatista. Ez utób
biak azonban tőlünk jogilag el nem szakadtak
s az egyházunk terheit készséggel viselik.
Elismerjük a biblia-tanulók létezését is, ha
Köröspataki Kis Károly ezeken azokat érti, akik
Irsán és Albertin részben a lelkész, részben a Fébe
diakonisszái által vezetett bibliaórákon vannak.
Kérnünk kell továbbá, mondaná meg:
3. kik a millenisták,
4. a lábmosók,
5. a reszketősök, mert ilyen csodabogarakról
legfeljebb Köröspataki Kis Károly tud — bizo
nyára prófétai elragadottságában — de albertiirsai híveink és mi, az ő lelkészeik nem.
Az egész, sajnálatosan a nyilvánosság elé
került ügyről egyelőre nincs több mondanivalónk.
Érthető kíváncsisággal várjuk az igazság bajnoká
nak, a »minden betűjéért helyt álló«, evang. anyaszentegyházunk megmentésére prófétának kül
detett Köröspataki Kis Károly nak válaszát.
Addig is az egyházi közvélemény bölcs belátására
bizzuk annak megállapítását, vájjon egyházépitö
munka-e helyt nem álló besugásokat arra mél
tatni, hogy azokat az Isten házában az Igehirde
tésbe vonjuk és ezen az alapon pellengérezzünk
ki a nagy nyilvánosság előtt két tekintélyes gyü
lekezetét.
Alberti-Irsa, 1928 március 7-én.
Kiváló tisztelettel:
Zólyomi Pál,
Ma goes Károly,
alberti ev. lelkész.
irsai ev. lelkész.

Múmiák
Mélán meredsz felém, óh Múmia!
liánod tán, hogy ki kelle hullnia
Kezedből mindennek, mivel talán
Változtatni erőiködéi
/: vén világ torzúlt arculatán'?
Sem Kéked nincsen okod, Múmia,
Se fejünknek bába borulnia,
Egyőnk-máisónk itt bár kihág, kivág —
Többet elérni nem tudunk,
Mi sem tudunk, mi mozgó Múmiák!
Petrovics Pál
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volt. Midőn én mint jogász 21 éves koromban
az egyház jegyzője lettem, a németajkú tekin
1816—18
télyes öreg presbyterek nagy ellenzése dacára,
én vittem keresztül, hogy azontúl az egyházi
Irta és felolvasta fia: Sztehlo Kornél
gyűlések jegyzőkönyvei magyar nyelven szer
Eleget teszek a megtisztelő felhívásnak, kesztettek. Atyám pedig a magyar isteni tisz
hogy egyházközségünk hivei előtt atyámról, teleteket rendszeresítette.
néhai Sztehlo Andrásról, életéről és működésé
Érdekes párhuzamot vonni az akkori sze
ről megemlékezzem. A feladatnak a következők génység pénzügyi helyzete és a mai pénzügyi
ben iparkodom megfelelni.
helyzet között: Hatvanöt év alatt az egyház ki
Sztehlo András született 1816. évi julius adásai 3.560 forint 5 kr.-ról 41.336 pengő 98
10- én Lajosfalván, Torontál megyében, hol fillérre emelkedtek. Sztehlo András kívánsága
at via, Sztehlo János, akkor evangélikus lel szerint a lelkész évi fizetése 800 osztr. ért.
kész volt.
forintot tett ki, amíg a jelenlegi lelkészi fizetés
Középiskoláit Mezőberényben és Pozsony 6048 pengő. Akkor még vallástanitás nem volt.
ban. a theológiát és az egyetemet Pozsonyban A vallástanitást a káplán és a tanítók végezték.
és Jénában végezte. Jellemző az akkori álla Ma van négy vallástanár, aki az államtól és
potokra, hogy az osztrák kormány nem szíve a várostól kapott elégtelen fizetésük kiegészí
sen látta, ha a magyar theológusok Jénát lá tésére a budai egyháztól együtt 4800 pengő
togatják, mert félt a szabad szellemtől, amely fizetést, belmissziói tiszteletdijakban 1370 P 86
ott uralkodott. Sztehlonak csak több heti ki fillért és külön óradijakban 80 P 84 fillért
lincselés után sikerült a kancellártól a jénai kapnak.
egyetem látogatására engedélyt kapni. Jenában
E kiadásokkal az egyház bevételei nem
aztán Sztehlo András elsajátította azt a maga tudnak lépést tartani. A f. évre bemutatott
sabb műveltséget és azt a szabadelvű irányt, költségelőirányzat szerint a gondnoknak már
amely közéleti működésének mindvégig alap 4000 pengőt meghaladó hiány fedezéséről kell
ját képezte.
gondoskodni. Ezenfelül szükség van 4000 pengő
Tanulmányainak befejezése után előbb a kamatkiadás fedezésére, amelyet az egyháznak
Szeberényi bányakerületi superintended, utóbb juttatott földbirtok megváltásáig évenként kell
Schwarz Mihály eperjesi lelkész mellett mint fizetnünk.
segédlelkész működött. Eperjes akkor valóságos
A budai szegény egyháznak jogos követe
Athene volt, még pedig magyar és evangélikus lése, hogy az állam az 1848. évi XX. t.-cikkben
Athénéi Ezt is összetörte Trianon!
elvállalt kötelezettsége alapján a vallástanitás
1844-ben Sztehlot Dobsinára első lelkész költségeinek terhét vállairól levegye, és a val
nek hívták meg, ahol 1857-ig lelkészkedett, ami lástanároknak rendes fizetést adjon.
kor Losoncra hívták. A meghívást főkép gyer
De térjünk vissza a régi napok emlékéhez.
mekeinek magyar gimnáziumi kiképzése miatt
Sztehlo András úgy mint Dobsinán és Lo
fogadta el és ott 1865-ig maradt mint lelkész soncon, Budán is első gondját az igen elhanya
és utóbb nógrádi főesperes.
golt elemi iskola újjászervezésére fordította. Az
A •dobsinai és losonci egyházban végzette egyház anyagi erejének elégtelensége miatt az
ket, minthogy ezek önöket kevésbé érdekel elemi iskola feladása többször szóba került.
hetik, itt hallgatással mellőzhetem. Csak any- Sztehlo ezt nem engedte és vele tartott Hunnyit említek meg, hogy ez a két egy falvy János, az egyház jeles felügyelője és
házközség lelkésze iránt érzett szere tété Andaházy László, az egyház gondnoka. Sztehlo
ben egymással versenyzett. Midőn a lo szó szerint ezt mondta: — Az evangélikus
sonciak arról értesültek, hogy lelkészük iskola a protestantizmus éltető eleme, ha azt
anyám könnyei és dobsinaiak hívása által feladjuk, a mi prédikációink bizony nem fog
befolyásolva Dobsinára visszamenni készül, nak bennünket megmenteni.
a sok losonci evangélikus nő tömegben
Hogy a célt biztosítsa. az egyház anyagi
jelent meg a papiakon és kérte Sztehlot, ma helyzetének javításához látott. Budára is, úgy
radjon Losoncon. Sztehlo a nagyfokúan nyil mint előbb Losoncra, irányította a németor
vánuló szeretetnek nem tudott eilentállni, Lo szági Gusztáv Adoif-egylet figyelmét és az egy
soncon maradt.
ház részére évenként mindinkább növekedő
A budai egyházközség 1864. évi december segélyt eszközölt ki. A vagyonosabb híveket fel
11- én különösen Székács József superintendáns kereste és őket a tagdijak felemelésére sze
ajánlatára Sztehlo Andrást a szokásos próba mélyesen buzdította. A fővárostól is a fel
beszéd mellőzésével, egyhangúlag lelkészének ügyelő közreműködésével állandó évi segélyt
választotta meg. Az egyházi levéltárban szám eszközölt ki és végül egy sikerült sorsjáték
lát találtam, amelyből megtudjuk, hogy a lel által, amelynek rendezése és a sorsjegyek el
kész beiktatása 1865 március 19-én 85 terítékes helyezésével összekötött rendkívüli fáradság ki
közebéd kíséretében történt. Az ebéd az egyház zárólag az ő vállain nyugodott, kerek 400G
nak 459 forint 73 krajcárába került. Sajnos, osztr. értékű forintot gyűjtött össze a budai
hogy egyházunk levéltára oly elhanyagolt ren egyház részére. Fáradságának volt is gyü
detlen állapotban van, hogy a Sztehlo András mölcse, mert az akkori öreg alkalmatlan tanító
korában tartott gyűlések jegyzőkönyvei fel sem eltávolítása után a teljesen leromlott elemi is
találhatók és igy saját emlékezetemből és a kola valóságos mintaiskolává nőtt, amint ezt
családunk történetét tartalmazó, 1911-ben ki a fővárosi tanfelügyelő nem egyszer elismerte.
adott munkámból állíthattam csak össze az A legnagyobb érdem persze ebben azokat a
idevonatkozó adatokat.
fiatal jeles tanerőket illeti, Falvayt, Luxot,
A budai evang. egyház az, amelyhez akkor Kurzot, Adelmannt, akik mindnyájan itt kezd
még Öbuda is tartozott, szegény német egyház ték meg pályafutásukat és midőn jelességük
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ismeretessé vált, innen csakhamar a posli egy
ház jövedelmezőbb állásaiba áthivattak. Méltó
utódaik Wichmann, Gärtner, akiknek érdemei
ismeretesek.
Határozottan ellenezte azonban Sztehlo An
drás az egyházi tagdíjaknak emelését adókive
tés utján. Szerinte az egyház és iskola fentartásanak a hívek önkéntes áldozatán kell
alapulnia. Az evangéliumi szabadsággal össze
nem fér, hogy adóvégrehajtót küldjünk a hí
vek ny akiíra. Kz csak elkeseredést és az evan
gélikus egyháztól eltávolodást, elidegenedést
szid. Ha nem telik az önkéntes adakozásból,
a fölösleges kiadásokat kell redukálni. Került
minden kiadást, amelyre fedezet nincs. Kz volt
Sztehlo András intő szava: és ha ezt követtük
volna, nem küzdenénk ily óriási deficittel.
A segélyezést a németeknél elsősorban
Sztehlo András vitte keresztül. Székács superintendens adta néki ezt a tanácsot szószerint
e szavakkal:
»Te Andris, menj ki a Gusztáv Adolfegylet gyűlésére. Te tudsz a nyelvükön l>eszélni, bird rá őket, hogy juttassanak mentői
többet a mi szegény egyházainknak__
Andris kiment saját költségén és beszéli
a németekkel az ő nyelvükön. Meg kell érte
nünk, hogy abban a korban a németeknek
fogalmuk sem volt arról, hogy itt a civilizáció
határain van evangélikus egyház, amelyet meg
védeni érdemes. Annyit tudtak rólunk, mint
amit az erdélyi szász atyafiak közöltek velük,
nem mindig jó indulattal.
Sztehlo fellépéséből ezután az a sajátságos
viszony fejlődött hogy a Gusztáv Adolf-egylet
központi elnöksége a magyarországi egyházak
nak szánt segélyezés tárgyában éveken keresz
tül Sztehlo Andrást mint bizalmi emberét hall
gatta meg és az ö információi alapján osztotta
ki a segélyeket. Ezen ügyvivöség. melyet
Sztehlo, bár nagy fáradsággal járt. egészen díj
mentesen végzett, lassan oda fejlődött ki, hogy
a segélyre szoruló magyarhoni egyházak kér
vényeiket Sztehlo Andráshoz küldték, aki azo
kat véleményével ellátva továbbította, az egy
let pétiig a megszavazott összeget Sztchlonak
kühlte meg szétosztás végett. Ez igy tartott
azután is, midőn Sztehlo lclkészi hivatásáról
lemondott, egészen 1881-ig. amikor Sztehlo arról
értesülvén, hogy a püspökök közül némclvik
nem helyesli, hogy a segélyezés magánember
véleménye alapján történik, megköszönte a lx*lé
helvezett bizalmat és lemondott a szerepről.
A Gusztáv Adolf-egylet központi elnöksége me
leghangú levélben búcsúzott el az ő hűséges
bizalmasától és őszinte köszönetét fejezte ki a
sok szeretetteljes munkáért. Az egylet azon idő
alatt, inig Sztehlo volt bizalmi embere, 18(>1töl 1881-ig 600.101 márkát és 1 fillért adott
a magyarhoni evangélikusoknak.
Sztehlo az anyagi téren tanúsított hasznos
működése mellett az evangélikus egyház lel
készei között a szellemi téren is kimagasló
helyet foglalt el. Amig egyházigazgatási műkö
dése főkép férfikorának delén nyilvánult, ami
kor mint nógrádi főesperes az osztrák kor
mánynak a magyar protestáns egyházakra ok
trojált császári pátense ellen küzdött, addig
irodalmi működése, főkép a férfikor hanyatló
éveiben, miután lclkészi hivataláról lemondott,
érvényesült.
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Ezt megelőzte azonban még az ötvenes
évek vége felé kiadott evangélikus keresztény
vallástan, amelynek könnyen megérthető tö
mör szövege fél századon keresztül úgy a tanilókuak, mint a tanulóknak vezérfonalul szol
gált. E munkában a vallásiam tételeket szoros
kapcsolatba hozta a szent írással akkép, hogy
a tétel felállítása után az azt megindokoló szeniirási helyeket idézi. Különösem alkalmas e mii
a confirmádé oktatására, amely célra tulajdon
képpen irta is. Egyházvédelmi szempontból ki
váló érdeme a munkának, hogy az evangélikus
egyház tantételeit a róni. kath. egyház tanítá
sáról alaposan tájékoztatja és az evangélikus
egyház tantételeit szentirási idézetekkel megr
ind<>kolja.
A munka hasznavohetőségének legjobb bi
zonyítéka az. hogy több mint félszázad óta
a legújabb ülőkig használatban volt és magyar
szövege 1916-ban a tizedik kiadási érte cl.
Sajnos, hogy a budai egyházközség a
Sztehlo András halála után néki ajándékozott
munkát a confirmációi oktatásnál már nem
használja, holott a könyvecske jövedelmét az ala
pitó örökösök a szegénysorsu budai eonfirmandusoknak szánták.
Midőn Sztehlo András 1873-ban papi hi
vataláról lemondott, tollához nyúlt, hogy pa
pírra tegye vallási és bölcsészeti töprengéseit,
amelyekkel évek óla foglalkozott. Az inspirá
ciót a XIX. század első felében élt racionalista
német thcológusok. Schlciermachcr, Herder,
Haase és Strauss kritikai munkáiból merí
tette. Sokat foglalkozott emellett a természet
tudományokkal. különösen IIuml>oldt volt ked
venc olvasmánya. Gazdag könyvtárában, amely
ma is birtokomban van. az angol, a német és a
magyar szépirodalom remekeit gyűjtötte össze*,
de különösen szeretett a pápák, jezsuiták és
az inquizició történetével foglalkozni. Ezen ta
nulmányai eredményeként 1871-lx‘ii német
nyelven, Montiul ne álnéven, könyvet irt, mely
nek cimc: »Christus und seine Kirche, oder
was wollte er und was ist daraus gevorden.
Ezen erősen polémikus munkában, mely
nek éle a pápaság és a római egyház ellen
irányul, történelmileg megvilágítja Strauss Dá
vid szcllemélien Jézus származását, tanítványai
nak szereplését, az első keresztyén egyház szer
vezését, isteni tiszteletét és erkölcseit. Kimu
tatja, miként romlott meg már az első száza
dokban az első keresztyén vallás a hagyomány,
a pogányságból és zsidóságból átvett csodákban
való hit, a gnoszticizmus befolyása alatt és a
kizárólagos hyerarchikus irányban fejlődő papi
rend hatalomra jutása folytán Leírja a pápa
ság és a szerzetesi rendek keletkezését, tár
gyalja a keresztvén egyház viszonyát az ál
lamhoz, ősmcrleti az. erkölcsöket, amelyekkel
az egyház az emberiséget rabláncra fűzte, a
balsors-hU kihasználását, a türelmetlenségei
a pápaság állal kárhoztatott nézetekkel szem
lén, ezeknek kíméletlen és véres üldözését és
végre a közerkölcsök teljes megromlását. Meg
világítja a protestantizmus értékét és világtörténeti
jelentőségét. — >'A protestantiz
mus missziója az igazi vallás, tehát a keresz
tyén öntudat magasabb formáját keresni és
végre megtalálni, a formát, amelyben az ed
digi forrnak fel fognak olvadni és az Isten or-
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szágának azt az alapját fogja képezni, amelyre
tekintett, midőn monda:
— Isten országa tibennetek van. (Luk. 17. 20.)
Befejezvén előadásomat, merem állítani, hogy
Sztehlo András nem hiába élt. Áz ő arcképe
alá is illik elődjének, Banhofer Györgynek a
következő német verse:
»Wenn du am Webstuhl hast gewebt,
Den Gott der Menschheit hingestellt,
Und deinen Theil hast wohl bestellt,
Dann hast Du nicht umsonst gelebt.«

A pestis
Irta: özv. Farkas Mihátyné
A sok csapás közül, amely évezredeken át
rettegésben tartotta az emberiséget, a pestisjárvány volt a legfélelmesebb.
Dögvésznek, feketehalálnak is hívták -— a
magyar népnyelv mirigy néven ismeri — és föl
lépése egyértelmű volt a gyötrelmes, elkerülhe
tetlen halállal. Történelmi följegyzéseink alapján
a legrégibb ó-korba visszacsapázhatjuk pusztító
nyomát. Csak a legújabb orvostudomány bástyáin
tört meg a láthatatlan rém hatalma.
A Babilon-beliek Heá-nak nevezték a pestis
viharszárnyon száguldó gonosz szellemét, aki —
az ős-monda szerint — fölkínálta Bel-nek, a fő
istennek, hogy bízza reá az emberiség kiirtását
és nem lesz szükség, hogy új vízözönt bocsásson
a világra.
Több mint valószínű, hogy a járványos beteg
ség, amely a Biblia szerint Egyiptomban a zsidók
között oly rettenetes pusztítást vitt végbe, tulaj
donképen pestis volt.
Az ötödik században Krisztus előtt a szörnyű
ragály már Attika fővárosában, Athénben ütötte
föl fejét és a lakosságnak több mint harmadré
szét követelte áldozatul. Az egykorú történetírók
Diodorosz és Tukididesz megdöbbentő képet fes
tenek a szerencsétlen állapotokról. Utóbb a nagy
római birodalmat kezdte ki és virágzó nagy váro
sokat változtatott néptelen sivataggá és ha néha
elpihenni látszott rettenetes haragja, néhány
évtized vagy évszázad múlva csak annál ádázabb
erővel tört ki újra.
Az ó-kor nem szabott határt a pestis félelmes
pusztítása elé, sőt lassankint elterjedt egész
Európára. Majd az egyik, majd a másik nagyváros
fölött lebbentette meg fekete szárnyait. A XIV.
században 25 millió embert döntött a sírba a
rémek-réme, az egyiptomi csapások legszörnyűbbike — a fekete halál.
A nép tehetetlenül fetreng a szörnyeteg lába
alatt. Babonás rettegéssel figyeli az itt-ott fel
tűnő természeti jelenségeket, mert fölizgult kép
zelete baljós intelmet vagy vészjeleket lát azok
ban. Senki se biztos az eljövendő napról. Néme
lyik rajongva térdel az oltár előtt, addig más
fékevesztett tobzódásban keres feledést.
A rém pedig csak lappang tovább és ahová
palástjának sötét szegélye ér, ott rettenetes gyöt
relmek közt vonaglik az élet és elszakad minden
kapcsolat, amely az embereket egymáshoz fűzi
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és futva, rettegve menti mindenki a saját életét.
És az a csodálatos, hogy bárhol, bármely
korban ostorozta is az Isten haragja ilyen szörnyű
módon a nyomorult emberiséget, mindig akad
tak fennséges, nagylelkű martyrok, akik test
vérül fogadták, fölkarolták a pokol kínjai közt
vergődőket. Mint a fáklyát vitték előttük ember
szeretettől izzóvá hevült szivüket, hogy megtalál
ják a kegyelem forrását és ne ejtse őket martalé
kul a kétségbeesés.
Pedig milyen sokan estek önmaguk is nemes
törekvéseik áldozatául, hogy szerencsétlen ember
társaik sorsán segítsenek, de ez nem riasztotta
vissza őket, sőt annál nagyobb lelkesedést öntött
szivükbe és nevelte, megsokasította az elhivatot
takat.
Nem minden nagyságnak akadt krónikása,
de azért soknak nevét ismerjük a halálmegvető
hősök közül, akiknek irgalmas önfeláldozása mel
lett ha nem is törpülnek semmiséggé a csaták
hőseinek legragyogóbb vitézi cselekedetei, de túl
szárnyalni őket azóta sem lehetett.
Dicsfénytől sugárzó alakok hosszú sorban
vonulnak föl előttem. Az a szelid nő a királyi
diadémmal alázatosan meghajtott homlokán
burgundi Johanna, VI. Fülöp francia király
szépséges hitvese. Amikor a ragály legféktelenebbül pusztított alattvalói közt, leszállt a
trónról, hogy nekik segélyt és enyhülést vigyen,
a nyomorultaknak ápolója, szolgálója lett és nagy
lelkűségéért fiatal életével fizetett.
A jóságos arcú férfi amott, a fényes papi
palástban, Carlo Borromeo, Milano szentéletű
püspöke. Mesés jövedelmeit kezdettől fogva egy
háza és a szegények között osztja meg, amikor
azonban a Siciliában fölbukkanó pestis egész
Olaszországot Lombardiáig rettegésben tartotta,
Borromeo nagylelkűsége valósággal nem ismert
határt. Eladta minden magánvagyonát, családi
kincseit. Minden szenvedőn segíteni kívánt, palo
táit kórházaknak rendezte be és a puszta földön
hált, mert még saját ágyát is egy-egy szerencsét
lennek engedte át. Nyolcvan szerzetesből — aki
ket mind az ő lelkesedése ihletett — bátor kis
hadsereget szervez. Ha legyőzni nem képesek is
a szörnyű veszedelmet, de ott járnak mindenütt,
ahol a halál legdúsabban arat és enyhülést, vigasz
talást csepegtetnek a dermedő szivekbe.
Korának bizonyára kiváló alakja ez a nemes
főpap, aki magasztos céljainak megvalósítására
nagy hatalommal és bőséges földi javakkal ren
delkezett, voltak azonban mások, akik csak szivük
gazdag kincseit, lelkűk törhetlen energiáját áldoz
hatták föl másokért, de azt mind odaadták és
majd együtt állanak a nagyokkal az Ur jobbja
felül ama nagy napon, amely eljövendő lészen.
Egy fiatal férfit látok, szerényen félrevonult,
rajta egyszerű fekete papi talár. Reávetítem az
emlékezés fénysugarát legközelebb, amit csak
tehetem, sorát kerítem, és elmondom hűen, mit
művelt, hogyan viselkedett M o m p e s s o n V ilm o s,
aki protestáns lelkész volt az angolországi Derby
shire grófság kis falujában.
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HÍREM
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Ifjúsági
9 óra

Vasárnap

Német
10 óra

1

Magyar
11 óra
D11szik Lajos
miskolci lelkész
rádióval

Május 13. 1 Hüti

A kelenföldi egy
házközség konfir
mációs ünnepe

Május 17.
áldozócstit.

Május 20.

Reif

Május 27.

Glalz

Varsányi

Ruzicska

Várbeli templomunk pünkösdi istentiszteleti rendjét e számunkban még nem
közölhetjük, mert tudakozódásunkra azt a
választ kaptuk, hogy az istentiszteletek
rendjét még nem állapították meg.
Hősök emléktáblája. Budai evangélikus egy
házközségünk a kegyelet adóját rója le a hittest
véreknek, akik a világháborúban életüket magyar
hazánkért áldozták. A honszeretetben ők mind
nyájunk örök időkre fénylő példaképei. Azt akar
juk, hogy templomunk falán márványba vésve
arany betűkkel ragyogjon a nevük. Azt akarjuk,
hogy még a késő unokák is áldó imádsággal mond
ják ki szent nevüket, mert a magyar haza oltárára
tették le drága életüket. Bizalommal kérjük budai
hittestvéreinket, hogy sürgősen jelentsék be lelkészi hivatalunkban (I., Verböczy-u. 28.) hősi
halottjuknak nevét, hogy a hősök vasárnapján,
május 20-án a leleplezendő táblán hiány nélkül
mind egymás mellé sorakozzanak azok, akiknek
kegyeletünk a soha el nem hervadó babérkoszorút
fonja. A hősök táblájának költségeire kegyes ado
mányokat bizalommal kérünk. (Az egyházközség
címén, I., Verbőczy-u. 28.). Minden hazafias ado
mányt a »Hegyen Épített Városiban köszönettel
nyilvánosan nyugtázunk.
Mesterházy László, a pápai ág. hi tv. evan
gélikus egyházközség lelkésze, a veszprémi egy
házmegye jegyzője, április 25-én 52 éves korában
elhunyt. Híveinek mélységes szomorúsággal meg
irt halotti jelentésében szót kért a hála és a kö
szönet adója: »Soha nem múló szeretetünk őr
ködjék a forrón szeretet lelkipásztor, a hívek sere
gének hűséges atyai gondozója, a melegszívű em
berbarát siri álma felett. Az igaznak emlékezete
áldott. (Példab. X. 7.). — Az elárvult gyülekezetre
ezzel beköszöntött a gond, az új lelkipásztor meg
választásának gondja.
A budapesti evangélikus cserkészcsapatok má
jus 20-án, vasárnap délután fél 5 órakor, az épülő
kelenföldi templom közelében közös cserkészünne
pélyt rendeznek. Az ünnepély jövedelmét a kelen
földi templom javára fordítják. Amidőn erre
híveink figyelmét felhívjuk, már most közöljük,
hogy jegyek Szövetségünk utján és a cserkészcsapatunknál is kaphatók.
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Budapesti evangélikus leánykollégium. Evangélikus
egyházunk mindenkor igyekezett a kor követelményeinek
megfelelni. Ennek az igyekezetnek eredménye leánykollé
giumunk, mely a Deák-téri polgári leányiskola és a Veres
Pálné-lyceum egyesítéséből keletkezett. Ennek I. és V.
osztálya már a jelen iskolai évben a megengedett legna
gyobb létszámmal működött. A leánykollégium az I926.
évi XXIV. tc.-kel létesített leányközépiskolatipus, mely
érettségi bizonyitványt is ad. Az iskola különösen nagy
súlyt helyez a nemzeti és világirodalom, a modern nyelvek
(német, angol, francia), a művészet és zenetörténeti ismere
tek tanítására, felöleli azonban a nő számára oly nélkülöz
hetetlen háztartási, nevelési és lélektani ismereteket,
ezenkívül a női kézimunka legkülönbözőbb ágait, var
rást, rajzot stb. Ezzel szemben a matematikai és termé
szettudományokat a gyakorlati élet szempontjából tár
gyalja, a latint pedig tantervéből egészen kihagyja. így
az eddigi tapasztalatok szerint is teljesen kielégíti azok
igényeit, akik leányaikból vallásos, müveit magyar aszszonyokat akarnak nevelni; tekintettel van azonban
azokra is, kik a mai kor szellemének megfelelően azt is
szükségesnek tartják, hogy gyermekük kezébe oklevelet
adjanak. Leánykollégiumunk ugyanis képesít minden fő
iskolára és a legtöbb közhivatali pályára.
Az intézet igazgatója Dr. Böhm Dezső, aki a Veres
Pálné-intézetet is szervezte, s aki a régi iskolák kipróbált
tanerőivel és a kollégium uj tanáraival együtt arra törek
szik, hogy a lélek nevelésevei életrevaló nők kerüljenek
ki kezei közül.
E nevelő munkában segítségére van Szluika Ella
vezetése alatt az iskolával kapcsolatos internátus, mely
vidéki szülőknek is lehetővé teszi, hogy gyermekeiket
egyetlen ilyen iskolánkban, a fővárosban neveltethessék.
1928 szeptemberében megnyílik az I. és V. osztályon
kívül a II. és VI. osztály is, melyekbe más középiskolákból
is át lehet lépni csekély különbözeti vizsgával.
Leánykollégiumunk mint evangeilkus leányneveiő
intézet a főváros területén egyedülálló. Befogadóképes
sége nem nagy, amennyiben csak negyven tanuló vehető
fel egy osztályba, s ez a létszám idei első évűnkben már
júniusban megtelt. Kérjük tehát a szülőket, hogy saját
és gyermekeik érdekében minél előbb jelentkezzenek, s biz
tosítsák gyermekeik részére a helyet az 1928/29. iskolai
évre, amikor a szükségképpen még fenntartott III. és IV.
polgári osztályok mellett (melyekből azonban szintén fel
íehet lépni a kollégium megfelelő osztályaiba) az l. és II.
kollégiumi osztály a Deák-téren, az V. és VI. kollégiumi
osztály a Veres Pálné-utca 36. szám alatt nyílik meg, ahol
az internátus is elhelyezést talál, s ahol a Veres Pálnélyceum még fennálló III. osztálya is működik.
Az intézet dijai: Az I. és II. kollégiumi osztályban:
beiratási dij 12, üzetndij 30, évi tandíj evangélikusoknak
60, reformátusoknak 100, róm. katholikusoknak 140,
izraelitáknak 240 P. — A polgári iskola III. és IV. osz
tályában: beiratási dij 12, üzemdij 20 , évi tandíj evan
gélikusok részére 32, reformátusoknak 64, róm .katholiku
soknak 96, izraelitáknak 192 P. — Az V. és VI. kollé
giumi és a Veres Pálné-lyceum III. osztályában : beiratási
dij 12, üzemdij 30, évi tandíj evangélikusok részére 80,
reformátusoknak 120, róm. katholikusoknak 160, izraeli
táknak 320 P. — A tandíj két részben, szeptemberben és
februárban fizetendő, a beiratási és üzemdijak felvételkor.
Tandíjkedvezményért csak iskolánkban végzett evanglikusnövendékek folyamodhatnak.
A kapcsolatos internátusba felvehetők az összes fel
sorolt osztályok tanulói. Az internátus beiratási dija 10,
tartásdija protestánsoknak havi 100, katholikusoknak
havi 150, orvosi és zongorahasználati dij évi 10— 10 P.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Asbóth-nővérek 3,
Bagyik Viricéné 4, Blinczinger János 3, Boros Károly 5,
Darabos Sándor 6 , Dirner Adél 6 , Dörre Endréné 3, Grallert
Konrádné 3, Holluby Artur 6 , Istvánfi Károlyné 2, Iványi
Gitta 3, Koncz Benőné 10, Kossaczky Árpád 10, özv. dr.
Kováts Lajosné 3, Lantossy Károlyné 6 , Netzasek Adolfné
10.60, Oppel Imre 1.50, Pammer Károlyné 3, Patz József
6 , Pauks Albert 6 , Petrovics Pál 5, Rensler Rudolf 21,
Schneider Károly 6 , Soltész János 3, Stiegler Lajos Kristóf
3, dr. Szász Lajosné 5, dr. Szőts Elekné 12, Tahim Dávidné
3, Unger Arturné 21, Vasdinnyey Pálné 2, Wallenfe«!
Ella 6 pengő, összesen : 187.10 pengő.

Megyen ép ített váfóá

Budai Luther-Szövetségi tagdijat fizettek : özv. Bánky
Donátné, Bársony Oszkár, Bartel Jánosné, Bartos Antalné,
Borsós Endréné, Csuka Lajos, Daly Gézáné, Dax János
2—2, özv. Ferenczy Lászlóné 4, dr. Genersich Andor, özv.
Glos Barnáné, Hlavács Gyula, Horvay Ede, Káresz
Sámuel, Klein Györgyné, Kosztolányi Attila, dr. Kozma
Jenőné, Martos Frigyes, Mehnert Ernőné, Paulovits
Viktor, dr. Patz Sándor, Popelka István, Wichmann Ede
2—2 pengő.
Adományt adtak : Káresz Sámuel 3, özv. Patz Gusztávné 4, dr. Patz Sándor 2 pengő, összesen : 57 pengő.
Budapest— aszódi protestáns tanáregyesület aszódi ki
rándulását e hó 12-ére halasztotta.
Nyári diákgyűlés. A Magyar Diákok »Pro Christo«
Szövetsége (M. E. K- Dsz.) ez évi konferenciáját junius
30-tól julius 5-ig tartja tahii táborában. A tábor kedvező
fekvése (őserdő szélén, 10 percnyire a Dunától) és egyre
tökéletesedő berendezése a testi felüdülést is jól szolgálja.
A lelki és szellemi életet pedig kimondhatatlan értékekkel
gazdagíthatja a gyűlés komoly programmja. Két előadássorozat alkotja gerincét, az egyik a mai szellemi és lelki
áramlatok főkérdéseivel, a másik pedig »Krisztus az ember
sorsa« címen a keresztyén élet központi problémáival fog
lalkozik. Teljessé teszi a programmot a különböző csoportgyűlés, bibliakör és áhitat. A konferencia hajókirándulás
keretében Esztergomot is meglátogatja. Részletes tájékoz
tatót készséggel küld a Szövetség központi irodája : Buda
pest, VII., Hársfa-utca 59/b.
A Dunántúli evang. egyházkerület soproni elemi nép
iskolai tanitóképzőintézetének 1918/19— 1926/27. iskolai
évi értesítője. Szerkesztette Hamar Gyula igazgató. Sopron

(Tóth A. mííintézete) 1927. 43 lap. Az összeomlás óta
nem jelent meg e szépmultu és jóravaló intézet értesítője,
tehát kilencévi munkásságáról számol be. Csakugyan nehéz
volt a küzdelme és kétséges a megmaradása. Tudjuk, hogy
az eperjesi Miskolcra menekült, a selmeci pedig megszűnt.
Az 1918/19. év zűrzavara és akkori hazai közállapotunk
a~soproni intézet életműködésére is kedvezőtlenül hatott.
A következő tanévben Simkő Endre akkori igazgató halálát
és Sopronnak bizonytalan helyzetét az intézet is meg
érezte. A legválságosabb időszaka az 1921/22. iskolai év,
mig az 1922/23. iskolai év is meghozta csapását. Ebben
a tanévben halt meg Kapi Gyula igazgató, kinek áldásos
működéséről melegen emlékezik meg Hamar Gyula igaz
gató. A haladás, fejlődés, sőt izmosodás útjára jutott az
intézet az 1925/26. és 1926/27. iskolai évben. Az intézet
hőseinek emléktábláját Kapi Béla püspök avatta fel. Az
intézet Sopron legszebb részén van, de internátusával
együtt sürgősen rászorul a felújításra. Csak 50 növendék
befogadására képes, a többi 17-nek elhelyezése nagy gon
dot ad az igazgatóságnak és az egyházkerületnek. Mielőbb
uj emeletet kell építeni. Önálló háztartása nincs, a növen
dékek a főgimn. konviktusban kapnak ellátást. Igaza van
Hamar igazgatónak, hogy »soproni tanitóképzőintézetünk
újraépítésének ügye nem csupán tárgyalásra, hanem meg
valósításra kerüljön«. A sok tárgyalás és még több bizott
ság lassítja meg nálunk az ügyeket. Van az intézetnek, és
ez agilis életműködésére vall, belmissziói egyesülete, Pálfyköre és cserkészcsapatja, Matheidesz tanár elnöklete alatt
sportköre, leventeoktatója és kisebbségi német nyelvi
tanfolyama. Hamar Gyula igazgató (1920 óta) egyúttal
az intézet pedagógiai és adminisztratív vezetésével, vala
mint az internátus vezetésével van megbízva. Sarudy Ottó
tankerületi főigazgató többizben nagy elismeréssel illette
az intézet tanárkarának lelkiismeretes működését s erről
évenként a kiküldött miniszteri biztosok is meggyőződést
szereztek. Örvendünk, hogy e nagyhivatásu evang. inté
zetünk értesítői sorozatában sorozatában megszüntette a
folytonossági hiányt. Az »Értesítés a következő iskolai
évre« zárja be a jelesen és gondosan szerkesztett soproni
praeparandiai értesítőt. Elismeréssel honoráljuk mi is
áldásos működését haza és egyház szolgálatában. Sz. M.
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protestáns egy
háztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi rende
lőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben részesíti.
Rendelés 10— 1 és 4— 6 óráig.
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A »Pro Christo« Diákszövetség (M. E. K. Dsz.) Sze
niorosztály a szokásos nyári konferenciáját Szentendrén
junius 25—27. napjain nyilvánosan tartja meg, hogy a
keresztyén élet és munka kérdéseivel kofnolyan vívódó
minden intelligens férfi és nő a konferencia áldásait elnyer
hesse. A legközelebb megjelenő részletes programmot és
tájékoztatót a Diákszövetség irodája (Budapest, VII.,
Hársfa-utca 59/b) minden érdeklődőnek szívesen küldi meg.
Adakozás a gyulai templom építésére. Magyar testvé
rek ! Az isteni Gondviselés nehéz őrhelyre állított minket.
Határszélen vagyunk ! Megszaggott hazánk határoszlopai
közelében végvárat kellett építenünk. Nem romboló fegy
verek ellen oltalmul, de a hitetlenség romboló lelke ellen
— templomot! Hozzáfogtunk. Önmagunkat végsőig meg
feszítve áldoztunk és Istennek oltárt építettünk. Felépült
templomunkat azonban adósság terheli, a torony és lel
készlak építését csak megkezdettük. Súlyos csapások súj
tottak^ nem bírjuk tovább. Félben kellett hagynunk a mun
kát 1 És most — Magyar Sionunk kapuja tárva, fala félben
hagyva ! Segítségért kiáltunk felétek ! »Jertek építsük meg
Jeruzsálem kőfalát«. (Nehémiás 2. 17.) Segítsetek, hogy
a mi tornyunk zugó harangszava is áthallatszon a trianoni
határokon, erőt s bizakodást adjon véreinknek. Ne hagy
jatok magunkra ! Ne taszítsátok el kérésre kinyújtott ke
zünket ! Isten és hazánk ügyére kérünk ! Adakozzatok jó
lélekkel a gyulai evangélikus templom felépítése költségeire !
Filléres adakozást is köszönettel veszünk s kérjük azt vagy
postautalványon elküldeni, vagy 20.755. számú csekk
számlánkra befizető-lappal postán befizetni.
Mindent végző, szerény igényű gazdaasszonyt kis ház
tartásom teljes ellátására felveszek. Nagyjókai Farkas
Jenő, I., Pauler-u. 18.
Zeneakadémiát végzett zongoratanítónő órákat vállal.
Cim a kiadóhivatalban.
Fehérnemű-szalon jutányosán varr, helengyét hozott
anyagból is készít, Hollyné, I., Krisztina-körút34. (4—10.)
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac : ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreink jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,

gyertyatartó, oltárterítő, oltár, szószék, keresztelő kút,
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia r.-t., Budapest, IV., Váci-utca 69,
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Általános Biztositő Társaság
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vígadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, utk
poggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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hogy az itt égjen, lobogjon, hódítson, mert a szere
tet váltja meg az emberiséget.
A Szent szellem tüze a bensőség melege, a
•És amikor elérkeztek a pün
kösd napjai . . . lön hirtelen az lelkesülés heve, az élet jótékony ereje. Édes élettel
égből, mint egy feberen jövő szél
nek zúgása és betölti az egész kedveskedik, életet ad, megelevenít. A világot
belülről, belső elveiből, a jóságból és igazságból
házat, ahol ülnek vala«.
alakítja ki, hogy képpé lehessen. Lelkeket szabadit
(Ap. Crel. 2, 1.)
fel a szabadságra, melyek kevéssel beérik s a vilá
Jézus az Atyához ment, de elküldé maga he got, a munkát, az észt s vívmányait csak arra
lyett a Szellemet, az igazság, a szeretet szellemét. használják, hogy a lélek élete szépen, nemesen
Sokáig vártak reá az apostolok, mert a vágyódó kifejlődjék. Akiben a szellem él, működik, az egy
sziveknek tiz nap is egész örökkévalóság. Egykor szerű, alázatos, istenszerető, igénytelen lélekkel
az Ur, az örökkévaló e napon kötötte meg népével jár a világban. Minden virágnak, amely útjában
a szövetséget. Ámde az az ünnep a megfélemlítő esik, azt rebegi: azért vagy, hogy én is ilyen szép
törvények ünnepe volt, amelyet a szigorúság, az legyek. Amikor leül a hűvös pázsiton fakadó forrás
elrettentés, a szolgaság érzete kisért nyomon. A mi mellé, az isteni mélységek forrásaira gondol, ame
pünkösdünkön szeretet, hensöség, lelkesülés, öröm lyek bennünk, mint gondolatok és érzések fakad
tölti el a sziveket, mert a szeretet szelleme szállott nak.
miközénk.
Imádkozzunk a szellemért, hogy töltse be a
A sebesen zugó szél a mi pünkösdi harang mi lelkünket, szivünket, családunkat, hazánkat,
szavunk, amely bejárt hegyet-völgyet, kifakasz egyházunkat is diadalmas pünkösdi erejével.
tott minden rügyet, lángba borított minden lelket,
Dr. Horváth Márton
minden szerető szivet, megadta a lélek igazi érté
két. A szellem a mindenség gyöngye, a végtelen
ség az örökkévalóság. A szellem végtelen értékének
MEGHÍVÓ. A budai Luther Szövetség f. é.
hitéből táplálkoztak a mártírok, ez acélozta meg május hó 30-án d. u. 5 órakor a budai elemi is
erőiket, hogy elviselhessék a rájuk mért szenve kolánk tornatermében kulturestéllyel kapcsola
déseket.
tosan tartja rendes közgyűlését, melyre a szövet
A Szent szellem a szeretet lelke és a pünkösd ség tagjait és minden érdeklődő hittestvérünket
a szeretet legfenségesebb megnyilatkozása. Minden tisztelettel meghivja az elnökség. A kulturestéünnep a szeretet és a szellem ünnepe, de pünkösd lyen felolvasást tart dr. Krivoss Árpád ügyészünk
kor az áttüzesedett szellem árad ki a hívőkre, a »A protestantizmuz Amerikában« címen. Rész
gyülekezetre. A karácsonyi gyermekszeretet a letes programot a helyszínen nyújtunk. A köz
Golgotán szenvedő szeretetté válik, a pünkösd gyűlés tárgysorozata : 1. Évi jelentés. 2. Pénztári
pedig az izzó, hóditó, diadalmas szeretet megnyilvá jelentés. 3. Megüresedett állások betöltése. 4.
nulása. Jézus lelki tüzet, szellemet küldött a földre, Esetleges indítványok.

A szellem ereje
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A Várszínház ősi jogon
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év október 30-án kelt előterjesztésében felhívta
II. József figyelmét arra, hogy a vallásalapot az
Irta: Tőih-Pál István
átengedett épületekért kárpótlás illeti meg. A pesti
A Várszinházban, a budai vár e régi és ha1 pénzügyigazgatóság 25.082 forint 16 krajcár vétel
talmas épületében már évek óta nem játszanak árat állapított meg, melyet 20. részletben,
és ez épület most üresen áll. Ez adta az eszmét 3t/a% kamat mellett kellett volna megfizetni.
A város öt évig fizette is a kamatokat, azon
a nemzeti hadsereg protestáns tábori püspökségé
nek, amikor a székesfővárostól azt kérte, hogy ban a tőkét nem fizette, mert 1792-ben Buda
a színházépület a hiányzó protestáns helyőrségi városa a vallásalapnak fizetendő 25.082 frt 16 kr.
templom céljára átengedtessék. A gondolat nem vételár alól felmentést kapott és igy az épület
csak a protestáns hittestvérek, de a jóérzései Buda városának tulajdonába ment át. A kolostori
katholikusok körében is osztatlan örömet keltett épületet később a katonai kincstár, I. Ferenc király
és a protestáns tábori püspökség ezirányu kérelme rendeletére, Buda városától megvásárolta. A szín
mindenütt pártolással találkozott. Mindenki biz házépületet 1854-ben Buda városa tataroztatta,
ton remélte, hogy rövides teljesítése nem ütközik majd 1884-ben a főváros újjáalakította, ugyan
akadályokba. A békés egyetértés e felhőtlen egét ekkor az első emeleten a páholyok előtt erkélyt
azonban sötét felleg készül elborítani. A »Magyar is épített.
Eszmefuttatását a cikk Írója igy fejezi be •
Kultúra* címen megjelenő protestánsellenes irányá
ról hires jezsuita folyóirat, melyet páter Bangha » S z e m ü n k előtt lep erg ett a m e g s z ű n t ko lo stor és
Béla S. I. szerkeszt, legutóbbi számában hosszabb te m p lo m v iszo n ta g sá g o s története. I I . J ó z s e f 1 7 8 4 cikket közöl, amely szerény történelmi tanulmány ben a lk o tm á n y e lle n e se n , jo g ila g é r v é n y te le n ü l le fo g 
látszatát kelti, célja és tendenciája mégis a leg la lta és v ilá g i célokra fo rd íto tta « . I I . J ó z s e f a lk o t
féktelenebb protestáns gyűlölő Írásműveket is m á n y e lle n e s, e g y h á zra b ló ö n k é n y e ssé g e n e m s z ü n 
megszégyeniti. A tanulmány cime » A k a th o lik u s o k tette m eg a jo g o s tu la jd o n o s ig é n y e ik A d j á k hát
v issza m in d k e ttő t, v a g y legalább is a te m p lo m o t
ősi jo g a a b u d a v á r i s z ín h á z ép ü letéh ez« . Egyedüli
célja pedig az, hogy a protestáns egyházak emlí ered e ti re n d elteté sén e k, h a d d szá lljo n fe l az ő si fa la k
tett kérelmét 01 vui elgáncsolja, lehetetlenné tegye. k ö z ü l a ré g i tu la jd o n o s o k im á ja a z ég felé. M e r t a
A cikk tartalmát, ha objektiv kritika szem te m p lo m n e m s z ín h á z n a k é p ü lt, h a n e m a k a th o lik u s
üvegén keresztül nézzük, történelmi tanulmány v a llá s s ze n té ly é n e k /« Eddig a tanulmány.
Az iró szerint a »Várszínház jo g ila g m a is
nak elfogadhatjuk. A tizenkétoldalas tanulmány
keretében felsorolt történelmi adatok ellen nincs k a th o lik u s e g y h á z i tu la jd o n «. A cikk állítása annyira
kifogásunk. A tótágast álló konklúzió ellen azon naiv, érvelései annyira gyengék, hogy a leglaikuban tiltakozunk. Évszázadok példáiból jól tudjuk, sabb olvasó előtt sem állhatnak fenn. Elfelejtette
hogy a szofizmus leglehetetlenebb tételeit is igaz talán a t. cikkíró, hogy minden templom ő si jo g o n
és helytálló történelmi tényekkel támasztja alá. nem az egyház funkcionáriusaié, a szerzeteseké
Ezáltal adja meg teljesen téves következtetésének vagy a papoké, hanem a hívőké, a polgároké ?
az igazság látszatát. így van ez itt is. A kazuisz- Elfelejtette talán, hogy 1270-ben még nem volt
érett a protestantizmus és akkor az ország minden
tikus retorika irányelveit jól ismerjük.
• A cikk írója, Tille Gyula dr., tizenkét oldalon keresztyén polgára ugyanazon külső egyházhoz
keresztül kronologikus sorrendben elmondja a tartozott, amint ma is ugyanazon belső egyházhoz,
budai vár történetét. Különös figyelmet szentel Krisztus egyházához tartozik ? A mai protestán
a Várszinház-épület históriájának. Elmondja, hogy sok ősei végeredményben éppen úgy ősi forrásai
e helyen egykor, 1270-ben templomot építettek, voltak a hatalomnak, amely oda templomot épít
a mohácsi vész 1526-ban volt és hogy Budavárát tetett, mint a mai római katholikusok ősei. És
1686-ban foglalták vissza a töröktől, mikor is a még szerénytelenséggel sem vádolhatok, ha Buda
karmelita-rend I. Lipót császártól kapta donációba várának négy ősrégi keresztyén templomából
a Várszínház telkét, ahol azután a régi lerombolt egyet kérnek, azt is olyat, amelyet római katho
templom helyén felépítették rendházukat és a likus testvéreik istentiszteletre évszázadok óta
nem használnak. Elfelejtette talán a t. cikkíró,
templomot, amely a mai Várszínház.
A karmeliták itt csendben éldegéltek egészen hogy minden felekezetű keresztyén polgárnak a
1780-ig, amidőn II. József került a trónra. Nagyon leghőbb kívánsága, hogy minden felekezetű pol
haragszik II. Józsefre, mert 1784-ben feloszlatta gártársa keresse és megtalálja Krisztus útját,
a szerzetesrendeket és vagyonukat iskolaügyi mert ez »ősi joga«, de ősi kötelessége is? Elfelej
célokra (vallásalap) lefoglaltatta. Ez volt a kar tette talán, hogy Krisztus minden igaz hive ilyen
meliták kolostorának és templomának sorsa is. igyekezetei ősi jogon csak támogathat és soha el
A kolostor és templom berendezését elárverezték. nem gáncsolhat ?
A helyiségeket tisztviselőlakások és áruraktár
De térjünk az újabb történelemhez. Elfelej
céljára átalakították. Két év múlva II. József tette talán a k. cikkíró, hogy II. József vallási
budai utazása alkalmával, 1786 augusztus 23-án rendeletéit nem vonta vissza és a későbbi ország
kelt rendeletében a kolostort kaszinó, a templomot gyűlések és uralkodók ezeket törvényeknek ismer
színház céljára a budai közönség rendelkezésére ték el, amelyek érvényében senki sem kételkedik,
bocsátotta és az átalakításra vonatkozó költség- sem nem kételkedett ? Miért nem kívánja vissza
vetést is jóváhagyta. Gróf Zichy kancellár ugyanez ezen a cimen a vallásalaptól és mindenhonnan a
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150 évvel ezelőtt és még azelőtt vagy azután el
idegenített többi rendi és papi vagyont is ? Miért
csak ezt az egyet ? Vagy talán holnap visszaköve
teli a kalocsai érseknek a 250 birtokot ? Hiszen
1179-ben ekkora földterület ura volt. A Várszín
ház több mint 140 éve immár Buda város közön
ségének tulajdona. Több-kevesebb megszakítással
140 évig színház céljára használták az épületet.
Ezalatt a másfél század alatt miért nem tiltako
zott a római egyház ? Miért csak most, 1928-ban,
midőn a protestáns egyházak tábori püspöksége
helyőrségi templom céljára, Krisztus útját kereső
katonák számára kéri az épületet ?
A tendencia nyilvánvaló. Azért nem köve
telték soha a jezsuiták a Várszínházát, mert a
nagymultu régi épület a profán színház céljára
nem való, ma sem azért, mintha a katholikus
egyháznak ott azon a helyen múlhatatlanul temp
lomra volna szüksége, hiszen van a Várban három
nagy katholikus templom is ; de még ősi »jogaik*
helyességébe vetett hitük se vezeti őket. A pro
testánsok a bibliát saját szemükkel olvassák, az
ö szemükben eretnekek merészeltek a szerény ké
réssel fordulni a fővároshoz, hogy a használaton
kívül álló épület, amely eddig senkinek sem kellett,
a nemzeti hadsereg protestáns katonái részére,
helyőrségi templom céljára átengedtessék.
Ezt pedig a jezsuiták sohasem engedhetik
meg, inkább maradjanak a protestáns katonák
istentisztelet nélkül. Kisütik, hogy a másfél év
század óta Buda városának tulajdonában levő
épület *jogilag ma is katholikus tulajdon« és nem
a székesfőváros tulajdona. Másfél századon át a
legkülönbözőbb színtársulatok a legkülönb fajtájú,
a legkönnyebb műfajú színdarabokat is játszhat
ták a Várszínházban, a jezsuitáknak pedig ez idő
alatt eszükbe sem jutott a tiltakozás és a *jogos
tulajdon«, csak éppen mostan.
Ámde amennyire gyengék cikkük érvei, auynyira magukban hordják a legsúlyosabb ellen
érveket. Először is, 11. József vallásügyi rendel
kezései törvényerejüek. Ez annyira tény és való,
hogy vita tárgyát nem is képezheti. Másodszor, az
épület a székesfőváros tulajdona. Az, hogy Buda
városa 1792-ben a vallásalapnak fizetendő 25.082
frt 16 kr. vételárt nem fizette meg s ez alól fel
mentést nyert, az csak annyit jelent, hogy az
épületek II. Lipót király jóvoltából ingyen Buda
városának tulajdonába mentek át. Hogy az épü
letek Buda városának tulajdonát képezik, azt
I. Ferenc királynak 1794 julius 16-án kelt ren
deleté is megerősíti, melyben a templom mellett
levő volt kolostor épületét a hadtestparancsnokság
céljaira rendeli, szószerint ekkép : A kolostor épü
letét Buda szab. kir. várostól kell megvásárolni. Így
került aztán a régi kolostor a katonai kincstár
tulajdonába. A templom, azaz a Várszínház azon
ban ma is Buda városának, vagyis a székesfővá
rosnak tulajdona. E jogos tulajdont és birtoklást
bárki kétségbevonhatja, de ehhez nem kell jogi
tudás, csak merészség, amely ellen mint a székes
főváros adófizető polgárai legerélyesebben tilta
kozunk. Jól tudjuk és elismerjük, hogy e merész
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séghez a jóérzésíi katholikus társadalomnak semmi
köze sincs s úgy vélem, hogy ha a protestáns
tábori püspökség szerény kérelme Budapest szé
kesfőváros tanácsában megvitatásra kerül, a jó
érzésül és lojális katholikus társadalmat is magunk
mellett tudhatjuk és remélhetjük, hogy a kérelem
teljesítése akadályokba nem ütközik.
Ezért fordulok egyrészt protestáns hittest
véreimhez figyelmeztető szavammal, másrészt a
jóérzésül katholikus társadalomhoz a kéréssel, hogy
a felekezeti béke megóvása érdekében a viszályt
és a visszavonást célzó mesterkedéseknek kebelé
ben teret ne engedjen. Az ügyet a testvéri egyet
értés keretei között az igazság és méltányosság
alapelvei szerint intézzük el.

Dr. Varsányi Mátyás lelkész
fegyelmi ügye
A budai Luther Szövetség az elmúlt eszten
dőben súlyos természetű feljelentést nyújtott be
Varsányi Mátyás lelkész ellen a budai ev. egyházközség tanácsához. A presbitérium és az egyház
község közgyűlése e feljelentés alapján arra uta
sította dr. Varsányi Mátyás lelkészt, hogy önmaga
ellen fegyelmi vizsgálatot kérjen felettes hatóságá
tól, különben maga az egyházközség indíttatja
meg ellene a fegyelmi eljárást.
A budai Luther Szövetség eddigdtartózkodott
minden erre az ügyre vonatkozó közléstől, nem
akarván elébe vágni az egyházi bíróság Ítéletének.
Minthogy azonban most — 1928 máj. 15-én — az
első és másodfokú egyházi bíróság Ítéletét ma
gáévá téve egyházunk egyetemes törvényszéke is
elmarasztalta Varsányi Mátyás dr. lelkészt, köte
lességmulasztást vélünk elkövetni, hogyha egy
házunk híveit erről az egész budai egyházat
érintő ügyről nem tájékoztatnák.
Arra szorítkozunk ez alkalommal, hogy az
elsőfokú egyházi bíróság Ítéletének kivonatos
szövegét és a másodfokú egyházi bíróság Ítéletét
— mely utóbbit az egyetemes törvényszék is
magáévá tett — közöljük minden megjegyzés
nélkül.
Az elsőfokú egyházi bíróság Ítéletének ki
vonata :
350— 1927.
1.
A budapesti ág. hitv. ev. egyházmegyei
törvényszék az egyházi vétség miatt dr. Varsányi
Mátyás budai ág. hitv. ev. lelkész ellen folya
matba tett ügyben, Budapesten, 1927. évi novhó 3., 4. és 7. napján nyilvánosan megtartott
tárgyalás alapján, 1927. évi november hó 7-ik
napján meghozta a következő
ítéletet:
A budapesti ág. liitv. ev. egyházmegyei tör
vényszék dr. Varsányi Mátyás bibácsi születésül,
43 éves, nős, budai ág. liitv. ev. lelkészt vétkesnek
mondja ki az E. A. 324. és
pontjának utolsó
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mondatába és ah) pont második tételébe ütköző
egyházi vétségben, melyet azáltal követett el,
hogy hivatalos kötelességei teljesítésében az
Ítélet indokolásában közelebbről megjelölt nagyobb
mérvű hanyagságot és rendetlenséget követett el,
továbbá, hogy hivatalának jellegével össze nem
férő magaviseletét tanúsított,
és ezért őt az E. A. 326. §-ának a) pontja
értelmében feddésre Ítéli és az E. A. 385. §-a
alapján kötelezi őt az 1100.— pengőben eddig
felmerült, valamint az ezután felmerülendő el
járási költségeknek az egyházmegye pénztárába
15 nap alatt végrehajtás terhe mellett leendő
megfizetésére.
Az E. A. 386. §-a értelmében az eljárási
költséget az egyházmegyei pénztár tartozik ugyan
csak 15 nap alatt szétosztás végett a törvény
szék világi elnöke kezeihez előlegezni.
Az elsőfokú Ítélet indokolásából a helyszűke
miatt csak a vétség minősítésére vonatkozó kö
vetkező részt közöljük i t t : (a 11. lapról.) A most
előadottakból az e. m. törvényszék azt állapította
meg, hogy dr. Varsányi Mátyás lelkész oly maga
viseletét tanúsított, mely a keresztény erényekben
elöljárói példát mutatni hivatott magasztos lelkészi
állás jellegével össze nem fér.
Mindezek alapján az e. m. törvényszék ma
panaszlottnak vétkességét megállapította.
A büntetés kiszabásánál a törvényszék súlyos
bító körülményként értékelte a halmazatot, ellen
ben enyhítőül vette figyelembe azt, hogy fizikai
erejét túlhaladó teendőkre vállalkozott, hogy
egyes esetekben a tulbuzgalom volt eljárásának
indító oka s hogy a természeténél fogva izgatott
kedélyállapotát a H. É. V. pénzkezelésében mu
tatkozó hiány miatt felelösségrevonása és meggyanusitása nagy mértékben fokozta.
Budapest, 1927 nov. hó 7-én.

Dr. Elischer s. k.,
v. elnök.
Broschko G. A. s. k.,
e. elnök.
olvashatatlan aláírás s. k.,
jegyző.
A másodfokú egyházi bíróság Ítéletének
teljes szövege:
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerületi tör
vényszék az egyházi vétség miatt dr. Varsányi
Mátyás budai lelkész ellen folyamatba te tt ügyet,
melyben a budapesti egyházmegyei törvényszék
1927. év november hó 7. napján hozott Ítéletet,
a magánpanaszos és a vádlott által benyújtott
fellebbezés folytán Budapesten 1927.évi december
hó 1-ik napján felülvizsgálat alá vette és ugyan
azon napon hozta a következő
Ítéletet:
Az elsőfokú Ítéletet helybenhagyja és köte
lezi vádlottat, hogy 389 P, a másodfokú eljárás
során felmerült költséget 15 nap alatt végrehaj
tás terhével fizessen be az egyházkerület pénz
tárába.

92

1928 május 27

Az elsőfokú ítélet ellen a közvádló nem élt
perorvoslattal, ellenben a magánpanaszos felleb
bezésében sérelmesnek mondja, hogy az elsőfokú
törvényszék vádlottat az E. A. 324-ik § 1. pont
jában körülirt vétségben nem mondta ki bűnös
nek és hogy a 326-ik § a) pontjában megállapí
tott büntetést alkalmazta. Viszont vádlott felebbezéssel élt a bűnösség megállapítása miatt és
kérelme az, hogy a másodfokú törvényszék őt
a vád és annak következményei alól mentse fel.
A fellebbezésben előadottak alapján az egyház
kerületi törvényszék egyenként vizsgálat alá
vette az eljárás során dr. Varsányi Mátyás ellen
emelt vádakat és a felvett bizonyítás eredményét
és ezeket a fellebbezéseiben felhozottakkal egybe
vetve a következő megállapításokhoz jutott.
I. Az 1924 dec. 2-án Kayser Gyula nevében
postán beérkezett 550.000 K ügyében vádlott
vétkességét megállapítja, mert eljárása nagyobbmérvü hanyagságnak minősítendő.
II. A Mária Dorottya nőegylet által rende
zett tárgysorsjáték és az 1924 karácsonyi sors
játék megtartásáért és sikertelenségéért vádlott
felelőségét megállapíthatónak nem tartja, mert
nincs bizonyíték arra, hogy ekörül vádlottat
vétkes gondatlanság vagy nagyobbmérvü ha
nyagság terhelné.
III. A Brozik Károly által beküldött és a
lapban csak 70.000 K összegben nyugtázott
200.000 K ügyében a nagyobb mérvű hanyag
ságot szintén nem tartja megállapíthatónak,
mert nincs megcáfolva, hogy nyomdahibáról
lehetett volna szó.
IV. A Mihályfi-féle elbocsátó levél ügyében
vádlott vétkességét megállapítja, mert magáévá
teszi az elsőfokú törvényszék által felhozott
indokokat.
V. Legsúlyosabban esik vádlott terhére az
a nagyfokú gondatlanság és hanyagság, melyet
a Hegyen Épített Város cimü lap pénzeinek
kezelése körül tanúsított. Az elsőfokú törvény
szék által széles alapokon felvett bizonyítás
sok olyan adatot és ténykörülményt tárt fel,
melyek nagyon rossz fényt vetnek vádlottnak
a pénzkezeléssel járó felelősség tekintetében val
lott felfogására. Különösen súlyosan esik latba
vádlott ellen az az ingadozás, melyet az ellene
megindult eljárás során te tt különböző nyilat
kozataiban e kérdésben tanúsított. Egyszer azt
mondja, hogy a lapot magáénak tekintette és
azért nem fektetett súlyt az elszámolásra, amely
álláspontjának helytelenségéhez szó sem fér,
hiszen a lap hiányainak fedezésére anyagi támo
gatást kapott és jól kellett tudnia, hogy már
csak azért is pontos elszámolással tartozik.
Ezzel az álláspontjával a legszögesebb ellen
tétben áll az a felfogás, melyet a Budai Luther
Szövetség 1926 jul. 7-i ülésén vallott, amidőn is
a legteljesebb bizalmat követelte a maga részére,
amire csak olyan valaki tarthat számot, aki a
reá bízott pénzekről okmányokkal felszerelt pontos
számadásokat vezet. Ismét más felfogás nyil
vánul meg vádlott egyéb nyilatkozataiban,
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melyekben arra az álláspontra helyezkedik,
hogy a pénzkezelő nem ő volt, hanem dr. Hank,
Holló és részben Glatz segédlelkész. Nyilván
való, hogy ez a háromféle álláspont egymás
mellett nem állhat meg. Akkor, hogy a pénz
kezelés és a könyvvitel szerfölött rendetlen volt,
kétség nem fér, mert erről a törvényszék a köny
vek megtekintése és szakértői vélemény utján
meggyőződött, nem lehet tehát felmenteni dr.
Varsányi Mátyást azon vád alól, hogy egy oly
vállalat anyagi ügyeinek vitele körül, melyet ő
vezetett, amely az ő lelkészt állásával kétség
telenül összefüggött, sok szóbeszédre okot szolgál
tató vétkes gondotlanságot és nagymérvű hanyag
ságot tanúsított.
Hogy a kerületi törvényszék ezt a vádpontot
mégsem minősítette súlyosabban, hanem elfo
gadta az elsőfokú törvényszék érvelését, ennek
az oka az, hogy nem látszik valószínűnek, hogy
vádlott a szabálytalan pénzkezelésből hasznot húzott
volna, másrészt pedig mert azok, akiknek saját
vallomásuk szerint kötelességükben állott volna,
hogy a laptulajdonos Budai Luther Szövetség
érdekében a pénzkezelést ellenőrizzék, ezt a köte
lességüket a kezdettől fogva vagy kezdetleges
módon, vagy egyáltalában nem teljesítették és
ezáltal tették lehetővé, hogy a lap pénzkezelése
oly rendetlenül történjék, mint ahogy azt a
tényállás mutatja.
VI. Nem állapította meg a kerületi törvény
szék vádlott bűnösségét a lapra vonatkozó iratok
és törzskönyv kiadásának halogatása miatt,
mert az csak akkor lenne fegyelmi vétség, ha
célzatosság volna vádlott terhére róható.
VII. Krompecher Szilárd megtámadása.
VIII. Vádlottnak az a kijelentése a Budai
Luther Szövetségre vonatkozólag, hogy »ezzel a
társasággal nem ülök le egy asztalhoz».
IX. A Schmeis Ágostonnéval szemben e
szavak -»magára többé szükség nincs«, több, az
elsőfokú bírói Ítéletben felsorolt vallomással
együtt azt bizonyítják, hogy vádlott nem tud
kellőképen uralkodni indulatain olyan egyházi
tagokkal szemben, akikkel többé-kevésbbé fontos
ügyekben nézeteltérése merült fel és e maga
viseletét a kerületi törvényszék olyannak minő
síti, amely a lelkész hivatásának jellegével össze
nem fér.
X. Vádlott ellen az a vád is felmerült, hogy
valótlan állításokat szokott tenni. Bár vádlott
a Sándy Gyula-féle esetet fellebbezése során fel
derítette, a kerületi törvényszék magának vád
lottnak az eljárás folyamán tett és fenti V. pont
ban részletezett nyilatkozataiból megállapítja,
hogy az igazmondás kötelességét nem teljesíti
minden körülmények között és ezt is az E. A.
324. § h) pontjába ütköző magaviseletnek minő
síti.
XI. Nem állapítja meg vádlott vétkességét
Hüttl Ármin megkövetésének állítólagos elmu
lasztása miatt, mert az erre vonatkozó tényállás
nincs kellőképen felderítve és az egész eset
lényegtelennek látszik.
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XII.
Megállapítja végül a kerületi törvény
szék az elsőfokú törvényszékkel egybehangzóan
azt is, hogy vádlottnak több tekintetben kifo
gásolható magaviseleté az egyházközség tagjai
nak egy részét tőle elidegenítette.
A büntetés kiszabásánál a kerületi törvény
szék az elsőfokú törvényszék mérlegelését tette
magáévá, mert egyrészt azt találta, hogy a vád
lott terhére megállapított cselekedetek és mulasz
tások súlya lényegesen meghaladja azt a mérté
ket, amelyen belül kerületi elnökség az E. A.
122. § értelmében felügyeleti hatáskörben jár
hatna el, másrészt azonban nem akarja elvágni
az útját annak, hogy vádlott az ellene sok tekin
tetben jogosan emelt panasz helytálló voltát
belátva, a jövőben példás vezetője lehessen annak
a gyülekezetnek, mely bizalma őt mai felelősség
teljes állásához juttatta.
Budapest, 1927 december hó 16-án.
P. H.
Dr. V^sigmondy Jenő s. k.,
világi elnök.
Dr. Szeberényi Lajos s. k.,
egyházi elnök.

A jó pásztor
Irta: Parkas Mihályné

1665-ben a francia főváros lakóit különös
tünemény rémitette halálra.
Júniusi napon, alkonyattájban. szokatlan
nagyságú csillag tinit föl az égboltozat keleti táján
Páris fölött. Szemlátomást növekedett és minden
képzeletet meghaladó fényben tündökölt egész
hajnalig, majd váratlanul öt sugárra oszlott,
amely mint megannyi tüzes dárda, meredt fenye
getőn a föld felé, aztán hirtelen eltűnt minden és
csak a babonás félelem maradt vissza a szivekben.
Mindenki attól rettegett, hogy kiújul a pestisjárvány, amely a szép Rajnavidéken még csak
nemrég százezrével szedte áldozatait, de a ragaly
ezúttal öldöklő munkájához más színteret válasz
tott.
Londont sújtotta most a dögvész teljes erő
vel és a nagy világváros csakhamar halálhörgés
és siralom völgyévé lön. A zsúfoltan együttélő
lakosság között természetesen óriási volt a fer
tőzési veszedelem és boldog volt, aki minél
távolabb lakott a pest is fészkétől.
így a kis Eyam falucska lakói is boldogan
élték a maguk egyszerű békés életét, majdnem
teljesen elkülönítve a világtól, a festőién szépfekvésű Derby grófságban. Az országos veszede
lem híre alighogy eljutott hozzájuk, akkor is elcsi
tulva, mint a bősz hullám halkan loccsan, mire
partot ér.
Maga a község a kis hegyoldalban épült, de
lent a völgyben, szerte a vidéken több gyár ké
ménye füstöl: Vas- és szövőgyár, amelyben a
szorgalmas nép kenyerét kereste.
Egyik szombat délután — a hét utolsó nap
ján korábban hagyták abba a munkát, hogy az
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ünnep-estét már családjuk körében tölthessék —
szokatlan nyüzsgés és zűrzavaros lárma ejtette
aggodalomba a férfiakat, miközben a hegyre
föl, otthonukba igyekeztek.
A lelkendezve elibük rohanó asszonytól csak
hamar megtudták az izgalom okát is. Váratlanul,
mint a villámcsapás, beütött őhozzájuk is a vesze
delem. — A Végzet elől elrejtőzni nem lehet.
A helység szabója aznap reggel jókora csomag
posztót kapott a londoni cégtől, amellyel össze
köttetésben állott, de alighogy szétteregette és
fölszabni kezdte a régen várt anyagot, hirtelen
összeesett és nem telt bele egy óra se, hogy gyötrelmes kínok között utolsót vonaglott. Szörnyű
sorsában osztoztak családtagjai is, úgy hogy estére
kelve egyetlen élő emberse maradt a szabó házában.
Innét a fejvesztett rémület és készülődés,
mert mindenki hanyatt-homlok menekülni igye
kezett a veszedelmessé vált helyről és alig néhány
bátorszivű férfi akadt, aki a sírokat megásta és
a halottakat a temetőbe kivitte.
Elszánt, komoly arccal állott a lelkész —
Mompesson Vilmos — a kipusztult ház udvarán
és megrendült lélekkel végezte a gyászszertartást
a hevenyészett koporsók mellett, amelyeket most
nem állt körül a rokonok és jóbarátok résztvevő
tömege. Sőt amerre elhaladtak az utcán végig,
sietve becsukták a halottasmenet közeledtére a
kapukat, ajtókat és ablakokat, de azért a lelkész
éber figyelmét nem kerülte el, hogy az udvarokon
sebtében megrakott szekerek állnak és menten
tisztában volt a lakosság szándékával.
Elhatározta hát, hogy nem engedi elszéledni híveit, nehogy a veszedelmet az egész vidékre
elterjeszthessék.
Elismerő szavakkal méltatta a sír mellett azok
bátorságát, kik még ily válságos esetben is követ
ték a felebaráti szeretet parancsát, azután pedig
így folytatta beszédét :
»Ami pedig az önző, gyáva lelkeket illeti,
akik — látom — el akarnak menekülni e minket
sújtó veszedelemből, azok tudják meg, hogy csak
az történhetik itt a földön, ami a Mindenható
akaratával megegyezik. A halált — mely elől el
szökhetni véltek — talán már magukban hordoz
zák és elterjesztenék azt az egész vidéken
gyanútlan embertársaik, talán rokonaik között,
akik őket részvéttel befogadják. Mi innét el nem
távozhatunk egy tapodtat se. Nézzünk bátran
szembe eljövendő sorsunkkal, mert ez köteles
ségünk. Nagy erő rejlik a‘ bátor összetartásban,
gondos elővigyázatunk talán letompítja a Halál
pallósának élét, minden körülmény közt azonban
együtt maradunk és óvjuk, bátorítjuk, ápoljuk
és ha kell — eltemetjük egymást. Én veletek leszek
utolsó leheletemig. Szent esküvéssel fogadom.
Helyeslő moraj volt a felelet a lelkes beszédre,
könny csillant meg a szemekben és munkától kér
ges kezek nyúltak a szónok felé: »Itt maradunk,
uram, és nem engedjük távozni a többieket sem«.
A siker némileg megnyugtatta, de nagy fele
lőssége tudatában és kis családja miatt is remegő
szívvel, most hazafelé igyekezett a fiatal lelkész.
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A legszélső ház a faluban, árnyas fáktól védett,
virágos kert közepén, az volt az ő barátságos ott
hona, ahol eddig zavartalanul élt hivatásának és
a^ tudománynak, amelynek lelkes mívelője volt.
Élettársa szép, okos asszony volt, akivel szivük
a legtökéletesebb harmóniában csendült eggyüvé
és két bájos gyermek tetőzte be boldogságukat.
És — egyik napról a másikra — most minden
kockán forog.
Megdöbbenve állt meg, ahogy a szobába be
lépett, mert ott látta a feleségét a földön térdelve
amint éppen egy málha szíjjait csatolta össze és
mellette útrakészen két kis fiát.
—Mi történik itt?Erzsébetem,te útra készülsz?
— Mi mást tehetnék? A szörnyű eset után nem
az-e legszentebb kötelességünk? Csak reád vár
tunk, hogy elindulhassunk.
— Ami téged és a gyermekeket illet, ám kövesd
anyai szíved parancsát. Itt a falu végén elszigetelve
ti még nem érintkeztetek senkivel és így nem is
lehettek a métely hordozói. Ám akkor távoz
zatok minél előbb, Isten hírével!
— És te? — rebegte az asszony halálsápadtra
válva — te nem tartasz velünk? — Mompesson
felelet helyett kezébe vette az asztalon fekvő
Bibliát és föllapozván abban János evangéliumát,,
fennhangon olvasni kezdé ami a tizedik részben
írva van :
— Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét
adja a juhaiért. A béres pedig és aki nem pásztor,
akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni
és elhagyja a juhokat és elfu t: és a farkas elra
gadozza azokat és elszéleszti a juhokat. A béres
pedig azért fut el, mert béres és nincs gondja a
juhokra. Én vagyok a jó pásztor és ismerem az
enyéimet és engem is ismernek az enyéim. Ami
ként ismer engem az Atya és én is ismerem az
A ty á t: és életemet adom a juhokért.
Mikor pedig látta, hogy az asszony abbahagy
ja előkészületeit és tétovázva áll, szelíden foly
taid : — Csak menjetek szeretteim ! Én nem hibáz
tatlak azért, hogy el akarod vinni gyermekeinket
innét, a halál torkából. Csak azt ne kívánd, hogy
én veletek menjek, mert én ama pásztor vagyok
és itt a helyem az én nyájam között !
Mompessonné nagyon jól ismerte férjének
szilárd jellemét és tudta, hogy minden könyörg.és
vagy reábeszélés úgyis hiábavaló lenne, ezért
nem is kísérelte meg, hogy őt föltett szándéká
tól eltérítse.
—Búcsúzzál el hát kis fiainktól — szólt halkan,
úgylehet, utoljára látod őket !
A gyermekek sírva közeledtek apjuk felé, de'
az tiltó mozdulattal odázta el magától szivének
féltett kincseit, s kezét áldásra emelve elbocsátá
őket a Mindenható nevében.
Még egyetlen fájdalmas búcsúpillantás, aztán
az asszony gyors elhatározással kézenfogta a
gyermekeit és többé vissza se tekintve, majdnem
futva távozott velük ki a házból, el a veszedelem
ből.
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A küszöbön állva el homály osu 11 tekintett ti
nézett utánuk a lelkész és keserves sóhajtás sza
kadt föl kebléből, mikor a fordulónál végkép
eltűntek szemei elől. Ki ítéli el érte? Ember volt
ő is és a távozókkal fiatal életének minden öröme,
reménysége tűnt a messzeségbe.
Ámde nem sokáig tűrte, hogy tetterejét az
elérzékenyülés megbénítsa. Letörölte könnyeit és
elindult a magaválasztotta úton, a martyrok útján.
Szakadékainak éles köveit, talpalatnzi helyet
nem hagyó töviseit, itt-ott fakadó csodás virágait
és legszebb földi jutalmát emberkéz tolla lenem
Írja. — Amikor e káprázatosán színpompás élet
kibontakozik lelki szemei előtt, a krónikás üsszeszorult szívvel mered oda ecsetjének halovány
színeire.
Ez a krónikás martyri útja. .
Mégsem riadok vissza. Odavetem majd nehány
ecsetvonással Mompessc n küzdelmét. Alakítsátok
ki a teljes képet lelki világotokban.
(Folytatjuk)

A nYiregyházi beszéd
Irta: H ackenberger László*

Államiságunk ezidöszerint még semilyen
végleges kialakulásában az ember kapva kap min
den autentikusnak vehető beszéden, amely a
magyar kérdés megoldására némi világosságot
deríthet. E szempontból mérlegelendő Vass József
dr. népjóléti miniszter legutóbbi nyíregyházi
beszéde is, amely tényleg tartalmaz nagy gondo
latokat, csakhogy ezek nem mind helytállók.
Ilyen például az : »hogy a katholikus gondolat
kulturalapot építsen a civilizáció alá.* A róni.
kath. gondolatot értsük-e és az egész keresztyén
civilizációt, vagy pedig csak a magyar katoliciz
must és a magyar civilizációt?
A róni. kath. gondolat az Egyház öncélusága következtében nem rendelkezhet azzal az
erkölcsi alappal, sem pedig azzal a megvilágoso
dással, hogy az egész civilizáció alá kulturalapot
építhessen. A róni. kath. egyház üncéluságát soha
sem tagadta, igy most a győzőkkel kötött konkor
dátumokkal kapcsolatban sem. De nem leplezi
határtalan elbizakodottságát sem, amelyből a
többi keresztyén felekezet iránt kimutatott le
nézése és agresziv magatartása ered. Pedig mindez
határozottan nem Krisztusi. Létfogalmi mono
póliuma is régen megdőlt és igy most már reá is
csak az a bölcs mondás alkalmazható, ami minden
kire megáll:
* A cikkíró e fejtegetései bizonyára sok hittestvérünk
felfogásával ellenkező részleteket is tartalmaznak. Az eszme
kivitelének megoldására felvetett javaslata sem találhat
mindenütt kedvező fogadtatásra. Mégis közöljük, hogy a
hozzászólásra és egységes felfogás kialakulására alkalmat
adjunk.

S zerk .
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— Minél Krisztusibb valaki, hite annál köze
lebb áll az Igazsághoz.
Dr. Vass Józsefnek abban igaza van, amit a
civilizáció materiális értelmezőinek elégedetlen tá
boráról, a kommunistákról mondott. Tényleg bor
zasztó elgondolni is, hogy a szellemi proletárság
a hatalom birtokában civilizálódjék. Ez minden
féltett és nagy munkával megszerzett civilizációs
értékeink kirablását és eldorbézolását jelentené.
E veszedelmesen növekvő áramlat kivédésé
hez azonban tudás kell, amely a hatalmat és leg
inkább a lelki hatalmat jó utón vezeti.
A lezajlott páratlan keresztyén nagy háború
nak legáltalánosabb közvivmánya a keresztyén
népek nagykorúsága. Amely keresztyén nép ezt
meg nem látja, át nem érzi, az lecsúszott a népek
versenyén, amelyben az Unió vezet. A keresztyén
népeket tehát népuralomra kell nevelni, legelőször
azzal, hogy a születési tekintély és előjogok —
amelyek kiirtásáért a keresztyén népek már oly
sok vért ontottak — minden vonalon a leg
gyorsabban megszűnjenek. Itt a pápának tudatos
megmozdulását várjuk, mert nála ezek az elavult
jogok még mindig sérthetlenek. Az európai
államok kialakulása pápai ingerencia mellett jött
létre. De az amerikai Unió már protestáns szellem
ben alakult ki és tagadhatatlan, hogy a népnagykoruság ott érte el eddig a legmagasabb fokát.
Ma tehát az európai népek nagykorusitás már
szinte kozmikus kötelesség.
Es van még valami, ami szintén kozmikus
kötelességnek tekinthető :az evangéliumi krisztusi
életnek mint élő példának bevezetése ottan, ahol
az lehetséges : a keresztyén egyházak között. Ideje,
hogy ezek jogosan vallhassák magukat Krisztuséi
nak, aki ezt mondta :
— Arról ismernek meg benneteket, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek.
E nélkül minden keresztyén egyház krisztusi
cime hamis cégér.
Dr. Vass József még azt is mondta, hogy a
magyar nemzet szempontjából bizonyosan elő
nyösebb volna, ha egészen katholikus vagy egé
szen protestáns volna. Gondolataiba nem látha
tunk, de azt hisszük, hogy helyesen értelmezzük
szavait, hogy e két felekezet közül egyiket mint
a többit elnyomó uralkodó államvallást szeretné
látni. Ez pedig se nem kívánandó, se nem kivihető.
Szerintem ez csak hevesebb küzdelemre ve
zetne, amely mindkét részről teljesen felesleges.
Nálunk ugyanis a kommunizmus bukásakor a
magyar nemzet számára a szabaditás útja már
megmutatkozott és ez a magyar országos keresz
tyén szövetség megteremtésének gondolata volt.
E gondolat hatása alatt folyt le 1919 december
havában a »Gólyavárban« megtartott protestáns
nagygyűlés, ahol Haller István és Pékár Gyula
lélekemelőén domborították ki az orsz. kér. szö
vetség szükségét és lehetőségét. Haller István,
mint az akkori kultuszminiszter, többek közt ezt
mondotta :
— Intézményesen fogjuk állandósítani az orsz
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kér. szövetséget, mi katholikusok vélt jogainkból
engedni fogunk stb.
Pékár Gyula pedig ezeket mondotta :
— Minden esztendőben, a három napra terjedő
katli. nagygyűlés idejében mi is prot. országos
nagygyűlést fogunk tartani, negyedik napon pedig
a katolikusokkal együtt fogunk tanácskozni
esetleg közös ügyeinkről.
Volt azután egy-két nagy lelkesedést előidéző
közös egyházi szereplés, amelyet azonban a róm.
kath. egyház ismert öncélusága nem talált helyes
nek és végleges beszüntetését el is rendelte, még
pedig olyan hatállyal, hogy mostanában Newyorkban a magyar hercegprímás odaküldött kép
viselője, Nemes Antal püspök, még a Kossuth
szobor leleplezésén sem vehetett részt.
Az ilyen szomorú s az egységes magyar nemzeti
erő kialakulását gátló dolgoknak végleg csak a
nagykorú magyar nép állhatja útját. Ez köthet
konkordátumot a pápával, amelyben elfogadtatja
az elkerülhetetlen magyar egység követeléményeit.
Mert e téren is érvényes az az igazság, hogy nem
a keresztyén népek vannak a pápáért, hanem meg
fordítva : a pápa van a keresztyén népekért.
Az országos kér. szövetségekből azután ki
alakulhat a kér. világszövetség a pápa vezetése
alatt, egyben a keresztyén egyházak krisztusi
élete is egymás között. Ez majd ellensúlyozza a
világiasság mai tultengését s végeredményül vár
ható a krisztusi egy akol, egy pásztor eszme meg
valósulása is.
Különös, hogy a magyar protestánság e lelke
sítő nagy eszmét tűzte maga elé, mégis késik a
propagandával. Napilapja sincsen. Az igaz, hogy
az eszme megvalósulásához újabb létfogalmak
kellenének. Leginkább az ember kozmikus vi
szonya vár tisztázásra, mert mai sötétbe burkoltsága mellett az emberiségnek a földön nem lehet
istenes berendezkedése.
Az Evangélium még nem öltött ugyan testet
a keresztyén társadalomban, de nem hihető, hogy
hivatása az, hogy mint testnélküli szellem lebeg
jen a társadalom felett és a keresztyén templomok
azért vannak, hogy a krisztusi szellem a társada
lomba feledésbe ne menjen. Ha Kirsztus az Ut, a
Igazság és az Élet és ha elvetett magja megfogamzott, akkor tanának megtestesülése ki nem marad
hat. Számoljunk azonban a lehetőségekkel és a
társadalom ott követelje a megtestesülést, ahol
ezidőszerint lehetséges : a keresztyén egyházak
. társadalmában. Ha azonban a róm. kath. egyház
erre azt mondaná, hogy ilyen nincsen és nem is
lehetséges és hogy csak ő maga képviseli a krisztusi
kereszténységet, a többi pedig kiátkozandó szakad á r: akkor előbb-utóbb a nép, a közvélemény
fogja követelni az Evangélium testetöltését, mert
»a nép szava Isten szava«.
Krisztus jövendölése, az egy akol egy pásztor
eszméje nem valósulhat meg úgy, hogy a protes
tánság a római katholikusságba visszatér — mint
azt a pápa kívánja. Ez nem felelhet meg az isteni
tervnek. Ha a fejlődést vizsgáljuk, a róm. katholicizmus, mint ahogy a protestantizmus is törté
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nelmi fejlődés, még pedig a róm. katholicizmusból
kiinduló fejlődés, mert hiszen róm. kath. egyházi
férfiaktól ered. És ha végül az evangéliumi élet a
keresztyén egyházak világszövetségében megtes
tesül : az is történelmi fejlődés lesz, még pedig
olyan, amelyre az isteni tervnek szüksége volt,
hogy az egyházasság túlsúlyba jusson a világiasság
fölött.
»Aki nincs ellenünk, mellettünk van az«,
mondá az Ur. Ellenünk van a kommunizmusban
és különböző »társadalompolitikai« jelszavak alatt
ijesztő mérvben terjedő Antikrisztus. Mi pedig
meggyőződéssel valljuk, hogy más fundamentum
nem vettetik, csak a már meggyökeresedett Krisz
tus.
A protestanizmus feladata, hogy megépítse az
egyetemes világpápaképességet, de nem a maga
számára, hanem a meglevő keresztyén világcentra
lizációnak, ami nem teoretikus tákolmány, hanem
az isteni tervbe foglalt törzs és hogy ez a törzs
bírja meg az ágakat, amelyek majd az egész
emberiséget beágazzák. Nagyon természetes, hogy
a protestánsság e nagymunkára tudatosan készül
het, még pedig spiritualizálódással, hogy a transcendens téren is megérthessék egymást.
A magyar protestantizmusról van legelső
sorban szó, amely — látszólag — vesztett politikai
súlyából és a nagy katholikus felbuzdulás miatt
még erkölcsi súlyából is. De azért a magyar pro
testánság számára uj hivatás nyílt, uj harc,
amelyet csak nyílt fegyverzettel harcolhat végig.
A magyar népnagykoruság, amelyért a ma
gyar nép 1848—49-ben eggyé összeforradva har
colt, ma már megvan ; ott vehetjük fel a tovább
fejlődésnek fonalát, ahol az 1849-ben elszakadt.
Csonka országunk államformája, az igazi népnagy
koruság kifejezője. Ezt tehát csak tovább kell épí
teni, a legnagyobb lelkiismeretességgel, a magyar
nép eggyéforrasztásával, ahogy az 48-ban a Gond
viselés jóvoltából kialakult.
Az országos keresztyén szövetség is ilyen
gondviselésszerü magyar érdek, mert szanálhatja
a kétségbeejtő szétforgácsoltságot, amely a magyar
nemzeti erőt egészen megbénítja. Egyben itt kez
detét veheti a mai keresztyén civilizációt megváltó
keresztyén világszövetség kialakulása is.
Hogy mit szólna mindezekhez a vehemensen
szervezkedő magyar katholikusság? Elképzelhető.
A mai korszellem megértésétől igen távol állanak.
Hiába ezer esztendős a magyar katholicizmus,
ha mindezideig még nem vált önállóvá, nagy
korúvá. Pl. nem is oly régen gróf Apponyi Albert
tól is hallottunk a katholikus autonómiáért lelke
sedő beszédet, a végén azután kisült, hogy a
főpapság nem akarja
A kath. autonómia a mostani kath. mozga
lomnak már programjában sem szerepel. Az
egész mai mozgalom rugója a kath. hegemónia meg
szervezése a legitimizmus jegyében. Amennyiben
pedig a hajdani néppárt emberei jutottak polcra,
bizonyos, hogy az egyházpolitikai reformok reví
ziója is nemsokára elő kerül. A jelszót már kiadták,
hogy a róm. kath. egyház sérelmeit, amelyeket
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a liberális éra alatt szenvedett, ki kell reparálni.
Olyasmi is elhangzott az egyik kath. nagygyűlésen,
hogy olyan politika kell, hogy kifizetődjék az, ha
valaki katholikus. A honmentő gondolat, amely
az országos kér. szövetséghez fűződött és amelynek
nemcsak a világi katholikusok, hanem a kath.
papság között is voltak lelkes hívei — Haller István
Persián Ádám, papok közűi Giesswein Sándor,
Prohászka Ottokár — szétfoszlott. A főpapság
akaratából szűnt meg.
Ilyen helyzetben akar a katholikusság prímet
játszani? Ha dr. Vass József ur tud : tessék neki.
Voltak történelműnkben elegen, akik katholikusok
voltak és mégis kitűnően értettek a »prim«-hez.
De meg kell jegyezni, hogy ezek közül egy sem
volt jezsuita, sem klerikális. Ez a megjegyzés nem
vonatkozik dr. Vass József urra, aki mélyen gyöke
rezik a magyar népben s már emiatt sem lehet a
nép árulója.
A kér. népek nagykorúságának jegyében
okvetlen szükséges a kér. vallási téren valami meg
mozdulás. A pápa recipéje, a tömeges rekatholizálás még nem időszerű. Előbb a világpápaképesség
szükséges, a mai felekezeti öncéluság helyett. Ha
ez meglesz, már akkor is minden nagyobb látókörű
protestáns pápistának fogja magát érezni. A nem
zeti egyházak keletkezése sem helyes, mert elsza
kadást jelent a meglevő kér. világcentralizációtól,
amire pedig mint természetes, történelmi alakulat
ra, a jövőben nagy szükség lesz, mert hiszen
Gala személyes öntudata ott lokalizálódik, aki
azután mint az égi társadalom tudatos tagja, a
Kozmosz önszemlélődésére fog törekedni. Így
valósul meg egykoron az emberi ideál, t. i . : hogy
az intellektus eljut teremtőjéhez, az Istenekhez is.
Hátra van a legutolsó mód: az országos
keresztény szövetség legkorszerűbb és leghelyesebb
eszméje. Abban a biztos tudatban, hogy ezen
eszme itteni realizálódásából a római, illetve a
világ pápa mint világközpont körül a kér. világszövetség fejlődik, ha esetleg ezt a pápa mar el
vetette volna, a magyar katholikusság föllebbezzen
a jobban informált pápához, mert az annyira
hiányzó egységes magyar erő csakis ilymódon
jöhet létre.
A protestáns magyarok ezt még abban az
esetben is helyeselnék, ha a tarisznyaegyenlöség
el is maradna.

E lsci P la g y a r
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á g
A lak u lt 1857 ben. — B udapest, IV., V igadó-U r 1.

A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet
A z e v a n g élik u s egyh ázn ak harm in c év óla
sz e rző d éses b izto sitó tá rsasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Eliogad biztosításokat a kivetkezőkre:
E m berélet é s b a le s e t, tűz,
jég, üveg, autó, gép tö rés, b etö rés,
pénztári k ik ü ld ött k ira b lá sa , szá llítm á n y , útipoggyász, érték k ü ld e m é n y , á lla t é s szavatosság.
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HÍREM
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap
Május 2<.
Május 27.
Május 28.
junius 3.

Ifjusá.i
9 óra

Német
%10 óra

Mttyar
11 óra

Istentisztelet
úrvacsorával

Dr. Varsányi

Prédikál.

Dr. Varsányi
Prédikál :

Draskóczy
Prédikál:

Dr. Varsányi

Prédikál:

Istentisztelet
úrvacsorával
.»tcntlsztelel
(rádióval)
urv .cso ráv l
Konfirmáció.
Istentisztelet
ládióval

A gyúrói százéves templom. Gyúró község lakossága
csütörtökön ünnepelte evangélikus templomának százéves
fennállását és leplezte le hőseinek emléktábláját. A gyúrói
Fő-utat az egyik oldalon a leventék sorfala szegélyezte, a
másik oldalon a helybeli önkéntes tűzoltóság diszruhás
őrsége, a papiak bejárata előtt pedig, a diadalkapu alatt,
magyarruhás leányok csoportja állott. így fogadta Gyuró
lakossága a budapesti vendégeket. Amikor Rákosi Jenő
autója megállóit a diadalkapu előtt, Nagy Lajos lelkész
megható beszéddel üdvözölte, majd a lelkész kis fia lépett
Rákosi Jenő elé és hangulatos verse» köszöntőt mondott.
Tizenegy óra tájban Nagy Lajos vezetésével átvonultak
a vendegek a százesztendős templomba. Az első padsor
ban Rákosi Jenő, vitéz Csécsy Nagy Imre altábornagy,
vitéz Temcssy István ezredes, Báró Ernő őrnagy, dr.
Horváth Kornél miniszteri oszt. tanácsos, Zánk Géza
főhadnagy, dr. Gaár Vilmos, Korniss szolgabiró és Králicz
százados ültek. Kiss István, a dunáninneni egyházkerület
püspöke lépett először a szószékre. Megköszönte Gyúró
község lakosságának a templom rendbehozatalát és beszéde
után ünnepieden felszentelte a százesztendős templomot.
Ezután Nagy Lajos ünnepi versét énekelték el a templo
mot zsúfolásig megtöltő hivők. Babits Vilma ünnepi ének
száma után Nagy Lajos lépett a szószékre. Nagyhatású
beszéde végén kérte a Mindenhatót, hogy ne csak a templo
mot, hanem a lelkeket is ujitsa meg és tegye méltóvá e
szent helyhez, hogy ezentúl is, mint a múltban, minden
könnyek letorlöjc lehessen. Rákosi Jenő ünnepi beszéde
következett ezután.
A budapesti evangélikus cserkészek folyó hó 20-án
kitünően sikerült cserkészdélutánt rendeztek a Lenkc-u. és
Fehérvári-u. sarkán a kelenföldi ev. templom javára.
Derék cserkészeink mindenike dicséretreméltóan helyt
állót t és különös elismerés ilieti lelkes és Ügyszerető pa
rancsnokuk, Kun Attila tevékenységét.
A felsőgödi hősök ünnepén folyó hó 20-án megtisztelő
és lelkes fogadtatásban volt része Schindler Gyula dr. fő
titkárunknak. A rendkívül nagyszámban megjelent kö
zönség főtitkárunk ünnepi beszédének hatása alatt ott
a helyszínén adta össze azt a pénzösszeget, amely a község
23 hősi halottjának emléktáblájára szükséges.
A »Levente« cserkészcsapat uj tisztjel. Örömmel közöl
jük, hogy Prinner Lajos és Varga Lajos hittestvéreink a
segédtiszti vizsgát sikeresen kiállották s igy ezentúl a
csapatban tiszti minőségben működnek.
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protestáns egy
háztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi rende
lőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben részesíti.
Rendelés 10— 1 és 4— 6 óráig.
Protestáns cserkésztábor a Balaton partján. Julius 9.
és 15. között tartják az evangéliumi cserkészcsapatok
ez évi közös táborukat Balatonszárszón, a Balaton part
ján. Minden érdeklődő csapat meghívót kapott. A tájé
koztató jelentkezéseket minél előbb küldjétek be.
Mezőberényi II. egyhá: l.öíség Fahók Ferenc kondoros
segédlelkészt a szavazatok kétharmad részével lelkészévé
választotta.
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Hegyen Épített Városra adakoztak : Andrássy Dániel
Bexheft Ármin dr. 5, Blinczinger Ferenc 3, Bohus
Róbert 3, Baky Gyula 3, Cserny Lajosné 1.50, Csernussy
Istvánná 3, Fischer János 10, Garas Pálné 2, Gömöry
Lujza 6 , Guoth Emil 6 , özv. Guoth Emilné 3, Haeffner
Ferenc 1.5,0, Hlavács Gyula 3, Hofrichter Józsefné 3,
Horváth Árpádné 4.50, Horváth Nándorné 6 , Jekeli Ká
roly 3, Katona Ágoston Antal 3, Kontsér Kálmán 3, Kováts I. Istvánná 6 , Kópé Viktor 3, Lánczy Istvánná 1.50,
Magasitz János 6 , özv. Mikus-Csák Istvánná 1.50, Nőtel
Pál. 5, özv. Nicora Jánosné 3, Pálka Gyula 2, Pataky Jánosné 3, Pekánovits Istvánná 1.50, Schuller Mihály 5,
Scultéty László 6 , Schmidt Jakab 2, Tolnay Anna 3,
Zenker Jánosné 3, összesen 131 pengő.
Az Ébresztő májusi száma ismét rendkívül ügyes és
gazdag tartalommal jelent meg. A szám elsősorban az
anyák napjára készült. Tartalm a: Amikor megkondul,
(anyák napi ének) — hírek huszonnyolc egyesületből, —
anyák napja mindenfelé, — anyák napi programm, —
szövetségi hírek, — baiatonszárszói konferenciák és tábo
rok időpontja, — hogyan kezdenék ifjúsági munkát, —
konfirmándusok délutánja, — programm május 6 , 13, 20
és 27-re, — képek a reklámbizottság részére, — pünkösdi
társasdélután, — mit írnak rólunk a hollandok, — látoga
tás a losonci, besztercebányai és pozsonyi Keresztyén
Ifjúsági Egyesületekben, — Jézus és a kis inas, vers, —
köszönés az ifjúsági egyesületekben. — A májusi és júniusi
szám ára 80 fillérért megrendelhető Budapest, IX., ullői-út
29. II.
Anyák napját rendeztek a magyarországi Keresztyén
Ifjúsági Egyesületek május 13-án. Országszerte az anyák
napját ünnepelték. Ezt a napot tulajdonképpen az ame
rikai keresztyén ifjúsági egyesületek tették nemzeti nappá.
Debrecenben gróf Bethlen Istvánná,a miniszterelnök fele
sége vállalta a Keresztyén Ifjúsági Egyesület ünnepségé
nek fővédnökségét. A budapesti KIÉ a Nagypénteki Tár
saság szeretetházának árváit vendégelte meg ezen a na
pon. Sok templom előtt szegfűt árusítottak. Azok, akiknek
elhalt az édesanyjuk fehér, s azok, akiknek él, rózsaszín
szegfűt vásároltak.
Világszövetségi titkárok látogatása. A magyar Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületi mozgalomnak illusztris ven
dégei voltak az elmúlt napokban Budapesten. Az első
látogató Taggert angol Ymca titkár volt, aki jelenleg
Belgrádban dolgozik. Majd Schreider Lajos, amerikai tit
kár érkezett, aki az Európában folyó ifjúsági egyesületi
testnevelési munkának egyik főembere. E sorok megjele
nésekor pedig dr. Müller, svájci származású, világszövet
ségi titkár tartózkodik Budapesten. Mind a három titkár
résztvett különböző gyűléseken, megtekintették a főváros
nevezetességeit és a legjobb benyomásokkal, de viszont
a protestantizmust illetőleg őszinte helyzetismerettel tér
tek vissza állomásaikra.
»A Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége«
irodáját IV., Királyi Pál-utca 9. sz. a. (félemelet) helyezte át.
Budai Luther-szövetségi tagdíjat fizettek: Aigner
Ottó, Barna Géza, özv. Bella Péterné, Guoth Emil, Guoth
Emilné, Hlavács Kornél, Hoffmann János, Jesze Imre,
Jesze Kálmán, Jesze Károly, Kesztler András, Klenner
Károly, Kondor Károly, Kováts I. Istvánná? dr. Masznyik
Ernő, dr. Mikler Károlyné, Nőtel Pál, dr. Pap Mihály,
Reinl Sándorné, dr. Thirring Gusztáv, dr. Thirring Lajos,
Turek Antalné, özv. Szentgyörgyi Lajosné, Walther Béla,
dr. Zolnay Jenő, Zsigmondy Dezső 2—2 pengő, összesen
52 pengő.
Az evangélikus lelkészek országos konferenciája. A
csonka ország különböző vidékeiről igen sok lelkész jött
el, akiknek jelenlétében Mágócs Károly lelkész igehirde
tése után Kovács Andor esperes-lelkész osztott Úrvacsorát.
A gyűlés megnyitása előtt Kovacsics Dezső dr., Békésvár
megye főispánja mondott lelkeshangu köszöntőt, Paulik
János, az egyesület országos elnöke, nyíregyházai lelkész
elnöki megnyitót. Megállapította, hogy a Biblia kelendő
sége évről-évre növekszik s bibliaforgalom tekintetében
egyik környező állam sem múlja felül Magyarországot.
Kiemelte azt az apostoli munkát, amit a Biblia népszerű
sítése körül Hegedűs Lóránt fejt ki. A Biblia örök
értéke mellett bizonyságot tett az ország kormányzója is,
amikor Makó város bibliájába ezt irta : »A Biblia az
6,
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legelső törvénykönyvem«. A mai keresztyénség arcán igen
sok idegen, modhatni pogány vonás van s ennek oka az,
hogy az egyház nem foglalkozott eleget egyes társadalmi
rétegekkel, hiányzik az egységes keresztyén front. Aprócseprő ujjhuzásokon fecsérlődik el sok energia, amellyel,
ha összefognának, igen sok szennyet lehetne kiseperni a
társadalomból. Fájdalmas érzéssel látjuk azt is, hogy
mostanában a nemzet már nem is rendezhet hazafias, tár
sadalmi ünnepet anélkül, hogy abba felekezeti elfogultság
ból eredő, kellemetlen hangok ne csendüljenek. Láttuk ezt
különböző zászlószenteléseknél, a Kossuth-ünnepeknél.
Mintha az a levente- vagy cserkészzászló nem az egész
magyarságnak volna reménysége s a református Jókai és
az evangélikus Kossuth nem az egész magyarságnak volna
büszkesége és dicsősége is az egész világ kultúrájának
ragyogó csillaga. Egyházunk gondterhes napokat él. Ke
servesen összekuporgatott tőkéink elvesztek, vagy sem
mivé törpültek, megsemmisült a lelkészi nyugdíjintézet
többmilliót tevő tőkéje is. Éppen azért nagy szerencsét
lenség, hogy a várva-várt valorizáció elmaradt. Súlyosan
érinti a papi kart, hogy anyakönyvi veszteségeinek kár
pótlásául adott korpótlékot sem kapja megfelelő mérték
ben. Az evangélium hősei közé tartoznak a lelkészek, akik
kisded, szegény gyülekezetek körében, szűkös kenyéren,
sok nélkülözéssel és önmegtagadással teljesitik hivatásu
kat. — Az elnök megnyitója után Kállay Kálmán dr.
debreceni lelkész, képzőintézeti tanár az Országos Refor
mátus Lelkész Egyesület testvéri üdvözletét tolmácsolta.
Kovács Andor fősperes a békési evangélikus egyházközség,
Horváth Kálmán református lelkész az orosházai refor
mátus egyházközség képviseletében, Kunos István köz
iégi főjegyző Orosháza közönsége részéről beszélt és a
szónokoknak Paulik János elnök mondott meleg szavakkal
söszönetet. Paffay Sándor dr. bányakerületi püspök gyenkélkedése miatt nem tartotta meg előadását és igy a ma
gélelőtt első előadója Pröhle Károly, a soproni evangélikus
dittudományi egyetemi kar dékánja tartott nagy érdeklőhést keltő előadást »Egyház és teológia« címmel. A nagydrdekü fejtegetéseket több hozzászólás követte. Délben
éz orosházai evangélikus egyház lakomát adott az Alföldazálló éttermében. Este a templomban vallásos ünnepség
sátszódott le, amelyen Paulik János mondott elnöki meg
nyitót. Duszik Lajos tiszai egyházi főjegyző pedig ünnepi
beszédet tartott. A mintegy 100 főnyi lelkészsereget az
orosházai evangélikus egyházközség tagjai látják vendégül
és a rendezés munkáját Kálmán Rezső lelkész végezte. A
konferencián egyébként megjelentek Kováts Sándor dr. és
Deák János dr. egyetemi tanárok, Saguly János, Blatniczky Pál, Seberényi Lajos dr. és Mihalovits Samu fő
esperesek is. Másnap Szűcs Sándor magyaróvári lelkész
áhitatórája volt, Murányi-Unger Tivadar dr. miskolci
jogakadémiai tanár »Közgazdaság és etika«, Turóczy Zoltán
győri lelkész »Előkészület az Ige hirdetésére«, Duszik Lajos
miskolci lelkész, egyházkerületi főjegyző »Igehirdetésünk«,
Hering János veszprémi lelkész »Az ágendális ima« cím
mel tartott előadást.
Szerkesztői üzenetek. K. Ä. Levelét vettük. Hely
szűke miatt jelen számunkból kimaradt. A következő
számban megjelenik.
Leányegyesület. Veszprém. Ügyükben illetékes helyen
eljártunk. Reméljük, hogy megnyugtatóan intézkednek.
Zeneakadémiát végzett zongoratanítónő órákat vállal.
Cím a kiadóhivatalban.
Fehérnemfl-szalón jutányosán varr, helengyét hozott
anyagból is készít, Hollyné, I., Krisztina-körút34. (4—10.)
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac : ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreink jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárterítő, oltár, szószék, keresztelő kút,
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia r.-t., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Dirner Gusztáv dr. legszebb új nótái megjelentek a
Harmónia kiadásában és minden zeneműkereskedésben
kaphatók.

WODIANERF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Telefon : T. 275-23 24-25.
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
(F e le lő s : Kiss Ferenc)
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mások is látták, egyébként a hangzatos szónokla
toknál maradtak. A kereszténységet azok a szerény
Miért mondjátok pedig
nékem * ’
! l'rjpi • publikánusok virágoztatták fel, akik a hitben el
mélyedtek és a Krisztust nem frázistömegben,
ha nein növelitek, amiket
hanem a lélek megnyilvánulásaiban keresték.
mondok ? Lukács, 6, 46.
Elhangzott a 111. fokú ítélet az ügyben, amely Lehet valaki a világ legjobb szónoka, hordhatja
évek óta feldúlta a Budai Egyház — a hegyen össze halomba a cifra szavakat és idézeteket, mit
épített város békéjét. Az ítélet súlyosan marasz ér mindez Isten előtt, ha szavaira rácáfol a tett
taló arra, akinek az egyházközség élén csak tisztán és a pathetikus szóözönt nem kiséri a lélek harmó
niája, a bensöség és krisztusi alázat.
és gyanútól mentesen van helye.
Mi a történtekért nem egyedül a lelkészt
Illetékes egyházi bíróságaink alapos és minden
részletre kiterjedő vizsgálat után a bizonyítékok tesszük felelőssé. Az ember a földiség rabja, téved
súlya alatt kénytelenségböl megállapították, hogy het, helytelen irányt választhat különösen akkor,
a Budai Luther Szövetség aggodalma alapos volt. hu túlfűtött ambíciók kerítik hatalmukba. A fiatalság,
A lelkes egyesület tehát valóban purifikációs mun tapasztalatlanság is sok mindent megmagyaráz.
kát végzett, amikor a krisztusi erkölcsök keresésé De miért vannak az egyház élén felügyeleti szer
ben az önfeláldozásig ment és nagy lelki tusák és vek, miért vannak felügyelők, másodfelügyelők és
érett megfontolás után elhatározta, hogy saját gondnokok, ha éveken át folyhatnak olyan mani
lelki vezérének ügyeit a felettes egyházi hatóságok pulációk, amelyek a közönséges törvények szerint
elé viszi, mert azok immár a hivek békéjét, hité sem helyes cselekedetek.
Hányszor emeltük fel hasztalanul intő szavun
nek meggyőzödéses erejét veszélyeztetik. Köte
lességüket teljesítették a lelkűk áhítatát kereső, kat, amikor még csirájában elfojtható volt a baj?
hű egyháztagok, akik megdöbbenve kiáltottak
Az egyház vezetősége mindig a tűrés állás
♦megálljt«, amikor látták, hogy a lelkész műkö pontjára helyezkedett és az aggodalmaskodók
dése az egyházat lejtő szélére viszi. Nem marad valóságos üldözésével felelt. Ennek köszönhető,
hatnak elszámolatlanul a hitükben vigaszukat, hogy az egyházi ügyvitel ma olyan zsákutcába
bizodalniukat, egész életreményüket meglelő, került, amelyből súlyos személyi változások nélkül
szegény sorban szenvedők utolsó kegyes fillérei nem vezet kifelé ut.
ből is összerakosgatott jótékony adományok,
Mi igenis felelőssé tesszük a történtekért az
ünnepélyek, gyűjtések jövedelmei akkor, mikor egyház felügyeleti szerveit. Ahelyett, hogy a lelkész
az egyház a csüggedt hitetlenséggel harcol. A lel köztudomású túlkapásaival szemben a közpolgári
kiknek nem jó sáfára az, aki fel nem szabadul az mértéknél is szigorúbb kritikát gyakoroltak volna,
anyagiasság bilincseitől és minden tettében a földi azokat mindig mentegették, az egészséges állapot
örömök vezérlik.
helyreállítására törekvőket az egyházközség épü
A kereszténység ügyét nem a farizeusok vitték leteiből is kitessékelték, mígnem mosta III. fokú
előre, akik jót csak akkor cselekedtek, amikor ítélet vétót emel.
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K érdjük: Megmaradhat-e az egyházközség
élén a vezetőség, amikor működését az egyete
mes egyházi törvényszék e lelkész elitélésével bé
lyegezte meg? Kérdjük : Maradhat-e az egyház
lelkésze, ha három bírói fokon egymásután a kö
zönséges emberi mértékkel mért kritikát sem
állotta ki?
Nem. A közvélemény jogosan várja, hogy
a lelkész és a felügyeleti szervek, akik a helyzetet
ide juttatták, hagyják el helyüket, mert a nagymultu b u d a i e g y h á z érdeke ezt k ív á n ja . Az ország
ban egyik első, és legnagyobb egyház nem tűrhet
meg élén olyan férfiút, akit az egyetemes törvény
szék, mint legfelsőbb fórum valóban súlyos tény
megállapításokkal megbélyegez és sú ly o s fe g y e lm i
vétség ekért fe d d ésre ítél.

Hisszük, hogy ez a tény végre megnyitja azok
szemét is, akik eddig nem látták az igazságot és
akik előtt eddig úgy állították be az ügyet, hogy
itt odiózus személyi hajsza folyik.
Többről van itt szó : A budai egyház fenn
maradásáról, nyugalmáról, békéjéről, amit csak
teljesen elfogulatlan, igazságot kereső emberek
vezetése biztosíthat. Olyan férfiak kellenek, akik
nem követelik a »legteljesebb bizalmat«, mert
ez nekik kijár.
— s —d.

Szlávik Mátyás dr. főmunkatársunkat a Budai
Lüther-Szövetség közgyűlése lapunk főszerkesztő
jévé választotta. Eddig is az ő szellemi irányítása
érvényesült és a szövetség határozatával csupán
külső kifejezést adott az igazságnak. Emberöltőn
túl terjedő irodalmi munkássága, külföldi szak
tudósok társasága, folytonos búvárkodása és mé
lyen behatoló kutató elméje a mi erősségünk és
hálás szívvel fogadjuk gyámolitó, irányitó kezét,
amikor immár bevallottan, nyíltan nyújtja felénk.

1928 junius 7

A budai Luther Szövetség
választmányának jelentése
az egyesület 1927—28. évi
működéséről
Szövetségünk a Magyarországi L. Sz. alap
szabályai értelmében az evangélikus férfiaknak
és nőknek társadalmi szervezete.
Feladatainkat az eddigi gyakorlattal szem
ben kiszélesítettük. Nem szorítkoztunk pusztán
a tagok közreműködésére, gazdasági és szociális
szükségleteinek evangéliumi és hazafias szellem
ben való kielégítésére, hanem szövetségünket
egyházvédelmi szervezetté is fejlesztettük. Luther
szellemében minden oldalról jövő támadással
szemben helytálltunk, hittestvéreinket egyházi
feladataik teljesítésére buzdítottuk. Őrszemei let
tünk az egyházi életnek és kifogásainkat nem hall
gattuk el.
Kitűzött feladatainkat azonban az elmúlt
esztendőben sem oldhattuk meg teljes mértékben.
Törekvéseinket megbénították budai egyházunk
áldatlan állapotai, továbbá az a körülmény, hogy
még mindig nincsen megfelelő, zavartalan helyi
ségünk az egyház épületében szerkesztőségünk
és az adminisztráció ügyeinek elintézésére. Műkö
désünk akadályozóit sajnosán azok személyében
tapasztaltuk, akiknek egyik legfőbb hivatásuk,
hogy az egyház szolgálatában teljesen önzetlenül
működő szövetségünk munkáját hathatósan tá
mogassák anyagi és szellemi téren egyaránt.

Adminisztrációnk
Az egyház épületében adminisztrációnk ré
szére helyiség zavartalanul nem áll rendelkezé
sünkre. Hálás köszönettel emlékszünk meg e he
lyen is a köztiszteletben álló Petrik családról. Ők
nyújtottak díjmentesen helyiséget irodánk részére
Esmond Harmsworth köszöneté Mikus Csák és gondoskodtak annak fűtéséről, világításáról és
István zeneszerzőnek. 1928. évi május hó 19-én takaritásáról. Irodánk vezetőjének, az önfeláldo
zásig fáradhatatlan Petrik Jolán urhölgynek
a pesti vigadóban rendezett ünnepség keretén súlyos munkáját némileg enyhítettük egy Írógép
belül előadásra került Mikus Csák Istvánnak beszerzésével. Aránytalanul megkönnyítené ad
Rothermere lordnak ajánlott elegikus zenekari minisztrációs munkánkat, ha akadna a Petriknékmegnyitója is. Ezen alkalomból a lord fia Mikus hez hasonló jótékony szív és fölszereltetne irodánk
részére telefont. Ma szinte elképzelhetetlen ilyen
Csák Istvánhoz a következő levelet intézte :
adminisztráció
telefon nélkül.
Mélyen tisztelt u ram : Igen hálás szívvel
Hegyen Épített Város
mondok önnek köszönetét azért a gyönyörű ze
néért, amelyben a mai napon mindnyájan tiszta
Hihetetlenül hangzik, hogy az egyházi szub
szívből gyönyörködtünk és amelynek kottáját venciót csak a legnagyobb küzdelmek árán s akkor
atyámnak, lord Rethermere-nek és nekem szívesen is egyházfelügyelőnk akarata ellenére értük el.
felajánlott. A magyar nép zenei kiválósága messze Hálás köszönettel^ tartozunk egyházunk tanácsá
földön ismeretes és a mai szerencsétlen helyzetben nak, hogy a H. É. V. munkáját megértőén elis
fontosabb szolgálatot tesz, mint bármikor. Nincs merte és a szubvenciót megszavazta. Egyházunk
hatalmasabb összekötő kapocs a megcsonkított nagyérdemű gondnokának, dr. Sztehlo Aladárnak
Magyarország és elszakított részei között, mint a megállapítása szerint a H. É. V. propagandájá
szép hazafias dal. Mégegyszer fogadja hazafias nak köszönhető elsősorban, hogy most az egyházi
köszönetemet, tisztelt uram. Szívélyes üdvözlet adó zavartalanul folyik be, habár az egyháznak
tel, Budapest, 1928 május 19. E s m o n d H a r m s  jó idő óta nincsen pénzbeszedője. Megérdemli a
w orth.
H. É. V. a szubvenciót már azért is, mert 1000
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olyan hívőnek jár ingyen, aki arra előfizetni nem
tud. Lapunk úgy külső formájában, mint tarta
lomban fokozatosan fejlődik, előfizetőink száma
az eléggé el nem Ítélhető aknamunka ellenére hétröl-hétre nő. Elismerést és hálát érdemel szer
kesztőbizottságunk minden egyes tagja és a sok
kitűnő munkatárs, akik egytől-egyig mind ingyen
és szeretettel, lelkesen fáradoznak a szivükhöz nőtt
H. É. V. felvirágoztatásán. Továbbá hálás köszönetünket tolmácsoljuk a lap olvasói nevében buzgó
hittestvéreinknek és tagtársainknak, akik a lap
címzésében és expediálásában mindenkor készsé
gesen közreműködtek. Név szerint: özv. Patz
józsefné, özv. Medveczky Akosné, Schmeiss Ágostonné, Csáder György, Habermann Oszkár, Szémann Irén, Borbély József.
A felsorolt önzetlen munka, áldozat és az
olvasók szeretete dacára, lapunk anyagi gondok
kal küzködik. A nyomda- és a postaköltség minden
eddigi anyagi forrásunkat kimerítette. Ezért szere
tettel fordulunk a megjelent tagtársakhoz azzal a
kéréssel, hogy a H. E. V. fentartása érdekében
tegyenek meg mindent előfizetők és adományok
gyűjtése céljából. De tartsa feladatának minden
egyes tagunk a küzdelmet ama megtévesztő eljá
rás ellen, amely a H. É. V. jóhirneve ellen irányul.
Álljon őrt mindegyikünk és a helytállást tartsa
kötelességének minden tagtársunk egyházunk újjá
építése és szövetségünk felvirágoztatása érdekében.
Kulturestély, missziói munka
Sajnálatos kényszerhelyzetünkben csak há
rom kulturestélyt tarthattunk a maival együtt.
1927 november 30-án nagy halottunk, dr. Masznyik Endre emlékezetére a templomban. 1928
január 22-én a Miatyánk méltatására a torna
teremben. Választmányi ülés keretében ünnepel
tük március 15-ét. Dr. Schindler Gyula főtitkár
Vácon tartott missziói előadást »Az evangélikus
nő feladatai a családban és az egyházban« címen.
Dr. Krivoss Árpád a budai Luther Szövetség kép
viseletében vett részt az amerikai Kossuth-űnnepélyen. Itt említjük meg, hogy a gyúrói evangéli
kus egyház Szövetségünk titkárát, dr. Horváth
Kornélt választotta meg egyházfelügyelöjének.
A beiktatás szövetségünk elnökségének kíséreté
ben pünkösd vasárnapján történt meg.
Taglétszámunk
Pótolhatatlan veszteség érte szövetségünket
1927 október 15-én. Bölcs mesterünk, érdemes
főszerkesztőnk, dr. Masznyik Endre e napon
örökre eltávozott körünkből. Temetésén dr. Szlávik Mátyás méltatta érdemeit, szövetségünk és a
H. É. V. nevében dr. Schindler Gyula főtitkár és
Borbély Ilonka tagtársunk búcsúztatta el. Töröl
tük tagjaink sorából Szterényi Hugót és nejét.
Kilépett a szövetségből 7 tag. Vesztettünk tehát
9 tagot. Ezzel szemben belépett 68 uj tag. —
1927-ben a júliusi közgyűlés idején 205 tagunk
volt, mai taglétszámunk 284. Tagjaink számá
nak gyarapodását örömmel jelentjük. Lapunkban
közölni fogjuk a tagok névsorát, amely névsor
szövetségünk súlyát, értékét illusztrálja.

Választmányi üléseink
A legutóbbi évi rendes közgyűlés óta 9 vá
lasztmányi ülésünk volt. A választmány hálás
köszönettel tartozik a tisztikar minden egyes tag
jának s elsősorban bölcs vezetőjének és betegségé
ben is mindig fáradhatatlan Dévény Károly alelnöknek az elmúlt évben kifejtett odaadó, sok
oldalú tevékenységükért.
Pénzkezelésünk.
A pénztár kezelése minden tekintetben minta
szerű. Ez a megállapítás a múltakkal szemben
bizalommal töltheti el közgyűlésünket a szövetség
anyagi működése iránt is. Főpénztárosunk a leg
szigorúbb takarékossággal irányította pénzkezelé
sünket s ezért hálás köszönettel és elismeréssel
emlékszünk meg úgy róla, mint hű munkatársairól.
Énekkarunk
Szövetségünk az égisze alatt működő egyesü
letekkel testvéri viszonyt ápol. Az a helyes felfogás
uralkodik, hogy egyesületeink teljes önkormány
zattal működjenek, mert csak igy biztosíthatjuk
egyházi egyesületeink eredményes munkáját és
zavartalan működését.
Énekkarunk ma már az ország legelső
enemü egyesületeinek a sorában foglal helyet.
Reif Pál elnök gondos szervező egyénisége, MikusCsák István karnagynak tudása és tapintata sok
szép sikerhez vezette énekkarunkat. Nagy érdeme
énekkarunknak, hogy a rádiós istentiszteleteken
való szereplésével az istentiszteletet egyre szebbé
és vonzóbbá teszi. A Stúdióban junius 6-án is fog
szerepelni legközelebb. E szereplésével egyrészt
országossá emelheti hírnevét, másrészt a magyar
dal kultuszát terjeszti. Örömmel jelentjük sikereit
és még sok-sok babért kívánunk az énekkarnak.
Cserkészcsapatunk
Az »Ev. Leventecsapat« működése Kun
Attila agilis és tapintatos parancsnoksága alatt
minden elismerést megérdemel. Kun Attila való
ságos missziót tölt be, mert a szabadcsapatban
a sokszor magukra hagyott tanoncokat is tömöríti
nemes, lelket-testet épitő munkára. A tél folyamán
nagysikerű cserkészestélyt, e hónapban pedig a
kelenföldi evangélikus templom javára hasonló
sikerrel cserkészdélutánt rendeztek cserkészeink,
Továbbra is »jó munkát !« kívánunk.
Dr. Schindler Gyula

HERCEG ESTERHAZY
HUSÁRUGYÁR
h en tesá ru i é s k o n z e r v k é sz itm én y ei m egb ízh atók , k itű n őek
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A martyrok útja
Irta: Farkas Mihályné

Mompesson Vilmos, a kis Eyam község evan
gélikus lelkésze, a martyrok útjára tért. Az első
pestises halott koporsójánál tett esküje, lelkiisme
retének ellentmondást nem tűrő szava elébeszabta
kötelességeit.
Mindenekelőtt a közhangulatról kívánt meg
győződést. Sorra vette a házakat, fölkeresett min
den családot. Nagy megelégedéssel tapasztalta,
hogy a sírnál tartott beszéde nem tévesztette el
hatását és a kedélyek már valamennyire meg
nyugodtak. Az előbbi rettegés helyett nemes el
szántság vett erőt a szíveken. »Itt maradunk«,
— volt mára jelszó—»majd csak megsegít az Isten !
Bennünket ne átkozhasson senki, hogy menekü
lésünkkel veszedelembe döntöttük a vidéket!«
Aztán tanácsba hívtak az elöljárókat és velük
együtt elhatározta, hogy megbízható férfiakból
alakított őrség vigyázza folyton a falu határait,
hogy oda se be, se onnét ki — míg a járvány tart
— egy teremtett lélek ne mehessen. A községházát
kórháznak rendezték be, hogy ott a megbetegedőket rögtön elkülöníthessék. Ami kevés orvos
szerük volt, azt készenlétbe helyezték, a legna
gyobb tisztaságot, ételben, italban mértékletes
séget ajánlottak, egyéb óvintézkedést tenni nem
állott hatalmukban.
Mikor a késő estéli órákban — kimerültén a
nap izgalmaitól és fáradalmaitól — Mompesson
lelkész visszaigyekezett elhagyatott hajlékába,
csodálkozva tapasztalta, hogy annak egyik abla
kából világosság szűrődik ki az útra és belépve, ott
látta nejét, amint az előbb kiszedett holmit a szek
rényekbe visszarakosgatta. Halavány volt az arca,
de szelíd és nyugodt.
'
»Te visszatértél? És a gyermekek?« f
»Azt gondoltad, hogy téged elhagyhatlak?
A gyermekek biztonságban vannak. Alighogy
az országúira kiértünk, egy ismerős kereskedővel
találkoztam, aki szentül megfogadta, hogy elviszi
kis fiainkat Berutonba, az én szüléimhez, akik
majd hűségesen gondot viselnek reájuk. Reá bíz
tam hát őket, én pedig visszajöttem hozzád. Mert
ha te jó pásztor vagy, én meg viszont az oltár előtt
esküvel Ígértem, hogy jó vagy rossz sorsodban
soha el nem hagylak. Bármit végzett felőlünk az
Ur, együtt élünk vagy halunk.
Nem volt már csüggedt, bátortalan asszony.
Szép, sudár alakja szinte nőni látszott a fölmagasz
tosult lelkesedésben és amint kezeik erős szorí
tással^ egybekapcsolódtak, két bátor ember állt
egymás mellett, készen eltűrni minden megpró
báltatást, az emberszeretet szent nevében.
*
*
*
A következő idők erős próbára tették Eyam
lakóinak hitét, mert a járvány csakugyan kitört
és majdnem minden családból szedett áldozato
kat. Heteken, hónapokon át nem volt olyan nap,
hogy temetésre ne kondult volna az eyami ha
rangszó. Olykor nem is egyenként, hanem töme
gesen vitték ki a temetőbe a koporsókat, hogy ott
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az oltatlan mésszel megtöltött gödrökbe süllyeszszék azokat.
Egyáltalában semmi elővigyázati rendsza
bályt el nem mulasztott Mompesson csakhogy
a járvány terjedésének gátat vethessenek. Még az
istentiszteleteket se a templomban tartotta meg,
mert úgy vélte, hogy ott a zárt falak között összezsúfoltan inkább fenyegeti a lakosságot a fertőzés
veszedelme. Az erdős hegyoldal üdeszép tisztásán
gyűjtötte össze folyton kevesbedő híveit, három
szor minden hét folyamán. Vén kidőlt fa tönkjére
állt szószék helyett, ott hirdette nekik a Szent
írás vigasztaló igéit, ott emelte kétségbeesett szí
veiket a Mindenható zsámolyához, hogy meg
alázkodva irgalomért könyörögjenek.
Miután pedig a külvilágtól teljesen elzárt
falut idők múltán az éhínség veszedelme fenye
gette, a mindent előre látó lelkész módot talált,
hogy siralmas helyzetüket a szomszédos Devons
hire nemeslelkű grófjának tudomására hozza.
Azon a címen, hogy az eyamiak hősies magatartása
következtében nem terjedt el az egész vidéken a
rettenetes járvány, a megmenekült embertársak
segítségét kérte. Hozzanak hát számukra élelmet,
ruhaneműeket és orvosszereket és helyezzék el
azokat bizonyos sziklák aljában, ahol az eyamiak
a járvány óta nem jártak és ahol reátalálnának.
Az adományozókkal így érintkezésbe nem jut
hatnak.
A méltányos kérés készséges meghallgatásra
talált és ezentúl előre meghatározott helyen hétről
hétre megtalálták az eyami kiküldöttek a bőkezű
adományokat, úgyhogy sorsukon legalább ez
irányban könnyítve lön.
De különben is — mintha lassankint enyhült
volna az Ur haragja. Már nem minden megbete
gedést követett biztos halál, már elmúlt egy-egy
hét temetés nélkül is, a zsendülő tavasszal új re
ménység fakadt a szívekben.
Mikor pedig az erdő fái újra kilombosodtak,
Mompesson lelkész megfogyatkozott híveit a
szabad természet szentegyházába hálaadó istentiszteletre gyűjtötte össze. Immár nem ostorozta
többé őket az Ur.
Rendületlen hittel tört az egek felé a meg
próbáltatás tengerén átvergődött szívek éneke,
ámde egy ismerős szelíd hang nem csendült bele,
egy szép halavány arc hiányzott onnét az első
sorból. Erzsébet asszony nemrégen eltávozott
közülök a jobb hazába, ahol örökös a tavasz és
zavartalan a boldogság.
Nem a járvány vitte el, hanem az emberfeletti
munka a válságos időkben férje oldalán. Vigasz
talást, enyhülést hozva ott volt mindenütt, ahol
a nyomorúság segélyért kiáltott, mígnem gyönge
életerejét fölemésztette a sok fáradalom és amikor
a munkában már nem volt reá szükség, ő is nyu
govóra tért.
Mompesson Vilmost keservesen sújtotta e
nagy csapás. Testben, lélekben megtörtén, halálra
készülten ír egyházi feljebbvalójának:
— Az Ur haragja elvonult Eyam fölül, de
én-elvesztettem őt, aki legdrágább volt szívemnek
Jó uram, ha majd az apátián, anyátlan árvákér
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könyörögsz*foglald imádba az én két kis fiamat is
és terjeszd ki föléjük pártfogó kezedet.
Ámde a Végzet nagy könyvében máskép volt
a jó pásztor sorsa megírva. Erős, fiatal szervezete
győzedelmeskedett a kimerültségen. Jámbor, hívő
lelke leklizdötteanagy bánatot és megadatott neki,
hogy fölnevelhesse gyermekeit derék, jó embereké,
ami a földi élet legszebb jutalma.
Negyven év múltával érkezett el utolsó órája.
Nyugodt szívvel várta, mert hűségesen őrizte a
nyájat, amely reábizatott.
Ez volt Mompesson Vilmos protestáns lelkész
története.

Ébresztő jegY zetek
Kiváló közoktatásügyi miniszterünk a pécsi
róni. kath. »Marianimi« internátus alapköletételi
ünnepségén — nem valamely katholikus intéz
mény épületében, hanem a pécsi egyetem aulájá
ban — nagyszabású beszédet mondott. Többek
között ezt jelentette k i: »Én valahogyan úgy
érzem, hogy a hazai katholicizmusnak is ebben az
egyetemben a saját szeretett leányát kell látnia . . .
én úgy érzem, hogy a katholikus színezetü Dunán
túl méltán láthatja és kell is, hogy lássa a pécsi
egyetemben a saját ideáljának megtestesülését.«
*

Evangélikus theológiai akadémiánkat a pécsi
egyetembe illesztették be fakultásként. Az egye
tem székhelyén minden fakultást a legmoderneb
bül szereltek fel és helyeztek el, csak az evangélikus
fakultásnak, a mostoha »leánynak* nincs még
otthona, még mindig »zsellérségben van*. Ehhez
a kultuszkorniánynak nincsen költsége akkor,
amikor hol itt, hol ott országszerte több róm. kath.
intézmény létesitéséhez nehéz milliói akadnak.
*
*
*
Levente-egyesületeink nemzetvédelmi alaku
lások. A haza védelmében a fronton, a harctereken
nem ismerhetünk felekezeti különbséget. A róm.
kath. egyház a leventék zászlószentelésekor meg
tiltja, hogy a kath. lelkésztől megszentelt zászlót
ev. templomba vigyék. A protestáns lelkészeket
kizárják a zászlószentelés ünnepségéről.
*
Rajfay püspök mondása: »A vértelen ellenreformáció korát éljük.*
Az amerikai Kossuth-ünnep tisztán az ame
rikai protestánsok hatalmas ünnepe volt, amelyről
a róm. kath. egyház tüntetőén távolmaradt. így
történt ez Budapesten is.
*

*

*

A református országos zsinaton többek között
ilyen határozott kijelentés hangzott el (Kováts J.
István theol. igazgató): »A magyar református
egyház csak akkor tud niegállani, ha falain belül
az erkölcsi tisztaságnak, erkölcsi integritásnak
száz százalékát követeli meg azoktól, akik az egy
házban szerepet visznek vagy akarnak vinni« . . .

Hegyen ép ített város

»Kisebb a veszély, ha pásztor nélkül van a gyüle
kezet, mintha a lelkész nincs hivatása magasla
tán.« — (Ravasz László): »Aki hivatalos tisztségé
ben Iliit lenül jár el, az cselekedetét bünbánattal
jóvátenni nem tudja, mert a bünbánat a Krisztus
sal való viszonyt rendezi ugyan, de az embertár
sainkkal való viszonyt nem rendezi.*
*

»A nagy igazság az, hogy az egyházak sorsa
a lelkészek kezében van s az egyház, amely a külső
hatalomra épiti fundamentomát és nem papsága
pásztori erényeire, az eleve lemondott a rábízott
felsőbbrendü kincsről, elvilágiasodik és nem tud
rendeltetésének megfelelni sem Istennel, sem a
hazával szemben.« (Rákosi Jenő.)

Kié a budai Várszínház ?
Lapunk 13. számában Tóth Pál István cikké
ből értesültünk, hogy a protestáns egyházak
püspöksége kéri a fővárost, hogy a használaton
kívül helyezett budai Várszínházát a protestáns
helyőrségi templom céljára engedje át és ez ellen
a jezsuiták tiltakoznak, mert a színház épülete
140 évvel ezelőtt katholikus kolostor volt és azt
11. József császár törvényellenesen vette el a bará
toktól.
Tóth Pál István Banglia Pál jezsuita páter
okoskodásait történelmi szempontból megcáfolja.
Kiegészítésére csak néhány szót.
Hiábavaló állítólag törvényellenes intézke
désekre hivatkozni, midőn a kérdés a magyar
magánjog rendelkezései szerint nem képezheti vita
tárgyát.
A hazai élő jogot képező, 1861-ben tartott
országbírói értekezlet ugyanis fenntartotta az
osztrák polgári törvénykönyv 1472. 5$-át, amely
szerint az ingatlan tulajdonjoga 40 év alatt elbirtokoltatik, ha a tulajdonjog a telekkönyvben
40 éven át be volt kebelezve, még abban az eset
ben is, ha az eredeti szerzés nem volt jóhiszemű.
Bangha Pál ur a budapesti I— III. kér. járás
bíróságnak telekkönyvi hivatalában meggyőződ
hetik, hogy a budai Várszínház tulajdonjogát 1855ben elbirtoklás címén Buda sz. kir. város javára
bekebelezték és ott a budai 3. sz. telekkönyvi
betétben 6459. uj hrsz. alatt ma is, mint Budapest
sz. főváros tulajdona szerepel.
A tulajdonszerzés jogcíme az elbirtoklás.
Szerencséje a katholikus egyháznak, hogy ez a jog
cím meg nem támadható, mert ha az lenne, igen
sok katholikus templomot, sőt székesegyházat
lehetne a katolikusoktól per utján visszaköve
telni.
Sztechlo Kornél
Uj püspök. Az erdélyi unitárius egyház május 10-én
a tordai zsinaton az elhunyt Ferenci József utódjául
egyhangúlag dr. Boross György kolozsvári unitárius theol.
akad. dékántanárt választotta püspökké. A legméltóbb
utódnak munkáján áldás legyen egyházában. Ad multos
annos !

Hegyen épített város
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Rovatvezető: Borbély Ilonka

Tekintetes Szerkesztőség !
Nem tudom már megállani, hogy kifejezést
ne adjak egy olyan reklamációnak, amely, én
úgy érzem, nem lesz az első, sem az utolsó.
Hogy érthetővé tegyem e levelemet, elmon
dom, hogy nővérem, ki velem együtt katholikus,'
evangélikus emberhez ment feleségül. Náluk akadt
egyszer kezembe a Hegyen Épített Város egyik
száma. Sógorom sokat beszélt már nekünk vallá
sáról, de valahogy mindig olyan elvontnak érez
tük az egészet, azonban mikor fenti lapban az
Egymás Között cimti rovatot elolvastam, meg
feledkeztem arról, hogy felekezeti lapot olvasok
s csak azt éreztem, hogy itt igen finom lélek —
tekintet nélkül a vallásra — akar gondos kézzel,
egy-egy megjegyzéssel, egy-egy odavetett szóval
szinte észrevétlenül a jóra vezetni. Ettől fogva
türelmetlenül vártam a lap minden számát, de
sajnos, most jó idő óta hiába. írni akartam
rögtön, de miután a szerkesztői üzenetekben ol
vastam, hogy majd vita indulni meg az én kedvenc
rovatomban, ennek elmaradását csak valami
közbejött betegséggel tudtam megmagyarázni.
Vártam tehát, de sem a rovatvezető betegségéről,
sem a rovat beszüntetéséről nem olvastam s el
veszítvén türelmemet, gondoltam, irok a tek.
Szerkesztőségnek már csak azért is, mert az iro
dában a kolléganőim, akiknek megmutattam
minden egymás közötti cikket, szintén sürgetnek
az írásra. Az ő nevükben is kérem tek. Szerkesz
tőség szives felvilágosítását arról, hogy ugyan mi is
van azzal a rovattal. Én elhiszem, hogy azok a
(bizonyára öreg) bácsik, akiknek a neve most
unos-untalan szerepel a lapban, nagyon okos
emberek, de azt hiszem, nagyon szárazak is. A
lelkekhez férkőzni, higyjék el, mégis csak az
Egymás Között rovatvezetője tudott, akiért meg
szerettem ezt a kis lapot is s bevallom, az evangé
likusokat is. A mostani cikkek nagyon jók lehet
nek, de azt hiszem, egyetlen más vallásut sem
hódítanak meg úgy, mint az a pár rövid sor,
amelyből csak úgy árad az eszményi vallásosság.
Kérem tehát a tek. Szerkesztőséget, hogy a
szerkesztői üzenetekben írjanak valamit arról,
hogy miért szünetel a rovat, vagy ha ezt nem le
hetne, akkor kérem a rovatvezető címét velem
közölni, hogy esetleg közvetlenül tőle kérdez
hessem meg. Ugyebár a név nem irói álnév?
Szívességüket előre is köszönve, maradok a
tek. Szerkesztőségnek tisztelettel
S . Grete
A szerkesztő üzenete. Kedves Katholikus Gréte. Nem.
Mi itt nem vagyunk valamennyien őszült, kopaszodott,
öregedett bácsik. Akad közöttünk néhány deli legény is.
írásaikból könnyen reájuk ismerhet. Minél több kigyom
lálásán, határozatlan névelő, segédige és főnévi igenév,
oda nem való »való«, módhatározó mint állítmány, rosszul
kezdett és »illetve« segítségével helyrebillentett mondat,
latinizmus és germanizmus, felkiáltó és fölös Írásjel tola
kodik csillogó (bizonyára égszínkék) szemei elé, annál sely
mesebben hullámzó szőke vagy etonosabban simuló barna
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a sudár ifjú, akinek tolla a sorokat fonta. Cikkeikben meg
találja a természetes, üde gondolatokat, az erős, életrevaló
eszméket. Sok örömet is szereznek nekünk, a simábbra beretvált, de ráncos, nehezen lendülő öreg bácsiknak. — A mi
lapunk nem az öregek szócsöve. A szebb jövő a kitűzött cél.
Az ifjúság ideálja ez. Mi öreg bácsik csak a biztatók, a vad
hajtásokat nyesegetők, a kerítést rendbetartó, tapasztalt
kertészek vagyunk. A fiatal fák gondozói tisztje a mi fel
adatunk. Amikor megnövekednek és a vihar már derékban
nem töri őket, akkor kiültetjük egyenkint a kerítésen túl
elterülő földekre— mindannyiunk üdvére, gyönyörűségére.
Azért csak olvasgassa el többi cikkeinket, amig az »Egymás
között« rovatunk irója a munkára újra kedvet nem kap.
Csalódás érte. Ő is, mi is vártuk a vita-iratokat. Elmarad
tak. Asszonyoknak, lányoknak irta sorait. És ma olyan
nehéz sora van asszonynak, leánynak. Amikor nem kell,
nem fogja kezébe a tollat. Már azt hittük, nem is olvassák
a rovatukat. Annál nagyobb örömöt okozott nekünk,
Katholikus Gréte, tnai figyelmes soraival. Kedves, biztató
üzenetét ime megküldjük az »Egymás között« rovatveze
tőjének.

Budai Luther-Szövetség közgyűlése
Május 30-án tartotta meg szövetségünk köz
gyűlését. Budavári iskolánk tornatermét szö
vetségünk tagjai ez alkalommal teljesen meg
töltötték, de el is nyerték jutalmukat, mert a
közgyűlésen S z l á v i k M á t y á s imája, V ere s E n d r é n é
hittestvérünk művészi ifilettel és készséggel elő
adott dalai, S z a r v a s s i O lg a hittestvérünk megkapó
szavalata és K r iv o s s Á r p á d dr. előre jelzett
előadása, amelyben az amerikai Kossuth-szobor
leleplezési ünnepéről és az amerikai protestan
tizmusról hű képet adott, a hallgatóság figyelmét
mindvégig lekötötte.
D r. K r iv o s s Á r p á d Anglia történetét nagy
vonásokban, de minden lényeges mozzanatával
lelkiismeretesen tárta fel. A hittestvérek szeme
előtt végigvonult a Tudor- és Stuart-család sok
neves tagja és hullámzott a vérözön, amely az
evangélium és a lelkiismereti szabadság uralmát
évszázadokon át meghiúsítani törekedett.
Ismertette B r o w n R o b e rt munkásságát, aki
szabad gyülekezési és vitatkozási jogot, az egy
házi és világi felsőbbségtől független Krisztusi
egyházat követelt, amelyben a papság nem külön
rend, hanem csak hivatal. Leírta az önzetlen
keresztyének üldöztetését és a kiközösítettek ki
vándorlását, a drámai fordulatot, amikor az üldö
zők üldözöttekké váltak, a szabadsághoz jutottak
túlzásait és a kölcsönös türelmetlenség gyászos
következményeit, az ide-oda ingadozó, csatlakozó
érdekhajhászatot, végül a megnyugvás korszakát,
amelyet A m e r ik a , a szabadság és türelem hazája
sugározott az óvilágra. A rendelkezésre álló rövid
előadási idő miatt csak érintette az amerikai
gazdaság kialakulását, az alkotmány főbb elveit
‘és a végrehajtóhatalom szervezetét. Végül párhu
zamot vont W a s h in g to n és K o s s u th között, hogy
megvilágítsa a tiszteletet és megbecsülést, amely
Kossuth nevét és eszméjét egész Amerikában
körülragyogja.
A közgyűlés tagjai hálásan ünnepelték az
előadókat és lelkes hangulatban tárgyalták a köz
gyűlés napirendjére felvett ügyeket.
A szövetség működéséről szóló jelentést, az
elmúlt év számadásait egyhangúlag elfogadták és
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az elhunytMasznyik Emire ár. emlékének adott
tisztelet után megtartották a választásokat.
A Budai Luther Szövetség disztagjai: özv.
Györy Vilinosné, Krompecher Jenő ny. tábornok,
Krompecher Szilárd állategészségügyi főtanácsos,
Kozma Jenőné orsz. gyűl. képviselő neje, dr.
Masznyik Mártonná ny. igazg. főorvos neje, Pap
Elek a Nemzeti Bank alelnöke, v. b. t. t., báró
Radvánszky Albert egyet, felügyelő, özv. Rudnay
Józsefné, az Orsz. Nöképzö Egy. diszelnöke,
Sántha Károly ny. lelkész, dr. Szlávik Mátyás
ny. teol. dékán tanár, Szteliló Kornél udv.
tanácsos és Torkos László igazg. tanár.
Tisztikar: Elnök: dr. Masznyik Márton
ny. igazg. főorvos. Társelnök: dr. Krivoss Árpád
ügyvéd. Üg}'v. alelnök: Dévény Károly posta
főfelügyelő. Alelnökök: iglói dr. Szontágh Antal
min. tan., Seholtz Oszkár dr. jogügyi főtanácsos,
dr. Schindler Gyula tanár. Főszerkesztő: dr.
Szlávik Mátyás. Felelős szerkesztő: Hlavács Kornél
ny. min. tanácsos. Fömunkatárs: dr. Szelényi
Ödön egyet, tanár, dr. Schindler Gyula tanár.
Főtitkár: dr. Horváth Kornél belügymin. o. tan.
Titkár: Gurth Emil főmérnök. Főjegyző: dr.
Szirányi
István pénzügyi titkár. Jegyző:
Szémann Irén. Föpénztáros: Pippig Rezső
sz. tanácsos. Pénztáros: Petrik Jolán. Főellenőr: Habermann Oszkár Nemzeti Bank fő
ellenőre. Ellenőr: Patz József. Számvizsgáló:
Schmeisz Ágoston műszaki főtanácsos, Káresz
Sámuel ny. számv. tan., Jesze Imre takp. tisztv.
Ügyész: dr. Göttche Ervin.
Választmány : dr. Bartos Pál, Beliczay Endre,
Beliczay Endréné, Borbély Ilonka, Borbély József,
Csáder György, Deschán Achillné, Dévény Károlyné, Gerő Gyula, dr. Genersich Andor, özv.
Giffing Edéné, Guoth Emilné, Hafenscher Lajos,
Haffner Károly, dr. Hajós Lászlóné, Hank Olivér,
Harsány Oszkár, Krajecz Andor, Krompecher
Szilárdné, Kun Attila, Malczovich László, Marik
Ernő, Marik Ernőné, Medveczky Ákosné, özv.
dr. Miklós Gyuláné, Moesz Gusztáv, Mikus-Csák
István, Pakányi Ferenc, dr. Pap Mihály, Patócs
Istvánné, özv. Patz Gusztávné, Reif Pál, Schmeisz
Ágostonné, Sólyom János, Szarvasi Dezső, dr.
Sztehló Aladár, dr. Thébusz Aladár, dr. Traeger
Zsigmond, Ujágh Árpád, Walther Béla, Weszther
I., Wichmann Ede, Zolnay Jenő, Zsigmondy DezsőA Budai Luther-Szövetség 1927. évi vagyonmérlege :
Vagyon: Pénztárkészlet P 253.14. Leltárszámla 168.96.
Postatakarék-csekkszámla 230.87. Folyószámlakövetelés
1797.88. Esedékes szubvenció az egyháztól 1280.—.
Bevételek 4.56. Teher: Tartozás 1101.19. Dr. Masznyik
Endre bizottság létété 104.38. Tőke tiszta vagyonért
2526.84. Együtt 3732.41 pengő. — Eredményszámla tartozik :
Irodafelszerelés 59.04. Postadijak 131.61. Nyomda 4345.18.
Postadijak a hírlapra 1130.58. Kezelési költség 960.—.
Pénzbeszedő 224.46. Különféle kiadás 412.47. Kétes kö
vetelés 129.60. Együtt 7392.94 pengő. Követel: Tagdíj
405.40. Kulturestély 33.05. Előfizetés és adomány a hír
lapra 4706.56. Adomány a szövetségnek 244.28. Egy
házi támogatás 1600.— . Különféle bevétel 228.95. —
Veszteség 174.70. Együtt 7392.94. — Pippig Rezső fő
pénztáros, Petrik Jolán pénztáros, Koresek Zsigmond
ellenőr. Számvizsgáló bizottság: Schmeisz Ágost, Haber
mann Oszkár.
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HÍREK
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap
Junius 10.

Ifjúsági
9 óra
Reif

Német
y,10 óra

Magyar
11 óra

Prédikál :
Dr. Varsányi

Kelenföldiek
konfirmációs
ünnepe

Prédikál:

junius 17.

Dr. Varsányi

junius 21.

—

—

—

—

—

Kiss István

püspök, rádióval

Ruzsicska

Az 1928 május 24-iki választmányi ülésen
a tagok sorába felvétettek a következők : Aigner
Ottó postafelügyelő, Asbóth Oszkár gépészmérnök,
özv. Almássy Andorné, Benczúr Valdemár pénz
intézeti igazg., dr. Bartos Pál ny. pénzügyi fő
tanácsos, özv. Bánky Donátné, műegyetemi tanár
özvegye, Bartel Janosné, özv. Bella Petemé,
Bánhegyi Aladárné, Deschán Achilné min. tan.
neje, Dedinszky Béla vaskereskedő, Dax János
tisztv., Fiilep Zsigmond, dr. Gombos Lajos gazd.
főfel., özv. Gloss Barnáné, dr. Genersich Andor
főorvos, egészségügyi főtan., Hübsch Károly tüzér
százados, Horvay Ede tanítóképző igazg., Hoff
mann János vendéglős, Hlavács Gyula ny. kúriai
bíró, Jesze Károly mftr. főint., Jesze Kálmán
térképészeti tisztv., Jesze Imre takp. tisztv.,
Jámbor Lajosné ékszerész neje, Klein Györgyné,
Kosztolányi Attila p. ii. tan., dr. Kozma Jenőné
orsz. gyűl. képviselő neje, Káresz Sámuel ny.
számv. tan., Klenner Károly
postafőellenör,
Készt 1er András bank cégvez., Kondor Károly
műsz. altiszt., dr. Moesz Gusztáv nemz. múzeum
igazg., Martos Frigyes gépgyáros, Mehnert Ernőné
magánzó, Nősz Gyula orszgy. gyorsírói titkár,
Nőtel Pál cégv., dr. Porubszky György ügyvéd,
Paulovits Viktor vízmüvek v. igazg., Popelka
István tisztv., dr. Pap Mihály ny. orvos-tábornok,
dr. Szirányi István pénzügyi titkár, özv. Szentgyörgyi Lajosné,' dr. Thébusz Aladár curiai biró,
Turek Antalné vezérhadbiztos neje, dr. Thirring
Gusztáv ny. stat. hiv. igazg., dr. Thirring Lajos
min. fogalmazó, Walter Béla ny. tanker főigazg.,
dr. Zolnay Jenő ny. min. 0 . tan.
A Hegyen Épitett Város megalapítása alkal
mával teljesített és a lap számadásaiban kölcsön
ként feltüntetett befizetéseknek lapalapítási ado
mányként való elszámolásához hozzájárulásukat
adták: dr. Burchard-Bélaváry Andor 50, dr.
Deschán Achillné 50, Illés Vilmos 50, Pataky
László 150, dr. Reményi Schneller Lajos 200,
dr. Schulek Alfréd 50, dr. Thébusz Aladár 100,
dr. Uhlmann Lajos 50, dr. Zobel Lajos 50ezer
koronát. Ugyanígy számoltatott el az időközben
elhunyt Nadányi Blanka hasonlóképpen nyilván
tartott 50 ezer K-ás befizetése. Ezenkívül a követ
kezők is hozzájárultak a lap alapítási költségeihez :
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Albrecht Károly Gusztáv 52, dr. Fabinyi Rudolf
50, dr. Glatz Erich 50, Hoffmann János 50, dr.
Németh Károlyné 25 ezer K-val, mely összegek
annak idején már nyugtáztattak a H. É. V.-ben.
A közgyűlés az elnökséget elhalmozta elisme
résével a fáradhatatlan munkáért, amelyet az év
folyamán egyházunk érdekében kifejtett és a szebb
jövő reményében oszlott szét.
Evangélikus
cserkészek a kelenföldi templomért.
• Nagyon kedves, megkapó ünnepnek volt szintere a
kelenföldi, most épülő evang. templom mellett elterülő
füves gyep május hó 20-án. A 16. sz. »Fasori», a 223.
P„ L. Sz., a 32. »Levente« s a 312-ös. »Erő« cserkészcsapatok
gyűltek ide össze Faragó Ede evang. presbiternek, a
Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztjének a
hívására, hogy cserkész-ünnepet rendezzenek az épülő
templom javára. ;
*
A nagy és előkeiő közönség lelkes tapssal fogadta
a felvonuló csapatokat, kik az »Erős várunk« eléneklésével
kezdték meg ünnepüket. Majd Vidovszky Kálmán ev.
lelkész, a Luther Otthon igazgatója szólt az ev. egyház
nevében a cserkészekhez.
Beszédében örömének adott kifejezést afelett, hogy
az épülő templom körül ott látja a cserkészeket. Mert
a templom nem épülhet csak anyagból. Akkor legfeljebb
műemlék lehet. Isten házává csak az avathatja, ha szívvel,
hittel, szeretettel építtetik. Tudja, hogy ezt a templomot
szívvel tervezte a művész, szívvel adtak ahhoz minden
tégladarabot, de ugv teljes az épülő gárda, ha az ifjúság
is bekapcsolódik az Istenháza építésének munkájába.
A cserkészek nem adhatnak anyagiakat. De tudásukat,
lelkesedésüket, szeretetüket fillérekre váltják ez ünnepen
azt ajánlják fel. Nem fontos, hogy mennyi ez a pénz,
fő, hogy szívből, szerétéiből fakadt. Isten házának méltó
támasza és alkotó része.
Megköszönte az egyház nevében a fiuk munkáját
és kérte a közönséget, hogy szeressék és támogassák a
cserkészmozgalmat, mert ez is olyan, mint a templom,
csak akkor állhat fenn, csak úgy töltheti be hivatását,
ha a társadalom szeretete, megértő támogatása övezi.
Ha ez a szeretet él a társadalom szivében, akkor fejlődik
a cserkészet és még sok templomépitésnél találkozunk
velük.
Vidovszky Kálmán beszéde után még egy-két komoly
szám következett, ezután a fiuk a cserkészet szépségét
és változatosságát mutatták be igen kedvesen. Különösen
sokat mulatott a közönség a »dán cserkészeken« (8 dán
cserkésznek öltözött fasori fiú), akik megtévesztésig hűen
utánozták a dán testvéreket.
A minden vonatkozásában jól sikerült ünnep »tábortüz«-zel végződött, mely alatt Faragó Ede megrázóan
nagyszerű beszédet intézett a közönséghez s az ifjúsághoz.
A közönség úgy a szónokot, mint a cserkésztiukat melegen
ünnepelte és nagyon kedves délután emlékével oszlott szét.
A magyar gazdasági életben az utolsó évek alatt
legnagyobb jelentőséget nyert a-biztosításügy. A valori
záció kérdése a munkások betegsegitő- és balesetbiztosítása,
az öregségi-, aggkori járadékbiztosítás problémája szinte
háttérbe szorította a magánbiztosítást. A Magyar Biztosí
tási Évkönyv ez évi XX. kötete ismertetni fogja a bizto
sítási magánjogi törvényeket, rendeleteket, az összes vál
lalatok mérlegét, jelentéseit, vagyonkimutatásait, a biz
tosítási intézmény fejlődését az utolsó évtizedben. A
könyvben az utolsó évek judicaturája, rendeletéi, adó
törvényei megtalálhatók. Az 500 oldalas diszkötet nél
külözhetetlen kézikönyv lesz mindenki számára. A könyv
ára előre megrendelve 8 pengő ; kiadja a Biztosítási és
Közgazdasági Lapok, Budapest, VI., Vörösmarty-u. 43.
Dr. Krivoss Árpád hittestvérünknek az Első Magyar
Általános Biztositó Társasággal kötött biztosítása után
Keéry Jenő ur, az intézet tisztviselője, szerkesztőségünk
ajánlóleveléért 14 pengőt küldött be lapunk céljaira.
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Adakozás. Hősök emléktáblájára : Mehnert Ernőné 2,
Birmann Frigyesné 2, dr. Jármay Károlyné, ífj. Kallós
József emlékére 5 P, özv. Petrik Qézáné Petrik Miklós
emlékére 50 P-t. — Gályarabok emléktáblájára: N. N.
5 P-t. — Templom orgonájára: Schnitzler Károly 45 P-t.
Presbiteri konferencia. A budapesti és környékbeli
gyülekezetek presbitereinek második tanácskozása május
3-án volt. Broschko G. A. esperes imája után dr. Raffay
Sándor püspök üdvözölte a presbitereket. Dr. Rásó Lajos,
a Luther szövetségek feladatairól beszélt. Kirchknopf
Gusztáv dr. a belmisszió feladatait ismertette. Hittig Lajos
az egyházi adózás ügyét terjesztette elő. Dr. Mikler Károly
az egyházi sajtóról tartott előadást. Gaudy László a
vallástanitás egyöntetűségéről szólott. Az értekezletet
dr. Raffay Sándor^ püspök zárószava és Broschko G. A.
imája fejezte be.
Nagyasszonyunk halála. Áldozócsütörtökön délután
temette a kerepesi temetőben Kirchknopf Gusztáv lelkész
bold. Gratz Mór kolozsvári lelkész özvegyét, szül. Dax
Emmát. A 74 éves korában elhunyt nagyasszony áldott
emlékét és nagyhatású kolozsvári szeretetmunkáját lapunk
ban nemrég Móhr Győző méltatta. Sírját körülvették
fiai : Gusztáv, volt miniszter és Ottó kormányfőtanácsos ;
leányai : Magda, Alice és Dóra ; vejei : Hajós László,
Zsakó Andor és Gyulai Zoltán és unokái. A temetésen
a család igen sok barátja és ismerőse jelent meg. Kirch
knopf lelkész megható beszédben méltatta a haza, egyház
és családja szolgálatában eltöltőt áldozatos életét és
működését.
Első konfirmációi ünnepély. Az önállósítás utján lévő
soroksárpéteri és pestszentlőrinci buzgó szórványunkban
áldozócsütörtökön tartották az első konfirmációi ünne
pélyt. Az előbbi helyen 7, utóbbin 12 konfirmandus volt.
Az oktatást Ritter János, illetve Göndör Gyula kántortanitó igen jó igyekezettel és sikerrel végezte. Előbbi
helyen Fritsch Ottó felügyelő és buzgó neje szül. Krepuska
Erzsébet, utóbbin Kuszenda Lajos felügyelő áldozatkész
ségéből a konfirmandusok igen szép emléklapot kaptak.
A földiszitett állami iskolai helyiségben a konfirmációi
szertartást lapunk főmunkatársa: dr. Szlávik Mátyás
theol. dékántanár végezte.
A szarvasi ev. tanitónőképző ev. vallású gyermek
telen házvezetőnőt keres kb. 130 személyt ellátó köz
étkezője számára. Jelentkezni lehet az igazgatónál.
Zeneakadémiát végzett zongoratanitónő órákat vállal.
Cim a kiadóhivatalban.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac ; ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárteritő, oltár, szószék, keresztelő kút,
templompao stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia rt., Budapest,"' IV., Váci-utca 69.
Fehérnemű-szalon jutányosán varr, kelengyét hozott
anyagból is készit, Hollyné, I., Krisztina-körut34. (4 —10.)

E ls ő P la g y a r
Általános Biztositő Társaság
Alakalt 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér i.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, úti
poggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS ROLITIMAI HETILAPJA
FŐSZERKESZTŐ

Dr. SZLÁVIK KATYAS

ELŐFIZE1 ÉS FÉLÉVRE 3 PENGŐ

A BUDAI LUTHER-SZŐVETSÉO

BUDAPEST, IX., JURÁNICS-U. 13
FÓMUNKATÁRS:

s ím i . sz . po statak arék -csekkszám l Ajára kOld end ó

Dr. SCHINDLER GYULA

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, DONÁTI-U. 49. II EM. 15

Horthy Miklós
Ahol nincs vezetés,
elvész a nép. Péld. II, 14

Magyarország kormányzója hatvan éves.
Az ember-élet delén túl járja földi utait.
Homlokán hat évtized tapasztalata vonja meg
barázdáit. Vállaira a szenvedő nemzet minden élő
vágyódása, minden fájdalmas terhe több ország
ból omlik oda, mert a nemzet túlterjed az ország
mesterkélt trianoni határain. A szomszédok meg
kívánták a mezőket, a bérceket és elrabolták.
És az elszakított tájakon ég a honvágy, él a
remény, ide sír a sóhaj, jő a fohász és összeve
gyül a miénkkel. Egybeforraszt az emberszabta
határokon keresztül. Ebrentartja a közös akaratot,
az egységes hazára törekvést. Megépíti élő kövek
ből a sorompókon felül emelkedő lelki hazát, a
szét nem rombolható, a minden korlátot elsor
vasztó szellemi erősséget. Mert megmondja az
irás:
— Ha ketten közületek egyakaraton lesznek
a földön, minden dolgot, amit kérnek, megadja
nekik az én mennyei Atyám.
A nemzet közös akaratát az ország kormány
zója képviseli. Vallási, pártpolitikai, gazdasági és
minden egyéb meggyőződésére tekintet nélkül
veszi őt körül a nemzet minden tagja. Tőle várja
a világosságnak gyümölcseit — ahogy az efézusi
levél írja — minden jóságban, igazságban és való
ságban.
Nehéz feladat az övé. Nagy nyomorúság
szakadt hazánkra és reánk. Mindannyian egymás
ban keressük a hibát, a megpróbáltatások okozó
ját, az elégületlenkedők hol kétség
hol
viszálykodó hangjának kitörésére iii u i i k . //.'dót.
Mindannyian tőle várjuk a megbékítő jóságot, a

F ELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

H LAVACS K O R N É L
BUDAPEST, VI , Ó-U rCA 8 SZÁM
1 ELEFONSZÁM: LIPÓT 998-83

kiegyenlítő igazságot és a mainál sokkal boldo
gabb valóságot. A könyvek könyvét választotta
és vallotta tanácsadójának. És mi protestánsok is
merjük e könyvnek mindeneket összetartó, felemelő
hatalmát. Tudjuk a kötelességünket, amikor az or
szágkormányzója az írásra mutat,ahol megiratott:
— Elől járjatok a jó cselekedetekkel.
E parancs minket sokszorosan kötelez. Az
ország kormányzói pálcája protestáns kézben van.
Kitől, honnan kapjon támogatást, ha a mienk el
marad? Ki higyjen a protestantizmus létjogában,
ha az uj-testamentumot mi sem követjük? Hogyan
találjuk meg a mennyei Atyát, ha a mennyeknek
országát ime itt, vagy ime ott, de nem magunk
ban keressük?
Tisztítsátok meg tehát kezeiteket — mondja
Jakab apostol a levelében. Magunkra is vehetjük,
mert tisztátalan kézzel jót nem cselekedhetünk,
ahogy a kolerával vagy a vérhassal fertőzött kézzel
gyermekünknek ételt nem nyújthatunk. Majd ha
letisztogattuk a kezeinket és »megbékítettük a
haragosainkat«, a »jogtalanul szerzetteket visszaadtuk^jogos tulajdonosaiknak«, ha »levetkőztük
a régi élet szerint való ó-embert«, akkor foghatunk
a jó cselekedetekhez.
Amikor már odaállottunk és elmondottuk,
akik még e vallomással mostanáig késlekedtünk,
hogy a társadalmi rend felforgatóinak mi fogadtunk
hőséget és bevalljuk, hogy tévedhettünk, amikor a
szilárdabb jelleműben, mert e fogadalmat megta
gadta, titkos gonoszságot kerestünk, akkor térünk
a jó útra, ahol nemcsak mások, de önmagunk be
csülése is elkisér.
Majd ha az utolsó megtért fiú is odaáll közü
lünk és beismeri, hogy tulbuzgalmában tulkapott,
a társadalom természetes fejlődésén dolgozó, nem
ingadozó vetélytársának görcsös térdekkel gán-
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csőt v e te tt,. . . Hollánok, Ferry Oszkár és társaik
megmentésére vágyó hittestvérének e gondolatát
E címen jelent meg Békéscsabán az »Evang.
nyíltan, szabatosan kifejező szavait a kommun
fogalmak szerint előkelő állás után törtetésre Egyházi Könyvkereskedés« kiadásában a múlt
ferdítette, munkaasztalától ezzel kiforgatta,, . . napokban a » P ro te stá n s K u ltu r k ö n y v tá r « 1. szá
igen .. . majd, ha^az utolsó megtért fiuÁis odaáll maként egy alapos és magvas tartalmú s külsőleg
közülünk és teljesen elszakítja a kapcsolatot, is testes és díszes mű (349 lap), dr. S z e b e r é n y i
amely a felforgatóknak tett fogadalmával őt hoz Lajos békéscsabai esperes tollából, amelyre ma
zájuk fűzi, amikor majd kijelenti, hogy e fogadalom »az ultramontán hőhullám« terjedése idején mimegtagadója felett Ítélkezésre nem lehetett hiva nálunk époly szükség van, mint annak idején
tott, mert félelmében neki akaratlanul is erkölcsi M ö h le r hires »Szimbolikájának« ellensúlyozására
és anyagi kárt okozhatott,. . . majd az önbecsülés néhai H a s e Károly jénai professzor klasszikus
Németországban.
Polemikus
és lelkiismeret e nagy órájában leszünk mindany- »Polemikájára«
nyian méltó alattvalók, rátermett munkások az tárgyú s mégis ironikus, békés célú, amit már az
élő kövekből felépített nagy magyar haza testébe is igazol, hogy szerzője az ismert S ö d e rb lo m Náthánvágódó bilincsek, emberszabta sorompók le nak, Svédország érsekének, »az igazi keresztyén
rombolásán és régi természetes határainak helyre megértés buzgó apostolának« ajánlotta. Távol áll
»a felekezeti gyűlölködés felkeltésétől«.
állításán.
Előszavában találóan mondja, hogy »Luther
Értsük meg tehát lelkiismeretünk szavát.
vagy
Loyola« neve legjobban fejezi ki a megújult
Ne halasszuk az önbecsülés visszaszerzését halá
lunk órájára. Szerezzük meg a mennyeknek orszá nagy felekezeti harcot, amelynek Loyoláék részé
ről mindig »az e lle n r e fo rm á c ió a főcélja«. Köztük
gát, amig élünk. így mondja az írás.
lehetetlen a megértés.
Tartozunk ezzel a becsületes protestáns kéz
Szerzőnk szerint »legerősebb a z u ltr a m o n tá n
ben tartott kormányzói pálcának, amikor tiszte
lőinek seregéhez csatlakozunk. Mi, protestánsok, h ő h u llá m M a g y a r o r s z á g o n « , mert jelenleg itt van
legyünk a példaadók embertársaink és önmagunk a leggazdagabb kath. klérus és a leggazdagabb
iránt tartozó tisztességben, hogy állami épüle hithü arisztokrácia. Budapest hivatott némely
ultramontán rajongó szerint pótolni az ellenrefor
tünknek megbízható pillérei lehessünk.
máció terén a XVII. századbeli Bécset, várva egy
így fűzhetjük szorosabbá a nemzet tagjait uj II. Ferdinánd (tán Ottó személyében!) meg
összetartó köteléket. így szerezhetjük meg, biz jelenését. E mozgalommal szemben »a mi ö n v é 
tosíthatjuk hazánknak régi nagyságát, feltáma d e lm i h a r c u n k tisztességes eszközökkel jogos és
dását.
igazságos« s nem hagyhatjuk szó nélkül a protes
Adja Isten, hogy ne várjunk sokáig e percre tantizmus következetes ócsárlását s a »k a th o lik u s
Horthy Miklós kormányzónk még megérhesse. ig a zsá g « és »k a th o lik u s g o n d o la t« S e r é d i prímás és
V a s s prépost által túlontúl hangoztatását a refor
Hlavács Kornél
máció rovására.
Szerző műve három részre oszlik. A »k ö z é p 
k o r« jellemzésével megadja az alapot, amelyre
aztán L u th e r és L o y o la élet- és jellemképének,
működésének és hatásának ismertetése követke
zik. Jellegzetesen egészíti ki »Luther vagy Loyola
U g y -e , ez a ta v a s z ta rto g a t v ir á g o t
a világháború alatt« és »1919 után« c. fejezet,
a m a g y a r s á g tö v is k o s z o r u s fe jé r e ?
amelynek méltó betetőzése »Krisztus királyságá
S n y á r kö zele d tév el a n n y i g o n d -s z á n tá s r a
nak ünnepe«, mint »tetőpontja a jezsuita befo
(c sa k k ö n n y e t v e th e tü n k véres b a rá zd á b a ),
lyásnak« és annak idealizált ismertetése A p p o n y i
ö r ö m -a ra tá st is r e m é lh e tü n k v é g re ?
gróf által a Vigadóban Budapesten. A testes mű
egyik legértékesebb fejezete az utolsó (297—335.1.)
amely beszámol a felhasznált »fo r r á s o k r ó l« és jegy
A z ősz tá n m e g te r m i so k tű r é s g y ü m ö lc s é t
zeteiben« szinte ragyogtatja az avatott szerző
s h a jtá s á t a c so n k a , v illá m ü tö tt f á n a k ;
kiváló tájékozottságát a rengeteg egyháztörténeti
és polemikus irodalomban.
a p ró s z é k e ly fa lv a k , k u n y h ó k ra b la k ó ja ,
Divatba jött ma »a k ö z é p k o r d icső ítése« . Pedig
h ó fu v á so s e sté n b ú g ó h a r a n g s z ó r a ,
a
pápai
omnipotencia megalapozása mellett »a hit
U r a m , u g y -e is m é t tp a g y a r u l im á d h a t ?
külsőitésével« s a ceremoniális törvényeknek az
erkölcsi törvények fölé kerekedésével« van itt
dolgunk. Majd ismerteti Luther és a német refor
É s jö n u j ébredés . . . sz é p p ir o s ló h a j n a l . . .
máció művét. Bőségesen utal a német protestáns
k i k m e g a lá z ta ttu n k : fe lm a g a s z ta ls z m in k e t,
és J a n s s e n , D e n if k és G isa r- féle ultramontán iro
s le zá ru l g y á s z - k ö n y v ü n k : k o m o r é v e k s o r j a ..
dalomra. Lutherben »az apostolok mellé helyez
K i g o n d o t v is e ls z a z u ts z é li b o ko rra ,
hető p r ó fé tá t és te re m tő v a llá s i g é n iu s z t« lát, de
nem hallgaja el hibáit és tévedéseit sem. Ezzel
bocsá sd m e g k e g y e se n a m i v é t k e i n k e t . . .
szemben L o y o lá t találóan igy jellemzi: »a Jézus
S. Pohánka Margit.
társaság alapitója, a modern katholicizmus, a
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hierarchikus csalhatatlan pápaság megalapítója,
a protestantizmus és evang. kereszténység leg
nagyobb és szerzetében is legkérlelhetetlenebb
ellensége, a katholikus egyház antiprotestáns
lovasitott szerzetes rohamcsapatának szervezője«.
Itt a lipcsei Böhmer műve a jezsuitákról a biztos
kalauza. De bennünket, magyar evangélikusokat
közelebbről érdekel annak a magyar »ultramontan
hőhullámnak és irodalomnak« a rajza, amely köz
vetlenül szemeink előtt játszódik le 1919 óta nap
jainkig, amely, mint ismeretes, »Magyarország
rekatholizálását« célozza és Tomcsányi, Bangha,
Petzenhoffer, Czapik és Bilkei jezsuita páterek
nevéhez és fürge, lármás zsurnalisztikájához fűző
dik. E páterek és fráterek hű tükörképeivel van
itt dolgunk. Főleg Bangha legújabb »hőskölte
ménye« jezsuita műremek. Ideje volt már ennek
az irodalmaskodásnak igazi arculatát és mód
szerét feltárni. Még a háború borzalmait és a meg
szállás ördögeit is az ultramontanizmus szolgála
tába hajtja és a pápai világuralom céljaira hasz
nálja fel. Harnack professzor találó szavaival élve,
a jezsuiták mai harcmodora »valóságos prostestálás Antal és Assisi Ferenc szerzetesi ideáljaival
szemben.« Mesterien rajzolja meg szerzőnk a
»Jegyzetek«-ben Pázmány P. élet- és jellem
képét is.
Szerzőnk szellemes vérbeli polemikus iró,
mint akár Masznyik Endre, azért azonban más
vallásfelekezetüekkel szemben, sőt még a pogány
sággal szemben is Pál apostol példájára türelmes,
megértő és liberális. Azt mondja, hogy »az igazság
sohasem türelmetlen — csak a fanatikus rajongók
és képzelődök türelmetlenek«. Mást hirdetett annak
idején Schlauch püspök, ki azt állította, hogy »a
türelem nem keresztyén erény«, Bangha szerint
»az igazság türelmetlen«. És helyes szerzőnk az a
megállapítása, hogy a vallás igazságait át kell
élnünk és csak a Szentlélek ajándékaként ismerjük*
fel annak mélységeit«. Más vallásu polgártársaink
kal hitigazságaink feladása nélkül is békességben
élhetünk és nemzeti ünnepeinken együtt működ
hetünk. És nincs is »igaz és hamis«, hanem csak
»tökéletesebb vagy kevésbbé tisztább vallás«. Melegen
ajánljuk e polemikus korrajzot lelkészeink, fel
ügyelőink, tanítóink, presbitereink és érettebb
ifjúságunk szives figyelmébe. Sokat tanulhatunk és
még többet okulhatunk belőle. Ára 6 pengő. Meg
rendelhető az Evang. Egyházi Könyvkereskedés
ben Békéscsabán.
Dr. Szlávik Mátyás
Hegyen épített városra adakoztak : Andreikovics Jakabné 1.50, Bánhegyi Aladámé 2, Baky Gyula 3, dr. Bartos
Antalné 3, Berger Károly 3, Bergmann Elemérné 3, Biehn
Jánosné 20, Bucz Béláné 3, Fodor Barnabásné 6, Fülep
Zsigmond 5, Eitel Károly 5. Gavorra Dániel 10, Gundelfingen Józsefné 1.50, Hazay Ödön 3, Hermann Miksa G, Jahl
Rezsőné 3, Jámbor Lajosné 3, dr. Just Sándor 6, Kis Már
ton 3, Klaniczay László 3, Kott Boldizsárné 3, dr. Kozma
Antalné 6, Kun Attila 6, Kövecses György 12, Lenk Adolf
5, Mikus-Csák István 3, özv. Németh Józsefné 6, Petr»k
Elemér 3, P. Rajkai Ferenc 3, Rucsinszky Anna 6, Ruzicska Lászlóné 5, Szigeti Sándor 6, Tornán Lajos 4, Újágh
Árpád 16, Vitár János 3, Wein Dezsőné 6, összesen 186
pengő.
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Biblia a magyar nép
életében
Nyíregyházáról jöttem hazafelé. A reggeli
vonatban két férfi mellé kerültem, aki mint én,
ugyancsak lapot olvasott. Egy darabig csendben,
de később beszélgettek s beszédjük csupa panasz
és elégedetlenség volt. Hírlapomat kiolvastam és
időm megengedte, hogy szóbaelegyedjem velük.
— Rossz a mai helyzet atyámfiai?
— Bizony rossz főtisztelendő ur. — Volt a
válasz.
Mond csak atyámfia, mit ettél tegnap
délben?
Utitársam előszámlálta egy utazó vigécembernek 3 fogásos, húsos, sajtos, fekete kávés
ebédjét, ami után azt kérdeztem tőle, hány gyer
meke van?
— Egy gyermekem van. — Volt a stereotip
válasz.
— Ismeri valamelyiketek a Nyíregyházán
Galiciából származott bocherzsidók életét mondaná
el, hogy azoknak mi a főtáplálékuk, hány gyerme
kük van és mit csinálnak rendszeresen, amit cl
nem mulasztanának a világért sem?
— Történetesen ismerem. — Volt a válasz
a hallgatabbik ajkán. — Sok hagymát esznek, sok
tejet, barnakenyeret, sokat imádkoznak, szentirásokat olvassák órák hosszat.
— Hány gyermekük van és milyen az ideg
zetük?
— Sok gyermekük van és nyugodt az életük.
— No lásd, atyámfia, te sokfélét össze-vissza
ettél tegnap, szentirást nem olvastál, nem imád
koztál, egy gyermeked van s tele vagy panasszal.
Lásd te és a te fajtád ezért pusztul ki, mert ha
idegességében nem lesz öngyilkos, a te egy-kédet
elveszi a másik család egykéje és a két családból
már csak egy család lesz. Ama primitiv étkezési!
és hivő, sokgyermekes családoknak van jövőjük,
— Lássátok csak, ti, akikről úgy látom,
Mózes hitű állampolgárok vagytok, egyformák
vagytok azokkal a keresztényekkel, akik ugyan
csak úgy étkeznek, mint ti, úgy öltözködnek, mint
•ti s éppen úgy nem törődnek szentirásukkal, a
Bibliával, mint ti. Nektek is, nekik is oda
vissza kell térni a Mózes 5 könyvével, a Thórával
kezdődő Szent Bibliához. Mert különben elveszünk,
ti is, mi is.
Tokajban azzal vált el a két atyámfia : »Fő
tisztelendő ur, még soha sem mondotta meg ezt
nekünk igy senki, de igaza van, olvasni fogunk
Bibliát, mert zsidóul már olvasni sem tudunk«.
Meg is vették már a Bibliát.
*
A Biblia dolgozik ismét a magyar ugaron.
Azon a magyar földön, ahol valahányszor olvasták
a Bibliát, mindig a nemzeti újjászületés és önálló
független Nagymagyarország fája kezdett virulni.
A Lutheri reformáció legszentebb munkája,
hogy a Bibliát a nép nyelvére fordítja, hogy azt
mindenki olvashassa. Á magyar nyelvű Biblia
is Luther munkájának köszönhető. A magyar
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nyelvű Biblia emlőjén táplálkozott azóta minden
nagy magyar. Bocskay, Bethlen, Rákócziak,
Bessenyei és társai, felsőbüki Nagy Pál, Kossuth,
Petőfi, Arany, Jókai, Tisza István, Gyóni Géza,
Ady, Móriczok, Szabó Dezső. Mindenik egy-egy
újjászületést jelentett a maga idejében.
Csak egy korszakot támasztok alá számokkal
is. 1838-ban a Brit és külföldi Bibliatársulat áldott
emlékű Wimmer felsőlövői ev. pap hívására új
ból Magyarországra jön. Ahonnan 1817-ben a
pápai átok miatt kénytelenül távozott, mert
Ferenc császár ezt mondotta a nála tisztelgő közös
protestáns küldöttségnek (gróf Teleki József ve
zette): A B ib lia erős o lv a sá sa ve sze d elm e s a z á l
la m ra « . Az 1838-ban működni kezdő Bibliatársulat
1849-ig 120.000 drb Bibliát adott el és még 51.000
drbot kisértek ki Berlinbe vezető utón az osztrák
rendőrök 1851-ben az országhatárig, mint angol
állami tulajdont, mert már azt nem merték régi
recept szerint elégetni.
A P e tő fi és K o s s u th k o r s z a k a b ib liá s is volt.

S ma újból fogy a Biblia. 1924— 1927. évek
ben 172.000 Biblia kelt el. 1927-ben egyedül
65.000 drb magyar nyelvű Bibliát adtunk el.
Kiknek és kik adták el, ez uj megbeszélés, tanul
mány tárgya legyen.
De tény, hogy kezdünk hinni, kezdünk
Bibliát olvasni, Mózes hitü és nem Mózes hitű
pogányok egyaránt vásárolják, tanulmányozzák,
vitatkoznak felette, s nagyon sok imádkozás is
száll fel az egek Urához érette.
A magyar nép nemcsak politikailag, gazdasá
gilag, hanem ideálválasztás terén is újjászülető
korát éli, mutatja a Biblia terjedése. Videant
consules !
K ő r ö s p a ta k i

K is s

K á r o ly ,

bibliaárusitó pap.
Orgonaépitési munka. D é v é n y J e n ő orgonaművész, aki ünnepélyes alkalomkor többször ját
szott budavári templomunk orgonáján, mozgalmat
indított, hogy a templom kiszolgált orgonájának
helyébe a mai kor igényeinek megfelelő hangszer
jusson, amely az istentisztelet hangulatának nem
megrontója, hanem felépítője lesz.
Hívására
az egyházközség felügyelősége, gondnoka, R e i f
P á l, a Budai Luther Szövetség énekkarának elnöke,
M ik u s - C s á k
I s tv á n , az
énekkar karmestere,
W ic h m a n n E d e ny. igazgató, volt karnagy és
W e il E n d r e , iskolánk tanítója, aki az istentiszte
leteken az orgonán rendesen játszik, továbbá
lapunk szerkesztőségének kiküldötte előkészítő
bizottságot alakítanak, hogy az orgonaépités minél
előbb megvalósítható legyen. Egyházközségünk
tagjainak anyagi megterhelése nélkül a cél el nem
érhető, de az egyházközség számíthat arra, hogy
tehetősebb tagjai nagyobb hozzájárulásukkal
megkönnyítik a munkát és minden egyháztagot
adakozásra buzdítanak. A nyár az előmunkálatok
kal telik el, de a kezdeményezők remélik, hogy
ősszel, amikor a bizottság megalakul, már a kér
dés minden részleteiben kidolgozva vehető tár
gyalás alá.
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EGYP1ÁS KÖZÖTT
Rovaivezeiő: Borbély Ilonka

Mikor a legutolsó szerkesztőbizottsági ülésen
megjelentem, a szerkesztő azzal fogadott, hogy
levelet kapott rólam. Csodálkozva néztem rá.
Rólam? Kitől és mit? De nem válaszolt. A »He
gyen Épített Város« utolsó számában kaptam
meg a feleletet, sőt mi több, a választ is.
Azonban úgy érzem, kedves Ismeretlen Isme
rősöm, én sem maradhatok magának adósa. Meg
köszönöm tehát ehelyütt kedves érdeklődését s
meleg szavait. Az elismerésből (igaza van a szerk.
urnák) érdemetlenül sokat juttatott nekem, de a
megértése végtelenül jól esett. Valóban az a szán
dékom, amit kiérzett a sorokból. A véletlen játéka,
hogy nem sokkal előbb szintén hallottam katholikusoktól, hogy ők is olvassák a »Hegyen Épített
Város«-t. Örülök, hogy olyasmit találnak benne,
ami nem bántó és ami megnyeri tetszésüket. Saj
nos, én a kath. lapokról nem mondhatom el
ugyanezt. No de mindenki olyan eszközökkel
dolgozik, amilyent a legjobbnak tart. Kedves
Ismeretlen Ismerősöm a maga leveléből azt látom,
hogy én nem a legrosszabbat választottam.
Most azonban a szerkesztő ur válaszára is
reflektálok. Ha ő nem előzött volna meg engem,
én is megírtam volna, hogy nem csupa öreg bácsi
van ám a szerkesztőségben, mert én már megta
nultam, hogy a férfiak hiúsága is könnyen sebez
hető. Azt ellenben már elhallgattam volna, hogy
a fiatalok miről ismerhetők fél, Istenem, már az
ember csak ilyen. Azonban a szerkesztő ur vála
szába egy kis hiba is csúszott, majdnem olyan,
mint a felkiáltó vagy más fölös Írásjel. (Én ugyanis
szintén szeretem a felkiáltójelet, ha szükség van
reá, magyar embernél pedig ez elég gyakran elő
fordul ; mi nem vagyunk hidegvérű angolok !)
Azt írja ugyanis, hogy engem csalódás ért, mert
vártam a vitairatokat s azok elmaradtak. Hát itt
a tévedés, mert azok a cikkek, amelyeket eddig e
lapba irtani, az én apró megfigyeléseim voltak,
ezeken pedig — kivéve egyet — nem is lehetett
volna vitatkozni. (Szerk.) Kedves Gréte, azt se
higyje el a szerkesztő urnák, hogy azt gondoltam,
hogy nem is olvassák már a rovatomat. Egy pilla
natig sem gondoltam, mert nagyon sokszor meg
győzött az ellenkezőjéről sok ismerősöm, aki köz
vetve és közvetlenül eljuttatta hozzám buzdító
szavait. Eddig azonban — kenyeret is keresek —
nem tehettem kívánságuknak eleget, most pedig,
mikor rövid idő múlva kezdetét veszi a nyaralás,
az idő nem alkalmas rá. De ha ősszel újból megindul
a lap, kedves Gréte, ígérem, nem várakoztatom.
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Gyúró
Sok vihar verte az elmúlt években gyúrói
egyházközségünket, mely sehogysem találta meg
nyugalmát és fejlődésének útját.
A küzdelem azonban együvé, közös akaratra
kovácsolta az egyházközség tagjait és egyik
vezérükké pünkösd napján dr. Horváth Kornél
miniszteri osztálytanácsost, hittestvérünket, a
Budai Luther-Szövetség uj főtitkárát avatták
fel, akit egyhangú elhatározással a hitközség első
felügyelőjévé választottak.
Beiktatását a gyúrói százéves templomban
Nagy Lajos, a hitközség lelkésze végezte. Beszé
dének alapgondolatát Péter első levelének máso
dik részéből vette, ahol az apostol a gyülekezet
tagjait élő kövekhez hasonlítja. A költői tehetségű
lelkész magasan szárnyaló prédikációja a hívők
lelkére mély benyomást tett.
Az új felügyelő a fogadalmat a templomban
az istentisztelet befejezése előtt tette le. A később
megtartott közgyűlésen már átvette az elnöki tisz
tet és közvetlen szavakkal kérte a hitközség tag
jainak támogatását lelkiismeretesen végzendő
munkájához.
Dr. Horváth Kornélt beiktatására szövet
ségünk tagjai közül többen, köztük Masznyik
Márton dr. elnök, Marik Ernő kormányfőtanácsos,
budai egyházközségünk másodfelügyelője, Habcrrnann Oszkár a Nemzeti Bank főtisztviselője
kisérték el.

A tiszai evangélikus egyházkerület rendkívüli köz
gyűlést tartott. A rendkívüli közgyűlést bizalmas tanács
kozás előzte meg, melyen az egyházkerület összes hivatalos
tényezői resztvettek. Geduly Henrik püspök, az egyetemes
egyház lelkész-elnöke, dr. Zelenka Lajos budapesti kir.
ítélőtáblái tanácselnök, az egyházkerület felügyelője, dr.
Dómján Elek és Nemes Károly főesperesek, dr. Bruckner
Győző, a miskolci evangélikus jogakadémia dékánja,
Lichtenstein László felsőházi tag, Zorkóczy Samu, a
Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű vezérigazgatója, Ger
hardt Béla tanitóképzőintézeti igazgató, dr. Mikler Károly
ny. jogakadémiai dékán, dr. Vietorisz József és Adorján
Ferenc főgimnáziumi igazgatók, Platthy Mihály kormányfőtanácsos és sokan mások. Duszik Lajos egyházkerületi
lelkész-főjegyző megnyitó imája után dr. Zelenka Lajos
táblai tanácselnök, egyházkerületi felügyelő mpndott el
nöki megnyitót és foglalkozott azokkal az okokkal, ame
lyek a rendkívüli közgyűlés összehívását szükségessé tet
ték. »Felekezetűnk miskolci jogakadémiájának kérdésében
mélyen érezzük a történelmi felelősséget és legjobb lelki
ismeretünk szerint keressük a leginkább kielégítő meg
oldást*. Geduly Henrik püspök jelentést tett arról, hogy
az egyházkerület tavalyi közgyűlésén a miskolci jogaka
démia fenntartására irányuló határozatot az evangélikus
egyetemes egyház is tejes egészében magáévá tette, az
után pedig a közgyűlés elhatározta, hogy a kérdésben
előkészítő lépéseket szükségesnek tart. Kimondták, hogy
hódoló táviratot intéznek a kormányzóhoz államfői műkö
désének nyolcadik évfordulója alkalmából. A Vanyarc
községben adományozott püspöki földbirtokot a közgyűlés
elfogadja s ha e birtok bérlet utján hasznosítható nem
volna, felhatalmazást adott az elnökségnek a birtok házi
kezelésére s a szükséges kölcsön felvételére. Határozatot
fogadott el a közgyűlés a miskolci evangélikus tanítóképző
felépítésére, majd Geduly Henrik püspök imájával véget
ért a közgyűlés.
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A Budai Luther-Szövetség tagjai:
Aigner Ottó postafelügyelő, üzv. Almássy Andorné,
Antalffy Andorné min. tan. neje, Asbóth Oszkár gépészmérnök, Bánky Donátné műegy. tanár özvegye, Bánhegyi
Aladárné, Barna Géza, dr. Bartel János gyárigazg., Ba
ranyai Mária, Bársony Oszkár vezérigazg., Bartos Antalné
főpénztáros neje, Bartel Jánosné, dr. Bartos Pál ny. pénz
ügyi főtan., Beliczay Endre ny. min. tan., Beliczay Endréne, Bella Péterné, Benczúr Valdemár pénzint. iga/g., Benyács Simon ny. főjegy., Borsós Endréné kúriai biró neje,
Boros Ödön tisztv., Borbély József altiszt, Borbély Ilonka
hanktisztv., Böckh Béláné főmérnök neje, BurchardBélaváry Andor kormányfőtan., Braun Magda, Csáder
György tisztv., Csáder György né, Cserhát Anna, Clemens
Pál műegyet. hallgató, Csuka Lajos bankigazg., Darázs
József tisztv., Daly Gézáné tisztv. neje, Dax János tisztv.,
Dedinszky Béla vaskeresk., Dévény Károly postafőfel.,
Dévény Károly né, Dévény Dezső mérnök, Dévény Jenő
zeneszerző, Dévény Márta, Deschán Achillné min. tan.
neje, Dudás Kálmánné, Durst Ervin áll. pénzt, igazg.,
Durst Oszkár tisztv., Edvi Illés István jogász, Edvi Illés
Pál, Eiler Dánielné, Entz Emma tanárnő, Entz Gézáné
egyet, tanár özv., Eppler Dániel altiszt., Érti Ernő máv.
fotel., Érti János főorvos, I'alv^y Kálmánné máv. fel. özv.,
özv. Ferenczy Lászlóné, Fülep Zsigmond, Fülóp Alfrédné,
Frecska István tanár, Gaál Elemér min. tan., Gaál Elemér,
né, Gaál István tisztv., Glatz József vallástanár, Garms
Gertrud, Gärtner Ágoston keresk., Gerő Gyula altábornagy, Giffing Edéné, Gifting Paula, özv. Gloss Barnáné,
dr. Genersich Andor e. ü. főtan., Gombos Lajos gazd. főfel.,
Göttmann Edéné, Gumhalter Ernő, Guoth Emil főmérnök,
Guoth F.niilné, özv. Győry Vilmosné, Gyulay János tisztv.
Habcrmann Oszkár nemz. bank főellenőr, Haffner Andor
vizm. igazg., Hajós Lászlóné min. tan. neje, Hafenschcr
Lajos postafőcllenőr, dr. Hank József ny. bányafel., Har
sány Oszká? ny. részv. t. igazg., Harsány György droguista,
Harsány Oyörgyné, Harsány Oszkámé, Hank Olivér posta
iak. ügyv. igazg., Hank Olivérné, dr. Havas Jenő h. állam
titkár, Hegyi I^ajosné, Herzog Pálné, Hencz Gyula mű
szerész, Hermann Miksa keresk. miniszter, Hermann Bé
láné tisztv. neje, Hlavács Andor, Hlavács Gyula ny. kúriai
biró, Hlavács Kornél ny. min. tan., ifj. Hlavács Kornél,
dr. Holló Árpád, Holló Miklós számtiszt, Horti Ede iró,
Horvay Ede tan. képz. igazg., Hoffmann János vendéglős,
Hübsch Károly százados, Illéssy Istvánné, Istók József
tisztv., Jámbor Lajosné ékszerész neje, Jankovics Pál
postatan., Jesze Imre tisztv., Jesze Kálmán tisztv., Jesze
Károly mftr. főint., Juhász Istvánné, Kalmár Ede, szfőv.
gázgyári főtisztviselő, Kalmár Edéné, Kappel Lajos posta
főfel., Kaunz János altábornagy, Kaunz Jánosné, Kárner
Pálné, Kaplonyi Sándor stat. felügy., Káresz Sámuel ny.
sz. tan., Kell Hugó gyáros, Kender András tisztv., Kesztler
András bankcégv., dr. Kilényi Lóránd biró, Konok Tamás
főerdótan., Ivmok Tamasne. Korcsek Zsigmond tisztv..
Kovátsay István ny. törv. igazg., Kozák Károlyné, Kovács
Ákos, Kochen Lajos műegyet. halig. Kochen Artur mezőgazd., Koren Pál építész, Koncz Benőné gazdatiszt neje,
Kompordayné Győry Margit, Kováts I. Istvánné egyet,
tanár neje, Kosztolányi Attila pénzügyi tan., dr. Kozma
Jenődé képviselő neje, Kondor Károly míisz. altiszt, Köpő
Viktor tisztv., Klassohn János műsz. altiszt, Klein Györgyné, Krajecz Andor ny. számv. igazg., Krajecz Mária,
Krompecher Jenő tábornok, Krompecher Szilárd állateg.
tan., dr. Krivoss Árpád ügyvéd, Kraemer Otti, Kun Attila
főmérnök, Kun Gyuláné min. tan. neje, Lenk Adolf nemz.
bank igazg., Lehotzky Andrásné, Lubik Zoltánné, Lukász
Anna tisztv., Manchen Frigyes kórházi ellenőr, Malczovich
László oszt. tan., Maier Emil jószágkormányzó, dr. Margittay Valérné, Macskássy János üzletvez., Macskássy
Lajos, Macskássy Tibor, Mayer Lajos magánzó, Marik
Ernő kormányfőtan., Marik Ernőné, Martos Frigyes gép
gyáros, dr. Masznyik Márton ny. igazg. főorvos, dr. Masz
nyik Mártonné, Masznyik Géza mérnök, Masznyik Lajos
gyógyszerész, Masznyik Tibor, Masznyik Ernő fogorvos,
Masznyik Rózsa, dr. Mohr Győző tanár, dr. Mohr Győzőné,
Molnár Julia, Mouillard Oszkárné, dr. Moesz Gusztáv muz.
igazg., Medveczky Ákosné százados, özv. Mehnert Ernőné
magánzó, Mikler Károlyné egyet, tanár neje, Mikler Károly
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egyet, tanár, dr. Miklós Gyuláné ügyvéd özv., özv. Mikolay
Lászlóné, Meggyesi Miksáné ezredes neje, Mikus-Csák
István máv. felügy., Nisbet Henrik műegyet. halig., Nősz
Gyula orszgy. titkár, Nó'tel Pál cégv., Oravetz Jánosné,
dr. Pap Mihály ny. orvostábornok, Pakányi Ferenc ma
gánzó, Pataky László r. t. igazg. Patz Gusztávné magánzó,
dr. Patz Sándor beszkár igazg., Patz József bank cégj.,
Patz Józsefné, Patócs Istvánná főtan, neje, Paulovits Vik
tor vizm. v. igazg., Petter Imréné vezérk. alezr. neje, Péter
János szíjgyártó, Péter Jánosné, Petrik Jolán, Petrik
Margit igazg., Petrik Olga tanítónő, Petrik Vilma tanitónő,
Pippig Rezső oszt. tan., Pliesovszky Pál tisztv., özv. Po
hánka Gyuláné, Popelka István tisztv., dr. Porubszky
György ügyvéd, Prinner Ede vállalkozó, Prodhrodszky
Lajosné, Purt Ernő igazg., Purt Ernőné, Rajkai Ferenc
tisztv., Reinl Sándorné, dr. Reményi Schneller Lajos bankigazg., Reif Pál vallástanár, Sándy Gyula műegyet. tanár,
Sólyom János igazg., Soltész János ny. alezr., Soltész
Mária tisztv., Suhajdy Klementin tisztv., Scheuer Róbert
szfőv. tanácsnok, dr. Schindler Gyula tanár, Schmeisz
Ágoston míísz. főtan., Schmeisz Ágostonná, Schmelczer
Pál fűszeres, Schneider János őrnagy, dr. Schoítz Oszkár
jogügyi főtan., dr. Schulek Alfréd orvos, Schultz Ágoston
államtitkár, Szabó Sámuel kávés, Szabady Antal fodrász,
Szalay Sándor lakatos, Szántó Ferencné építész özv.,
Szarvasi Dezső ezredes, dr. Szelényi Ödön egyet, tanár,
özv. Szentgyörgyi Lajosné, Szémann Irén, Szigethy Sándor
ékszerész, dr. Szirányi István pénzügyi titkár, dr. Szlávik
Mátyás ny. teol. dékán tanár, dr. Szontágh Antal min. tan.,
Szontágh Gáspár, Szőke Józsefné, Sztehló Kornél udv. tan.,
dr. Sztehló Aladár táblabiró, Szűcs Ernőné gyógyszerész
neje, Thyll Istvánné, dr. Thébusz Aladár kúriai biró, dr.
Thirring Gusztáv statisztikai igazg., dr. Thirring Lajos
min. fogalmazó, Tölgyesi János fűszeres, dr. Traeger László
ügyvéd, dr. Traeger Zsigmond kúriai biró, Trautmann
Rezső műegyet. halig., dr. Tóth Miklósné kúriai biró neje,
Turek Antalné vezérhadbiztos neje, Krompecher Szilárdné,
Ujágh Árpád egyedárusitó, Ujágh Árpádné, Unger Emil
ny. tanár, dr. Uhlmann Lajos ügyvéd, Varga Károly tanár,
Varga Károlyné, Vasváry Vági Ferenc menházi gond
nok, Velemy Béláné, Vesther István vendéglős, Vltsák
Hona, Vltsák Margit, Vörös Józsefné tanár neje, Wagner
Tivadar főmérnök, Walther Béla tanker, főigazg., Wallen
fels Ferencné, Wehrmann Frigyesné, Wehrmann Zoltánná,
dr. Wein Dezsőné, Wichmann Ede ny. igazg., Wieland
Frigyes tanár, Zawadovszky Alfrédné legfőbb áll. szám
vevőszék elnökének neje, dr. Zathureczky Miklós rendőr
főtan., dr. Zolnay Jenő ny. min. 0 . tan., Zsenis János cipész,
Zsigmondy Dezső főmérnök.

HÍREK
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap

Ifjúsági
9 óra

julius 1.

Német
y2 10 óra

Magyar
11 óra

Ruzsicska

Rádiós

8.

—

-

Ruzsicska

julius 16.

—

-

Ruzsicska

—

—

. —

—

julius

Lapunk legközelebbi száma szeptem
ber hó első vasárnapján jelenik meg.

Raffay Sándor püspökünk Kecskeméten. Kecskemét
ről jelentik : Raffay Sándor, a bányai evangélikus egyházkerület püspöke, szombaton és vasárnap látogatta meg,
hivatalos körútja során, Kecskemét evangélikusait. Raffay
Sándort a vasúti állomáson Zimay Károly polgármester,
Fáy István főispán, az evangélikus nők nevében Kerekes
Ferencné köszöntötte, majd a püspök Kruttschnitt Antal
főesperes, báró Kaas Albert, esperességi felügyelő és dr.
Rásó Lajos kormányfőtanácsos kíséretében az evangélikus
templom elé hajtatott, ahol a hívek élén Sárkány Béla
főesperes köszöntötte. Szombaton este avatta föl a püspök
a kecskeméti evangélikus templom uj orgonáját. Este
a Kecskeméti Városi Dalárda és a Polgári Daloskor sze
renádot adott a püspök tiszteletére. Vasárnap délelőtt
ünnepi istentisztelet volt a templomban, ahol Kruttschnitt
főesperes imája után Sárkány Béla főesperes-lelkész pré
dikált, majd a püspök mondott ünnepi beszédet, melyben
a felekezeteket együttműködésre és kölcsönös szeretetre
buzdította. Az istentiszteletet követően az egyházközség
díszközgyűlést tartott a templomban, az egész ünneplő
közönség résztvételével, majd a püspök tisztelgő küldött
séget fogadott. A római katholikus egyházközség Révész
István kecskeméti prelátus-plébános, az újonnan kinevezett
tábori püspökkel élén jelent meg a püspök előtt. Hétfőn
délelőtt az iskolák meglátogatása következett, majd
Raffay Kiskunfélegyházára folytatta útját és meglátogatta
Most jelent meg. A lélek halhatatlansága. Irta : dr. az ottani egyesült protestáns egyházat, este pedig vissza
Csengődy Lajos. Ára 3 pengő. A legjámborabb hit és a tért Kecskemétre, ahol a Protestáns Nőegylet rendezett
legnyersebb tagadások kereszttüzén át vezeti az olvasót tiszteletére vacsorát. A püspök Lajosmizse és Kerek
ez a könyv a halhatatlanság problémájának a mai tu egyháza egyesült protestáns egyházközségeit is meg
dásunk alapján lehetséges megoldás felé. A vallások, szemléli.
a filozófia, a természettudomány, a spiritizmus állító és
Fasori evang. gimnáziumunk köréből. Folyó hó 11— 16.
tagadó felfogásainak ismertetése után a természettudo napján folytak le e kiváló intézetünkben az e tanévi érett
mányi és lélektani kutatások mai eredményeinek alapján ségi vizsgálatok, amelyeken 16 tanuló nyert jeles érettségi
foglalkozik a Halál, a halhatatlanság és a Sirontul örök bizonyítványt. E vizsgálatokon a bányakerületi evang.
kérdésének tudományos alapon való megvilágításával. egyházi főhatóságot dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész s a
Megrendelhető a kiadó : Scholtz Testvérek könyvkereske kormányt dr. Szlávik Mátyás nyug. eperjesi theol. profeszdésében, Budapest, IX., Ferenc-körut 19/20. sz. 3’20 P szor, lapunk főszerkesztője képviselte. A VIII. osztály
beküldése mellett bérmentve küldjük. M. kir. posta tanulóinak száma 49 volt, köztük 4 tanulót tüntettek ki
takarékpénztári számla 25.131 sz.
az ezidei szellemi tornaversenyen. S ezzel megőrizte eddigi
Nagy készülődés van országszerte fiuk között a ba- első helyét. — A jövő tanév elején a nyugdíjba vonuló
latonszárszói fiutáborba, mely julius 16. és 2 0 . között lesz.
Hittrich Ödön igazgató tisztét Mikola Sándor tanár és
Résztvételi dij 11 pengő. Minden résztvevő féljegyet fog akad. tag veszi át, akit e napokban a kultuszminiszter
kapni. Az előadások címei: Az első pohár, Fehér vesze igazgatói címmel és jelleggel tüntetett ki. — Díszes és
delem, Az ördög bibliája, Ásitó oroszlán. Egész délután kényelmes fasori főgimn. épületünk földszinti folyosóján
fürdés felügyelet mellette Nagyon melegen ajánljuk ezt a nyert elhelyezést Böhm Károly emléktábla, Lux Elek szob
tábort olyan lelkészeknek és tanítóknak, akik szeretnének rászművészünk mesterműve, amelyet folyó hó 2 0 -án ava
ifjúsági munkát kezdeni. Hozzanak ide magukkal fiukat, tott fel Raffay püspök Szigethy Lajos, Bartók György és
akikből majd kialakul egy kis baráti kör. Jelentkezések Elischer Gyula remek beszédeinek kíséretében. A dal- és
legkésőbb julius 5-ig küldehdők be : Keresztyén Ifjúsági zeneegyesület vegyeskara Oppel Imre tanár vezetése mel
Egyesületek Szövetsége, Budapest, IX., Üllői-ut 29, II.
lett alkalmi énekeket adott elő. A gyönyörű emléktábla
Jöhetnek 12 és 17 év közötti fiuk foglalkozásbeli és fele- méltó Böhm nagy nevéhez és a gimnáziumunkhoz, amely
kezetbeli különbség nélkül.
nek sok éven át tanára és igazgatója volt.

1928 junius 29
Farkas Győző debreceni evangélikus lelkész meghalt.
Mélyen lesújtotta és megdöbbentette budai egyházközsé
günk tagjait az a váratlan gyászos hír, mely jelenti, hogy
Farkas Győző, a debreceni ev. egyházközség vezető lelkésze
e hó 9-én hirtelen elhunyt. Gyomormérgezés ölte meg.
A budai evangélikusok jól ismerték az elhunyt kiváló
férfiút, ki fényesnek Ígérkező pályájára egyházközségünk
nél indult.
Mint hittanár kezdte és kitűnő pedagógusnak bizo
nyult. Majd hallhattuk várbeli templomunkban erőtől
duzzadó, agilis, szónoki hévvel előadott beszédeit, ame
lyekben mindig mélyenjáró gondolatokat, aktuális egyházi
témákat fejtegetett. Igazi harcosa volt egyházának.
Mintegy öt esztendeje, hogy Debrecen evangélikusai,
kiváló képességeit felismervén, meghívták lelkészüknek.
Fáradhatatlan szorgalommal fogott egyházközségének
szervezéséhez és tevékenységét siker koronázta. Nagy
tudása, kiváló tehetségei, egyénisége révén csakhamar köztiszteletben állott. Érdemekét szerzett a protestáns testvér
református egyházzal az összeköttetések kiépítése terén is.
Kiváló egyházi szónoki képességeit református testvéreink
is elismerték és Baltazár püspök meghívására többizben
beszélt Debrecen református templomaiban. Külföldi
missziót is végzett tavaly Angliában.
Merészen Ívelő pályája, nagyszerűnek Ígérkező karrier
tört ily várat^nul ketté és annál inkább fájlaljuk hirtelen
halálát.
Emlékét budai egyházunk hívei és volt tanítványai
kegyelettel őrzik.
Geduly püspök temette Debrecen egész protestánstársadalmának mélységes részvételével folyó hó ll-én.
Szül. és tanult Késmárkon, a theológiát Eperjesen végezte
és tanárkodott, később h. lelkészkedett budai egyház
községünkben. Kitűnő barátjával: Puszik Lajos mis
kolci lelkésszel nagyobb tanulmányutat tett Német- és
Franciaországban és Hollandiában, ahol a két lelkes magyar
papot Vilmos német császár is fogadta.
Budai Luther Szövetségi tagsági dijat fizettek : özv.
Almássy Andorné, Bánhegyi Aladárné, Bóckh Béláné,
Entz Emma, dr. Glatz Erich, Hermann Miksa, Jámbor
Lajosné, Kell Hugó, Kraemer Otti, Lenk Adolf, Petrik
Vilma, Purt Ernő, Purt Ernőné, Reményi Schneller Lajos,
Rajkai Ferenc, Traeger Zsigmond, Ujágh Árpád, Ujágh
Árpádné, Wágner Tivadar 2—2, összesen 36 pengő.
A választmányi tagok névsorából nyomdahiba folytán
kimaradt: Antalffy Andorné, Kalmár Ede és Szűcs Ernőné.
Patócs Istvánná vál. tagunk fia, Imre, oltárhoz vezette
Metzger Emíliát, folyó hó 6-án.
A magyar városok keresztyén ifjúsága is találkozni
fog a balatonszárszói KIÉ táborban augusztus 1. és 5.
között. Az előadások cimei : Város Isten nélkül, Emberek
közt barátok nélkül, A megváltott város, Férfias keresztyénség, Mi közöd hozzá? A konferencia utolsó napján
lesz az országos balatoni ünnep, az egész Balaton kivilágí
tásával. A konferencia résztvevői villanyvilágítással fel
szerelt, kényelmes barakokban nyernek elhelyezést. Na
ponként háromszori étkezés. A résztvevők féljegyet kap
nak úgy a Máv., mintaDélivasut vonalaira. Résztvételi dij
13 pengő. Kérjen meghívót a központtól: Keresztyén Ifjú
sági Egyesületek Szövetsége, Budapest, IX., Üllöi-ut 29, II.
A földmives ifjúság közti munka ügye egy lépéssel
haladt előre. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége
a hajdúböszörményi református KIÉ egyesületben egy
Kovács Péter nevű komoly fiatalembert szemelt ki e nehéz
munkamezőre titkárnak. Kovács Péter már egy évet töl
tött a st.-andraei bibliaiskolában. E nyáron a németek
meghívására a Württemberg!' falusi ifjúsági egyesületeket
látogatja meg, majd szeptember 15-ig a berlini nagy egye
sületnek lesz a vendége. Az országos központnak sürgősen
500 pengőre van szüksége, különböző kiadások fedezésére.
Lz ügyben a lelkipásztorokat is megkeresték. Kérjük úgy
őket, mint a gyülekezeteket, adományaikat juttassák el
e címre : Keresztyén Ijfusági Egyesületek Szövetsége, Buda
pest, IX., Üllöi-ut 29.
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Dr. Légrády Ottó a Pesti Hírlap főszerkesztője, budai
egházunk tagja, a most lefolytatott iskolai hittanvizsgák
alkalmából 24 kötet ifjúsági könyvvel ajándékozta meg
egyházunkat. Adományát úgy válogatta össze, hogy a
könyvekből fiuknak, lányoknak saját elemi iskolánkon
kezdve, végig a polgári- és gymnáziuml iskolákon át, a
tanonciskoláig egyaránt juttathatunk. Az utánzásra méltó
példáért az cgyházfelügyelőség köszönetét mond a nemesszívű adakozónak.
Budavári iskolánk vizsgái fényes sikerrel folytak le.
Wichmann Ede és Gärtner Rezső nyugalmazott igazgatóink,
akik az idén először mint szemlélők voltak ott, gyönyörű
séggel hallgatták a gyermekek talpraesett feleleteit és elis
meréssel látták írásaikat, amelyek magasabb fokú iskolában
is dicséretére válnának a tanítónak. Marik Ernő kormány
főtanácsos másodfelügyelő és dr. Sztehlo Aladár kir. Ítélő
táblái bíró, gondnok ki is fejezte az egyházközség megelé
gedését Weil Endre és Hettlinger Gusztáv tanítóknak, akik
nek az erkölcsi elismeréshez az egyházközség áldozatkészsége adhatja csak meg az anyagi keretet. Hüttl Ármin,
Reit Pál, Glatz és Gaál vallástanárok munkáját évek óta
ismerjük és becsüljük.
A dalmát tengerparton július és augusztus hónapokban
állandó tábort tart az angol vezetés alatt lévő belgrádi KIÉ.
Augusztus első két hetében magyar fiuk és leányok számára
ugyanott külön tábor lesz. Három cserkészfiut ingyen ven
dégül látnak. Heti ellátás dija fiuknak 24 pengő, leányok
nak (házban) 28 pengő. A szerb vasúton a költségek egyharmad.it kell fizetni. Lennt lesz a ref. ág titkára is. Ér
deklődni lehet Dobos Károly orsz. titkárnál, Budapest,
IX., Üllői-ut 29. II. emelet.
Országszerte foglalkoztak az ifjúsági egyesületek a most
konfirmált ifjúsággal. Putnokon szép ünnepélyt rendeztek
számukra. Makón 55 kiló lisztből sütöttek kalácsot a kon
firmáltak szeretet vendégségére, melyen 120 uj konfirman
dus vett részt. Gödöllőn a református keresztyén ifjúsági
egyesület szintén 70 konfirmándust vendégelt meg. Itt %
Novák Lajos, Amerikában született magyar teológus
tartott a leányokat és fiukat rendkívül lebilincselő előadást.
Olcsó üdülés a Balatonnál. Lelkészek, tanárok, tanítók
és általában ifjúsággal foglalkozók részére julius 21—24-ig
villanyvilágítással felszerelt kényelmes barakokban üdülő
tábort tart a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége.
Féljegv. Külön strand. A három és félnapi ellátás dija a
résztvételi dijjal együtt összesen 9 pengő. Jelentkezni lehet
julius 12-ig egy levelezőlapon. A jelentkezés alkalmával
4 pengő előre küldendő be KIÉ Szövetség címén, Budapest,
IX., üllői-ut 29. II. emelet.
Fiuk részére, 12 éves kortól 17 évig bezárólag lesz
foglalkozáskülonbség nélkül konferencia Balatonszárszón,
julius 16. és 20. kozott. Részvételi dij II pengő, melyből a
jelentkezéskor 4 pengő küldendő előre. Kérjük a lelkésze
ket, akik ősszel ifjúsági munkát akarnak, hogy a gyüleke
zetben levő fiuk közül válogassanak ki ügyes csapatot és
hozzák el magukkal. Nagyon számítunk tanítóink támoga
tására is. Legjobb ifjúsági egyesületi munkát serdülő fiuk
kal kezdhetünk. Most konfirmált ifjak megnyeréséhez a leg
jobb ut lesz ez a balatonszárszói fiutábor. Kérjen meghívót
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségétől, Buda
pest, IX., Üllői-ut 29. II. emelet.
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Helyreigazítás. Lapunk 13. számába a 91. oldal jobb
hasábjának 21 és 22. sorába »és az egyházközség közgyű
lése« szavak tévesen kerültek oda.
Városi fiatalemberek részére augusztus 1. és 5. között
lesz KIÉ konferencia Balatonszárszón, melyen a magyar
városok mindenféle foglalkozású ifjúsága lesz képviselve.
Részvételi dij 13 pengő. Minden résztvevő kap féljegyet.
Lapunk fiatal olvasóinak figyelmét külön hívjuk fel e kon
ferenciára, mely elsőrendű üdülési alkalom is lesz. Az üdülő
telepen kényelmes barakok vannak villanyvilágítással, há
romszori étkezés. Naponta egy előadás, esténként tábor
tüzek. A konferencia utolsó napja egybeesik a Balatoni
Szövetség által rendezendő országos Balatoni Nappal, mely
nek záróakkordja lesz a Balaton kivilágítása. Meghívót
lehet kérni a következő címről: Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége, Budapest, IX., Üllői-ut 29. II. emelet.
Mr. Gethman, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világ
Szövetségének főtitkára junius 8-án Budapestre érkezett,
ahol junius 14-ig az ifjúsági munkára vonatkozóan a ma
gyar vezetőséggel rendkívül fontos tárgyalásokat folyta
tott. Mr. Gethman volt az, aki a háború után Csehország
ban és a megszállt Felvidéken a keresztyén ifjúsági egyesü
leti munkát kiépítette.
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protestáns egy
háztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi ren
delőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben részesíti.
Rendelés 10— 1 és 4—6 óráig.
Dr. Zsigmondy Jenő aranylakodalma. Bányai evan
gélikus egyházkerületünk felügyelője, Zsigmondy Jenő,
ügyvéd, felsőházi tag junius hó 12-én tartotta nejével szül.
Bartholovics Matild híttestvérünkkel a Deák-téri tem
plomban aranylakodalmát. A köztiszteletben álló házaspár
ünnepén megtelt a templom az egyházkerület tagjaival.
Az egyház áldását Raffay Sándor dr. püspökünk adta a
jubilánsokra.
A balatonszárszói cserkésztáborba a bonyhádi, sáros
pataki, soproni, göd, gödöllői, debreceni, mezőtúri és kis
újszállási cserkészcsapatok jelentkeztek le eddig, kb. 180
fiúval, A tábor parancsnoka vitéz Zorinváry János bony
hádi gimnáziumi tanár, a »Rákóczi« cserkészcsapat pa
rancsnoka.
Aki pihenni akar és élvezni keresztyén környezetben
balatoni táborozás áldásait, férfiak, fiatalemberek és
ifjúsággal foglalkozók résztvehetnek a KIE-üdülőtáborában julius 21-től 24-ig Balatonszárszón. A háromnapi teljes
ellátás költségei a jelentkezési díjjal együtt 9 pengőre rúg
nak. Minden résztvevő féljegyet is kap. Jelentkezni lehet
egy levelezőlapon is 4 pengő előzetes beküldésével. Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége, Budapest, IX .,
Üllői-ut 29, II. A résztvételi dij második részlete a tábor
ban fizetendő.
Budai Luther-Szövetség választmánya e hó 27-én
ülést tartott, amely az őszi munkaprogrammal foglalkozott.
Eladó könyvek. Következő értékes könyvek, részben
díszkötésűek, olcsón eladók : Hase: Protest. Polemik ;
Révész Imre és Bredeczky Sámuel élete; Warnte: Jesus ;
Harnack-Rácz L . : A keresztyénség lényege; Szilády:
Balassa B. költeményei; Baltazár: A próbáltatás idejé
ből ; Ravasz: Az ember útjának felén ; Zsigmond: Jókai
Vargha: Ködben és Hamvadó tüzek c. költeményei;
Szinyei: Novella- és regényirodalom a szabadságharcig;
Pap : Kemény Zsigmond élete ; Csiky : Lelkipásztorkodástan ; Nielsen-Szeberényi: Egyháztörténet; Frommei .-Ein
wärts, Aufwärts, Vorwärts ; Kaan : A magyar Alföld ;
Harsányi: Kazinczy levelezése : Vietorisz : Orgonazúgás
és Senki P á l; Arany J . : balladái; Szőts: A vallás élete ;
Divald-Szlávik : Tátraalbum, térképek -és tátrai kalauzok ;
Gerock : Palmblätter ; Zeller : Lieder des Leids ; Hittrich :
Bpesti evang. főgimn. története ; Panka : Pataki anekdotakincs ; Thum : Entw urf; Breznyik: Tervezet az evang.
tanodák elhelyezésére ; Horváth: Magyar irod. népiesség
Faludból Petőfiig ; Kéler Z . : Prónay D. életéből; Reményik : Költemények ; Koren : Jézus élete ; Ballagi:
Magyar és német szótár ; Lux : A budai várpalota Mátyás
korában. K a p i: Hitünk igazsága ; Harsányi: A magyar
Biblia ; Szabó : A debreceni ref. kollégium tan árai; H auri:
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Joh. Huss ; L u x : Modern nyelvek tanulása ; Ahn-Glóss :
Tót nyelven ; Lehr: Herman és Dorottya. — Tudakozó
dás a szerkesztőségnél.
»Emlékjelek és bizonyságok.« Boldog emlékű Radácsi
György sárospataki nagyhírű theol. professzor halála után
megjelent közismert jeles művének III. kötete, amelyet
a múlt hónapban korán elhunyt veje és tanszékén utódja :
Harsányi István rendezett sajtó alá. A ref. egyház leg
kiválóbb szellemi vezéreinek arcképcsarnoka, mesteri
tollal megirott élet- és jellemképe. Kiadták Sárospatokon
és ára 5.— P. A kötetet Radácsi arcképe disziti. Sorra
elvonulnak előttünk a jól ismert Dókus, Vav, Fejes,
Erőss, Bánffy, Lévay, H. Kis, Antal, Bartha,'Zombory,
Pósa, Búza, Baksay, Mocsány, Tompa, Tisza és más kiváló
ref. vezéremberek mesteri vonásokkal megrajzolt élet- és
jellemképei A »Bizonyságok« sorában a »bibliáról« és
a »négyszázados reformációról« szóló az iskolás olvasó
könyvekben foglalhatna helyet. Radácsi csakugyan az
»irás nagy mestere«, valóságos stilművész, akihez evang.
egyházunkban csak Benka Gyula néhai szarvasi igazgató
és Masznyik Endre Írásait és beszédeit hasonlíthatjuk.
A Radácsi-családnak tragikus végzete, hogy rövid időn
belül az anyóst, az apóst f. hó 10-én a vő : Harsányi
István tanár és sárospataki főiskolai könyvtáros is kö
vette az örökkévalóságba. Irodalomtörténeti kutatásai s
a »bibliáról,« legutóbb »Kazinczy levelezéseiről« szóló
testes kötete méltóvá tették volna az Akadémia tagságára,
ahová ez idén jelölték is. Radácsi legújabb műve unokájá
nál, Harsányi theológus fiánál Sárospatakon kapható.
Melegen ajánljuk evang. közönségünk szives figyelmébe.
Radácsi »Emlékjeleinek és Bizonyságainak« három kö
tetével a legelső hazai prot. irók sorába emelkedett.
Még egy negyedik kötetre szóló anyag is vár kiadásra,,
amit bizonyára közismert kiváló koronaügyész veje :
Finkey Ferenc és a sárospataki főiskola régebb és újabb
diákserege lehetővé is fog tenni.
Sz. M.
Wichmann Ede ny. igazgató, pénztáros jelenti: A
Baár-Madas intézet I. oszt. növendékei vizsgái virág
helyett a „Krückenberg1 ösztöndíj növelésére 5 P.-t, a
„Verbőczy“ gymnázium ev. növendékei 20 drb. énekes
könyvet ajándékoztak az egyháznak.
Zeneakadémiát végzett zongoratanitónő órákat vállal.
Cim a kiadóhivatalban.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac : ajánlja elsőrendű árúit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt
gyertyatartó, oltárteritő, oltár, szószék, keresztelő kút
templompao stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia rt., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Fehérnemű-szalon jutányosán varr, kelengyét hozott
anyagból is készít, Hollyné, I., Krisztina-körut34. (4—10.)
Balatonaligán az uj balatoni müut mentén, erdős
területen, a Balaton közvetlen közelében az uj Mártapensio f. évi junius hóban megnyílik. Olcsó árakról, ki
tűnő konyháról Matuskovich Györgyné hittestvérünk
gondoskodik. A penziónak saját strandja van. Előjegy
zéseket II. kér., Margit-rakpart 56. II. em. levő lakásán
fogad el.
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Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet
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Egyházi egyesü letek
elszám olása
Az egyházi egyesületek létjogosultságát sokan
kétségbevonják. E felfogáson levők a világi testü
letek, közkereseti társaságok kebelében akarják
Krisztus eszméjét megvalósulva látni. Ott várják
minden rendű és rangú embertől a szeretet mun
káját, amely megadja mindenkinek a magáét.
E várakozás azonban teljesen hiábavaló, ha
a kívánt eredményt összetett kézzel lessük és a
cél felé rendszeresen nem törekedünk, folytonos
munkát nem végzünk.
E munka színhelye az egyházi egyesületek
ben van. Ott tanulja meg, ott szokja meg az ifjú
és a felnőtt, hogy az önzetlen munka mily jól
esik. Egy alapfeltétel ehhez azonban elengedhetet
len. A matematikus úgy mondaná, hogy az önzetlen
munka örömét a munkára vállakozók körében
megtaláljuk, ha egyetlen szükséges és elegendő
feltétel teljesül: Ha az egyesületben mindenki
önzetlen munkát végez.
Az egyházi egyesület tagjai nem ülhetnek
össze azzal a tudattal, hogy egy-két ember foko
zott anyagi jólétén dolgoznak, tehát ingyen mun
kásaiul szegődtek. Az egyesület tevékenységének
sikere az egyetlen szükséges és elegendő feltétel
teljesüléséhez fűződik : Ha az egyesület minden
tagja önzetlen munkás. Hirtelen meggazda
godásra az egyesületet senki sem használhatja fel.
Folytonos fejlődést tehát csak olyan egyházi
egyesületben tapasztalhatunk, amelynek elszámotása nyílt, őszinte. Még a nagyra nőtt közkereseti
társaság is megakad a fejlődés utján, amint e
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szabály ellen vét. Elveszti a bizalmat, amely min
den emberi szervezkedésnek legbőkezűbb táplálója.
Hamarosan elterjed a hir, hogy néhány ember
anyagi éGÜRgfPP^Bbbi rovásara ápolja. Sorsa
ezzel beteljesedett. Vesztegel, amíg versenytársa
a fejlődés utján tovább haladhat. Végül is beolvad
ide vagy oda. Hozományul vitt rendszerével
hamarosan megbénítja uj otthonát is. Ezért nem
nőnek a fák fel az égbe.
Egyházi egyesületeinkben tehát ragaszkod
junk a pontos, tiszta, nyilvános elszámoláshoz.
Soha ne felejtsük el, hogy a lelkiismeretes, nem
késlekedő elszámolás minden emberi szervezke
désnek alapfeltétele. A legjobb példa erre a Brit
és Külföldi Biblia-Társulat, eredeti angol nevén :
British and Foreign Bible Society.
E társulat szervezete egész földünkre kiterjed.
Az adakozóknak semmi anyagi előnyt sem nyújt.
A legkínosabb pontossággal közli azonban min
den hónapban a névtelenül adakozóktól beérkezett
summákat, hogy.minden névtelen adakozó pon
tosan megláthassa maga összegének számadás
bevételét. Az aláirt adakozók adományai olyan
pontosan nyugtáztatnak és feltilnyugtáztatnak,
hogy a véletlen vagy tudatos hanyag kezelésre
semmiféle gyanú fel nem merülhet.
A Bible Society évi elszámolása vaskos kötet,
amelyben minden helyi szerv megtalálja pontosan,
hogy az elmúlt évben mennyi pénzt szedett össze
és küldött be a központba. A helyi szerv — a föld
kerekén bárhol van — természetesen külön rész
letes elszámolásban ad képet gazdálkodásáról.
A társulat egyik folyóirata, a Bible in the
World (A biblia a világon) júniusi számában már
tájékoztatta olvasóit az 1927/28. elszámolási év
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várható eredményéről. A szemléltető elszámolás
a mi pénzünkre átszámítva a következő:
I. Bevétel: Minden 24 pengő bevétel szár
mazott :
—-40 P b Értékpapirosztalékból
P60 ,, mmmm Előfizetésből
3'80 „ ... .............. . 1 Hagyatékból és alapít
ványból
8-35 ,, mim..... win11m « 1 ■■■m— ■■ Segélyekből
9- 85 „ ---------- i m -------Bibla2 4 -_
árusításból

II. Kiadás: Minden 24 pengőből kiadtak :
—•35 P-t 1 Kiöregedett alkalmazottak járadéka
—•40 ,, b Bibliaház javítására, fűtésére,
világítására, biztosítására
—•60 ,, m Hirdetésre, folyóiratra
1,, 55m
Központi titkárok fizetésére
2-— ?j m am m m Külföldi ,,
,,
3-—
Bibliaterjesztők fizetésére és
költségeire
3-55
Bibliaraktár, szállítás, fuvar
12-55

fordítás, nyomda, kötés

24-—
Az évi jelentést a március végével záródó
évre a szövetség szeptemberben adja ki. Az ily
évi jelentésekben mindig valamennyi évről ismer
teti a fő eredményeket, pedig már a 124. évet kez
dette meg. Az összehasonlító kimutatásokból az
olvasó a kifejtett munkát és az anyagi eszközök
helyes felhasználását a legjobban bírálhatja meg.
Pontosan láthatjuk az-egymást követő veze
tők agilitásának fokát, a földfelület embertöme
gének küzdelmét, békéjét, mert mindez termé
szetesen nyomot hagy a nagyon kényes számokon.
Az intézet folytonos növekedése azonban kétség
telen. Ha tehát másfél évszázad alatt valamikor
volt is olyan pénzkezelés, amely a fejlődést időreórára megakasztotta, a százados iskola a tiszta
elszámolás jegyét viseli homlokán. Élete ezért
tart századokig. Nincs mögötte erőhatalom, amely
az embereket adakozásra kényszeríti. Csupán
szellemi szálakkal tartja össze az eszme körül cso
portosuló társadalmat és önkéntes, nagyrészt
névtelen adományokból szedi össze eszközeit,
amelyeket szigorúan az eszme terjesztésére hasz
nál fel. így lehetséges az, hogy évi költségvetése
ma már tiz millió pengő körül alakul ki és nagyra
becsülés fogadja minden munkáját.
A B r iti s h a n d F o r e ig n B ib le S o c ie ty legyen a
példa minden egyesület előtt, amikor nemes eszme
és különösen az Ige szolgálatába szegődik. A
B ib le S o c ie ty megmutatta, hogy melyik
siker
hez vezető ut.
H la v á c s

K ornél
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Diákjaink lelkipásztori
gondozása
E címen megszivlelésre méltó tanulmányt
közöl L u th a r d t lapjának f. évi 6. száma.
Mai egyetemi és akadémiai ifjúságunk vezér
és pásztor után kiáltoz. Lelkipásztori gondozásra
van szüksége. Máig N ie tz s c h e a vezére és igy
szkepszissel és naturalista gondolkodással van
telítve. Mai valiásos-erkölcsi állapota az egyete
meken és az akadémiákon ren d szeres lelkipásztori
gondozást igényel. Kezdeményező lépés nálunk
az ifjúságnak a Lutherszövetségbe tömörítése,
amelyet követ a re n d sze r e s művelődés. Sikerrel
vezeti napjainkban M u n ts c h i c k lelkészv a jénai
egyetemen.
Ennek eszközei a meghitt tá r s a lg á s s főleg a
h á z i lá to g a tá s. T h o lu c k tanár volt annak nagy
mestere a halle-wittenbergi egyetemen a 60-as és
70-es években, ki kellő komolysággal, tapintattal
és még több szeretettel vezette diákjait a Golgothán át az Istenországa megismerésére és munkálására.
A fiatal diákember — igy olvassuk — úgy
rejti el lelkét, mint a leány a testét. Ép azért a
hozzá közeledő lelkipásztornak nem annyira nagy
szája, mint inkább nyílt szeme és jó füle legyen
a diák bűneinek feltárására és megmentésére.
Is te n n evéb en hirdesse a nagy törvény és az Ítélet
igazságát. Szolgálata tehát p r ó fé ta i szo lg á la t, mely
az ifjú szabadságát az isteni felség megértésére
vezeti és okoskodó értelmének kérdéseit a lelki
ismeret kérdésévé teszi. Mert a fiatal Diák lelki
ismeretének az Istenhez joga van.
A lelkipásztori gondozás egyik eszköze a
lelkipásztor irodája, melyet a Lutherbiblia, a káté
és az énekes könyv gyóntató szobává avat s a
modern diákot a hitetlenség útjáról a hitre vezeti.
Ennek kiegészítője a »b ib lia i óra«, mely az Isten
nek megkeresésére és felismrésére vezessen.
Mai ifjúságunknak — sajnos még Németor
szágban is — kevés érzéke van az evangélium
iránt. A természettudomány, gazdaság és technika
emlőin nő fel. Isteni igehirdetésünk tehát re á lis és
sze m léltető legyen, amint hogy az uj szövetség és
Jézus evangéliuma is tele van szemléleti anyaggal.
Minden igehirdetésünk kiindulópontja az Isten
és nem az ember.
S o lu n klasszikus egyháztörténetének találó
szava szerint »a természeti ember, kit a vallás
erkölcs még meg nem váltott, az evangéliumnak
született ellensége és az isteni törvény és kegye
lem követelményeivel szemben kézzel-lábbal véde
kezik.« Krisztus igéje és egész evangéliuma ilyen
kor az avatlanban kétélű fegyvernek bizonyul,
mely nem egyesíti, de ketté választja a lelkeket.
S igy az Istennel való hit- és szeretetbeli egyesülés
sem valamelyes egyéni lélektani folyamat csupán,
hanem isteni üdvadomány, a szentlélek szabadon
cselekvő müve a hivő emberen.
Lelkipásztori gondozásunk a diákember egész
életét hassa át és személyiségének belső központ-
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jából kiindulva külvilági életének egész periféri
áját ölelje fel. Eddigi materialista metafizikáját
a hit metafizikája váltsa fel, amelynek klasszikus
bibliai kifejezése az a hitigazság, bogy »az Isten
től, az Isten által és az Istenre való minden
dolog«, ami aztán a modern gazdasághoz és tech
nikához a helyes bibliai álláspontot is megadja.
A lelkipásztori gondozás egységes keresztyén
élet- és világfelfogásra nevelje a diákembert, ki
Isten országában lássa minden személyes egyéni
és társas közösségi cselekvés legfőbb vallásos
erkölcsi kritériumát. Erre legalkalmasabbb a
Le Szúr tanár és Keller lelkész által sürgetett
lelkipásztori Diákotthon, amelynek élén ne kiszol
gált katonatiszt, hanem arra való pedagógus lel
kész vagy tanár legyen. Szép lépést tett e cél felé
sajnos, a ma szétzüllesztett Eperjesi Theol. Otthon
és (jó Isten van mai vezérével) a mi hpesti Lutherotthonunk. Épülőben van az Otthon Sopronban.
Diákjaink lelkipásztori gondozása ugy a német
külföldön, mint csonka hazánkban nagy és nehéz
missziói terület.
Dr. Szlávik Mátyás

Mortalium animos
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igazság és hamisság különbsége felől fel ne világosittassanak.
Megállapította Balthazár püspök azt is, hogy
a katholikus egyházban a minden igazságok próba
köve és zsinórmértéke, a Szentirás, a tiltott köny
vek indexére van vetve, az irodalom pornográf
termékei közé.
Majd azzal fejezte be az erős kritikát, hogy
ha embernek kívánnának engedni és nem Isten
nek, akkor a reformátusok hallgatnának a római
helytartó hivó szavára és visszatérnének a vilá
gosságból a sötétségbe. De mivel az Istennek en
gednek, továbbra is a világosságban fognak élni
és a szabadságban fognak megáilani, hogy szolgál
ják az Isten országát és a haza érdekeit.
Balthazár püspök beszédét természetesen min
den napilap másképen kommentálja. Az egyik :
Balthazár püspök kíméletlenül nyílt beszéde
annak nyílt beismerése, hogy az egész hídépítő
játék a kurzuspropaganda egyik fogása volt, de
föl kellett borulnia, mert természetellenes frigyre
akarta egyesíteni az egymással össze nem férő
katolicizmust és protentantizmust. A hid tehát
nem épül ki Pannonhalma és Debrecen közt. Akik
építgették, a kurzusnak szántak aranyhidat s aki
most a hid pilléreit robbantják mindkét oldalon,
voltaképen a hazugságok fölé Ívelő kurzus egyik
alapépítményét robbantják föl, amikor ijy nyíltan
leszámolnak a katolicizmus és protestantizmus
megegyezésének lehetőségével.
Mi azt hisszük, hogy az Igét egyesek cseleke
dete soha meg nem béníthatta, fejlődése utján
soha vissza nem tarthatta. Ha ma elébe vetjük
magunkat, hogy az emberek lelkében kisebb utat
tehessen meg, holnap pótolja, vagyis inkább nyíl
tan végzi cl azt a munkát, amelyet ma csendben,
talán még nagyobb sikerrel folytat.
Emberi társadalmunkból az előítéletek már
nagyrészt kipusztultak. A különféle vallásfeleke
zetek jóhiszemű tagjai egymással a pápai bullák
tiltakozásai mellett is frigyre lépnek. Mortalium
animos meg nem ronthatjuk, egymás gyülölségére
már sikerrel nem taníthatjuk. A hid az emberek
lelkei közt megvan és elpusztíthatatlan.

Az Országos Református Lelkészegyesület
szombaton fejezte be háromnapos konferenciáját
és vasárnap megkezdte kongresszusát. A hódmező
vásárhelyi református templomokban istentiszte
leteket tartottak, délben a református egyház
ünnepi ebédet adott, délután a választmányi ülést
tartották meg, este pedig vallásos estét rendeztek.
A kongresszus hétfői napján tartották meg
az Orle évi rendes közgyűlését, amelyen Balthazár
Dezső dr. debreceni református püspök mondotta
az elnöki megnyitót. Kiemelte, hogy a református
egyházat világoslátása akkor sem hagyta el, amikor
a háborús világégés és forradalmi országégés min
den megtévesztő tényezője hadirendbe állt. És
azután később, amikor a keresztyén-keresztény
egység megtévesztő kisérletei folytak, sem a
félemlités, sem a kecsegtetés nem volt nagyobb
erő a református határozottság és hűség erejénél.
Részletesen foglalkozott Baltazár püspök
XI. Pius pápa »Mortalium animos« cimü kör
levelével és sajnálattal állapította meg, hogy nem
Gödöllőn mitidezideig nincs evangélikus templom
csak politikai téren, hanem a dogmák terén is pedig nemcsak a 400 cv. hivő, de a hely fontossága is
megbélyegző kinyilatkoztatásokkal provokálják a megkívánná, hogy Gödöllőn az evangélikus templom mi
felépüljön és önálló egyház létesüljön. Nemcsak a
protestantizmust. Kijelentette, hogy a körlevél előbb
gödöllői hittestvérek lelki szükségletét elégítené ki, hanem
nem az egyetemes emberszeretetet szolgálja, ha nagy érdekek fűződnek ahhoz is, hogy Gödöllőn az evan
nem meggyengiteni igyekszik a nemzeti élet lét gélikus egyház képviselője ott legyen. A Magyar Evan
jogát, hogy igy támassza alá a pápa a maga inter- gélikus Egyház egyetemes érdeke ez. Nagy örömmel fo
tehát a hirt, hogy a gödöllői, alig 400 lelket szám
nacionális hatalmát és egyháza internacionális gadjuk
láló gyenge gyülekezet a mult mulasztásait pótolja és
hatalmi rendszerét. Ellene mond a pánkrisztiniz- templomot épit. Sajnos, anyagi erge immár teljesen ki
mus törekvéseinek. És^ez természetes is, mert a merült. A végsőkig megterhelve, most hozzánk fordult,
tiszta keresztyénség egyetemes diadalrajutása elő hogy a Hegyen épített város előfizetőihez juttassuk el
a segélykiáltást : »Jertek, építsük meg Jeruzsálem kő
ször is a pápaság szentirás ellenes uralmát és falát
!« Szeretettel kérjük lapunk nemesen gondolkodó
rendszerét vinné áldozatul Krisztus győztes igaz és cselekvő előfizetőit, olvasóit és barátait, hogy jószivük
ságainak oltára elé. Tiltakozik a körlevél az ellen, és tehetségük szerint juttassanak pár fillért gödöllői test
hogy a római egyházbeliek más keresztyén fele véreinkhez, hogy templomukat felépít hessék.Olvasóink
kezetitekkel vallási és egyházi vonatkozású tanács adományaikat akár kiadóhivatalunkba, akár közvetlen
Templomépitési Alaphoz, Gödöllőre küldhetik. Postakozásokban résztvegyenck. Ezt minden bizony acsekkszámla
száma: 57.038. Adakozzatok jószivvcl a
nyal azért teszi, hogy a vakon vezetett lelkek az gödöllői evangélikus templomra !
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Újszövetségi próféták
Irta :

H o r ti E d e ,

Rákosliget.*

M otto: Jézus egységes szeretettanának ma
gyarázására csak a Szentszellem jogosult és
azok a pásztorok és tanítók, akik a
Szentszellemből újjászülettek.

Megírtam, hogy Isten már Ádám óta, az
emberi idők kezdetétől fogva szól az emberiséghez.
Majd azt, hogy ö rö k Ig é je egyszülött fiában, Jézus
ban, testet öltött. Végül arról volt szó, hogy Jézus
azért ment el, hogy övéinek elküldje a S z e n ts z e lle 
m é t, a m e ly ő ke t m in d e n ig a zs á g ra e l v e z é r l i . . .
Foglalkozzunk ezúttal Urunknak utóbbi Ígé
retével, amely nem sejtett szellemkincset rejt az
emberiség számára és a sok nyájból és sok pásztor
ból (a sokféle krisztus- vagy igefelfogásból) az
Egynyáj és Egypásztor megígért korszakát és az
Ur eljövetelét előkészíteni és a jóakaratéi emberek
kel megvalósítani hivatott.

Az újszövetség alapja
János evangélista, az Ur kedvence, evangé
liumának elején megírja Jézusról, hogy Ő I s te n 
n e k testetö ltö tt Ig é je . — A magvető példázata
szerint pedig olyan az ige, mint a mag. Jézus, az
Atya örökkévaló Igéje, mint jó mag, meghalt,
hogy öyéiben, a jó földben, feltámadjon.
A jó föld az a szeretet, amely parancsolatait
ismeri és valójában megtartja.1) — János evangé
liumában (14. fejezet 21. versében) azt mondja az
U r: »A k i p a r a n c s o la ta im a t is m e r i és a zo k a t m e g 
ta r tja , a n n a k É n k ije le n te m m a g a m a t« .

A 16. fejezetben pedig ezt mondja tanítvá
nyaihoz : »Még sok mondanivalóm van hozzátok,
de most el nem hordozhatjátok. Ha azonban eljő
az igazságnak szelleme, elvezérel titeket minden
igazságra. Nem magától szól, hanem a m it h a ll,
azt fogja beszélni és a bekövetkezendőket meg
jelenti nektek. Engem fog megdicsőíteni, mert
a z E n y é m b ő l ve sz é s k i n y il a tk o z t a tja n e k te k . M in d a z ,
a m i a z A ty á é , a z E n y é m ; azért mondom : Az

Enyémből vesz és kinyilatkoztatja nektek«.
E v ig a szta ló Ígéret betöltése a z ú jszö v e tsé g a la p ja 2)
Egyedül helyes és élő alapja. Nem vágja el a
kapcsolatot, amely az ó-szövetségben a patriarchák, Mózes és a próféták útján megnyilat
kozó, valamint a templom szentélyében hallható
benső ige révén fennállott. Az új-szövetség csak
átváltoztatta és soha meg nem szűnő munkával
átváltoztatja a régi kapcsolat úr és szolga viszo
nyát az atya és gyermek meghitt, benső szövet
ségévé . . .
Pünkösd
Az apostolok Istennek testetöltött Igéjét
három éven keresztül állandóan, mindenben követ
ték. Ezáltal túlontúl megbizonyosodott hitük,
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hogy a mennyei Atya akaratát követik. Egyúttal
felébredt isteni szellemük, amelyből a mennyei
Atya minden gyermekének legbensejébe egy-egy
szikrát helyezett.3)
Miután pedig Mesterüket keresztre feszítet
ték és annyira megszeretett közösségét és igéjét
nélkülözniük kellett, jártukban, keltükben szün
telenül vágyakoztak lelkűk vőlegénye után.
Mindnyájan együtt voltak és mindnyájuk
nak egy akaratuk volt, megdicsőült Mesterük
megragadhatta ő k et: újjászülettek.
Az újjászületés a Szentszellem kitöltése útján
történt, amelyet az Ur eleve megígért nekik, amely
őket minden igazságra elvezérelte. Sok olyan igaz
ságra is, amelyet Jézus annakelőtte nekik meg
nem jelenthetett, mert akkor még nem hordoz
hatták volna el. Hallgatóik különféle nemzetisége
szerint különféle idegen nyelven is szólt álta
luk a Szentszellem— amit ma sokan az újszövet
ségi médiumitás egyik vállfájának neveznek.
Szellemi adományként kapták a képességet, hogy
olyan idegen nyelven szólhattak, aminőre miszsziójükhöz szükségük volt.
Pál megtérése
Saul az akkori egyház és teológia egyik leg
buzgóbb harcosa volt. Mint farizeustársai,4) val
lási dolgokban ő is a papságot tartotta egyedül
hivatottnak, mérvadónak. Akik pedig egyedül
üdvözítő egyháznak nem a jeruzsálemit tekintet
ték és hittek Istennek testté vált Igéjében, amely
az egyház szentélyéből eltávozott és laikusok
között öltött testet, azokat kikutatta, a papság
nak elárulta és az egyház fanatikusainak és dog
matikusainak kiszolgáltatta. Egyik Jézus-hívő
megköveztetésénél ő őrizte a megkövezők ruháit.
Saul testi szemével Jézust sohasem látta.
Mikor dúlva-fúlva Damaskushoz közeledett, hogy
a jézushívőket a főpap felhatalmazásából ott is
üldözze és amikor Jézus előtte megjelent, mond
ván : S a u l, S a u l, m ié r t ü ld ö zö l E n g e m , akkor Jézust
csak jelenésben és csakis ő látta. A többi, aki kör
nyezetéhez tartozott, nem látta az Urat, csak
hallotta szózatát, de nem a füle, hanem az Úrtól
felébresztett szelleme útján.
E szózat mégis tisztábban csengett és jobban
hatott Saul kísérőire, mint a legércesebb földi
hang. A látomásra Saul megtért. Lelke, amely
addig fanatikusan ragaszkodott az atyai hagyo
mányokhoz és nagy vallásbuzgalma mellett is
szellemi halott volt, felserkent, mikor az Ur — aki
Szellem — élő igéje útján hozzá szólott; majd
a benső élet, a láthatatlan és el nem múló világ,
szóval a szellemiek felé fordult.
Saul megtérése ismét a mag hasonlatát jut
tatja eszünkbe, amely végtelen fejlődésre képes
életét akkor kezdi meg, amikor burka, külső része
elrothad. Az embernél az elmúlásra ítélt külső

*) H o rti E d e to llá b ó l la p u n k 1927. fo ly a m á n a k 28— 29. s z á m á b a n az Ó lestam entom i P ro fé tá k ró l'és^a k a rá c s o n y i s z á m u n k b a n
A z Ige testetöltéséről m á r ta n u lm á n y t k ö z ö ltü n k . S z e rk e sz tő .
’) »Szeresd I s t e n t m indenek/ölölt* (e z á lta l fe lé b re d az e m b e rb e n az is te n i s z ik r a és eg y sz e rsm in d m e g ta n u lja ö n m a g á t
helyesen s z e re tn i) »és fe le b a rá to d a t, m in t te n m a g a d a t« . — 2) »Uj szö v etség « , h e ly e se b b e n »Uj kap cso lat« Is te n és e m b e r k ö z ö tt.
— 3) Az e m b e r ú jjá s z ü le té sé n e k első k e llé k e a K ris z tu s k ö v e té s , v a g y ig e k ö v e té s és m e g fe le l az a la p n a k v a g y az alázatnak. A z
e m b e r ú jjá s z ü le té sé n e k m á so d ik k e llé k e a S zen tsz e lle m , a m e ly b ő l az ú jo n n a n s z ü le tő e m b e r sze re te t.h á z a fe lé p ü l. Já n o s ev. 3 : t>
s z e rin t az ú jjá s z ü le té s v íz b ő l és S z e n tsz e lle m b ő l tö rté n ik , a m i szellem i é rte le m b e n te lje se n u g y a n a z , m e r t a v íz az alázatnak ősi
szim b ó lu m a . — 4) A »farizeus« szó az ó e g y ip to m i » v a riz á r« szóból s z á rm a z ik és a n n y it je le n te t t, m in t »pásztor*.
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burok a test indulatainak és kívánságainak felel
meg. Ezek fogvatartják, lekötik azt az energiát,
amire az embernek szellemi feltámadására szük
sége van. El kell halniok, hogy legbensöbb isten
szelleme (»csírája«) feltámadhasson, kivirágozhassék, gyümölcsöt hozzon.
Pál a Szentszellem apostola
Pál e fordulata egymagában ép oly kevéssé
tette őt apostollá, ahogyan a mag sem hoz mind
járt termést, ha elvetik, vagy ahogyan mesterré
nem lesz senki azzal, ha tanoncnak szegődik.
A damaskusi élmény is csak újjmutatás volt az
útra, amelynek neve: »Az élő Istenbe vetett biza
lom«.
•
Pál odaadóan követte az Atyának akarat
nyilvánításait és három évre visszavonult. A tör
ténelem semmit sem tud Pál életének e három
évéről, pedig legfontosabb három éve volt. Meg
felelt a három évnek, amely alatt a többi tizenkét
apostol Istennek testet öltött Igéjét követte.
A különbség csak az volt, hogy ama tizenketten
szemmel látható alakban követték a testetöltött
Igét, míg Pál a nem látható, de a szellem útján
minden szívben megnyilvánuló Istenigének, a
Szentszellemnek volt tanítványa, követője.
Ez úton haladva, gondolkodási módja meg
újult. Megszabadult régi igefelfogásától és leve
tette konzervatívnak gondolt, de valójában de
struktiv buzgalmát, amellyel az Atya új manifesztálása ellen oly elfogultan, fanatikusan harcolt.
Felváltotta az ige betűjének szolgálatát, amely
»öl«, az ige szellemének szolgálatával, amely éltet,
elevenít.
Kitartással, sikerrel haladt át e szellemi is
kolán és mint ama tizenkettő, az Atyától ö is
küldetést kapott: apostollá lön.1)
Az első keresztyének
Az első keresztyének életére ezekután könynyen rávilágíthatok. Kegyelmük titka ugyanis
abban rejlett, hogy az örök Ige testetöltése, fel
ismerése és megszeretése folytán helyreállott a
kapcsolat, amely az akkori egyház elvilágiasodásával a szentélyben megszakadt.*)
A korinthusiak kegyelmi ajándék nélkül nem
szűkölködtek. Köztük »megerősödött Krisztus
Urunk bizonyságtétele«, amely a Jelenések Könyve
19:10 szerint a prófétaság, vagy a médiumitás
lelke és »várták az Ur Jézus kijelentését«.
Ez a várás csendben történt, amelyben a hí
vők azzal foglalkoztak, hogy jézusszeretetüket fel
ébresszék. E csendes munkálkodásban és őrködés
ben állhatatosan kitartottak, ami által szeretetük
megelevenedett és a mennyei Atya valamelyik pró
fétája útján megnyilatkozott.
A korinthusiakhoz írt első levél 14. fejezeté
ből kitűnik, hogy sok próféta volt gyülekezetük
ben. És az apostol, bár a prófétálást egyenként
minden prófétának a lelkére kötötte, hogy »min
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denki tanuljon és mindenki vigasztalást merítsen«
(31. vers), egy-egy összejövetelen a prófétálást
mégis csak kettőnek, vagy háromnak ajánlotta,
hogy a többi próféta a beszélőket az Ur szeretetében, de mégis komolyan megbírálhassa (29. vers).
A prófétálásból tehát mindenki tanulhat, bár
milyen műveltségi fokon is áll és mindenki vigasz
talást meríthet.
A thessalonikabelieknek Pál azt írja, hogy
a testvéri szeretetröl nem szükséges nekik írni,
mert őket *Isten maga tanította arra, hogy egymást
szeressék« (4 : 9).
Az első keresztyének sokezer prófétája közül
aránylag kevésről maradt feljegyzés. Ez az újszövetségi prófétaság meghitt jellegével függ
össze. Az ó- és újtestamentomi prófétákat Máté
ev. 11. fej. 11. verse jellemzi: A nőtől szülöttek
közt nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál;
de aki a legkisebb a mennyek országában, na
gyobb nálánál.*)
Timotheus
Timotheus prófétálás útján sok mennyei ki
nyilatkoztatást kapott.
Pál, akinek fontos dolgok felismerésére és
megragadására jó szeme volt, a korábbi prófétá
tok b an foglaltakat Timotheusnak, kit nagyon
szeretett, parancsképpen lelkére kötötte és rá
bízta azt is, hogy a prófétálás adományában
(amelynek Timotheus is birtokában volt) küzdjön
az ő jó háborús módszerével és tartsa meg a hitet
és a jó lelkiismeretet. (I. Tim. 1 : 18 — 4: 14. —
II. 1 :6.)
Pál a zsidóknak
A zsidókhoz irt levelét a megújult értelem
tölti meg, amelyet a volt farizeus a Szentszellem
ből merített. Pál a zsidóknak az újszövetséget a
régi isteni kinyilatkoztatásokból mutatja ki. Leg
nagyobb prófétájuk, Ézsajás (54: 13) és Jeremiás
(31:33-34) könyveiből vesz idézeteket. (Zsi
dókhoz 8: 10-11., és 10: 16.)
Nem véletlen, hogy az idézetek arról szólnak,
hogy az újszövetség, vagyis Isten és ember között
az új kapcsolat nem emberi tanításon alapszik, ha
nem közvetlenül isteni tanításon, ami a benső ige
útján történik.4) — És ez az ige ugyanaz az ige,
amelyet az egyház szentélyében valamikor a fő
papok is hallottak, akik még az isteni törvény
alapján állottak.
Pál a zsidóknak az igazi Szentélyről (a mennyei
Atya iránti szeretetröl), az igazi Főpapról (az
Atya örök Igéjéről) és a legnagyobb Áldozatról
szól, amelyet az Isten hozott, hogy az ember hozzá
közeledjék és őt szeresse. A jeruzsálemi szentély,
főpap és áldozatok és az egész mózesi törvény
csak szimbólum, csupán a »jövendő jóknak elörevetett árnyéka«, nem a dolgok valóságban. (Zsid.
10 : 1.)
A bibliafordítások
A Szén tszellem közvetlen tanításáról, az él

) B ib lia i feljegyző«, h o g y Pál az E v a n g é liu m o t nem em b ertől v e tte , hanem pu sztán Jézu sn ak sze lle m i úton a d o tt kijeleli*
le s e u tjá n ; O aláciab eliek h ez, 1 : 1 1 , 1 2 » — to v á b b á E fé zu sb eliek h e z, 3 : 3——f>. — és I » K o rin th u sh el. 2 : in . — *) *Az e g y h á z
e lv ilágia so d á sa « nem abban áll, h ogy eg y h á zi ü g y ek k el és vallá si dolgok k al n em teo lo g u so k foglalk ozn ak , h an em abb an, h ogy a
te o ló g u so k nem hisznek sziv ü k b en iste n n e k k in y ila tk o z ta tá sá b a n . — •) A zon, h ogy valak i a m en n yek országáb an a legk iseb b , az
é r te n d ő , aki az ő ön ö s erejében a le g k ise b b , v a g y is az az erőtelen , ak ib en az Ur h atalm as. — *) M aga az Ur Jézu s (J á n o s ev.
6 : 45-ben fo g la lt) id é z e te is a ben ső iste n ig é n e k , a k ö z v e tle n isten i ta n ítá sn a k n a g y fo n to ss á g á t d o k u m en tá lja .
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istenigéről icsak néhány helyet idéztem. Sokkal
több fordul elő az Ujtestamentomban, kivált az
eredeti szövegben. A magyar bibliafordítások,
sajnos, az eredeti szövegtől gyakran nagy eltéré
seket m utatnak; különösen ott, ahol a Szent
szellem közvetlen tanításáról, az élő istenigéről
van szó, jóllehet az idegen fordításokban is sok
eltérést találhatunk.1)
Pál pl. az I. Korinth. 12. fejezetében felsorolt
kegyelmi ajándékok közül a le g k ív á n a to s a b b k e 
g y e lm i
a d o m á n y k é n t a p r ó jé tá lá s t a já n lj a .2) —
Károlyi ellenben a prófétálást — amely kifejezés
az eredeti szövegben elég gyakran fordul elő —
»írásmagyarázással« fordította és azt ajánlja, hogy
a kegyelmi ajándékok közül leginkább az írásmagyarázásra törekedjünk.
Az ily fordítási hiba csak példa arra, hogy
még jónevű bibliafordítók is mily távol állanak az
eredeti szöveg megértésétől és az igazságkeresők
nek amúgy sem könnyű útját mennyire megnehe
zítik. Pál apostolnak alapos okai voltak arra, hogy
legkívánatosabb kegyelmi ajándékként ne az írásmagyarázást, hanem a prófétálást ajánlja. A p ró jé tá lá s ú tjá n u g y a n i s a z A t y a sze re te ta k a ra ta a m a g a
tis z ta s á g á b a n n y i l v á n u l m e g , m íg a z ír á s m a g y á r á zá s
c s a k ke ve rék e lehet a z is te n i és — g y a k r a n b iz o n y
fe le k e z e ti , ö n ző érd ek b ő l fa k a d ó , sőt te lje se n fo n á k —
e m b e ri a k a r a tn a k .

A prófétálás és írásmagyarázás között tehát
igen nagy a különbség és gyakran szöges ellentét
ben áll egymással. A keresztyén egyházak és fe
lekezetek között fennálló gyűlölség, széthúzás
mind a S z e n ts z e lle m b ő l fa k a d ó ú jjá s z ü le té s H á 
n y á r a és az ily forrásból fakadó ír á s m a g y a r á zá sra
vezethető vissza.
De nemcsak az eredeti Károlyi-fordításban
vannak meg nem értett íráshelyek, hanem a javítottban és más fordításokban is. A sok közül itt
van I. Korinth. 1 :7., amelynek eredeti szövege
szerint a korinthusiak várták az Ur Jézus k ije le n 
tését (görögül »apokalypszin«). A magyar fordítá
sokban ehelyett azt olvassuk, hogy várták az Ur
Jézus »megjelenését«, vagyis második eljövetelét,
amely tudvalévőén nem következett be.
A téves fordításoknak ez a helye úgy k a t o 
likusoknál,. mint a többet bibliaolvasó protestán
soknál beláthatatlan sok olyan téves következte
tést vont már maga után, ami a benső, szellemi
életbe vág. A legkisebbnek látszó, de valójában
legnagyobb baj, amit már szült, az, hogy még a
komolyabb krisztuskövetők sem vágyakoznak
állhatatosan az Ur Jézus után, mert, úgy vélik,
hogy már az első keresztyének csalódtak ebben.
Ennek következtében közvetlen szellemi kap
csolat sem jöhet létre köztük és a Szentszellem kö
zött, amely »minden igazságra vezérel«, tehát arra
a fontos igazságra is, hogy az Ur második eljöve
teléről szóló íráshelyeknek mi a mélyebb értelme.
Az eredeti szöveg megnemértésének másik,
ugyancsak szomorú következménye az, hogy a
mai keresztény és keresztyén gyülekezetekben
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mindenre inkább fordítanak időt és gondot, mint
arra, hogy úgy tegyenek, mint az első keresztyé
nek, akik azért jöttek össze, hogy szellemben és
igazságban imádkozzanak és így újból és újból
összeolvadjanak mennyei Atyjukkal.
Kegyelmi adományok melegágya
A kegyelmi adományok ugyanis csak az ilyen
talajon, ilyen levegőben fejlődnek és gyarapod
nak. A korinthusiak semmiféle szellemi ajándék
nélkül nem szűkölködtek. Volt ott igazi bölcseség,
hit, gyógyítás, imaerő, amely csodákat művelt és
mindez egy és ugyanannak a Szeretetszellemnek
volt gyümölcse. Mindenki ennek igyekezett magát
alárendelni, miáltal a Szellem mindenkiben, és ha
szükséges volt, mindenki útján is munkálkodhatott
és így »minden igazságra elvezérelhette őket«.
Minden összejövetelük bőséges anyagot szol
gáltatott a további önművelődésre és szellemi
fejlődésre. Aki pedig ily gyülekezetbe jóindulattal
lépett, az átérezte azt az otthonias szellemet és
őszinteséget, amely a lélek igazi honából szár
mazik.
Az első keresztyéneknek külön papjaik nem
voltak. Mindnyájan papok voltak. P a p i n é p volt.
Voltak presbiterjeik, a gyülekezetnek oszlopai,
kipróbáltjai. De mint mindenben, e fontos sze
repet betöltő férfiak helyes felismerésében is se
gítségükre volt az Ur. A II. Kor. levél 10: 18-ból
kitűnik, hogy a k ip r ó b á lta k a t a z U r m a g a a já n lo tta .
Általában azt a feladatot, amelyet Mózes
reggeltől estig, nap-nap után az előtte álló néppel
szemben betöltött, amikor ügyes-bajos dolgaiban
Jehova akaratát, végzéseit és törvényeit tuda
kolni jött hozzá (Mózes II. K. 18:13—27), az
első keresztyének közt már meghittebb formában
a próféták töltötték be.
így minden szál az Atyánál, a Tanácsadónál
futott össze.3) És ameddig nála futott össze,
addig egységes szellemi vezetésük volt, egységes
szellemű nyájat képeztek, sok nehézségeikben és
súlyos üldöztetéseikben is. Ez körülbelül 300—
500 évig tartott.
Az egyház elvilágiasodása
Később már nem maradt meg az ige eredeti
tisztasága, még kevésbbé annak értelmezése és
alkalmazása. A keresztyénség is, mint annak ide
jén Mózes halála után a Mózes és a próféták
alapján álló jeruzsálemi egyház,4) mindinkább
eltávolodott eredeti szellemétől, nagy és nemes
feladatának megértésétől és alkalmazásától. . .
És hogyan állunk ma?
Az első keresztyénektől, amint látjuk, eléggé
távol jutottunk. Több mint 200 keresztyén egy
ház és több mint 400 bibliai alapon álló felekezet
van a világon. Ez a tény gondolkodóba ejtheti azt
a krisztushívőt is, aki ejfogult az Ur Jézus
ígéretével szemben, hogy Ő nem távozik el igaz
tanítványaitól és a világ végezetéig velük marad
és a Szentszellem útján körükben közvetlenül
megnyilatkozik.

’) L u t h e r fo rd ítá s a k iv á ló u g y a n , d e az ilyen k ife je z ése k n ek , m in t pl. W eissag u n g , O ffe n b a ru n g Je s u , d a s Z eugnis Je s u
C hris Li, sLb. so k te o ló g u s egészen h a m is é rte lm e t tu la jd o n ít. ’) I . K o rin th . 14. fej. 1. és 39. verse. 3) E z e k az U r J é z u s n evei
E z s a já s 9 : 6 s z e rin t— 4) M ózes V. K . 31 : 29.
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Mi az oka, hogy a kercsztyénség már külső
szervezetben is oly sok százfelé szakadt, belső
érzésben pedig, ami sokkal súlyosabb, végtelenül
többfelé? Hol keresendő ennek oka? Istenben
bizonnyal nem. ő ma is ugyanaz, aki az első ke
resztyének idején volt és az is marad örökké.
»Nála nincsen változás, 1»ügy változásnak árnyéka«.
Változás csak az embereknél van. Csak az Isten
népénél, helyesebben »új népénél« kereshetjük az
okot. Kivid még viseljük a keresztény vagy ke
resztyén nevet, de vájjon hány ember viseli az ö
szellemi énjének homlokán a kereszt jegyét, me
lyet szenvedélyeink megfeszítéséből nyerünk el ?
És hányán viselik még az állatiasság bélyegét,
ahogyan János jelenéseiben látta?1)
A ma létező, több mint 600 keresztény és
keresztyén nyáj két főcsoportra oszlik: katholikus és protestáns főcsoportra. Ez a tény kulcsot
ad a kezünkbe és csodálatos, mély bepillantásokra
segít, hogy a jelen szellemét és nagy jelentőségét
felismerhessük. — Régmúlt élmények és esemé
nyek merülnek fel lelki szemeink előtt. . . Mintha
az akkori bibliai idők ismétlődnének . . . Mintha
az idők Ideje, amelyben az Igazság, a világ Meg
váltója, e sártekére lépett, és az emberiség, amely
egy Istenben akkor hitt, az elhintett magot képezné,
a ma pedig, amelyben élünk, annak termését. . .
2000 évvel ezelőtt is volt anyaszentegyház,
amelyet Isten alapított, és volt protestáns egyház,
amely ettől elszakadt. Előbbi a júdeai volt, Sión
hegyén, Jeruzsálemben. Utóbbi a samáriai volt,
a Garicim hegyén, Sichár közelében, amely Dániel
próféta reformálására elszakadt a júdeaitól, még
pedig szintén az akkori államhatalom (a rómaiak)
segélyével. . .
A mai ember általában csak tendenciózusan
beállított, vagy teljesen hamis képet kap a megváltó
Nagy időről. Maga az Ujtestamentom is hét
pecsétes könyv a mai embernek1) és így a való
ságnak meg nem felelően vélekedünk Isten akkori
népéről, papjairól, elvilágiasodásáról, jobbik ré
szének szellemi vajúdásáról és keveseknek Messiás
utáni vágyáról, Júdeáról, a jeruzsálemi egy
házról, az ettől elszakadt Samáriáról és Galileáról.. . .
Ha amaz idő való szellemébe pillanthatnánk
be és úgy fordulnánk a mai keresztyénség felé,
meglepődve látnok, hogy az akkori viszonyok,
amelyekben az Ige testet öltött és tanítói fellépé
sét előkészítette, ma is fennállanak ; hogy bibliai
időt élünk és hogy az Ige igazán, szellemimen jel
lemzi a legújabb kort. Akkor a ma emberének
megnyílna a szeme és megdöbbenve látná az írás
szavainak igazságát:
— Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz; és
ami történt, ugyanaz, ami ezután is fog történni és
semmi új dolog nincsen a nap alatt . . .
. 1
1 6 : 2 . — *) Különösen a szellemi megfelelések nrl teljes Jelenések Könyve, amelyben a mai Állapotok vannak
(len leírva. — •) Az utolsó vers a »Prédikátor Könyvéből«
an Idézve (1 : 9).
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HÍREM
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap

Ifjúsági
9 óra

—

Német
%I0 óra
—

—

Magyar
11 óra •
—
—
—

—

-

-

—

Várbeli templomunk istentiszteleti sorrendjét nem
kaptuk meg.
Várbeli templomunk kiérdemesült orgonájának fel
újításával egyházközségünk'tagjai élénken foglalkoznak.
A mozgalom ina már széles keretekben folyik és reméljük,
hogy sikerre vezet.
Hires papfiak. Freytag Gusztáv, a nagy német iró
is jelezte, hogy a reformáció óta alig van olyan jelenté
kenyebb német férfi, akinek elődjei papok nem lettek
volna. íme gyönyörű csokor I A kiváló újabb theológusok
közül Schleissmácher, Hase, Bauer, Ritscht; a költők
közül: Gelbert, Lessing, Burger, Lichtenberg, Jean Paul,
a Schlegel testvérek, Geibet; a festők közül : Uhde, Geb
hardt, Schafer s a filozófusok közül: Schilling, Rechner,
Wundt, Nietzsche stb. Az északi tudományokat képviselő
Olbers, a csillagász, Mitscherlich, a kémikus, Brehm, a
zoológus, Weber, a fizikus. Az orvosi tudományban kiváló
nevek: Heim, Lujza királyné háziorvosa, aki Poroszországban a himlőoltást vezette be s aztán Billroth és
Bergmann. De a hadsereg körében és a tengerészet terén
sem hiányoznak a papfiak. Ilyen a nemrég elhunyt had
ügyminiszter Stein, a tengeralattjáró kapitány König,
aki a hires »Deutschland«-ot vezette át a háború alattN
Amerikába és az admirális Scheer. Jellemző különben,
hogy a legnagyobb angol tengeri hős : Nelson, a trafalgari
hős is anglikánus papnak fia volt. Bővebbet a hires pap
fiak kérdésében Bauer: *Das deutsche evang, Pfarrhaus*
c. müvében olvasható. De a magyar protestáns papfiak-bői
is gyönyörű csokrot lehetne összeállítani. A protestáns
papiak családja nálunk is elsőrangú kuiturtényezőnek
bizonyult a tudomány, a művészet és a gyakorlati élet
világában. Valaki megírhatná annak élet- és jellemrajzát
és gyönyörű kulturképét.
Sz. M.
Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspökének
negyvenéves lelkészi jubileumára a magyar ev. egyház
tagjai báró Radvánszky Albert egyetemes főfelügyelőnk,
Kapy Béla dunántúli püspök, Zelenka Lajos dr. kúriai
tanácselnök vezetése alatt Nyíregyházán gyűltek össze,
ahol a jubiláns püspököt szeretetteljes ünneplésben ré
szesítették.
L orber J a k a b :

A G yerm ek Jézus
Üdvözítőnk gyönyörű gyermekségének törlénele
Németből fordította és kiadja:

Hortl Ede, RAkosllget
Beszerezhető a kiadótól 4 P 30 fill, beküldésével*
vagy utánvétel utján 5 pengőért
P o s t a t a k a r é k c s e k k s z á m a 1739
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Pank Oszkár emlékezete. Nem engedjük, hogy a
feledés homályába kerüljön. Folyó évi április 14-én a
Boden-tava egyik fürdőjében 2 héttel 90. éves születés
napja előtt bekövetkezett elhunytáról a magyar egyházi
és időszaki sajtó teljesen megfeledkezett. Pedig éveken át
állandó vendég volt a Tátrában, benső barátságban élt
Zelenka püspökkel, fia Tisza Kálmán családjában Pokoly
József egyet, theol. professzorral együtt nevelősködött,
egy alkalommal személyesen vett részt az ev. Tiszakerület
poprádi közgyűlésén, Ihmels elődje volt a szászországi
evang. püspökségben és hasonnevű fiával együtt Szlávik
Mátyás eperjesi theol. professzorral állandó levelezésben
állott. Papi családból született 1838 május 2-án, Laksitzban. Cottbus mellett egy faluban kezdte meg vend
nyelven papi működését, 30 éves korában Berlinbe került
Schkiermacher papi székébe. 1882-ben a lipcsei Tamás
templom gyülekezetébe hívták meg, a nagyhírű Ahlfeld
utódjának. Elsőrangú szónok volt s kellő föllépésével is
imponált. Beszédgyüjteményei is kiváló alkotások. Máté
evangéliumáról szóló beszédei Dryander Márk, Frommel
Lukács és Kögel János evangéliumáról szólókkal együtt
testes kötetekben jelentek meg. Lipcse városa nyugdíjaz
tatása után a tb. polgársággal tüntette ki. Ritka praktikus
érzésű főpap volt. Született uralkodó-tyrannus s nagy
tekintély, feltűnés nélkül. A gyermekistentiszteletek be
vezetése s a nagy és áldásos diakonissza-ház Lipcsében
az ő műve. De vezető állásba jutott az áldásos Gusztáv
Adolf egyesületben is, amelyben 1900-ban Fricke, lipcsei
theol. professzor utódjául az elnöki székbe került. Nagy
hatású elnöki beszédei 12 éven át az egész protestáns
világot bejárták. Sok felvidéki, főleg szepesi evangélikus
egyházközség máig is áldja nemes emlékezetét, nagy
hatású támogatását. 1912-ben nyugdíjba vonult s még 16
évig élt »tiszteletben és győzelemben« gazdag markáns
egyéniségével. Nagy magyar barát volt. Felvidékünket
második hazájának mondotta.
Sz. M.
A Szent Jakabról elnevezett zürichi templomban fel
harsant az orgonaszó és a szószékre lépett Albert Thomas,
a genfi nemzetközi munkásügyi hivatal igazgatója, hogy
előadást tartson a svájci polgárságnak a munkásvédelem
eddig elért eredményeiről, jövő céljairól. Olvasom a zürichi
újság tudósítását erről az előadásról és úgy érzem, hogy
a béke igaz papja beszélt az orgonapreludium után.
A Népszövetség munkaügyi hivatalának működéséről szóló
jelentésében Thomas az igazságos béke eljöveteléről beszélt,
amelynek egyik előfeltétele, hogy az egyes országokban
inegaiapoztassék a belső, a társadalmi béke. Erős hittel
hirdeti Thomas, a nálunk ünnepelt szoci, hogy a munka
ügyi hivatal által javasolt intézmények és kezdeménye
zések ezt a békét készítik elő. Amig elérnek hozzánk a
politika szekerén Thomas javaslatai és megindult a tör
vényhozás termében a vita a különböző munkásvédelmi
intézkedésekről, mintha nyoma sem volna már a béke
hangulatnak, mintha a társadalmi béke propagálása he
lyett egymást marcangolnák az emberek. A zürichi tem
plomi orgona békét hirdető hangjai hozzánk nem értek el?
Ihmels Lajos szászországi evang. püspök jubileuma.
Múlt évi egyetemes evang. közgyűlésünk és a luth. világkongresszus . budapesti választmányi ülése alkalmából

HERCEG ESTERHÁZY
h ús Áru g y a r
h entesárui és k on zerv k észitm én yei m egbizhatók, kitűnőek
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szónoklatairól és személyesen is jól ismert magyar barátunk
junius 29-én ülte meg születésének 70 éves fordulóját.
Született 1858-ban, már 1898-ban a rendszeres theológia
professzora Erlangenben, 1902 óta Lipcsében, ahol sok-sok
theológusát az Istenhez s a lutheri hitvalláshoz való hű
ségre vezette. 1922 óta a szászországi evang. egyház első
ünnepelt püspöke, Pank Oszkár méltó utódja. Nagy sze
repet játszott a stockholmi kongresszuson, amelyen a
németek püspökének ünnepelték. 1907 óta az Egyetemes
Evang. Luther Értekezlet elnöke, akinek nagy szónok
lataival és személyes befolyásával sikerült, Raffay püspök
közbenjárására a magyar evang. egyháznak bevonásával
megteremtenie az egész föld kerekségre kiterjedő luth.
uniót. Valóságos oszlopos tagja a mai lutheránusságnak.
Isten különös ajándéka, akinek személyiségében szeren
csésen egyesül a nagy tudós s a gyakorlati egyházszervező.
Elragadtatással hallgattuk az ő beszédeit és évtizedek óta
tanulmányozzuk világraszóló tudós theológiai és gyakor
lati egyházi műveit. Mi is melegen üdvözöljük evang.
egyházunk e kivételes képességű és nagyhatású vezér
alakját ! Jubileuma alkalmából tisztelői és nagyszámú
tanítványai Jetke heidelbergi egyetemi theol. tanár szer
kesztésében ünnepi iratot adtak ki, amely sokoldalú
szakszerű feldolgozással »Luther örökségét és a jelenkori
theológiai kutatást« tárgyalja. A nagy diszművet a szer
kesztésében megjelenő »Theol. Literaturblatt« jelen évf. 13.
száma behatóbban ismerteti.
Sántha Károly meghalt. A magyar evangélikusságnak
gyásza van : egyik legöregebb és legtiszteltebb lelkipásztora
Sántha Károly, aki az egyházi költészetben is nemes nevet
vívott ki, péntekre virradó éjjel meghalt. Kecskeméten
1840 október 22-én született, több helyen volt lelkész,
1876 óta Sárosszentlőrincen és a hatvanas évektől kezdve
szorgalmasan írogatott a szépirodalmi folyóiratokba is.
így Arany János Koszorúiknak is munkatársa volt.
Verseivel több pályadijat nyert. A Dunántúli Énekeskönyv
mintegy száz énekét tartalmazza, a magyar Ágendá-ban
pedig százhúsz imádsága jelent meg. Nevezetesebb m űvei:
Egyházi költemények, Világosság, Költemények, Szent
hangok, Olajfalevelek, Hárfahangok, Háborús idők imádságos könyve. A világháború végén Őrangyal címen ifjúsági
imádságoskönyvet adott ki és ezzel a művével érte el
egyik legnagyobb sikerét. Évek óta gyöngélkedett, de
még a legutóbbi napokban is fogadta látogatóit. Csütör
tökön nagy öröm érte az‘agg költőt: egyik régi, kedves
barátja, Kapy Béla dunántúli evangélikus püspök kereste
föl Krisztina-téri lakásán és Sántha Károly még hoszszasan és jókedvűen elbeszélgetett a püspökkel. Késő este
azután karosszékében ülve, hirtelen szivbénulás lepte meg
és csöndesen elaludt. Egy fia és két leánya gyászolja.
Budai Luther-Szövetségünk választmánya múlt év október
22-én születésének 87. évfordulóján üdvözlő küldöttséget
kívánt lakására küldeni, azonban Szlávik Mátyás dr. főszerkesztőnk előbb felkereste és látogatása olyan nagy
hatást tett az agg költőre, hogy érzékeny lelkére való
tekintettel, a szövetség az ünnepélyes üdvözlésről lemon
dott. Temetésén a szövetség tagjai közül sokan megjelentek
utolsó búcsúra.

E ls ő P la g y a r
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á n
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

A z ev a n g élik u s egyháznak harm inc év óta
szerződ éses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

*
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Kapunyitáskor
Irta Kovács Andor békési esperes
Szorgalmatosán tudakozzatok a gyer
mek felöl es minekutána megtaláljatok,
adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek
és tisztességet tégyek neki. Máté 2, 8.

Szeretem a gyermeket : fénylő szemét, lelké
nek tükrét, tiszta tekintetét, csacsogását, mo
solygó arcát, játszi kedélyét, csapongó kedvét,
eleven mozgását, csengő kacagását, édes duzzogását. Gyermek legyen a gyermek, annak kell
megtartanunk, azzá kell nevelnünk.
A komolykodást száműznünk kell a gyermek
szobából, ott amúgy is álarc az, amelyet a gyer
mek, mihelyt teheti, ledob magáról. Neki levegő,
derű, mosolygó napsugár, színes vadvirág, csengő,
madár dal kell.
A kimértség, a mozgáshiány, a mindig pa
rancsszóra történő cselekvés megfosztja a gyerme
ket egyéniségétől s kivetkőzteti a maga eredeti
ségéből. Gondolatoktól rajzó agyának, érzésektől
duzzadó szivének, képzelődésben gazdag elméjé
nek csevegésre mindig kész ajkának acél marok
kal összeszoritása, lelakatolása semmi egyéb, mint
visszafejlesztése a gyermek egész benső világának,
mesterséges eltorzítása az egyéniség benső képé
nek.
Szabad levegőben, napsugárban fejlődik a fa.
A gyermek lelkét, testét sem szabad páncélszekrénybe vagy sötét kamrába zárni ; a társa
dalmi formák nyűgeivel sem kell tulon-tul zak
latni : legyen tere, módja és ideje a gyermeknek
az önmagából való kifejlődésre és kialakulásra.
A gondos kertész csak a vadhajtásokat nyesegesse
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le a gyermek életfájáról. Ar.ra vigyázzon, hogy
az életfa ága, levele, virága, gyökere kapjon ele
gendő levegőt, napfényt és harmatot.
Nincs komikusabb látvány, mint mikor a kis
gyermek a felnőtteket majmolja, mereven ül, be
gyakorolt mozdulatokat tesz s mesterkélten, sza
vakat keresve beszél.
Persze, hogy csötörtököt mond sokszor az
•idomító« kerékbetörés munkája: éppen akkor
nem hajlik meg a kis akaratos, amikor a mama
a dresszura eredményét szeretné bemutatni ; ép
pen akkor nem énekel, nem szaval a lurkó, amikor
a hosszú, fáradtságos munka gyümölcsét akarják
terítékre hozni.
Ugyan, kérem, ne erőszakoskodjunk azzal a
pici gyermekkel ; ne éljünk vissza az ő tehetetlen
ségével ; ne fitogtassuk hatalmunkat, hogy neki
mi paracsolunk és ne utáltassuk meg vele már
kicsi korában azokat a társadalmi szokásokat,
amelyekben később örömét kellene lelnie.
Lépjünk át most a gyermekszobából az isko
lába : Itt is van gyermek — és természetellenesség. Ez mindjárt az, hogy a gyermek fél 6, 6 óra
kor kénytelen felkelni s 7, fél 8 órakor már el kell
indulnia otthonról az iskolába. Az iskolai kegyet
len rend kiveri a gyermeket kora reggel a tél fa
gyos, havas, hideg világába, míg a felnőttek me
legben, ágyban, párnák közt pihennek.
Való ez? Természetes ez? Szükséges ez?
Pedagógus urak, nem lehetne ezen változ
tatni? Én azt hiszem, hogy 9 órától is éppen olyan
eredménnyel lehetne tanítani, mint 8-tól s egy
órával tovább maradhatna ágyban az iskolásgyer
mek is akkor, mikor kívül tombol a vihar s fa
gyasztó a hideg. Most, amikor megindul az elemi
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iskola nyolc osztályúvá fejlesztése, tehát 2 évvel
tovább tart az iskoláztatás, e kérdést meg lehetne
oldani anélkül, hogy a tanügy kárát vallaná.
A gyermek egészsége is fontos, a leg fo n to sa b b .
Egy órát el lehet vonni a tanulási időből, ha azáltal
kímélni tudjuk különösen tél idején az 50%-ig
hiányosan öltöző gyermekek táborát.
Még egy dolgot akarok szóvátenni m ost:
kapunyitáskor.
Mindinkább, mondhatnám lavinamódra nö
vekszik az anyag, amellyel a gyermeket az iskolá
ban tömik.
Némely tanító már az elemiben sem beszél
get a gyermekekkel, hanem előad.
Hogy megemészti-e az előadottat a gyermek,
érti-e, feldolgozni, rendezni, felhasználni tudja-e :
az ezek felől való gondolkodásra nincs idő. Sok az
elvégezni való penzum, haladni kell !
Olyan a gyermek értelmi világa, mint a ki
rakat, benne van minden, ami a boltban található,
sőt minden a kirakatban van. Lehet, hogy belől
a b o lt: a gyermek lélek- és szívvilága üres. Azok
megtelítésére nem jut idő.
Nem egy tanító csak tanítja a gyermekeket,
de nem neveli ő k et; csak tanulnak a gyermekek,
de nem nevelődnek. Értelmük rogyadozik az is
meretek súlya alatt, de érzésviláguk hasztalan
szomjúhozza a szív. nemesítésének és a jellem
képzésnek áldott munkáját.
A nevelve va ló ta n ítá s t k ö v e te li N e m z e tü n k és
E g y h á z u n k érd eke e g y a r á n t. Hasztalan tud sokat
a tanuló, ha nem érzi és nem tudja azt, hogy m i a
H a z a , mi a vallás, m i a z e g y h á z és nincs tudatában

annak, hogy e szent eszményeknek mivel tartozik.
Az az iskola nem templom, amely vallásosságra
nem nevel, lelket nem művel, szívet nem neme
sít ; az olyan iskola egyházunknak nem vetemé
nyes kertje ; azt az iskolát bátran bezárhatjuk.
C s a k e v a n g é lik u s , b u zg ó , v a llá so s le lk ü le tű ta n ító
a m i m u n k á s u n k , aki nem ilyen, az béres, az nem

szánt és nem vet egyházunknak ! Ilyen talán nincs
is a mi iskoláinkban? Ne is legyen !
A leg kö zeleb b i b o rza lm a s m ú lt vá d o l, a szo 
m o rú je le n k é n y s z e r ít, a b iz o n y ta la n jö v ő k ö v e t e l !
A mi iskoláinkban lángoló, izzó lelkű, Ha
zánk feltámasztásáért szóval és cselekedettel sza
kadatlanul küzdő, törhetetlen magyar és Egy
házunk régi egységéért folyton imádkozó és dol
gozó evangélikus, erő s je lle m e k e t kell nevelnünk.
A k u ltu r fö lé n y mellett élő hit, nemes szív,
ép elme, bízó lélek, acélos akarat, erős kar, meg
nem nyugvó és meg nem alkuvó szikla jellemek
szükségesek Hazánk régi nagyságának visszaállí
tásához.
A z ir r e d e n tiz m u s n e m sz a v a k b a n , h a n e m h it
ben és a fe ltá m a d á s t s z a k a d a tla n u l e lő k é szítő m u n 
k á b a n á l l ! Ennek a munkának az elvégzése most

és a döntő mérkőzésnél is reánk vár. Ezt a mun
kát végezze a tanító az iskolában is. A z é a jövő,
a k ié a g y e r m e k ! A z é a z o rszá g , a k ié a s z ív !
T a n ító m e s te r e k ! T e g y é te k t i g y e r m e k e in k s z í 
vét H a z á n k é v á és E g y h á z u n k é v á !

Legyen munkátokon Istennek áldása !
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Dr. Ripka Ferenc
Az élet nem hagyott észrevehető nyomokat
rajta. Egészséges, mozgékony, kitartó munkás,
mint aminő huszonöt-harminc évvel ezelőtt volt.
Budai tisztelői mégis olyan bejegyzést vélnek fel
fedezhetni keresztlevelében, amely ünneplésére
okot, talán helyesebben a lk a lm a t ad.
Az évek múlásától független ünneplését mi
is szívesen látjuk. Fáradhatatlan tevékenységét,
gazdag sikereket ért munkásságát kora ifjúságá
tól figyelhetjük és láttuk, hogy közgazdaságunk
és hazánk szolgálatában mindig az egyenes útra
törekedett. A nagy tülekedésben a becsületes
munka, az egymást megbecsülő tisztesség volt a
fegyvere, amely soha senkit se sért, senkinek szá
jából a megérdemelt falatot ki nem forgatja,
senkinek kezéből az épitő munka szerszámát ki
nem ragadja. Gyülekeznek is körülötte a nemes
eszmékért lelkesedők, az ellentétes felfogások ki
egyenlítésére, a harmonikus munkára törekvők,
az egymást megértő emberi társadalomra vágyakozók.
A közérdeket nemes eszközökkel szolgáló
embert mi, protestánsok, mindig rokonszenvvel,
szeretettel vettük körül és R i p k a F e re n c is szá
míthat arra, hogy nemcsak ünneplői között ott
találja evangélikus hitíi politikai híveit, hanem
a más politikai felfogáson levők is jószivvel kíván
nak neki zavartalan örömet és kitartást az elfogu
latlan ember tisztességes eszközeivel közcélokért
folytatott munkájához.
H l. K .

A Budai Luther Szövetség vegyeskara megkezdte őszi
működését. Kéri minden tagját, hogy a próbákon minden
kedden este 1/27 órakor a Jurányi-u. elemi iskolában meg
jelenni szíveskedjék. Az énekkar szeptember 29-én a
Stúdióban, október 28-án a reformáció ünnepén budavári
templomunkban és november 6-án Esztergomban tart
hangversenyt.
Budai Luther Szövetség énekkara szeptember 29-én,
5.30-kor a Rádió előadótermében, a Stúdióban hangver
senyt ad. A műsor a következő : Három Strache-dal ének
karra. Mikus-Csák karnagy átdolgozásában. Hópelyhek
tánca, ugyancsak Strache-tói, előadja Bárány Sziszi hege
dűn. Hat Strache-dal, énekli Nedelkovits Anna. MikusCsák hegedüszonáta, előadja Bárány Sziszi, végül három
norvég és három magyar népdal Mikus-Csák átdolgozásá
ban, előadja az énekkar. Dr. Strache Gusztáv ügyészségi
elnök korán elhunyt kiváló tehetségű fiának szerzeményei
alkotják a műsor gerincét. Poetikus lelkű, igazi művészt
vesztettünk el korai halálával, akinek hátrahagyott művei
értékes hagyatékot képeznek és mindig igazi műélvezetet
szerzünk, amikor mély érzéseit újra felidézzük. Hittest
véreink, akik a hangulatos magyar dalokat szeretik, szer
zeményeit énekkarunk utján megszerezhetik.
Budavári templomunk orgonája még sok gondot ad
egyházközségünknek. Szerkezetének egyes részei már tel
jesen hasznavehetetlenek és a hangszer nem engedelmes
kedik a mesterének. Az istentisztelet hangulatát rontja
ridegségével. Nem vigasz, hogy több más budapesti temp
lom orgonája is átépítésre szorul. Most kap uj orgonát a
belvárosi templom és a Szent István-téri bazilika is. A régi
hangszer használható részeit felhasználják, de igy is hatal
mas összeget fordítanak megújítására. Egyházközségünk
tagjait dr. Sztehlo Aladár gondnokunk arra kéri, hogy ön
kéntes adományokkal orgonánk megújítását tegyék lehe
tővé. Az adományok a cél megjelölésével Wichmann Ede
pénztároshoz, I., Werbőczy-u. 28 alá küldendők.
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nek, melyről azt tartják, hogy nem létezik,
hanem érvényes. Azonban már Miinsterberg eljutott
az értékek metafizikájához és a többiek szinte
kényszerűséggel odafelé haladnak.
Dr. Szelényi Ödön vázlata
Még rajtuk is túltesz Eucken noologizmusa,
A keresztyénség ma oly gazdag tartalmú akiről elmondható, hogy vérbeli metafizikus és aki
fogalom, hogy mai helyzetének minden irányú, mind közelebb jutván a keresztyénséghez, élte
kimeritőjismertetése, mai kultúránk egyes ágaira végén valósággal »vallási prédikátorrá« lett. Lelke
gyakorolt hatásának kimutatása óriási, sőt lehe sedéssel hirdeti, hogy egész kultúránk és sokat
tetlen feladatot jelent. Keresztyénségen ugyanis magasztalt egyéniségünk értéktelen, ha nem halad
legalább háromfélét érthetünk : a keresztyén egy rajta keresztül az abszolút szellemi élet, mely az
házakat, azután a keresztyén világnézetet, végül egyeseket örök értékkel tölti meg. Csak futólag
a keresztyén jézusi vallásosságot, tehát specifikus utalunk Bergson intuicionizmusára, mely mintegy
szubjektív tudatállapotot, lelki hatást, mely nem közvetített a monizmus és teizmus ktizt, de amely
mindenben azonos az egyháziassággal. E rövid nek a vallásra való jelentőségét sokszor túlozták.
Végül a legdivatosabb irány a fenomenologia,
cikkben természetesen nem szólhatok az egész
keresztyénségről, hanem csak a protestantizmus vagyis *a tiszta tudat tiszta élményeinek lényeg
ról még pedig különös figyelemmel a magyar ev. tana«. (Husserl). Szemében az egész természtes
lét elveszti a jelentőségét és ezért keresve keresi
egyház állapotaira.
Ha a protestantizmus jelen helyzetét tekint a belső »szellemi lényeget«, a dolgok »ideális való
jük, általában azt mondhatjuk, hogy azegyházias- ságát«. Igaz, hogy Husserl szerint a lényegek és
ság a világháború befejezése óta nagyban emel lényegviszonyok nem valóságok, hanem érvények,
kedett. A világháború, a forradalom és a kommu de a metafizikai lépés itt sem maradhat el, (Scheler
nizmus rettentő konvulziói után százan meg ezren már is keresi) mert félreismerhetetlen, hogy Hus
szinte görcsösen, öndudatlanul fogóztak a tekin serl- tói Bolzánnon keresztül látható szálak vezet
télyt és szilárdságot képviselő egyházba. A temp nek a középkori realizmushoz.
A keresztyénség és az egyes tudományok
lomok megtelnek, még pedig nemcsak a nagy
ünnepeken. Az Ur asztala az Úrvacsorán meg viszonyára áttérve leszögezhetjük az örvendetes
népesedett. Az emberek szívesen vesznek részt változást. Az egyedül üdvözítő természettudomá
vallásos estéken és gyűléseken, ahol a keresztyén, nyos gondolkozás ideje és vele az a felfogás, hogy
a protestáns öntudat szóhoz juthat. Az egyházi csak egyféle tudomány van, nevezetesen termé
ügyek iránt az érdeklődés és áldozatkészség is szettudomány, elmúltnak tekinthető. A nemrég
szemlátomást fokozódott és sokszor impozáns még uralkodó materializmus (pozitivizmus) ellen
méreteket ölt. Az u. n. hochkirchliche Bewegung- a visszahatás az egész vonalon észlelhető. A történet
nak is, mely a kultusz és alkotmány korszerű tudomány nem nyomoz már kizárólag tényeket
reformálásával akarja az ev. egyház életét uj me és azok változhatatlan természeti törvényeit,
derbe terelni, figyelemre méltó nyomait találjuk. hanem mindinkább szellemtörténetté alakul át,
Emiatt ma sokszor a vallásos élet megújhodásáról mely a történelemben a szellem érvényesülését
beszélnek, csakhogy a megújhodás belső valami keresi és a szellemi mozgalmak, szellemi alkotások
és attól még tulajdonképpen messze vagyunk . . . összefüggését, jelenségét vizsgálja. A pszihológia,
A keresztyénség, mint tudjuk, idealisztikus és mely majmolván a természettudományt, még nem
teisztikus világnézet. Már most kétségtelen, hogy oly régen a lelki tények elemzésében és megha
legújabban a naturalisztikus, pozitív irányok ellen tározásában kereste hivatását és »lélektelen lélek
mind az egyetemes tudomány (filozófiai), mind tannak« szerette magát neveztetni, 111a újra fel
pedig a szinguláris tudományok terén az ideális fedezte a lelket és azt többé nem egyszerű elemek
ből akarja felépíteni, hanem ép ellenkezőleg, az
áramlatok erősen megnövekedtek.
A filozófia terén a naturalizmus jelentősége egészből akarja megérteni az egyes lelki jelen
szinte elenyésző csekély. A háború előtt oly han ségeket, vagyis az atomizáló felfogással szemben
gos monizmus elcsendesült, vele szemben domi mindinkább diadalmaskodik a teleológiai vagy
nál a kritikai idealizmus, a kritikai realizmus, az organikus felfogás.
A teológiában, melyben a nyers racionalista
értékfilozófia, a noologizmus, intuicionizmus és a
fenomenologia, megannyi idealisztikus irány. módszerek szintén nagy kárt okoztak, ismét az
Különösen ez utóbbi jelentős a mi szempontunk irracionalizmus jelentkezik, mely a vallás misz
ból, mert helyet enged a vallás világának. Az első, tikus, exstatikus tényezőjét is meg tudja érteni
a kritikai realizmus, az ismeretelméletben csak a és mind tudatosabb az a törekvés, hogy a teológia
megismerés kritikáját látja és ezért nemcsak meg sajátos tárgyának megfelelő módszer és ismeretenged, de követel is metafizikát, még pedig ide elmélet kiépíttessék. Sőt nem egy jel arra is
alisztikus irányban (Kulpe, Volkelt, Messer). mutat, hogy a természettudomány is szerényebb
Az értékfilozófia (Windelbemel Rickert) kimu és türelmesebb lett. így pl. a vitaiizmus, melyet
tatja, hogy az ember a logikai gondolkodásban, néhány évtized előtt letárgyaltnak tekintettek,
az erkölcsi akarásban és esztétikai érzelem uj életre ébredt. Ismeretes továbbá, hogy Einstein
ben oly törvényeket követ, amelyek az emberi relativitási elmélete mennyire megingatta a legtermészeten túl lévő külön világban gyökerez exaktabbaknak hitt természettörvényekben és
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teóriákban a bizodalmát. Végül mintha a ter
mészettudomány a jelenben lemondott volna arról
az igényéről, hogy világnézetet nyújtson és van
szép számmal természettudós, aki a szellemi tudo
mányokkal a kapcsolatot keresi.
Legrosszabbul áll a dolog a specifikus ke
resztyén vallásossággal, mert ismételjük, hogy a
templomokba tódulás még nem azonos a keresz
tyén kegyességgel, melynek lényege az Istenben
való élet Krisztus értelmében. Nagyon-nagyon
kevés ember van, aki életét úgy folytatja, mintha
állandóan rajta függne az Isten szeme és komo
lyan a Jézus nyomdokain halad. Ilyen, a magában
és a bibliában elmélyedő lélek ma kínosan érzi
a Jézus evangéliumának az életfelfogása és az
u. n. keresztyén társadalom életpraxisa között
a szöges ellentétet, mert neki Jézus evangéliuma
nem szóbeszéd, hanem valóság. És ezért, ha azt
látja, hogy annak hirdetői és annak névleges hi vei
nem veszik azt komolyan, csak ajkukon hordják,
de nem aszerint élnek, sokszor elfordul az evan
géliumtól és másutt keres kielégülést. Sokszor
ép a legválságosabb, de az egyháztól valami okból
elidegenedett lélek az, kit ott találunk a teozófia,
antropozófia vagy a szekták körében. Ezeket
nem térítheti meg lenézés, üldözés, gúny. Csak
a szeretet vezetheti vissza az egyházba. Sohase
felejtsük el, hogy a vallás elsősorban személyes
ügy. olyasvalami, ami az Isten és az én lelkem
közt végbemegy, amiért magam vagyok felelős.
Ez volt Luther legbensőbb meggyőződése. Szószerint ezt mondja : »Niemand soll ohne eigenes
göttliches Werk auf anderer Werke sich verlassen,
sondern mit allem Fleiss seiner und Gottes wahr
nehmen, nicht anders, denn als wäre er und Gott
allein im Himmel und Erden, und Gott hätte mit
Niemand denn mit ihm zu schaffen.« É s : »So
liegt einem Jeglichen seine eigene Gefahr daran,
wie er glaubt und muss für sich selbst sehen, dass
er recht glaube.« (Nach Zurhellen : Monatsblatt
der R. V., 1907.) Az igazi vallásosság valóban
őszinte keresés eredménye. De ma többnyire úgy
áll a dolog, hogy oda oltják a gyermekekbe az
uralkodó vallásos felfogást, melyet gondolkodás
nélkül elfogad, sokszor komolyan sem vesz és igy
föl sem ébred benne a keresés, vallásos átélés
vágya, pedig az igazi vallásosságnak ez az alapja.
Ebből pedig következik, hogy az ev. egyházban
a vallásosság terén a különböző árnyalatok el
nem nyomhatok, legalább is protestáns felfogás
szerint a teljes uniformizálás elérése lehetetlenség,
mert az »extra eclesiam nulla talus« katolikus elv.
Aki az evangélium alapján áll és Krisztushoz szit,
igenis az egyházhoz tartozandónak tekintendő,
ha az egyház külső ténykedéseiben nem is vesz
részt és nem is helyesli mindenben. Azonban,
hogy az őszinte vallásosság forrása még ma sem
apadt el egészen, mutatja az az örvendetes jelen
ség, hogy ismét sokan fordulnak a bibliához. E
szempontból felette kedvező jel, hogy M a s z n y i k
E n d r e újszerű bibliafordítása mintegy kétezer pél
dányban kelt el és sok a K á r o ly i-b ib lia ósdiságától elidegenedett modern lelket ismét visszaveze
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tett az Isten igéjének üde, tiszta forrásához. Ha
e korszakos fordítás révén a biblia ismét házi
könyvvé, a nép könyvévé lesz, akkor eljön talán
az az idő, amikor az egyháziasság nem lesz ün
neplő köntös, hanem valóság, a belső vallásosság
kifejezője, a vallásosság pedig a minket világi
ténykedésünkben is mindenkor átható érzület,
tehát tényleg élet az Istenben.

EGYMÁS K ÖZÖTT
R o v a t v e z e t ő : B o r b é ly Ilonka

Szabadságom néhány napját dunántúli községben
töltöttem.
Csönd, jó levegő, egyszerű, dolgos, vallásos emberek,
tiszta erkölcsök, ez az, amit városi ember a falutól vár.
Én is ezt vártam, de mindebből majdnem semmit sem
találtam. A csönd, jó levegő még megvan, de az egyszerű,
dolgos, vallásos, erkölcsös emberek ugyan hova lettek ?
Csak néhány maradt belőlük mutatóba, mint az elmúlt
idők ittfelejtett emléke. Sokat gondolkoztam, miért van
ez igy, mi ennek az oka ? Azt hiszem, meg is találtam.
A neve : cifranyomoruság. Valaha csak városon ismerték,
— ott sem mindenki — ma már a falut is magával sodorta
e betegség, amely a nyomorúságot selyembe burkolja, és
az embereket arra kényszeríti, hogy ne ismerjenek önma
gukra, hanem ha valahol, valakin, vagy valakinél látnak
valamit, fennen hangoztassák, vagyok én is olyan, engem
is megillet, jogom van rá, én is azt akarok, én is olyat
veszek ! Szomorú, káros, romboló betegség. Hatását láttam
most a falun is. Parasztleányokat selyemruhában, lakk
cipőben, selyemharisnyában. Öntudatos gőggel sétálgat
tak, nem vették észre, hogy nem nekik találták ki a szűk,
rövid szoknyát, nem látták meg, hogy amikor ilyen csuda
módon kiöltöztek, mellettük a munkában meggörnyedt,
kopott fekete »mándlis« férfiak úgy néztek ki, hogy sírni
lehetett a látványon. Oh, keményített fehérruhás, fodormentaszagu ártatlan falusi szépségek, hova lettetek ? Ti
mai ázegény selyemruhások nem gondoltok rájuk ? Nem
gondoltok arra sem, hogy amikor férjhezmentetek és ki
kötöttétek magatoknak, hogy aratni, kapálni, a földre
dolgozni nem mentek, magatok ellen vétkeztetek legjob
ban ? Nem gondoljátok, hogy talán azért olyan sok a válás
közöttetek, mert az uratok már nem a munka- és élet
társát látja bennetek, aki jóban-rosszbán vele volt s akit
éppen ezért tisztelt, becsült, szeretett és nem dobott félre ?
Nem önti el a pir az arcotokat, amikor halljátok, hogy
vérszegény, városi penészvirágok verejtékezve dolgoznak,
részt kérnek a munkából és ti, az erősek, ott hagyjátok a
dolgot és kényelmes életet követeltek ? Ideig-óráig ugyan
mehet, de ha a férfiak — akik mellől elmaradt a segítség
— idő előtt kidőlnek, megindul ám a föld s utána megy
a kis borjú, a tehén, a ló . .. Örömetek lesz-e akkor tépett
selyemrongyaitokban ? Értsétek meg. Nem jól van ez
igy. Leri a selyem rólatok. Ti kékfestőben vagytok az
igaziak. Aki nem becsül benneteket abban, az nem becsül
krepdesinben sem. Ne akarjátok a városiakat utánozni.
A béka is megjárta, mikor ökör akart lenni. Éljetek úgy,
mint eddig, takarékosan, egyszerűen, józanul, dolgozva,
gyermekeiteket szépen nevelve, hogy ne fájhasson a szi
vünk, amikor az a kis falusi leány a csarlsztont járja és
kérésemre : »no most a csárdást« azt feleli : »azt nem
tudom«, mert a kislányokat a magyar anyák még meg
taníthatják a csárdásra, de a csarlsztonozó falusi asszonyo
kat a leányaik nem vezethetik már vissza a körmagyarhoz.
Szántó-vető, dolgos, verejtékező magyar legények,
most hozzátok szólok : Ha az a leány, akit élettársatoknak
szeretnétek, kiköti, — ami most falun olyan nagy divat —
hogy a földre nem megy, nem arat, markot nem szed, nem
dolgozik, tudjátok meg, nem igaz, hogy »csak egy kis lány
van a világon«. Van ott több is, jobb is, különb is ! Keres
sétek meg és akkor elvárhatjátok, hogy a falusi magyar
paraszt előtt mindenki mélyen meghajtsa a fe jé t!
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lenére 111a már egyetlen iskola sincs a kezünkben.
Az iskolaépületeket az egyházak tartják jókarban,
de az állam használja. A legtöbb helyen még
konfirmációi oktatásra sem engedik át. A kántor
Ujverbász, Szeghegy, Torzsa, Cservenka . . . földeket iskolai célokra foglalták le. Nem való
Azoknak a lelkészeknek és lelkészjelölteknek a színű, hogy a kormány tudtával történik ez, de
szivében, akik azzal indultak meg pályájukon, a helyi hatóságokkal szemben tehetetlenek va
hogy nemcsak Isten igéjével él az ember, ezek a gyunk. Két beszédes példa ! Ujverbászon 1917községek valamikor Eldorádóként éltek. És anya ben, tehát még a magyar rezsim alatt Kirst Dániel
gilag és erkölcsileg valóban a lutheranizmus erős egy nagy házat és 26 hold földet kitevő vagyont
bástyái voltak. Szorgalmas, józan, jóravaló, becsü hagyott az egyházra azzal, hogy jövedelméből
letes nép, amelynek csak egy nagy hibája volt evangélikus árvaházat létesítsenek. Az alapitó a
mindig, hogy a dús televényföld nagyon a ma rezsimváltozás után halt meg. De az árvaház meg
tériához, a földhöz rögzítette. A föld mindig csak nyitását az állam nem engedte meg, mert Kirst
föld marad. Lényeges változás azóta sem történt végrendeletében ez a passzus szerepelt : »Az árvák
volna, ha az összeomlás következtében az ural magyar szellemben nevelendök«. — Kucorán az
kodó fajok nemzeti kisebbségekké nem süllyedtek egyház törvényeinek megsértésével választottak
volna . . . és az államhatalom rá nem jött volna egyházfelügyelőt. Természetes, hogy a magasabb
arra, hogy az úgynevezett Vajdaság a kizsákmá egyházi hatóság megtagadta a felügyelő beikta
nyolásnak szédületes lehetőségeit nyújtja. Ma az tását. De mivel a felügyelő »kedves« ember volt,
a helyzet, hogy az egész királyságban ez a tarto a kulai főszolgabíró szállt ki a községbe és iktatta
mány fizeti a legsúlyosabb adóterheket és érzi őt hivatalába.
Mi magyar evangélikusok (Szabadka, Kilegerősebben az agrárreform áldásait. A topolyai
magyar paraszt, a cservenkai sváb birtokos, akik kinda, óbecse, Törökbecse, Légrád, Órihódos stb.)
valamikor gőgös magukbizakodással verték mellü a legnagyobb egyetértésben élünk német és vend
ket, nagyon elcsöndesedtek, nagyon alázatos em testvéreinkkel, de erőnk és súlyúnk nem elegendő
berekké lettek. Földjeikből itt is, ott is kihasíta ahhoz, hogy bizonyos sérelmeink ellen hathatós
nak egy darabot és ami megmaradt, az sokszor védelmet nyújthatnánk. Legnagyobb sérelmünk
nem elegendő az évi adó kifizetésére . . .
az, hogy a szlovák testvérek megszüntették Új
A változás lényegesen érintette evangélikus vidéken, Pincéden és Bajsán a magyar istentiszte
egyházunkat is. Alig perfektuálódott az uj állam- letet. (Bajsán azelőtt két magyar istentiszteletre
alakulat, tót testvéreink, szám szerint 45,000-en, esett egy szlovák !)
Bennünk, magyar lutheránusokban élt az a
kiváltak egyházi közösségünkből és nemzeti ala
pon megteremtették a szlovák ev. egyházat. Ezzel remény, hogy régi egyházkerületeink kötelékében
lényegesen meggyöngitették a 170.000 lélekből meg tudunk maradni. Mert ahogy a békevilágban
álló jugoszláviai egyházunkat. Mi magyar luthe az erdélyi református egyházkerület adminisztrál
ránusok — kis töredék — mit tehettünk volna, hatta a romániai református egyházakat, ahogy
csatlakoztunk a számbeli fölényben lévő németek a ruszinszkói görög keletiek ma is az újvidéki
hez, mert csak tőlük remélhettük nyelvi jogaink püspökség, illetőleg a belgrádi metropolita fenn
respektálását. Ugyanezt tették később a mura hatósága alá tartoznak, energiával és céltudatos
vidéki vendek is. A németek, magyarok és vendek küzdelemmel, nemzetközi kapcsolataink felhasz
felejthetetlen Wagner G. Adolfunk szívós munká nálásával talán mi is, továbbra is együttműköd
jának eredményeként 1923-ban az egész király hettünk volna a magyarhoni evangélikus egyház
ságra kiterjedően egy kerületbe tömörültek. Ez a zal. De magunkra maradtunk. A régi egyházkerü
kerület mind a mai napig fennáll és a következő letek nem helyeztek súlyt a velünk való érint
esperességekre oszlik : bácsi, bánáti, szerémségi, kezésre, noha ezt az érintkezést kerestük, a más
horvátországi, muravidéki, szlovéniai esperessé- nyelvű evangélikusoknak meg úgy látszik, nem
gek, boszniai szinodus és a belgrádi önálló egyház. volt életérdekük a magyarhoni egyházzal való
Ennek az alakulatnak a gyöngéje, hogy külön kapcsolatokat továbbra is fenntartani.
böző mentalitású, nevelésű, világnézetű emberek
Ilyen körülmények között egységes, hatal
kerültek össze. Az azonos hitvallás dacára olyan mas egyházi élet mind a mai napig Jugoszláviá
mélyreható ellentétek mutatkoznak, hogy a ban nem fejlődhetett ki. Az egyes egyházközsé
verbászi zsinat szinte ösztönösen két kerületre gek meglehetősen magukra maradva folytatták
osztotta az egyházat. A keleti kerületet a bácsi küzdelmes létüket és a jövő úgyszólván minden
és bánáti esperességek és Belgrád teszik, a többiek egyes lelkipásztor arravalóságán, elhivatottságán
a nyugati kerülethez tartoznak. De facto ez a fel múlik. Az egyedüli magasabb összetartó kapcsot
osztás azonban csak a zsinati alkotmány jóvá az egyházmegye jelenti, amely — ahogy a körül
hagyása után lép életbe.
mények engedik — ápolja a közszellemet. De
azért
őrt állunk és csüggedetlcniii dolgozunk egy
A hitélet emelkedő tendenciát mutat. De
— R —
egyházunk heléletét teljesen megbénítja az, hogy házunk jobb jövőjéért!
az állam nem respektálja autonómiánkat. Ennek
az autonómiának ma már csak a roncsai vannak
Budai Luther Szövetség október 2 8 -án budavári
meg. Az államalkotmáy és a békeszerződés el- templomunkban reformáció-emlékünnepet rendez.

Az evangélikus egyház
Jugoszláviában
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Az evangélikus egyház
Szlovenszkóban
A szlovenszkói evangélikus egyház forradalmi
időkben alakult meg. A gyülekezetek nem spontán
elhatározásból tömörültek esperességekbe, kerü
letekbe s igy az egyetemes egyházba, hanem az
autonómiának kétéves felfüggesztésével, felülről
irányított szervezkedéssel alakultak meg. Az
államhatalom nevezte ki az adminisztrátorokat,
akik vezették az egyház ügyeit, mig az autonómia
visszaállítása után megtörténhettek a választások,
amikor is először egyetemes felügyelőt, azután
kerületi elnökséget s végül az espereseket válasz
tották meg. Közben 1921 január 18-án Trencsénteplicen zsinat volt, amelyen uj egyházi alkot
mányt készítettek. Az egyházi törvényeket a
minisztertanács 1922 május 15-én fontos módosí
tásokkal erősítette meg.
Csak tényeket állapítunk meg, amikor el
mondjuk, hogy Komárom és Somorja megtagad
tak minden közösséget az autonómia felfüggesz
tése utján alakult szlovenszkói evangélikus egye
temes egyházzal s ma is mint szabad egyház szol
gálja Isten országa ügyét.
_ Az egyetemes egyház nyugati kerületében 9,
keleti kerületében 8 esperésség van. Az anya
egyházak száma 312. Egyetemes felügyelő
dr. Vanovic János, püspökök pedig dr. Jánoska
György és dr. Zoch Sámuel. S ha még megemlít
jük, hogy a körülbelül 370,000 lélekből álló szlo
venszkói Lutheránia 300,000 szlovák, 40,000
német és 30,000 magyar hívőt számlál, akkor
megadtuk a fontosabb adatokat.
A külső szervezkedés a keretet adja meg, a
kérdés azonban az, hogy milyen élet, milyen mun
kálkodás folyik e keretek közt és magukban az
egyházakban? A hivatalos egyház ismeri a belmissziói munka fontosságát s azt a rendelkezésre
álló eszközökkel elő is segíti. Elismerésre méltó
munka folyik az ifjúsági egyesületekben. Az egy
házi közigazgatásban, az egyházpolitikában sok
energia őrlődik és emésztődik fel. A nyelvi különb
ség arra késztette a pozsonymegyei német gyüle
kezeteket, hogy megszervezzék a pozsonymegyei
német esperességet. A szepesi németek ilyen nemű
törekvése eddig még nem sikerült. A magyar gyü
lekezetek sem tudják megalkotni az önálló magyar
esperességet. A pozsonymegyei szlovák—magyar
esperesség nem elégítette ki a magyar evangéliku
sokat. A német—magyar egyházkerület a cél,
melyben a magyar és német evangélikusok elhe
lyezkedve a szlovák evangélikusok mellett béké
ben és megértésben szolgálhatnák az Isten országát.
Ami az iskolaügyet illeti, az egyetemes egy
ház középiskoláit az államnak adta át. Ma csak
az eperjesi és a késmárki középiskola evangélikus
jellegű. A tanítók személyi államosításával nép
iskoláink evangélikus jelleme szünőfélben van.
Evang. egyházi iskoláinkban a vallást csak az
állami tanfelügyelő utján engedélyezett heti két
órában taníthatjuk.
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Az egyházi sajtóban élénk az élet. A szlovák
evangélikusoknak 5, a németeknek 2 sajtóorgá
numuk van. A magyar evangélikusok az Evang.
lapban küzdenek jogaikért s veszik ki az egyházpolitikából részüket. Az Orgonaszó népies vallásos
lap.
Az esperességi, kerületi, egyetemes lelkész
értekezlet mellett van a szlovákoknak, németek
nek és a magyaroknak külön-külön egyesületük.
A Magyar Evangélikus Szövetségben a magyar
evangélikusok tömörültek. Évenként vándorgyűléseket tartanak a magyar gyülekezetekben s
igy akarják ébren tartani, erősíteni az evangéliumi
és a magyar szellemet.
Vallásos irodalmunk jóformán a népies kiad
ványokra szorítkozik. A pozsonyi theol. főiskola
még nem erősödött meg annyira, hogy a főiskola
jelentőségét nevezetesebb tudományos munka
megjelenése is hirdetné. A Magyar Evangélikus
Szövetség adta ki id. Endreffy János bibliai szín
müvét, melyek közül a Jefte fogadalma ért el
rendkívüli sikereket. Lefordították szlovákra és
németre és előadták szlovák és német gyülekezetek
ifjúsági egyesületeiben. Az Evangélikus Szövetség
kiadásában jelenik meg évről-évre az Evang.
Naptár s most adja ki a Dunántúli Énekes köny
vet is.
D r . M a s z n y i k E n d r e halálának évfordulóján
különösen érezzük szegénységünket az egyházi
irodalomban. A vallásos irodalom, a theologiai
tudomány intenzív ápolása nélkül egyházunk
nem állhat meg a mai kor szellemi áramlatai közt.
A szlovenszkói evangélikus egyház az elmúlt évben
a Masznyik-jubileum alkalmával a pozsonyi
theologiai főiskolán Masznyik-ösztöndijat készült
létesíteni. Vajha e szándékot Masznyikkal együtt
el ne temetnők és most, elvesztésének évforduló
ján átéreznők a vallásos irodalom jelentőségét és
a komoly theologiai tudomány művelői és meg
becsüli minél többen csatlakoznának.
L ie . F iz e ly Ö dön.

Horvai Ede áll. tanitóképzőint. c. igazgató
f. évi szept. hó 10-én elhunyt felesége emlékeze
tére egyházunknál várbeli elemi iskolánk kiváló
tanulói jutalmazására ötszáz pengős alapítványt
állított.
Horvai Ede hittestvérünktől példát vehet,
aki elhunyt szeretteinek igazán Istennek tetsző,
maradandó emléket akar. Ilyen emlék nyomán
sok zsenge szivben hálatelt áldás fakad és késő
öregsége napjaiig unokáinak is az örömről regél,
amelyben az alapítvány segítségével részesítették.
Legyen is áldott az elhunyt emléke s az adakozót
is Isten áldása kisérje.
Uj tankerületi főigazgató. A kormányzó dr. Vietorisz
József nyíregyházai evang. reálgimn. igazgatót, a hazai
evang. középiskolai tanári kar e legkiválóbb költőtagját
nyugdíjaztatása alkalmából tankerületi kir. főigazgatónak
nevezte ki. Érdemesebb tanárembert aligha ért újabban
ez a kitüntetés. Hűséges szolgálatainak a hazai közoktatás
s evang. egyházunk körül ez a legméltóbb jutalma. »Izsoki
Pál« c. művét a Magyar Tud. Akadémia tudvalevőleg a
Nádasdy-jutalomdijjal tüntette ki.
Sz. M.
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HÍREK*
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap

Ifjúsági
9 óra

Német
10 óra

yt

Magyar
11 óra

IX. 30.

Gaál

—

Rádioistentiszt.

X. 7.

Glatz

Varsányi

Varsányi

X. 14.

Hüttl

—

Ruzsicska
Esetlegfrádio

X. 21.

Reif

—

—

X. 28.

Gaál

-

—

XI. 4.

Glatz

—

—

Budavári templomunkban kereszteltettek : Hegedűs
Tibor, Durgila Lajos, Ott Alice, Grubér Erika, Christián
Tibor, Papp Klára, Gerő József, Weisz István, Schramek
Edit, Szlávy Lóránt és Cserefalvi Farkas Kornélia.
Az Ur kegyelme őrizze meg őket'és nevelje őket Egy
házunk hűséges gyermekeivé.
Esketések: dr. Traeger László— Hartmann Emilia,
Kiszely István— Bartusek Mária, dr. Grineusz István—
Pap Emília, Kaczián Jenő— Metzner Mária, Demcsák
József— Klepácz Ilona, Fodor Gyula— Suták Ilona, Wildenauer György— Bachmann Margit, Bakos Géza— Varga
Ilona.
Krisztus szent szelleme világítsa meg utaikat, hogy
egymást becsülve haladhassanak.
Temetések: özv. Helvey Lajosné, Ringauf Melanie,
Nagy Vincéné, Veszter Edit, özv. dr. Grünwald Robertné,
akiben Sándy Gyula egyházközségi felügyelőnk neje édes
anyját veszítette el, Terray László, Horváth Lajosné,
Bakos Gyuszika, Angyal Nándorné, Ormay Kálmán, egy
házközségünk presbitériumának póttagja, özv. Fried
mann Lajosné, özv. Svoha Mihályné, Váradi Erzsébet,
Schwanfelder József, Hoffmann Győző, Sántha Károly,
Tauch Györgyné.
A gyászolók találják meg megnyugvásukat, mert
minden elviselhető, amit a Mindenható reánk mér.
Raffay püspök Veresegyházán. Raffay Sándor dr., a
bányai evangélikus egyházkerület püspöke vasárnap két
vidéki kiszállást is végzett. Felkereste a veresegyházi leány
egyházközséget, amely nagy áldozatkészséggel építi temp
lomát. Raffay püspököt, aki irodaigazgatéMitkárja, Bez
zeg/» Sámuel kíséretében jelent meg, Holéczy János lelkész,
Kuczián Gejza dr. ügyvéd, egyházközségi felügyelő és
iglói Szontagh Antal dr. ny. miniszteri tanácsos, egyházmegyei másodfelügyelő fogadták. Az épülő templom előtt
két kisleány, Kuczián Ida és Gál Lenke virágcsokrot
nyújtottak át, majd a püspök megáldotta a templom alap
kövét. Innen a főpásztor Váchartyánba ment, hogy meg
látogassa a magyar nőnevelés nagy apostolának, Veress
Pálnénak leányát, a közel kilencven esztendős özv. Rudnay
Józsefné, Veress Szilárda nagyasszonyt, özv. Rudnay
Józsefné kastélya terraszán leányai: Marschall Gyula
altábornagy felesége, gróf Gyürky Istvánné és báró Andreánszky Istvánné társaságában fogadta a püspököt és
kíséretét.

Pásztortüzek a sötétben. Irta Maller Irén. Bethlen
Gábor Rt. (Kálvin-tér 8) kiadása. Két kis színművet tar
talmaz. az egyik ifjúsági, másik leányelőadásra igen alkal
mas. Ara ?
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Budapesti egyházmegyénk köréből. Ezévi közgyűlését
f. hó 12-én tartotta a Deák-téri leánykollégium dísztermé
ben. Mikler Károly felügyelő lelkes, magvas és tartalmas
elnök megnyitójában a közgyűlés figyelmét főleg a teo
lógiai szeminárium és a Luther-szobor kérdésének fontos
ságára és sürgősségére hívta fel. Lélekemelő volt az a pilla
nat, amikor Raffay püspök főpásztori működését mél
tatta püspöki hivataloskodása 10 éves fordulóján ekképen :
♦Ha arra gondolunk, hogy a püspök ez utóbbi évtizedben
mennyi sebet gyógyított, mennyi gyülekezetét létesített,
mennyit használt az egyharmadára csonkult evang. egy
házunknak, akkor el kell ismernünk, hogy ez a decennium
nem múlt el nyomtalanul«. Az egyhangúlag elfogadott
üdvözlő határozati javaslatra a püspök a szeretet impozáns
megnyilvánulásától áthatva, megköszönte mindazok tá
mogatását, akik méltányolták jószándékait, azokat pedig,
akik a birálgatások kényelmes székében ülnek, az alkotó
munkában való versenyre hívta fel. A lelkes hangulatban
lefolyt közgyűlés Mikler felügyelő elnöki zárószavaival és
Broschkó esperes imájával véget ért. Itt megjegyezzük,
hogy Mikler alig 1 évi felügyelősége alatt a budafoki egy
házközség mellett, amelynek papjául Petrovics Pál válasz
tatott, a pestszentlőrinci is önálló missziós egyházközséggé
alakult s megválasztott tisztikarát f. hó 16-án iktatta be
az ő jelenlétében is Boschkó esperes, nagy és komoly ünnep
ségek keretében. Felügyelőnek újból egyhangúlag K u s z e n d a
Lajos, tb. felügyelőnek pedig Bókay Árpád mérnök válasz
tatott. Utóbbinak megválasztásában édesatyja emlékét
akarták megtisztelni, akinek nevéhez és működéséhez
fűződik Pestszentlőrinc községének és evang. egyházának
megalakulása, ügy a felügyelő, mint az esperes lelkes és
a jövőre biztató beszédet intézett a megválasztott fel
ügyelőkhöz és a presbiterekhez.
t
S z . M.
Evang. egység. Az amerikai egyesült evang. egyház
megbízásából, mely mintegy 20 millió lelket számlál,
Ormai János buffaiói lelkész f. hó 21-én a Lutthor-otthon
imatermében előkelő közönség előtt adta át fényes ünnep
ségek keretében a Kossut h-zarándoklat viszonzásával
kapcsolatban amerikai evang. egyházunk hivatalos üdvöz
letét a csonkamagyarországi egyetemes evangelikusságnak.
Az üdvözletre Radvdnszky báró egyetemes felügyelő s
Raffay S. és Kapi B. püspök nagyon melegen válaszolt.
Az ünnepély a Lutheránia énekkar amerikai himnuszával
kezdődött és a magyar himnusszal végződött. Ormai lelkész
tanulságos előadása az amerikai lutheranzmusról s annak
ujabbi magyar alakjáról zajos tetszéssel találkozott. Köz
ben az «Erős várunk«-at is énekelték. A lélekemelő ünne
pélyt a Luther-otthonban zártkörű vacsora követte.
S z. M .

A nyíregyházi ág. ev. Kossuth Lajos-Reálgimnázium
1927— 28. évi működéséről szóló értesítőben dr. Vietórisz
József igazgató fordításában Horatius levelét találjuk a
költészetről. A fordító nemes ízlése, hatalmas szóbősége
hűen adja vissza a hires költeményt és jó gondolat volt,
hogy az iskola értesítőjében közölte, mert a költői hajlamú
növendékek igy hozzájuthatnak, a többi ifjú is tanulság
gal olvashatja. Az értesítő egyébként hűen számol be az
év történetéről és áttekinthető, gondos összeállítása min
tául szolgálhat. Jeles tanu lók : Szilárd Ferenc, Ungár
László, Jánossy Miklós, Gábor Dénes, Mauritz Sándor,
Murányi Nándor, Zwick Albert, Bállá István, Kiss Tibor,
Krecsák Kálmán, Mikler Sándor, Scholtz Zoltán, Sinka
Lajos, Bónis László, Kopácsy Tibor, Kulcsár Pál, Pecsenye
Béla, Schwartz György, Lányi György, Rácz Tibor, Scher
László, Teltsch István, Balkányi Pál, Blau Pál, Hartman
Gábor, Heller Pál, Kiár Dezső, Kovácsy Ferenc, Kozák
István, Murányi Tamás, Pecsenye Zoltán, Puskás Jenő
A Budai Luther Szövetség választmánya szeptember
hó 13-án ülést tartott. Megemlékezett disztagjának Sántha
Károlynak clhunytáról. A szövetség az elhunyt kiváló
férfiú leányához részvétiratot intéz. Nagy lelkesedéssel
fogadta a választmány a hirt, hogy dr. Raffay Sándor püs
pökünk 10 éves főpásztori és 20 éves budapesti lelkészi
jubileumára készül az egyházkerület. A püspököt ez
alkalomból a választmány táviratban üdvözölte. Lapunk
püspökünk működéséről annak idején részletes tudósítást
hoz.
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Dr. Ripka Ferenc ünneplésére készül a Budai Társas
kör. A székesfőváros polgármesterének sok személyes és
politikai hívét, más meggyőződésű tisztelőjét a társaskör
október 3-ára hívta össze a Gellert-szálló nagytermébe,
hogy megbecsüléséről tanúságot tehessen >>Buda lelkes és
hűséges fiának«.

Hegyen Épített Városra adakoztak : Ádám Sándor 5,
Adamasky Gézáné 6, Altwehr Gyula 3, Andreikovics
Jakab 1.50, Apafi Margit 3, Barna Dánielné 3, Barta
Károly 6, Becker Rezső 3, Bodros Béla 6, Berzsenyi Jenő
3, Blaskovics Árpád 3, Bohus Róbert 3, Bolovics Józsefné
6, dr. Bőhm József 9, Braun Magdolna 3, Burchard-BélaA Budai Luther-Szövetség ifjúi gárdájának megszer váry Andor 3, Búza János 5, Chrestels Károlyné 1, Csengődy Lajos 6, Cserny Lajosné 1.50, Dax Adolf 3, Domonyi
vezésére mozgalom indult meg. Az egyetemet végzett
leányok és ifjak köré fog csoportosulni az egyetemi ifjúság, lelkészi hivatal 3, vitéz Dörgő Lajos 3, dr. Erős János 3,
dr. Érti János 3, Fehér Géza 3, Feyér Gyula 6, Forgó
gazdasági és kereskedelmi hivatásban dolgozó fiatalság.
A leányok és ifjak külön szervezkednek és csupán ünnpé- Sándorné 4, Fuchs Györgyné 3, Gábor Ede 3, G. J. 9.60,
lyesebb alkalmakkor fog a két gárda együttműködni. A moz dr. Glatz Árpád 3, Gloos Barnáné 6, Gottschling István 12,
galomhoz csatlakozók a Budai Luther-Szövetség irodájá Grőner Gyuláné 3, Gyulai János 3, Hazai Ált. Biztositó
ban személyesen vagy levél utján jelentkezhetnek. (II., 3, Hegyi Gyuláné 6, Hoffmann János 3, Hofrichter Jó
zsefné 3.60, Holéczy János 6, Homola László 5, dr. Hor
Donáti-u. 49. II. 15.)
Isten országa. (Dr. Bihari Károly könyvének ismer váth Károly 2, özv. Jely Jánostié 3, Jezsovics János 3,
tetése.) A mű Jézus tanításainak teljes gyűjteménye, az Joób Aladár 2, Jónás Géza 3, Kalmár Ede 6, Katona
Ágoston Antal 3, Kemény Lajos 6, dr. Kirchner Viktor 3,
evangéliumi forrás megjelölésével, könnyen áttekinthető
rendszerben. A bevezetés külön fejezeteiben beszél Jézus özv. Kertész Lajosné 3, Kisbirtokosok Bizt. Intézete 3,
Klunczinger Pál 3, Konnerth Károly 1, Korcsek Zsiga saját küldetéséről, tanításáról, bizonyságáról, a hitről,
a hitetlenekről, a képmutatókról és a két legfőbb parancs mond 3, Kosch Jenő 3, Kosztra Pál 2, Kozák Károlyné 1,
Krisch Jenő 6, Kubina József 6, Kuthy Dezső 3, Láng
ról. Olyan közvetlenséggel, mintha pl. a képmutatókhoz
intézett szavaival egyenesen a mai társadalom bűnös em Alajos 6, Lánczy Istvánné 1,50, vitéz Leidenberger Já
bereit akarná a megigazulás útjára visszatéríteni. Az első nos 4, Lichtenstein László 3, Lukász Anna 3, Lukoviczky
rész az Isten országának, az Atyának, a Fiúnak, a Szent Emil 11, dr. Lux Kálmán 6, dr. Marton Pál 3, özv. Mick
iéleknek fogalmát, továbbá Krisztus testvéreinek Istenhez Jánosné 3, dr. Mikler Károlyné 3, Mizerák Erzsébet 3,
és egymáshoz való viszonyát világosítja meg. A második dr. Moesz Gusztáv 2, Moczkovcsák János 3, Muraközy
rész »Boldog élet Isten országában« címmel a boldogság Endréné 3, Nagy Ida 3, Ohlschláger Márton 3, Pannónia
forrásait tárgyalja, a Jézus tanítását jellemző egyszerű és Bizt. Intézet 6, Pap Mihály 3, dr. Pap Mihály 3, dr. Petroéppen azért megérthető módon. A harmadik rész : »Jöjjön vics József 3, Pippig Ágost 5, Pippig Rezső 5, dr. Puky
Endre 2, Rell Béla 3, Sass János 3, Scheier Róbert 6,
el a Te országod«. Az egy akol és egy pásztorban példázott
Isten országának eljövetele, amikor megitéltetnek »az élők Sipos Antalné 6, Somogyi Mariska 3, Steinhtibelné 4,
és a holtak«. Nem az iró, hanem maga Jézus beszél hoz Szabó Sámuel 10, dr. Szelényi Aladár 6, özv. Szentgyörgyi
zánk a könyvben, amely a boldogságot kereső emberek Lajosné 5, dr. Szontágh Antal 4, Terbócz Istvánné 4.
nek mindennapi olvasmánya, életkalauza lehet és — kü Terplán Sándor 3, Tiszaföldvári lel készi hivatal 3, Tótlönösen a mai nehéz időkben — hézagot pótol. A zseb- komlósi leányegyesület 3, Ulreich Nándor 5, Vajner
alaku művet a Próféta Iroda adta ki Budapesten, a tar Gusztáv 3, Varga Kálmánné 3, Vörös Tihamér 3, Werner
Gyula 3, dr. Zathureczky Miklós 5, dr. Zimányi Dániel 6,
talomhoz méltóan ízléses, aranynyomásu, egészvászonkötésben. Bolti ára 3 pengő. Megszerezhető a Bethlen Zsenis János 5 pengőt. Együtt 430.70 pengő. Lapzárta
Gábor Rt. könyvkereskedése (Calvin-tér 9) főbizományos után : Schweiger Henrikné 2 P.
nál és akármelyik könyvkereskedőnél.
Budai Luther Szövetségi tagsági dijat fizettek : Érti
Bácsy Péter mészáros- és hentes-mester II., Széna-téri
János, Frecska István, Garms Gertrud, özv. Győry Vilpiac, ajánlja elsőrendű áruit és kéri hittestvéreink jóin mosné, Hermann Béláné 2 P-t. Hübsch Károly 4, Istók
dulatú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
József, özv. dr. Jeszenszky Istvánné, Kappel Lajos 2,
Tízezer példányban jelenik meg Abaffy Gyula ev.
Kauntz János és felesége 5, Kender András, dr. Kilényi
Lóránd, Komporday Hugóné 2, Korcsek Zsigmond 1,
egyetemes missziói lelkész kiadásában az Ünnepi Üzenetek
Krajecz Mária, Maier Emil, Manchen Frigyes, Margittay
legközelebbi száma, a Reformációi Üzenet. Melegen ajánljuk
Valérné, Mohr Győző, Mohr Győzőné, Molnár Julia,
terjesztésre szorványgondozó lelkésztársaink figyelmébe.
Több száz példányban küldik egyes híveink Amerikában
Patócs Istvánné, Rudnay Piroska, Schmelczer Pál, Sólyom
lakó rokonaiknak valóban ünnepi üzenetképpen. Megren
János, Szabó Sámuel, Szalay Sándor, Szarvasi Dezső, dr.
delhető már most drb-ként 2 fillérért és a postaköltségért
Sztehló Aladár, Thébusz Aladár, Thyll Istvánné, dr. TraeAbaffy Gyula ev. egyetemes missziói lelkész, Budapest,
ger László, Zawadovszky Alfrédné 2—2 P, Havalda
VII., Gyarmat-u. 106. címen. A példányoknak a megren Endre 1 P. Együtt 71.— penoő.
delők részére leendő megküldése október hó 5—10. között
Tanárnő, ki 21 éven át volt egy nagy református nőfog megtörténni, úgyhogy legalább két héttel a reformáció Hevelő-intézetben alkalmazva, zongoraleckéket ad kez
ünnepe előtt minden megrendelő kézhez kaphassa a meg dőktől a legmagasabb kiképzésig. Cime a Bethánia-Egylet
rendelt példányszámokat és igy alkalma lehessen szórvá titkári hivatalában (Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 9)
nyában lakó hittestvéreink körében elterjeszteni. Hasz tudható meg.
náljuk fel a nyomtatott szó hatalmát s juttassuk el általa
gondnoka kéri a hittestvéreket,
Istenünk örökkévaló Igéjének boldogító erejét az Ő házá hogyEgyházközségünk
adóhátralékaikat fizessék be.
tól távol élő hittestvéreinkhez is !

HERCEG ESTERHÁZY
HUSÁRUGYÁR
hen tesáru i é s k on zerv k észitm én yei m egbízhatók, kitűnőek

E ls ő l* la g y a r
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T ársasági
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

*

Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, úti
poggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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Felelős: Kiss Feren
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A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS ROUTOUM HETILAPJA
FŐSZERKESZTŐ

Dr. SZLÁVIK MÁTYÁS
BUDAPEST, IX., JURÁNICS-U. 13
FÓMUNKATARS :

Dr. SCHINDLER GYULA

ELŐFIZEI ÉS FÉLÉVRE 3 PENGŐ

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG
53141. SZ. POSTATAKARÉK-CSEKKSZAm LAJÁRA KÜLDENDŐ
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, D0NÁTI-U. 49. II EM. 15

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

HLAVÁCS KORNÉ L
BUDAPEST. VI., Ó-UTCA 8 SZÄM
TELE FONSZAM LIPÓT 998-83

Az emberi lélek eredete után vágyódik. Az emberi
lélek fel akar oldódni a végtelen isteni szeretet
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szi
örök, szent titkában.
vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Az embert élete, előrehaladása és boldogsága
Ez az első nagy parancsolat.
a szeretethez köti. A szeretedhez kötötte a szere
A második pedig hasonlatos eh h ez: Sze
resd felebarátodat mint magadat.
tet Atyja. Ezt tanulja meg, ezt lássa be minden
E két parancsolattól függ az egész törvény
ember, Isten minden gyermeke.
és a próféták. M á i é 22, 'M —40.
A szeretet parancsolata : a nagy parancsolat.
Van-e nagyobb dolog a szeretetnél? Van-e Betöltése megfejt minden problémát, amely egyéni,
olyan erő vagy érték, amely a szeretettel felvehet né családi és társadalmi életünkben felmerül. A sze
a versenyt? Van-e nagyobb titok, mint a szeretet retet az élet kovásza, az élet sava. A szeretet az
varázsa?
élet fundamentuma és támasztó oszlopa. A szere
Milyen jelentéktelennek is tűnnék fel ez a tet az, amely lelkeket szállít az örökkévalóságba.
nagy világ, ha nem éreznők mindenütt az Isten
A szeretet: a törvény és a próféták. Ez az
végtelen szeretetét ! Milyen tehetetlen is volna egy törvény fontosabb a törvény minden tételé
az ember e szeretet nélkül ! Milyen örömtelen nél. Ez az egy ige a menny-ég tündöklő boltozatán
sivárság foglalná el az élet csodálatos numka- többet ér, mint a próféták minden írása.
mezóit !
Ezért írja a Krisztus vallása a föld minden
Ez a világ csak azért szép és nagyszerű, mert lakosának a szivébe a nagy parancsolatot:
szeretetnek a müve. »Istenszeretet« — hirdeti a
— Szeress !
Tanítvány, akit Jézus szeretett.
Pap Ferenc
Tökéletes szeretetre nem is képes, csupán csak
az, aki Istenben él. A szeretet nemcsak az emberi
Egyházközségünk f. hó 14-én dr. Rajfay Sán
szervezet szükségszerű terméke vagy életnyilvá- dor püspökünk elnöklete alatt díszközgyűlést tart.
nulása, hanem éppen a belénk lehelt isteni lélek Luther Szövetségünk tagjai a közgyűlésen kivétel
nek diáddá a rövidlátó és tévútra vezető önzés nélkül résztvesznek, hogy püspökünk iránt érzett
törvényei alatt pusztuló test tökéletlensége felett. tiszteletüknek és szeretetüknek kifejezést adja
Nyilvánvaló tehát, hogy ez a diadal megváltás.
nak. E napon egyházközségünk tagjai félreteszik
Isten mindenható: a szeretet hatalmának minden aggodalmukat, amely őket az egyház ügyei
sem állhat semmi sem ellen. Isten és a saját meg terén — ahogy az a nyitott szemmel néző, lelkiváltása ellen küzd, aki a szeretet ellen harcol. ismeretes, önállóan gondolkodó emberek között
Boldogitó tudat, hogy a világban a vesztes fél természetes — egymástól ideig-óráig elválasztja,
csak a gyűlölet lehet.
más nézőpontra állítja és most egy szivvel-lélekMert a gyűlölet értéktagadás : önmagát nem kcl ünnepelik a tizedik évfordulót, hogy püspö
ismerő tehetetlenség, feneketlen űr, szánalmas künk az egyházkerület ügyeinek vezetését átvette,
romhalom és gyászos enyészet. A gyűlölet a halál. a kerületben a protestáns szellem tisztaságát meg
Az emberi lélek azonban az életet szomjazza. alkuvás nélkül szolgálja.

A nagy parancsolat
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Egyetemes evangélikus
lutheránus konferencia
Hamburgban
A lutheranizmus megújhodása.
A 60 eves Egyetemes Evang. Luth. Konferencia
az evang. egyház szabadságának, nevének és ön
állóságának védelmére 1866-ban létesült. Szülő
hazája Németország, ma azonban az egész föld
kerekség evang. hivei és egyházai sorakoztak zász
laja alá. Jelszava : Isten igéjének és Luther taná
nak tisztasága. Alapitói: Harlesz, Kliefoth, Uhl
horn és Luthardt. Alapja az ágostai hitvallás, tehát
az evang. egyház és nem a politika szolgálatába
lépett.
Első nagygyűlését 1868 julius havában tar
totta Hannoverában, mely alkalommal Luthardt
és Erőmmel tartotta az ünnepi beszédet. A főfel
adat, melyre vállalkozott, az volt, hogy az evang.
hitvallást a kultuszban, egyházközségi rendezetben és kormányzatban a hitetlenséggel, a hamis
világias keresztyénséggel s az unionizmussal szem
ben érvényre segítse. Utóbbiról Luthardt találóan
mondotta, hogy »a történelemnek« nem folyomá
nya, hanem megszakítása. A konferencia 1883ban adta ki evang. luth. imakönyvét, az angol
Common Prayer Book-nek méltó pendent-ját.
Eleintén az értekezlet minden ötödik évben ülé
sezett.
Első elnöke volt Kliefoth, őt követte Vitzthum
gróf, mai kiváló elnöke Ilimels, szászorsz. püspök.
Később, 1901-ben már Lundban, Svédország egye
temi városában ülésezett, ahol a tudós Schéele volt
az éltető lelke. Újabban az amerikai evang. egy
ház s annak vezére, Morhead csatlakozott.
Máig is vezető orgánuma, Luthardt »Alig.
Ev. Luth. K. Ztg« c. lapja, s tárgyalási nyelve
Euther nyelve, a német. Munkássága ma az evang.
egyházi irodalom, sajtó és élet minden ágára ki
terjed.
Már minden harmadik évben ülésezik, igy
utóbb Upsalában és Oslóban is. Segítő kezét főleg
Amerikából a világháború után mi magyar evan
gélikusok is éreztük . . . Hatos vezérlő bizottsága
tavaly Budapesten az egyetemes gyűléssel egyidőben ülésezett. Első világkonventjét 1923-ban
Eisenachban, a többit Stockholmban és Lausanneban tartotta. A konferencia érdeme, hogy
ma az evang. luth. egyház a legegyetemesebb
keresztyén egyház a földkerekségen. Hazai evang.
egyházunkban vezérlő egyénisége Raffay püspök.
A legutolsó konferencia Hamburgban f. évi
augusztus 19-től 26-ig tartott. Az európai luthe
ranizmus előkészítő munkája kísérlete volt e kon
ferencia a jövő évben Kopenhágában megtartandó
lutheránus világkonvent sikeres működéséhez. Te
hát csak tapogatódzás, kísérletezés akart lenni
abban az irányban, vájjon él-e még a lutheránus
öntudat, van-e ereje ahhoz, hogy hatalmasan megnyilatkozhassék? ! A földkerekségen szétszórt lu
theránusok félénk várakozással figyeltek, vártak
a Hamburgból jövő hírekre. Mennyi ima, fohász,
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sóhaj szállott a mi Atyánkhoz, Erős Várunkhoz
áldásért, Szent Lélekért, a nagy konferencia mun
kájára. Az Ur meghallgatta az Ö igaz híveinek
könyörgését.
Az elmúlt napokban hozzánk erkezett hiva
talos jelentésekben hálaadással állapítják meg,
hogy a konferencia páratlanul sikerült. — »Nagy
napok voltak, aminőket eddig nem értünk meg.«
A konferencia célja az volt, hogy a lutherá
nusokat erőben, lélekben és cselekvésben egyesítse.
Minden ország elküldte képviselőit. A fiata
labb nemzedéket egész tömeg képviselte, hogy
bizonyságot tegyen szóban, dalban, hittudomány
ban és hitvallásban a lutheri egyház megújhodá
sáról.
A hamburgi ev. egyház járt elől szinte várat
lan buzgalommal. Főpásztorai vezettek a szóno
kok jegyzékén. Hamburg-Altona templomainak
kórusai szépítették az istentiszteleteket és az esti
összejöveteleket. A hittestvérek nagy vendégsze
retettel fogadták házukba a messziről érkezett
ünnepi látogatókat.
Habár e konferencia nem a hivatalos egyház
gyűlése, hanem szabad tanácskozás volt, mégis
templomi ünnep benyomását keltette. Az az érzés
uralkodott, hogy a szeretet szelleme lebeg a lelkek
felett és aldása kiséri a nagy törekvést. A luthera
nizmus felemelkedett a hegytetőre, megnyilakozása hatalom volt és azt kiáltotta: »Ne félj, hit
testvér, Erős Vár a mi Istenünk !«
A sikert nagy hírlapi előkészítés segítette elő.
Mindenekelőtt a nemes munka akarata és áldása.
Olyan munkaakarat, amely e napokat az evangé
lium és a reformációs egyház^uj korszakának pirkadásává avatta. Továbbá a konferencia célkitű
zése : az ágostaiak egyesítése egy táborba nem
zetiségi különbség nélkül. Minden buzgó evangéli
kus vágyott már arra, hogy az elszigeteltség kor
látáitól megszabaduljon és öntudatát a nagyobb
közösség erősítse. Az örvendetes eredményhez
nagyban hozzájárult a minden országban meg
nyilatkozott nagy áldozatkészség gazdag adomá
nyokkal. Hálára kötelezte a konferencia minden
egyes tagját a hamburgiak szervező nagy munkája,
a körültekintő előkészület. Hónapokig dolgoztak
lelkészek és más hittestvérek üléseken, levélírás
sal, utánjárással, ingyen szállások megszervezése
körül és a sajtó előkészítésén. Nagyvonalú és min
dent átfogó munkát végeztek. Végül a sikert ko
ronázta az a bölcsesség, amely a programm kidoldolgozásában nyilvánult meg. Mindenkit vonzott,
mert a lutheri egyház gazdagsága jutot^ szóhoz :
a Biblia és az Istennel való megbékülés, a refor
máció e két főoszlopa. E kincsek hirdetői az euró
pai lutheranizmus kiválasztott szónokai voltak.
Luther szelleme uralkodott véges-végig. Erős
meggyőződés, mély áhitat, szilárd akarat és in
tudat.
A konferencián csak régi, reformációs, Lutherénekeket énekeltek.
A tulajdonképpeni ünnepi hét megkezdése előtt
az ifjúság tartotta »lutheránus ifjúsági nap«-ját
aug. 19-én. Németország minden vidékéről gyűlt
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össze az ifjúság. Több mint 3000 jelent meg. Meg
ható volt az ifjúság buzgalma. Luther-ének hang
zott három nagy templomban. Az ifjúsági énekkarok
vezették. Azután fúvós hangverseny következett.
Cserkészjátékokat és társas szabadgyakorlatokat
mutattak be. Kiváló lelkészek szóltak az ifjúság
hoz : a »szent tagadásról«, amely a mindennapi
kisértésnek ellentmond és »az engedelmesség Lu
ther életében« címen.
Az ifjúság munkája mindenkire felejthetetlen
hatást gyakorolt. Legjellemzőbb volt Ihmels espe
res kívánsága : »Ezentúl ne legyen Luther-konferencia az ifjúság előhangja nélkül !«
Helyszűke miatt a konferencián elhangzott
beszédeket nem közöljük. A programul azonban
tanúságot tesz a konferencia értékéről. Előadást
tartottak:
Stange (Kassel): Az ifjúság és az egyház.
Rendtorff (Kiel): Népmisszió és a lutheránus
egyház.
Laibl (Leipzig): Az egyetemes evangélikuslutheránus konferencia 60 éve. A lutheránusok
egyesítésének munkája.
Ihmels (Drezda): A lutheránus egyház közös
feladatai a jelenkorban.
Stritter (Alsterdorf); A gyengeehnéjüek lelki
gondozása.
Hupfeld (Rostock): A papjelöltek képzésének
jelentősége a népszerű előadás elsajátítására.
Raffay (Budapest): »Nem tudjátok-é ezen
idők jelét megítélni?«
Dalquist (Upsala): A lutheránus egyház ala
kulása Délafrikában.
Ihmels (Lipcse): A lutheránus misszió feladata
a jeruzsálemi konferencia megvilágításában.
Thun (Altona): A lutheránus misszió egy
öntetű működése kerek e Földön.
Stange (Kassel): A lutheránusokat egyesítő
törekvésnek a jelentősége.
Jeep (Braunschweig): Az egyház vezetőinek
felelőssége egyházukkal szemben.
Bachmann: Luther »Kis Katechismus«-ának
vallásos sajátsága és használata a hitoktatásban.
Gisle Johnson (Budapest): Krisztusthivö zsi
dóság.
Gratzke: A lutheránus szórványok lelki gon
dozásának jelen égető problémái.
Matthiesen (Flensburg): »Az igaz hite sze
rint él.« Jelentések a lutheránus egyház álla
potáról (Amerika, Orosz- és Magyarország).
Otto (Eisenach): »A templomhoz vezető utón.«
Jelentések a lutheránus egyház állapotáról (Nor
vég-, Lettország, Csehszlovákia).
Althaus (Erlangen): »Keresztyénség és kul
túra.«
Lauerer (Neuendettelsau): »Igazolás és szol
gálat.« (Diakonia számára tartott előadás.)
Bertheau (Kappeln): A mostani énekkönyvet
reformáló mozgalomhoz.
Stahl (Lübeck): Az énekek dallamának egy
ségesítése. — Jelentések a lutheránus egyház álla
potáról) Franciaország, Lengyelország, Hollandia.
Nygren (Lund, Svédorsz.): Keresztyénség és
vallás.
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Hajókirándulás Helgolandba. Útközben elő
adás a lutheránus egyház nemzetközi vonatkozá
sairól. Külföldi lelkészek prédikációi Hamburg és
környéke templomaiban.
Sz. és Sch.

Milyen legyen az uj
orgonánk?
Ismert tény, hogy orgonánk rossz, a legszeré
nyebb igényeknek sem felel meg. Örvendetes, hogy
az uj orgona felépítésére mozgalom indult. Ez al
kalommal szeretnék rámutatni a szempontokra,
amelyek az orgonaépitéskor el nem hanyagolhatok.
Az orgona megtervezése nagyon komplikált
és felelősségteljes feladat. Számolni kell
1. az orgona rendeltetésével,
2. az akusztikai viszonyokkal.
3. a rendelkezésre álló hellyel,
4. a templom stílusával
és végül — a fődologgal — az anyagi fede
zettel.
E tényezők az orgona méreteit nagyjából meg
is határozzák s e méretek alapján kell azután az
orgona egyes részeinek praktikus beosztásáról gon
doskodni.
Vizsgáljuk most sorra e tényezőket s lássuk,
hogy a mi céljainknak milyen orgona felel meg
legjobban.
1. Az orgona rendeltetése szabja meg a válto
zatok számát.
Orgonánk elsősorban az istentisztelet köz
énekének támasza, tehát tiszta, erős hangválto
zatok (cca 10 drb) beépítését követeli. Ezek mel
lett hely kell az elököz és utójátékok céljaira még
vagy 10— 12 változatnak. Ezek segítségével van
módja az orgonistának az ünnepi hangulatokat
illusztrálni. Nem hiányozhatnak: a tompa mélabus »fedett«-ek (böjt, nagypéntek), a diadalmas
»harsonák« (húsvét), a pásztorsip (karácsony), a
finom éterikus hangváltozatok (urvacsoraosztáskor). összesen tehát csak az istentiszteleti szol
gálat 20—22 változatot (jelenleg 16 van) igényel.
Számítsunk arra is, hogy orgonánknak ének-,
hegedű-, stb. szólók, sőt az énekkar kíséretét is
elláthassa. A kiséret akkor jó, ha a kisért hang
sziliétől elütő változattal történik, miért is az
eddig említett változatokhoz még 6—8 szükséges.
Az orgona esküvőkor, egyházi hangversenye
ken mint szóló-hangszer szerepel és ekkor zene
kari és különleges művészi hanghatásokat várunk.
E célra 8—10 változat szükséges. így elérkeztünk
oda, hogy 34—40 változat volna kívánatos.
Az akusztikai viszonyokkal a rendelkezésre
álló hellyel, a stiluskérdéssel, a játszóasztal be
rendezésével és elhelyezésével, valamint az építés
pénzügyi megoldásának módjaival lapunk követ
kező számaiban foglalkozom.
Addig is propagáljuk az orgonaépités ügyét
s adományokkal mozdítsuk elő a szép terv megvalósithatását.
Dévény Jenő
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Raffay Sándor tízéves
püspöki jubileuma
1918 őszén lépett Raffay Sándor, budapesti
Deák-téri lelkész, a nyugalomba vonult Scholtz
Gusztáv bányakerületi püspök örökébe s igy Bu
dapest megmaradt püspöki székhely továbbra is.
A ceglédi születésű, székely származású kiváló
férfiú előbb Besztercebányán tanárkodott, majd
a pozsonyi teológia professzora volt éveken át —
és bizony igen nehéz időben vette át a kerület
gondozását. Nehéz munkához szokott egyénisége
azonban minden akadályt leküzdött. Az őszirózsás
forradalmon, a kommün viharjaiban biztos kézzel
irányította át egyházát, megértő szívvel törölte
el e hónapok s az ezeket megelőző háborús évek
szomorú nyomait. S mikor még mások a nagy csa
pások hatása alatt kábultan csak élni reméltek,
ő alkotni kezdett. Általában a lk o tó sze lle m , ki már
a háború előtt Amerikában kereste a protestáns
egységhez vezető u ta t; a háború után a Protes
táns Világszövetség megteremtésében vezérszere
pet vitt, s mindenképpen fenntartotta ez össze
köttetést. S ha a külföld hangulata a magyarság
iránt kedvezően változott meg, e külföldi össze
köttetések nagyban hozzájárultak. Ez Raffay leg
értékesebb politikai szereplése. De mint igazi ma
gyar ember, a belpolitikában sem tudott semleges
maradni, hanem a nemzeti megújhodás egyik leg
erősebb támogatója volt.
A nagy célok mellett a legkisebb ügyek is
érdekelték, s ha nemes célokat látott, pártolólag
csatlakozott hozzájuk. Kerületében a Luther Szö
vetség megalapítása legfőbb társadalmi tevékeny
sége. A szépen indult szövetség ugyan nem fejlő
dött úgy, mint Raffay és hívei szerették volna,
tulajdonképpen a budapesti Luther Szövetsége
ken kívül, melyek élénk munkát végeznek, alig
mozdultak meg a gyülekezetek, bár az országos
szövetség szerve kapcsolná össze őket. Azonban
a hívek összefogása sikerült, mert olyan élénk egy
házi élet fejlődött ki, amilyen azelőtt soha sem volt.
1920-ban még egyházának aggodalmaskodói
ellen is átszervezte s z í v ó s kitartással aVeres Pálnéleánynevelőintézetet, mely magyar leánynevelé
sünkben úttörő munkát végzett, s mely- 1927-ben
mint leánykollégium indult a fejlődés utján el.
Kézbevette az aszódi Petőfi-gimnázium uj épüle
tének építési tervét, megvalósította a szarvasi
árvaházat, fellendítette az ottani tanitónőképzőintézetet, legújabban megalapította a budapesti
fiugimnázium internátusát; általában mint volt
tanár az ifjúság nevelésének kérdései elsősorban
érdekelték mindig s az evangéliumi szellem ápo
lása érdekében minden intézethez internátust kí
ván csatolni.
A megújhodás, a haladás utáni nemes törek
vés hatja át lelki atyja révén az egész bányakerü
letet. Az ereje teljében álló főpásztor megelégedet
ten nézhet vissza az elmúlt tizév eredményeire,
s adja Isten egyházunk érdekében, hogy sok meg
kezdett vállalkozását az eljövendő évtizedek vi
gyék megvalósításra.
B. D.
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Krisnamurti
beszélgetéseiből*) F r a n c iá b ó l: Pap F eren c.

Minden helyesen gondolkozó ember, aki igaz
ismeretre törekszik, először maga körül szemlét
tart. Minden létező, lelkes és lelketlen egyaránt,
csak átmeneti. Semmi sem állandó, semmi sem
örökkévaló. Van születés és halál; van rohanás,
küzdelem, van múló öröm és múló fájdalom ; van
égető szükség, ki nem elégített és meg nem szün
tethető vágy; van végtelen üresség. Mint az el
hagyatott völgy gyenge virága, úgy hervad el a
rokonérzelem és a szeretet minden virága ; örü
lünk a bölcsőnél, sírunk a koporsónál. A dicsőség
napja olyan, mint a futó felhő. Minden lény és
minden dolog elpusztul, meghal; minden sírba
és porba hanyatlik.
Bárhova tekintsünk, mindenütt ott látjuk
e zűrzavart, e végtelen nyugtalanságot, örökké
kielégíthetetlen valamit. És a gondolkozó, aki
a dolgok lényegét keresi, önkénytelenül is eljut
a kérdéshez, vájjon érdemes-e foglalkozni a lét
kérdéseivel, ha itt semmi sem tartós, semmi sem
állandó.
Talán nem volna olyan menedékhely, ahol
vágyainktól mentesek lehetünk, a vágyaktól,
amelyek sohasem teljesülhetnek? Talán nincsen
olyan hely, ahol a lélek csendben, nyugalomban
és békességben lehet. Talán nincs örökkévalóság,
ahol semmi sem változik, semmi sem hal meg,
semmi sem enyészik el? A bölcs elgondolkodik,
maga körül tekint és kérdi : »Hát semmi sincs,
ami tartós, ami örökkévaló?«
Aki még nem találta meg az örökkévalósá
got, nem felelhet a kérdésre és aki megtalálta,
csak bizonytalan feleletet adhat, mert mindenki
fejlődési foka, helyesebben értelmi és érzelmi ki
forrottsága szerint juthat el oda. Mindnyájunk
nak lehet azonban ugyanaz a látomásunk, mind
nyájan szemlélhetjük ugyanazt a szépséget, bár
ajkainkon az azt leiró szavak különböző jelentésüek.
A bölcs, az idősebb — nem feltétlenül fizi
kai tekintetben, hanem tapasztalat, keserűség,
próba, öröm és elragadtatás terén korosabb —
ha csak egyszer is élvezte e látomást, elmondhatja :
»Van örökkévalóság, az kétségtelen.«
De hát mi ez a látomás? Az igazságmeglátás.
Az igazság örökkévaló, nincs kezdete, sem vége,
változhatatlan és halhatatlan. És ha azt kérded
tőlem : »Hol székel az igazság? Hol találhatom
meg?« Azt felelem : »Nem találhatod másutt, csak
Boldogországban.«
Ha oda vágyakozol, értelmed és szived min
den eleven erejét feszítsd meg, hogy felkeresd,
*) Vap vakbuzgó, aki a fiatal hindu bölcset a keresztyénség ellenségének tünteti fel. E türelmetlen álláspont
sehogysem fér össze a keresztyénséggel. Krisnamurti, mint
erkölcstanitó, teljesen evangéliumszerü elveket hirdet,
s ezért tanításai nem jelentenek veszedelmet a keresztyén
vallásosságra. Krisztus igaz követői azonban vallásos
érzületben még ezt a csodás bölcseségü és ma igen divatos
erkölcstanitót is messze felülmúlják. (A fordító.)
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megtaláld és megismerd az isteni forrást, ahol a
»Bölcseség«, az »Igazság« fakad. Mert ebben az
EGYM ÁS K Ö Z Ö T T
Országban, a Szentek Szentjében, mindent tanul
R o v a tv ezető : Borbély Ilonka
hatunk, tapasztalatokat gyűjthetünk, itt növe
kedünk érzelemben, értelemben és akaratban, itt
A közelmúlt napokban olyan sok szó esett a mai idők
láthatjuk meg az örökkévaló igazság testetöltött
problémáiról — válásról, egykéről, halandóságról.
képét. Te, akit a világ minden gyönyöre ki nem égető
Előadásokon, újságban, egyházi es politikai körökben
elégit, akit a múló dicsőség és barátaid nyájas ezekről tárgyaltak, lehetetlen észrevétlenül elhaladni mel
kodásai le nem nyűgöznek, keresd az utat, kerüld lette. Beszéljünk róla egymás között mi is. A vita hevében
ki az erdő sűrűjét, ha az ég ragyogó boltozatát támadhat egy-két életrevaló idea s talán gyenge erőnkkel
a megoldáshoz.
látni akarod. Igen, vagdald le az élet fájának szá mi isEzhozzájárulhatunk
alkalommal a válással kapcsolatban teszek egy
raz ágait, hogy megláthassad a csillagokat, ame ket szerény megjegyzést és remélem, hogy olvasóim hozzá
lyek segítségével tájékozódhatsz és a múlandó szólásukkal alkalmát adnak a probléma alapos megvitatá
sára.
dolgok járhatatlan bozótjából kijuthatsz.
»Miért olyan sok a válás s ml ennek az oka ?« hangzik
így keljünk útra. Igv indultam útnak én is. a kérdés
százszor, ezerszer. Felelet is érkezett reá. Egyik
. Láttam Örökkévalóságomat. Láttam minden do az erkölcsi élet meglazulásáhan, másik a rossz anyagi
log forrását, minden dolog szépségét, tökéletessé viszonyokban látja a baj gyökerét, a harmadik a világ
gét, örömét. Megizleltem az Örökkévalóságot. Amit háború természete s kövei ke/men vének tártje. Az orvos
is sokat vitatkoztak. Az egyik oldalon uj házassági
tapasztaltam, csak az én szempontomból irható lásáról
törvényt sürgetnek, hogy a válást megkönnyítsék ; a má
le, csak*az én talán jelentéktelennek látszó sza sik oldalon az ellenkezőjét találnák a legjobb ellenszernek.
vaimmal adható vissza. De ha erős volt benned Valamelyik napilap karácsonyi számában nem kisebb
a vágy és ha hosszú várakozásod kegyelemre ta ember mint Mussolini nvilatkozik a dologról. Kijelenti,
legközelebbi teendőjének tartja a házasság felbontlált, ha magad próbáltad ki, ha ezek a dolgok hogy
hatatlanságanak kimondását. Mikor olvastam a cikket,
leheleteddé, életed lényegévé váltak, akkor érted első gondolatom az volt : igy csak olyan ember beszél, aki
”leg> akkor tudod meg, hogy te is megizlelted az boldog családi életet él. Aki ellenben nem találta meg a
Örökkévalóságot, mert te is megtapasztaltad azt, házasságában a megértő, odaadó élet társat, az bizony a
válás megkönnyítésében látja a megváltást.
ami változhatatlan, állandó és örökkévaló.
IX* beszéljünk teljes tárgyilagossággal a dologról.

Tengerben.
Az életfelszinen
Lebegni, úszni fenn :
Úgy retteg a szivem.
A lelkem réveteg,
Magános mélyeket
Keres, néz, méreget.
Ez őstermészete,
Törvénye ! Véthet-e
Maga is ellene?
Felszín : — nem terepem
Ki mondám kereken,
Hogy én nem szeretem.
Felszínen a szemét
Ragad meg legelébb
S ott úszkál szanaszét.
A mélyet szeretem,
Hol messze tereken
A drága gyöngy terem.

•

Itt érzem jól magam,
Erős a bizalmam,
Gyöngy itt, ami csak van.
Petrovics Pál

Mindegyikünk tudja, hogy már az esküvőn elhangzik az
intés: »Amit Isten egybeszerkesztett, ciuber azt el ne
válassza«. Első pillanatra tehát természetesnek látszik,
hogy mindenki a válás ellen foglaljon állást. Azonban, ha
jobban meggondoljuk a dolgot, rájövünk, hogy ez az állás
pont nem is olyan jó, nem is olyan emberséges s nem is
olyan erkölcsös.
Pár esztendővel ezelőtt egy előadássorozatot hallgat
tam végig, melyet egyik kiváló püspökünk tartott. Part
nerem — egy katholikus ember — elragadtatva hallgatta
a világos, szinte megdönthetetlen fejtegetéseket. Az egyik
előadás témája a házasság volt s természetesen szó került
a katholikus felfogásról is, amely szerint a házasság szent
s mint ilyen felbonthatatlan. Mondanom sem kell, hogy
katholikus partnerem kíváncsian várta az erre vonat
kozó megjegyzéseket. Az a következőkép hangzott :
— A katholikus álláspont teljesen helyes lenne, ha
az emberek az angyalok tulajdonságaival bírnának ; de
addig, mig csak tévelygő, esendő, gyarló emberek vagyunk,
senkisein kívánhatja tőlünk, hogy jóhiszemű tévedésünkért
egész elrontott élettel lakoíjunk. Mert ki láthat a másik
leikébe? Senki ! Ha belelátna, nem lennének rosszul sike
rült házasságok, mert magának mindenki önzésből is a
legjobbat választaná. Ha nem lat bele, ez az embernek
olyan fogyatékossága, amiről ő maga tehet legkevésbbé
s éppen ezért lehetetlen ráháritani olyan súlyos büntetést,
amilyen a pokoli házasélct.
— Bölcs és emberséges szavak — mondotta a part
nerem s én úgy éreztem, valóban a mi vallásunkról min
denki megállapíthatja, hogy a szeretet vallása s nem
kegyetlen, rideg ragaszkodás a dogmákhoz. Az evangélikus
ember szivébe vésték : A betű öl, a lélek az, amely meg
elevenít. De menjünk tovább.
Tegyük fel, hogy a közeljövőben csakugyan hoznak
olyan törvényt, amely a válást megkönnyíti. Sokan irtóz
nak ettől, azt mondván : Akkor növekszik meg csak igazán
a válások száma. É11 nem ezen a véleményen vagyok. El
képzelhetetlennek tartom ugyanis, hogy ez a törvény,
amikor bizonyos engedményeket hoz, egyszersmind ne
tenné meg az óvintézkedéseket is a túlkapások ellen, a
tartásdij stb. szabályozásával és mértékével. Ez pedig
önmagában elég ok arra, hogy az emberek jól meggon
dolják a válást. Vagy ha ez elégtelen, a házasságkötés előtt
is biztosíthatják egymást kölcsönösen, hiszen akkor tele
szerelemmel, szép reményekkel ki nem vállalná ezt ?
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Különben is él bennem a meggyőződés, hogy olyan házas
társ, akit mély szeretettel, igaz megértéssel, kedvességgel
s előzékenységgel vesznek körül, csupa szeszélyből, vagy
könnyelműségből sohasem keresi a válással járó kellemet
lenségeket, kényelmetlenségeket és anyagi megterheltetést.
A mának meghajszolt, elkinzott embere örül, ha a családi
kör melegében csendben, békességben meghuzódhatik. Aki
nem igy érez, az ellen úgy sincs védekezés, mert a kény
szerházasságot nem fogadja el és mi sem fogadhatjuk el
jó megoldásnak.
De most vegyük a másik kombinációt, Mussolini
leendő törvényét. Ez kimondaná, hogy a házasság felbont
hatatlan. Mi következik erre ? Úgy vélem, a családi élet
felfordulása és megromlása ; mert ha a házastársak tudják
azt, hogy elválaszthatatlanul fűződtek egymáshoz, akkor
nem fordítanak gondot sem a gyöngédségre, sem a meg
értésre, sem az egymás szolgálatára. Miért ? Hiszen nem
tehet semmit az, akinek valami nem tetszik ! Ha ellenben
ott lóg fejük felett a válás veszedelme, akkor mindegyik
igyekszik a másik kedvében járni, kötelességét teljes mér
tékben teljesíteni, nehogy okot adjon a válásra. Mert ne
feledjük a nagy filozófus igazságát :
— A férfi és a nő örök ellenség s a fegyverszünetet
csak a rendkívül nagy szeretet, vagy a rideg önérdek
képes biztosítani.
E megállapítás helyességét ki ne látná, hisz mindenki
tapasztalhatja ismerősei, rokonai körében, hogy a házas
ságot vagy a kölcsönös szeretet és megbecsülés, vagy a
házasságból eredő anyagi s egyéb előnyök megtartására
irányuló igyekezet tartja fenn. Mi evangélikusok ugyanis
teljesen tisztában vagyunk avval, hogy főleg a katholikus
házasfelek részéről hangoztatott vallásosság ebben az
esetben csak ürügy. A vallásom tiltja, hogy elváljak,
mondják azok, akik a valódi okot tetszetős külsőbe akar
ják öltöztetni s vígan rontják tovább házastársuk életét,
tudva, hogy beleegyezésük ilyformán való megtagadása
felbonthatatlanná teszi a másik félre nézve tűrhetetlen
házasságot. Mi következik ebből ? A vallásosság örve alatt
züllött és erkölcstelen élet, mert talán mondanom sem kell,
hogy a másik fél megtorlásul legtöbb esetben teljesen
szabad életet él, még hozzá sokszor a »vallásosságból nem
váló« fél tudtával.
És még egy ok. A nőtlen embereknek még kevesebb
merszük lenne a házassághoz, elvégre a házasság eddig is
bizonytalan kimenetelű szerencsejáték volt, de legalább
ha teljesen rosszul sikerült, mód adatott a reparációra.
De ha ezt a kilátást elveszik, hol van az a hős, aki meg
mer házasodni ?
Melyik módszer alkalmas tehát a válások meggátlására ?
Feleljenek most az olvasóim. Szóljanak hozzá. Minél
többen kifejtik nézetüket (a lehetőséghez képest röviden),
annál világosabbá válik, hogy melyik a helyes megoldás,
hiszen egyik ezt tapasztalja, másik amazt. Ha megbeszél
jük mindegyiket, leszürődik az igazság.
Induljon meg hát a vita, mert különben kénytelen
lennék azt hinni, hogy én találtam meg a bölcsek kövét,
ennyire önhitt pedig mégsem tudnék lenni.

Reformáció ünnepélyünket a Budai LutherSzövetség a többi egyházi egyesülettel és az ifjú
sággal együtt rendezi meg e hó 31-én budavári
templomikban. A presbitériumi gyűlés e határozata
közelebb hozza egymáshoz az egyházi egyesülete
ket és bizonyára elősegíti a közös munkát egyházközségünk javára.
Budai egyházközségünk e hó 14-én, vasárnap
d. u. 4 órakor budavári iskolánk tornatermében
dr. Raffay Sándor püspökünk kiszállásával és
elnöklete alatt közgyűlést tart. Presbitereink szá
mára az egyházkerületi elnökség a megfelelő helye
ket fenntartja, mert a hivek érdeklődése igen nagy
és püspökünk személye is odavonzza tisztelőit,
tehát tornatermünk előreláthatóan zsúfolásig meg-
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HÍREM
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
1

Vasárnap

Ifjúsági
9 óra

Német
V210 óra

Magyar
11 óra

X. 14.

Hüttl

—

Ruzsicska
Esetleg rádió

X. 21.

Reif

—

—

X. 28.

Gaál

-

—

XI. 4.

Glatz

—

—

A Budai Luther Szövetség Vegyeskara fenn
állásának 9. évében felkéri az egyházközség mű
velt jó zenei hallású és jóhangu férfi- és nőtagjait,
hogy tehetségüket a karban az egyházközség
gyülekezeteinek épülésére érvényesítsék. Az ének
kar már annyira fejlődött, hogy nagyobbszabásu
feladatok megoldására is vállalkozhatik. Szívesen
szolgálna művészetével gyakrabban az egyházközségnek, de erre csak akkor lesz képes, ha tag
létszáma megnövekszik. Uj tagokra vár. Gyakor
lati próbáit minden kedden d. u. 6—8 között
tartja a II., Irányi-utcai népiskolában, ahol az uj
jelentkezőket szívesen fogadja. Szívleljük meg
a zsoltáriró szavát: »Vigan énekelj az Úrnak, te
egész föld. Szolgáljatok az Urnák örvendezéssel.
Menjetek eléje vigassággal« (100. zsoltár). — A z
é n e k k a r vezetősége.

Tanévmegnyitó az evang. hittudomángi karon. Sop
ronból jelentik : Az Erzsébet tudományegyetem evangé
likus hittudományi kara most tartotta tanévmegnyitó
ünnepét az egyetemi tanács részvételével. Az ünnepélyt
a templomban ünnepi istentisztelet vezette be. Kovács
Sándor egy. tanár prédikált. Ezt követte az egyetemi
közgyűlés a városháza nagytermében, melyen megjelent
Herrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter, Kapi Béla
evangélikus püspök, vitéz Simon Elemér főispán, Töppler
Kálmán felsőházi tag, Thurner Mihály polgármester, Gévay—Wolff Lajos alispán és igen sokan a város előkelő
ségei közül. A Hiszekegy után Imre József ezidei rektor
tartott megnyitó beszédet. Dr. Pröhle Károly prodékán
a múlt tanévről szóló beszámolójában kiemelte, hogy két
év alatt a hallgatók száma 64 százalékkal emelkedett.
Klebersberg miniszter 70.000 pengő költséggel az evangélikus
fakultás sokáig késett elhelyezését megoldotta. Dr. Kiss
Jenő, az uj dékán székfoglaló beszédében a test, lélek és
szellem vallásbölcseleti lényegéről és egymáshoz való
viszonyáról értekezett.
A budai Luther Szövetség Vegyeskaránakszept. 29-ikén
a Stúdióban tartott hangversenye nagy sikert aratott.
A »Mit üzen a rádió?« jelentette, hogy minden oldalról
érkeztek teszéstnyilvánitó levelek a Stúdióba. Mikus-Csák
István magyar népdal letétjeit külön is elismerték már
más alkalommal. A korán elhunyt (24 éves) Sztrache Antal
dalai demonstrálták, mennyi érték veszett el e zseniális
ifjú halálával. Nagyon ügyes volt a rendezés azért is,
hogy a kitűnő hegedümíívésznő : Bárány Sziszi és a kel
lemes hangú hangversenyénekesnő: Nedelkovits Anna
tette még változatosabbá, színesebbé a hangversenyt.
Az énekkar zümmögő dala kitünően érvényesült a rádió
ban. Szereplése alkalmából szívesen köszöntjük az ének
kart és jeles karnagyát és még nagyon sok hasonló sikert
kívánunk !
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A magyar protestáns nők országos szövetsége nagy
bányai Horthy Miklósni őfőméltósaga fővédnokségével
gróf'Bethlen Istvánná, gróf Ráday Gedeonné, Raffay Sándorné, Ravasz Lászlóné, Józan Miklósné, Pesthy Pálné
védnökségével 1928. évi október hó 16-tól 21-ig a pesti
Vigadó termeiben rendezi az V'. országos női-munka ki
állítást. A kiállítás rendezését özv. Mirkovszky Gézáné
iparművész-tanár szívességből vállalta. Október 17-én és
20-án délután fél 5—6-ig műsoros előadás. Buffet egész
nap. Belépőjegy : d. e. 50 fillér, d. u. 3 órától I pengő.
A kiállítás elnökei: Petri Pálné, Fáy Aladárné, Némethy
Kálmánná, Okolicsányi Zoltánná, Schweng Lajosne, Gregersen Lujza. A buffet vezetését 16-án, kedden : Szászy
Béláné és Petri Pálné ; 17-én, szerdán : A Tabitha ev. n<£
egylet; 18-án, csütörtökön : Székács Tivadarné és Petz
Vilmosné ; 19-én, pénteken : A budai nőegyletek ; 20-án,
szombaton : Sztrókay Istvánná ; 21-én, vasárnap : Evan
gelischer Frauenbund és Unitárius nőszövetség vállalta el.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Banics Gyuláné 3,
Bakos Gyula 2, Bertsch Mimi 6, Campen Henrik 3, Durst
Ervin 3, Doniján József né 3, dr. Daubner Imréné 1.50,
dr. Graef Károly 3, Hackenberger László 6, Manko Kor
nél 3, dr. Hajós Lászlóné 5, Herodek Gyuláné I, hrg. Ho
henlohe Egon 3, özv. dr. Jankó Jánosné 3, Kamk r Sán
dor 1.50, Kondor Károly 3, Kováts Lajosné 3, Kiinger
József né 1.50, Konnerth Karoly I, Kozma Lajos 3, Lánczy
Istvánná 1.50, Liposits Jánosné 5, Laczkovich Lászlóné 3,
br. Marschall Gabriella 3, Mentsik Ferencné 3, Metzger
Gvörgyné 6, Mikus-Csák Istvánná 1.50, Mladoniczky
Nándorné 3, Molnár Jánosné 3, Nemes Sámuel 3, Nisbetii
Henrik 3, Nyulászy Jánosné 3, Obál István 3, Pekánovlch
Istvánné 1.50, Pintér Sándor 3, Pusztai István 6.08,
dr. Rásó Lajos 6, Rainer Andor 3, Schay Gusztáv 3, ozv.
Sauer Ferencné 3, Schmelczer József 2, Szalay Sándor 3,
Szalmássy Miklósné 6, Szántó Antal 3, Szaubcrcr Anna 3,
Szécsi Imréné 3, Szépréti Szilárd 3, Törzsok Béla 3, Trautmann Róbertné 5, dr. Ürmiissy Gyuláné 3, Wächter
József né 3 pengőt.
Budai Luther Szövetségi tagsági dijat fizettek: Entz
Gézáné, Krompecher Szilárdné, Tölgyesi János 2—2 pen
gőt ; adomány a Szövetségnek: Krompecher Szilárdné
3 pengőt.
Lelkészválasztás. A zalaegerszegi evangélikus'egyházközség szeptember 30-án tartotta lelkészavató közgyűlé
sét, melyen a Szegedre megválasztott Kutas Kálmán
lelkész helyébe Budaker Oszkár kőszegi lelkészt válasz
tották meg.
Evangélikus egyetemi évnyitó Istentisztelet. A Luther
Otthon ifjúsága e hó 7-én tartotta meg tanévnyitó istentiszteletét az Üllői-ut 24. szánni imateremben. A szent
szolgálatot ez alkalommal dr. Rajjay Sándor bányakerületi
püspök látta el, aki az istentisztelet keretében úrvacsorát
is osztott.
A bányai evangélikus egyházkerület jövő csütör
tökön ünnepli Raffay püspök működésének tizéves évfor
dulóját. A bányai evangélikus egyházkerület jövő hét
csütörtökén, október 11-én tartja ezévi rendes közgyű
lését, melynek különös jelentőséget kölcsönöz az a körül
mény, hogy az egyházkerület püspöke, Raffay Sándor
betöltvén főpapi működésének első tiz esztendejét, Jiivei
nagyszabású ünneplést rendeznek számára. A köz^ülés
után a Hungária-szálló különtermében diszebéd lesz a
püspök tiszteletére. Az ünneplésből részt kívánnak kérni
a különböző társadalmi, közéleti intézmények is, de Raf
fay Sándor kitért a szélesebbkörü jubilálás elől.
Kapi Béla püspök búcsúzik szombathelyi híveitől. Kap*
Béla dunántúli evangélikus püspököt a győri evangélikus
egyházközség választotta meg vezető lelkészének. A püs
pök, aki tizenkét esztendőn keresztül volt a szombathelyi
gyülekezet lelkésze, vasárnap, október 7-cn tartotta meg
bucsuprédikációját. Ezt az ünnepi istentiszteletet megelőzően, szombaton este díszvacsorát rendeztek a távozó
püspök tiszteletére, vasárnap délben pedig ünnepélyes
egyházközségi közgyűlés volt. Azután a püspök, család
jával együtt, nagyobb küldöttség kíséretében indult
Győrbe, ahol az egyházi, a társadalmi intézmények és a
hatóságok képviselői fogadták. Kapi püspök uj állomás
helyén a beiktatás október 14-én lesz.
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Az evangélikus sajtónagyhatalom. A németország
evangélikus sajtószövetség (Evang. Pressverband
für
Deutschland) az elmúlt nyáron Kölnben megtartott ke
resztyén sajtőkiállitás alkalmából statisztikai kimutatást
készített a földkerekség összes evangélikus újságjáról.
Eszerint megjelennek a következő evangélikus újságok :
hetilap, egyházközségi lap 2439 helyen 5,100.000 példány
ban ; külsó misszió 63 lapja 1,220.000 példányban ; belső
misszió 206 lapja 2,130.000 példányban ; Evang. Szövet
ség, Gusztáv Adolf Egyesület és hasonló egyesületek 36
lapja 1,800.000 példányban ; neveléstani és szülők moz
galmának 30 lapja 185.000 példányban ; ifjúság 232 lapja
l,650.(KX) példányban; szociális élet, munkások 23 lapja
145.0(X) példányban ; egyházi lap és lelkészek 111 lapja
455.(XX) példányban; theologiai és kultur 41 folyóirat
90.0(H) példányban ; lelkészgyakorlat és keresztyén mű
vészet 56 lapja 185.000 példányban, szabadegyházak 63
lapja 840.000 példányban. Tehát az időszakos evang.
lapok és folyóiratok száma : 3300 és 13,800.000 példányban
jelenik meg. Az olvasók száma meghaladja a 40 milliót.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövet
ségében felmerülő írásbeli munkát önkéntes munkásuk
végezték a rendelkezésükre álló szabadidő alatt. Annál
nagyobb jelentőségű most az a tény, hogy Pógyor István
személyében teljes munkaidővel dolgozó titkán állítottak
e fontos numkamezóre. Pógyor István középiskolái érett
ségije után KIE-titkári képesítései Németországban sze
rezte s minden remény megvan reá, hogy jó munkát fog
végezni e legrégibb magyar bel missziói egyesület szol
gálatában.
Tanulmányút Bécsbe diákok részére. Október 31-én
reggel Bórakor indul Budapestről tanulmányút Bécsbe 16
évesnél Idősebb diákok részére. Résztvételi dij 32 pengő,
melyben az útiköltség Budapestről Budapestig, az osztrák
vizűm dija, szállás és naponként háromszori étkezés fog
laltatik bent. Visszaérkezés Budapestre november 4-én
este. Jelentkezni október 26-ig kell. A magyar útlevél és
10 pengő beküldésével. A fenmaradó 22 pengő az indu
láskor fizetendő. Minden résztvevőnek még 4 pengőt kell
villamoskoltségekrc és belépődíjakra számítani. Jelent
kezzen e címen : Magyar Református Diákok Soli Dco
Gloria Szövetsége, Budapest, IX., Kálvin-tér 7. II. 15.
Mott János lemondása. Az amerikai Keresztyén Ifjú
sági Egyesületek nemzeti titkára : dr. Mott János, októ
ber közepén mond le állásáról, hogy minden idejét egyrészt
KIE-házak építésének, másrészt a külmisszió ügyének
szentelje. Mott János jelenleg 63 éves és vezetőszerepet
játszik a nagy felekezet közi világmozgalmak életében.
Ugyanakkor, amint értesülünk, a Keresztyén Diákok
Világszövetségének elnökségéről is letnondóban van, de
megtartja a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világszövet
ségének elnökségét.
Jubiláló ref. püspök. Antal Gézát, a dunántúli ref.
cgyhzákerület nagynevű püspökét a múlt hó 26-án,
Pápán tartott közgyűlésen tanári, irói, egyházi és püspöki
áldásos működésének 46 éves fordulója alkalmából egyházkerülete, valamint az összes egyházi, vármegyei, társadalmi
és kulturális intézmények és egyesületek országos jellegű,
meleg ünnepeltetésben részesítették. A jubileumi ünnepen
Klebelsbcrg Kunó gróf, kultuszminiszter személyesen is
megjelent és a püspököt az állam és az egyházak békéjét
hangoztató beszédben üdvözölte. Az. uj püspöki székház
felavatása ünnepén a beszédet a ref. egyetemes konvent
lelkészelnöke Baltazár Dezső, tiszántúli püspök mon
dotta. A dunántúli ref. egyházkerület nevében Balogh
Jenő nyug. miniszter főgondnok és az evang. egyetemes
egyház nevében Kapi püspök üdvözölte. Mi evangélikusok
meghajtjuk a tudós püspök és kiváló egyházi vezér előtt
a hálás elismerés zászlaját.
Sz. M.
Kitüntetett evang. lelkész. A kormányzó a miniszter
elnök előterjesztésére Csővári Géza kétbodonyi (Nógrád
vm.) evang. lelkésznek több mint 4 évtizedes lelkészi mű
ködésében kifejtett hűséges és eredményes szolgálatainak
elismeréséül a IV. oszt. magyar érdemkeresztet adomá
nyozta. Soproni theol. diák volt s a halk-wittenbcrgi
egyetem theol. fakultásán velem együtt diákoskodott.
Hűséges szolgálatai a magyar haza és evang. egyházunk
értéket növelik. Szerény elvonultságában örökbecsű mun
kásságot fejtett ki.
Sz. M.
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Az »Ébresztő« októberi száma megjelent. Részletesen
kidolgozott programot közöl a Jézus Élte Élete Világtanulmány’alapján négy hétre. Ismeretterjesztő előadások,
társasjátékok, az ifjúsági egyesületi munka hírei, ügyes
rajzok a reklámbizottság részére, beszámoló a nyári kül
földi és hazai táborokról, a Világszövetség és a magyar
központ sok érdekes hire, a vezető csendes órája és az
összejövetelt záró ének teszik ki az eredeti és tartalmas
számot. Minden ifjúsági munkásnak nélkülözhetetlen. Uj
előfizetési év most kezdődik. Előfizetési ára az egész
munkaévre 3 pengő. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nem
zeti Szövetsége, Budapest, IX., Üllői-ut 29. II.
Az egyetemi Luther Szövetség tisztujitása. Az egye
temi Luther Szövetség vasárnap tarto tta tisztújító köz
gyűlését. Dr. Bakay Lajos, Rohringer s báró Kaas Albert
professzorok buzdították az ifjúságot. Fölszólalt még
Szontagh Gábor, a Tesz elnöke és dr. Rásó Lajos, az Országos
Luther Szövetség alelnöke. Az egyesület igazgatójává
vitéz dr. Kende-Kirchknopj Gusztáv ev. lelkészt válasz
tották meg nagy lelkesedéssel, elnökké pedig Schréder
Elemér orvostanhallgatót.
Luther-naptár az 1929-ik évre. Szerk. Németh Sámuel
soproni evang. gimn. igazgatótanár. 175 lap. Ára 1.60
pengő. Legértékesebb évkönyvünk. Méltó társ az előző
16 évfolyamhoz, Hetvényi Lajos vailástanár legmaradan
dóbb alkotásának nívós folytatása. Rendkívül gazdag,
magvas, előkelő színvonalú és tartalmas irodalmi részét
Rajfay püspök gyönyörű »Békesség« szózata vezeti be.
Ezt követik a kitüntetett versek V. Nagy Géza, Kutas
Kálmán, Boldis István, Miklós vitéz, Szigethy Lajos,
és Sz. Nagy Lajos ismert tollából. Tanulmányt irt Szelényi
Ödön Bosdeczky lemberg' szeperintendensről, Karner Ká
roly a szentföldről, Kiss Jenő a babonáról, Duszik Lajos
a protestantizmusról (kiválóan magvas cikk), Payr Sándor
Brunzsvik Terézről s Böhm Dezső a leánynevelésről. Ame
rikai utjának lélekemelő benyomásait ismerteti Kapi püs
pök és az amerikai evang. magyar egyházat képekkel dí
szítve Ormai János buffalói lelkész. A lutheri szellem
kincses háza rovatában bemutatja a Fabricius s az Altdorfer-családot. Alkalmi megemlékezések olvashatók Bendl
Hittrich, Kuttlik, Mayer, Kubscher és Benkáról és nekroló
gok Farkasról, Góbiról, Jeszenszkyről és Masznyikról.
E nemzet- és egyházépitő Luther-naptár, amelyet Pintér,
az irodalomtörténetiró méltán a legelső hazai naptárnak
minősített, csakugyan nem hiányozhatik egyetlen ma
gyarul tudó evang. családból sem. A sikerült képek leg
többjét Balázsfy Rezső művészünk rajzolta.
Sz. M.
Ne felejts élni. Irta: Pass'László. Ára 3 pengő. Tar
talom: 1. Ne felejts el élni! 2. Az élet racionalizálása.
3. Az élet statisztikája. 4. Az élet misztériuma. 5. Az
ember helye a mindenségben. 6. A pozitív élet elve.
7. A szeretet értelme és célja. 8. A szeretet formái. 9. Utravaló. Ez a munka az emberi élet észszerüségét, titokza
tosságát, statisztikáját, az embernek a mindenségben
való helyét, a tényleges élet elvét s a világos átható sze
retet értelmét és formáit nagy ügyszeretettel, találó pél
dákkal világosítva tárgyalja. A könyv felette értékes és
minden művelt embernek melegen ajánljuk. Kapható
Scholtz Testv. könyvkereskedésében, IX., Ferenc-körut
19—21. sz. alatt. Postatakarékpénztári számla : 25133.

HERCEG ESTERHÁZY
HVSÁREGYÁR
hentesárui és konzervkészítményei megbízhatók, kitűnőek
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Amerikai mozgófilm Magyarországon az ifjúsági mun
káról. A KIE-központnak néhány hétig kezei között van

az 1300 méteres mozgófilm az ifjúsági egyesületi munká
ról. Minden gyülekezetnek örömmel áll a rendelkezésére
és minimális költségek ellenében minden olyan helyen
bemutatja a Szövetség, ahol rendőrhatóságilag engedélye
zett mozihelyiség van. Részletes felvilágosítást ad Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége Budapest, IX.,
Üllői-ut 29. II. A film bemutatására hatósági engedélyünk
van.
Esküvő. Dr. Rásó Lajos ügyvéd, tiszteletbeli presbiter,
az Országos Luther Szövetség alelnöke és egyetemes evan
gélikus egyházi főügyész köztiszteletben álló családjának
egyik sarját, Rásó Mártát, e hó 9-én vezette oltárhoz
dr. Plenczner Sándor a Deák-téri evangélikus templom
ban, amelyben br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
vel az élén nemcsak a pesti egyházközség néhány száz
tagja, hanem a család különféle felekezetű barátai is
egybegyűltek, hogy rokonszenvüknek kifejezést adjanak
és jókívánságaikat személyesen átadhassák. Az esketést
dr. Rajfay Sándor püspökünk végezte, akinek szívhez és
észhez szóló beszéde bizonyára elfeledhetetlenül vésődött
az. uj pár emlékezetébe. Az esküvőjjűvatalos tanúja
dr. Rásó Béla és dr. br. Kaas Albert volt.
Az orosz atheizmus. Az orosz bolsevizmus határtalan
pusztítást végez a lelkekben. Hivatalos támogatással
istentagadó egyesületek alakulnak. »Istentelen« (Brezbozsnik) címen nagy példányszámban megjelentetnek
újságot. A birodalomban széliében agitálnak az isten
tagadás mellett.
Japánban két keresztyén főiskola állami támogatását
határozta el a kormány. A kyotoit és a tokióit. Megígérte
továbbá, hogy mihelyt a japáni pénzügyi viszonyok meg
engedik, a többi keresztyén intézeteket is segélyezni
fogja.
Most jelent meg. A lélek hallhatatlansága. Irta :
dr. Csengődy Lajos. Ára 3 pengő. A legjámborabb hit és a
legnyersebb tagadások kereszttüzén át vezeti az olvasót
ez a könyv a hallhatatlanság problémájának a mai tudá
sunk alapján lehetséges megoldás felé. A vallások, a filozó
fia, a természettudomány, a spiritizmus állító és tagadó
felfogásainak ismertetése után a természettudományi és
lélektani kutatások mai eredményeinek alapján foglal
kozik a Halál, a Hallhatatlanság és a Sirontul örök kérdé
sének tudományos alapon való megvilágításával. Meg
rendelhető a kiadó : Scholtz Testvérek könyvkereskedésé
ben, Budapest, IX., Ferenc-körut 19—20. sz. 3.20 P be
küldése mellett bérmentve küldjük. M. kir. postatakarék
pénztári számla 25.131. sz.

Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac ; ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt
gyertyatartó, oltárteritő, oltár, szószéki keresztelőkut
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia rt., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Kitudja megmondani Kaier Endre ref. lelkész címét ?
Választ a kiadóhivatalba kérünk.

E ls ő P la g y a r
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á g
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vígadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

A z eva n g élik u s egyháznak harm inc év óta
szerződ éses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

*

Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

E m berélet é s b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kik ü ld ött kirablása, szállítm ány, útipoggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.
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A BUDAI LUTHER-IZÖVETStG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI HETILAPJA
FŐSZERKESZTŐ

ELŐFIZETÉS FÉLÉVRE 3 PENGŐ

Dr. SZLÁVIK MÁTYÁS
UUDAPEST, IX., JURÁNICS-U. 13
FÓMUNKATÁRS:

Dr. SCHINDLER GYULA
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Reformáció
Álljatok hát elő, körülövezvén
derekatokat, igazlelkuséggel és fel
öltözvén az igazság mellvasába és
felsaruzván lábaitokat a békesség
evangéliumának készségével. Kféz.
6, 14—15.

Az isteni kegyeiéin glóriás fényében tündöklő
nap, a reformáció áldott napja közeleg. Évről évre
eljön hozzánk, bőgj' emlékeztessen, intsen és buz
dítson. Emlékeztessen Istennel járó hithősökre,
intsen a nagy szellemi örökségnek, az Evangélium
kincseinek gyarapítására és buzdítson kitartásra,
hűségre, amelynek jutalma az élet koronája.
Az élet harc. Az Evangélium népének harca
különösen kemény és komoly felkészülést igényel.
Krisztus hadseregének oly kiváló harcosa, mint
Pál apostol, ezt az utasítást adja nekünk: »Állja
tok elő, körülövezvén derekatokat igazlelküséggel
és felöltözvén az igazság mellvasába és felsaruz
ván lábaitokat a békesség Evangéliumának kész
ségével.«
Feltartóztathatatlanul halad előre a győze
lem utján az a sereg, amelyben a harcosok lelke
összeforrt a vezér leikével. A mi vezérünk Jézus
Krisztus és Luther népe az Ő szellemében igyek
szik a tökéletesedésre. Mi állhatna ellen a protes
tantizmus végső diadalának? Velünk az igazság
és az igazság győz.
Elleneink, amikép a múltban, úgy ma is, az
erőszak fegyvereivel harcolnak. Fegyvereik ugyan
azok, mint voltak hajdan és harcmodoruk is
ugyanaz. De az erőszak nem érhet el csak pilla
natnyi sikereket, csak ideiglenes eredményeket.
Mert az Igazság szelleme elien hiába küzd az ősi
Tagadás. Csak múló tévelygésbe viszi a lelkeket.

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

HLAVÁCS K O R N É L
BUDAPEST, VI.. Ó-UTCA & SZÁM
TELEFONSZAM UPÓT 998-83

A reformáció népe sohasem gondolhat arra,
hogy ellenei harcmodorát átvegye és az erőszakot
erőszakkal viszonozza. Pál apostol azt ajánlja,
hogy lábainkat *a békesség Evangéliumának kész
ségével« saruzzuk fel.
Mi tehát legyünk türelmesek, szelídek és bé*
kességre igyekvők. Ha előnyomulásunk lassú is
lesz, de Isten kegyelméből mindenesetre biztos
a győzelmünk.
Sajnos, felejthetjük, hogy az Evangélium
szolgálata minket harcra kötelezett el. Nemcsak
a közönyt, a tétlenséget nem tűrhetjük meg ma
gunk között, de kell, hogy bátran ki is álljunk
a küzdőtérre. Szent kötelességünk, hogy egyhá
zunkat anyagilag és szellemileg minden veszede
lemben megvédjük.
Ha becsülettel állunk meg őrhelyünkön, meg
segít a Kegyelem Atyja. Az Evangélium egyháza
Isten igéjének kőszikláján épült. Azért jöhet ászéi
és jöhet az ár, az elemek támadásainak ellenáll.
Ne féljünk ! »Erős vár a mi Istenünk !«
Pap Ferenc
Kapi Béla dunántúli püspök bevonult uj székhelyére.
Győr városa és a vármegye ünnepélyesen fogadta, de
minden ünnepségei, hosszú kocsisort elhomályosított az
a lelkes szeretet, amely a győri hívek szivéből áradt feléje.
A hittestvérek rokonszenve, osztatlan vonzalma meg
ihlette a püspököt uj szószékén és lelkének egész melegé
vel hálálta meg a mélységes bizalmat és becsülést, mely őt
régi székvárosából, Szombathelyről, a Dunántúl legjobban
fejlődő, munkalázban égő városába, Győrré vitte. Elárvult
Szombathely gyülekezetének tanácstermébe Kapi Béla
arcképe marad. Most festik. Bizonyára odafüggesztik az
uj lelkész helyével szemben, hogy ahányszor feltekint,
eszébe jusson elődének szelleme, bölcsessége, igazságszeretete, puritánsága, amely minden hívének leikéhez
odaférkőzött, hogy lebilincselje a szeretet evangéliumá
hoz, az emberi alázatosság és boldogság forrásához.
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s világi fejedelmek szine előtt felszólították, haj
landó-e visszavonni tanításait, ezt felelte :
Irta : S a s s J á n o s
— Amig a szentirásból vett vagy más nyilvá
nos, világos, tiszta okokkal és bizonyságokkal meg
Mit érezhet a sivatag pusztaságon enyhe pi nem győznek, nem akarok és nem tudok semmit
henés után epedő vándor, ha a remélt üdülő tanya visszavonni; mert nem biztos és nem tanácsos,
helyén elhanyagolt, gondozatlan, visszataszító kül hogy az ember lelkiismerete ellen cselekedjék. Itt
sejű lakhelyet, virágos kert helyett duvadlakta állok, máskép nem tehetek. Isten könyörüljön
kigyófészket talál és vidáman csergedező patak rajtam, Ámen.
helyett eliszaposodott, zavarosvizü mocsár tűnik
E hősies nyilatkozattal tulajdonképen vég
szeme elé? Amint ez az eltikkadt vándor megriad- leg elszakadt a római egyháztól és megvetette
tan fordul el a helytől, amely üdülést nem igér, alapját a mi evangéliumi egyházunknak, amely
úgy tér vissza Rómából, a keresztyénség egyházi azt a célt tartja szem előtt, hogy Krisztus Urunk
fejének székvárosából, az egyszerű szerzetes, aki beszédei szerint igaz vallásosságnak és tiszta errendje megbízásából, de egyszersmint erős hit- kölcsiségnek világát honosítsa meg az emberi tár
teljes vágyakozással zarándokolt el a szent vá sadalomban.
rosba," hogy ott, az üdvösség forrásánál, buzgó
Azok az erények, amelyek az igaz vallásosság
lelke megnyugvást, megújulást találjon és élete nak és tiszta erkölcsiségnek világát: a z Iste n o rszá 
további folytatásához erőt merítsen.
g á t ezen a fö ld ö n megteremtik, legbiztosabban és
Nem találta meg ott, ami után áhitatos lelke legteljesebben sehol másutt, egyedül a c s a lá d i élet
sóvárgott. Apostoli egyszerűség helyett tobzódó derült melegének és békéjének tűzhelyén fejlőd
fényűzést, vallásos buzgóság helyett gőgös közö hetnek ki. A családi élet zsenditő, tavaszi levegője
nyösséget, odaadó szeretet helyett örökéhes önzést, ébreszti föl a zsenge emberi kebelben az önfelál
gyermeki alázatosság helyett határtalan hatalom dozó, mindenre, az egész természetre és valamennyi
vágyat, tisztes munkásság helyett henye életet és felebarátra kiterjeszkedő szeretetet, mely mindent
kapzsiságot fedezett ott fel lesújtó meglepetésül
eltűr, mindent jóra magyaráz, mindent elfedez és
Az egyszerű, de szive mélyéig vallásos és nagy- mindent remél. Itt fejlődik a szülők következetes
tudományu férfiú dr. L u th e r M á r to n volt, a witten fegyelmezése folytán az engedelmesség az emberi
bergi egyetem theologiai tanára. Már elutazása s isteni törvények iránt, az erős akarat, mely az
előtt lankadatlan szorgalommal olvasta és tanul indulatokon és kívánságokon tántorithatlanul ural
mányozta a keresztyénség szent könyvét. E könyv kodik és az igazak utján rendithetlen eltökéltség
fölvilágosította az élénk elméjét, hogy az egyház gel legyőzhet minden csábítást. Itt tanulja meg
tanításai sok tekintetben nem felelnek meg a bib a gyermek a szülők példájából a munkaszeretetei
liában foglalt és az ember lelki békéjét biztositó és a takarékosságot: a tisztességes vagyongyűjtés
örök igazságoknak. Rómában szerzett elszomorító nek nélkülözhetlen föltételét. Mert hiszen az em
tapasztalatai pedig meggyőzték őt, hogy a biblia bernek egyik legtermészetszerübb, a Teremtő által
ellenes tanítások és intézmények szükségszerűen leikébe oltott szelleme a törekvés a szabadság,
tág kaput nyitnak olyan erkölcsi világ fejlődésé függetlenség után, ez pedig egyedül az egyéni va
nek, amelyben sem az egyes ember nem találja gyonnak — különösen szellemi vagyonnak — szik
meg lelke üdvösségét, sem a társadalom az ő nyu láján épülhet csak föl. A tiszta családi élet dúsan
tenyésző virágos kert, ahol megteremnek az eré
galmát.
nyek, amelyek az eg y e s em b ert e lv e z é r lik a b o ld o g u 
Amikor azután a pápa bűnbocsátó cédulákat lá s b izto s ta n y á já r a és fenntartják a tá rs a d a lo m
árusittatott, hogy pénzen meg lehetett vásárolni n y u g o d t e g y e n s ú ly á t.
nemcsak a már elkövetett, de még az ezután el
Luther tehát nem fogadhatta el azt a taní
követendő bűnök bocsánatát is, Luther vallásos tást, hogy a nőtlen, családtalan élet az erkölcsös
lelkülete fölháborodott. E minden erkölcsi tör ségnek magasabb színvonala. A c s a lá d a la p ítá s
vényt megcsufoló intézkedések nyomása alatt is te n i tö rv é n y . Aki a családi élet örömeit kénysze
összefoglalta az ő véleményét és a biblián alapuló rítő ok nélkül magától önkényt megtagadja és nem
meggyőződését a vallásos igazságokról. Ezeket vállalja szives készséggel a családfenntartás gond
1517 október 31-én 95 tételben a w itte n b e rg i vár jait : bűnt követ el az Isten törvénye ellen. Luther
templom ajtajára kifüggesztette és azzal kijelen Márton hitvestársat választott maga mellé és csa
tette, hogy ő e 95 tétel felett kész bárkivel vitába ládot alapított.
bocsátkozni.
Az ember gyarló teremtmény. Vannak, kü
A pápai hatalom természetesen nem tűrhette, lönösen a mi korunkban vannak, akik a tudomá
hogy az egyház tanításainak valaki ellentmond- nyosság szédítő vívmányainak szemléletében megjon és intézkedéseit helytelenítse. Megidézték mámorosodva gőgös elbizakodottsággal szeretnék
Luthert a w o r m s i birodalmi gyűlésre, hogy ott hirdetni önmaguknak és mindeneknek, hogy az
egyházellen^s föllépéseiről számot adjon. Barátai ember cselekedeteinek nincs korlátja. Gyarló, vé
váltig hangoztatták aggodalmaikat és kérve kér ges lény az ember ; de isteni lélek tüze hevíti s moz
ték, ne menjen el. Attól tartottak és méltán, hogy gatja minden erejét, mely a cselekvés minden
terén a végetlenség felé törekszik. Ez az igyekezet
H ú s z János sorsára jut. De az igazságában rendithetlenül bizó Luthert nem tarthatták vissza. El sokszor, nem sokszor, számtalanszor, mindennap
ment Wormsba. És mikor ott az összegyűlt papi megkísérti az embert, hogy tulkapjon a törvénye-
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ken, amelyek az o cselekedeteit gyarlóságánál mennyei béke malasztját és a társadalomba Isten
fogva jótékonyan szabályozzák. Nem múlik el országát.
Mindnyájan tudjuk és élénken érezzük, hogy
nap, hogy gondolattal, szóval vagy cselekedettel
bűnt he követnénk el. A bűntudat és a nyugtalan korunkban az ember Isten országától nagyon távol
törekvés, hogy kínos terhe alól felszabaduljunk, van. Gyötrődések panaszát halljuk minden oldal
az emberiség gyermekkora óta a vallásos érzés ról, irigység, gyülölség, szomorúság és elégedetlen
leghathatósabb serkentője. Az emberiség legna ség zűrzavaros hangjával telített körülöttünk a
gyobb jótevője Krisztus Urunk, aki megtanított világ. E sok bajnak, szenvedésnek egyetlen egy
minket, mikép szabadulhatunk föl a bim rab forrása van : hogy nem vagyunk jó keresztyének.
láncaiból. Nem áldozatokkal, nem jó cselekede E betegséget nem gyógyítja meg az álnokság, e
tekkel, nem önkinzással, de nem is sokszavu imád könnyeket nem szárítja fel a képmutatás, ezt az
ságok lepergetésével; hanem a szivet kell áldo elégedetlenséget nem csendesíti le a gazdagság
zatul felajánlani az Ur oltárára. Ha őszinte lélek szemkápráztató fitogtatása. E betegségnek csak
kel elismerted bűnös voltodat, igaz lélekkel meg egyetlen egy gyógyszere van : legyünk igaz keresz
bántad és megutáltad az Isten törvényeivel ellen tyének, Krisztus Urunknak hűséges tanítványai.
Lutherunk emlékét ünnepeljük. Nem emelhe
kező gondolataidat és cselekedeteidet, akkor éb
red föl kebledben az Isten ingyen kegyelméből fa tünk a mi nagy mesterünknek méltóbb emléket,
kadó bünbocsátanának megnyugtató tudata, a mint amikor szivünkbe véssük az ő tanítását, hogy
lélek tisztaságának mennyei érzése. És ez becse mimódon lehetünk igaz keresztyének. Ragyogjon
sebb az élet bármi más gyönyöreinél, de ez sem előttünk az ö példaadása az Isten törvényén nyug
kincsek halmazával, sem semmi földi hatalommal vó családi életben, példaadása a hithüségben. Soha
meg nem szerezhető. A gondviselés végetlen igaz ne feledjük, hogy nem biztos és nem tanácsos, hogy
ságosságát látjuk azonban, midőn elgondoljuk, az ember lelkiismerete ellen cselekedjék. Fogadjuk
hogy ennek a drága kincsnek szegény és gazdag el útmutatását, mikép jutunk el bűneink rabságá
öreg és fiatal, hatalmas és hatalomtalan egyformán ból a megigazuláshoz. Ezen az utón haladjunk
birtokába futhat.
fáradhatatlan kitartással. Isten gyermekeihez illő
Luther Márton Krisztus Urunknak erre a rendithetlen bizalommal. Lelkünk mélyében gyöke
szivet-lelket kibékítő, az egész emberi nemet bol rezik a hit, hogy ez az ut vezet a mennyei Atya
dogító tanítására vezérelte vissza követőit és őket kegyelmének templomába. Ezen az utón örvend
az erkölcsiség magasabb színvonalára emelte. A pro hetünk lelkünk üdvösségének. Ezen az utón épít
testáns hivő nem gyarló embernek, hanem, aki hetjük föl szenvedő hazánk polgárainak szivében
ismeri legtitkosabb gondolatainkat, a Mindenható Isten országát. Az igaz, hamisítatlan keresztyénIsten színe előtt vallja be bűnét. Nem emberi ajak, ség utján érhetjük el Magyarország föltámadását.
hanem a végtelen irgalomnak szózata hirdeti az
örömhírt, a bűnbocsánatot, amely a lelkiismeret
A kelenföldi ev. templom felavatása. A Horthy Miklósfelszabadulásában félreérthetetlenül megnyilatko uti kőröndtől néhány száz lépésnyire, a Lenke-uton, épült
fel Kelenföld evangélikusainak román stílusban tervezett
zik.
uj temploma, a hozzátartozó lelkészlakással
A protestáns hivő nem közvetítők segítségé nagyszabású
és lelkészi hivatallal. Az uj templomot vasárnap délelőtt
vel, nem képek vagy szobrok előtt imádkozik. avatták fel. Herrmann Miksa kereskedelemügyi minisz
Boldog a tudatban, hogy mint bizalmas családi ter, az egyházközség felügyelője, köszöntötte a templom
körben a fiú az ő édesatyjához, közvetlenül fordul kapuja előtt Raffay Sándor dr. püspököt s adta át neki
kulcsait. A püspök kinyitotta a templomot ;
az örök Szeretet kutforrásához, elrebegve háláját aa templom
hívek beözönlöttek a háromszáz ülőhelyre épült tem
a vett jótéteményekért és segedelmet könyörögve plomba
s megkezdődött az avatóünnep. Raffay püspök
szorongattatásaiban. Ennek a közvetlenségnek ered mondotta az avató-beszédet s ő áldotta meg az uj templo
ménye, hogy az igaz protestáns hívőt az eleven mot. Az ezután következő díszközgyűlésen Herrmann mi
tudat kiséri, hogy ő a mindenható, mindentudó niszter, megemlékezett mindazokról, kiket a templom épí
körül érdem illet meg. Raffay püspök felszólalása után
örök Szeretet szeme előtt él ébren és álomban. tése
Sipöcz Jenő polgármester szólt s kijelentette, hogy a fő
Jót gondol és jót cselekszik, nem azért, hogy em város tanácsa Kelenföld evangélikusait is segíteni kívánja
bereknek kedveskedjék, hanem mert fiúi öröm a templomfelszerelés kiegészítésében. A kelenföldi reformá
mel szolgálja Istennek akaratát. Irtózik a bűntől tus testvéregyház küldöttsége, melyet Juhász Andor, a
elnöke, vezetett, tolmácsolta Ravasz püspök üdvöz
nem azért, mivel fél a polgári törvények bünteté Kúria
letét is. — Ügyesen oldotta meg az építész az egyházsétől, hanem mert lelkét Isten templomának te község nagytermének és a templomnak kapcsolatát, azon
kinti, mely nem tűr beszennyezést. Az igaz pro ban általános csodálkozást keltettek a templom mellett
tátongó mélyedések. Az egész környéket feltöltik, csak a
testáns hívőt tiszta családi élet, hitvestársi hűség, templommal
összefüggő melléképületek maradnak az ere
engedelmes gyermekek, őszinteség és ennek foly deti szinten mintegy
gödörbe építetten. Akárcsak az Eskü
tán megbízhatóság, kötelességtudás, emberszere téri templom, amely szépészeti szempontból régen meg
tet, becsületérzés és oly jellemszilárdság különböz érett a csákányra és csak pénzkérdés, hogy mikor kapnak
teti meg, melyet sem elemi csapás, sem szemfény a római katholikus hívek ott uj templomot. Mi evangéliku
mi sem vágyunk a gödörbe. A néhány százezer téglát
vesztő csábítás, sem semmiféle földi hatalom hité sok,
a székesfőváros igazán még hozzáadhatta volna, hogy száz
től és meggyőződésétől el nem tántorít. E tulaj évig meg ne szólhassák rövidlátását.
Az ifjúsági Egyesületek Imahete november 11—17
donok Krisztus Urunk evangéliumából sarjadnak,
abban gyökereznek, annak emlőin táplálkoznak. között megy végbe, melynek vezérfonalát az Ébresztő cimü
lap közli. Tavalyi imahéten »világfillér« címén 400 pengő
E tulajdonok avatják föl az embert igaz keresz perselypénz
gyűlt össze a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
tyénné, ezek hozzák az egyes ember leikébe a genfi központja részére
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Ma&zntyk tűdre kdálámk évjwdufójdű
Hetven évvel a vállán, amikor ötvenéves irói jubileumára készülődtünk, Öt régi terve haj
totta : m unkájának uj kötetéhez fogott.
— Az ómagyar Biblia majdnem olyan megközelíthetetlen, m int a latin. A mai magyar kezébe
mai magyarsággal irt Biblia való.
Ez volt a meggyőződése. Luther hive volt. És vállalta a hatalmas m unkát, arra áldozta éj jelét
nappalát. Az ujtestam entom m al elkészült. Már az ótestam entom or dolgozott, amikor múlandó teste
hirtelen nyugovóra tért.
Eltem ettük.
Jubileum át nem ülhettük meg. Üdvözlésére begyült iratok egyszerre elsárgult babérkoszorú
fonnyadt leveleivé váltak. Pedig, amig élt, milyen dúsnak, üdének tűntek az ünneplő sorok.
Az élő, dolgozó emberrel m értéket tart az elismerés. A hízelgés vádjától irtózik, védekezik.
Az odaítélt érdem bőségesen megrobotolt m unka gyümölcse és sokszor mások élvezik.
A sírnál őszintébb az emberi szó. A tömjénezés gyanúja, a féltékenység elfogultsága elnémul,
szerényen háttérbe vonul. Az uj idő állja ott az elmúlt korszakot körül és bőven önti oda — az érde
mes hantjára — az elismerés, a hála, a szeretet szinpompás virágait.
Amikor most Masznyik Endre egyéves sírjához ötvenéves jubileumára irt száz üdvözletből
font koszorúval a kezünkben elzarándokolunk, színtelen, halovány a mi virágáldozatunk. Élőnek
szánt levelekből kötöztük. Csak az örömnap vigsága helyébe irtuk szalagjaira gyászunk szomorúságait.
Masznyik Endre nyugodhatsz sírodban : Nem borítanak el nem érdemelt virágok. Minden
sziromért, minden bimbóért pazarul szolgáltál. Se élőt, se holtat egyetlen fűszáltól meg nem fosztottál.
íme a koszorúnk :

Midőn kollégáid, barátaid sírodhoz zarándo
kolnak, első a sorukban volt tanárod, majd kollé
gád az evang. egyetemes egyház theológiai aka
démiáján Pozsonyban.
Élesen fürkésző elméddel, céljaid felé törő
erélyeddel nem egyszer megleptél. »Lutherus redivivus«-szerü dogmatikáddal inkább a múltnak
emeltél em léket; mig Luther életrajzával a jövőre
jogosító protestantizmusnak elvi jelentőségét hir
detted ; az Uj testamentumot a magyar nép
nyelvére fordítottad és ezzel közelebb hoztad
vallásunk örökké éltető forrásához a magyar ke
reszténység lelkét.
Van okunk hálálkodni Istennek a Néked ju
tott charizmákért s az alázat ez érzületében tisz
teljük emlékedet.
Dr. Schneller István
*
Dr. Masznyik Endréhez a tanitványi hála,
a kiváló iró és megnyerő szónok iránt érzett
nagyrabecsülés és a magyar protestáns, közelebb
ről az ág. hitv. ev. theológiai tudomány egyik
vezéregyénisége iránt táplált tisztelet szálai fűztek.
Még ma is előttem áll jellegzetes, szellemdus kifejezésü arca, szokatlan tűz fényében égő tekin
tete, amikor mint Selmecbányái kisdiáknak az
ő egyszerű berendezésű fiatal professzori dolgozószobájában fel és alá járkálva diktálta tollba
»A szép mint fenséges« c. filozófiai doktorátusi
dolgozatát. Az átérzett tudományos igazság a
benső meggyőződésnek s ezzel együtt a meggyőző
képességnek valami különös, de megkapó, magá
val ragadó erejét kölcsönözte neki; S előttem áll,
amikor mint fiatal professzor, ugyancsak a leg

bensőbb személyes meggyőződés lángoló hevületé
vel rajzolta meg előttünk a világtörténelem és a
Krisztus egyháza földi történelmének vezéralak
jait, Pál apostol és Luther páratlanul kimagasló
lelki és szellemi nagyságát. Nekünk, nagyobbára
a nemzetiségi vidékekről származó hallgatóinak,
előadásainak tartalmi mélységén áttetsző világos
ságán, benső fascináló hevületén kívül, mélyen
megragadó és elbűvölő élményünk volt az ő ma
gyaros szólásának fordulatos, képies, színes ele
vensége és csodálatosan tiszta tiszamenti tájszólá
sának zenéje. Micsoda mohósággal kapkodtuk szét
füzeteit, amikor Lepsényi páterrel polemizált.
S micsoda büszkeség töltötte el lelkünket, amikor
láttuk folytonos, fokozatos emelkedését a hazai
protestáns irodalom kiválóságai sorában.
. .. Most, az elköltözött Mester szellemének
e hatásai alatt s egyben attól a bensőséges hálától
és elismeréstől vezettetve, amely lelkemet a leg
nagyobb magyar evang. theológus s a hazai egye
temes egyház kimagasló vezéregyéniségének em
léke iránt tölti el, eszembe jut az ő kedvenc apos
tolának írása (2. Kor. 4. 14.) : »Aki az Ur Jézust
feltámasztotta, Jézus által feltámaszt minket is
és veletek együtt ő eléje állít«.
Masznyik Endre, ott állasz előtte és ezernyi
tanítványod hivő lelke sugározza fejed köré a
glóriát.
Geduly Henrik, püspök
*
Masznyik Endre mindnyájunk számára köze
lebb hozta az élet vizét, a »Bibliát«. Ezért őrizzük
hálásan emlékét, mert munkája által Jézust job
ban megismertük.
Hegedűs Lóránd
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Dr. Masznyik Endre az Urnák választottja
volt, akire sok bízatott és aki sokon is hívnek
találtatott. A legnagyobb értékeket kapta bizo
mányid »a ház urától«, a szentirás igazságait. A
nagy talentumokhoz, amelyeket észbeli tehetség
képében kapott, ilyenképen az örök igazságok
ereje járult. Az egyéni érték és örök érték ilyen
kivételes találkozása lett a forrása a gazdag ered
ménynek, amivel dr. Masznyik Endre élete úgy
a tudományos, mint a nemzeti, nemkülönben a
közéletre maradandó áldást jelent. Büszke lehet
az az egyház, amelyiknek történelme ilyen nevek
kel van jegyezve.
Balthazár Dezső, ref. püspök
*
Amikor dr. Masznyik Endre tisztelői a sírját
díszítik, mi sem hiányozhatunk a gyászolók sere
géből. Hiszen ö előbb szeretett bennünket és tel
jes evangéliumi fegyverzettel harcolt a mi iga
zunkért.
Elemi kötelességünk a harcos testvér emléke
iránt, hogy a haláláig hü fegyver barát nyugvó
helyére odategyük az emlékezés virágát. Nagy az
ö nevének dicsősége, mert megadatott néki, hogy
Krisztus zászlaja alatt küzdjön az eszme győzedelméért.
Nemcsak a harcban voltunk pedig egyek,
hanem a munkában is, amely a társadalmi meg
értést és felekezeti békét szolgálta. S azt hiszem,
hogy ebben az áhitatos szolgálattételben még job
ban egybekapcsolódott a mi lelkünk. így születet
meg közöttünk az Isten-béke, mely nemcsak e földi
világra szól, hanem fölül időn, fölül enyészeten . . .
Testvér-Ielkem egész melegével gyászolom öt.
Józan Miklós unitárius püspöki vikárius
*
Az egyházi iró az isteni igazság kertésze. Az
öröktől való teremtő erő segítségével termeli és
tölti be koruk és körük vallásos szükségletét.
Masznyik Endre dr. az Isten magyar kertjének
nagytudásu és nemesszivü munkása volt. Tisz
telői nemzeti kötelességet teljesítenek, mikor nyugvó
helye fölött is fénylő napját a diadalkapu kere
tébe foglalják.
Dr. Ripka Ferenc
Budapest székesfőváros főpolgármestere
*
»Az értelmesek pedig fénylenek, mint az ég
nek fényessége ; és akik sokakat az igazságra visz
nek, miként a csillagok örökkön örökké«. (Dániel
próféta) Ámen.
Duszik Lajos, miskolci evang. lelkész
*
Boldog, aki életét a Bibliának szentelhette
» . . . mert minden test olyan, mint a fü és az
embernek minden dicsősége mint a fűnek virága ;
megszárad a fü és annak virága elhull,
de az Urnák beszéde megmarad örökké . . .«
(Péter I. levele. 1. 24. 25.)
Csathó Kálmán

Masznyik Endrének
Legenda száll: Iwgy fénylelt Mózes arca,
Az Isten lángja, az sugárzott rajta,
Honnan a fény ? és hogyan ömlött rája ?
S felel az öslant mesemondó szája:
Mikoron Mózes végigirta könyvét;
A szentirást, a létnek örök gyöngyét,
Melyet a: Isten mondott néki tollba,
Egy tintacsöppet őrzött még a tolla.
Hogy befejezte csodás alkotását:
Be létör ülte hajába ir ónját,
S e tintacsöpptöl ragyogott az Arca,
Örök sugárral födte, betakarta . . .
S ki lángszellemmel benne elmerülve,
Szent volt Előtted mindegyik betűje,
Úgy fogadtad a szentirásnak lapját,
Meglested lelkét, s visszaadtad hangját,
Csodás tökéllyel nemcsak fordítottad,
De szent szerelmed beléje csókoltad.
Magyar nyelvünknek édes zengzetével
Vitted az igét honi földön széjjel:
A müved önti Reád glóriáját,
Elűzi Rólad múlandóság árnyát —
K i szent hárfákon istenit zenéltél,
Iramló létben nem hiába éltél. . .
Dr. Kiss Arnold, budapesti vezető főrabbi
*

Masznyik Endre
Az Atya, Fin és Szent Lélek,
A szent-háromság egy igaz Isten
Adott neked részt három kincsben,
S az Ige benned életté lett.
* A t y a i bölcs szigorúságod
Jóra vezette az ifjúságot;
.4 F i u megértő kegyelmét
Türelem-kincsül kapta elméd;
S a S z e n t l é l e k megihletett,
Hogy mennyei jókéri lelkesedve
Ne nézz sok földi mély sebedre —
S mint győztes küzd meg életed.
Kozma Andor
*
A vallásos hitet összeegyeztetni a XX. század
emberének szellemi világával, hidat építeni, mely
az Istenbe vetett hitet egybekapcsolja a modern
tudással : dicső feladat, melyért kijár minden hála
és elismerés. Masznyik Endre ilyen értelemben jó
tevője volt az emberiségnek s rászolgált kortársai
hálás elismerésére.
Vészi József
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a Masznyik-forditásból prédikálok, csak azt saj
nálom, hogy miért nincs meg az ószövetség is ilyen
fordításban. Hogy a rossz biblia-forditás elijeszt
a biblia olvasásától, azt szegény jó Hámory Sá
muel bebizonyította. Hogy a jó fordítás megsze
retteti a bibliát, azt Masznyik fordítása bizo
nyítja be. A néppel a szószék fogja megismertetni.
Természetes, hogy a nóvumok nem jutnak mind
járt a köztudatba. Legalább tiz évig Avató Jánost
mindenki Keresztelő Jánosnak fogja hívni. Né:
pünk konzervatív és százados fogalmaktól igen
nehezen szakad el. De ez nem baj. A Masznyikforditás többi előnyei segítenek ezen is.
Demarkációs vonalakon keresztül nyújtom
a kezemet őszi, hervadó füvei borított sirhalmod
felé, kedves Tanárom. Halálod évfordulóján még
hallani vélem az Ur szavát, amint Feléd hangzott
most egy éve, mikor szerényen Elébe léptél:
— Jól vagyon, jó és hü tolmácsom, néped
nek élő nyelvén szólaltattad meg Szent Fiamat
és Szent Lelkemet ! Megszolgáltad az örökéletnek
koronáját !
Endreffy János felsőszelüi ev. lelkész

Mikor a demarkációs vonalakon keresztül
kezembe jutott volt tanárom és igazgatóm ujtestamentum-forditása, azt kémleltem benne,
hogy mi gyakorló lelkészek fölvihetnők-e a szó
székre a Masznyik-bibliát? Kritikus szemekkel
kezdtem az olvasáshoz, én akartam úrrá lenni a
tárgy fölött, de a helyzet végre is az lett, hogy
az uj bibliafordítás szépségei letepertek, kritikai
erőm és szándékom lelankadt, a bírálói kívülállás
magaslata egyre lefelé süllyedt, az.élvező és épülő
biblia-olvasó áhítatává változott. A végén pedig
azt vettem észre, hogy az uj bibliafordítás telje
sen hatalmába kerített, érzéssé gyúrt át és a Genezáret tó partján sétáló tanítványává tett a Meg
váltó Jézusnak. Mi akadályozott meg eddig ab
ban, hogy elvegyüljek a genezáreti ájtatos hívek
közé, hogy tele tüdővel szívjam az olajfavirágok
édes illatát, hogy lássam szemeimmel a kalászok
között sétáló Jézust, hogy halljam füleimmel isten
ittas és Isten közelébe parancsoló szent szavait?
Most látom csak, hogy az én gyarlóságom !
Hát annyira gyarló ember az ember, hogy
néhány évszázaddal elmódositott dialektus ék
*
képen, spanyolfalként beállhat közém és a biblia
közé, a biblia-olvasó érdeklődését ötven százalék
— Meztelenül jöttem s mezítelen megyek e földről;
kal lelankaszthatja, rövidlátóvá teheti Jézus sze Fáradni érdemes-e, ha ilyen üres a cél'?
mélyének lelki szemléletében és a vallásos érté
Ez a görög epigramma amilyen régi, olyan
kek lélekbejutását utjokban meggátolhatja? Az köznapias szempontból foglalkozik az élet értel
ember jobban érti Jézus lelkét, ha Masznyik bib mével s az eredmény, melyre jut, ugyancsak
liáját olvassa. Fordítása odacsempészi a bibliát lehangoló.
az éjjeli szekrényre esti eledelül. Aki azelőtt nem
Másként az apostol, ki szintén megállapítja:
szerette a bibliát, az ebben a formájában kap
— Hiszen semmit sem hoztunk magunkkal
utána. Masznyik biblia-forditásának szerintem ez
a legnagyobb érdeme : vonzza az embereket a erre a világra, világos, hogy nem is vihetünk el
bibliaolvasásra, az evangélium Masznyik-forditás- semmit sem magunkkal. (I. Tim. 6. 7.)
ban olvastatja magát. Ha jön a véres világháborúk
De az apostol korántsem látja a fáradságot
után valamilyen vallási reneszánsz, akkor e rene hiábavalónak és üresnek a célt. Attól, akinek
szánszban Masznyik biblia-forditásának nagyon foglyává lön a damaskusi utón, olyan tartalmat
sok része lesz, mert megkedveltet! a bibliát az és lendületet vett az élete, hogy betegség, fogság,
olvasóval, Jézust és a Szentleiket magyarul szó vándorlás, nélkülözés és bántalmaztatás közepette
laltatja meg. Csodálatos az isteni Gondviselés! is ujongva vallja :
Azt hinné az ember, hogy a Gondviselésnek már
— Mert nékem Krisztus az élet. (Phil. 1. 21.)
nincs ajándékozni valója, mert a régi bibliában
Ez a megteltség Krisztussal, — amely a belső
régen odaadott mindent. Vallási közöny századá kényszer
hajtja őt világot átalakító mun
ban támaszt azonban az Ur leikétől ihletett for kára és a erejével
keresztyénség
kincsét képező leveleinek
dítót,-aki a régi evangéliumot uj nyelven mondja
megírására,
—
másfél
évezreddel
később megihel, a jelen élő és beszélő nyelvén és e friss nyelven
lette
azt
a
férfiút,
aki
Páli
eszmék
nyomán
megin
élénkiti fel az örök igazságokat. Masznyik fordí
dította
a
nagy
reformációt,
melynek
éltető
eleme
tásának egy-egy szava világosságot vet akárhány
a
szabadság,
zsinórmértéke
az
evangélium
s
gyü
homályba borult gondolattömegre. Szeretném, ha
mölcse
a
szeretetben
munkás
hit.
a britt és külföldi bibliatársulat Masznyik fordítá
Hogy Pál apostolt és Luthert, a reformátort,
sát is átvenné és terjesztené, mert tudom, hogy
a világot meggyőző hitnek e két rokonlelkü hősét
itt leirt élményeimet sokan áttapasztalnák.
Ezek az örvendetes tapasztalatok vitették föl róluk irt műveiben és a kettejük közös alapját
velem az uj fordítást a szélűi szószékre, amelyen képező evangéliumot uj fordításban közelebb
dr. Masznyik több Ízben prédikált. A gyülekezet hozta a magyar nép szivéhez, ezzel dr. Masznyik
fölfigyelt. Micsoda uj hang az, melyen a régi igaz Endre — ki Isten kegyelméből a biblikus kor
ságot halljuk? Ezen a nyelven beszélünk mi is. küszöbéig ért — a legszebb, mert az élet méltó
Ezt a nyelvet értjük. Milyen jó, ha Jézust a mi felhasználásáról tanúskodó emléket állított nem
nyelvünkön halljuk ! Jézus most nem deákosan, csak hálás tanítványainak szivébe, hanem egész
századok választó falain keresztül szól, hanem hazai evangélikus egyházunkba is.
közvetlenül, szemtől-szembe megjelenik. Azóta is
Taubinger Rezső, evang. tábori esperes
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A protestantizmust védő szövetség közgyűlése. Meg
érkeztek a Protestantizmust Védő Nemzetközi Szövetség
tagjai, hogy itt tartsák idei közgyűlésüket. Mintegy száz
külföldi jött Budapestre, köztük Ds. van Wyngaarden hol
land delegátus, a szövetség elnöke, dr. G. Ohlemüller, a szö
vetség Berlinben székelő főtitkára, dr. J. Baar holland
lapszerkesztő, D. Fahrenhof, a Német Evangélikus Szövet
ség igazgatója, Hickmann, a cseh-német protestantizmus
egyik legnevesebb vezetőembere, Lang egyházi főtanácsos,
Luther berlin-charlottenburgi lelkész, a német protestan
tizmus egyik legkitűnőbb szónoka, Müller zürichi lelkész,
Mirbt egyházi titkos tanácsos, göttingiai professzor, Pfan
nenstill svéd prépost, Schubert kisasszony, a szövetség ber
lini központjának vezetője, ezenkívül mintegy harminc
hivatalos delegátus és igen sok vendég, a kiküldöttek
hozzátartozói. A pályaudvaron, a magyarországi evan
gélikus és református egyház megbizásából Kuthy Dezső
egyetemes evangélikus főtitkár köszöntötte a vendégeket.
Wyngaarden, a szövetség elnöke, válaszolt meleg szavak
kal. Az első zárt ülést a Református Egyetemes Konvent
Abonyi-utcai székházának zsinati termében tartották.
D. Tokion németországi püspök olvasott bibliát és
imádkozott dr. Raffay Sándor evangélikus püspök, a
magyarországi evangélikus egyház, dr. Ravasz László
református püspök pedig a magyarországi református egy
ház nevében köszöntötte a közgyűlést, van Wyngaarden
elnök válaszolt. A délutáni zárt ülés első főtémája a protes
tantizmus magyarországi helyzetének ismertetése volt.
A felekezetközi helyzetről Antal Géza dunántúli reformá
tus püspök, a protestantizmus belső helyzetéről Kapi Béla
dunántúli evangélikus püspök és Csikesz Sándor debreceni
egyetemi tanár, az államhoz való viszonyról Benedek Zsolt
kormányfőtanácsos, a Református Egyetemes Konvent
tanácsosa, tájékoztatta a jelenvoltakat. A második napon
a tanácskozás imával és bibliaolvasással kezdődött, majd
Ohlenmüller Gerhardt, a szövetség berlini főtitkára, ter
jesztette elő a szövetség utolsó hat esztendejére vonatkozó
jelentését. Előadta, hogy negyven egyház, tizennyolc or
szágcsoportban végzi a szövetség munkáját. IV. A. Limbrick, a londoni reformációs társaság titkára, azokról a
hatásokról számolt be, amelyeket az angol imakönyv-mozgalom támasztott a brit közvéleményben. Délután a Sütő
utcai leánykollégium dísztermében tartották a harmadik
zárt ülést. Wyngaarden holland delegátus rekesztette be
a közgyűlést. Beszédének zárómondataiban a protestan
tizmus pozitív tartalmára, fokozottabb kifejtésére hívta fel
a közgyűlés tagjait. Este hat órakor a szövetség két he
lyen : a Deák-téri evangélikus templomban és a Kálvintéri református templomban tartott előadásokat. A tem
plomban báró Radvánszky Albert, az evangélikusok egye
temes felügyelője, mondott beszédet. Ezt a szövetséget
— hangoztatta — nem vezeti támadó tendencia, csak azt
akarja, hogy nemzedékek közönye miatt el ne vesszen
a reformáció négyszázados öröksége Beszéltek még John
A. Bain, az írországi presbiteriánus egyesület képviselője,
Luther, a német evangélikus egyházi törvényhozás alelnöke, Conrad Jalla fiumei lelkész, végül Ravasz László
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dunamelléki református püspök záróbeszédet mondott.
A Kálvin-téri templomban Balogh Jenő, a dunántuli refor
mátus egyházkerület főgondnoka, mondott megnyitó beszé
det. Müller lelkész a svájci protestáns népszövetség kép
viselője tartott előadást. »A protestantizmus fhissziója a
múltban« címen. Baron marburgi esperes magyar nyelven
mondott beszédet a protestantizmus mai missziójáról.
Hannu Haathi finn lelkész a protestantizmus jövő miszsziójáról szólt. A protestantizmus — mondotta — Finn
országnak irodalmat adott, a protestantizmus végezte el
a népoktatást és a reformációból nőtt ki a finn nemzeti
kultúra, bizonyságául annak, hogy nemzeti önállóságot
kíván adni a nemzeteknek. Raffay Sándor bányakerületi
evangélikus püspök ment a szószékre s köszönte meg a kül
földieknek azt a nagy gazdagságot, amelyet messzeföldről
hoztak ide hozzánk. Nagyobb volna az örömünk — mon
dotta többek közt — ha a megjelenteken kívül itt látnánk
még két tábort. Az egyik tábor, amely nemrégen ünnepelt,
és ahonnan balitéletek hangzanak felénk. Az a tábor, amely
nem akarja megérteni, hogy a szenvedő nemzet annál
tovább megy a keresztviselés súlya alatt, mennél inkább
eltávolodnak a nemzetek gyermekei egymástól, mennél
több alkalmat használnak föl a félreértések kiélezésére.
Szerettem volna ezenkívül egy másik tábort is itt látni
és pedig a lagymatag protestánsok táborit, akik elalkud
ják az evangélium örök értékeit és eltékozolják lelkűk kin
cseit. A Szövetség szerdán Debrecenben folytatta tanács
kozását. A száz főnyi külföldi vendégsereget Budapestről
Benedek Zsolt konventi tanácsos, Kuthy Dezső evangélikus
egyetemes főtitkár és Csikesz Sándor debreceni egyetemi
tanár kisérték. Este hat órakor a zsúfolásig megtelt Nagy
templomban kezdődött a nyilvános nagygyűlés. Elsőnek
dr. Lars Wollmer, a svéd lelkészegyesület képviselője be
szélt a protestantizmus »Igen« jelszaváról. A protestantiz
mus kezdettől fogva pozitív, állító dolog — mondotta
dr. Wollmer. — A lelkiség történetében mint üdítő forrás
tör elő a reformátorok mozgalma. Uj világszemléletet, uj
világosságot és uj erőt nyújtott az emberiségnek. Az »igen«
marad mindig a protestantizmus lényege és ezt a legnagyobb
határozottsággal kell hangsúlyoznunk, mert jól tudjuk,
hogy ellenfeleink egészen mást állítanak. Az evangéliumi
keresztyénség előtt még roppant feladatok állanak. Első
sorban az, hogy a világot misszionálja az evangélium által.
A második előadást Beerens, a holland egyház elnökségének
tagja, a harmadikat Fahrenhorst, a német evangélikus szö
vetség berlini igazgatója tartotta. Baltazár Dezső püspök
üdvözölte a külföldi vendégeket, majd kifejtette a szövet
ség célját. Geduly Henrik evangélikus püspök zárószavaival
összefoglalta az eredményeket, amelyeket a világszövetség
budapesti és debreceni látogatása és tanácskozása idéznek
elő. A protestantizmus — úgymond — nem forradalom,
nem ellenzékiesség, a béke, rend és tekintélytisztelet feldulása, hanem mint az igazi békének és tekintélynek, az
egyetlen tekintélynek : Istennek és Krisztusnak helyre
állítása a keresztyén egyházközösségben.
A kispesti állami Wekerle-munkástelep református
templomát Ravasz László dr. dunamelléki ref. püspök
avatta fel vasárnap. Megjelentek az ünnepen az egyházkerület esperesei, az egyházmegyék gondnokai s a refor
mátus közélet jelesei közül számosán. A felavatásra érke
zett püspököt a város határában vitéz Válva Gyula polgármester, az uj templom előtt pedig Bogdán Gyula helybeli
lelkész köszöntötte. Az áhitatos ünnep során Ravasz:
püspök avatta fel az uj templomot, melyben az első prédi
kációt Kováts Z. István dr. nyug. államtitkár, teológiai
tanár mondotta. A Wekerle-telepi nagymozgó termében
folyt le aztán a küldöttségek tisztelgése a püspök előtt.
Franciaországban nemzeti egyházért küzd az Action
francaise egyesületben tömörült katholikus előkelőség.
Az Action francaise a nemzeti királypártiak egyesülete.
Működésűkért a pápa többszörösen átokkal fenyegette
meg az egyesület híveit. A küzdelem a róm.'kath. egyház
és e párt között egyre fokozódik. A lyoni püspök a küzde
lem következményeként már egyházszakadást jósol. Az
Action francaise most arra készül, hogy a lengyel nemzeti
egyházi püspökkel szentelteti fel lelkészeit és e ténnyel
nyíltan elszakad Rómától.
Egyházkerületi közgyűlést tartott a bányakerületi
püspökség nagygyülekezete. A rendes közgyűlést ünneppé
avatta dr. Raffay Sándor püspök jubileuma.
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Vasárnap avatták fel Szarvason az evangélikusok
Luther Árvaházát. Vasárnap avatták fel ünnepélyes keret
ben az evangélikusok Országos Luther Árvaházát, amely
ben az uj hatosztályos elemi iskolát is elhelyezték. A Kos
sut h-térenj lévő kétemeletes, három szárnyra osztott épít
mény létrehozásában nagy része van Szrnka Jánosnak és
feleségének, akik tizenhétholdas adományukkal nyitották
meg a felajánlások sorát. Raffay püspök, Pesthy Pál igaz
ságügyminiszter, gróf Bolza Pál is nagyobb összeget ad
tak, Révész Ferenc öcsödi református kisgazda és felesége
huszonnégy holddal gyarapították az árvaház vagyonát.
Raffay Sándor bányakerületi püspököt, aki a szarvasi egy
házközség felügyelőjének : Pesthy Pál igazságügyminisz
ternek társaságában érkezett Szarvasra, a vasúti állomá
son Bartos Pál lelkész, Mázor Elemér egyházmegyei másod
felügyelő és Schauer Gábor járási főszolgabíró fogadta.
A diadalkapunál vitéz Biky-Nagy Imre községi főjegyző,
az ótemplomnál Szelényi János igazgató-lelkész mondott
üdvözletei. Úgy az ó-, mint az ujtemplomban tót nyelvű
liturgiával kezdődött az istentisztelet. Kellő Gusztáv lel
kész imája után Szelényi János igazgató-lelkész tótul
prédikált, Raffay püspök pedig felavatta az óteniplom
három uj harangját. Az ujtemplomban Bartos Pál lelkész
nyitotta meg tót prédikációval az istentiszteletet. Tizen
egy órakor kezdődött az árvaház felavatása az épület zsú
folásig telt emeleti dísztermében. Pesthy igazságügymi
niszter magasztalta az adományozókat és kiemelte, hogy
úgyszólván minden egyes egyháztag résztvett a munká
ban. Ünnepelte Raffay Sándor püspököt, a népjóléti és
kultuszminisztert, akik ugyancsak rendkívüli megértéssel
karolták fel az eszmét. Az intézet elsősorban az istenféle
lemnek legyen otthona. Raffay püspök kiemelte, hogy
nem lehet nagyobb dicsőség a szarvasi egyházközségre,
mint amikor fennállásának kétszázéves jubileumát ilyen
alkotásokkal teszi emlékezetessé. Igazság, becsület, tisztes
ség, erkölcs jegyében és szellemében akarjuk vezetni a
nevelés hajlékait, melyeknek a legnemesebb, értelemben
vett embermentés a hivatásuk. Az a tudomány — foly
tatta a püspök — amelyről a Biblia beszél: a .szent élet
tudománya. Boldogabbak vagyunk-e, amióta vakmerő
vándorok az északsarki jégmezőkre próbálnak eljutni :
»Nem a test, hanem a lélek az, amely megelevenít -.. .«
Megáldotta az intézetet. Kovács esperes záróbeszédet tar
tott. Az ebéden Raffay Sándor püspök arról beszélt, hogy
a »tót«-nak nevezett Szarvason ismerte meg igazán diák
korában a magyar nemzeti érzést. »Bár legutóbb engem is
kineveztek tót embernek — fejezte be a püspök -h- annyit
tudok, hogy ha minden tót,ilyen volna szerte a világon,
akkor már nem kellene sóhajtozni Nagymagyarország
megvalósulása után . . .«
A lélek halhatatlansága. Ir ta : dr. Csengődy Lajos,
ára 3 P. Szerző e könyvében a halhatatlanságot valló és
az azt tagadó tudósok véleményének előadása 'után a böl
csészeti felfogások, a lélektan, a vegytah és a természettan megállapításaival kapcsolatban sz ó l'a1 kérdés mai
tudományos helyzetéről, a halhatatlanság bizonyítékairól
s a léleknek a halál utáni környezetben való elhelyezkedé
séről. Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében,1IX.,
Ferenc körút 19—21. Postatakarékcsekkszámla 25.133.
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Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötésben, szép
kiállításban 8 P-ért kapható a Luther Szövetség irodájá
ban, 11., Donáti-u. 49, II. 15.
Dávid Ferencegylet. Duszik Lajos miskolci evang. lel
kész és kiváló egyházi szónokunk f. hó 12-én a nagy erdé
lyi reformátor nevét viselő szépmultu egyletben a fővárosi
unitárius templomban az emberiség egész szellemi, főleg
vallásos erkölcsi élettörténetét (Róma, Hellász, keresz
ténység, középkor, renaissance, francia forradalom, világ
háború) egységesen átfogó, mélységes tartalmú és szónoki
lendületű előadást tartott Krisztusról, mint örök vallásos
erkölcsi életeszményünkről, aki a nagy világ- és egyház
történeti korszakokban, fordulatokban, sőt katasztrófák
ban is mindenkor diadalt arat s »meggyőzi a világot.« Remél
jük, hogy mielőbb nyomtatásban is olvashatjuk.
Hegyen Épitett Városra adakoztak : Abaffy Gyula 4.70,
Barna Géza 3, Bendstein Henrik 1.50, Bergmann Elemér
1.50, Cornides Béla 3, Dörre Endréné 3, Deschán Achillné
6, Géczy Lajos 3, Gundelfingen Józsefné 1.50, Juhász
Ernő 3, Kniesner Gyula 3, Konnerth Károly 1, Kontur
Istvánná 6, Krenner Jenő 3, Németi Mihály 3, Radnay
Béla 4, dr. Scholtz Oszkár 6, Szent Istvány Gyula 4,
Sztehló Kornél 3, Vasas János 3 P. = 66.20 P. Budai
Luther Szövetségi tagsági dijat fizetett: dr. Glatz Erichné
2 pengőt.
Kalmár Ede ur a Szövetség irodájának fűtésére 10
zsák kokszot ajándékozott.
Sajtóhiba : Bakos Gyula ur nevére 6 pengő helyett
tévesen 2 pengőt nyugtáztunk.
Nagy irodalmi és müvészestély lesz Budapesten novem
ber 11-én a régi képviselőházban. Az estélyen szerepelni
fognak dr. Kováts J. István theol. professzor, a Soli Deo
Gloria Szövetség elnöke, Móricz Zsigmond, a kiváló iró,
dr. Sebestyén Jenő, a Kálvinista Szemle főszerkesztője,
Goda Gizella, az operaház művésznője, Balázs Árpád zene
szerző, hegedűművész, Teeuwissen amerikai lelkész, a
theológia zenekara stb. Az estély iránt Budapesten és kör
nyékén nagy érdeklődés nyilvánult meg minden vonalon.
Kezdete este fél 6-kor.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester II., Szénatéri
piac; ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt
gyertyatartó, oltárteritő, oltár, szószéki keresztelőkut
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia rt., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Ne felejts élni. Irta : Pass László. Ára 3 pengő. Tar
talom : 1. Ne felejts el élni! 2. Az élet racionalizálása.
3. Az élet statisztikája. 4. Az élet misztériuma. 5. Az
ember helye a mindenségben. 6. A pozitív élet elve.
7. A szeretet értelme és célja. 8. A szeretet formái. 9. Utravaló.* Ez a munka az emberi élet észszerüségét, titokza
tosságát, statisztikáját, az embernek a mindenségben
való helyét, a tényleges élet elvét s a világos átható sze
retet értelmét és formáit nagy ügyszeretettel, találó pél
dákkal világosítva tárgyalja. A könyv felette értékes és
minden művelt embernek melegen ajánljuk. Kapható
Scholtz Testv. könyvkereskedésében, IX., Ferenc-körut
19—21. sz. alatt. Postatakarékpénztári számla: 25133.
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Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Eliogad biztositásokat a következőkre:

Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, úti
poggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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Az adósság
Adjátok meg a császárnak,
ami a császáré s az Istennek,
ami az Istené, Máté 22. 21.

Az ember adóssággal terhelten születik a
világra. Adósai vagyunk Istennek és embertár
sainknak. Hivatásunk, hogy adósságunkat teljes
életünkben becsülettel türlesztgessük.
Az élet, az ép test és ép lélek, Isten ajándéka.
Ellátja naponként anyagi és szellemi javakkal a
jókat és gonoszokat egyaránt. Adja a készséget
a jóra, a fenyegető veszedelmek közt az oltalmat,
a becsületes munkánk koronájául a sikert. Ad
kenyeret az éhező testnek és kegyelmet a bünbocsánatot szomjazó léleknek.
De vájjon ki részletezheti és értékelheti azt
a nagy tökét, amelyet Istentől az ember kölcsönképpen kap? Nyilvánvaló tehát, hogy e nagy
tartozás törlesztésére nem elegendő néhány kegyes
lelkigyakorlat, perselybe vetett néhány fillér,
vagy Isten tiszteletére állított heti egy-egy óra.
Egész életünk állandó istentisztelet legyen.
Hogyan törlesszük akkor tartozásunkat fele
barátainknak, ha Isten a tartozásunkért egész
életünket igényli? Legyen áldott a kegyelmes
Gondviselés, hogy tartozásunk nagy részét fele
barátunknál törleszthetjük. Hálánkat leginkább
úgy tehetjük reálissá, ha jót teszünk Isten gyer
mekeivel, mert Isten nemcsak a sajátmaga, hanem
a világ adósaivá is tett minket és ez adósságunk
törlesztését is szigorúan megköveteli.
A család, az iskola, az egyház és a haza éle
tünkben nagyon sok áldást jelent. Viszontszolgá
lat nélkül el nem fogadhatjuk.
A legelevenebb kötelességérzettel folytassuk
életünket. így is csak igen csekély hányadot tör-

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

H L AVÄ C S K O R N É L
BUDAPEST. VI., Ó-UTCA & SZÁM
TELEFONSZAm LIPÓT 998-83

leszthetiink az óriási tőkéből, amelyet Istentől
kaptunk.
E tudat a keresztyén embert nem csüggeszti
el, sem el nem ámítja. Isten tőlünk lehetetlenséget
nem kíván. A végtelen szeretettel a mi véges
gyarló szeretetünk a versenyt — az igaz — nem
veheti fel, de a Krisztus érdemében törhetetlen
hitünk és kitartó törekedésünk az Ő útja felé már
hatalmas törlesztési összeg.
Ha hitben élünk és szeretetben járunk, ha
nagy tartozásunk tudatában is megingathatatlan
hittel támaszkodunk az értünk kereszthalált halt
Istenfia igazságára, akkor remélhetünk kegyelmet
és kötelességünk hü elvégzése után, örök üdvös
séget.
Pap Ferenc
Budai egyházközségünk reformáció-ünnepét a zsúfo
lásig megtelt budavári templomunkban Koch István tanitóképzőintézeti növendék Volckniár ünnepi előjátékával
nyitotta meg. Brezsnyánszky Károly reáliskolai növendék
Porkoláb Október 31. cirnü versét, a Budai Luther-Szövetség vegyeskara pedig Borbély Ilona Luther c. énekét adta
elő, amelyet Sárkány zenésitett meg. Az ünnepi beszédet
Híittl Arman lelkész mondotta. A reformáció jelentőségét
nagy tudással és lelkesedéssel vázolta. Az ünneplő közön
ségre mély, meggyőző hatást gyakorolt. Koromzay Dénes
hegedüszáma után Schlickert Ferenc reáliskolai növendék,
az ifjúság vallástételét mondotta el, melyet lapunk más
helyén közlünk, hogy az ifjúságot lelki életre buzdítsuk.
Sándy Gyula zárószavai után a közönség a Himnuszt éne
kelte el.
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület 1928. évi
november hő 14-én d. u. egynegyed 4 órakor a Veres Pálnékollégium dísztermében (IV., Veres Pálné-u. 36. I. em)
közgyűlést tart. Tárgysorozat : Elnöki megnyitó. Dr. Rell
Lajos alelnök. Dr. Szelényi Ödön titkári jelentése. A pénz
táros jelentése. Az angol nyelv tanítása a középiskolában,
Lövik Kálmán. A gazdasági oktatás, dr. Horváth Károly.
Ev. tanárképzés a Luther-Otthonban, (Javaslat.) Dr.
Szigeti Lajos. Gyűlés után baráti összejövetel az Erzsébetpincében. A választmány a közgyűlést megelőzően 3 órakor
ülésezik.
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Veres Pálné és munkatársai
Irta é s e lő a d ta : Bariholyi Edit, a „Veres Pálné
leánygimnázium“ VH/a növendéke

Miközben a jövő felé sietünk, lázasan a jö
vőért dolgozunk, előre haladunk, csöndes késő
őszi napon megállunk és az emlékezésnek időt
szentelünk. Felidézzük azok szellemét, akik már
elköltöztek és lelki szemeink előtt elvonulnak a
nagy halottak. Valamikor itt éltek, fáradhatatlanul
dolgoztak, ez iskolát alapították és immár 60 esz
tendő óta még sírjukból is a tanulni vágyó magyar
leányban a magyar szellemet megnövelik.
Első tekintetünk V eres P á ln é r a esik, a magyar
nőnevelésügy zászlóvivőjére, a hitves és anya örök
mintaképére. Jóságot sugárzó szemmel fordul
felénk s úgy látjuk őt, amint hiv, serkent, buzdít,
hogy tartsunk vele és fejlesszük, magyar hon
leányok, tudásunk első templomát.
Élete tanulságos nekünk. Korán árvaságra
jut és magára utalva, önmagát műveli. De mint
autodidakta, bármilyen tudást is gyűjt össze
fogékony lelkében, nagyképzettségü férje mellett
csakhamar észreveszi műveltségének hiányait.
Fájóan érzi, hogy még magyarul sem beszél töké
letesen. Már ekkor nagy eszmék kelnek életre lelké
ben. Tenni kell valamit a nők műveltsége érdeké
ben. Érzi, mennyire szükséges a magyar nőnek a
magyar iskola. Elsősorban azonban anyai hivatá
sát tölti be és maga is minél jobban igyekszik
tudását gyarapítani. Ott van mindig egyetlen
leányának,
Szilárdának* tanóráin és különös
élvezettel hallgatja D a lm a d y G yő ző és G y ö ry
V ilm o s irodalmi előadásait. Aljúkor leánya Rudnay Józsefhez férjhez megy, mind nagyabb érdek
lődéssel fordul a közügyek felé. A lelkében élő
nagy eszméket a család jó barátjának, Madách
Imrének akadémiai székfoglaló beszéde lobbantja
lángra. — A nők szellemi kiskorúságát hangoztatta.
E perctől kezdve életét a magyar nő jövőjé
nek szenteli. Szinte halljuk, ahogy serceg a tolla,
amint érveit katonás rendbe sorozza. Válaszol a
nagy költőnek. Majd megírja felhívását a magyar
nőkhöz, agitál és szavai, mint égő szövétnek, vilá
gítanak be a magyar közéletbe, ahol a nő művelt
ségére olyan kevés gondot fordítottak. Munkája
nem eredménytelen; törhetetlen energiájának
és az eszme életrevalóságának bizonyítékául 1867ben elnöklete alatt megalakult az O rszá g o s N ő ké p ző E g y e s ü le t és 1868-ban megnyitja magasabbfoku leányiskoláját, oly kiváló tanerőkkel, mint
Torkos László, Csiky Kálmán. Az igazgatást
Gyulai Pál vállalta. Veres Pálné úttörő v o lt;
kora megértette, mindenütt honfitársai tiszteleté
vel és rajongásával találkozott. Családi életében
is feltalálta mindazt az örömet, ami hitves és
anya várhat. Igazak a költő szavai:
»A m e r r e lépett, a hol ke ze m u n k á lt,
T ö v iste le n r ó zsá k fa k a d ta k ott«.

(Várady.)

* Özv. Rudnay Józsefné, később az Orsz. Nőképző
elnöke, madiszelnöke; a Budai Luther-Szövetség diszelnöke.

1928 november '11

Élete vége felé munkájának betetőzéséül
megérte az Egyesület negyedszázados jubileumát
és szive örömmel s megelégedettséggel telhetett
el, látva a nagy haladást. Tevékenysége Erzsébet
királyné figyelmét is magára vonta. Az idős
elnöknő nagy örömére, a jubileumi évben végig
kalauzolhatta a királynőt az intézetben. Ekkor
azonban meghűlt, súlyos betegségbe esett, amely
ből többé nem is gyógyult fel és 1895-ben áldásos
élete véget ért. Halála az egész magyar társada
lom gyásza volt.* De élt továbbra is eszméje és
szelleme a magyar nők szivében. Gróf T e le k i
S á n d o r n é sz. Teleki Jozefin grófnő foglalta el a
helyét az egyesület élén. Vezette tovább odaadás
sal, szeretettel a magyar nőnevelés ügyét. Átérezte Veres Pálné eszméjének igazságát. Az első
perctől kezdve segítője volt a nagyasszonynak.
Telekiné lángoló hazaszeretetét és nemes lelki
tulajdonságait kiváló tanára, Gyulai Pál fejlesz
tette. Fiatalon ment férjhez és Gyömrő község
jótevő angyalt nyert benne. A szó legszorosabb
értelmében nemes, áldozatkész volt mindenütt,
ahol támogatásra szükség merült fel A Vöröskereszt Egylet ügyeit, a Protestáns Árvaházban
az árvákat nagy szeretettel karolja fel, hiszen —
fiatalon özvegységre jutva — maga nevelte fel hét
gyermekét. Tudta, hogy ez mit jelent. Mindezek
mellett lelkes vezetője volt a Nőképző Egyesület
nek. Példát mutatott, hogy mire képes az igaz
magyar nő. Lelke mindvégig erős maradt, de testi
erejét megtörte az 1914 év izgalma s röviddel a
háború kitörése után meghalt.
A két dicső megalapító példaként áll az utó
dok előtt és helyükbe nem léptek méltatlanok.
Halottak napján fölelevenedik a többi nagy jó
tevő emléke. Látjuk gimnáziumunk első kurátorát,
a nagy tudóst, egyetemi tanárt, B e ö th y Z so lto t, a
aki olyan odaadással karolta fel iskolánk ügyét,
hogy maga is beállt jó példaadásul az iskola tanárai
sorába. Igaz tisztelettel és hálával szivünkben
emlékezünk meg elhunyt tanárainkról, a művészlelkű s finom ízlésű P e tr á n y i G ézáról és a magyar
irodalom kiváló előadójáról, T ó th R ezső ről.
»Nevüket nem márvány őrzi meg, de
Nemzedékek hosszú sora., mely
Belenyúlva késő évezredekbe,
Nékik élő szobrot emel«.
(Ábrányi.)

És mi most ez intézet növendékei vagyunk,
boldog büszkeséggel csatlakozunk az élő szobrokat
alkotó nemzedékek sorához és az emlékezés ünnepi
percében hitvallást teszünk. Izzó szeretettől átha
tott nagynevű alapitónk példáját követjük, szét
darabolt magyar hazánknak mindent megteszünk,
amit magyar nőtől megkíván.
»Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön-nő tiszta fémje,
Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye :
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
* Veres Pálné az első magyar asszony, akinek szobrot
emeltek.

1928 november 11

Női világunk erkölcsisége
és gondozása
Népéletünk egyik igen szomoru jelensége »íz
erkölcsi fogalmak niai meglazulása. A modern női
világ is erkölcsi fogalomzavarban szenved. »Özönvizelötti felfogásnak« minősiti a tisztább erkölcsiséget. Ez pedig nemcsak a kommunista »élet- és
világfelfogás« eredménye. A steglitzi tragédiáiak
áldozatai Németországban nem szegény proletár,
hanem felsőbb tanintézetek jómódú és tanult
tanulói voltak, akik a kötött »baráti viszonyokat«
valami természetesnek és korántsem erkölcste
lennek tartották. Sőt, vannak, természetesen nem
keresztyén nevelésű pedagógusok is, akik megengedhetöknek tartják az iskolában is a korai
szabadságot és elnézik, ha leánynövendékciknek »barátjaik« vannak. Mi több : még csuklód
nak is egymás között a szűzies tisztasággal és a
megtartóztatással.
Sokan ezt az állapotot a mai : ideges kor
szellemnek tulajdonítják s a modern ember fegyel
mezetlenségének minősítik, aki tudvalevőleg gyor
san él és hamar felejt. Az erkölcsi fogalmak zavará
val van itt dolgunk. Hisz a mai házasság a legtöbb
esetben üzlet, s egymással vagy egymás mellett
való külső együttélés. A házasság szent szövetsé
gének gyors meglazulására vezet, ha megkönnyitjük a házassági elválást. Ma olyan légkörben élünk,
amely az erotika terén valósággal meg van mér
gezve. Modern ifjúságunk veszedelmes erköl:si
környezetben él. A sajtó és a könnyünapi irodalom,
a nőnek szerepe a modern regényben : és aztán
kino, a mozi és a színház az erkölcstelenség hirde
tésével és a házasságtörés dicsőítésével, a meztelen
kultúra s az érzékcsiklandozó mai u. n. »divatos«
női viselet egyenesen felforgató jellegű az erköl
csünk világában és sokak előtt szinte »természe
tesnek« tűnik fel. A mai társadalom alig ütközik
meg a sürü házassági elválásokon, magasztalja a
szabadszerelmet, nemtörödik azzal, hogy a mai
ifjúság mit olvas, aminek természetes folyamánya
aztán olyan ifjúság, amelynek erkölcsileg tiszta
ideáljai már nincsenek.
Egy komolyabb pedagógus ezt az állapotot
mi modern család krízisének« mondja és oly légkört
sürget, amelyben a keresztyén iskola és a nevelés
még lehetséges. S itt mitsem segítenek az apróbb
segédeszközök vagy javítási kísérletek. Az erkölcsi
alapfogalmak átplántálásának és a komoly erkölcsi
jellemek nevelésének egyetlen helye ma és minden
koron a család, amelynek szent nevelői müvét
senki és semmi a világon nem pótolhatja. Ahol az
iskola felmondja a szolgálatot, ott még sokat javít
hat az élet. De ahol a szülői ház a maga ősi nevelői
kötelességét elhanyagolta, ott a veszteség pótol
hatatlan. Napjaink egyik-másik pedagógusa talá
lóan irja : E szomoru állapotok gyökere a családi
élet fokozatos feloszlása. Az az erkölcsileg tiszta
otthon, amelyben az egyes családtagok között
helyes a viszony, a legjobb védele111 az eltévelye
dések és megmételyezések ellen. A nevelés terén
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a legjobb és legfontosabb szolgálatot a családnak kell
teljesítenie.
S hogy ez igy van s hogy a népélet körében
rosszul áll az erkölcsiség ügye, ez csak azt bizonyít
ja, hogy a nők nem tették meg a kötelességüket.
Mert hát a család magva a nő, az anya. Aki a
család ellen vét, természetellenes bűnt követ el,
mert vétkezik az Isten és a nemzet ellen. A családi
élet megújulásának s népéletünk újjászületésének
az anyáktól kell kiindulnia. Ahol a hü és jó anyá
nak ideje van foglalkozni a kisebb és nagyobb gyer
mekekkel s ahol a komoly önfegyelem kérdéseiben
a fiuknak és leányoknak egyaránt példányképről
szolgálhat, ott hatalmas védőgátat emelhet a tisztátalanság szennyes hullámai ellen. Az anyától
senki sem tagadhatja meg azt a szent tisztet, hogy
gyermekeit komolyan »felvilágosítsa« s szinte önmaguktól hozzáfordulnak fiai és leányai a kénye
sebb erkölcsi szükségekben és kérdésekben is. De
ehhez az kell, hogy a helyes bizalom viszonyát tuJta
bennök felkölteni és ébren tartani, akik tudják,
hogy anyjuknál kellően megértésre találnak. Ha
népünk anyái komolyan fogják fel nevelői erkölcsi
hivatásukat és ha frontot csinálnak az ellen a
»modern« felfogás ellen, amely elnézi azt a dupla
morált, amely szerint szabad a férfinak az, ami a
nőnek legnagyobb szégyene, akkor ezek az anyák
olyan fiukat fognak felnevelni, akik kímélő tiszte
lettel viseltetnek a nő és a leány iránt, s nem enge
dik át őket az u. n. »barátok« prédáinak. Az ilyen
családban ismét az a nevelés lesz otthonossá, amely
azt vallja, hogy egészséges testben lakozik az egész
séges lélek s a test a szentlélek temploma.
Tiszta nőkre, komoly anyákra és erkölcsi
tisztaságra való akaratra van szüksége modern
társadalmunknak népéletünk erkölcsi megújulása
szempontjából. Csak a család nevelhet és nem az utca
s annak rossz környezete.
Dr. Szlávik Mátyás
Báró Prónay Dezső ünneplése nyolcvanadik születés
napján. Báró Prónay Dezső, a régi függetlenségi párt egyik
vezető embere. Több mint félszazados pálya után tiszta
szándékú, önzetlen férfiú jutott a pátriárkák korába,
akinél nemesebb ügybuzgalommal, következetesebb elvnüséggel és becsületesebb helytállással az elmúlt hatvan
esztendő alatt senki sem szolgálta nemzetét és egyházát.
A régi főrendiházban a függetlenségi eszmének és a nem
zeti aspirációknak volt zászlóvivője. Hajthatatlan ma
gyarságával országszerte tiszteletét és megbecsülést szer
zett. Sohasem befolyásolta a személyes érvényesülés
szempontja, a hatalommal szemben pedig megőrizte
egyéni függetlenségét. Báró Prónay Dezső 1848 október
22-én született. Tanulmányait Pozsonyban, Budapesten,
majd a berlini és müncheni egyetemeken végezte, 1874-ben
képviselővé, kevéssel később pedig a Dunántúli Evangélikus
képviselővé, kevéssel később pedig a Dunántúli Evan
gélikus Egyházkerület felügyelőjévé választották meg.
1905 és 1906-ban a nemzeti ellenállás idején ő volt a fő
rendiházi ellenzék irányitója. 1883-tól kezdve a magyarországi evangélikus egyetemes egyházkerület felügyelője s ezt
a méltóságát harminc éven keresztül viselte. 1917-ben meg
rongált egészsége miatt mondott le. Az évforduló alkal
mából több küldöttség kereste fel pestmegyei Ácsa köz
ségben lévő kastélyában. Az evangélikus egyház kiküldöt
teit báró Radvánszky Albert vezette, a küldöttségben
résztvett (Jeduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke,
Rásó Lajos egyetemes ügyész, Szelényi Aladar világi
főjegyző, Kardos Gyula esperes. A bányai evangélikus
egyház jókívánságait Raffay püspök tolmácsolta.
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Az ifjúság vallástétele

EGYMÁS K ÖZÖTT

Elmondotta budavári templomunkban a reformációünnepen Schuckert Ferenc

Rovatvezető: Borbély Ilonka

1517 október 31-ike, ó te nagy nap,
Emléked előtt, kicsiny hitünk uj erőre kap !
Úgy tűnik fel előttünk, mint a fényes hajnali
csillag, amely a sötét éjszakának mintegy végét
jelzi és a felkelő fényes nap jöttét sejteti. 1517
október 31-ike a reformáció kiindulópontja fényes
csillag az Uj-kor derengő hajnalán. Jelzi, hogy
a lélek sötétben bolyongásának itt a vége s ismét
az evangélium isteni fénye felé vonzódik. E nappal
indult meg a léleknek hatalmas, diadalmas sza
badságharca, amelynek eredményeképpen a szám
űzött Krisztus újra visszatért és ismét elfoglalta
helyét a szabad népek között: Egyházában!
A nagy küzdelem lefolyt, a harci riadó el
hallgatott. A reformáció bajnokai, az evangéliumi
hit diadalmashősei, már rég siri álmukat alusszák...
s most, midőn őseink küzdelmeire visszagondo
lunk, midőn nagyanyáink könnyei, nagyapáink
jajjai eszünkbe jutnak, akkor ébredünk, hogy
valójában mily drága kincset, gazdag örökséget
hagytak ők reánk, evangélikus hitünkben.
Öntudatos evangélikus lélekkel zarándoko
lunk el ma hozzád, hit diadalmas hőse, a witten
bergi vártemplom kriptájába és hálatelt szivvel
idézzük fel szellemedet, amely évszázadokon át
evangélikus hitünknek annyi hőst adott.
Veletek akarunk a hitben növekedni, hithő
seink, mert a mi hitünk még kicsiny s erőtlen.
S ha az örök hit életre kel bennünk, a ti példátok
szerint akarunk a hitért viaskodni az ördög ha
talma ellen. S ha meggyőztük ellenünket, veletek
maradunk, hogy Isten ellen más hatalomnak
meg ne hódoljunk.
S ha bevégeztük földi pályánkat, evangélikus
hitünkben veletek nyugszunk el, m e rt: »Boldogok,
kik az Urban . . . «
Evangélikus hitünk glóriás hősei!
A ti ragyogó példátokat követjük a hithüségberi, Krisztus tanitása iránt meg nem szűnő szeretetben. A ti nagy szellemetek vezet minket biz
ton életutunkon ! Drága örökségteket, a mi szent
evangélikus hitünket, mint édesanyánkat, gon
dozó kezét, aggódó tekintetét egész életünkön át
érezzük.
Szeretjük evangélikus anyaszentegyházunkat, mint oktatónkat. A hit örök igazságait meg
ismertette velünk. Ragaszkodunk drága vallá
sunkhoz, mint hü barátunkhoz, aki résztvesz éle
tünk minden örömében és bánatában és egykoron
— ha eljön az idő — kikisér a temetőbe és fel
kalauzol az örök hazába.
Hálát adunk nehed ó Isten — apáink Istene —
hogy végtelen kegyelmedből evangélikusnak szü
lettünk és úgy érezzük, szivet cserélnénk, ha szent
vallásunkkal szakítani kellene.
Budai evangélikus ifjúság, egyházunk színe
előtt ime nevedben fogadom :
»Hogy leszel, mig a drága honi föld el nem
takar, Hithü evangélikus és jó magyar !«

1

A válóperek. A válóperek rohamos szaporodásának
fő okát a művelődés egyik tünetében találhatjuk meg.
Az egyéniség szabadon fejlődik és ennek elmaradhatatlan
következménye, hogy az egyén egyre jobban elkülönül.
Divatos szóval — differenciálódik. Ma egyén és egyén kö
zött általában sokkal nagyobb a különbség, mint csak egy
emberöltővel ezelőtt volt. Akiknek lelki világa sok tekin
tetben azonos vagy legalább rokonelemekből alakult meg,
az egyetértés épületének alapjait könnyen megtalálják.
Ellenben oly egyének, akiknek jelleme magasabb műve
lődés következtében különböző irányban fejlődött, az
idem veile atque nolle nyugalmas álláspontjára súlyosabb
föltételek mellett juthatnak el. Ahol e föltételek hiányoz
nak, ott a nyugalomra vágyódó életösztön csakhamar az
életközösség megszüntetése utján igyekszik visszaszerezni
a lélek megbomlott egyensúlyát.
De van még mások is, amiért oly gyakran hajszolják
a házasságbontó bírói ítéletet. A lelki élet követelményei
iránt teljes közöny uralkodik. Ma a házasulok igen nagy
része nem tartja be a költő intését: »Prüfe sich, wer
ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet.« Amint
hogy a mai kor szülötte egyáltalában idegenkedik minden
életszabálytól, mely az ő mozdulatait korlátozhatná. Ma
a legtöbb ember korlátlanul szeretne élni. A házaséletnek
alapja többnyire érzéki és anyagi érdek. A legerősebb,
legszilárdabb kötelékről, amely a házasfeleket valóban a
sirig összefonja és valóban boldogítja, teljesen megfeled
keznek. Nincs arra gond, hogy az egyik fél lelkének ki
egészítését a másik félnek lelkében találja meg. Az érzéki
s anyagi érdekre épített ház alapja az élet zivataraiban
elkorhad.
Az ember rendeltetésének kétségkívül az a házasság
felel meg, amely nem házassági szerződésen — ez csak a
polgári életviszonyokat rendezheti — hanem a lelkek
szövetkezésén alapszik. Ennélfogva a házasság rendszerint
egész életre kötött, csak a halállal felbomló életközösség.
Isten kötötte össze lelkeinket, ember nem képes elválasz
tani, mondja Petőfi. Az igaz házasfelek e szót, válóper,
nem ismerik, amiként a tiszta lélek világában a házasság
törés gondolata hiányzik.
Ebből tehát az következnék, hogy a házasfeleket
egymástól az államhatalom sem választja el. Azonban ne
feledjük, hogy az ember gyarló. Hiszen ha nem volnánk
esendő lények, nem volna szükségünk polgári törvényekre
sem. Ártatlan, sőt jószándéku tévedés vagy határozottan
alacsony gondolkozásmód, bűnös indulat vezérelhette
az egyik vagy a másik felet, vagy mindakettőt az anyakönyvezetőhöz és az Isten oltára elé. A tévedés keserű
csalódásra ébred, az alacsonyság kiengesztelhetetlen
viszályok magvainak melegágyává lesz, mindkettő a
családi fészekben a boldogtalanság életfojtó levegőjét ter
jeszti. Ahol boldogtalanság kínzó érzete uralkodik a szi
veken, ott a sátán a bűn ösvényére sikerrel csábit. És
»olyan a bűn, nagyobb fiat szül magánál«.
A mennyei Atya irgalma azonban kifogyhatatlan.
»Nagyobb öröme vagyon egy megtérő bűnösön, mint kilenc
venkilenc igazakon.« És mi, az ő gyermekei kevésbbé vol
nánk irgalmasok? A mi hitünk fejedelme bűnök bocsánattának evangéliumát hirdette, mi hisszük a feltámadást, a
felszabadulást a bűn rabságából.
A protestantizmus tehát a válóperek tekintetében
a helyes álláspontot foglalta el. Krisztus evangéliuma
szellemének az az álláspont felel meg, mely a könnyelmű
házasságnak nem nyit tág kaput, mert »amit Isten egybe
szerkesztett, azt ember el ne válassza, de viszont, ahol az
emberi gyarlóság a házasfeleket sirig tartó kárhozatba
vezetné, ott segédkezet nyújt a megszabadulásra.
De nem volna helyes eljárás, ha a nemesebb erkölcs
korában jól bevált törvényeket és intézményeket a mai
erkölcsi felfogásnak kedvezve módosítanánk. A boldog
talan házasság törvényekkel nem akadályozható meg. Hanem
neveljük az ifjúságot evangéliumi szellemben, józan gon
dolkodásmódra, kötelességtudásra, becsületérzésre és élet.
bölcsességre. Az igy nevelt ifjúság világában a boldogtalan
házasság ritka kivételt lesz.
Sas János
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HÍREK

Az Isten Országa evangéliumi fogalma a kinai buddhiz
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
musban »Tiszta Ország« elnevezéssel fordul elő. A keresztyénségnél kb. 100 évvel fiatalabb T i s z t a O r s z á g iskolájá
Német
Magyar
nak kátéjából itt közölt részlet néhány oly gondolatot
Ifjúsági
Vasárnap
% 10 óra
II1/« óra
tartalmaz, amely a keresztyénséghez elég közel áll.
9 óra
A káté néhány bevezető szó után igy elmélkedik :
Konfucius igy szólt : »Van-c olyan ember, aki költöz
Rádiós
XI. 11.
Reif
ködés közben a feleségét ottfelejti ?« Van bizony, nem egy.
Sőt olyan ember is van, aki önmagát is ottfelejti. Ha meg
• Külmissziós
világosodott szellemi szemmel nézzük az embert, amint
XI. 18.
(iaal
Varsányi
egyesület
önmagáról is elfelejtkezik, ha valahova átköltözik, hogyan
találunk erre magyarázatot? Reggeltől, amikor kinyitja
a szemét és felkel az ágyból, egészen késő estig, amikor
Rádiós
XI. 25.
Glatz
—
lepihen és bezárja a szemét, lelke nem foglalkozik egyéb
Kapi püspök
bel, mint az élet fáradalmaival és gondjaival. Egyetlen
pillanata sincs arra, hogy magát megvizsgálja. Nem
Hüttl
XII. 2.
annyi-é ez, mintha a költözködésnél sajátmagát valahol
Ami az ember testi szükségleteit illeti, nincs fontosabb
minthogy ételéről és italáról gondoskodjék, hogy magától
Zsigmondy Jenő drt, a bányai egyházkerület felügyelő
az éhségét és a szomjúságot távoltartsa, a különböző
jét, október 26-án temettük. Nyolcvan évet élt, amelyből
évszakban a hidegtől és a forróságtól védekezzék. Ugyanez
54 évet megosztott a kenyérkereső ügyvédi pálya és egy
áll az élet egész folyamára. Nincs fontosabb, mint a gon
házunk szolgálata között. Egész életét a közvetlenség,
doskodás az életről és a halálról. Vájjon nem a legteljesebb
mértékben kell-e legsürgősebb szükségeinkről gondos- « a jóságos megértés jellemzi. Olyan tulajdonság, amely csak
a hivatására, állására valóban rátermett ember sajátja.
kodni? Lehet c problémákat közömböseknek minősitcni?
Egész életét szorgos munkában töltötte, minden Ügyet
Ilyen eljárás valóban esztelen dolog volna és csak azzal
a legnagyobb lelkiismeretességgel intézett, tudását folyton
magyarázható, hogy némely ember nem ismeri az üdv
magasztos útját, amely a Tiszta Ország tanításával min gyarapította, hogy utolsó percéig korának színvonalán
maradjon és szaktudományának fejlődését is teljes ké
denki előtt nyitva áll. A Tiszta Országban életre és halálra
szültséggel elősegíthesse. Jól végzett munkájának tudata
egyaránt felkészülhetünk.
tette biztossá, minden fólenyeskedési vágy látszatától is
Ha valaki például távoli helyre készül, akkor először
mentessé fellépését. Jól megalapozott érvekkel dolgozott,
arról a helyről egyetmást tudjon meg. Ellenkező esetben
mert nem fulladt el sohasem a formai jog útvesztőin,
hogyan juthatna el oda és hogyan köthetne ottan üzlete amikor az igazságkcrcsés volt a feladata. A bányai egy
ket? Mielőtt az éj beállana, tudja meg, hol töltheti az éjjelt.
házkerület hívei odaadó, egész embert veszítettek, aki
Éppen ezt akarja a Tiszta Országról szóló tan neked nyúj
ideális lélekkel töltötte be helyét. D r . R a f l a y S á n d o r püs
tani. Ha az éj beáll, az élet, úgyis véget ér, az ember tehát
pökünk temette és kiemelte az áldásos hatást, amelyet
nyugvóhelyéről gondoskodjék. Uj születésben lesz részed
Zsigmondy Jenőre a szülői ház harmonikus családi élete
a lótusz-virágok alatt és megmenekülsz a nagy pusztulás
gyakorolt. Az önzetlen munkára vágyó nemes lelkületű
nyomorától és kínjától.
emberben az akaraterőt, a kitartást megnövelte és a leg
nehezebb feladatok megoldására alkalmassá formálta.
Hisszük, hogy ez a mi szoros viszonyunk a Tiszta
Utolsó pillanatáig, még halálos ágyán is az egyház ügyei
Országhoz és Buddha-Buddhát akkor tiszteljük, ha a
foglalkoztatták. Nagy teljesítőképessége és munkakedve
Tiszta Ország tanát valóban követjük és beleszületünk
hiányozni fog ezentúl az egyházkerületben. Amikor utód
a tiszta életbe, amelyről az írás igy s z ó l: »Élet a végtelen
jáért sorainkon végigtekintünk az ő lelkes igyekezete,
időkben, tele boldogsággal, fájdalom nélkül.«. Milyen nagytudása, önzetlensége és munkabírása legyen a mi mérté
szerü dolog igy felkészülni a jövendő életre!
künk, hogy egyházunk ügyei jó kezekbe kerüljenek.
Mindazáltal van, aki talán tudna is erről valamit és Olyan ember kell a helyére, amilyen ő volt, aki nem a for
mégsem tanúsít nagy buzgóságot, hogy elnyerje. Hogyan
mához szabta az igazságot, hanem a formát az igazság
lehetséges ez? Ismerem okait. Némelyik azt m ondja: hoz. Emlékét ezzel tiszteljük meg a legméltóbban és bizo
»Az én házamban nincs szentély», vagy »mi nem élhetünk
nyára az ő óhaja szerint is. Halálát özvegye, szül. Barthanövényi táplálékon». Oh, hogy Te nem tudod, hogy Istent
lovich Mária, akivel a nyáron arany lakodalmát ünnepelte,
éppen igy szolgálhatod. Mert a külsőség egyáltalán nem
továbbá gyermekei, Zsigmondy Oezső mérnök, dr. Zsig
számit. Nem fontos, hogy te az imádság alkalmával állsz,
mondy Jenő ügyvéd és Beretvás Sándorné sz. Zsigmondy
fekszel vagy ülsz, sem az, hogy nyugalom vagy lárma vesz
Viola, valamint testvéröccsei, Zsigmondy Géza ny. minisz
körül. Csak az számit, hogy szived nyugodt-e, figyelmes-e?
teri tanácsos, Zsigmondy Pál, aki Brazíliában kereskedő,
Ha növényi táplálékon élsz, az bizonyára jó dolog, de
és unokaöccse Zsigmondy Richárd, Göttingában élő,
többnyire csak az teheti meg, aki házát örökre elhagy
Nobel-dijas kémikus gyászolja.
hatja. Hogy a világ elhagyására vágyik a szived, ez a fő
A^ november 11-1 irodalmi és művészestély iránt,
dolog. Ha azonban az embert a világtól teljes clszakitásra
amely Budapesten a régi képviselőházban fél 6 órakor
kényszerítjük, ez minden esetben azt jelenti, hogy a bol
kezdődik, s amelyen a budapesti református élet kiváló
dogtalan emberiségnek az utat feleslegesen megnehezít ságai vesznek részt (Írók és művészek közül M ó r i c z Z s i gjük. Ezt pedig nem akarjuk. Ha az élet minden körül m o n d , S z c n t i s t v á n y J u l i s k a , B a l á z s Á r p á d ) úgy Buda
ményei közt rendben tarthatod kedélyedet, akkor bizo
pesten, mint környékén híradásunk nyomán mindenfelé
nyára csak egy hangot hallasz szivedben és akkor elérted
nagy érdeklődés támadt. Az estélynek külön érdekessége
a Tiszta Országot . . . Ha reggel korán kelsz és a reggeli
lesz T e e u w i s s e n lelkész beszéde s ez alkalommal a volt
imádságot áhitatosan elmondod, akkor legyőzöd a bűnö
nikolsk-ussuriski hadifoglyok is szép számmal felvonul
ket, amelyek földi életedet megrontják és ha életednek
nak. A rendezőség arra kéri a résztvevőket, hogy helyét
vége lesz, akkor felemelkedel a Tiszta Országba.
mindenki egynegyed órával az estély megkezdése előtt
Ilyen gondolatok vonulnak át a Tiszta Ország kátéján*
foglalja el. Belépődíj nincs. Műsor megváltás azonban
Az önmagunk megvizsgálásáról és az imádságról szóló tan
kötelező. Műsor váltható a Soli Dei Gloria Szövetség
nagy rokonságot mutat az Evangélium tanításával.
ben, Budapest, IX., Kálvin-tér 7* II. 15. Természetesen
Bizonnyal minden népben választott ki Isten prófétanovember 11-én a régi képviselőházban is.
lelkekct, hogy Krisztushoz vezető mester legyen.
Budai Luther Szövetségi tagdijat fizettek : Macskássy
Tivadar, Lajos és János, Petrik Olga 2—2 pengőt. E g y ü t t
8 P.
Reichelt-Ochler után, németből fordította : P . F .
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A Reformáció emlékének szép ünnepély keretében
hódolt a budapesti ev. leánykollégium. Liedemann Éva és
Trautmann Emilia növendékek adták elő pályázatban
első dolgozataikat, Krempe Éva szavalt, Kolossy Mária
és Kiltz Erzsébet sikerült zongoraszáma, továbbá az
énekkar szereplése egészítették ki a hangulatos ünnepélyt,
melyen dr. Paffay Sándor püspök, dr. Schneller István
egyetemi tanár és dr. Haberern J. Pál közös felügyelő is
megjelentek.
Az Ébresztő novemberi száma gazdag tartalommal
megjelent. Közli az ifjúsági munka részletesen kidolgo
zott programmját. Két ismeretterjesztő előadást, Jézus
Élete Tanulmányt, Társasjátékokat, az Imahét anyagát,
külön imaheti anyagot serdülő fiuk részére (cserkészek
is nagyon jól használhatják) jól használható reklám
rajzokat, valamint az ifjúsági munka legfrisebb híreit.
Novemberi számban ezenkívül képesmelléklet is van.
Előfizetési ára egész évre 3 pengő. Megrendelhető : IX.,
Üllői-ut 29. II.
A németországi Gusztáv Adolf egyletnek 73. főülését
a breisgaui Freiburgban 1928 szept. 16-án D. dr. Rendtorff hatalmas beszéddel nyitotta meg. Megemlékezett
az elhalt D. Panck Oszkárról, a G. A. E. nagyérdemű
volt elnökéről, azután az egyletnek az egész földre kiter
jedő munkájáról. Sokan (legutóbb a jugoszláviai kép
viselőházban) politizálással vádolják az egyletet. Ámde
a G. A. E. egyedüli politikája abból áll, hogy az evangéliomot minden népnek a maga nyelvén hirdeti. Evvel erősiti
az egyházat és építi Isten országát. D. Geissler főtitkár
ismertette a nyomtatásban megjelent évi jelentést. Rámu
tatott a külföldi diasporák nagy szükségletére. A templomépítés és különösen az Athénben felépülő templom, a dias
porák lelkészei, tanitói, diakonisszái sok áldozatot igé
nyelnek. Ez évben 150 theotogiái hallgatót (köztük 9 ma
gyart) látott el az egylet stipendium-al. Az egylet 100
éves jubileumi alapjára már most felhívja a figyelmet.
A német anyaegyház ne feledkezzék meg leányairól, a diasporákról. Igaz, hogy az egylet a múlt évben elérte már
a háboruelőtti idők bevételét, a 8 millió márkát, ámde
azért ne szereljen le. Bevételeit, hogy a szükségleteknek
eleget tehessen, kétszerezze meg. Geissler után Götz mi
niszteri igazgató köszönte meg a G. A. E.-nek népmentő
munkáját. Felette értékes előadást tartott D. Schian
főszuperintendens, breslaui tanár, a reformáció jelentő
ségéről. Az egyháznak szüksége van gyülekezetekre,
s ezeket a régi bevett eszközökkel, igehirdetéssel, tanítás
sal s Ielkipásztorkodással kell építeni.
Bruns lelkész a galíciai diasporát festette le élénk
színekkel s kiemelte különösen D. Zöckler staniszlaui
szuperintendensnek nagy érdemeit e diaspora lelki gon
dozása körül.
Este megint a városi ünnepi csarnok látta vendégül
az ünneplő közönség ezreit. Gyönyörű oratóriumban,
Handel Messiásában volt itt részünk. A szólóénekesek
Berlinből jöttek, a vagy 200 tagú énekkart és 40 tagú
zenekart Freiburg szolgáltatta. Ünnepi csendben, tem
plomba illő áhítattal hallgattuk itt végig a nagy mester
nagy művét, amely a Megváltó élettörténetét és világmegváltó misszióját tartalmazza. Az egész mű csupa
szt. írási igék összetételéből és megzenésítéséből áll s még
a laikusra nézve is felemelő hatású. Az egész idő alatt
az Ur lelke táborozott a sokaságon.
Az ülés utolsó napján Ulrich gráci lelkész beszélt
Eph. 2. 10., a Lutherkirchében Schmid balstali (Schweiz)
lelkész Kor. 11. 4. 1. alapján. Alig hogy D. Dr. Rendtorfí
megnyitotta az ülést hatalmas berregés volt hallható.
»Zepelin schwebt über uns !« — szólt az elnök. A követ
kező pillanatban az ezer és ezer ember már mind kint volt
a gyülésteremből s kendőlobogtatással a »Hoch«-al köszön
tötte a német észnek és technikának legújabb óriási mű
vét. Amikpr eltűnt a léghajó, ezer és ezer szívből s szájról
szállt fel az ének : »Deutschland, Deutschland über alles !«
Az Országos Luther-Szövetség november 14-én déle
lőtt konferenciát tart. Ugyan azon napon d. u. 3 órakor
a leánykollégium Sütő-utcai kistermében választmányi
ülés lesz, amely után 5 órakor közgyűlésen tárgyalja a
szövetség ügyeit. A szövetség belépésre jogosító jegyeket
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Az Evangélikus Papnők Országos Szövetsége novem
ber 14-én d. u. 6 órakor a Deák-téri templomban val
lásos estélyt rendez, amelyen egyházunk asszonyait és
leányait szívesen látja.
Százötven ebédet adott budapesti református családok
bevonásával a református diákok Soli Deo Gloria Szövet
sége hetenként arra rászoruló főiskolás diákoknak. Ezt az
akciót most folytatják és kibővítik. A terv az, hogy leg
alább 50 szegény, de komoly református diáknak legyen
a hét minden napjára ebédje. Néha az ebéd jelenti a reg
gelit és vacsorát is. Szeretnénk az evangélikus egyetemi
ifjúság gondozásáról is ily hirt közölni.
Letették a református leánynevelő intézet alapkövét.
Többszáz főnyi közönség jelenlétében tették le szerdán
délben, a reformáció évfordulóján, a reformátusok uj BaárMadas leánynevelőintézetének alapkövét. »Itt nem csupán
felekezeti ünnepségről, egyszerű iskolaépítés megkezdésé
ről van szó«, mondotta beszédében Némethy Károly dr.,
a budapesti ref. egyházközség főgondnoka, »hanem a
magyar nőnevelés megnövekedett fontosságú szent ügyét
szolgáló kultúrintézmény létesítéséhez kezdünk.« A nagy
szabású épület a Rózsadomb keleti oldalán fog állni, ott
tették le alapkövét, melyen az első kalapácsütést Dókus
Ernő, a ref. konvent világi elnöke végezte, utána Radvánszky Albert evangélikus egyetemi felügyelő, Petri állam
titkár, a kultuszminiszter képviselője, Józan Miklós refor
mátus püspöki vikárius, Czettler Jenő dr. képviselőházi
alelnök, Ripka Ferenc főpolgármester, Sipőcz Jenő pol
gármester, Pintér Jenő tankerületi főigazgató. Némethy
Károly dr. bejelentése szerint az uj intézet minden való
színűség szerint már a jövő év őszén megnyílhat. Négyezer
négyszögöles telkéből tennisz-, sétahelyeket, virágházakat,
konyhakertet, játszótereket is hasítanak ki. Kétemeletes
lesz az internátus épülete, csakúgy, mint a liceumé s a két
szárnyat az oratórium köti össze.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Arnold Alfréd 3,
vitéz Áts Sándor 6, Balog Jánosné 3, Beck Ottó 3, Berlik
Irma 2, Bagyinszky Jánosné 3, dr. Biró Pálné 6, Bognár
Imre 3, dr. Böngérffy Kálmán 3, Bucz Béláné 3, Entz
Emma 6, Gall Adolfné 6, dr. Glatz Erich 1.50, dr. Gulden
Róbert 5, Guist Endre 6, Hennel Emil 3, özv. Hibján
Samuné 3, Kontsér Kálmán 3, Pataky Jánosné 3 pengőt.
Együtt 71.50 P.
Budafok ünnepe. Fölemelő ünnepség keretében folyt le
november 4-én a nemrég önállósult budafoki ev. egyházközség első rendes lelkészének, Petrovics Pál vallástanár
nak és volt erdélyi lelkésznek beiktatása. Délelőtt 9 órakor
kezdődött az ünnepély istentisztelettel, amelyen Broschkó
G. Adolf, a budapesti ev. egyházmegye esperese gondo
latokban gazdag beszédet intézett az uj lelkészhez és a
gyülekezethez. A hivatalos eskü letétele után, amely esküt
Sommer Gyula váci lelkész-esp. jegyző olvasott elő, a be
iktatott lelkész megtartotta beköszöntő beszédét, amely
nek vallásos és hazafias ereje és mélysége, valamint költői
szárnyalása megragadta a lelkeket. Majd ünnepélyes házgyülés tartatott az egyházmegyei elnökség vezetése alatt,
amelyen Mikler Károly dr. egyházmegyei felügyelő az
esperesség, Macskássy Sámuel 1. felügyelő a budafoki ev.
egyházközség, Sommer Gyula az egyházmegyei papság,
Demjén éstván ref. lelkész a helybeli ref. egyházközség,
Záborszky Nándor Budafok r. t. város, Szabó Aladár vallás
tanár a kelenföldi ev. egyházközség nevében üdvözölték
az uj lelkészt. Ezután még egész hosszú sora következett
az üdvözleteknek a különféle testületek részéről. Az ünnep
séget közbeszéd fejezte be, amelyből üdvözlő távirat
küldetett Paffay Sándor dr. püspök urnák.
Budaker Oszkárt a zalaegerszegi és soproni egyház is
lelkészévé választotta. A Harangszó értesülése szerint
Budaker Oszkár a soproni szószéket választja, tehát Zala
egerszegen uj választás lesz.
Ifjú évek cim alatt a vallástanárok képes ifjúsági
folyóiratot indítottak. Szerkeszti: Algőver Andor. Az
Ízléses kiállítású, tartalomban változatos, értékes 1. sz.
október 1-én jelent meg. Előfizetése a tanévre 4 pengő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal helye: Budapest, Vili.,
Kisfaludy-u. 19. I. em. 5. sz. Ev. ifjúságunknak melegen
ajánljuk.
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A »Magyar Ifjúság« sajfóestje Debrecenben. A K1Emozgalom egvre jobban hóditó újságja a »Magyar Ifjúság«
november 11-én tartja sajtóestjét és konferenciáját Deb
recenben, hol ez alkalommal előadást tart Dobos Károly,
KIÉ református ágának országos titkára, továbbá Kará
csony Sándor, a lap szerkesztője, dr. Batiz Dénes buda
pesti orvos és mások.
Teeuwissen lelkész Magyarországra Jön. Teeuwissen
Walter amerikai református lelkész nikolsk-ussurskii tá
borban megfordult, Szibériát szenvedett magyar hadifog
lyok jótevője tavaly látogatott el először Magyarországba,
hogy a volt hadifoglyokkal találkozzék. Látogatása olyan
nagyhatású volt, hogy a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövetsége egy nagyobb körútra meghívta a kiváló evange
lizátort. Amint értesülünk, Teeuwissen ur november 2-án
érkezik Belgiumból Budapestre és részt vesz többek között
a szekszárdi és solti KIE-konferendákon, november 18-án
a rákospalotai református KIE-ház felavatásán, valamint
meglátogat 15 gyülekezetét, ahol fogadására nagyban foly
nak már az előkészületek.
Az evagélikus vallas hódítása Galíciában. Keletgalicia
gör. kath. ukrán lakossága körében már 1925 óta nagy
mozgalom indult meg. E mozgalom célja a róm. kath.
propagandával szemben az evangélikus hitre való tömeges
áttérés. A mozgalom középpontja Staniszlau. Másfél évvel
ezelőtt történt itt, hogy Stasinszky Tivadar gör. kath.
lelkész áttért az ev. hitre. E nagyképzettségü, kiváló egy
házi szónok ernyedetlen kitartással, beszédeinek meggyőző
erejével és apostoli bölcseséggel több községet nyert már
meg az evangélikus egyháznak. Vasárnaponként öt helyen
is prédikál. Tanítványai közül már többen tanulnak
Németországban a híresebb theológiákon. Nagy nehéz
séggel küzd azonban Stasinszki lelkész az ukrán nép
szegénysége miatt. Nem telik még imádságos, énekes
könyvre, sőt bibliára sem. Németországban most gyűjtés
indult meg a szegény ukrán hittestvérek segélyezése és az
ev. misszió támogatása céljából. Uj, nagy munkatér nyílt
meg az ev. egyháznak Keletgaliciában.
Amerikában a kiskorúak bűnözése. William Andor,
hires newyorki bíró előadást tartott Newyorkban. Elő
adása arról szólt : Miképp kell megszüntetni a kiskorúak
bűnözésének ijesztően növekvő özönét? »Szilárd a meg
győződésem, hogy nem érünk el másképpen eredményt,
csupán úgy, ha a gyermeket megnyerjük, amig annak
szive hajlamos a jó és szép befogadására. Ez pedig a gyer
mek hét és tizenöt év közötti kora. Mi azon fáradozunk,
hogy a gyermek ismerje meg pontosan a számoló táblát,
de elmulasztjuk vele megszivcltetni az Isten parancsait.
Mi neveljük a gyermek eszét, értelmét, a szív rovására.
Gyermekeink abban a rögeszmében nőnek fel, hogy a tudo
mány már mindent megoldott és fogalmuk sincs arról,
hogy milyen mérhetetlen kicsiny a megoldott kérdések
száma a megoldatlan problémák számához képest. A mi
nevelésünk eddigi eredménye : cinikus aggastyánok a gyer
mekkorban.«
A XVIII. század a keresztyén missziók minden föld
részre kiterjedő diadalmas munkájának nagy elökészitő,
magvető százada. A csodálatos eredmény, melyet a mai
idők külmissziói munkája elért, bátor és erős hitü úttörő
misszionáriusok odaadó és küzdelmes szolgálatával lefek
tetett alapkőre épült fel. A Magyar Ev. Kér. Missziói Szö
vetség a napokban Isten Leikétől gazdagon megáldott két
kiváló misszionárius életrajzát adta ki. Az egyik Hudson
Taylor, a Kina-Innland Misszió megalapítója, ki az elzárt
mennyei birodalom nehezen feltárható kapuit nyitja meg
s ezáltal az emberiség egy negyede számára érkezik el az
evangélium fénye a régi sötétség helyébe. A másik Hcbicli
Sámuelé, kinek szeretete és meleg egyénisége India tömegei
előtt tesz Krisztusról bizonyságot. A két kis mü Sallay
István ref. lelkész Írása. Egy-egy könyvecske a hithősök
arcképével 50 fillér. Kapható a Missziói Szövetségnél és a
M. E. K. Dsz. »Szövétnek« kiadóvállalatnál, Budapest IX.,
Ullői-ut 19, II. em. 4, valamint az evangéliumi iratokat
terjesztő könyvkereskedésekben.
Báró Radvánszky Albert egyetemes főfelügyelőnk
néhány hétig Angliában tartózkodott.
Szentgotthárdi misszió-egyház iskoláját e hó 28-án
avatja fel Zongor Béla, a vasi küzépegyházmegye esperese.
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A Magyar Prot. írod. Társ. őszi programjában több
vidéki előadás szerepel, Okt. 13-án a debreceni kis temlomban tartott előadást, 14-én délután Hajdúnánáson
Ravasz László közreműködésével volt előadóestély. Novem
ber 4-én Pécsett voltak. Legközelebb, 17-én este őzdon,
18-án d. u. Miskolcon lesz előadás. Az előadói tisztet Kapi
Béla püspök vállalta. November elején Berettyóújfalun a
Tisza Kálmán-szobor leleplezésének napjáról elmaradt
estélyt is valószínűleg megtartják. Úgy itten, mint Mis
kolcon és Hajdúnánáson az Erő szerkesztőségének ifjúsági
propagandaelőadást is rendez, amelyek az ev. és ref. ifjú
sági istentiszteletek után az ifjakat Karácsony Sándor
szerkesztő lelkes gárdája gyűjti össze. Nagy örömmel üd
vözölhetjük az előadások egy napra tömörítését. Az együt
tes föllépés a morális hatást bizonyára fokozza.
Az Emberbarátok Egyesületének közgyűlése. A Ma
gyar Emberbarátok Országos Egyesülete vasárnap dél
előtt a Vármegyeházán rendkívüli közgyűlést tartott.
Rufly Pál elnöki megnyitójában kegyelettel emlékezett
meg gróf Edelsheim-Gyulai Lipótról, az igazgatóság el
hunyt tagjáról. A közgyűlés ezután elnökévé gróf
Batthyány Lajost, alelnókokké : Mihályi Zoltán gazdasági
főtanácsost, Ruffy Pál ny. államtitkárt választotta. Az
igazgatóság tagjai a következők : gróf Hadik János, gróf
Mailáth József, Hegedűs Lóránt, Petikó-Szandiner Ala
dár h. államtitkár, dr. Sztranyavszky Sándor belügyi
államtitkár, Rákosi Jenő, Pulugyai Móric ny. államtitkár,
dr. Lukács György, Liber Endre tanácsnok, Agorasztó
Tivadar alispán. Weiss Fülöp, Józan Miklós unitárius
püspök, Raffay Sándor evangélikus püspök, Ravasz László
református püspök. Hevesi Simon főrabbi, Neugebauer
Vilmos, a Gyermekvédő Liga igazgatója, Ormódy Vilmos,
Fejérváry Ervin, báró Kohner Adolf, Keller Lajos, a
Stefánia Szövetség igazgatója, Fellner Henrik kincstári
főtanácsos, Tüske Jenő, Búd Jánosné, Herrmann Miksáné,
Walkó l.ajosné, Huszár Károlyné, B. Márkus Emilia,
Zstivay Tiborné, Sebészt a Kolozsné, Vértessy Sándorné,
Chorin Ferencné, Havass Miksáné, Klein Gyuláné, Kónyi
Hugóné, Tabódy Ida, Pásztor Miksáné, Soós Károlyné,
Schandl Károly, Balogh Elemér, Földes Géza, dr. Gyökossy Endre, dr. Kontz János, Morvay László, Székely
Ferenc és Van den Eyden Hector. Ruffy József titkár
terjesztette elő jelentését, amelyben részletezte az egye
sület programmját. Az egyesület főcélja eszerint exisztenciák ulakitása. Olyan tőkét akarnak rendelkezésre adni
pártfogoltaiknak, amelynek segítségével kisipari üzem vugy
kereskedés létesíthető vugy mezőgazdasági felszerelés céljaira
elegendő. A programmot a közgyűlés résztvevői helyeslés
sel fogadták, majd Ruffy Pál elnök bezárta a közgyűlést.
Kapi Béla evangélikus püspök a felekezetközi viszá
lyokról. A győri evangélikus templomban a dunántúli
evangélikus egyházkerület közgyűlésén Kapi Béla, az
egyházkerület püspöke nagy érdeklődéssel várt évi jelen
tését olvasta fel. Rámutatott a különböző katholikus gyű
léseken elhangzott beszédekre és a »Mortalium anirnos«
cimü pápai enciklika rendelkezéseire, amelyek nem alkal
masak a felekezetközi összhang megerősítésére.
— Hazánkért aggódó lelkem minden erejével mint a
nemzeti lelkiismeret parányi, gyenge megnyilvánulása,
szeretném belekiáltani honfitársaim leikébe évezredes tör
ténelmünk ama megdönthetetlen igazságát, hogy külső
ellenségnél mindig vértvesztőbb sebeket ejtett rajtunk
belső egységünk hiánya, egymással szembetámadó, egy
mást becsmérlő és fogyasztó tusakodásunk.
Kapi püspök után Mesterházy Ernő dr. ny. főispán,
egyházkerülcti felügyelő beszélt. — Lehetetlen — mon
dotta — hogy a magyar testvérek gyűlölettel tekintsenek
azokra, akik más templomban imádják az Istent.
Mikiás Mihály ny. ezredes, győri egyházközségi felü
gyelő után Kapi Béla Írásban beterjesztett püspöki jelen
tésének egyes pontjait élőszóval is kiemelte :
— Nem adjuk fel azt a boldogító reményt — hang
súlyozta a püspök — hogy térdelhet egymás mellett evan
gélikus és katholikus ember. Mindenkinek szóló törvény
biztosítja az egyházak egyenlőségét és viszonosságát. Fel
emelt fejjel állunk az állam elé és kívánjuk, hogy a törvény
nek szerezzen érvényt.
A magyar unitárius egyház főgondnokává dr. Mikó
Ferenc igazságügyi államtitkárt választotta meg.
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Milyen legyen a mi uj
orgonánk?
Az építmény (templom, terem, színház) akusztikája
akkor jó, ha a hangot minden hallgató az eredeti erősséggel
és karakterrel hallhatja. Ennek első feltétele, hogy a hang
minden akadály nélkül, egyenes vonalban jusson a hall
gatóhoz, vagyis a hangelőidézőt a hallgató láthassa is.
Másképpen a hanghullámok megtörnek, erősségükből és
karakterükből is veszítenek.
Nagyobb teremben még ilyenkor is a hang gyakran
tisztátlanná válik. Ezt az oldalfalak és a mennyezet viszszaverő hatása okozza. A hallgató különböző kis időkben
kétszer, sőt négyszer is hallja ugyanazt a hangot. Ugyanis
a visszavert hang hosszabb utat tesz meg, mint az egyenes
irányban terjedő. A méretek nagyobbodásával e zavaró
hatás is erősebb lesz.
A visszaverődés elkerülésére az oldalfalakat kissé
rugalmas anyaggal, színházban az oldalpáholyokat pl.
függönnyel, bársonyhuzattal vonják be és a sik felületeket
díszítésekkel tüntetik el, vagy a nézőtér köriv-alaku be
fejezésével is sikerrel oldják meg. (Ez hiányzik a Városi
Színháznál.) Ha a terem mennyezete sima, a visszaverődé
seket parafából készült diszitőburkolással csökkentik.
(L. részben a Városi Színházat).
Első pillanatban úgy gondolnók, hogy a hangvissza
verődés teljes kiküszöbölése volna kívánatos, hogy csupán
az eredeti hang jusson el a hallgatóhoz. A gyakorlat azoban rájött, hogy e hang tompa, fénytelen. (Pl. a posztóval
bevont teremben a szavalat). Ilyenkor a játékos vagy
énekes megdöbben egy pillanatra, »nem hallja önmagát«.
Ezt éreztem a rádiótársaság stúdiójában, ahol még a terem
éleit is függöny teszi visszaverődés-mentesekké. Az uj
stúdió megtervezésekor már számoltak az ideális vissza
verődés előnyeivel és az egyik falat márványburkolattal
tervezik.
Ideális a hangvisszaverődés, ha egyszeri, de teljes
(merőleges). Ilyenkor az előidézett hang felhangjait, az
együttzengő mellékhangokat minden zavaró körülmény
fellépése nélkül erősiti. így az eredeti hang tömörebben
zeng és csillogó fényt kap. Természetes, hogy igen nagy
teremben e szó, akusztika, csak úgy érvényesül, ha a szék
sorok nagyobb részét elfoglalják és a nagy sik padló
terület a hangot vissza nem verheti.
Ezek után vizsgáljuk, hogy templomunk akusztikája
milyen orgona-elhelyezést kiván.
Templomaink mai beosztásánál, a karzat és az orgona
magasabb helyzete miatt a hallgatók jórészt csak vissza
vert hangokat foghatnak fel.
Ezért sok helyen, különösen az újabb olaszországi
templomokban a zene- és énekkar karzatát a hallgatóság
elé az oltár irányába a templom padlójától cca 4—4%
méterre építik. Az orgonát szimetrikusan két részre
osztják. Egyik része az ének- és zenekar karzatával a
templom főbejáratával szemben összeépül és egyúttal
díszítésül is szolgál. E beosztás nálunk meg nem valósít
ható. Templomunk semmiféle átépítést nem szenvedhet
s igy csak az orgona elhelyezésével alkalmazkodjunk az
akusztikai viszonyokhoz.
Templomunk oldalfalai nem hosszúak, de a sima

HERCEG ESTERHÁZY
HUSÁRUGYÁR
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mennyezet és az egész templom aránylagos magassága
nem a legkedvezőbb akusztikai viszonyokat teremti.
A megoldandó feladat az, hogy a mennyezet és az oldal
falak visszaverődései a hallgatók padsorain kívül essenek.
Gondoskodjunk továbbá a bejárattal szemközt levő fal
kettős visszaverésének megszüntetéséről.
A mennyezet és a két oldalfal az orgona három részre
tagolását kívánja. A karzat két oldalán levő egy-egy boltív
alá (illetve ebben a szélességben folytatva a karzatra)
a sípok gyengébben intonáló csoportai helyezhetők. Innen
a hallgatóság jó része közvetlenülvfoghatja fel a hang
hullámokat. Az oldalfalak visszaverődéseit a közönséggel
telt oldalkarzatok lényegtelenre csökkentik. Az erősebben
intonáló sípok azonban nagyságuknál fogva a középső
nagy ívnél elől el nem helyezhetők. Itt a közvetlen hang
közlésről mondjunk le, sőt igyekezünk a sípokat az iv
és az iveket tartó két széles pillér mögött elhelyezni.
Erős hangjuk szemközt a falon különösebb változásTnélkül verődik majd vissza.
E fal már említett kettős visszaverődése^azonban
megszüntetésre vár. Ennek oka az, hogy az oltár mögött
mintegy két méterrel mélyített falrész van, és ez teljesen
sik felület. Ezt kis dekorációval (de vigyázva, mert a
templom főrészéről van szó) eltüntethető. A bejáratnál
lévő falrész nem okoz gondot, mert a karzatok erősen
tagolják.
Még megemlítem, hogy a gyengébben intonált sipok
a két részre osztott orgonáknál használatos »C. és Cis
láda« szimmetrikus mód szerint meg nem oszthatók, mert
a két iv között a távolság igen nagy. Legjobb, ha egy-egy
változat sípjai mind ugyanarra az oldalra kerülnek.
A változatoknak igy helyzeti karakterük is lesz, ami
hatásos.
Az énekkarral az együttműködést e megoldás igen
hatásossá, bensővé tenné. A hely a karzaton azonban
nagyon kevés. Ezért e terv, mint látniffogjuk, még rész
leges módosítást kiván.
Dévény Jenő

Adakozzunk a z uj orgonára !
Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötésben, szép
kiállitásbon 8 P-ért kapható aj Luther Szövetség irodá
jában, II., Donáti-utca 49. II. 15.
Vidéki lány, tiszta, rendes, három évig volt egy helyen,
elszegődne úri házhoz. Bővebbet a kiadóhivatalban.
Bacsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárteritő, oltár, szószéki keresztelőkut,
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia rt., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Kitudja megmondani Kaier Endre ref. lelkész címét ?
Választ a kiadóhivatalba kérünk.
Japánban két keresztyén főiskola állami támogatását
határozta el a kormány. A kyotoit és a tokióit. Megígérte
továbbá, hogy mihelyt a japáni pénzügyi viszonyok meg
engedik, a többi keresztyén intézeteket is segélyezni
fogja.

E ls ő P la g jr a r
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á n
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

A z eva n g élik u s egyháznak harm inc é v óta
szerző d éses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Eliogad biztosításokat a következőkre:
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Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

E m berélet é s b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítm ány, utípoggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.
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A budai luther-szövetség
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frehcunadunk
Ha hisszük, hogy Jézus meghalt
és feltámadt, úgy az Isten Jézus
által vele. együtt életre fogja kel
teni az elhunytakat is. 1. T e s s z .
4, 14.

Az egyházi év utolsó vasárnapját halottaink
emlékének szenteljük. E napon lelkűnkben a
kegyelet bensőséges hangjait szólaltatjuk meg
és felidézzük elköltözött szeretteink kedves alak
ját. Az emlékezés szent jogán átéljük a múltat,
hogy tanulságot merítsünk a jelenre és buzdítást
a jövőre.
A didergő lélek meleget, a fáradt, csüggedő
lélek uj erőt, katalmas buzdítást nyer a múltból,
ha az a múlt küzdelmes is. Hiszen az igazság útja
sohasem vezetett rózsák közt. A krisztusi igazság
bölcsője Golgotán ringott. Gondoljunk csak a ke
gyetlen üldözésre, zsidók és pogányok össze
szövetkezett rohamára, és a keresztyén vértanuk
beláthatatlan hosszú sorban vonulnak fel lelki
szemeink előtt. Vagy gondoljunk az ellenrefor
máció vértörvényszékeire, gályáira és Krisztus
hadseregének legjobb katonáinak hullahalmai,
máglyákon égő testei világosítják meg előttünk
az utat.
Krisztus annyi vész és vihar között alapozta
megy Egyházát, megtartja ma és megőrzi a jövő
ben is.
Mert az ellenreformáció a romanizálás, az
Evangélium népének soraiból még ma is súlyos
áldozatokat szed. A vegyesházasság és a reverzális ijesztően szaporodik, protestáns egyházainkat
a sir szélére állítja. Az egyéni érték helyett a
számarányt hangoztatják és a középkor gályáit

HLAVÁCS KOR NÉL

és máglyáit készitgetik számunkra. • Teremhetnek-e a gyűlölet magvai számunkra mást, mint
szégyenfát?
De mi nem félünk. Egyháza hajójában Krisz
tus sohase pihen. Nincsen nappala-éjjcle. Mun
kája sohasem szünetel. Nem a mi kiáltásunkra
serken fel, hogy megdorgálja Róma háborgó ten
gerét és a hitetlenség zugó szélviharát. Hiszünk
az elkövetkezendő -nagy csendességében, ami
kor minden keresztyén lélek szeretedben simul
egymáshoz és a Krisztus mindeneket boldogító
és üdvözítő uralmát szivébe fogadja.
Lehet, hogy messze van még az idő. Lehet,
hogy addig sokan sodródunk a habokba. De a
Krisztus dicsőségéért szívesen áldozzuk oda éle
tünk. Vállaljuk a halált is. »Mert, ha hisszük, hogy
Jézus meghalt és feltámadt, úgy az Isten Jézus
által vele együtt életre kelti az elhunytakat is.«
Pap Ferenc
A Magyar Protestáns írod. Társ. nov. 4-én P é c s e i t
irodalmi estélyt rendezett. Az estélyen a pécsi ev. női kar
énekelt S z l e r e n y i J ó z s e f vezetése alatt. Megnyitót T o l n a y
V i l m o s egyetemi tanár mondott, ünnepi szónokunk, K ö p i
B é l a ev. püspök Széchenyiről beszélt. Széchenyit mint
a nemzeti egység fanatikusát és mint a lelkiismeret polititikusát ajánlotta követendő példaképül. Széchenyi szerint
ha csak egy milliónyi is volna a magyarság, dicsőséges sze
repet játszhatna a népek családjában, egyetértő munka
végzésével. De a széthúzás, egymás meg nem becsülése
a sírba döntheti nemzetünket. Ezután S. K r i n g O l g a éne
kelt B á n J á n o s kíséretével, a G r a e f — F u l l a j t á r — W a l l e r s t e i n
— B e d e vonósnégyes társaság B á n J á n o s kíséretével Dohnányi C-moll zongoraötösét adta elő, végül S z e g e d y I s t v á n
olvasott föl költeményeiből. T ö r ö k P á l főtitkár zárta be
a sikerült estét. Az estély után bankett volt. Ott N e n d t v i c h
A n d o r polgármester üdvözölte K a p i B é l á t . Rámutatva
arra, hogy a protestáns szellem hazánkban összeforrott
a magyár szellemmel, és a nemzet újjáépítésének munká
jában azt keresi, ami a magyart a magyarral összeköt i

Hegyen épített város

Gyermek nevelés
Irta: S ass János

Régi példabeszéd figyelmezteti a hanyag,
vagy tudatlan, vagy dologtalan gazdát, hogy nincs
rossz főid, hanem csak rossz gazda. E példabeszéd
nyomán állíthatjuk, hogy nincs rossz gyermek,
csak gyarló, vagy hibás szülő. Vagyis minden föld,
legyen az bármily sivár, terméketlen, kellő értelem
mel és szorgalommal megnövelhető annyira, hogy
a fáradalmak és költségek befektetett tőkéjét
kielégítő terméssel kamatoztatja. Hasonlóképen
a gyermeknek a gondviselés rendelkezése szerint
vele született tulajdonságait is jótékonyan gyü
mölcsöző erőkké fejleszthetjük, ha azok a tulaj
donok első tekintetre az emberi élet boldogitásához alkalmatlanoknak mutatkoznak.
Nem ritkán halljuk mégis a szülőtől a keserű
panaszt, hogy őt a gondviselés rossz gyermekkel
látogatta meg. Vagy arra is van példa, hogy vala
mely családban három, négy vagy még több gyer
mek közül egyik oly ferde irányban nevelődött,
hogy egész magaviseleté, gondolkodásmódja, tel
jesen elüt testvérei lelkületétől. A családban —
igy szokták mondani — fekete bárány van. A
szülők váltig erősitik, hogy ők minden gyermekü
ket egyformán nevelték, megfoghatatlan tehát,
hogy ez az egy mikép fajulhatott el a többitől.
És mivel nem találják — mert nem helyes utón
keresik — gyermekük eltévelyedésének okát,
rendesen a Gondviselést, vagy a rossz társaságot
okolják. Azt állítják, hogy a gyermek már szüle
tésénél fogva volt hajlandó -a gonoszságra, vagy
az ismerősök rossz társasága rontotta el.
Mielőtt azonban a bölcs Gondviselés, vagy
felebarátaink ellen ilyen súlyos vádat nyilvání
tanánk, előbb gondos figyelemmel vizsgáljuk meg
a körülményeket, amelyek között a gyermek föl
nevelkedett. Hiszen az emberben általánosan az
a hit él, hogy a ma született gyermek az ártatlan
ság jelképe. Valóban az. A gyermek nem ismer
bűnt. Igaz, hogy az erényt se. A Gondviselés
azonban felruházta őt a legváltozatosabb adomá
nyokkal és a legkülönbözőbb mértékben. A szülő,
a természeti körülmények és az emberi társaság
fejleszti azután a gyermek veleszületett tehetségeit
helyes ‘vagy helytelen irányban.
A nevelésnek leghatalmasabb, sőt az első
gyermekkorban, mondhatjuk, egyedüli módja a
szo k ta tá s. A gondos szülő szigorúan ügyel arra,
hogy a gyermek bizonyos időközökben rendesen
táplálkozzék és ettől a szabálytól sem a gyermek
nyugtalankodása, vagy sírása, sem saját házi
dolgai nem tántorítják el. A táplálkozás idejének
pontos, következetes betartása folytán a gyermek
szervezete észrevétlenül megszokja a rendet, az
egészséges életműködés egyik főföltételét. A ren
des étkezéshez szoktatott csecsemő idősebb korá
ban is könnyebben engedelmeskedik az egészségi
szabályoknak, mint az, akinek táplálkozását
semmi törvény nem szabályozza. A nevelés a szüle
tés első pillanatában kezdődik.
A rendes táplálkozás a gyermek lelkében az
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önfegyelmezés, önuralom csiráját kelti életre. A
nevelés legnélkülözhetetlenebb alapja pedig épen
a fe g y e le m . A szülő első és legfontosabb feladata,
hogy a gyermeket attól az időponttól kezdve, ami
kor eszmélni kezd és az akarat ébredésének első
jelei mutatkoznak — körülbelül egy éves korá
ban — szigorú következetességgel engedelmes
ségre szoktassa. Nem ritkán halljuk azt a nevelési
elvet, hogy a gyermeket kár fegyelmezni abban
a korban, amikor még nem érti a magyarázatot,
hogy miért engedjük meg neki ezt, miért tiltjuk
meg azt. Teljesen elhibázott álláspont. A gyermek
nek akkor még ne az értelmére hassunk, hanem
egyedül a szülő iránt a tisztelet érzületére. A gyer
mek ne azért kövesse szülője parancsát, mivel
belátja, hogy az neki hasznos és célszerű, hanem
pusztán azért mivel a parancs a szülőtől származik,
így szokik a gyermek olyan lelki fegyelmezettség
hez, amely felnőtt korában gyermeki bizalommal,
föltétlenül és örömmel engedelmeskedik a mennyei
Atya soha meg nem dönthető törvényeinek. A
gyermek neveltetése hat éves korig befejezett le
gyen. Amely gyermeket hat éves korig engedel
mességre nem szoktaták és a helyes életutra nem
állították, annak neveltetése már elhibázott és a
hibát helyreigazítani már nagyon bajos és fárad
ságos.
Szigorú következetességgel ügyeljünk tehát
arra, hogy amit a szülő elrendelt, azt soha el
hallgatva, teljesítetlenül ne maradjon. Például,
ha a szülő sejti, hogy a gyermeknek nincs kedve
lefeküdni, vagy fölkelni, jóllehet annak rendes
ideje már elérkezett; ne ismételgesse parancs
szavát, hanem mindjárt az első, újra mondom,
az első szóra szelíd erőszakkal vegye azonnal fo
ganatba a vetkőztetést, vagy öltöztetést. Amel
lett közönyös dolgokról beszélgetve, terelje el a
gyermek figyelmét, hogy ennek eszébe se jusson
az ellenkezés. A fegyelmezésre nézve az is igen
fontos, hogy a gyermek soha ne számíthasson arra,
hogy az egyik szülő Ítéletét megfelebbezhesse
a másik szülőhöz. Amit az egyik megengedett,
vagy megtiltott, azt a másik semmi körülmények
közt meg ne tiltsa, illetve meg ne engedje. A szü
lők tökéletes egyetértésének tudata legyen a gyer
mek lelkületének éltető levegője.
Hasonlóképen elejét kell venni annak, hogy
a gyermek időn kívül egyék. A szülő, ha valami
rendkívüli süteményt készített, rendesen nem
állja meg, hogy a gyermeknek kis kóstolót ne
nyújtson. Látogatóba jövő vendégek, különösen
az öregszülők, keresztszülők, eimaradhatatlannak
tartják, hogy a gyermeknek egy kis csemegével
kedveskedjenek. Az időn kívül adott csemege
okozza biztosan a gyermek étvágytalanságát a
rendes étkezéskor. A gyermek az eledelekben válo
gatós is lesz. Hiszen ismeretes a közmondás : az
éhség a legjobb szakács.
A rendetlen étkezés szoktatja a gyermeket,
hogy ellenállhatatlan vágyat érezzen száját szün
telen foglalkoztatni. így szokik a gyermek a tor
kosságra, amely aztán sok egyéb bűnnek szülő
anyja.
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Azért a rendes étkezési időn kívül bármi
uton-módon valami ennivaló kerül a gyermek
kezébe; a szülő kíméletesen, de ellentmondást
nem tűrő hangon félreteteti a szekrénybe vagy
bárhova, azzal az Ígérettel, hogy majd a rendes
étkezéskor előveheti. A gyermek játékai mellett
nem ritkán el is feledkezik a csemegéről. De a
szülőnek legyen gondja, hogy emlékezetbe hozza.
»Vedd elő, édes gyermekem csemegédet.« Mennyi
vel több elégedettség és öröm buzdul föl ilyenkor
a gyermek lelkében, mintha azt a nyalánkságot
időn kívül és talán a szülök helytelenítő nyilat
kozatai között fogyasztotta volna el.
Aztán van e nevelési rendszernek üdvös
erkölcsi hatása is. Először a gyermek gyakorolja
a kívánságok legyőzését, megszokja az önuralmat
és észrevétlenül, öntudatlanul hozzászokik, hogy
milyen édes a megengedett élvezet.
Korunk betegségének egyik főoka az, hogy
igen sokan, talán a nagytöbbség nem tud, vagy
nem is akar uralkodni saját indulatai s kívánságai
felett. Sőt talán nem állítok valótlant, ha azt mon
dom, hogy az idegen, nem keresztyéni szellem
megfertőzte a közvéleményt és ez nemcsak szük
ségtelennek tartja az önuralmat, de fennhangon
hirdeti szóval és Írásban, hírlapi cikkekben és
szépirodalmi müvekben a testiség természetszerű
erőinek mindenható hatalmát, amely ellen az
emberi akarat, az okosság, az erényesség, a becsü
letérzés hasztalanul küzd. Annálfogva azok, akik
igy gondolkodnak, egyenesen helytelenítik, kár
hoztatják a nevelő törekvését amikor a neveltek
nek akaraterejét a természeti kívánságok, indula
tok és szenvedélyek ellen sikeres küzdelemre edzi.
Pedig az^önfegyelmezés elhanyagolása után szük
ségképen következik a gerinctelenség. Az ilyen
ember, ha valami jót is cselekszik, ennek az indító
oka nem önzetlenség, hanem hiúság, feltűnési vágy.
Ez a fegyelmetlenség az oka a sok bűnözésnek,
amely miatt ma az egész társadalom, szegény és
gazdag, ur és szolga egyaránt szenved.
Sok szülőnek, rokonnak, ismerősnek rossz
szokása az,f hogy a gyermeknek, különösen a
leánygyermeknek figyelmét már a zsenge korban
a ruházatra tereli. Nem szenved kétséget, hogy a
gyermeknek tisztántartása s lehetőleg Ízléses
öltöztetése szülői kötelesség. Józan ésszel azt se
kifogásolhatja senki, ha a szülői szeretet a gyer
meknek minél csinosabb külalakjában gyönyör
ködik. De soha ne éreztessük a gyermekkel, hogy
a szép ruha dicséretre méltó érdem. És a rokon,
ismerős ne hízelegjen a szülőnek azzal, hogy a
gyermek ruházatát a gyermek jelenlétében egekig
magasztalja. Sok szülő nem győz csodálkozni
afelett, hogy felnőtt lánya miként lett piperehajhász, divatimádó ; holott ha végiggondol neve
lése mozzanatain, megtalálja a kis szikrákat,
amelyek a szertelen hiúság lángját a gyermek lel
kében felgyújtották és táplálták.
Az sem helyes, ha a szülő és rokon elhalmozza
különösen karácsonykor — a gyermeket játék
szerekkel. A nagy bőségnek természetes követ
kezménye, hogy a gyermek megunja játékait,
azok iránt egykedvűséget tanúsít, majdnem azt
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mondanám, hogy blazirttá lesz. A közönyös ember
pedig sem a természet szépségeiben, sem az emberi
élet virágaiban nem tud gyönyörködni, az ilyen
ember teher önmagának, haszontalan különc az
emberiség elöhaladásában. Azért igen okosan teszi
a szülő, ha az összegyOlemlett játékszerek közül
egyiket-másikat félreteszi s csak akkor adja elő,
amikor tapasztalja, hogy a gyermek a kezei közt
levő játékot megunta. A rejtekből előkerülő és már
talán el is feledett játék ilyenkor újság ingerével
hat.
A természetszerű nevelés szabályaival hom
lokegyenest ellenkezik sok szülőnek az a törek
vése, hogy gyermeke minél korábban minél éret
tebbnek mutatkozzék. Mihelyt a csecsemő fejét
kezdi emelgetni, az anya türelmetlen vágya
kozással igyekszik gyermekét felültetni, jóllehet
a zsenge gerinc még nem bírja el a felsőtest súlyát.
Hasonlókép igyekszik némely szülő erőszakkal
siettetni, hogy a gyermek saját lábán járjon.
Hiszen igaz, hogy némi biztatgatás, segítés jóté
konyan hat a gyenge tagok erősödésére, de ez a
biztatás igen mérsékelt legyen, hogy a gyermek
mozgó szerveit túlságos fárasztás folytán el ne
lankassza. A mi a természet törvényei szerint ok
vetlen bekövetkezik, azt idő előtt ne erőszakoljuk.
A természetes fejlődést bevárni nem tudó
türelmetlenség — vagy talán inkább dicséretekre
éhes hiúság — korán foglalkoztatja a gyermek
fejletlen értelmét is, például versecskék betanulá
sával, vagy azok fclmondatásával; továbbá a
felnőttek társadalmi szokásainak utánzásával.
Pedig a gyermek értelmének későbbi fejlődésére
a korai érettség nem lehet jótékony hatással,
kivéve, ha azt maga a természet idézi elő. Erő
szakkal korán érett gyümölcs korán lehull. Gon
dolja meg minden szülő, hogy a gyermek nem
játékszer, akivel rokonok és ismerősök előtt gyö
nyörködtető mutatványokat rendezhet, hanem
Isten adta drága kincs, akinek testi s szellemi
jólétéért a szülő Isten előtt felelős. Maxima debetur puero reventio — mondja egy római költő
még a keresztyénség előtt.
A jó keresztyén, mint minden gondolatában
és cselekedetében, úgy gyermeke nevelése körül is,
a szerető mennyei Atya törvényeit tartja szem
előtt. A gyermek lelkében már korán életre kelti
az Istentudatot; fölébreszti, ápolja a hitéletet.
Az első gyermekkorban a gyermek az ö imáját
még szajkó módon mondja ugyan el, anélkül, hogy
szavainak értelmét felfogná, de környezetének arc
kifejezése s egész viselkedése az imádság alatt
már sejteti a gyermekkel a pillanat rendkiviiliségét és komolyságát. így az áhitat hangulata a
gyermek lelkében szinte észrevétlenül, megszokás
utján fejlődik ki. E hangulatból azután később,
ha a gyermek a nagy természet életéből és az
ember lelki életének nyilatkozatairól tapasztala
tokat szerez, akkor sarjad föl a fogékonyság az
Istentudat befogadására s az Isten törvényei sze
rinti hitélet megkezdésére. Addig pedig, inig a
gyermek a lelki élet magasabb színvonalára föl
emelkedni nem képes, a Gondviselés életvezéri s
birói szerepét a szülő gyakorolja. Az ítélkezés, a
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jutalmazásban és büntetésben nyilvánul. Úgy a
jutalmazásnál, mint a büntetésnél nagy gondot
fordítson a szülő arra, hogy a gyermek lelkében
két mozzanat csendüljön meg. Egyik az, hogy
helyes vagy helytelen cselekedetével szülőinek
örömöt, illetve szomorúságot okozott; a másik
pedig az, hogy a jutalom vagy a büntetés nem
egyedül a szülő örömének vagy haragjának,
hanem a g y e rm e k te tté n e k s z ü k s é g k é p e n i k ö v e t
k e zm é n y e . Már az első gyermekkorban hathatósan
figyelmeztessük a gyermeket, hogy amikor gyom
rát elrontotta, az a nyalánkságnak vagy a mértéktelenségnek, ha kárt tett vagy elesett, az a
vigyázatlanságnak vagy a tilalom áthágásának
elmaradhatatlan büntetése. Meghagyta például
a szülő, hogy az asztalról engedelem nélkül sem
mit levenni nem szabad ; a gyermek mégis kezébe
vett poharat és leejtette. Amikor azonban a kár
nem engedetlenségből, hanem gyermeki ügyet
lenségből származott, a szülő legyen elég tapinta
tos és elégedjék meg azzal, hogy a gyermek bánkódása a kár miatt már méltó büntetés.
Amint a gyermek lelkülete tovább fejlődik,
testvérei s pajtásai körében felsarjadznak az er
kölcsi élet dudvái: a féltékenység, irigykedés, hazudozás, bizalmatlanság, alattomosság, erőszakos
kodás, bosszuállás és egyéb veszedelmes indula
tok. Ekkor a szülő kérlelhetetlen következetes
séggel őrködjék, hogy e vad növények el ne hatal
masodjanak. Ha a gyermek akár szüleivel szem
ben, akár testvérei vagy pajtásai körében hely
telenül cselekedett, el ne maradjon annak a körül
mények szerint testi vagy erkölcsi megfenyitése.
El ne maradjon a bocsánatkérés és megbocsátás.
Játék közben a gyermekek gyakran össze
vesznek. Nem szükséges, hogy a szülő minden
egyes esetben bíróként beavatkozzék, sőt nagyon
helyes, ha a gyermeket arra szoktatja, hogy a
kiegyenlítést maga keresse s találja meg. Arra
azonban vigyázzon, hogy a játék soha haraggal,
hanem mindig kibéküléssel végződjék. Az első
gyermekkorban a szájnak kívánságai felett ural
kodásra szoktassuk a gyermeket, később, mikor
az már eszmél és a jót meg a rosszat megkülön
bözteti, az irigység, bosszuállás, szóval az indula
tok felett önuralomra, viszont a szeretetnek,
engedékenységnek, jótékonyságnak, szóval a tár
sas élet erényeinek gyakorlására szoktassuk. Szem
léltesse a nevelő, hogy amint az erény jutalma
nyomon követi: az öröm, úgy a bűnnek elmarad
hatatlan következménye a bünhődés: a szégyen,
amelynek keserűségét a megbánás, kiengesztelődés szünteti meg. így ébred föl a gyermek lelkében
a z e rkö lc si v ilá g r e n d rejte lm e.

Mikor aztán a gyermek szemhatára annyira
kitágult és gondolkodó ereje annyira fejlett, hogy
a természeti élet jelenségeiből a mindenhatóság
gondolatával is képes foglalkozni; akkor már föl
lehet benne ébreszteni azt a hitet, hogy ez az
erkölcsi törvény a szerető mennyei Atya törvénye,
hogy igy az erkölcsösség és vallásosság, mint el
választhatatlan ikertestvérek fejlődjenek a gyermeg lelkében és vezércsillagként ragyogjanak az
egész életpályáján. Vallásosság a leghatásosabb
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rugója az engedelmesség és önuralom kinevelődésének. Az önuralom pedig legbiztosabb alapja
az erős akaratnak, a szilárd jellemnek. Acélos
akaraterő jézusi szivnemességgel párosulva al
kotja az olyan egyént, ki mind önmagának, mind
övéinek, mind pedig a társadalomnak üdvére,
anyagi s szellemi tökéletesedésére szolgál.
Említettem már, hogy a nevelés leghatáso
sabb eszköze a szoktatás és a fegyelmezés. De ne
feledkezzünk meg végül még a harmadik, szinte
rendkívül fontos irányitó hatalomról és ez a neve
lőnek jó p é ld a a d á sa . Ha azt akarjuk, hogy a gyer
mek tudjon uralkodni saját indulatain ; a nevelő
szigorúan őrködjék afelett, hogy sem a gyermek
dicséretre méltó tulajdonai — testi szépség,
divatos ruházat, jó magaviselet — folytán az
öröm ; sem hibái miatt ingerültség őt el ne ragadja.
Uralkodjék kellemes és kellemetlen érzései felett.
Ha azt akarja, hogy a gyermek bizalmas, őszinte
legyen nevelője iránt, őrizkedjék a gyermeket
bármi módon megcsalni vagy a tett Ígéret teljesí
tését megtagadni. Ne ígérjen semmit, aminek
betartása utóbb akadályokba ütközik. Kerülje
továbbá a szülő a gyermek jelenlétében a családi
háborúságokat. Ha a házastársak közt ellentét
merül föl, intézzék el egymásközt szeretettel,
anélkül, hogy a gyermek keserű kifakadásoknak,
a fékevesztett indulatok viharos kitöréseinek
szem- és fültanuja legyen. Egyetértés, vidámság,
melegség hassa át a családi élet levegőjét.
Gondolja meg minden szülő, hogy a rosszul
nevelt gyermek örök szemrehányásként keseríti
a szülőket és a társadalom békés fejlődését állan
dóan nyugtalanítja, mig a jó gyermek sírig tartó
öröm, megnyugvás és elégedettség boldogságát
árasztja és a társadalom anyagi s szellemi jólétét
biztosítja. De gondolja meg azt is minden szülő,
hogy Magyarországunk forrón óhajtott fejtáma
dását keresztyéni bizalommal csak jó gyermekek
mellett remélhetjük.
A csepeli uj evangélikus templom felavatása. Novem
ber 11-én adta át rendeltetésének a csepeli evangélikus
egyház uj templomát Raffay Sándor bányakerületi püspök,
A püspököt dr. Pesthy Pál igazságügymjniszter, Rásó
Lajos egyetemes ügyész, Mikler Károly ny. jogakadémiai
dékán, Sándy Gyula műegyetemi tanár kisérte el Csepelre.
A község bejáratában felállított diadalkapunál Koncz
János községi főjegyző, a templom előtt Oláh. Károly h.
lelkész és Krosméry Vladimir főmérnök, egyházfelügyelő
fogadták a püspököt, aki ezután átvette a templom kul
csait és megnyitotta a főkaput. Közének után Raffay
Sándor felavató beszédet mondott. »Csepelen is megtör
tént néhány évvel ezelőtt — úgymond a püspök, — hogy
megmozdult a föld, megrendült a lelkek békéje, a gyűlölet
lángjai csaptak fel és most a megtévesztett emberek százai,
ezrei mégis Isten dicsőségére emelnek hajlékot: e csodát
csakis a szeretet hívhatta elő. Korunk szörnyű vergődését,
elégedetlenségeit csupán a hit oldhatja fel, csak ez nyújt
hatja uj megerősödésünk előfeltételeit. Raffay Sándor
szavai után Broschko esperes a budapesti ev. egyház
megye, Pratscher Vilmos tanító a pesterzsébeti ev. anya
egyház, Konrád György lelkész a csepeli ev. egyházköz
ség, Kemény Lajos igazgató-lelkész a pesti ev. magyar
egyház, báró Kaas Albert az Országos Luther-Szövetség,
Koncz János főjegyző Csepel község nevében beszélt,
báró csepeli Weiss Jenő a tölténygyár személyzetének,
Hauschilo Amadna és Zachár Gyula a konfirmandus-gyer
mekek, Kux Sándor ügyvéd a zsidó hitközség tiszteletét
tolmácsolta.

1928 november 22

150

Az evangélikusok helyzete
Stiriában
Irta : dr. Sehindler Gyula

»Der grüne Steiermark« (a zöld Stájeroszág)
vonzott, az elmúlt nyáron ott kerestem üdülést.
Zöld és mindenütt szinte egyhangúan minden
árnyalat nélkül zöld hegyek ölében, pisztráng
lakta tisztavizü patak mentén népesebb a tele
pülés Stiriában. Minden helység mintha a másik
nak ikertestvére volna.
A hegyek oldalán tanyaszerüen élnek.
Hegykoszorus völgyteknő közepén, emelke
dett helyen, templom vagy kolostor uralkodik a
táj felett. Jó ut, villanyvilágítás, legtöbb helyen
még az alig ezer lakosú községben is vízvezeték,
figyelem fogadja az idegent. Stájer-ruha egyenlősiti a különböző foglalkozású embereket. A vala
mennyire tehetős paraszt is motorkerékpáron
szerzi be szükségleteit. Helyi hazafiság (localpatriotizmus) jellemzi a stájert. Stájeroszág külön
ország az alpesi világban, ép úgy, mint Tirol.
Igaz bizony, hogy a táj alakítja, jellegzetessé teszi
az embert. Egyet nem találtam itt az emberek
ben, a vallásosságot. Imádkozik, keresztet vet,
templomba jár, de csak azért, mert atyja és anyja
is ezt tette. Vallása külsőségekben merül ki.
Egyébként templom előtt, templom után iszik,
kurjongat a korcsmában. Issza a »sülchert«, a be
nem ért sajátságos stájer szőlő borát. Babonás,
kuruzslós minden stájer. Mi az oka e külső vallá
sosságnak, e sekély, nem tudatos hitnek? Honnan
van a menekülés a babonához, a sok kuruzslóhozV
Megfigyelőhelyemen, Stainzban, Gráctól délnyu
gatra 30 km.-nyíre ezt kutattam.
Megtaláltam Stájerország történetében. Stiria
mai lakói nem ősi lakók. Nem a reformáció korá
ban élő stájerek ivadékai. Milyen más, mennyire
kiválóbb, öntudatosabb lehetett a reformációs
stájer !
Ébredés.
Régen, 1525 körül, elnémult a baglyok huho
gása, eloszlott a sötétség és a népek tavaszának
pirkadásán a »wittenbergi fülemile« csattogásá
val fénylő, világositó sugárkéve jelent meg min
den nép égboltján. Észak felöl a hófedte Alpok
hágóin keresztül döcögött a négyökrös szekér.
Nehéz volt a teher. Sót és vasat fuvaroztak az
Enns völgyéből. A só és vas között nagy érték
rejtőzött.
Stainzban a hatalmas kolostorban négy ágostonos barát türelmetlenül várta a lassan döcögő
szekeret. Suttogtak, hogy társaik ne hallják szavu
kat. Egyikük a szekér elé sietett. Már messziről
integet a fuvarosnak, aki nem érti a kíváncsis
kodó barátot. Hiszen máskor is hozott postát
Salzburgból és Judenburgból, miért fut eléje most
a barát?
A barát lihegve kérdi :
Hoztál-e könyvet, sokat, Salzburgból?
Hoztam uram zsákszámra !
A barát pénzt nyom a markába.
Hallod-e, jól figyelj! A postát add át
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János páternek, de a könyveket csak a pincefelügyelő veheti át. Megértetted?
- Ért em tisztelendő atyám. Dejszen nem is
adhatom oda előbb, csak ha lerakták a sót és
vasat. A szekér fenekén vannak.
— Ne beszélj erről senkinek. Én a pincében
leszek . . .
Este a kolostor zsongó méhrajjá változott.
A barátok izgalmasan vitatkoztak. A rendfőnök hatalma megszűnt. Luther Márton Írásai
uralkodtak a kolostorban.
1525-ben Stájerországban is megmozdult a
föld. A föld népe kaszával rontott földesuraira és
felszabadulást követelt. A lázadásnak nem voltak
véres áldozatai. Ágostonos barátok és Wittenbergában tanult nemes urfiak megbékéltették a félre
vezetett jámbor népet.
A »wittenbergi fülemile« csattogása elhatott
Stiria tartományfejedelmének I. Károlynak ud
varáig is. I. Károly minden szigorú rendelkezése
hajótörést szenvedett. 1528-ban komisszáriusai
jelentették, hogy minden hatalmi eszköz hiába
való, a tartomány nemességének, városi polgár
ságának, sőt a parasztoknak is 90 százaléka a
•megtisztult tan« hive. A lelkészek az uj szellem
ben prédikálnak, a férfi- és női kolostorok kiürül
tek. 1575-ben a stainzi augustinus kolostorban
csak öt barátot találtak és azok is aggok. A szá
zad végén Stájerországban a római egyház már
megszűntnek látszott.
Üldöztetés.
I. Károly halála után fia II. Károly 1572-ben
jezsuitákat hivott Grácha, akiknek gimnáziumot
alapított. A jezsuitákkal a protestantizmus rend
szeres kiirtásához fogott. A fenyegető török vesze
delem miatt azonban a tartomány nemességének
fegyveres és pénzbeli támogatására szorult. A ne
messég a nyújtott segítség fejében a vallászabadsag biztosítását kötötte ki. A nemesség azonban
elmulasztotta a vallásszabadság kiterjesztését a
városi polgárságra is és még károsabb volt a pro
testánsokra az, hogy 11. Károly Ígérete csak szó
beli volt. A fejedelem ezen Ígéretét megismételte
1582-ben, amikor a török egész Stiriát, sőt magat
Bécset is fenyegette. Bécs felmentése után azon
ban szabad kezet nyert. így már 1585-ben Grácban a jezsuitáknak egyetemet nyitott. (Pázmány
Péter ott tanított, mint egyetemi tanár!) Célul
tűzte ki, hogy »die ererbte katholische Religion
aufrecht zu erhalten und dort, wo sie ausgerottet
sei, durch die Ufiiversitätstudien den alten Glau
ben wieder herzustellen«.
A jezsuiták hatalmas pártfogójuk támoga
tásává. Grácot a legerőszakosabb eszközökkel
rövid időn belül katholizálták.
1590-ben II. Ferdinánd lépett atyja örökébe.
Atyja szóbeli Ígérete a stájer nemességgel szem
ben öt nem kötötte. Az ö fellépésével indul meg
Stájerországban a hírhedtté vált ellenreformáció.
II. Ferdinánd a jezsuiták iskoláiban nevelkedett.
A fejedelemség átvétele után a jezsuitákkal kidol
gozott rendszer szerint járt el.
Minden kerületben úgynevezett »Reformationskomission«-t szervezett. E komission élén
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püspök vagy apát állott, tagjai az udvari párt emelkedő dobogó is volna. Ha e sípokat szólósipoknak
emberei és kíséretükben a jezsuiták voltak. A »Re- építjük, úgy a szélládákig sok levegővezető cső kell. Cél
ha e diszsipok néma, imitált sípok. Akkor minden
formationskomission«-t idegen (horvát, szlovén, szerűbb,
valóságos sip úgynevezett redőnyszekrénybe juthat, ami
szerb) zsoldoskatonaság fedezte, amely a dúló a hang erősségének változtatását és a porosodás ’ ellen
török csaták után bekövetkezett hajléktalanság a védekezést megkönnyíti. Az imitált sípok többletkölt
ban, nyomorban és vadságban a jó zsold fejében sége a légvezetőcsövek árával és azok szerelési költségé
sokban különbözik.
minden szörnyűségre és embertelenségre kész volt. vel nem
A középső részen az erős hangú, nagyobb sípok kap
A jezsuita-rendszer szerint e komisszió fel nak helyet. Ezek nem kényesek. Itt a redőnyszerkezet
adata : a prédikátort mindenhol elűzni, a protes mellőzhető.
Az orgonaszekrény a középen a mostaninál keske
táns templomot és iskolát elkobozni vagy ha a cél
lehet. A nagy diszsipok beljebb lesznek, mint
úgy kívánja, lerombolni, a temetőt feldúlni és nyebb
a hadicélokra elvitt sípok voltak, de a földszintről még
elzárni, a lutheri bibliát, imakönyvet, énekes láthatók lesznek. A játékasztal elhelyezése is fontos.
könyvet, katekizmust s általában minden Luther
Ha az oldaliveknél a diszsipok, szólósipok, s a többi
től származó Írást a helység piacán máglyán sip közvetlenül ezek után sorakozik, akkor a játékosnak
kellemesebb, ha az asztala elől van. Az orgonista igy az
elégetni.
oltárt is közvetlenül láthatja.
A bertalanéji párizsi vérengzés többszörösen
Az ének- és zenekar elhelyezése szempontjából e meg
ismétlődött meg Stájerországban.
oldás nem jó, mert az énekkar jó része csak az orgonista
Egy-két borzalmasan elrettentő példa után mögé kerülhet, ami az orgonistát is zavarja és a kar együttis nehezíti.
felszólították a lakosokat, hogy 14 nap alatt vagy tartását
Helyes a megoldás, ha az asztal hátra az orgona
térjenek át, vagy vessék áruba minden vagyonu szekrény falához kerül. Azonban ekkor az orgonista az
kat, a pénzösszeg 10 százalékát szolgáltassák be oltárt nem látja. De ez nem baj. Az orgonistán, mint sok
váltságdíjul és hagyják el az országot. Ahol a fel helyen, úgy itt is alkalmas tükörrel segíthetünk. A játék
kissé emelkedhet, hogy a zenekar vagy énekkar
tételeket nem teljesítették, a zspldos hadsereget asztal
ülve vagy állva, a két oszlop elég nagy közének vonalá
árasztották rájuk, amely a megkísérelt ellenállást ban, helyezkedhessék el anélkül, hogy az orgonista kilá
letörte és kedvére mészárolt. A földalatti börtö tását (a karmesterre) zavarná.
Az említett két oszlop, amely a torony alátámasz
nök is megteltek a mártírokkal. Sokan mindenük
való, okozza az elhelyezési nehézségeket, és kissé
től megfosztva menekültek a protestáns álla tására
drágítja az építést.
mokba, ahol azonban az átszenvedett borzalmak
Az elhelyezési költségeknél túlságosan nem takarékos
és a honvágy tovább pusztította soraikat. A tar kodhatunk, mert ez bosszút áll. Ne feledjük el, 50—60
tomány elvesztette legkiválóbb, legjellemesebb év is elmúlik, amikor ismét uj orgonáról szó eshet. Amit
építünk, az 50—60 évre lesz jó, de a hibák is eddig
egyéniségeit és gazdaságilag mérhetetlen vesztesé jól
élnek. Különösen az elhelyezés hibái. Fogadják meg ez
get szenvedett. A megmaradt lakosságot a ko intelmet kelenföldi hittestvéreink is, akiknél az orgonamisszió végül arra kényszeritette, hogy eskü alatt épités szintén aktuális.
A belső szerkezetről, a játékasztal beosztásáról és a
tegyen bizonyságot, hogy visszatért a római egy
lapunk következő számában fogok
házhoz és házában nem rejteget lutheri írásokat. fujtatóberendezésről
írni. Addig is kérem kedves olvasóimat, adakozzanak s buz
A gyanúsakat Temesvárra vagy Erdélybe dítsanak adakozásra mindenkit. Amit adunk, azt önma
súlyos vármunkára hurcolták. Másoktól büntetés gunk és utódaink lelki gyönyörűségére adjuk!
Dévény Jenő
ből gyermekeiket vették el.
Beteljesedett II. Ferdinánd kívánsága: »In
A Luther-Társaság közgyűlése. Balassagyarmatról
kább a sivatagban uralkodnék, mint eretnek tar
: Az evangélikus társadalom irodalmi intézménye,
tományban.« A lelkek sivatagja felett uralkodott. jelentik
a Magyar Luther-Társaság nov. 10. és 11-én Balassagyar

Milyen legyen
az uj orgonánk?
A változatokat és az akusztikai viszonyokat lapunk
18. és 20. számában már tárgyaltam. Ezek után foglal
kozzunk az orgona elhelyezésének kérdésével.
Takarékoskodjunk a hellyel, hogy az énekkart, sőt
néha kisebb zenekart is elhelyezhessük. E takarékosság
azonban a templom szépségét ne rontsa.
Az akusztikai szempontok azt kívánják, hogy az
orgonát három részre tagoljuk. A díszes sípokból nagy
rész tehát a szélső boltivek alá kerül, még pedig a bolt
ivet tartó oszlop első síkjától induló és kifelé hajló egyegy ivre. (A két oldal szimmetrikus, egyről szólok csak).
Az orgona sípjai általában a fújtató levegőt szállító
szélládákon állanak. Ha e díszes homlokzatsipok alá
építjük a szélládákat, úgy a ma is keskeny karzat még
keskenyebb lesz és az énekkar elhelyezése egyáltalán
lehetetlenné válik.
A karzat szélességéből nem veszítünk, sőt az osz
lopok között is a hely rendelkezésünkre áll, ha a szélládá
kat a sípok alól elvesszük és fél méterrel hátrább helyez
zük. A sípok ez esetben sik lapra kerülnek, cca 180 cm.
magasra a karzat padlója fölé, mely alatt 6—7 énekes
kényelmesen elfér. Jó volna, ha a karzaton a székek felé

maton rendezte ünnepélyes közgyűlését. Ez alkalomból
igen sokan érkeztek a városba, köztük Kapi Béla dunán
túli, Kiss István dunáninneni evangélikus püspök, Stranyavszky Sándor belügyi államtitkár, dr. Kovács Sándor
egyetemi tanár, a társaság főtitkára és többen. Sztranyavszky Sándor államtitkár mondott a kulturestélyen
elnöki megnyitót: Fizikai erőink, melyek segélyével har
cot vívhatnánk — úgymond az államtitkár — bilincsbe
verték, a nemzet kulturális ereje azonban szabad és itt
semmi sem korlátoz minket. E varos és megye — folytatta
Sztranyavszky Sándor — kegyelettel őrzi a magyar kul
túra minden emlékét, hiszen Madách Imre is itt működött.
Luther születésének mai évfordulóján gondoljunk arra,
hogy a szellem hatalmának segítségével igyekezzünk elérni,
visszakapni, amit tőlünk elragadtak. Luther tanításai
egyáltalában nem az, hogy választóvonalak emelkedjenek,
hanem hogy közelebb hozzuk az embert az emberhez és
igy a magyar embert is a magyar emberhez. A nagy hatást
keltő beszéd után Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök
tartotta meg előadását Madách Imréről: Az örökkévaló
ság felé emelte nemzetét Madách Imre, róla nemcsak itt
és nemcsak most emlékezünk, hiszen mindig és kitörölhe
tetlenül marad szivünkben. Nemzeti múlt és hagyomány
egyaránt hatottak Madách fejlődésére. Reánk, későbbi
nemzedékre is vigasztaló, hogy amig müvét Madách meg
írta, sajgó emberi szive is megpihent. Nem pesszimizmus
»Az ember tragédiájá«-nak alapcime, hanem ellenkezőleg :
a keresztyén világnézet diadala harsog ki belőle.
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HÍREK
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap

Ifjúsági
9 óra

Német

Magyar

y,10 óra

11*4 óra

Rádiós
Kapl püspök

XI. 25.

! Glatz

—

XII. 2.

Hüttl

—

XII 9.

Hüttl

—

XII. 16.

Gaál

—

l>r. Szlehló Aladár kir. ítélőtáblái bírónak u Int
dai evangélikus egyházközség gondnokának leánya,
Sztehló Kata a Deák-téri evangélikus templomban
tartotta esküvőjét W eismahr Béla vegyészmérnök
kel. Az esküvő tanúi voltak dr Friggexsg József
egyetemi tanár, flaggen mac her Henrik. Szlehló Dezső
és llen yey Gusztáv. Mész Ivett az ünnepségen dr
Szlehló Kornél a menyasszony n a g y a ty ja , budai
egyházunk köztiszteletl>en álló nesztora és dr. Schollz
Kornél államtitkár is. A Deák-téri templom csak
hamar kicsinek bizonyult a család tisztelőinek és
barátainak !>efogadására Az esketésl dr Kaffan Sán
dor püspökünk végezte, aki az ifjú pár szemei
elé idézte utravalóul a nemes gondolkodás a krisz
tusi szellem törvényei alapján berendezett családi
élet képét, amelyet mindketten saját szülői házuk
ból hozhatnak magukkal. Az ifjú pár rövid- időre
külföldre utazott, de véglegesen Ibidán telepszik le
Eljegyzés. Kremán Sámuel, a kecskeméti református
egyház és a város dalárdája országos hirü karnagyának
leányát Kremán Marcitól, okleveles tanítónőt, eljegyezte
ikafalvi Farkas Béla lelkész, a református egyház nagyképzettségű, tüneményes hangú lelkipásztora.
Az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének gyű
lésén Irányi Kamii székesfehérvári lelkész úrvacsorát osz
tott, Kiss István püspök felesége imádkozott és megnyitó
beszédet mondott. Blatniczky Pálné terjesztette elő az évi
jelentést, Turóczy Zoltánné a családi áhítatról, Irányi
Kamilné a vallásos öntudatról, Gregersen Lujza, a Pro
testáns Nőszövetség főtitkára »A papné és a szociális moz
galmak« címmel tartott előadást s az egyes beszédeket
hozzászólások követték. A délelőtti ülés záróimáját
dr. Raffay Sándor né ‘mondotta. Délután folytatták a papnékonferenciát. Glatz Józsefné imádkozott, Okolicsányi Éva
és özvegy Zettel Józsefné a gyernieknyaraltatásról számolt
be, Marcsek Jánosné az özvegy papnék otthonának meg
szerzésére nézve terjesztett elő javaslatot. Vitéz dr. KendchKirchknopf Gusztávné pénztári jelentése után Mihalovics
Samuné imája és Kiss István püspök áldásmondása zárta
be a gyűlést.
Teeuwissen lelkész kőrútjának második fele. Novem
ber 13-án Kunszentmiklós, 14-én Kiskunhalas, 15-én Solti
ifjúsági konferencia, 16-án Szolnok, 17-én Gödöllő, 18-án
Rákospalota 19-én Kisújszállás, 20-án Hajdúböszörmény,
21-én Derecske, 22-én Szarvas, 23-án Orosháza, 24-én Tót
komlós, 25-én Makó, 28-án elutazás Budapestről.
Dr. Krivoss Árpád hittestvérünk az Első Magyar Általá
nos Biztositó Társasággal kötött biztosítása után Keéry Jenó
ur, a társaság tisztviselője, szerkesztőségünk ajánlóleveléért
14 pengőt küldöttbe második részletül lapunk céljára.
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Az evangélikus egyetemes tanügyi bizottság MágócsyDietz Sándor egyetemi tanár irányításával az egyetemes
számvizsgáló bizottság Zsigmondy Géza ny. miniszteri
tanácsos és Doniján Klek főesperes, az egyetemes liturgiái
bizottság Geduly Henrik tiszakerületi püspök elnöklete
alatt ülésezett. Az egyháztársadalmi események ^<özul
a legnagyobb érdeklődést az Országos Luther Szövetség
megbeszélései keltették. Reggel a Deák-téri templomban
istentisztelet volt, amelyen Irányi Kamill székesfehérvári
lelkész prédikált, azután kezdődött a szövetség zárt kon
ferenciája báró Kaas Albert egyetemi tanár, országos
elnök vezetésével. A bizalmas tanácskozások után folyt le
az Országos Luther Szövetség évi rendes közgyűlése.
Báró Kaas Albert elnöknek az a bejelentése, hogv Lelbach
Oszkár földbirtokos, egyházmegyei másodfelügyelő ezer
pengős pályadijat tűzött ki az evangélikus kiválóságok
érdemeinek megvilágítására, a közgyűlés tagjai között
lelkesedést keltett. Vitéz Kendeh- Kirchknopf Gusztáv
bányakerúleti központi lelkész, a szövetség igazgatója,
terjesztette ezután elő évi jelentését. Báró Kass Albert
ünnepi beszédeben a szociális munka és a papnépszovetség működésének összefüggését ismertette. Az ipart, keres
kedelmet, az egész gazdasági életet krisztianizálni akarjuk,
mondotta báró Kaas. A munkát meg leheti fizetni,**de
ne feledjük el, hogy a munkáskéz embernek a^keze, ezt
kifizetni csak emberi bánásmóddal, keresztyén érzéssel,
emberiességgel lehet. A nő sokkal többet tud tenni a maga
kiegyenlít«'' varázsával, mint a férfi. Régentc, ha a nő
nem jutott he a családi szentélybe, kigunyolt emberfiát
maradt. Ma aktiv szerephez jut a nő a világ alakítása
korul é& a társadalmi irányítás csak gazdagodik ezzel az
uj elemmel és enyhítheti a visszásságokat. Báró Kaas
beszéde után Kiss István dunáninueni püspök mondott
záróimát, azután megáldotta a jelenlevőket.
Az Evangélikus Lelkész Egyesület országos közgyűlé
sén Paulik János elnök megnyitóbeszédében nagy elisme
réssel emlékezett meg a népjóléti miniszter humanitárius
munkájáról, amellyel az ipari munkásság aggkori ellátásá
ról gondoskodott. Szülött a Ki7/og-paktumról is és ki
jelentette, hogy annyi igazságtalanságra, amennyi ma a
nemzetközi életből kisiklott, szilárd épület nem emelhet ..
Hangsúlyozta, hogy a magyar papságnak hivatása és köte
lessége, hogy ébrentartsa a magyar nemzeti érzést. Szo
morú tény ilyen körülmények között a felekezetek torzsal
kodása. Szükséges, hogy a protestáns egvházak szilárd
protestáns frontot alkossanak. A közgyűlés egyhangúlag
elfogadta Duszik Lajos miskolci lelkész, egyházkerületi fő
jegyző indítványát, hogy a Magyarhoni Evangélikus l.dk&z# Egyesület Baltazár Dezső református püspököt a
támadásokkal kapcsolatban szeretetéről, bizalmáról és
ragaszkodásáról biztosítsa. Egy akarattal magáévá tette
a közgyűlés Kovács Andor főesperes előterjesztéseit is.
Legközelebb küldöttség megy a kultuszminiszterhez és a
pénzügyminiszterhez a kérdés tolmácsolására, hogy az
az 1913-iki törvény alapján minden lelkész, tekintet nélkül
esetleges kongruájára, megkapja a korp<»tlékot. Kongruát
a nyolcszáznál kisebb lélekszámú gyülekezet papjának is
adjanak. Az országos lelkészgyüles többi tárgyát zárt
tanácskozáson beszélték meg.
A Magyarhoni Evangélikus Missziói Egyesület szintéji
gyülésezett dr. Molnár Gyula táblabiró elnöklésével. A le
köszönt elnök helyébe Hanzmann Károly soproni lelkészt
választották, aki vázolta programját. Broschko G. Adolf
esperes tett jelentést a folyóügyekről, majd kimondották,
hogy a magyarral rokon népek közül a még pogányok
körében teljes erővel megindítják a missziós munkásságot
Dr. Mott János utóda. Genfen keresztül érkezet*
chicagói távirat közli dr. Mott János amerikai YMCA
nemzeti titkár utódává Ramsey clevelandi vezetőtagojválasztották meg e hatalmas szervezet élére. A Mott János
tiszteletére adott bucsuebéden 800 személy vett részt,
közöttük volt a világ egyik leggazdagabb embere, Rocke
feller is.
Állásnélküli evangélikus diakonissa, aki megfelelő
bizo nyitván vök kai rendelkezik, betegápolásra, gyer
mekek mellé, vagy idősebb házaspárhoz házvezető
nőnek ajánlkozik. Cim megtudható: Budapest, 11J
ker< (Óbuda—Újlak) ág. hitv. evaug. egyházközség
lelkészi hivatala Zichy-u. 7. sz.
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Az őszi ifjúsági munka országszerte megindult. Rákospalotai egyesületünk a nyáron épült kis otthonát novem
ber 18-án avatta fel, makói egyesületünknek pedig a presbi
térium szép uj helyiséget juttatott.
A budapesti leánykoilégium egyházi szempontból fon
tos ftjusági egyesületet alakított, mikor nov. 7-én gyám
intézetét megszervezte. Az egész tanári kar élén dr. Böhms
Dezső igazgató jelezte a nemes célt, melyre az alakulás
szolgálni fog, vitéz dr. Kendeh- Kirchknopf Gusztáv vallás
tanár pedig a munka megosztását és vezetését körvonalozta. Az ifjúság részéről Mailáth Hanna, Knuth Jolán,
Trautmann Emilia és Kachelmann Márta irányítják a te
vékenységet, mely hitben való erősítést és a gyengébbek
támogatását tűzte célul.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság nov. 13-án
kedden d. u. 5 órakor a ref. theol. akad. dísztermében
szépen sikerült előadó-estét rendezett. Az ülést Kapi Béla
ev. püspök nyitotta meg, Hamvas József hangulatos
novelláit olvasta föl, utána Révész Imre adott elő a ma
gyar protestántizmus egységéről. A nagyhatású előadás
tartalmát foglalta össze Kapi Béla : Az egység kérdése
— mondotta — mindig kedves a léleknek is, ez az egység
nem kívánja az egyéniség eltörlését, hiszen a személyiség
kidolgozása adja meg az egyén értékét csakúgy mint az
egyházét.
Szabó Mária: Tót István levele c men kis füzet jelent
meg a Magy. Prot. Irodalmi Társaság népies kiadványai
nak »Koszorú« sorozatában. Tót István a szenvedő, becsü
lettel munkálkodó erdélyi magyar típus. Szerény földecskéjén gazdálkodik. Igavonó marhája a két tehén. Négy
gyermek atyja. Felesége dolgos, igénytelen, panasztalan
asszony. Szegénységükben boldogan élnek. István gazdá
nak egy a vágya : hogy családját jobb helyzetben, feleségét
kevesebb munkában lássa. Levelet kap komájától a brazí
liai ültetvényekről, melyben szép reményekkel csábítja
Amerikába. A falu Mózsija kötelezvényre sok pénzt ad az
útra. A kötelezvény súlyos pontja, ha a család kihal,
István gazda egész kis gazdasága Mózsira száll. István
felesége kérleli urát, hogy ne menjen a kecsegtető bizony
talanba, maradjon a szerény, de boldog otthonban. István
gazda mégis elhagyja faluját családjával együtt. Az uj
hazában borzalmas kiábrándulás éri. A moskitós, fojtó
kiimában egymás után veszti el drága gyermekeit. Férj
és feleség az ültetvényes rabszolgája. Annyit sem keres,
meg, hogy utolsó gyermekét koporsóban temesse el. Az ül
tetvényestől csak akkor kap koporsóra pénzt, ha a komá
jáéhoz hasonló csalogató levelet ir hazájába volt szom
szédainak. A megható történet Írója rokonszenves gon
dolkozást!. Erős hazafias érzés, emberszeretet, a családi
élet tisztaságára törekvés és a magyart a félrevezetéstől
való óvás vonul végig a szép költői képekkel tarkított,
tiszta magyarsággal megirt míívecskén.
Dr. Sch. Gy.
Betlehemi barlangistállók és betlehemi alakok
jutányosán szerezhetők be a karácsonyi ünnepekre
az Ecclesia R. T.-nál Budapest, IV., Váci-u 59.
Ugyanott az Ecclesia egy betlehemi barlang-istálló
kiállítást rendezett, melyet készséggel m utat meg az
érdeklődőknek minden" vételkötelezettség nélkül.
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Hegyen Ppitét l Városra adakoztak: Andreikovics Jakabné 1.50, özv. Bánky Donátné 5, dr.
Bariba Józsefivé 3, Barlos Antalné 3, dr. Barlos
Pál ,0 rovszky Károly BB36B. Borsós Endréné 3,
Pözv. Cserny Lajosné 1.50, Csukay Dezső 6, özv
GGyőry Vilmosné 3, Géczy Lajos 3, dr. Hank
József 11, H őhr Rezső 3, dr. Jónás Géza 3, Juszt
Józsa 3, Holub Pál 1.50. Keller Mihálvné (5, Kiss
Dezső 6, Kirschner Béla G, Kaiser Ármin G. Konst
József 3, Korén Ödönné 3, Kubicza Anna 3. Lehoczky Róza 3, Molnár Lászlóné 3, Oszwald Lászlóné 3, Oszwald Sándor 3, dr. Baisz Béla 10,
Schönvizner Kálmán 3, özv. Szabó Viktorné G, dr.
Szirányi István 6, özv. Tichy Béláné G, dr. Tirser
Ernő 6, Toepler Ottó 3. Unger Emil 3, Zelenka
Zoltán 5 pengőt, összesen: 149.50 pengő.
Budai Luther Szövetség dijat fizetlek: özv.
Bánky Donátné 2, Csáder Györgyné 2, dr. Hank
József 6, dr. Masznvik Márton, dr. Masznyik Már
tonná, dr. SchindleV Gyula, dr. Szirányi István,
dr. Szlávik Mátyás 2—2 P-t, összesen: 20 pengői.
Az Evangélikus Tanegyesülel november 14-én
tartotta rendes közgyűlését. Dr. Reidl Lajos alelnök megnyitója után dr. Szeléngi Ödön titkár rész
letesen ismertette az egyesület évi munkáját. Lövik
Kálmán az angol nyelv tanításának módszerét, dr.
Horváth Károly a gazdasági szakoktatás hiányait
rajzolta. Végül dr. Szigethg Lajos elnök indítvá
nyára elhatározták, hogy tanárok gyermekeinek fő
iskolai tanulm ányokra már a jövő iskolai évben
5000 P fog szétosztatni.

Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötés
ben, szép kiállításban 8 P-ért kapható a LutherSzövetség irodájában, II., Donáti-u. 49., II. 15.
Vidéki lány, tiszta, rendes, három évig volt egy helyen,
elszegődne úri házhoz. Bővebbet a kiadóhivatalban.
Bacsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,
gyertyatartó, oltárteritő, oltár, szószéki keresztelőkut,
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia rt., Budapest, IV., Váci-utca 69.
Kitudja megmondani Kaier Endre ref. lelkész címét ?
Választ a kiadóhivatalba kérünk.
Japánban két keresztyén főiskola állami támogatását
határozta el a kormány. A kyotoit és a tokióit. Megígérte
továbbá, hogy mihelyt a japáni pénzügyi viszonyok meg
engedik, a többi keresztyén intézeteket is segélyezni
fogja.
Alkalmas karácsonyi ajándék Herczeg Ferenc
összes müvei JUTÁNYOSAK kaphatók a kiadóhiva
talban.
Orvosi hir. Máthé Lajos dr. fogorvos, protes
táns egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt
fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvez
ményben részesiti. Rendelés 10—1 és 4—6 óráig.

E ls ő m a g y a r
Á lta lá n o s B iz to s iló T á r sa sá g
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága
. Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

*

Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, utipoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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Emberek, halljátok meg az Advent kiáltását,
figyeljetek az Érkezőre, lássátok meg Krisztust !
Ha meglátjátok, azonnal meg is szeretitek.
Arcán
a fenség mellett ott van a szelídség és a
S ekkor meglátják axenibcrszeretet. Meleg tekintetéből sugárzik a jóság.
„(ül* amint eljön a felhőben
nagy hatalommal és dicsőség
Megsegít, könnyet törül és meggyógyít.
gel Lukács 21 : -7
Mert e világban sok a nyomorúság, sok a
szenvedés,
sok a seb. Ha nem is veszed észre a világ
Az ádventi embernek kettősarca van. Miképpen
a rómaiak Janusa, az egyik arcával a házbeliekre, életében, ha le is tagadod a magad életében, ott
a másikkal a ház felé érkezőkre tekint. A ház : pusztít mindenütt a sötét hatalom, amelyet »bűm
a világ és gyarló életed. Sok ember a maga portájá nek nevez az írás.
Emberek, tartsatok btinbánatot. Tisztítsátok
val nagyon megelégedett. Az ádventi ember azon
ban, amikor befelé tekint, átérzi életének szegény meg sziveteket és adjatok ott helyet a szent vágya
ségét és másik arcával az Érkezőt fürkészi, aki kozásnak, amely Jézus felé siet. Jézust meglátni
igaz kincseket, az isteni kegyelem gazdagságát és szivünkbe zárni : ez legyen ádventi célunk,
törekvésünk és boldogságunk.
hozza.
Urunk Jézus, mi hisszük, hogy a bűnbánó
Az ádvent a Krisztusvárás szent időszaka.
lélek
nem vár hiába Téged !
Te hogyan várod lelked Messiását?
Pap Ferenc.
Stettinben, a pomerániai katonai nagygyakor
latok alkalmával az öreg I.Vilmos császárt várták.
Mire kötelez a mi alaptörvényünk, az 1847—
Óriási tömeg volt Pomeránia fővárosának utcáin. 48-iki XX. törvénycikk a vallás dolgában?
Mindenki akarta látnia kedves császárt, mintha
2. §. E hazában törvényesen bevett mimten
sejtette volna mindenki, hogy utoljára látja. vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül tökéletes
Egyik anya is ott volt gyermekével a tömegben egyenlőség és viszonosság allapittatik meg.
és várt órák hosszat. Egyszer azután a távolból
3. §. Minden bevett vallásfelekezetek egyházi
üdvkiáltások hallatszottak. Közeledett a császár. és iskolai szükségei közálladalmi költségek által
A gyermek megkérdezte anyját, mit csináljon, ha fedeztessenek s ez elvnek részletes alkalmazásá
majd meglátja a császárt. Anyja igy szólt: »Nézd val a minisztérium az illető hitfelekezetek meghall
meg és ne felejtsd eU.
gatásával a közelebbi törvényhozás elébe kimerítő
Várjuk mi is igy Jézust.
törvényjavaslatot fog előterjeszteni.
De hány ember van, aki Jézus iránt nem is
A Budai Luther-Szövetség vegyeskara december 16-án
érdeklődik. Hiába vár reá a Biblia, a templom.
vasárnap
d. u. 5 órakor budavári templomunkban hang
Isten igéjének világossága iránt nem támad vágy versenyt tart.
Belépődíj nincsen.
a szivében. Megszokta a sötétséget, amely lelke
fölött uralkodik. A bűnnek él csupán, aminek
zsoldja a halál.
Adakozzunk az uj orgonára!

Jíá&ztusixkás
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Enyészet
Sárga levelekbe ütközik a lábam. Mintha
pergamenek volnának, amelyekre rég letűnt korok
bölcsei írták gondolataikat. És szedegetem föl a
leveleket és rendre olvasom a bölcseségeket.
»Minden, mi él, szükségszerűen a halálba megy.«
Gondolom Seneca Írhatta ezt erre a levélre. Mi
csoda keserű igazság ! Ajkamra fagy az élet szava
és csodálom és irigylem azokat, akik még remélni
mernek. Akik minden megmozdulásukat a jö vő ,
mint. gondolat köré csoportosítják, amikor a jövő
is a múlté. Csodálatos emberi gondatlanság, amely
kacag a »memento mori«-n, amely vakmerőén
bele meri kiáltani a leveleit hullató őszbe : Sose
halunk meg ! Ó Egek ! A halhatatlanság érzése
bennem és a halál 'ténye előttem. Akik eltávoztak,
mint a lehullott levél, amely a föld porával ele
gyedett, nem jöttek soha vissza, hogy megmonda
nák nekem, van-e élet a síron túl. Az egyiptomi
gúlák múmiái a halál fanyar mosolyával szájuk
körül nem akarnak beszélni. Nem látok Illéseket,
akik tüzes szekéren rohannának halhatatlanul
fejem fölött. Sőt inkább hallom a süppedő sírok
beszédét: Itt nyugszanak a gondolatok, amelyek
halhatatlant akarnak, az érzések, amelyek szét
feszítették egykor a keblet, az akarások,^ amelyek
az Istenhez hasonlóvá levést keresték. És hallom
a lélekharang kondulását : mortuos plango, mortuos plango !
És olvasom a másik levélen : »Egyetek, igya
tok, a halál után úgysincs élvezet«. Az öreg hédonista irta ezt, akinek ifjúságomban olyan jóbarátja voltam. És szinte ma is igazat adnék neki
még, ha lelkem paripái csapzott iistökökkel, pókos
lábakkal nem cammognának a kövezeten, ha az
élet ez öröm rózsáit nem hervasztotta volna el
bennem. Most már undorodom a hédonétól, mert
energiafogyasztó, mert tudom, érzem magamon,
hogy villámsebesen kerget az enyészet felé. Ó ifjú
ság ! A percek, az évek rohannak, az erkölcsi
tökéletesedés bizonyos időhöz kötött, az alkotás
ereje vissza nem tér és csak az alkotás képes halhatatlanitani. Alkossatok, amig itt az ideje, mert
a fa is hullatja lombját, de csak miután gyümölcsöt
hozott és termésében biztosította továbbélését.
A levél is elsárgul, de csak, miután nedűjét vissza
adta szülőanyjának. Szülőanyád, az emberiség
visszakéri tőled az erőt, amelyet adott, mielőtt
eltávoznál. Adj valamit vissza neki.
És eltöprengek a harmadik levél fölött :
»A te életed az időben csak röpke perc«. — Tisza
virágélet az enyém. Mit akarok hát magamban
ezzel a darab örökkévalósággal, amely a csillagok
fölé akar emelni? És ha az emberileg elképzelhető
legnagyobbat tenném is, nincs időm arra, hogy
egyetlen nagy művet is befejezzek. Avagy van e
valami befejezett a földön? Vannak dolgok, amiken
az emberiség évezredek óta pepecsel és a befejezés
hez mégsem jutott el. Töredék itt minden, az éle
tünk, a munkánk, az akarásunk. És egykor, az
apokaliptikus idők beköszöntével még ezek a
töredékek is semmivé lesznek.
Elsárgult levelek, szánjatok tova, porladja
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tok el a porban. Nem jó veletek beszélgetni.
Sötétek a gondolatok, amelyeket sugaltok, kese
rűek az érzések, amelyeket kiváltotok. Enyészet !
Ne kopogtass lelkem ajtaján. Mert bármily han
gosan és meggyőzőn beszélsz is, én nem hiszek
neked, mert van hitem, amely a sárguló levelek
bölcsességénél erősebb, van hitem, amely azt
mondja, hogy az én megváltóm él és utoljára az
én porom felett megáll, hogy átvisz engem enyé
szeten és halálon is abba a világba, amelyben az
anyagtalan szellem éli örök ifjúságát, amelyet a
költő igy látott meg :
Vom edlen Geisterchor umgeben
Wird sich der Neue kaum gewahr,
Er ahnet kaum das frische Leben,
So gleicht er schon der heiligen Schar.
Sieh, wie er jeden Erdenbande
Der alten Hülle sich entrafft,
Und aus ätherischem Gewände
Hervortritt erste Jugendkraft.
S z á n tó R obert.

Az evangélikusok helyzete
Stiriában
Irta: dr. Schindler Gyula

A titkon hivő evangélikusok.
(A

k r y v to -e v a n g e lik ü s o k .)

Stájerország völgyein nehéz, sötét köd ült.
A lelkiismeret szabadságának öntudatos hitre
nevelő áldása nem derült a lelkekre. Gyarló embe
rek, hatalmaskodók békót vertek a gondolatra,
a lelkiismeretre. A győztes sehonnaiak osztozkod
tak a stájeri nemes- és polgármartirok vagyonán.
Soha nem látott uj urak duslakodtak a régi hegyek
között a széles völgyek kincseiben.
Ám a hegyóriások birodalma más. A völgy
nyomasztó köde felett égbeszökő fenyves bércek
hókalapját vérvörösre festette az alkonyodó nap
sugara.
Északstájerországban az Eins folyó völgye
fölött kétezer méter magasságban a szirttetőn,
a Gumpenecken, délceg férfi állt. Keblére szorí
totta az írást. Tekintete a nyugvó nap haragos
képére meredt. Hitét fogadalommal erősítette.
— Ha az égből tüzes vasvillák esnének, ha
a bűnös völgyből ördögök serege támadna meg —
nagyatyámtól és apámtól öröklött lutheri Bib
liámat életem árán is megvédeném.
Északstájerországban a havasi legelők régióin
szórványos a település. A tanyák órányira esnek
egymástól. Jellegzetes az építkezés. Kőalapon
kisablakos faház. Kis torony a tetején. Kis torony
ban kis harang. Ebédhez a jó háziasszony a kis
haranggal hívogatja az erdőn, kaszálón vagy a
legelőn foglalkozó férjét, gyermekeit. Kész az
ebéd : kling, klang, kling — csendül vissza a hegy
óriások merész falán.
Vasárnap az Enns-völgy kis községei meg
népesülnek. Három-négy órányira fekvő tanyák
ról is gyűl össze a nép a misére. Sokan vannak.
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A fürkésző kém szemének mégis hiányzik sok
tanyai. Lajstromba jegyzi: a Martin, a Filip,
a Jakob stb. már ismét elmaradtak a miséről.
A kellemetlen Hans jelentette is, hogy ezek a kis
harang hivogatására titkon gyűlnek össze és »az
átkozott« lutheri írásokat olvassák. Karhatalom
mal indul a jezsuita a parancs- és hitszegük békés
hajlékába. Mindent felkutat: pincét, kamrát,
szobát, ládát, képet, padlást. Tűvé teszi az egész
környéket. Lutheri Bibliát, katekizmust, ima
könyvet, énekeskönyvet mégsem talál.
Mégis megvolt minden szent alkalomra és
gyermeknevelésre e megbecsülhetetlen kincs.
Előfordul, hogy a szent könyveken Luther
kezeirása is olvasható. Gaisbornban az egyik
tanyán napjainkban újjáépítették az ősi havasi
házat. Minden uj a házban. A vendégnek azonban
szembeszökő a szép, uj épületnek szúette vagy
300 éves falépcsöje, amely a kis haranghoz vezet.
— Uram ! — szól a gazda — kedvesebb, emlé
kezetesebb nekünk e lépcső, mint bármi más.
Felvezet. Egy lépcsőfok alá bújik.
— Tessék idenyulni. Itt őrizték apáink
Bibliánkat és a többi drága írást. Itt taposta a
jezsuita az Igét, midőn kutatta, hogy elégesse.
Levezet tiszta, szép kis szobájába. Faragott
kis ládát nyit ki.
— Uram ! Ilyet tán nem látott !
Kutyabőrben megőrzött lutheri Biblia 1534-ből
Ehhez hasonló módon megőrzött Biblia fek
szik a gráci evangélikus templom oltárán. Kihalt
stájerhavasi evangélikus család utolsó sarja aján
dékozta a gráci ev. egyháznak.
Így éltek a »krypto-evangélikusok« kétszáz
éven át (1580—1781-ig) lelkipásztor nélkül.
A baj elmúlását hálaadó imával köszönte meg.
A legjobb tanácsadó, erkölcsnevelő, vigasz
taló az élet könyve : a Biblia volt. Nyáron munka
után és ünnepeken a ház előtt, szabad ég alatt
imádkoztak, olvasták a szent leckét és énekeltek.
Itt az ezer, sőt kétezer méter magasságban az
üldözőktől, a rossz lelkektől nem féltek. Rendesen
csak egy megközelithetö ut vezetett a ködös völgy
ből e tiszta, üde magasságokba. A szent alkal
makkor a család egy-egy tagja őrködött az utón
jövőkre. A jól ismert vészjelre pillanat alatt rejtek
helyén volt az ősi kincs.
A XVIII. század felvilágosodása Stájerország
ban nem éreztette áldásos hatását. A protestáns
államok uralkodóinak vallástürelme nem hatotta
át Mária Teréziát. Enyhébb eszközökkel, de követ
kezetesen tovább tartott a protestánsok üldözése.
A türelmi rendelet
1780-ban II. József »népboldogitó uralma«
minden irányban az újítást tűzte ki céljául. Fel
oszlatta a »téritőkommissziókat«, megtiltotta a
könyvek elkobzását és a »gyanúsaknak« vár
munkára hurcolását. 1871-ben október 31-én, a
reformáció nagy ünnepnapján jelent meg »türelmi
rendelete«.
Uj korszakot, százados üldöztetés után felszabadulást jelentett a protestánsoknak a császár
legáldásosabb rendelete.
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Mint mindenütt a császár nagy birodalmá
ban, úgy Stájerországban is kihirdették a »türelmi
rendeletet«. így történt többek között Északstájerország Aich nevű községében. Császári pa
rancsra Aich községháza elé hívták össze a kör
nyező alpesi tanyák lakóit. Kihirdették a rende
letet :
Ahol néhány órányi körzetben száz evan
gélikus család vagy ötszáz evangélikus lélek él, ott
evangélikus egyházközséget szervezhetnek, saját
költségükön imaházat és iskolát építhetnek, lelkipásztort és tanítót alkalmazhatnak. Távolabb
lakók fiókegyházközségekbe tömörülhetnek és igy
csatlakozhatnak nagyobb egyházi szervezetekhez.
Ezentúl az evangélikusok is — kivételes enge
déllyel — vásárolhatnak telket, házat, polgár
jogot és céhmesterjogosultságot szerezhetnek. A
kiüldözöttek visszatérhetnek.
De istentiszteletük nem lehet nyilvános, csak
magánjellegű és mindenkor zárt ajtókkal.
Az anyakönyvvezetés, a stóla és minden
egyéb adomány a róm. kath. lelkészt illeti. Az
imaházak külsőleg nem lehetnek templomszertiek.
Sem tornyuk, sem harangjuk, sőt utcai bejáratuk
sem lehet. A lakóházakhoz hasonlóknak kell len
niük. Vegyes házasságoknál, ha az apa róm. kath.,
minden gyermek róm. kath.; ha az apa evangéli
kus, csak a fiúgyermekek evangélikusok.
Az Aichban összegyűlt havasi tanyások ezek
hallatára tétován tekintgettek egymásra. Arcukon
a kétség, nagy kérdés ült : Vájjon nem a régi
mód-e, a régi kelepce-e?
Ám a sorok közül elszánt férfiú lép elő. Meg
hajtja magát a hatóság előtt és igy szól:
— Az egész környék tudja rólam, hogy apáim
igaz hitét vallom. Sohasem tagadtam, hogy hü
evangélikus vagyok. Bármi essék rajtam, itt állok,
evangélikusnak vallom magam !
E bátor hitvallás a többieket is magával ra
gadta. Én is, mi is evangélikusok vagyunk.
Északstájerországban négyezer evangélikus
jelentkezett.
Az eddig titkon hivő evangélikusok minden
nagyobb községben egyházközséget, távolabb eső
kisebb körzetek fiókegyházat szerveztek, ima
házat, iskolát építettek.
Ranisán községben történt, hogy ott a kör
nyék házaihoz hasonló kis tornyu imaházat épí
tettek kis haranggal.
Vasárnap a kis harang hívogatta a templomba
az evangélikusokat. Ezt nem tűrte a község róm.
kath. lelkésze. A hatóságot vette igénybe. A ható
ság elé idézett presbiterek azzal érveltek, hogy
a császári rendelet értelmében jártak el, hiszen
a környék minden magánháza is igy épül.
A hatóság mégis leköttette a kis harang nyel
vét, a kötést lepecsételte és szigorú büntetés
kirovásával megtiltotta a kis harang megszólal
tatását.
1861-ig némaságra volt kárhoztatva a kis
harang. Azóta nagy harangjuk is van. A refor
máció emlékünnepén nem szól a nagy harang.
A kis harang cseng e napon és az evangélikusok
áhitatosan emlékeznek.
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Báró Radvánszky Albert
egyházunk
szeretetmunkájáról
Egyetemes közgyűlést megnyitó beszéde
november hó 16-án

Ki tudná megmondani, hogy korunkat milyen
jelzővel illeti majd az utókor? Nagy történelmi
távlatból látható és Ítélhető meg csak tisztán, el
fogulatlanul a kornak jelleme, hogy az a lényeget
híven tükröző jelzővel legyen felruházható és azzal
összeforrva éljen tovább emléke későbbi századok,
ezredek, generációk lelkében. Annyi azonban bizo
nyos, hogy korunk a haladás kora. Csodás talál
mányok, a legmerészebb képzeletet is meglepő
teljesítmények ejtik folyton újabb és újabb bámu
latba a mai emberiséget.
Amennyire vitán felül álló e megállapítás,
annyira egyszerű és önmagától adódó a válasz is
a kérdésre, vájjon a minden képzeletet felülmúló
haladás boldogabbá tette-e az emberiséget. Nin
csen, aki e kérdésre jó lelkiismerettel igenlő választ
adhatna. Annyi bizonyos, hogy az emberiség mű
veltebb, öntudatosabb, nagyobb kulturális igényű,
de nem jobb, hívőbb, boldogabb. Ne féljünk meg
látni és kimondani, hogy a hitetlenség és erkölcs
telenség erősen tért foglalt. Nagy tömeg fordul
szembe a vallással vagy lett közömbös vele szem
ben. így van ez és ha mindjárt megtelnek is nagy
ünnepeken a templomok és ha van is — Istennek
hála — minden gyülekezet körében kisebb-nagyobb
csapat, amely vallásos világnézettel vívja az élet
harcát.
Korunknak hitetlenség és erkölcstelenség felé
hajló állapotával függ össze a boldogtalansága.
A nyomorral és a felfokozott igényekkel növekvő
elégedetlenség a tömegek ajkát az emberiség tör
ténelmének századain át hangzó kettős kiáltásra
nyitja, amely ma minden más hangot tulharsog :
Panem et circenses ! A panem kiáltásra bizony
bőséges okot szolgáltat a nagy munkanélküliség
és a szűkös kereset. Legyünk tisztában, hogy itt
az egyháznak is vannak kötelességei, sőt, hogy
éppen az egyház kezébe való a vezetés, mert a kor
boldogtalansága, szociális nyomora az erkölcsi és
vallási ínséggel is ok és okozati összefüggésben
van és az igazi segítés azon keresztül lehetséges.
E megállapításnál nagyon közelfekvő a gon
dolat, hogy ma különösen a lélekmentésről, a
misszióról szóljak. Mindamellett a lélekmentés
speciális feladatával ezúttal csak oly mértékben
foglalkozom, amint azt a szociális kérdés tárgya
lása követeli, más esztendőre tartom fenn az alkal
mat, hogy a missziót állítsam elnöki megnyitóm
középpontjába.
Idő- és korszerűnek vélem, hogy az eddigi
szokástól eltérően, minden egyéb — s ha mégoly
fontos — kérdést kikapcsolva, a szociális munka
kérdésével foglalkozzam.
Nem gondolnám, hogy akadna ma csak egyet
lenegy is körünkben, aki kétségbevonná, hogy a
szociális munka, vagy ahogy azt szívesebben neve
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zem : a szeretetmunka, egyházunkra is kötelező
Ma, amikor az élet minden egyessel és minden
közösséggel szemben annyi ilyirányu követeléssel
lép fél, bizonyos, hogy az egyháznak sem csak a
templomfalakon belül vannak kötelességei.
Ez épp oly kevéssé vonható kétségbe, mint
amennyire bizonyos, hogy az egyház szociális,
helyesebben szeretetmunkája az egyház tulajdon
képpeni legfőbb feladatát háttérbe nem szoríthatja,
vagyis, hogy az egyház, mint az Isten igéjének
hirdetője és a szentségek kiszolgáltatója, nem
degradálható közjótékonysági intézménnyé.
Ez a veszély nálunk nem forog fenn, sőt
inkább az ellenkezője fenyeget, hogy tudniillik
nem fordítunk megillető figyelmet a kérdésre,
vagy anyagi erőnk csekélységének ismeretében
megriadunk a nagy feladattól. Ez a jelenség azon
ban, hála Istennek, szintén csak szórványos, miért
is nagy igazságtalanság lenne, ha egyesek tájé
kozatlanul egyházunk egész szeretetmunkájával
szemben e bírálatot alkalmaznák.
Nyugodt lélekkel állítom, hogy egyházunk
ismeri ezirányu kötelességét és meg is teszi erejé
hez mérten a magáét. E megállapításomnak sze
retném a kaleidoskopszerü illusztrációját bemu
tatni, utalva egyben nagy vonásokban a nézetem
szerint legsürgősebb teendőkre.
Szeretetmunkánk példás intézménye az egye
temes nyugdíjintézet. Szociális téren az egyete
mes egyház legelső és legtermészetesebb köteles
sége volt ennek az intézménynek uj megszervezése
és biztos megalapozása. A megoldást oly módon
sikerült keresztülvinnünk, hogy az gazdag áldást
igér. Az uj nyugdíjintézet nemcsak pótolja a 111a
működő lelkésznemzedék és hozzátartozói számára
a régit, de messzebbmenő szociális szempontok
érvényesítésével a réginek tökéletesebb kiadása.
Csak természetes, hogy a régi nyugdíjintézet
anyagi összeomlása következtében fenntartókra és
tagokra is, legalább egyelőre, nehéz terhek esnek,
de viszont elvitathatatlan, hogy e terhek csökken
tése és a lelkésznemzedék és lelkészcsaládok jövő
jének biztosítása érdekében az egyetemes egyház,
felhasználható jövedelmeinek nagyobb harmadát
e célra fordítva olyan áldozatot hoz, amivel
szociális érzékének félreismerhetetlen bizonyságát
szolgáltatja.
Az egyetemes egyháznak másik két nagy
jelentőségű szeretetintézménye : a Theologusok
Otthona és a Luther-Otthon. Az előbbiért eddigi
átmeneti elhelyezkedésében is tetemes összegeket
áldozott, uj épülete érdekében pedig más fontos
közegyházi feladatokat szinte háttérbe szorítani
kényszerült. A Luther-Otthon az erkölcsieken
kívül anyagiakban is jóval nagyobb támogatás
részese, mint aminőről évi zárszámadásaink és
költségvetéseink beszámolnak. Az üllői-uti épület
két emeletét a nemes célra számbavehető anyagi
ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátja,
ami jelentős ádozatszámba megy. E téren a leg
közelebbi tennivaló az igazgató különös rátermett
ségére tekintettel is a Luther-Otthon további fej
lesztése és természetesen a Luther-Otthontól el
különített, de esetleg szervezeti és gazdasági kap
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csolatban álló leányotthon, amelyben esetleg nem sikerült gyermeknyaraltatási akciója. De ezen
csak az egyetemi és más főiskolai hallgatóitok, felül is alig van egyházunknak gyülekezete, amely
de más kenyérkereseti pályán működő leányok is ben nem lenne nőegylet vagy leányegylet és az
nem fejtene ki dicséretes szociális tevékenységet,
elhelyezést nyerhetnének.
Nagyon örvendetes és biztató körülmény, vagy nem lennének szervezetlenül is evangélikus
hogy nemcsak az egyetemes egyházi, de más fo nők. akik lelkűk buzgóságát, szivük szeretetét
kozata egyházi közületeink és egyháztársadal egyházközségük szociális munkájába viszik.
Nem folytatom tovább, csak egyes képeket
munk részéről is sok történik a diáksegélyezés
terén. Nem méltányolható eléggé azok bölcses akartam bemutatni hivatalos egyházunk és egyházsége, akik e téren szinte lehetetlenre vállalkozva, társadalmunk szeretetmunkája köréből, amelyek
a mai súlyos viszonyok között nemcsak a már annak bizonyságai, hogy egyházunkból és annak
eddig fennállott alumneumokat és internátusokat népéből nem hiányzik a szociális érzék, hogy hiva
fenntartják, de részben keresztülvitték, részben talos egyház és egyháztársadalom egyaránt meg
pedig programmba vették azok kibővítését, illetve érti, hogy a szeretetmunka kötelezettsége öt is
illeti, neki is szól.
újak létesítését is.
A diáksegélyezésnek egyházunk szociális
niunkamezején én hármas jelentőséget tulajdoni
tok, mert háromirányu megsegítést jelent. Segít
a szülőkön, könnyít gyermekneveltetési gond
jaikon. Segít a diákon, akinek előkészülését ke
A változatok, az akusztika és az elhelyezés
nyérkereseti pályára lehetővé teszi. Legfőbb je
lentősége azonban abban áll, hogy a lelkcszi vagy kérdései után lássuk a játszóasztal ideális, modern
általában az értelmiségi pályákra készülőkkel és céljainknak megfelelő berendezését.
Orgona hangerőssége, független a billentyűkre
megizlelteti a segítő szeretet áldásait és ezáltal a
továbbszolgáltatásra, szociális munkára neveli nyakorolt nyomástól. Ez tisztán a működésbe
hozott változatok karakterétől és mennyiségétől
az ifjúságot.
A harmadik munkaág, amelyben szép ered függ. A finom ámyolatokat a redönyszerkezet
ményeket mutathatunk fe l: az árvaügy. Nem segítségével idézzük elő. Ezért, ha valamely szó
kívánok bővebben kiterjeszkedni a Protestáns lamot kiemelendőnek tartunk, célunkat csak úgy
Árvaház áldásos működésére, amely mint közös érjük el, ha azt más változatcsoporttal játszuk.
protestáns intézmény, nekünk is egyik büszke Ez azonban több billentyüsort kíván, mert a ki
ségünk. Kiemelem azonban, mint a lefolyt év emelendő szólam erősebb színezését csakis külön
nagyhorderejű eseményét, a szarvasi Luther Árva billentyüsoron érhetjük el. Egy-egy változat
ház felavatását. Theológusok Otthonának kiköltö ugyanis csak a megfelelő billentyüsor minden
zésével a soproni árvaház is visszanyeri eddig elfog hangját színezi.
Minthogy gyakori eset a 3—4 szólamu játék,
lalva tartott helyiségeit és fokozott mértékben
teljesítheti nemes hivatását. A lelkészképzés ügyé a 3 billentyüsor (Manuál) beépítése okvetlen szük
nek hozott áldozatért az egyetemes egyház ezzel séges. (Ma kettő van.) Költségtöbbletet ez nem
az intézménnyel szemben érzett hálájának némi igen okoz, mert az orgona ára leginkább a válto
kifejezése lenne az 1000 pengőben javasolt segély, zatok számától függ, mert az orgonának a beépí
amelyet jelen egyetemes közgyűlésünk a soproni tett sipanyag a legértékesebb része.
A három billentyüsor, mely egymás felett
árvaház javára az Otthon-építkezés költségeinek
keretében engedélyezhetne. A győri szeretet ház helyezkedik el, nem képez folytatólagos hangsort,
ezirányu munkáján kívül külön említésre méltó hanem mindegyik külön-kiilön C—f‘-ig, újabban
nak tartom a békéscsabai árvaházat is, amelyről a 3-ig szól. Mindegyiknek külön változatai vannak,
a nagy egyházi nyilvánosság talán nem is tud, de úgyszintén a lábbal játszható fabillentyiisornak
amely, hála a Szeberényi-családnak, csendben, is, amely C—f‘-ig épül.
Vannak kapcsolóberendezések, melyek segít
áldással működik, több árva gyermekünk számára
pótolja a szülői otthont.
ségével egyik sor változatait a másik billyentyüSzeretetniunkáról szólva, külön fejezetet szen soron is megszólaltathatjuk. Ezek az u. n. koputelek egyházunk buzgó nőtagjainak áldásos tevé lák. Sokféle kombinációjuk van, de nem kell
kenységének. A Protestáns Nőszövetség műkö mind beépíteni, mert túlságosan sok kopnia egy
désére is kiterjeszkedem, amely valóban példás szerre sikerrel úgysem használható. A hangszin
hozzáértéssel és buzgósággal jár elől. A protestáns emelése nélkül tömörré teszi a játékot. A játékos
diákmenza, gyermeknyaraltatás, a női háziipar a sok kapcsoló között csak hosszas gyakorlat után
céltudatos irányítása és a termékeinek értékesí tud helyesen választani, igy 8—9 darab elegendő.
tése terén elért eredmény mindmegannyi önmagát
Mechanikus erősségszabályozó gombokat az
dicsérő cselekedet. E munkában óhajtottam támo egész miire építünk. Minden mannáihoz külön
gatni és további munkára ösztönözni a szövetséget fölösleges. Hatásuk úgy sem művészi, mert fix,
azáltal, hogy részére szociális irányú üzleti vállal előre beállított változatcsoportot kapcsolnak be.
kozásai lebonyolítására az év folyamán rövid le Az első, vagyis az alsó manuál változatai ugyanis
járatú kölcsönt folyósítottam. Külön kiemelendő relative erősebbek, mint a feljebb következőké.
az Evang. Papnék Országos Szövetségének szép Kivétel a francia orgonáknál van, ahol a »fő mű«,
lendületet vett működése is, különösen kiválóan a II. manuál.

Milyen legyen
a mi uj orgonánk?
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Meg kell emlékeznem az elmaradhatatlan
szabad kombinációkról is. Lényegük az, hogy az
orgonista előre beállított változatcsoportokat
egyetlen gombnyomással hozhat működésbe. E S ze re te tb e n fo g a n t ü d v ö t z e n g ü n k N é k e d ,
célból minden változathoz annyi kis »kombinációs K i h ív e n o k ta tá d a zt a n e m ze d é k e t,
regiszter« tartozik, ahány csoportot előre beállít M e ly b ő l, h o g y h a m a jd a n a g y k o r á h o z éré,
hatunk. A mi céljainknak kétsoros kombináció L e s z Is te n n é p é n e k e g y -e g y h ű vezére,
A k i a z U r n y á já t h ív e n leg eltesse:
teljesen elegendő.
A kombinációk legyenek lábbal is kapcsol A r á b i z o t t a k b ó l e l n e v e s s z e n e g y s e .
hatók.
A crescendo hengerszerkezettel történjék. A S ze re te tb e n fo g a n t ü d v ö t z e g ü n k N é k e d ,
lábhenger szolgál erre. Ha forgatjuk, a különböző K i vezetéd n e m c s a k a z u j n em ze d é k e t,
változatok, vagyis ugyanazt a hangot adókülön Á m d e m in t Is te n tő l ih le te tt jó lé le k
féle színezetű sípok fokozatosan megszólalnak. O k ta tó ja m a r a d s z e g y h á z u n k n é p é n e k :
Lassú forgatással a crescendo szép, észrevétlenül L e g y e n szö v é tn e k ü l élte u ta in at, —
történik. Vannak még másféle crescendószerkezete- K e z é b e a d á d a i á m a g y a r b i b l i á t .
tek, de a hengernél egyenletesebbet képzelni sem
S ze rete tb e n fo g a n t ü d v ö t z e n g ü n k N é k e d ,
lehet.
H o g y n e k ü n k h a g y tá l ily d rá g a ö rökséget ;
A mai orgonánknál, a billentyű lenyomásából M i g é lü n k , s z i v ü n k n e k legszebb v irá g szá la ,
eredő mozgást fapálcák közlik a sípok szelepeivel. T e n é k e d v ir u ljo n a z ő s z in te h á la ;
Ezért a játék fárasztó. Ma már a belső komplikált F e n t m o st o sztá ly ré szü l j u t a z ü d v te n ék ed .
mechanizmust uj orgonák sűrített levegője moz L e n t i t t á l d o t t l e s z ö r ö k k é e m l é k e d .
gatja. A játékos igy fizikai munkától mentes.
Gajdács Pál.
(Pneumatikus rendszer.) Van elektromágneses
és u. n. elektro-pneumatikus rendszer is, de ezek
*
ről ne is álmodozzunk. Nem is szólva, hogy drágák,
de karbantartásuk is roppant körülményes.
A pneumatikus rendszer a mi céljainknak
tökéletesen megfelel. A kis késéshez az orgonisták
már hozzászoktak, a hallgatóságot pedig ez a
Tettük, a teremtő erő nem jön agyukból,
kérdés nem érinti.
de a nagy Tüzből, az ismeretlen világból.
A fujtatást csakis elektromos motorral haj Forr bennük sok végtelen, a jövő virága s násza ;
tott forgó-légsüritő végezheti, mert ha 35—40 s bármerre fordulunk, az arcunk mindig napkeletbe botlik.
változatú az orgona, úgy a teljes mü másodper S ha követ, jestéket, papirtl vasat, elektromosságot imádunk,
cenként 400—500 liter levegőt is elfogyaszt. Ez mindenben az Isten kontúrjait látjuk.
nem jelenti azt, hogy azért emberi erővel hajt
ható fujtatót ne építsünk be — számítva az eset Az arcuk ritkán homályosul el s redöik
simák, mint a kis iskolás homloka,
leges áramvezetéki zavarokra — amely az első olyan
mikor a szabadba megy s a labdát az égig rúgja,
manuált és pedált elég levegővel el tudja látni. mely a földre nem esik vissza többé.
Vázoltam tehát, milyen orgonára van fe lté t
S ha megveri őket valaki, lekiabálja teli torokkal:
le n ü l szükségünk, ha nem akarjuk a világot még
rádió utján is értesíteni, hogy a mai kor igényeivel s valami igen kis dologról fontoskodva tanítja őket,
akkor megtelnek könnyű kacagással,
mi lépést nem tartunk.
mint a nyári lakok üvegcsengői a szélben.
Lássunk hozzá, hogy uj orgonánk mielőbb S hulló könnyük pereg a padlón,
Akár a darabokra porlott gyémánt.
megszólalhasson.
Beszéljünk mindenfelé a szükséges beszer
zésről, adakozzunk (adományok Wichmann Ede A csodálkozás kék látásával sok hegyre futnak jel, sok dombra,
utánuk siet lihegve, nem látják ;
ur egyh. pénztáros, ny. igazgató kezeihez, Buda sdehaakivalaki
elkésett s még lent van, utána kiáltnak:
pest, L, Werbőczy-u. 28., lelkészi hivatal) kül »Halló, utánam, rajta! A domb, lám, lankás,
dendők. Teremtsük meg a virágzó egyházzenei de mégis jó lesz kissé vigyázni«.
élet egyetlen biztos bázisát, a modern művészi
így ők! Sokaknak jó befutó ez,
hatásokra berendezett orgonát !
akik az ügyefogy ottságon kapva-kapnak,
Dévény Jenő.

Masznyik Endre

Az Isten nagyjai
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Wirker Istvánné 3, dr. Wittchen Lajos 6, Wolf Nándor 3,
összesen 98 pengó't.

s fényesre vasalt ingmellel, elhúzott arccal,
templomi szertartással a Hóreb-hegyére törnek
s elégedetten mondják: »Az öreg gyermek lemaradt,
s nem látja, hogy messzire megelőzzük!«.

De az Isten a különös órában nincs a hegyen,
beszédét a törtetők meg nem hallják.
Mert a völgyben jár ilyenkor mindig
és keresi azokat jó kedvvel,
akik az első bokornál már megszeppentek
és rettegnek az égre felnézni.
Marencin Zoltán.
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M asznyik Endre

HÍREK

I.
Tiszapart meleg humusza,
Pozsony aranynapja és Ercsi csendje
Érlelte benned ami isteni. . .
Alig ért nyomodba a naplemente
Boldog alázattal siettél
Nyaraid gyümölcsét széthinteni.

Dr. Vietórisz József. A nyíregyházi ev. Kossuth
Lajos reálgimnázium kormányzótanácsa és tanári testü
leté dr. Vietórisz Józsefet, az intézet nyugalomba vonult
igazgatóját, c. főigazgatóvá történt kinevezése alkalmából
disziilés keretében ünnepelte. Ür. Bencs Kálmán m. kir
kormányfőtanácsos, reálgimnáziumi felügyelőnek meg
nyitója után üdvözlő dalt énekelt a reálgimnáziumi ének
kar, majd dr. Bencs Kálmán átadta a főigazgatói kine
vezési okmányt. Az ünnepeltet Gedulv Henrik, a tiszai
ev. egyházkerület püspöke és sok testület, hatóság és
egyesület üdvözölte. A Himnusz zárta be a szép és lélek
emelő ünnepély' Ette tiszteletére társasvacsorát tar
tottak. A kiváló igazgatőtanárt és írót mi is melegen
üdvözöljük.
Budai Luther Szövetségi tagsági dijat fizettek :
dr. Bartel János, Gaál István, Patz Józsefné és Scheuer
Robert 2—2 pengőt, összesen : 8 pengőt.
A Szilágyi Erzsébet leányliceum, a Jurányi-utcai női
felső kereskedelmi, a Márvány- és Ponty-utcai kereske
delmi fiúiskola evangélikus ifjúsága 1928. évi december
hó 8-án délután fél 5 órakor a Jurányi-utcai női felsőkeres
kedelmi iskola tornatermében ünnepélyt rendez a követ
kező műsorral: l. Bibliaolvasás, üdvözlés: Gaál József
vallástanár. 2. Munkára fel. Énekli : a Ponty-utcai evangé
likus ifjúság. 3. Schumann-tól vonósnégyes. Előadják:
Erdélyi Béla, Puszin ka Dániel. Strauss Tibor és Harmatlti
Ferenc, a Ponty-utcai kereskedelmi iskola tanulói. 4. Bát
ran előre. Énekli : a Jurányi-utcai kereskedelmi iskola
evangélikus leányifjusága. 5. Horváth Sándor: oh, mint
szeretlek ! Szavalja : Fiilop Zsuzsa leányliceumi VII. osz
tályú tanuló. 6. Vállat fogva, kezet fogva. Énekli : a
Márvány-utcai kereskedelmi iskola evangélikus ifjúsága.
7. Beethoven: Isten dicsősége. Előadja : a Ponty-utcai
kereskedelmi iskola zenekara. 8. Dicsőit téged. Énekli: a
Szilágyi Erzsébet leányliceum evangélikus ifjúsága. 9. Zár
szó. Mondja : Dr. Moór Győző, az egyházi tanügyi bizottság
elnöke. A zenekart Unghváry Attila Ponty-utcai felső
kereskedelmi iskolai tanár vezényli. Az ünnepélyre belépő
jegy nincsen. Müsormegváltás felnőtteknek I P 50 f.,
diákoknak 50 f. A tiszta jövedelmet harmonium-vásárlásra
fordítják, tehát minden felülfizetést köszönettel fogad
nak.
Jugoszlávia evang. egyházkerületéből. E kerület
elnöksége Póth Vilmos felügyelő és Popp Fülöp püspöki
vikárius aláirással energikus tiltakozásra hívja fel az egy
házközségeket a szerb kormány legújabb iskolatörvénvtervezete ellen, mely a német (és természetesen magyar)
evang. iskoláktól és vallásoktatástól akarja őket meg
fosztani. A tiltakozás visszaköveteli az elrekvirált evang.
egyházi és iskolai épületeket. Környező utódállamaink
egyenlő megsemmisítő elbánásban részesítik az u. n.
kisebbségek egyházi és iskolai ügyeit. — •Neues Leben*
c. havi lapjában Baron esperes nagyon melegen emléke
zik meg a protestantizmus védelmét és fejlesztését célzó
nemzetközi szövetség budapesti és debreceni gyűléséről
es tagjainak »magyaros« meleg fogadtatásáról. Azon
tudvalevőleg Hermeling marburgi egyetemi egyháztör
ténetprofesszor és iró is előadást tartott a létesítendő
szemináriumról. — A bácsi esperesség lelkészi köre áz
idei őszi közgyűlését Szabadkán tartotta, amelyen esperességi-, papi-, özvegy- és árvaintézet létesítését hatá
rozta el. Az arról szóló tudósítás nagyon melegen emlé
kezik meg Szántó Robert lelkész áldásos szabadkai mun
kásságáról és sürgeti az újvidéki és zsablyai, régóta meg
üresedett lelkészi állás betöltését. A papi értekezletnek
ügyvivő elnöke Jahn Jakab esperes, a kiváló egyházi iró
volt. Több fiókegyház nélkülözi a lelkészi gondozást és
megfelelő munkaerőben is nagy a hiány. Trianon átka
itt is érezteti káros hatását épiigv, mint a Felvidéken és
Oláhországban.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
(10—8)

S most zengöszavak, élő képek
Garmadáján épül néped,
S az Ige — nagy erejét áldom
Igéző szép a harsonádon
Hangja dugult fülekre győzve lázad:
Múlhat lan ajándékkal gazda gult
U j T e s t a m e n t u m-oddal ez a század.
Neved csengése messze vágott.
Szárnyára vette már a hir:
Mint, aki átélte már az Igazságot,
Csak azt kott ázva mást nem ir.

.

Ragyoghat más zordon hatalom ormán,
Hol a dics nedűjét sziniiltig töltik:
Te vagy a Hős, ki győztél szellemormán.
Sírodnál zászlót hajtok mélyen, földig.
Szilágyi Sándor.

A munka kiváltság
Kik ma dolgozhatnak,
Ujjón gva kiáltsák:
— A munka kiváltság!

A kezek, az elmék, —
Szivek muzsikázzák:
— A munka kiváltság!

Ajtókra, kapukra
Vesessék, írassák:
— A munka kiváltság!

Mint muzsika, ének
Szálljon jel az égnek:
— A munka kiváltság!

Szerszámok zörgessék,
Bugassák, szikrázzák:
A munka kiváltság!

Onnan is angyalok
Lehallelujázzák:
— A munka kiváltság!

Mert az Istené az,
Akár az imádság —
A munka kiváltság!
Petrássi P. Pál.
Budavári templomunk istentiszteleti rendje :
Vasárnap

ifjúsági
9 óra

Német

Yt10 óra

XII. 9.

Reif

-

XII. Ifi.

Gaál

—

XII. 23.

Glatz

—

XII. 25.

Hüttl

XII. 2fi.

Magyar
IP /, óra

Adakozzunk az uj orgonára!

no
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Kutas Kálmán evangélikus lelkész, akit Zalaeger
szegről a hívők Szegedre szólítottak, Látások Szigetén
cim alatt egybegyüjtötte Zalaegerszegen irt költeményeit,
beszédeit és emlékezéseit, hogy azokat régi híveinek em
lékül felajánlhassa. Gondosan kidolgozott mély gondo
lataiból néhányat engedélyével még bemutatunk. Az
érdeklődők a 116 oldalas füzetet a kiadótól, Kakas Ágos
tontól Zalaegerszegről vagy a szegedi lelkészi hivataltól
meghozathatják. Árát a címlap nem árulja el.
Február végén lesz a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Szövetségének vezetőképző kurzusa, amely iránt ország
szerte már eddig is nagy érdeklődés nyilvánult meg, amint
az a budapesti központhoz küldött levelekből kitűnik.
A kurzuson a legtapasztaltabb magyar belmissziói munká
sok mellett amerikai ifjúsági munkások is előadásokat fog
nak tartani.
A Protestáns Irodalmi Társaság Pécsett tartott kulturestélyén Kapi Béla püspök Széchenyi Istvánról, mint
a lelkiismeret politikusáról tartott előadást. Ózdon
november hó 17-én a gyár olvasóegyletének a nagyter
mében volt az irodalmi és kulturestély. A gyári zenekar
hatalmas nyitánya után az olvasóegyleti dalárda Szedlák
Gábor karnagy vezetésével Farkas Sándor gyönyörű szer
zeményét, majd később régi népénekeket énekelt csudá
latos művészettel. Dr. Placskó Lajosné Wagner, Strauss
és Tarnay művei közül énekelt néhányat. Dr. Placskó
Lajos művészi gordonka-számmal gazdagította a műsort.
Az irodalmi részt Szegedy István költő biztosította, ki
mély életfilozófiát sugárzó költeményeiből olvasott fel.
Az estély középpontját Kapi Béla püspök előadása
képezte, ki a munka szociális és erkölcsi jelentőségét
világította meg a hatalmas nagy közönség előtt. Vasár
nap Kapi püspök az ózdi templomban prédikált. Az ózdi
kulturestély sikerét nemcsak az evangélikus és refor
mátus hívek testvéri összefogása biztosította, hanem
egyszersmind az acélgyár igazgatóságának páratlan támo
gatása is. Zorkóczy Samu vezérigazgató, ki az ünnepségre
Budapestről Ózdra utazott, szombat este vasorát adott,
másnap pedig az acélgyár látta vendégül Kapi püspököt,
továbbá az evangélikus és református egyház presbitériu
mát. Kapi püspök délután Miskolcra utazott, ahol a Pro
testáns Irodalmi Társaság az evangélikus templomban
tartott vallásos estélyt. A vegyeskar gyönyörű ének
számán kívül Pazár Béla Boccherini Largóját játszotta
gordonkán, Záhony János pedig Beethoven fohászát éne
kelte. Pazár István Bach D-moll praeludiumát és fugáját
játszotta orgonán s a vegyeskar »Maradj meg kegyelmed
del» cimü motettet adta elő. Szegedy István iró költemé
nyeiből m utatott be néhányat, melyek közül a 90. zsoltár
ragadta meg különösen a lelkeket. Kapi püspök ezen
a kulturestélyen a következő kérdésről tartott előadást :
Az ember felelőssége a nemzet sorsáért. Előadásában
kifejtette a felelősség és az öntudatosság viszonyát,
annak kapcsolatait az emberi méltósághoz és a köz
hasznú élethez. Megállapította a nemzet igazi fogalmát
s a nemzet egyéniségével, műveltségével, erkölcsével és
egységével szemben fennálló kötelességeit.
Alkalmas karácsonyi ajándék Herczeg Ferenc
összes müvei JUTÁNYOSÁN kaphatók a kiadóhiva
talban.

HERCEG ESTERHÁZY
HUSÄRUGYA r
hentesárui és konzervkészitményei megbízhatók, kitűnőek
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. Orvosi hir. Maliié Lajos dr. fogorvos, protes
táns egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alall
fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvez
ményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6 óráig.
Ébresztő. A keresztyén ifjúsági egyesületek nem
zeti szövetségének e munka-értesitőjéből a 3. szám igen
gazdag tartalommal jelent meg. Ha végiglapozzuk, mély
séges szomorúság hatalmasodik el rajtunk. A negyven
oldalas sűrű gépírásos füzetben ifjúságunk annyi értékes
szellemi táplálékot találhatna, ha volna anyagi erő az
ifjúsági egyesületek ládafiókjában, hogy tizezerszámra
kinyomathassák és elterjeszthessék. A világosan megirt
biblia-magyarázatok után ott van a füzetben az ame
rikai prédikációs körúton levő kecskeméti kitűnő ref.
lelkész — dr. Muraközy Gyula — elbeszélése a szegény
és a gazdag emberről, Teeuwissen magyarországi utjának
ismertetése, melyét Dobos Károly titkár igen színes
tollal irt meg, vannak tanácsok a Mikulás-estére és László
Ödön egri lelkész sikerült verses betlehemes játéka, kará
csonyesti és Szilveszter-esti munkaterv, végül egész
sereg KIE-hir az ország minden részéből, amely beszá
mol a végzett munkáról és programot ad a közeljövőre.
A címlapot »Oh áldott város Betlehem« című zsolozsma
disziti és bizonyítja, hogy magyar egyházi énekeink még
mennyire tökéletesítésre szorulnak. Magyar embertől nem
kívánhatjuk, hogy ilyen hangsúlyozással énekeljen :
»— fölötted áldott Betlehem karácsony éjeién.« Magyar
ember csak első szótagot hangsúlyozhat. Gondolat
meneti hiba is van a szövegben. Mind e hiba egy okkal
több, hogy nagyon sok példányban nyomassák ki, terjed
jen el és odajuthasson az avatott kézbe is, amelyik végre
megírja a kifogástalan, igazán magyaros szöveget és meg
mutatja a módját, hogyan érvényesüljön magyar egyházi
dalainkban is minden dal alaptulajdonsága, a szabályszerű időközökben, de a nyelv természete szerint viszsza-visszatérő hangsúly. A hangsúlyozott helyek tartják
össze az énekkart, ha a szöveg a zenével jól egybesimul,
és összetart a kar, ha nem is villog előtte kérlelhetetlen és
lelketlen óraszerüséggel a nyelvi sajátosságot megcsufoló,
idegen, nálunk Magyarországon talán cseh nevelésű karmes
teri pálca.— Az Ébresztő előfizetési dija 3 pengő. (H. K.)
Betlehemi barlangistállók és betlehemi alakok
jutányosán szerezhetők be a karácsonyi ünnepekre az
ECCLESIA R. T.-nál Budapest, IV., Váci-utca 59.
Ugyanott az Ecclesia egy betlehemi barlang istálló-kiállitást rendezett, melyet készséggel mutat meg az ér
deklődőknek minden vétel kötelezettség nélkül.

Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötés
ben, szép kiállításban 8 P-ért kapható a LutherSzövetség irodájában, II., Donáti-u. 49., II. 15.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

Kehely, keresztelési kanna és medence, oltárkereszt,

gyertyatartó, oltárterito, oltár, szószéki keresztelőkut,
templompad stb., stb. jutányos beszerzési forrása az
Ecclesia rt., Budapest, IV., Váci-utca 69.

E ls ő n a g y a r
Á lta lá n o s B iz to s ító T á r s a s á g
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

*

Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, úti
poggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.

W ODIANER F. ÉS FIAI G R A FIK A I INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Telefon: 895 H
r
_
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Fe^n
EVANSÉUKÜ'

KötiYVTá-

I .L e n Jc e -u t 56
Budapest, 1 9 3 8 december 3 8

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI HETILAPJA
FŐSZERKESZTŐ

Ur.

SZLÁVIK

ELŐFIZE1ÉS FÉl ÉVRE 3 PENGŐ

MÁ T YÁ S

BUDAPEST, IX., JURÁNICS-U. 13
FŐMŰN -kAT ARS r

Dr. SCHINDLER GYULA

A BUDAI LU I HER-SZÖVETSÉG
5^141. SZ l OSTATAKARÉK-CSEKkSZAMUjARA Küt DENI ó
KIADÓ H VATAL BUDAPEST, DONÁTI-U. 40. II EM. | .

Karácsony
Dicsőség a mennyben az Isten
nek S békesség a földön a jo
emberek közt. Lukács 2, 14.
Ha *bus titok homálya« száll a lelkedre, ha
érzed a lét terhét, ha feleletet akarsz a sok kér
désre, amely emésztő tűzzel ég a telkedben : mene
külj a hit csillagaitól beragyogott, a gyermeki
lélek tiszta örömével megáldott karácsony-est
minden titkot megfejtő, minden kételyt elosztlató,
mindent boldog harmóniában összefoglaló, meg
hitt csendjébe.
És e csendben, amikor kitárul szived, mint
a harmatot szomjazó virágkehely, amikor lelkednek sima tükrü Bethesda-tava várja a gyógyulásthozó angyal leszállását, sóvárgó tekinteted előtt
megnyílik a mennyég, sugárzó fényben Isten
küldöttei szállanak le hozzád és hirdetik a min
deneket boldogítani akaró karácsonyi evangéli
umot :
— Dicsőség a mennyben az Istennek
S békesség a földön a jó emberek közt!
Ez a karácsonyi evangélium a lét minden
problémájának kulcsa. Az ember sokat töprengett
eredménytelenül a lét értelmén és célján. Elmél
kedései a karácsonyi evangélium fénye nélkül
gyötrődésnél és kétségbeesésnél egyebet nem is
szülhetnek ; lázitanak és gyűlöletet szítanak. A
karácsonyi evangélium örök parancsot ad a világnak, hogy az ember embertársát megértse, Isten
dicsőségére, szeretetben és békességben éljen.
A karácsonyi evangélium a világnak örömet
jelent: »Mert az Isten úgy szerette a világot, hogy
odaadta egyetlen Fiát, hogy aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örökké éljen.« Nem járunk többé

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

HLAVÁCS

KORNÉL

BUDAPEST. VI, ü U TCA & SZÁM
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a halál árnyékának völgyében, hazugságok és
tévelygések kárhozatba vivő utján, hanem biz
tos léptekkel követhetjük örök üdvösségünk felé
az Ut, Igazság és Élet fejedelmét.
A karácsony összeköti a földet a mennyel.
Isten azért szállott alá a főidre, hogy az embert
a menny polgárává avassa. Az embernek az a hiva
tása, hogy a Szentlélek temploma, Isten dicső
ségének megtestesítője legyen. »Szentek legyetek,
mert én is szent vagyok« — azt mondja az Ur.
A karácsony ünnepe nemcsak a gyermekek
ünnepe, hanem a felnőtteké is. A karácsony nem
csak a kiváltságos, a gazdag, a hatalmas, a tudós
ünnepe, aki jóltevő kézzel kereste fel embertársait,
hanem a szegényé, a tanulatlané, a nyomorúságban
sinylődöé is, mert e napon felébred az clkábitott
lelkiismeret is és rést hasit a bőség szaruján a
szükölködőknek. Jézus minden ember számára
testvérként született és testvérré akarja tenni
a föld minden lakósát. Az emberiség igazi
karácsonya akkor jön el, amikor megértjük, mire
kötelez minket a karácsonyi angyali szózat.
»Gloria in excelsis Deo! Dicsőség a menny
ben az Istennek !«
Pap Ferenc
Budai Luther-Szövetségünk e hó 30-án d. u.
5 órakor budavári iskolánk tornatermében kulturestét rendez. A szövetség hölgytagjai a vendégek
nek teával szolgálnak. Az estén változatos műsor
közepette Marik Ernő másodfelügyelönk londoni
útjáról tart előadást. Londoni élményei között
ismerteti a hangulatot, amelyet hazánk szeren
csétlen állapota az angol nemzet felvilágosodott
fiaiban keltett. Elénk állítja egyéniségét jellemző
vonásokkal Rothermere lordot. Másodfelügyelőnk
küldöttség élén tisztelgett nála.
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A karácsonyéi varázsa
A karácsonyéj varázsával mindenkit elbűvöl.
A szent est csodálatos melegét minden ember érzi.
Kétszeres a hatása azonban a művészek érzékeny
lelkére, akik közé a költő is tartozik. Az emberek
lelki világa nem egyforma.
A művészben nagy az érzékenység és az
eleven képzelőtehetség. Sokkal többet lát, mint
a többi átlagember. Meglátja azt is, amit a többi
nem vesz észre. Kristályosabban fogja fel, amit
más csak homályos sejtelemszerüséggel hord a
tudatában. Van kifejező ereje. Lelke nemcsak jó
felvevő kamara, ahol az élet jelenségeinek jellemző
mozzanatait éles körvonalakban megrögziti, ha
nem gazdag paletta is, ahonnan ki nem fogy
a színskála, amikor meglátásait ábrázolja. Éppen
abban rejlik a művészet és igy a költészet hatásá
nak titka, hogy m e g k a p ó a n e g y é n i formában fejezi
ki azt, ami m i n d n y á j u n k lelkében határozatlanul
szunnyad.
A költészet legsejtelmesebb érzéseinknek is
alakot adhat, úgyhogy ábrázolásában ámulva
ismerjük el m a g u n k belső életének egy-egy megrezdülését. így teremt a költészet egészen idegen
emberek között lelki közösséget. A család tagjai
egymás születési évfordulóján, névnapjukon, de
különösen a karácsonyfánál melegednek össze, az
emberiség nagy családjának gyermekei a művé
szetekből kiáradó fény melegénél naponként egy
máshoz közelebb jöhetnek.
Mi, köznapi emberek, akkor érezzük legjob
ban a karácsonyest melegét, amikor a gyertyák
fényében álló karácsonyfa köré gyülekezünk és
látjuk szeretteink arcán az öröm ragyogását, amit
kedveskedő ajándékaink csaltak oda. Ez öröm
legtisztább sugárzását a gyermek arca tükrözi
vissza. Ez az ő estéje. Ezt a nagy estet várja he
teken át szivárványos gyermekálmai vágyakozá
saiban. A karácsonyest a gyermek ünnepe. Csak
ő tud igazán örülni. A mi örömünket megzavarja
az élet árnya, amely csapatostul ólálkodik körü
löttünk. Mindenekfölött egy meggondolás rontja
el karácsonyi hangulatunkat. Eszünkbe jut, hogy
az Üdvözitő születését ünnepeljük. Azért jött,
hogy az örök boldogság útját m in d e n embernek
megnyissa, hogy a földi élet célját m i n d n y á j u n k 
k a l megismertesse, a földi boldogulás helyes mód
jára m i n d n y á j u n k a t megtanítson, és ma mégis
annyi a saját hibájából vagy azon kívül szeren
csétlen ember, aki örök boldogságába vetett hitét
már elveszítette vagy kezdi elveszíteni. Az em
bernek ma talán az a legnagyobb betegsége, hogy
nem hisz a lá th a ta tla n jö v e n d ő életben és a n n a k
b o ld o g sá g á b a n . Szive a karácsonyi csillag fényé
ben is valahogy hideg marad. Csak a költő szive
melegszik fel, aki ezen az estén király szeretne
lenni, nem azért, hogy gazdagságát másoknak
mutogassa, hanem hogy az e lh a g y o tta k a t aranyos
palotájába gyűjtse. A többi ember szive megkérgesedett a hitetlen önzéstől. Aki nem hisz, szeretni
sem tud. A művésznek, a költőnek erősebb a hite,
melegebb a szeretete. Jobban is lát az élet titkaiba.
Az életnek pedig sok titka van. A lét egyik misz
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tériuma az, hogy nincsen fény árny né
kéntelenül ébred bennünk gyakran fel
miért van ez igy. Feleletet azonban hős
rengés után sem találunk. Csak azt látj
igy van. A fény mögött lépten-nyomon o
kedik az árny. A fény és árny e haláltár
döbbentő komolyságában látja a gond(
művész.
A szenvedélyes igazságkutató kisér
zával fejezi ezt ki Nietzsche, amikor azt
hogy a kultúra fénye sok sötétben teng
szolgán élősködik. A fény és sötétség e vi
elkerülhetetlen ölelkezését tünteti fel a f
legnagyobb mestere, Correggio, Kriszti
tését ábrázoló képén. A képet a drezdai »<
ben láttam. Sohasem felejtem el a hatást,
reám gyakorolt.
A fény és a sötétség küzdelmét olyz
gözően ábrázolva sem azelőtt, sem azóta
tam.*) A művész lángelméje felfogta a ke
éj titkát. E megértését meg is tudta fi
megfestett gondolat ez : a gyilkos sötétsí
dalmasan lövel be az üdvözitő fény. M
fénynek a győzelemhez szükséges erőt ? i
hemi istállóból kiáradó Szeretet. A nagy
azért festette meg e gondolatot, hogy
karácsonyéj jelentőségét m in d n y á j a n feli
Az első karácsonyéj titkának varázsa hal
alkotásra ihlette a fényhatás mesterét. C
h itte l és sze retettel készítette képét s á r
fény- és szinhatását a művész technikáj;
ez ihlettség teremtette meg.
Lelkűnkbe is akkor ömlik be az els
csonyéj varázsának melege, ha úgy mint
»Karácsonyi ének«-ének hőse, azon a nag
kuláson megyünk keresztül, amely a más
morával szemben hitetlen és érzéketlen gí
hivő és irgalmas szivü embert formált. A2
lók éneke : »... békesség a földön a jc
embereknek . . .« csak az önzés salakját
tisztult emberekre vonatkozik.
Az első karácsonyéj varázsa, ahogyai
vész felfogja és kifejezi, nem a ké p ze let já t
nem élő va ló sá g . Azonban a legszebb ny
ragyogása is kárbaveszett érték, ha sugar
talanra esik, aki fel nem fogja, mert err
felvevőképessége. Az első karácsonyéj érti
a művészszivben élő malasztos áhítata, ö
csak olyan lélekbe áradhat, ahol a költc
visszhangra talál. Akinek fájnak a sze
könnyei és aki a szeretetnek e szent, nag}
káján a részvét szép selyemkendőjével s
azokat letörülni, az érett meg a világossá;
csonyi örömünnepére.
Az első karácsonyéj varázsa most is leli
festi bűbájos képét, ha h itte l és szeretettel 1
meg szivünket.
P e tr á s s i P .

*) Ugyané gondolatot találjuk a wieni
historisches Museum-ban a XVII. századbeli I
iskolából származó képek között Aert de Gelder 1
jelzésű festményén. — Correggio 1494—1534, Aert d
1645—1724 években élt. Szerk.
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Karácsonyi gyász
Karácsonyfa
Fénybe vonva
All közepén a szobának;
És alatta
Szivszakadva
Gyermekgyász'ló szülők állnak.
És le, — nem fel —
Könnyes szemmel
.4 holmikra nézegetnek,
Miket ottan
Raktak sorban
Kezei szent Szeretetnek.
Jvc

S mig a könnyek
Csak ömölnek,
Melegük lehat a sírba . ..
S rögök kelnek —
S a kis gyermek
Mintha a szobába nyitna.
És ott leül
Nesztelenül
A Fa alá, — s örül, játszik. . .
De csak percre:
Az egyszerre
Kitörő nagy zokogásig.
S erre mindjár'
Eltün', — kint jár,
Lebben vissza a kis gyermek
S zord, zsarnok
Hideg hantok
Miatta már nem perelnek ! . . .
Karácsonyfa —
Fénybe vonta
Jézus, — hogy a bus szív lásson
És reméljen :
— Földi éjben
Lesz még, lesz még szebb karácsony !
Petrovics Pál

Vegyeskarunk. Vasárnap délután, e hó 9-én, kedves
társaságot, a budai Lutherszövetség vegyeskarát vitte a
vonat Alagra. Nem is annyira a gőz, mint e világ legna
gyobb mozgató ereje, a cselekvő szeretet vitte e lelkes
csapatot, hogy az alagi fiókegyházat az élő hit munkájá
ban segítse. Alagi testvéreinknek ez az est felejthetetlen,
de mélyen vésődött énekkarunk tagjainak emlékezetébe is.
Az alagiak a testvéri szeretet melegében élvezheti k magas
nívójú, művészi zenét, éneket, szavalatot és mélyen érző
lélekkel elmondott beszédet. Vegyeskarunk pedig szives
fogadtatásra és hálás elismerésre talált. Vegyeskarunknak
a közelmúltban ez volt a harmadik szereplése. Előttevaló
napon a kelenföldi uj templomban rendezett hangverse
nyen szerepelt pompásan előadott müvekkel. November
U-én pedig részben saját előadásával, részben a magával
vitt művészek magas teljesítményével az esztergomi evan
gélikus nőegylet jótékonycélu hangversenyének teljes
műsorát betöltötte. Ez a művészi szeretetmunka is a leg
teljesebb sikert aratta. Esztergomi testvéreink, különösen
az ifjúság evangéliumi nevelése, oktatása ez év őszén jó
kezekbe került. Az ottani nőegylet kérésére Raffay Sándor
püspökünk, H ű t t l Á r m i n jeles vallástanárunkat kérte meg
e fontos és szép misszió betöltésére. Mindent Isten dicső
d re.
R cth d n la l M d r in
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jézu s élete kínai könyv
szerint.
Az 1701-böl származó, de sokkal régebbi forrá
sok alapján irt Sen-hszien-kan-kien cimü taoista
miiből közöljük itt Jézus élettörténetét.
Ha Kínától nyugatra 97 ezer mértföldet uta
zunk, három év múlva eljutunk a nyugati törzsek
országának keleti határaihoz. Ebből az országból
Mária nevű tulajdonról szóló történet ered, aki
a Han-dinasztiából való Juan-si császár első évé
ben, a szin-ju évében Gábor égi szellemtől a követ
kező üzenetet kapta : »Az ég Ura (tien-csü) külö
nös módon választott ki téged anyaságra.« Erre
nyomban áldott állapotba jutott s azután fiú
gyermeknek életet adott, akit tisztelettel és lelki
örömmel egyszerű ruhába pólyáit be és jászolban
helyezett el. Égi szellemek zenéje töltötte be a
levegőt. Anyja 40 nap múlva elvitte a szent Pa-telei (pater?) mesterhez, aki a Jézus nevet adta neki.
Tizenkét éves korában elment anyjával a
templomba. Visszatértükben elmaradtak egymás
tól és anyja három nap és három éjjel nagy gon
dokban volt. Ekkor visszament a templomba és
meglátta fiát díszes székben, amint az öreg, tekin
télyes mesterekkel Isten müveiről és végzéseiről
beszélgetett. Midőn anyja meglátta, nagyon meg
örült. Harminc éves korában elhagyta anyját és
tanítómesterét és Júdeábán járt-kelt, igét hirdetett
és sziveket tisztított. Sok csodadolgot is cseleke
dett. Ez időben sok előkelő család és vezető ember
irigységgel és gyűlölettel fordult ellene, mert látta,
hogy a nép szive felé fordult. Ezért életére törtek.
Jézus 12 tanítványa között volt Judás nevű,
kezdettől fogva kapzsi ember is. Ez utánajárt,
hogy milyen a hangulat az országban. Csekély
bérért éjfél idején csapatot vezetett fel, amely
Jézust elfogta, megkötözte és Annás, Kajafás és
Pilátus bírósága elé hurcolta. Ott levetkőztették,
kőoszlophoz kötötték és megostorozták. Több
mint 5400 ütést mértek rá, úgyhogy egész testét
elborították az ütések nyomai. Ezalatt szót sem
szólt védelmére, csendes maradt, mint a bárány.
A gonosz csőcselék tövisből koszorút font halán
tékára. Biborköntöst adtak rá és gúnyból térdre
ereszkedtek és hajlongtak előtte. Azután nehéz
keresztfát csináltak, amelyet vele vitettek a vesztő
helyre. A nehéz teher alatt eszméletlenül esett
össze az utón. Kezét, lábát odaszegezték a kereszt
fához. Mikor megszomjazott,epével elegyített italt
adtak neki. Mikor kilehelte lelkét, elsötétedett az
ég s a föld megremegett és sziklák zuhantak egy
másra. Halála után harmadnapra feltámadt s
teste sugárzó fényben jelent meg. Először any
jának mutatta meg magát, akinek erre megszűnt
a bánata. Azután tanítványainak, összesen 120
embernek, jelent meg s azt a parancsot adta nekik,
hogy menjenek el világszerte hirdetni az evangéli
umot. Aki azután felvette a keresztséget, meg
tisztult bűneitől és tagja lett az egyháznak. Miután
kiadta a parancsait, régi idők szentjei gyülekeztek
köréje és az égi birodalomba vezették.
L. Reichelt nyomán P. F.
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Csodálatos — mondta otthon a feleségének az öregek a szegényházban milyen boldogan ün
Dán m ese
neplik a karácsonyt.
Irta : Kappel Böcker
— De még boldogabbak volnánk — vála
Fordította: Dévény Márta
szólta az asszony, kinek csodálatosan szelíd szeme
A falusi iskola hosszan elnyúló épület, tetején voltak — ha a halakat nekik otthagytad volna
— De ez nagy köteg — szólt a férfi.
három kéménnyel. Köröskörül mindent mély hó
— Hát annál inkább — mondta az asszony
borított. Az iskolakert fái zuzmarásan álltak s a
A gondnok fogta a halakat és elindult a sze
kéményekből sűrűn gomolygott ki a füst. De bennt
meleg volt és barátságos. A karácsonyest közel- gényház felé. Miközben a havas utón végighaladt
gett. A tanteremre félhomály borult. A gyermekek Mickel Jensen háza előtt ment el, aki vasárnap:
már délben szabadultak volna, amikor a kará öltözetben pipázgatva állt a ház előtt. A sötétber
csonyi éneket elénekelték, de kérték tanítójukat, is megismerte Fischer Pert a gondnokot.
— Hova, hova — kérdezte.
hogy mondjon el nekik igazi karácsonyi történetet.
— Megyek a szegényházba halakkal.
Mondok nektek olyat, amely karácsonyi
— Talán az egyház adománya?
prédikációhoz hasonlít. Valaha nekem is a tanítóm
— Nem, az enyém, azaz helyesebben a fele
mesélte. Hallgassátok meg.
Kinnt a földeken messze-messze hópehely ségem küldött.
A gondnok tovább ment. Mickel gondolkozva
szállt alá az égből. Minden bizonnyal sok-sok
bement
a házba.
követte egymás után, de ő volt az első. Útközben
— Mondok neked valamit, asszony — szólt
a légen keresztül alászállt, igy szólt:
— A rozsföldre akarok esni. Be akarom fedni — éppen most megy Fischer Per a szegényházba
a vetést, hogy megóvjam a fagytól. Isten veletek — jókora köteg hallal, pedig maga is csak szegény.
Az asszony elgondolkodott. Vájjon ők mit
szólt a többiekhez — én már a földé vagyok.
tehetnének?
Bement a kamrájába, előhívta a cse
— Hol vagy kedves társunk — kérdezte a
lédeket
és
lisztet,
zsírt, szalonnát adott ki, hogy
többi hópehely — hallottuk a hangodat és mi is
vigyék el a szegényeknek. Azonkívül elküldött
követni akarunk.
Elzuhantak egymás mellett, hogy a még a bjróhoz, tejeskannákat kéretett kölcsön.
— Minek nektek a kanna — kérdezte a biró,
csupasz helyeket befedjék és a mező nemsokára
sima, csillogó felületté alakult át. Néma csend a falu legmódosabb^embere, aki éppen a temp
uralkodott mindenütt. A tél egyedüli úr lett volna lomba készült.
— Tejet és tejfelt viszünk a faluba — vála
e hólepte tájon, ha az erdő szélén egész csapat
veréb nem ugrándozott volna. Eledelért jöttek szoltak a cselédek és elsiettek a kannákkal. A biró
ide. Amikor a hópelyhek énekét hallották, még állva maradt.
— Nekünk is szükségünk lett volna a kan
civakodni is elfelejtettek, sőt még akkor sem
nákra
— mondotta a feleségének. — Mickel arra
jutott eszükbe, amikor a faluba visszatértek és
törekszik,
hogy jót tegyen, nekünk is az volna a
a szegényház előtt megpillantották a nekik kitett
kévét. Mindjobban alkonyodott, hidegebb lett. feladatunk, hogy valakinek örömet szerezzünk.
Ezért szolgáit és cselédeit elküldte a szegé
A csillagok rezegtek. Ekkor egyszerre csapat
nyekhez,
akiket legjobban ismert és megüzente
cinege repült oda a kéve mellé, hogy részt vehessen
a lakomán. A verebek legszívesebben nagy nekik, hogy kis fuvar tőzeget, szénát, vagy véka
perpatvart rendeztek volna, mint rendesen, de rozsot kapnak tőle.
így történt, hogy amikor a templom harangja
eszükbe jutott a hópehely, amelyet annyira meg
csodáltak. Uralkodtak tehát magukon és oda megkondult és karácsony ünnepét hirdette, egy
ház sem volt a faluban, hol egyik vagy másik
engedték a cinegéket a kévéhez.
Bent a szegényházban világosságot gyújtot jótékony kéz ne működött volna. A hívek elindul
tak. Az ablaknál öregasszony ült, aki örömmel tak a templomba. Mendegéltek a behavazott uta
kon és ott gyűltek össze az Isten háza előtt. Bolt
látta a verebek jószívűségét.
— Én is jó leszek és megteszem kötelessége íves ablakaiból kiszüremlett a fény a sötét éjsza
met — mondta magában. Tudta, hogy ő a leg kába. A harang hivogatóan szólt és amikor el
egészségesebb a szegényházban és a kötéssel és hallgatott, a hívek már a magas bolthajtások alatt
ültek. Énekük messze kihallatszott. Mindnyájan
szövéssel legtöbbet ő keres meg.
— Karácsony este van — gondolta — a énekeltek, szegény és gazdag. A legszegényebb
templomból hazatérve kapunk sült szalonnát és zsellér a legmódosabb gazda mellett ült. A jó Isten
kávét, de mennyire emelné az ünnepnap vidám előtt nem volt rangkülönbség. S valóban minden
ságát, ha a templomba menetel előtt is kávézhat kinek szive vidám volt.
A pap felment a szószékre, felolvasta a kará
nánk — no erről majd gondoskodom.
Határozottan bólintott fejével és öreg szemei csonyi evangéliumot és beszélt az igazi karácsony
csillogtak. Szerte üzent a szegényházban és ról.
— Karácsony az ajándékok ideje — szólt —
negyedóra múlva kedélyesen együtt ültek az
az Isten adja a legjobbat. Fogadjátok el tőle és
öregek a kerek asztal körül.
Mikor a szegényházi gondnok köteg angol keressétek őt. Kíséreljétek m eg: ti is adjatok.
nával a halászatról visszatért, bepillantott az Adakozás szerzi meg e szent ünnep iegnagyobb
ablakon és mosolygott az öregek vidámságán. örömét.
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A hű pásztor

Karácsonyi kívánság
Mikor feljön u nagy csillag
Szent karácsony enyhe éjén,
Üdvözítőn mosolyogva.
Lelkem belső szekrényéből
Előveszem legszebb ruhám':
Imás szivem\ mely suttogja :
Ragyogj, ragyogj, te szép csillag,
A gyűlölet sötétjébe
Hintsd le cr Szeretet fényét:
Haragosok tisztán lássák,
Hogy nem illik testvéreknek
Megkívánni egymás vérét;
Ragyogj, jobb világ hírnöke.
Hozd le mennyből sugárszárnyon
Az epedve várt örömhírt :
Vége lesz már bánatunknak :
Lelkünk égő sebeire
Isten keze adja az irt;
Az az áldott kéz gyújtja meg
Láthatlanul a szegények
Örökifjú örömfáját,
Ezt a bűvös karácsonyfát
A világ elhagyottái
Boldogságban körülallják;
Mondják : karácsonyi álmok
Mind meg szoktak valósulni :
Küldj, jó Atyánk, csodás álmot
Üldözöttek rab leikébe,
Teljesüljön szívok vágya :
Jöjjön el a te országod !
Petrássi P. Pál
A hívek felpillantottak, ők megértették lelkipásztorukat. Ők is úgy gondolkoztak.
A templom már némán állt. A karácsonyi
fény kialudt boltozatai alatt, de azért tovább
őrködött a falu felett. Köröskörül a házakban
kigyultak a lámpák, eljött a karácsony, a tél ün
nepe. Gazdagon terített asztala mellett ült a bíró
a boldog öntudattal, hogy segített a szegényeken.
Wickel felesége, miközben a feltálalt bőséges vacso
rára pillantott, halkan igy szólt :
— Milyen jó, hogy Fischer Perrel találkoztál.
Most jobban esik az étel. Mickel mosolygott és
csodálattal gondolt Per feleségére, aki a gondo
latra jutott, hogy a drága halakat odaajándé
kozza. Mickel nem sejtette, hogy ugyanebben az
órában Per és felesége a szegényházbeli öreg
asszonyra gondolnak, aki szegénységében is örö
met szerzett társainak. Ezek viszont nem gondol
ták. hogy ez az öregasszony, aki éppen a halakat
sütötte, hálával gondol a verebekre, amelyek
megosztották ételüket a többi madárkával. Egyik
sem tudott a másikról. Különösen senki sem gon-

Uram Jézus, hü pásztorom
Téged kérlek szivemből
Vezess engem nyomdokodon,
Vezess kies mezőkön.
Legeltessed telkemet,
Nyújtsd bőven szent Igédet :
Ez legyen a táplálékom,
Uram, Éltem, Igazságom.
Mit használ e földi élet,
Mit tudás és bölcseség ?
Ha tégedet nem ismerlek
S lelkem néma sötétség.
Mit használ képmutatás,
Csalás, alakoskodás ?
— Aki nem jár igaz utón
Nem juhod. Az bizonyságom.
Sátán jár a nyájad körül
Hogy juhaid üldözze.
Hü Jézusunk, légy te őrünk
Lelkűnknek — el ne vesszen.
Testünk, hogyha vesznünk kell,
Porsátorunk, vesszen el.
Lelkünket mentsd, Uram, Uram.
Azt tartsad meg hű karodban.
Ha szenvedek, adj türelmet,
Kitartást, ha üldöznek.
Adj erőt, hogy keresztemet
Bízva hordjam te veled....
Szelídségem, hűségem
Tündököljön fényesen;
Jó pásztorom, add meg nekem :
Hü juhódnak neveztessem.
Iklad.
Mayer Pál, ev. lelkész
dőlt arra, hogy a mai est minden eseménye onnan
eredt, hogy egy jó kicsi hópehely alászállott az
égből azért, hogy a rozsot betakarja.
A tanító elhallgatott. Már majdnem sötét
volt a teremben és mély csend uralkodott.
— Ez az én prédikációm — mondá azutan —
igy hallottam én is. Menjetek nyugodtan haza és
ünnepeljétek meg vidáman a karácsonyt. A törté
netet tovább mesélhetitek és ti magatok is gon
dolkodhattok a mondottakon. Ne féljetek. A jó
tettekre nem vagytok kicsinyek. Gondoljatok a
kicsi hópehelyre. A jó cselekedetekből egész soro
zatot egymaga indított meg.
Országos diákgyülés. A Magyar Evangéliumi Kér.
Diákszövetség 1920 febr. 2—4-ig rendezi x országos téli
nagy-gyűlését Budapesten. A gyűlés tárgya a magyar kér
dés lesz. Az első nap a magyarság világhelyzete, a második
napon a magyarság belső problémái, a harmadikon pedig a
magyar diákságnak hazánk, fajtánk és az emberiség meg
újhodásában jutott szerepe áll az előadások és a megbeszé
lések középpontjában. A gyűlésről mindennemű felvilágo
sítást készséggel ad a szövetség központi irodája. (Buda
pest, IX., üllői-ut 19, II. 4.)
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Karácsonyi ének
Irta : MAREN CIN ZOLTÁN
U j fe la d a tra h ív s z m e g in t?
M e r t m á r a n n y i t m o n d tá l el n e k e m ,
H o g y e g y s z á z a d n a k is s z ö r n y ű so k ez.
É s én ú jb ó l lá ss a k , u j vég zetet k i t á r j a k ?
M ié r t le g y e k é p p én a z eszkö z,
a k i csodát cso d á ra h a lm o z ?
H a v a s h e g y tövében a legszebb a v ízió ,
a z o rm o k o n itte n , v a ló b a n m ic so d a a z em b er?
É s s z é d ítő v a g y c s u p á n c sa k te:
v ilá g tö rtén e té b e n a vég zet,
sze g é n y s o r s u n k b a n a z ígéret.
T e vagy a nap, Te vagy a n a p !
S ha vé le tle n ü l e g y m á s r a le ltü n k
T e a tű z s én a h ite tle n em ber,
a z is o ly a n csoda volt, m i n t m ik o r vérré lesz a viz.
S m e rt titk o k k ü r tö sé v é tettél
s é p p m o st, m ik o r e ljö tt a vég,
a zt a so k h ir t én k iv is z e m ,
hadd tu d já k m eg, hogy u g y a n a z vagy,
a k i rég es-rég e n v o ltá l, *
s je lze t M o r z e -je le k k e l u j v a k ító b ö lc s e s s é g e t. . .
É s ezt a p á r a tla n tu d o m á n y t
a z én feh ér la p o m ra ír ta d
és k ü ld e s z m á r is m esze el,
h o g y u j ég i h á r fá n h ú r o k a t fe szíts e k .
M o n d d , m it ü z e n s z m o st, m it ü z e n s z
ism é t a vég rő l o d a á tra ?
I n n é t a v ilá g te re m tö k ö d b ő l
oda, h o l fé n n y é v á lt a r e n d ;
in n é t, hol m o rd a p u s z ta s á g ,
k o m o r s a la c s o n y a z ég is?
M o n d d , Is te n e m ,
m it ü z e n s z fe lé n k m e g s z e p p e n t d a ln o k o d d a l:
m o n d d , m ié r t b íztá l m e g e tervvel,
h o g y le g y e k ke ze d b en s z ö r n y ű m á g ly a ?
O d aát te m p lo m o rg o n á i z u g n a k
s e z e r n y i szív ro sk a d o z K r is z tu s já s z o l-a k ta előtt.
V a ló b a n , n a g y U r a m , c s a k T e a d h a tsz
ily re tte n tő b o ld o g s á g o t. . .
M illi ó á r n y é k b a n e s ik össze
K a r á c s o n y é jje lé n a z a l á z a t . . .
S a v á r o s ? . . . E z ü s tté v á lt to r n y a in a hó is
M in d e n a b la k á n ott b elü l,
so k tá g r a n y ilt sze m , d ia d a l.
M e r je m -e h in n i,
h o g y zso ltá ro m v ig d a ln a k in d u l itten ,
a h o vá p a ra n c so d ra eg y sze r e ljö v ö k ? . . .
R e jte tt tu d á so d e g y sze m e rjé t
rá tetted g ye n g e v a lló im r a
S a zt m o n d ta d : » V id d el a titk o t oda,
ah o vá s z e lle m s z á r n y a k h ú z n a k ,
s szó rd szét a zt a ta n ítá s t,
a m ely re o k ta tta la k téged.
H a d d lá s s á k és h a d d o lv a ssá k ,
h o g y va n m ég m in d ig u j a n a p a la tt.
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N e m m e r ü lt k i a vég telen ten g er,
m é g jö n a m é ly b ő l s o k tito k :
ú g y tö r fe l, m in t a b á n y á k érce,
m i n t a so k m e se b e li kö,
m it a m é ly a k n á k fe n e k é n ,
c s á k á n n y a l sze d k i so k szorgos em ber.«
M e r t m in d ig s z ü lé t v a la m i u j és sze n t dolog,
a m i a h a lá lt át h e v íti,
s fe lrá zza a zt, k i eleiéit.
A k k o r s z ü le tik a K r is z tu s is,
m ik o r m in d e n ü t t m é ly a g y á s z
s h id e g te m e tő k s ir d o m b ja in a v ih a r o rg o n á z.
S én e c s ú f időben
n e m já r t u ta k a t ta p o so k
s éd e s-m á m o ro s v íz ió k k a l
eg y re m esszib b v isze m a k in c se t.
É s szó ro m -szó ro m szü n te le n
a z ég i k e n y e re t.
G y ű jtö m a z éhezőket,
a ta lp ig K r is z tu s -k e r e s ő k e t.
É s m in t á ru s a p o rté k á já t,
én is, é p p hol so k a z em ber,
ott te szem p o n y v á r a
p a z a r n y i édes g y ö n g y ö m e t.
S e n a g y v ilá g v á s á ro n
Iste n k ü r tjé t ra g a d o m fe l
és s z a k a d a tla n ze n g ő h a n g o n ,
a m ig c sa k b íro m : fú jo m , f ú j o m ! . . .

Vegyeskarunk mindig szívesen látja a jóhangu,'zene
érzékkel megáldott hölgyeket és ifjakat, mert énekkar csak
úgy felelhet meg hivatásának, ha állandóan fejlődik és az
elköltözők helyét uj tagok töltik be. Jelentkezzék levelező
lapon kiadóhivatalunkban.
Budai Luther-Szövetség kulturestét rendez e hó 30-án
d. u. 5 órakor budavári iskolánk tornatermében. Az estén
változatos műsor közepette Marik Ernő másodfelügyelőnk
tart előadást londoni útjáról. A szövetség hölgytagjai
a vendégeknek teával szolgálnak.
A Luther-társaság f. hó 17-én egyházunk üilői-uti
székházában látogatott felolvasóestélyt rendezett. Az elnöki
megnyitót a távol maradt Pékár Gyula helyett Kapi Béla
püspök mondotta el, melegen köszöntötte az uj tiszteleti
tagokat: Szontágh Tamást, a Földtani intézet nyug. igaz
gatóját és M. Dietz Sándor egyetemi professzort, amire
azok a díszoklevél átvételénél melegen válaszoltak. Majd
Kovács Sándor soproni theol. tanár, a társaság főtitkára,
kissé hosszadalmasan »A haladás törvénye a keresztény
ség történetében« c. történetbölcseleti dolgozatát olvasta
fel, amelynek vezérgondolata Eucken szavával élve az
volt, hogy a kereszténység »nicht eine fertige«, hanem
»werdende Grösse«. Sajnos, az ó-testamentomi zsidóság
vallásos nevelő szerepét és későbbi tragikumát alig érin
tette. Ezt követte Maróthy Jenő »Karácsony« c. rend
kívül kedves és szellemes költői elbeszélésének felolvasása,
mely az előbbi felolvasáshoz hasonlóan zajos tetszést ara
tott. Végül Auer Kató énekmiivésznő Mikus Csák István
gyönyörű orgonakiséretével régi karácsonyi énekeket éne
kelt. Az estélyt az elnöklő püspök szép berekesztője és a
Luther-otthonban társasvacsora fejezte be. Mint értesü
lünk, a Luther-társaság legközelebbi kiadványa Böhm
Károly, az elhunyt nagynevű magyar bölcselő Erkölcstana
és Raffay Sándor püspök magyar Újszövetsége lészen. Az
estélyen Radvánszky báró egyetemes felügyelő és Raffay S.
és Kiss István püspök is megjelent.
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HÍREK
Dr. Koskoványi Lajosné szül. Szent-Istvány Gizella
hittestvérünk f. hó 12-én elhunyt. Szent-Istvány Juliska
kiváló énekmüvésznő testvérét, Szent-Istvány Gyula
európai hirü festőművész sógornőjét gyászolja.
Horváth Kornél dr. min. osztálytanácsost, a Budai
Luther Szövetség főtitkárát a kormány az utódállamok
kal folyamatban levő gyámügyi egyezmények tárgyalására
teljhatalmú kormánybiztossá nevezte ki.
Országos zászlónkat (Szabadság-tér) dec. 30-án evang.
-33-as Levente cserkészcsapatunk« fogja őrizni.
Dr. Varsányi Mátyás lelkész 1929 január hó l-én két
hónapi szabadságra megy.
A Deák-téri Luther-Szövetség üyámolitó-Szakosztalya
1928 december hó 15-én, szombaton délután 1 órától estig
és 16-án, vasarnap egész nap karácsonyi vásárt rendez. Min
denki tekintse meg barátaival, ismerőseivel együtt e vásárt
és lehetőleg ott vásároljon. Ha a karácsonyi szeretetünnep
alkalmával megajándékozza kedveseit, e karácsonyi vásár
ízlésesen elkészített tárgyaiból válogasson.
Az egyetemes imahetet Magyarországon 1929 elején
a protestantizmus szélesebb keretek közölt üli meg.
A világmozgalom magyar ágának előkészítő bizottsága szó
szerinti fordításban közreadta a világközpont hatalmas
felhívását, melyet az ót világrész úgyszólván minden
országának képviselői aláírtak. Az imahetet közel 80 év
óta tartják az egész világon, 1929-ben január 6— 12-ig
tartják a világ protestánsai. Kívánatos, hogy a magyar
ref. és ev. gyülekezeték mind belekapcsolódjanak a nagy
lelki egységbe. Az imahét megtartásának módjára az emlí
tett felhívás közöl tanácsokat. Minden gyülekezet legcél
szerűbben már most megkezdheti az előkészületet s ezáltal
tanujelét adhatja, hogy megérti és megbecsüli a protes
táns összetartás s a közös ima nagy isteni gondolatait.
A tótkomlóst evangélikus keresztyén ifjúsági egyesület
szép estélyt rendezett Teeuwissen amerikai lelkész fo
gadására. Az egyesület munkája a letűnő esztendőben
Lucsu Márton segédlelkész vezetésével különösen elmélyült.
Szép lelki munkát végeznek és nem feledkeznek meg a
környéken levő gyülekezetekről sem, ahová missziói ki
rándulásokat tesznek.
A balassagyarmati evangélikus ifjúsági egyesület
december 9-én látogatta meg Töltéssy Zoltán nemzeti
titkár, mely alkalommal előadást tartott az összegyűlt
fiatalemberek előtt. A balassagyarmati ifjúsági egyesület
a jövő évben ünnepli meg 30 esztendős fennállását. Az
evangélikus KIE-munkának ez egyik legkomolyabb
reménysége és támpontja. Felmerült e látogatás alkal
mával a Balassagyarmaton rendezendő evangélikus ifjúsági
konferencia terve is.
A soproni evangélikus teológia ifjúságát az elmúlt
napokban látogatták meg a KIÉ központ képviselői.
Ez alkalommal képeket mutattak be az ifjúsági munkáról.
Különböző nyomtatványt osztottak szét. A teológus
ifjúság lelkesen fogadta a küldötteket s közülük egy
milliós kártyát is jegyzett a Budapesten építendő KIÉ
ház javára, a többiek pedig 440 drb. téglajegyet ugyan
e célra.
Hegyen Épitett Városra adakoztak : Blázy Lajos 3,
Bánhegyi Aladárné 3, Bendsten Henrik 1.50, özv. Berlini
Ágostné 3, Bókay Árpád 6, dr. Cornides Donát 6, Csonka
Sándor 6, Csutor Kálmánné 3, dr. Daubner Imréné 3,
Dienst! Ferencné 6, Dubois József 2, dr. Fest Lajos 6,
Grallert Konrádné 3, dr. Havas Gyula 12, dr. Hayde
Gyula 6, dr. Horváth Kornél 4, Horvay Ede 6, Kaufmann
Béla 3, Kell Sándor 6, Kempelen Ágostonné 6, dr. Kéry
Miklós 6, Kesztler Árpád 1, Kirchner Gyula 6, Köpő
Vik'or 3, Krész Jánosné 3, Kronberger Józsefné 5, Krompecher Szilárdné 2, dr. Lányi Lajos 3, Martini Róbert 6,
Mészáros Mária 3, dr. Mikler Gusztáv 3, Révész Béla 33,
Rosinger Leó 20, Schacherer Károlyné 3, dr. Sárkány
Alfréd 6, Szemere Andor 2, Szemző Elemér 6,
Szerémi Alajos 4, Tolnay Anna 3, dr. Válkay Bertalan 5,
Velmey Béláné 6, összesen 222.50 P.
Téves nyugtázás javítása. Búza János 3, Braun Magda
6, Szentgyörgyi Lajosné 3 P, Oswald Lászlóné 3 P.
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Adomány a Budai Luther Szövetségnek : Okos Rózsi
emlékére 20, Révész Béla 5 pengőt. Tagsági di/at jizelell:
Kalmár Ede, Kalmár Edéné, Suhajdy Klementin, dr.
Wein Dezsőné 2—2 pengőt, összesen : 33 P.
Kimutatás.
az 1928. év elejétől december 9-éig az egyház pénztárába
befolyt adományokról.
1. Egyházi és Jótékony célra : Csukay Dezső 1.—,
Kimbauer Lajos 10.—, özv. Berlin Ágostné 2.—, özv.
Zsigmondy Árpádné 4.—, özv. Fáy Ferencné 2.—, llauszky
Sámuel 4.—, Pap Elek 30.—, Bázlik Dánielné 2.—, Hlavács
Gyula 1.40. Gedőváry Frigyesné 15.—, Toman Etel 10.—,,
Hollósi Ferenc 5.20, Rainer Alice 5.—, Tettey Emil 30.—
Grau Menyhért 5.—, Auguszt Józsefné 14, Gruber Károly
10.—, Paul Oktáv 10.—, Demcsák József 5.20, Weisz
Gyula 20.—, Szilassi Pál 200.—, Becker Jenő 3.—, Scultéty Elemér 4.—, dr. Büki Béla 10.—, Szabó Istvánné
szül. Graef Erzsébet 10.— P, összesen: 412.80 P.
2. Orgona helyreállítására : Schnitzler Károly György
45.—, Schmeisz Ágostonné 4.—, Pusztai István 2.—.
Kullinann László 30.—, Steinhübelné 10.—, özv. Bánki
Donátné 3.—, Vittek Józsefné 5.—, Kiss Márton 5.— P,
összesen : 104.— P.
3. Harang-alapra : Kis Márton 20.— P.
4. Hősi halottak emléktáblájára: Méhnert Ernőné
2. , Biermann Frigyesné 2.—, dr. Jármay Károlyné
5.—, ózv. Petrik Gézáne 50.—, özv. Leikani Gusztávnc
20.—, Lukász Lajos 10.—, Schmeisz Ágostonné 1.50,
Pusztai István 3.— P, összesen : 93.50 P.
5. A gályarabok emléktáblájára : N. N.-né 5.—,
Schmeisz Ágostonné 2.— P, összesen : 7.— P.
A budapesti Lórántty Zsuzsánna Egyesület Budapesten.
V ili., József-körut 59—61. sz. III. 17. alatt a szabászati.
rajz- és gyakorlati modellkészítésből és a nőiruhakészitéssei járó egyéb ismeretekből teljes kiképzést nyújt
nemcsak műkedvelőknek, hanem ipari képesités szerzése
céljából is. Olvasóink szives figyelmébe és meleg párt
fogásába ajánljuk ezen intézetet annál is inkább, mert
egyrészt annak tiszta jövedelme protestáns jótékonycélokat szolgál, másrészt pedig mert a nőiruhakészités
elsajátításával igen jelentékeny megtakarításokat érhetünk
el. De különösen hézagpótló ezen intézet azáltal is, hogy
az ipari képesités nélkül dolgozó varrónők a képesités
megszerzéséhez szükséges kiképzésben részesülhetnek.
Tudni kell ugyanis, hogy az ipartörvény a nőiruhakészitést
képesítéshez kötött iparnak minősítette s igy azok, akik
ipari képesités nélkül vállalnak munkát, mint kontárok,
szigorú büntetés alá esnek. Különösen újabban a keres
kedelemügyi minisztérium nagy súlyt helyez arra, hogy
a képesítéshez kötött iparágakat a kontároktól meg
szabadítsa s igy mindenkinek, aki a nőiszabósággal hi
vatásszerűen kíván foglalkozni, érdeke, hogy az ipari
képesítést megszerezze. Azok, akik a tanfolyamot elvégzik,
az iparoktatási főigazgató által láttaniozott látogatási
bizonyítványt kapnak. Az Egyesület a fenti helyiségben
divatszalont is tart fenn, ahol mindennemű angol, francia
és gyermekruhakészitést vállal a legegyszerűbbtől a leg
díszesebb kivitelig s igen mérsékelt árakon. Részletesebb
felvilágosítást a tanfolyam igazgatónője válaszbélyeg be
küldése esetén levélben is szívesen nyújt.
Szakszerű ifjúsági vezetőképző tanfolyamot rendez a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége mindazok
részére, akik a református és evagélikus egyház területén,
vagy önálló formában Keresztyén Ifjúsági munkát akar
nak végezni. A tanfolyam időpontja március 3—9. Az
országos központ már hetek óta dolgozik a tanfolyam elő
készítésén. Ahol foglalkoznak az ifjúsági munka megindí
tásával, vagy már folyik ifjúsági munka, de azt szeretnék
elmélyíteni, már most szemelgessék azokat, akiket felkül
denek e tanfolyamra. Lapunk a kurzusról olvasóinkat
állandóan tájékoztatja.
Az Ébresztő* decemberi száma 40 oldalon jelent meg.
Valóban gazdag tartalma 5 Jézus Élete tanulmányt,
novellát, ismeretterjesztő előadást,reklámrajzokat, mikulás
esti, karácsonyi és szilveszter-esti programmot közöl.
Újítás, hogy evangéliumi cserkészprogrammot hoz, 50 ifjusági egyesületből híreket, bethlehemes játékot és sok érde
kes beszámolót. Előfizetése évi 3 pengő. Budapest, IX.,
Üllői-ut 29, II. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége.

Hegyen épített város
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Kisújszállás város képviselőtestülete a’ hősök emlékére
gyűlt kb. 45.000 pengőt, megszavazta a Keresztyén Ifjú
sági Egyesületnek, hogy 2 éven belül emeletes »Hősök
Házát« épitsen a Keresztyén Ifjúsági Egyesületi munka
céljaira. Az építéshez az ingyentelket a református egyház
adja. Itt említjük meg azt a megható eseményt, hogy az
egyik nagyobb vidéki KIÉ református egyesület, buzgó
titkárának a gyülekezet egy tagja 20.000 pengős házat
építtetett ajándékba.
Teeuwiessen a rádióban. A nemrégen eltávozott
Magyarországon evangéliumi szempontból is nagyon áldott
munkát végzett Teeuwissen amerikai lelkész, a volt szibé
riai hadifoglyok jótevője ittléte, alkalmából a'rádióban is
beszélt. A rádió igazgatóságához Budapestre több válasz
is érkezett előadása után. Egy távirat a következő szöveg
gel : »Kedves amerikai lelkész urunk vasárnap délutáni
elbeszélése után könnyes szemmel szívélyes üdvözletét
küldi egy volt szibériai hadifogoly.« Az egyik levél pedig
ezt mondja : »Nagytiszteletü Lelkész Ur ! Nagy örömmel
hallottam a rádióban kedves hangját. Végtelen hálával el
telve Ön iránt a múltban és jelenben való jóságos szeretetéért fogadja tiszteletteljes köszönetéin. Kedves szavait
szóról szóra megértettem. ígérem és fogadom, hogy annak
szellemében fogok Isten segítségével élni és munkálkodni.
Hálás tisztelettel.«
A kath. nagygyűlés. A régen lefolyt katli. nagygyűlés is,
mint mindig, impozáns külső keretek között újból csak
azt igazolta, hogy a római katholicizmus a külső imponálás
világias egyháza. Legkiválóbb szónoka volt Serédi Jusztinián, a bíboros hercegprímás, Vass József miniszter és
Zichy János, a nagygyűlés elnöke. Serédi hangoztatta a
»pax et justitia«, a béke és az igazság jelszavát. De ezt
kizárólag a katholicizmus számára foglalta le. Zichy János,
és ezt jól esik megállapítanunk, elitélte Baltazáráés Raffay.
püspök nevével csufolódó tapolcai kirohanásokat, de'a volt
kultuszminiszter protestánsellenes lelkületére vall, hogy
Baltazár püspököt két ízben is •»szuperintendánsa-mk mon
dotta. Megszoktuk e degradáló tendenciájú kiszólást,
Tapolcán is hallhattuk Bangha jezsuita pátertől, de szo
katlanul hangzott a volt kultuszminiszter szájából. Annál
nyomatékosabban hangoztatta a nemzeti egység és a fele
kezeti béke gondolatát a jubiláló Raffay püspök bányakerü
leti egyházi közgyűlési évi jelentése, mely hangsúlyozta,
hogy magyar hazánk újabb »lelki Trianonh meg nem bit
Zichy János azt is mondotta, hogy »nem elég hirdetni és
prédikálni a felekezetek közötti békét, hanem egyházi és
világi téren úgy kell kormányozni, hogy ez abbéké a lelkek
ben sohase zavartassák meg. Ez helyes. De ez már nem
áll, hogy »a nem kath. keresztény testvéreinken múlik
egyedül, hogy ma Magyarországon meg ne bomoljék a fele
kezeti béke«, holott jól tudja, hogy mi, protestánsok nem
támadunk, hanem csak védekezünk. Védekezünk a nemzeti
egység érdekében a »számarány« minduntalan hangoztatása
és az ellen, hogy a legújabb Egyházi Törvények szerint
a vegyes házasság érvénytelen s az ebből származó gyerme
kek törvénytelenek. Már pedig ennek a törvénykönyvnek
''egyik legfőbb kondifikátora éppen Serédi prímás volt. Ez
a^Kellem pedig nem a nemzeti egységnek és a felekezeti
,sbekjlének nálunk annyira szükséges szelleme. Több igazés még több szeretetet várunk és kérünk a római
■*^Tath. testvértől !
Sz. M.
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Érdekes könyv jelenik meg uj esztendőre, amely
a magyar sajtóban hézagpótló munka lesz s amelyet mind
azoknak, akik lelkimunkát végeznek, feltétlenül olvasniok
kell. A könyv cime : »A Lélek Rejtelmes Világa«, amely a
»tudatalatti« problémájával foglalkozik, különös tekintet
tel az intuíció, szuggeszció és libidó lelki tevékenységekre.
A könyv nagy része valláslélektani kérdésekkel foglalkozik
s minden intelligens ember érdeklődését megérdemli. A
könyv uj esztendőre jelenik meg kb. nyolc ivén. Előjegy
zési ára 4 pengő. A külföldön több esztendőt járt és tanult
lelkész-szerző könyvét lapunk melegen ajánlja olvasóink
figyelmébe. Előjegyezhető a szerző cimén : Dr. Muzsnai
László, Budapest II., Zivatar-utca 14, I. em. 5.
A munka kiváltság. E címen utolsó számunkban köl
teményt közöltünk, amely alá a szerző nevéül tévesen
Petrássi P. Pál neve került Petrovics Pál neve helyett. A
tévedés a tördelésnél történt. Mindkét munkatársunknak
ugyanis több költeménye vár kiszedve, amig lapunkban
alkalmas helyet talál.

Betlehemi barlangistállók és tetlehemi a'akok
jutányosán szerezhetők be a karácsonyi ünnepekre az
ECCLESIA R. T.-nál Budapest, IV., Váci-utca 59.
Ugyanott az Ecclesia egy tetlehemi barlang istállókiáliitást rendezett, melyet készséggel mutat meg az
deklődőknek minden \ételköteiezettség nélkül.

Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötés
ben, szép kiállításban 8 P-ért kapható a LutherSzövetség irodájában, II., Donáti-u. 49., II. 15.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindu

latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Krausz Rezső ká’yhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestxérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% gedmény.
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Kiállításon kitüntetett elsőrangú füttyösök,
tenyésznyöstények o l c s ó n kaphatók
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Vlísák Gyula szám tanácsosnál, II, Donáti-u. 49. 11/17.
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